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HALKE VLERİMİZİN 
YIL DÖNÜMÜ 

Bugün, Yurdun dört tarafını saran 

bu ışık ve nur kaynaklarının 

sayısı tam 367 ye çıkacaktır 

O
D nkı'~bımızı, prensiplerimizi ,.e 

yenılıklerimiıi halkın ruhuna 
sindirmek ihmalci veya hain 

YAZAN: O. 8 

lunu}or. Başkanları ve yonelim ku· 
J ı ulları, muhillcrindeki ülkülü elaman. 
I lan toplayıp kaynaştırmayı bilen, 

Parti teşkilatı ve mahalli idareleri 
yardım ve alakalarını hiç bir zaman 
esirgemeyor Ankara gibi, lımir gibi, 
Balıkesir gibi, Manisa gibi Bursa gibi, 
Uşak gibi, Siverek gibi, Fatih gibı 
Eminönü gibi, Be} oğlu gibi ve Mer-
sin gibi, Diyarbakır gib:: Halkevleri· 
mizin muvaffakıyetlerile rejim adına 
ve Türk Milleti adına öğünebiliriı. 

Suriyenin yedi bölgesin
de karışıklıklar çıktı 

Şamd.:t hükumet aleyhinde yapılan nümayişte 
t an1 yirmi talebe tevkif edilmişdir 

Kabine istifa etti 
Şaııı: 18 (Hususı) - Suriye kabine· 

si i lifa etmiştir 
1skenderun: 18 (Hususi muhabiri· 

----=~ mizden) - Suriye son günlerde büs· 
bütün karışık bir manıara arzetmek· 
tedir. Dün Buraya gele haberlere go. 
re yedi mıntakada ayni günde birçok 

tur. Mebuslar bunun Fransıı siyasetin 
den ileri geldiğini, kims<".nin parma
ğı olmadığını memleket menfaatlan 
neyi icap ettirirse her türlü fedakir
lı~a katlanacaklarını soylemişlerdir. 

11 all.erımizi11 r erdiuı tem ıllcıdcu · fntc d b 6 L ., Cfl tr alırıc 

Alman hava 
hızla in~işaf 

ordusu 
ediyor 

karışıklıklar olmuştur. 

Cisrişuğurda vatani kitleııi men· 
suplariyle diğer bazı halk arasında 

hadiseler çıkmıştır. Bunun üzerine 
109 kadar milis kuvveti ikı koyü mu· 
hasara etmişler ve halka 100 mavzer 
larkeylemişlerdir. 

209 Halkcvimizin hepsinin de 
çalışkan ve verimli olduğu~u kimse 1 
iddia edemez, Şukadar varkı, en dur-
gun gorünen Halkcvi bile mı:hitindt 1 •• 

--~--------_,__ ____ ___ 
idlipte iki partiye ayrılan halk birbi. 
rine diişmüştür. Milis kuvvetleri her 
taralı basm&kta ve silah araştırmaları 
yapma"tadır. Burada bir kısım halk 
köylerini terketmişlerdir, 

saltanat yıllarıom yüz üstü bıraktığı 
Y~rd ve Ulmı de~erlerini işlemek i· 
çın halk içinde halkla beraber çalı· 
şan müesseselere iht"yacımız oldu
~u.nu anlayan Cümhuri)·et Halk Par· 
tısı, Halkevlerini 1932 de açmaya 
başladı. 19 - Şubat 1932 de mem
leketin ancak 14 ~.oşesi Halkevi aç 
maya hazır ve elverişli görülmüştü . 
14 Yerde bina para ve eleman oldu· 
tu görülerek harekele geçildi. Ora · 
lardaki Evlerinde hem esaslarının 
güıelliti, doğruluğu ve yerliliği h<.m 
de oradaki münevverlerin heves aza· 
mi vatanperverliti ve inkılapçılıtı 
sayesinde az zamanda oyle muvaf· 
fakiyetler elde rdildiki Ebedi Scf 
l\tatürk'iin dediği gibi Cümhuriyet 
Halk Partisınin Halkcvlerile bütün 
yurddaşlara kucağını açmaya başla
ması vatanda sosyal ve kültürel bir 
devrim yapmak yı>luna kirdi. Her a 
çıhş yıl donümü bir kuruluş yıl dö
nümü de olmakta birbirinden geri 
kalmadı. Ve Halkevlerinin sayısı ge · 
çen sene içinde •· 209 ,, zu bul':fu • 
Bu yıl bütün Türk azim ve enerjisi 
nin yeni baştan bir kat daha şuurlu 
\;C zinde, Milli Şef ismet İnönüııün 
ctratında hep o Ebedi izde kenet· 
lenmesi ve kal ınması eseri olarak 
158 Halkevine birden kavuşmak 
hamlesini gösterdik . Bugünlerde 
HaJkevlerimizin sayısı 367 yi bulu

bir haraket uyandırmıştır. M UTH •ş R 
flerdeki han.lelere ön ayak ol-muş, hiç olmma Halkcvi dıyc halk 1 AKAM LAR 

iç;n halkla beraber ve halk içinde 
çalışmak için kurulmuş bır müessese 
olduğunu anlatmış bulunmaklad•r. 

Şamda talebe nümayişi bütün şit· 
dctiyle devam etmekte \ e her gün 
nüınayişçılerle polis arasında ınüsadc· 
meler olmaktadır. Birçok taleb: tev· 
kif edılmişlir. Bunlardan adliyey~ ve 
ıilenlcrin muhakemesi esnasınd ı top· 
lıman talebe, hükumet aleyhir de nü· 
mayiş yapmış, bundan dolayı da '20 
talebe tevkif edilmiştir. 

Humusta şehbender partisiyle 
usbecılerin hazırladıgı nümayişler he 
nüz yatışmış değildir. Diğer bir sü· 
tunumuzda bildirdiğimiz vechile Hu· 
mustaki nümayişler ancak Şamdan 
gonderilen büyük zabıta kuvvetlerinin 
zoriyle durdurulabilmiştir. fokat bu· 

Lazkiyede Süleyman Mürşit çete 
teri vaziyete temamen hakim olmuşlar 
ve bütün yolları batlamışlardır. 

Laıkiye·Halep Lazkiye-Berut şo· 
sesi üzerinde soyulan otomobiUerin 
sayısı 24 ü bulmuştu Süleyman Mür 
şidin adamları bundan başka Nafia 
ya ait bir silindiri de raspetmişler \'e 
kendi köylerinde yol inşaatında kul· 
lanmağa başlllmışlardır. 

yor • 
Millı Şef 5-7-193-4 de •• Hal· 

kevlerinin garazsiz ve menfaatsiz bir 
irfan ve medeniyet yurdu olarak ifa 
ettiği hayırlı hizmetler, milletten u· 
mumi bir teveccüh ile teşvik edil· 
mektc ve mükifat andmlmaktadır • 

Milletin arzusu hatta bitaraf ve 
yabancı mütehassısların tetkiki, Hal· 
kevi faaliyetinin genişletilmesini is· 
temektedir,, diyordu . 

işte bu isabetli gorüşün yeni ve 
mükemmel bir tecellisi ddha .. 15S 
Halkevine daha kavuşuyoruz . 

Halkevlerinin yararlıtı ve verimi 
gün geçtikçe :arlıyor . Bunun her 
yıl haıırlanan istatistiklere bakarak 
rakamların belatalı sayesinde ko 
layca anlayabiliriz : 

1933 de 84858 Halkevci vardı . , 
Bugün 136.535 

1933 de Halkevlerine gelenlerın 

sayısı 1,226,406 idi 1938 de 7,942,160 

1933 de Halkcvlerfnin kütüpha
nelerine 428274 okuyucu devam et· 
miştir. 1938 de okuyucuları 1,909,910 
dır . 

1933 de ancak 915 Halkeyi kon : 
fcransı verilebilmişti. 1938 yılı için· 
de Halkevlcrimizde 2727 konferans 
verilmiştir. Dinleyicileıin yekunu 800 
Binden fazlıtdır. Konferans başına 
340. kişi düşüyor ki artan bir raA-· 
betan en patlak delıli sayılabilir. 

Te~sil koylere kadar teşmil edil
'llektedır; Kır sahnelerinde açık hava 
temsille ti veren Halkevleri gittikçe ar. 
tıyor. Koylerde okuma odaları açıl· 
maya köyler için için seyyar kütilp· 
haneler temin edilmeğc başlanmıştır 
bile, 

h 1
• Sosyal yardım şubeleri. hem mıı· 

· ın · • 
t 

ıçtımıi yardım ferbi ve adetini 
es:s ı.:e k" ın ışaf ettiriyorlar hem de 

en muhtaç! rnc::ini k ara tez elden yardım et. 
. ' öylerc kada "f " -sına bilıyorlar. r şı a goturme-

Halkevlcrinin 
tıdatlar irıkitar oldu~u yerlerde is 
nevi ihtiyaçlaredıy~~· maddi ve ma· 
!ışılıyor. Di)I., 1 bclırıp tatminine ça 

... , er işi · 
na çıkıyor, irf cnıyor ve meyde-
işliyor. Bılai ven •tıtı kaıaolıklara 

Bo)Je her hangi bir muhite dü. 
şen uyanık ve aydın bir Vat11ndaş 
kendi hizmet ve himmetini bekleyen, 
kendi heves ve azminin tahakkukuna 
hazır bir varlik ve kurum bul~catını 
başından bilmektedir. 

[ Parla Şubat ) 

Alman kara ordusu gibi hava 
ordusu da başlangı('taki muvaff a 
kiyetleriyle iktifa etmemiştir. Bu ha 

1 
va ordusu hiçbir başka memleketin 
tanımamış olduğu nisbctlerle imali 
tını, mekteplerini. kadrolarını ve 
sahalarmı inkişaf ettirmiştir. 209 Halkevinin bütün hizmetlerini 

bir arad:ı düşünmek, ancak iftihar 
1 

duymakla neticelenebilir.: dudak bük -----;----------
mekle değ-ildir. 

Halkevlerimızin şimdıyc kadar 
3 O O fazla <-serleri muhitlerini 
tanıtmaya ve aydınlatmaya çahıtığını, 
bir yıl içinde 40 Binden faz.la yurtda· 
şa şifa verdiğini ve 'l. Milyona yakın 
okuyucuyu kitapsaray armda topladı· 
ğı şöylece hatırlamak bile onların 
verimlerini ve yararlıl..larını gururla 
anma>•a kafi gelir sanırız. 

1Adanada ilk ted-

ffalkevlerini daha işlek, daha ça· 
Jışkan yapmak Türk münev\'erlerinin 
elindedir. Mahalli idareler elinden 
gelen maddi yardımı yapmakta ge. 
cikmeyecektir; Parti te~kilatı Halkev· 
lcrini muvaffak etmesi \'azifelerinin 
en esaslılarından saymakta devam 
\'e israr edecektir. 

Halkevlerine muvaffak olmak 
mukadderdir. 

Milli Şef "Bütün milletin, her se· 
viyedeki halkın yOkselmcsine çalışan 
Halkcvlerine mümkün olan kolaylık· 
ları ve teşvikleri yapmayı vazifemiz· , 
den sayıyoru1." demiştir, 

o. s. 
--- ----------
ŞiMAL MEMLEKETLERi 

Hariciye nazırla 
rı toplantısı 

Stokholm : 18 ( Radyo) - Şi
mal memleketleri hariciye nazırlara 

20 şubattan 22 şubata kadar süre 
cek iki günlük bir toplantı yapa· 
caklar ve dünya siyasetini gözden 
geçirecrklerdir. 

Samsunda bir istasyon 
binası inşa ediliyor 

Ankara ; 18 ( Telefonla ) -

Devlet demiryollaı ı umum müdür 

lüğü Samsunda yeni bir istasyon 

binası yaptırmağa karar vermiştir. 

• 
rısat vaziyeti 

ve 

ilk tedrisat 
muallimleri 

NEVZAD GÜVEN 

8 irkaç gün evvel Adanada ilk 
tedrisat vaziyeti hakkında , 

yazdığım yazının ilk mektep mual· 
limi arkadaşlardan bazıları tarafın. 

dan bambaşka bir şekilde anlaşıl· 
dığını ve bu yazıda kendilerıne kar· 
şı bir tenkid ve tariz çeşnisi bul· 
duklarını aldığım bır kaç mektuptan 
teessOrle anladım . 

Te~ssürlG diyorum. Çünkü, o 
yazımla izaha çalıştığım ılk mek· 
tepterimizin derecesindeki gerilık 
temamiyle bu işin maddi tarafına 
aiddi . Yan i ben vilayetimızde mek· 
tep binasızlığından ve ancak bu 
bınasızlık yOzünden ilk mektepler• 
mizden aldığımız tahsil ve terbiye 
randmanın ın azl ğından bahsetmiş· 
tim. Makalemde ilk tedrisat kadro· 
sunun kalitesine temas eden bir 
tenkit olmadığını sanıyorum. Bil· 
akis, bu binasızlık ve vasıtasızlık 
yüzünden muallim arkadaşların uğ-
dıkları güçlükleri ortaya koymak 
surelile ilk tedrisat randmanının 

noksanlığında onların hiç bir su· 
retle günahları olmadıklarını açıkca 
tebarüz ettirmiş olduğum kanaatın· 
dayım. Fakat madamki - herhalde 
acele bir okuma yüzünden olacak
o yazımı muallim arkadaşlar ken· 

H 
' 

, dilerini tenkit şeklinde c.nlamışlar· 
a k•vl Beyramı proır•mı dır. Ben de o yazımla böyle bir 

H&lkeviıniıin bugün yapacağı 

büyük torene ait programı ıçeride 

bulacaksınız . 

maksat gütmemiş olt:lugumu burada 
tekrar etmekle kendılerini temin 
etmiş bulunaca~ıma inanıyorum. 

6 JlOt ~ 1 :;usa mı~ların ag-ızlar gu suya bütün lna uzatılmış bu- _______ _.. ___ _ 

Bütan mualıım arkadaşların da. 
benim gıbı, bütün vilayet halkı gi· 

- bi mektep binasıılıOındın ve vası-

da muvakkattır· 

Matbuat bu hususta muhtelif za· 
manlarda çek muhtelif rak 1 1 

. . D anı ar ver 
mıştır. oğru söylenmesi ıa-zı ı· . mge ır· 
se, sarıh rakamlar zikretmek ... 
k··ıd ·· .. k muş u ur, çun Ü Alman hav d " a or usu 
suratle terakki elmekted:r· kt'" 1 
1 

• • • , a ue 
o mak ıçın malumatın U'u·· •• •• " 

. . . o nu gununc 
tıhkıkı ıcap eder ki but•a bir h 1 " 

1
•. ayı 

Derizor şehri dort gündür kapa· 
ı lı bulunmaktadır. Fransıı delegesi 
Deı iıor mebuslarını makamına davet 
ederek bu kapanışın sebebini sormuş 

Laıkiyede bugün yarın Suriye bay 
ragının indirilerek yerine Alevi hayra 
ğmın çekileceği bildiriliyor. 

guç ur. 

~lc~an hava kuvvetleri hakkın· 
~ .. elımızde bulunan en lam er· t 
Ala d'ftalia isimdi İtalyan mecmu~ 
sında çıkmıştır. 

Bu vesikaya nazaran, 1938 IJa· 
şında Almanyarıın ber biai hizmette 
9 ve yedekte 3 tayyare 250 ön saf 
fılosu vardı: ccman 3 000 t 1 · ayyare. 

O zaman talim merkezleri 700 
tayyare kullanıyor ve mekteplerle 

~:v: seferleri kumpanyalarının elin 
.. .. ulunan 5 bin tayyareden 700 
um·n _arkeri hizmetlerde kullanılabi. 

_!:.:e~ı tahmin ediliyordu. 

-:"""'."'"'Bundan başka kadroların nakli 
ıçın askeri tayyareler vardır: her 1 

muharebe ve keşif filosu • için bir. 1 
lıer bombardıman filosu için iki ta 
yare, YI 

Almanya ayrıca ikinci saf tay
yarelerle seferberlik merkezleıinde 1 
krıllanılmak üzere üçüncü saf tay 
yarelere malik bulunuyormuş. 

Alınan ordusunun büyük miktar. 
da tayyarelere malik olması hava 
~anayiinin inanılmıyacak bir sli atle 
ınksşafı say~sinde mümkün olmuş· 
tur. Junkersın beş fabrikası vard 
D 

. ır. 

ornıeren dört; Heinkel, Arado Da. 

- Gerisi üçüncü sayfede _ 

tasızlıktan şıkayetçi olduklarınd hiç 
Şüphe yoktur. Bu yoksuzluğun ilk 
tedrisat derecemiz üzerinde ne ka
dar tesir yapmakta olduğunu ken· 
dileri hepimizden daha iyi bilirler. 
Bu yüzden mekteplerimizden alına· 
bilmesi mümkün olan ran dmanı tam 
olaran alamamakta olduğumuzu ilk 1 

söyliyecek olanlarda kendileridir. 
Tedris kadrosu ne kadar kuv 

\'etli, ne kadar feragatlı olursa ol· 
sun mektep binası derdi halledil· 
medıkce bu randman noksanının 

lelafi edılemiyeceği de aşıkArdır. 

Çukurovadaki arkeo -
hafriyatından loji 

---------------------------İyi neticeler alındı birçok 
güzel eserler bulundu 

Heyet Ankaraya döndü ; eserlerin bir 
kısmıda Adana Müzesine getirildi 

Geçen hafla, Cenup Ar1adoluda 
bir tcdkik seyahati yapmak üzere 
Ankaradan şehrimize gelen Polo?Y~ 
büyük elçisi Bay Michel Sokolnıckı 
ve hususi katibesi ile bir!ıkte , An· 
kara Dil Tarih Edebiyat Fakültcsı 
Arkeoloji Profesörü Fonder ?s~e~ 
ve Tahsin şehrimız Müze Muduru 
Bay Yalman Yalgın ile birlikte Cey· 

--

han Yılankalc ve Sirkelidcki Muva· 
tali Abidelerini tedkik ettikten ve 
Tarsus, Mersin , Vıranşehir Korikos 
harabelerini gordükten sonra Anka· 
raya avdet etmiştir. Heyetten burada 
kalanlar Gaziantep Vilayeti dahıllnde 
otuz sene evvel Sakcagöz büyüğün· 
de bulunmuş allı kabartma kaµısı 

- Gerisi ikinci sahifede -

İSPANYA HARBİ 
ARTIK DURACAK 

Azana ile Delvayo bir mütareke 
hazırladılar • 

beyannamesı 

GENERAL FRANKO, ISPANYANIN TAMAMEN 
M051 AKIL KALACAGINI BEYAN EDiYOR 

B ıs ( RadYO ) lspanyanm Ecnebi devletlerin letl-
urgo• : 

la kalacalı hakkında bazı m•tbuat ve radyot•rda 
sına maruz I 
k b '.rl General Franko •ldd•tl• reddetmı, ve p•n-

çı an h• ar 
h turlu 

ta•lrden azade mUatakll bir devlet oldutunu 
yanın er 
DUnyanm bllm••lnl ve bunu 
teyll için 1taıyaya otan yardım 
borçlarmın derhal ödenm•I• 
ba,ıandılını •öylemlftlr • 

Parl• t8 ( Radyo ) - Sall· 
hlyatt•r bir kaynaktan allnan 
maıomata gör•, burada bulu
nan Azan• ve Delvayo bir mu · 
mUtarek• beyanrt•mes1 hazır· 
ıamıftır, Beyanname yakında 

Alman devlet bankası 
müdürü Nevyorkta işte bizim çare bulunmasını 

acele ile arzu ettiğimiz nokta da 
budur. YoKsa omuzlarına ylikledık· 
leri kOlfeHe gördüklerı nimeti mu· 
kayese edemiyeceı)imiz ve Fenatil· 
mılleller ordusu denılebilecek ka· 
dar feragat ve vazife sevgisıle ça· 
lışan bu arkadaşlarımızı bu ışte 
gOnahkAr görecek kadar ınsafsız 

deOiliz . \\an edllecektlr • 

Nevyork : 18 ( Radyo) - Ga· 
zeteleıin yazdıtına göre, Alman 
devlet bankası müdürü müstear bir 
namla Nt vyorkta bulunmakta ve 
büyük maliyecilerle ıizli temaslar 
yapmak~adır. 



• 

~ı 
ı sez EZ A 2 25 

YıldönUma mUnasabetiyle: 

Türk Hava Kurumu ş elhl ö ır . 

\ Markoninin 
vasiyet nam 

Dört beş gün evvel inkıl; b Tüı · 
kiyesinin, Türkiye cümhuriyetinin 
kurduğu çok sağlam, çok hayıı lı 
müesseselerden birisi, Tiırk hava 
kurumu on dört yıllık şerefli ve ve· 
rimli bir maziye arkasına attı ve ay· 
nı zindelikle onbeşinci yıla a}ak baı; 

kelleri Adrnayı rn ön safta ve şe· 
refli bir mevkie çıkarmıştır. 

................................................... , ................... ~ 
Halkevimizin 

bayram Programı 

1 ·- 19 I Şubat 1 939 Pazar 
günü saat (9,30) da ilişik ( 1) nu. 
maralı krokiye göre kurumlar, 
okullar v. s, yerlerini alacaklardır. 

Adana -
postası 

Ankara hava 
telsiz teşkilatı 

Y azıma. "Radyo bel 
· baıhjını ıeçmete 

varmadı; yirminci 

tı. 1 
Fılhakika Türk havacııığının bu 

Çünkü: Adana ve havalısi yalnız 
Türk hava kurnmuna maddi ge'ir 
teminıle kalmamıştır. Orduya hediye 
edilecek ta} yare gibi kıymetli silah 
ları kullanacak Tüı k gençliğine de 
kıvmetli bir rehberlik vazifesini yap 
mıştır. 

2 - (9,30) da Halkevi bando
sunun istiklal marşı çalmasıyıa töre 
ne başlanacaktır. 

Hava postaları İzmirde ve şehrimiz 
de ayni günde işlemeğe başlıyacak 

bu ileri vasıflı vasıtasınA bühtıll 
Jur diye ... Fakat şu muhakkık 
medeniyet dünyasına büyük öl 
hizmet ettitinc şüphemiz olnı• 
Sinyor Markoni, icadettiği sihiri 
Jetin, kullanmasıoı bilmiyen e 
düşerek baş bel!sı olacağını,bir 
gara kutusu haline gctirilecej'inİ 
seydi, ruhunun tazip edileceti 
korkar ve bu keşfinden vazge 

günkü dünyanın en müessir h.ırp 
ve sulh silahı olan tayyareciliğin her 
yP.rde oldu~u g:bi memleketimizde 
df! inkişafını gaye edinerek gittikçe 
artan bir hayretle yürüyen Türk 

hava kurumu 1925 yılı 15 şubrtında 
ilk defa olarak Ankarada ve (Türk 
tayyare çemiyeti) kurulmuştu 

Bu ilk kuruluş üzerine güzel yur 
dumuzun birçok köşelerinde ct mi 
yetin ta'ı şubeleri birer birer açıl· 
mağa başladı. Aynı senenin Mayı

sında hamiyetli vatandaşların elbir
liğiye bu kıymetli ve } üksek gaye 
li cemiyetin bir şubesi de Adana 
mızda açıldı, 

1935 ,senesi 24 Mayısinda An· 
karada toplan Türk tayyare cemi· 
yeti büyük kurultayında, Milli Şefi 
miz ve cumhur reisimiz ismet lnö· 1 

935 sene~inde başlıyan Tfü k 
kuşu teşkilatı yine ilk defa Adanada 
işe başlamıştır, 

Müteakib senelerde bu faaliyet 
gitgide artmış ve Tifrkiyedeki diğer 
Türkkuşu teşekküllt>ı i arasında ge
rek aza sayısı ve gerekse lnönü 
kampındaki muvaffakiyetler itibarile 
Adanamız yine en ön saftaki şeref 
li mevkiini almıştır. 

Bu sebeple Adanamızda geçen 
sene inşasıne Laşlanan bir Türkkuşu . 
binası da ikmal edilmıştir. Şşhrimi· 
zin en şerefli ve işlek bir yerinde, 
istasyon caddesindt ki bu güzel ve 
modern binada gençlerimiz pek ya 
kında çalı~mağa ~ aşlıyacaklardır. 
Ôyle ümit t di} oı uz ki gelecek srne 
yine münasip bir yerde bir para~üt 
kulesi > ükselecektir. 

3 - istiklal marşından sonra 
bir Halkevli tarafından Halkevleri 
hakkında bir hitabe verilecek ve 
Hıslkevlilerin yıldönümii kutlula· 
nacaktır. 

4 - Bundan sonra bondo önde 
olarak arkasınJa kız ve erkek lise 
!erinden birer izci talebe tarafından 
tutulacak Çelenk ve arkada ba,kan 
lar ve subaylar, Kıt lisesi, izdlrr, 
Sporcular, Okullar, Memurlar. Par 
tili ve Halktvliler, ve Halk olduğu 
halde saat kulesi ve Belediye önün· 
den g•çilerek asvalt caddeden Ata 
türk parkına gidilecektir. 

Aldığımız malumata göre, dev 
let hava yolları idaresi, bu sene bir 
Nisanda baslaması mukarrer hava 
poslaları için hazı lıklar yapmak· 
tadır. Yeni hava postaları h:miı ve 
Adana het1armda a}'ni günde baş· 

lıyacAktır. 

Devlet hava yolları idnesi, bil· 
hassa hava emniyeti mevzüu üze· 
tlhde rrıeşgul olmaktadır. BunU:ı için 
lstanbul ve Ankarada bulunan hava 

caktır. Tayyarelerin hepsinde de 
telsizler faaliyete komılacaktır. 

Hava yolları idaresi, bu telsiz 
istas1onlarında istihdam edilmek 
üzere dört Ve! tayyare telsitlerinde 
çalışacak iki telsiz memurunu imti 
hanla alacaktır. Mart ! · aşında yapl 
lacak olan l U müsabaka imtihanına 
girecek olan telsizciler telsiu bilgi 
!erinden başka muhabere ve bot. 
raf yadan imtihan edileceklerdir. 

yolları hususi telsiz istasyonlanna Tayiu olunacaklara 90-150 lira 
ilaveten fzmir ve Adanada da yeni arasında maaş verilecektir. Uçucu 
istasyonlar vücuda getirilerek ista&- telsizciler ayrıca uçus ikramiyele 

1 yonlarııı mevcudu dörde çıkarıla rindrn istifade edrt:ektit. 

1--=------~;.;o.-.:.=-""----'-------"'----~ - ·-· 
ı" 
Hataya giden iki gümrük 

müfettiıimiz 

d ·ı ı .... 
Bilmem, mübalağa mı yapıyoı 

f.rninim ki, sağlı sollu yeni r' 
almış musiki meraklısı (1) lcomŞ 
bulunan "oparlörzedt>11 ler bana 
vereceklerdirl.. Düşünün bit k 
Bir yarlınıida mübarek davudi 
le ardıarası ICesi.lmederi yaleyİ 
arab ; öte tarafınızda yüksek 
den atıp tutan bir propagandı 
ğürtüsü; karşınızda soysuz ve 
~uk bir ahenk ... Daha sonra, ht" 
rtin Üstüne tily diken paratit pı 
dısı ve ıslıkları... Hasılıi lirenkl 
11les trompeıt~s de Jerchoıı ta 
ifade ehikleri gtirültiiyti gÜlred 
takan bir uğultu ve hırilb si1sil 

tis 

ı. 
nı, 

de 
pr 
ie 
A 
ve 
is· 

y 

nünün, yurdun her tarafından gelen ---,-------------
cemiyet murahhasları önünde yur ı 
dun havadan tehlikeye maıuz oldu
ğunu ve binaenaley yeni bir milli 
hamle ile bunu önlemek lazım gf'I 
diğini apaçık sövledeği zaman yur 
dun her köşesinde bir ka} naşma bir 
hareket başlamıştı, Türk milletinin l 
en küçük ferdi hava kurumuna, kud 

5 - Kafile Atatürk Parkına 
tema men varıp ilişik (2) numaralı 
krokiye göre yerler alındıktan son 
ra bandonun istiklal marşı çalma 
sıyla buradaki törene başlanacak· 
tır . 

rr 

Hatayda kurulacak serbest Tüık 
liman ve gümriik meselelerini yakın 
dan tetkik etmek üzere. İKİ miifettj. 

1 şimiz dün Toros ekspresiyle şehri 

ÇokurO\tadakl 
arkeoloji hafriyat Bll da mı zevk? dccenin i 

saatlerine kadar devam eden 
konserleri cebren dir.lemek, a 
ısl:.teihini boımu da he yapar? 

reti nisbetinde yardıma koştu. 1 

Bu kaynaşma. bu hareket göğüs ı 
1 

!erimizi kabartacak kadar yüksek, 1 
kafaları kötü niyetle dolu duşman· 
larımızı ayıltacak kadar büyük ve 
tesirli idi. 

işte, aynı zamanda milli bir fe 
dakarlık, milıi ve çok üstün bir va 
zif e olan bu barışta Adananın, Çu 
kurovanın yine birçok yurd vazife· 
!erinde olduğu gibi, 1 Ü}'ük ve her 
kesin tak<.liı ini çekrn bir hissesi 
vardır, 

Herkrs, heı iş s· hibi tcprağının 
her zerresi tl ı kün aziz karıiyle yuğ 

ıulmuş bu güzel } urd parçasının ha 
vadan gelebilecek herh3ngi i· tehlıke 

yi önl ınek için hemen e.ı yüksek f c:da 
karlık tezahürleriyle bü davrda ye 
rini aldı. 

Bir } andan bir cok vataııdaşlar 
yardıma~koşarken Çukurovanın mert 
fedakar ve kadirşinas çiftcisi, o gü 
ne kadar verdikleri yüzde yarım 

yardımı altı misli artırarak )Üzde 
üçe çıkardı ve bur.u üç sene bi'.afa · 
sıla ve hiç l:ir üzüntü duymiyarak 
seve seve hava kurumuna verdi. 

Yeniden ~.,por 
KJüpleri ve 

Birlikler Teşkili 
Valilildere tamim 

gönderildi 

Beden Terbiyesi kanunu, 50 den 
fazla Beden Terbiyesi mükellefıyet 
ça~ından vatandaş bulunan köy, ka
saba, şehir ve müteaddit mahallerde 
spor grupları kurulmasını mecbur 
kılmaktadır. 

1 

1 
Yine kanunun bir diğer madde 

1 
sine göre Halkcvleri kendi mensup 
ların:ı ve arzu denlere kapalı veya j 
a·çık salonlarda beden ter biyesi umum 
mü förlüğü ile müşterek olarak ter 1 
tib edilec,.k programlara göre jim 
nastilc, eskrim, güreş, yürüyüş, salon 
oyunları ve milli rakslar gibi beden 
terbi} esi hareketlerini yaptırabilir
ler . 

Beden Terbiyesi umum müdür 
lüğü, kanunun bu maddderini der
hal yürülüğe konması için Ddbiliye 
vekaleti volu ile valilere mü,acaat 
etmiştir. 

Valiler bölgelerde kanunun bu 
nıaddeleri mucibince beden terbiye· 
si ve spor yapılacak, mektep salon 
ve enstitülerde Devlet kontro'unu 
koynbilm k için şimdilik ihzari va· 

:ziyetleriıı temini yolunda tedbirler 
aJacaklclrdır. Ve gene .. aliler mıııta 
kalarındrıki spor teş:kküllerinin be 
d n terbiyesi kanunu hükümleıine 
uygun olup olmadtğını tetkik ede 

6 - f!tiklal mar$ından sonra 
Halk~vli bir aıkadaş t:ır.,fından 
bir söylev v~rilecek ve hir kız, bir 
eıkek talebe tarafından birer şiir 

okunacaktır. 

1 mizdm geçerek lskenderUna gİtmiş
leı dir, 

7 - Söylev ve Şiirlerden sonra 
Bando Cümhuriyetin 1 O unc11 yıldö. 

nümü marşını ç=ılarak törene son ve 
rilecektir. 

8 - Ôgleden rnnra saat ( t 5) ı 
te Ankara Radyosunda Başvekilimiz 
tarafından Halkevlerinin Açılışı hak ı 

kında verilecek söy1ev Hoparlorlerle 
halkımıza dinletilc cektir. 

9 - Halkevi Ciritciieri tarafın 

HAVA VAZİYETi 
ET 71-

ÖUn şehrimizde gök yiizli açık 
H.tva rüzgarlı idi, En çok sı 
cak gölgede 19 dereceyi bulmuştu. 
Gec~leri enu sıcak 3 derecedir. 

Tabii ilimler kitapları 
üzerinde tetkikler 

dan hugün öğleden sonra demir köp Orta teJrisa okullarında okunan 
rü yanındaki cirit alanında bir gös· 1 fizik, kimya, metematik ve tabii u 
teri oyünu yapılacaktır. lemalar kitapları üzerinde : maarif 

1 O - Bu gece Halkevimizin yıl vekaleti tedkikler yaptırmaktadır. 
dönümü onuruna evimiz salonunda Bu iş için bir komisyon kurul 
hususi çağrılılara bir suvare verile- muştur. Söylendiğine göre bu kitap 
cektir. larda önümüzdeki yıl taslıilıat yapı· 

11 - Halkevi alanındaki tö·en lacaktır. 
programı ile Atatürk Parkındaki (tô 1 Gayri menkullerin tesbiti 
reıı prosramrnın tatbikine Halkevin- · 
den Bay Seyfi Tezer, Bay Ömer 
Sanver ve Emniyet Müdürlüğünden-

' Komiser Bay Şakir Memur edilmiş· 
tir . 

l 2 - Hava yağışlı ol foğu tak 
dirde gündlize ait törenler saat (9,30) 
da Halkeviııin salonlarında yapıla 
caktır. 

ceklerdir. 
Mınt.ıkalarda da istişare heyet· 

leri kuıulac.ık, f Jkat bu heyetleri 
mıntakalar kendileri seçecı:klerdir. 

Bu vaLiyt"te göre, hariçten bir 
kimsenin diğer bir mıntakanın isti
şare heyetinde bulunmasına imkan 

Maliye Vekaleti, uhdesinde ver· 
gide kayıtlı kıymeti bulunan mukat· 
taalı gayri menkullerin kıymetlerinin 
tesbitine karar vermiştir.~ Vilayetler 
bu kıy.netleri bir ay içinde Maliye 
vekaletine bildirmiş olacaklardır. 

yoktur. 
Bu heyetleri bir an evvel teşkil 

etmeleri valilere bildirildi. 
Mıntaka istişare heyetlerinin 

vazife ve salahi\'etlerini gösteren bir 
nizaınnarr.e d e h;ızırlanmaktadır. 
Nizamname merkez istişare heyeti 
nden geçtikten sonra son şeklini 
alac1ktır. 

~ Birinci sahifeden artan -

Muslki1 ancak1insanıh kNıdi 
ve ist~ğiyle dinlendiği z miıt 
zevk j zorla dirı1elildlti likd' 
lam manaslyie işkenErl Sitin h 
nuza giden "nıtvvaı;ı .. bir ba$k 
sevmiyebilir. Benim bayıldı~ım. 
şarkıdan da siz hoşlanmıyabilir 

1 Radyo , şehrimizde , bir rn"' 
dettenberi aktarlardan tutun da 

lıllfriyat nelicesinde çıkatıJmlş v~ 
Ankaıaya ğönderilırtiştir . Çıkarilah 
eserlerin mecmı.ı ı üç tondur . Beş 
parÇadart iliaret dlan bu eserlerin 
biri lfü başı Arslln lfa başt ittsan , 
kanatlari kar~al ve kuyruğu yılan ' 
~eklinde bir Sfenksdiı. Diğeri de bir 
şeytan heykelidir . D ğer birisi iki 
mabut arasında hayat atac·ını temsil 
eden bir tablo ve öteki de bir Kral 
hizmetçisidir. 

Kazılar. muvaffakı} etle ikmal e 
den r- eyct Sakçııgôzdc ve Safara 
hüyüğünde ufak bir araştırma yap• 
mış ve Sakçagözde elde cttiQ'i Se· 
ramik parçaları ile Eti devrinden 

1 kal ve kasap dükkinlırına kı 
1 iirdi Pıyango bayileri bu zaval 
çıtırtkanlık vazifesi göıdürUyorJar. 

1 na diyecek yok tabii .. Fakat.• 
avaz bağırtıp çuşı aşırı yerlerı 
hatsız etmemek şaıtiyle 1 Neolotik devre kadar hüyüğün mun

tJzam bir istihale geçirmiş olduğunu 
aıılaınıştır. Safara hüyüğünde yapı

lan araştırmalar esnasında elde edi· 
len bir Eti teberi, iki ~ilindir mühür , 
ve bir taş çanak Adana Müzesine 
kıymetli bir mahsul mahiyetinde 
konmuştur. 

Heyet vazifesini ikmal ederek 
Ankaraya dönmüştür . Müze Mü· 
dürü Bay Yalman Yalgın da şehri

mize gelmiştir. 

Yugoslav hariciye nazırı 
nın dünkü beyanatı 

Belgrad : 17 ( Radyo) - Yu 
goslavya haricıye nazırı gazetecilrre 
beyanatta bulunarak, şimdiye ka-

1 
dar takip edilen Yugoslav dahili ve 
harici politikasında hiç bir değişik 
lik olmiyacağını katiyetle beyan e-t· 
miştir, 

Ya son ıamaıılarda kahve ' I 
kauta ve birahane gibi umumi 
hallere sirayet eden rad> o ve 
parlörlü gramofon salgınına ne 
ynrulur ? Aksi sadaya karşı en 
tidai teı ti batı dahi mevcut olrn• 
ve - lateşbih - !amanlıtı and 
bu gibi yerlerde, onsuz bile, iki ~ 
konuşurken eri konu bağırrO 

B 
. . af 

mecburiyetindedir . u ye~ışmıY1 
muş gibi bir de radyo sts\ tav 
duvarlara çarpa , çarpa kulak ' 
sinir tırmalamaktan başka işe ~ 
ramıyan müteselsil bir uğultu o 
çıkıyor. a 

Şu azgın dünyanın bitmrz • t 
kenmez patırdısından yakasmı k&f 
taramıyan insanlar , günlük h:J 
mücad•lesindc bol bol harca ., 
mecburiyetinde bulundukları si11! 
lerini boşa çalıştumamak , iınk~~ 
dahilinde tasarruf yapmak için bt 

Çok çarelere başvuruyorlar . LokD' . .,, 

Filhakika Adana ve havalisi ilk 
kuruluşundanber i bu cemiyete kuv · 
vetli bir arka olmuştur. Adana çift 
çisini 1935 senesine kadar g çen 
on sene içinde yalnız Adana şube 
si bu yüksek gayesi kuruma yarım 
milyondan fazla yardım eımiştir. 

Fakat 1935 yılı Türk hava kuru· 
mıınun Adana şubesi için parlak 
bir dönüm nokta olmuştur. Çilftçi 

motif düdüğü, otomobil korneıı ı 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~k 1 M~fuü gü~lfü ~kMan o~ 

Şiliyi tahrip eden son yf"r sar- ş ı· ı ·ı e 1 e 1 es,. yoktur. Çünkü ne kadar elektirik mobillere müsaade yok! Yazı~~ 

!erimizin kararına göre altı misli 
artacağı tahmin edileıı yıllık varidat 
mahsul bolluğu. fial yiikselişi vesa 
ir sebeblerin birleşmesiyle yedi sekiz 
misline çıkmıştır. Su büyük yekun 
da bütün yurddaşlarımızın büyük 
şeref hisseleri vardır. 

. Binaenaleyh 1935 den bugüne 
kadar yalnız Adana şubesinin geliri 
o tarihe kadar gt.oçen 9-10 senklik 
gelir miktarınıda çok fazlasiyle aş 
mıstır. A Janaya bağlı diğer kaza· 
larımızın da aynı senelere ait gelir 
nisbetleri aynıdır. Türk hava kuru 
mu teşkilatında gerek yüksek vari 
dat ve gerekse diğer çalışma hare 

smtısı, şimdiye kadar olan yer sar· Z Z fabrıkası varsa, hepsi harap olmus kin _sinin bile az ses çıka~.~.as~ 1~~ 
sıntıları arasında, en feci olanıdır. ve yıkılmıştır. Çünkü, telgraf, telefon tertibat alınmıştır • • Gurultu 
Bu kadar korkunç bir felaket görül mezarlık haline geldi 40.000 nüfus altıu.la kalJı. Yap.lan hesaplara işlemiyor. Deoıiryolları bozulmuş, mücadele, bugünün il.im ve fen 8 b• 
memiştir. Zelzelenin cereyan ettiği h.ı Chiltan şehri tamamen mahvoldu göre Şılı zelzelesinde 30,000 in5an hatlar kopmuş bir haldedir. ilk laranı meşgul eden bır problem 
yer1 Şilinin en bitek arazisi bütün Bu şehirde oturanların dörtte Liri Ölmüş, 50 000 kişide yaralanmıştır. günlerde, bu şehirleıe, ancak tavya lindedir . 
Şili zenginlerinin oturduklaıı bir mm enkaz altında kaldı. 10,000 nüfuz'u Bu z::lzelede, 1755 senesinde Liz· releıle yarnım edilebilm'ştir. Tayya- Ben, radyo yapan fabrikalar"' 

takasıdır. Una re şehrinde evlerin ekserisi } ıkıl bon şehrinin altını üstüne getiren · relerdir ki onları açlıktan kurtarmış yerinde olsam , kültür yaymak ~ 
Son kanunun 24 üncü gürıü ap dı. insanlarının yarısı helak oldu. zelzele ieıı d~ha fazla cana kıymış· tır. Fransıların Jandark ismindeki neş'e saçmak için icadedilen bd 

şamı, şehitlerin sinemaları, tiyatrola 7 000 nüfuzlu Sı>n Karloı;;, 9,000 tır. mektep gemisi. mutat dünya devrini ileti satarken, müşterilerime ısrarll 
rı her günku sakin ve neşeJi bir halk Krıvkuenes, J 2,')00 niifuzlu Parral Şili 7.elzelt sinin en acıklı tarafı, zel yapıyordu. Bu sıralarda Punta Are şu tavsiyede bulunurdum : 
la doı> dolu idi. şehirlr-riııirı de , vleriııin biiyük bir k k " Ş d k" d"~ · la d :zelenin olduğu mınta anın, vol an as limanında bulunuyordu. Zelzele - ura a ı U5meyı SO 

Saat 23 .. 34 d k'k kısmı }'ıkıl<lı H' içind" oluıanlrır d B k d · · kad•' u a ı a geçe, oı- faaliyet nııntakası bulunması ır. u haberini alır ·almay demir aldı ve ru ne a ar çevırırscn, ses o 
talık dehşetli l>ir şekilde birden bira mahvoldu gün Ş lide en az t 00.000 iıısan ev· f r h t d I . k t k I 

1 
yükselir. Amml', Allah aşkına, bedi 

ld V k k h 1 d k 't e a e ze e erı ur arma , on ara k d' h Al k t 01ı.ı' 
sarsı ı. e or unç bir gürü ltii ile Bu ş ir er için e en ço mu:;ta siz barkHz halde tufan yağmurları- • en ıne em a eme ıyıp a 
her şey çöktu, ortalı"'· zifiri karan rik olanı Şili'nin üçüncü şdıri olan nın altındadır. Şehirlerin kanalızas lazım gelen yardımı yapmak üzere olmaz saatlerde ve rasgele yerlerd' 

' 

lık kapladı. Temaşı:ı .... lerinde top Konsepsiyon şehıidir. f\u Şf'hrin ev yoııları bozulduğu için, susuzluk tth· kendisini Şili hüküınetinin tmrine l>u vidayı sonuna kadar insafsıı~• 
Janan halk ezild fki ~.:ıkika içinde lcıi, Zt'lzeleden beşte üçü nisbetin- tikesi de baş göstermiştir. Bundan amade kıldı. bükeyim deme 1 Merhumun v•51 

1 koca kıta l1aştan başa 1ıarabe ve de harap oldu. Binlerce insan enkaz başka, şehirlerde ışık denen şey de (L'fllustration) yeti budur ! ! · , 
----------..... -------~~----~~----.... ----..... ~~ ...... 11111!11!1 ..... ----..... .-............................. ! ___ ... ,...,,.. ................................ ~--
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Müstemleke emelleri Alman hava ordu-
... 3-

• 

kutba kadar siriyet etti su h~!7Y~:kişaf 

Norveç cenup kutbunda 
istiyor bir kısım arazi 

Nmveç hükOmeti 
Cc b ' d'tu kutbunda keşfe 
U 1 en arazinin hir kısmı 
h ıc~in~e ?1ülkiyet ve 
Akımıycl ıddiasına ka

rar ve . . N Ü • rmıştır. orveçin 
~crınde hakimiyet id 

Norv•• 11alık91ıarı C•nubt kutup
ta ba•ı er•zl Uzerlne Norveç bayrı~ 
jı dlkmlelerdlr. Bu :ttavallde S•llna 
baıııı çoktur. Bu sebeble Nurveç. 
kttndl bayradı dlkllen yerleri Norveç 
taprajı diye llln etmeıı dü•Unmell 

tedl,.. 

Birinci sahifeden artan 

imlc!r · Benz'in ve Bayerische Motev 
erke'nin her birinin üçer fabrikası 
vardır. 

Senelik istihsal 5.000 tayyare -
imiş ve bu rakam Lharp halinde üç 
misline çıkarılabilirmiş. 

Ala d'ltalia mecmuası ön saf 
tayyarebri miktarının yakında 6000 
i bulacağını tahmin etmektedir. 

RADYO 
• Bugünkü program • 

?:~~,k~J e Rad) o dıfi ::iwrı prJstaları 
1 urkı) e Radyosu - Ankara Rad; o " 

Pazar 19 _ 2 _ 39 

12,30 Program 
12,35 Müıik ( Operetler-Pi ) 
13,00 Memleket saat ayarı,ajans 

ve melt-oroloji haberleı i. 
13, 1 O Müzik ( Dcıns plaklttrı ) 
13,45 Turk müziği. Çalanlar : 

~~--------------------------
UNUTMA Y l N I Z ! • • • 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz VE bu akşam 
farihin en büy:ik ın •1ciusi - D.inyanın en büyük filmi 

(Nuhun Gemisi) 
Tamamiyle Türkçe sözlü şahec;erlcr şaheserini sunuyor 

A' RiCA : Vıyana Operetlerinin en güzeli, Aşk, Saadet, N~ş'e kaynağı 

d~a. edeceği kutup ara 
ıyoı zısı, Afr ikanın cenubunda kAindir. 

i rad Bu mıntıka üzer:nde birçok Nor 

arazinin dahilleri1 senenin ekser ay 
larında, l uz dağlarile kaplıdır. Buz 
dağları, yerletinden kımıldamağa 
~e er ime~e başladıktan sonra balık. 
çl gemileri bu taraflara gidrrek ba 
lina avcılığı yapıyorlar. Kutuplarda 

Kadrolar ve sipeyalistler bir 
çok mektepler tarafından yetiştiril

mektediı! dört mektep !lenede 800 
zabit vermektedir. 

Üç tekoisiyen mektebi het biri 
7000 sipeyalist yetiştirir ve pilot 
mektepleri senede 3000 askeri pi· 
!otun talim ve tedrisini temin eder. 

Vecihr, Cevdet Kozan, Ruşen Kam. 
Okuyan: Müzeyyen Senar . 1- , .. 
Peşrev 2- Suphi Ziyanın muhayyer 
şarkısı Titrer yüreğim . Müzeyyen 
Senar. 3-· .... Uşşa~ şarkı - Saki 
yetişir . M. Senar 4 - Dc!denin _ 
Uşşık şarkı-Ağlatırlar. M. Senar. 
5 - Şuphi Ziyanın Hicaz Div;;nı _ 
Dün gece. 6 - Yuc;uf paşanın Hicaz 
saz semaisi. 

Kral eğleniyor 
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v;ç heyetleri, mUteaddid defalar fen 
nı, cotraft ve topoğrafık tedkikler
d~ butunmuşlat, buradaki aratiyeı 
~ranselJ Marta (Notveç veliahdınıh 
zevc· ··~ As e.s1". prerı!ep ~ankhild; pren~es 

tnıd ve kraliçe Mod (geçenlerde 
:~fat eden Norveç kraliçesi) arazisi 
ısırnlerini vermişlerdir. 

.Norveç balıkçıları, bu arazinin 
1 

~ahıllerine giderek balina bahtı av· 
•rbtlar. Norveç bükümdi, bu ara 

arati ilhak eden milletler, bü ara 
!iyi sülayan deni!lerde a~crlığı ta· 

1 

mamile serbeo;t bırakıyorlar. Nor· 1 

veç de 2,900,000 kilometre murab. 
baı genişliğinde bu kıtayı ilhak 

ederse, etraftaki d~oizlerde serbes · 
1 

)iği kabııl etiiğini ilan edecektir . 
Maamafıh lngilizler, 1908 den 1912 

Hava kuvvetli ve askeri mektep 
ler 150 hava meydanı üterine da 
ğılmıştır. 

Fakatı harp halinde, dah; sulh 
zamanında hazirlanmı~ ve iyice giz· 
lenmiş 600 diğer meydan sulh za
manında kullanılanlara iltihak ede
cektir. 

14,15,!4,30 Konuşma (Ev ka 

- Gerisi dördüncü sahifede _ 

DİKKAT : İzdihamrı mahal kalmamak için Localarınızı ve 
erken aiınız . Kişe her vakıt açıktır 

Telefon Asri 250 
10298 ---

biletlerinizi 

adana-atıcılık ve avcılık j 
spor kulübü başkanh
ğından: 

Adana asliye 2 hukuk 
hakimliğinden 

No: 129 ~ Yi ilhflk ederken ba•ka ttıilletlere 
ffierısup balıha avcıla ı.ıı-bu df'tıi~le 
fe d ı; 1 · k se ıJ:J av anmaktan fut" ne tfue tlİ 
yetinde bulunmadığını söylemiştir. 

1 sehesİhe kadar ~ehUbt kutupla il
hak ettikleıl aratiyi ka, lıyan deniz
ler hakkıııda bu şr.kılde hareket et 

Şimdi hizmett:ı bulıınan tayya 
1elerin hepsi en az 2 mitralyözle 
silahlıdır (yalnız balıklama bon}.bar 
dıman tayyaresi Heinke 1 108 bir 
mitralyöz ve bir topa maliktir) ve 
280 kılometreJen (Heinkel l 22 ke· 
şif tayyaresi) 500 kilo:-.ıstreye kadar 

intibak t-ltirilmesi kolay olan kala
balık bir pilot fidanlığı bulmuş ola· 
caktır . Diğer taraftan büyük bir 
şümule malik olan sivil lıava ta • 
yareciliği de ona pek çok birin~i 
sınıf pilot yetiştirmektedir . 

Şimal Atlas Okyanusunda ya
pılan. t~crübe uçuşları da hunu gös
termıştır: Bu güç uçuşların mikta 

Kuliibümüzün Yıllık kongresi 
Şuhatın 25 inci Cumartesi gürıü sa 

1 
at 20 de yapılacağından bütün üye· 
leı in muayyen gün ve saatte külü be 
teşrifleri reca olunut. 

Adananın Eski Dal>ağhane ma." 
hallesinde Ragıp Sepici evinde Sa-
adetin Ankarada Toros otelinde 
garson Mehmet aleyhine ikame ey-Bilakis bu ilhak ile N.,,veçli ba 

lina avcuları, bu toprakları ilhaka 
teşebbüs edetek olan baıka bir mem 
letin kendilerini burada balina av· 1 
larnağa menetmf'şinden korvmuı o 
lacaklı.rdır. ı 

Norveç bu arazi liıerinde Heri 
sürdüfü hikimiyet iddiasjm, burala
rının münhasiran Öorveçlilet tara· 
fından keşfedilmiş olmasına istinad 
ettiriyor. Kaşiflere ticari maksad 
larla nakden yardım etmiş olan Nor 
vcçli balina avcısı şirketleri serma 
yedarları, hükGmeti senelerdenberi 
bu araziyi ilhak etmek hususunda 
tazyik ediyorlar. 

Başka mcınlek~tlerin de bu ara 
zi üzerinde hak iddia edip etmiye
Ceklcri bilinmektedir. 

Norvcçin üzerinde hak iddia et 
titi cenubi kutuptaki arazinin genış 
liRi 2,900

1
000 kilometre murabbaı, 

uzunluğu da 4,000 kilometre kadar 
tahmin ediliyor. 
k Cenubi kutup üzeı inde şimdiye 

adar keşfedilmiş olan arazin saha· 
~'· 14,400,000 kilometre mnrabbaı 
~dardır. lngiltere bu arasidrn 9 

:•iyon 270 bin ki:ometre murabbaı 
ır kısım üzerinde hakimiyetini ilan 

etrniştir. 

Diğer arazi sahipsiz bulunmak· 
ladır. Geri kalan sahipsiz araziden 
~ncak küçük bir kısım üzerinde 
r1nsı hakimiyet iddia ediyor. 

N Norveçin istediği arazi üzerine 
orveç bapağını ilk defa olarak 

l 930 senesinde Norveç balıkçıların 
dan Lars Gr istiansun dikmiştir. 

F orveç hükümetini, cenubi ku 
~~p arazisi üzeıinde hakimiyetim 
ıran evvel ilan etmek kararın· ver. 

•ney ge sevkeden sebepler ~unlaıdıı 

b· Sambeıland namında muazzam 
bırı Alman balıkçı gemisi, balina 
a ığı avlamak için cenubi kutba 

Varmak .. d' 0· f uzere tr. ığer tara tan 
~e~ıubi kutup kaşiflerinden Ameıi 
ta 1 Eısvort Leoko!u cenubi kutba 

h?:.a~e ile ~itmeğe ve Nor.,ıeçin 
2so'~ıyet . ıddia ettiği araziden 
kı 00 kılometre murabbalık bir 

srnı ~ 
dik uzerine Amerikan bayrajıoı 
ctrne:~k bu ha valiyi Ameı ikaya ilhak 

gc hazırlanmaktadır. 

Pıla Ü.ilo mahafili, bu havaliye ya· 
hu tn seferlerin başka milletlerin 
rtıel o~raklarda hakimiyet iddia et 

erıne .. etlik! . muncer olrnasından endişt 
Ctı 'h ilhak cı etle, bunları Norveçe 

dial etmek suretile muhtemel id
arın .. ~ 

}'orta onune geçmeğc hazırlaoı-
irazi r. Şu~u ilave edelim ki, bu 

fayrı meskUnd~. Bu geniş 

mişler, bunlaıı ihata eden deniz· 
!erde de hakimiyetlerini ilan eyle· 
mitlerdir . 

Bunun için Norveç balıkçıları, 

lngilterenfo ilhak f'ttiği cenubi ku 
tup arazisini kaplıyım denizlerde 
balina avın:t gittikleri tam Londra ı 
hilkdmetinde itin almakta ve mu
ayyen bazı resimler öd~mektedir· 
fer Ezcümle Norveç balıkçıları 1919 

(Beinkel 111 bombardıman 
ve Mcss~rschmid avcı 109) giden 
azami süratlere maliktirler. 

Alman hava kuvvetleri tetkik 
edilirken bilhassa göze çarpan nok 

d
. rı 
ığer rakipleri çok geı ide l ırak-

mıştır. 

1 Almanya malzemesinin ıslahı:ıa 
fasılasız ~uretle devam etmektedir . 1 

4 Haziran l 938 de Grosser Dessa· 
uer tirinde bir ju!'lkers tayyaresinin 

5000 .~i·l·o ~.ükle 93 l 2 mdreye çık
tığı goruldu. Ertesi gün , General 
~det bir Heinkel tayyaresi üze· 

1 

ı ıııde vasati 634 kilometrelik b. 
•• 1 ır 

surat e rekoru kırıyordu . 

Satılık kar gir bina 

Kuruköprü caddesi - )enicami 
haı şısındaki sokakla ; içerisinde ay· 
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 

yağlı boyalı 12 o.ladan ibaret dört 
katlı yeni ve kargir bina ~cele satı 
!ıktır. Binayı göı nıek ve almek iste 
yrnl~rin Yağcamii civarında Moda 
Tuheı fiy~ pazarına müracaatları. 

4 - 10 10287 

lediği ihtar davasından dolayı müd· 
deialeyhin i1'ametgahının meçhul 

bulurıınasına binaen ilanen tebliğat 
yapıldığı halde gelmemiş olduğun-

dan ilamn gıyap kararı tebliğine 
ve duruşmanın 20-3-939 pazar· 

tesi saat 9 talik edilmiş olduğundan 
meı.kür gün ve saatta mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönderme· 
diği takdirde gıyabında muhakeme· 
sine bakılacağı ilan olunur. 10300 

senesinden 1928 senesİM kadar 
fngiltereye balıkçılık resmi olarak 
437,211 sterlin lirası ödemişler· 

dir . 
Açlık kutup denizlerinde balina 

avcıl.gı kanunusaııi sonlarına doğru 

başlamaktadır . Denizdeki buzlar 
eridikçe, balıkçılar sahillere daha 
ziyade sokuluyorlar . 

ta alman devlet adamlarının malze· 
menin keşif istihsaliyle kalabalık bir 1 
kadronun yetişmesini muvazi olarak j 
terakki ettirmesini :bilmişlerdir. Bu 
yolda tesis edilmiş mektepleıin ka
labalık mevcutları al. •. an gençlik 
muhitlerinde yapılan propagandala 
rın ve Almanyada havaya ait hu·: 
suslarm imtiyazlı vaziyetin umulan 
neticeyi geniş ölçüde vermiş olduğu 
nu göstermektedir. 

Tayyareciler ' tekrıi,iyenler ve 
.ve hav~ pratisyenlrri tarafından ' ıdare edılen, siyasi münakaşa ve te .~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~. 
mevvüçlerden uzak bulunan Alman Y enİ çıkan kaoUJ: Ve nizamlar 

Bu buz sedlerinin bir hudud o· 
larak telakki edip edilmiyeceği he· 

nüz belli değildir. fngilizler, bu buz 
sedlcrini, hakimiyetlerinin hududu 
olarak telakki ediyorlar. Bu me· 

sele, herhalde beynelmilel hukuk 
noktai nazarından büyük bir ehe
miyeti haizdir ve henüz halledil
mcmişlerdir . 

Planörlu uçuşa verilen geniş 
ehemmiyeti bilhassa kaydetmek 
lazımdır. Her sene Almanya takri
ben 15,000 planör pilotu yetiştirir. 

Bunlardan çoğu sonrauan turizm 
tayyarelerine geçerler. 

Bunlar umumiyetle gençlerden 
mürekkep olduğu için , Almanya , 
bu suretle harp halinde uçuşu tat· 
bika alışkın ve askeri tayyarelere 

Bütün Hukuk Müntesiplerinin Görmesi Lazım Gelen Müstesna 
Bir Fi 1 m 

TAN S_iNEMASI 
BU AKŞaM 

Sineman'" üç BUyUk Şahsiyeti 
tıLBERT PREJAN - LOIS JOUVET - ERIC YON STROHEIM 

Tarafından CaliLi dikkat ve fcvkala le bir tarzda yaratılan 
Ve sryrrdenleri Merak ve Heyecan İçerisinde bırakacak olan 

Müşkil itiraf 
FRANSIZCA SÖZLÜ BUyUk ve Enteresan 

Fllml Gösterecektir 

il l·ı 

1 ., ı , 1 

j 1 '· . 1 

ı il ıl 1 

Gerek Mevzuu itibarile ve Gerekse Emsalsiz temsili cihetinden 
Bu ayarda bir fılm son seneler zarfında şehrimizde kaliyen 

G ö s t e r i 1 m em i ş t i r • 

AYRICA: Heyecanlı ve Güzel Bir Kovboy Fil ni 

l!J -KAHRA~AN- s_Uv ARI _ ili 
Dikkat: 

Biletlerin Erken Aldırılması Rica olunur. 
Telefon TAN No. 266 

Bugün 2.30 da Luclen BarouX,nm Şaheseri 

GENÇ GIZLAR Pr\NSİYONU ve Kahraman Suvarl 

10292 

h~~acılığı üstelik sa:ıayiinin iyi teş 
kılatından ve tayyarelerin tecrübe 

".~ satın alma sisteminden fayda ' -----
gormektedir. Neticeler aşikaA d ve Tütün İnhisarı Kanunu ·r r ır . 

ayyareciliği alakadar eden .. musa-
bakalara ayrılan ehemmiyeti' k' ı mev· 
·ı, bı: neticdrri her sene tahkike 

yaramakta ve fikirlerle · "I · . enerıı erı 

tahrık etmektedir . 
Rorııa - der I'ın ·h · : . . mı verınm ı:steyiş 

polıtıkasında Alman aske A .. t" 
l"ğ" b' rı us un 
u u ırinci planda bir rol oyna· 
~aktadır: Bu keyfiyet geçen Ey· 
luldc hadiseleıin aldığı vazi}•et ... 
rinde h\ç .. h · · uze-

şup esız tesır yapmıştır . 

Alsa ray 
Sineması 

Bu akşam 
Sayın müş t .. rilerine ıki fevkalade 

film sunmakla bahtiyardır 
l-

Peter Lorre'in 
En ıniikeınmel sanat eseri 

(Kesik el) 
Şaheserler şaheserinin kudretini 
ifade edecek kelimeyi bulamadık . 
Sizlerde bu büyük fılm in kıvme· 

tini gördükten sonra tdkdir 
edeceksiniz 

MÜHiM : Fazla heyecan:ı ta 
ı h&mrnülü olamıyanların ihtiyatlı 

olmolarını tavsiye ederiz 
-11-

(P ariste buluşalım) 
. •. ı 

Baş rollerde : 

CLODET C:JLBERT-ROBFRT 
YOUNG-MEL V YN DOULAS 

Telefon 212 ALSARAY 
10295 

Tütün 
/\ ırn rı ıı ı\'o: 3 137 

l\.ııbııl tarılıi: JU/bl J93R 

\'e~ri tarihi:25/(j l 1931J 

- Dünden artan -

Çiftçi vekil göstermeden uzaklaşacak olursa İnhisarlar İdaresi, o ye. 
rin sulh hakimine müracaatla ehliyeti haiz vt. kendisine karşı mes'ul vekil 

tayin ettirir. 
Ma idP. 30 _ Kurutulmuş tütünlerin ayni köy veya kasabanın hududu 

il:inde bir yerden diğer bir yer: nakli s~.r~~stir. & 

Madde 3 ı - Tütün ekicisı mahsulunu denk yaparken, kırıntı, son 
denilen diizlenıe, yanık, kara yeşil, çüriik, hastalıklı, basık ezik olanlarını 

.. 1 • · denklere koyınag"' a mecburdur. 
ayıı ve gormez erını ayrı , . 

Bunlardan çürük, yanık, kara yeşil, kırıntı. ~!anlar. lı~hısarlaı ld~resine 
bedelsiz teslim olunur ve inhisar mevzuu harıcınde zıraı veya sınaı mak. 
satlar için tali istihsalatta kullanılmak im~~nı elde edilinceye kada rlnhi· 

sarlar ldaresiııce usulü dairesinde imha edılır. 
Madde 32 Tütlin ekicisi, Samsunkarı denklerde: Taban, kapak 

ve kafalıklarcfa ve Rumelikarı denklerde; direk ve kapaklarda, dedklerin 

ihtiva ettiği elden gayrisini kullanam.ız. 
Madde 33 Denklerde kast veya ihmal ile olmayarak tefrikindeki 

isabetsizlik neticesi el ve nevi karışıklığı olduğu takdirde çiftçi mes'ul 

tutulmaz. Madde 34 _ Çiftçinin 31 ve 32 ııci ma~delere göre hazırlanıp lnhi· 
sarlar f<laresi emanet ambarına veya tuccar ambarlarına getirdiği 
tütünlerin nakil vasıtaları yiizünden veya yağmur vesaire gibi elde ol· 
mayan s~beblerden dolayı vasıfları değişmiş veya bozulmuş bulunursa 
bu bozulan kısım inhisarlar fdaresi miitelıassıs memurları tarafından tes· 
bit edilir ve bu yiizden çıftçilrr lıakkın la hiç bir taki b yapılmaz. 

Madde 35 - fşbu kanunun ııeşri tarihinden itibaren üç sene içinde 
tütün ekim mınta'·alarında yetiştirilen tütünlerin çiftçilerle alıcıların men· 
faatl rine uygun olmak surtile imal usulleri tetkik edilir ve tetkikat neti-

celerine göre bir nizamname yapıl'.'· 
Madde 36 - - Kuıutına ıııahallındc veya tarladaki mahsulün tama· 

. ' 
men veya kısmen telef ve ~ayı _olduğunu gören çiftçi, keyfiyeti doğrudan 
doğruya veva ihtiyar ın .-clıslerı vasıtasile beş gün içind ! t aı riren inhisar. 

lar idaresine haber verir. 
yapılacak tahkikat neticesinde telef veya Zi)•an anlaşılırsa tanzim o· 

lunacak zabıt varakası üzerine kontrol cüzdanındaki kayıd düzeltilir ve 
bozulan veya kullanmağa yaramayan tütünler yakmak, dt"nize dökülmek 

• 
(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
•--------- KiLO FIAT,.l. --.-------

En az 1
\ En çok 

K. S. K. S. 
CiNSi 

Koza ~ 9,5""0 ~ ,-·ıo~ ~ 
Piyasa paılaA't·'·.-.---ı-38 1 40 -~,.~ ... ;. . !:=" =!-36,2~5--
Klcvland !=;;: 1 42,50 

ınıs YAPAÔI 

~-~-- --Beyaz 1 ı 
Sivah -1 

çtCIT 

------- .. 1---
yerli "Yemlik. ı 

• "Tohumluk. ~-5-,5~0--- ı 

Satılan Mikdar 

Kilo 
= --

Bu~day Kıbrıs 
H U B U B A T.:__-;------
,_~~--ı----:1 _____ _ 

• Yerli 
-.--Menla_n_e __ 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf·~-----

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

Dört yıldız Salih 
üç ,, • 

3,25 

Dört yıldız Do~uluk 

üç ,, .. 
Simit 

" Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 
18 I 2 I 1938 

UN 

Ptnl" So,ıtim 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

ı--,,..--

• __ H_a z_ır _______ l __ 5_ 08 LiR·,., k ı----
v d 1. 1 4 76 ayişmar 

a e ı . 
•----------1--

4
-

70 
Fran~( Fransız) -3- J5 

_V_a_d_el_i _il"".: ________ Sterlin (İngiliz) --- --5- 93 
_H_in_d_h_az_ır _____ _i_ ~ Dolar (Amerika) ~ 55 

Nevyork 8 40 -Frank ( isvicre l 00 00 

, 
t l~lUJJrn1BAllliA · 

CAN lt<UQTAQIQ 

~----------------------~--------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındist2.n, Seylan, Çin ve Cavadan dokıudan dogıuya nıüessrse na

nıma getirilen •n nıünkhap, taze ve kc ~ulu ça}laıdaıı vukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı trrlipleıi vardır. 
Muhtelıf (;İrs ve lü~ükliikte lutu ve pahtler içerisinde satılır. Ambalaj• 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli nefasrt ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kcl'eşekeı licartlhanui ve iyi cins mal satan 
bakl aliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; ı~ıanlul Tahmisönü No. 74 ( Ku· .. : .. hveci hanı 
altında ) • 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

Yoksullar için parasız muayene 

Adana Halkevi başkanlığından : 

Seyhan oteli altındaki muayene evimizde Halkevimiz doktorunun her 
günkü muayenelerinden başka memleketimizin kıymetli ve mütehassıs 
doktorları aşağıda yazılı olan gün ve saatlarda müracaat eden yoksul 
hastaları parasız muayene edeceklerinden ihtiyacı olanlar orada has· 
talarını muayene ettirebilirler. 

Devam edilecek günler 

Pazaıtui 

• 

Salı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 

Deva ~ı saatları 

14 - 15 

15 - 16 

14 - 15 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

Doktorların adı 

Şü.ıü Konuralp : kadın 
hastalıkları mütehassısı 

Hasip Yıldırım: Zöhre. 
vi hastal!klar müteııas 
sısı 

Tevfık Pamukçu : O 
peratör. 
Nihal Bayat : Çocuk 
mütehassısı 

Reşat Atanıeriç: bo 
ğaz burun, kulak, mü· 
tehassısı 

Vasfi Güser : bakter 
yoloğ 
M. Cemil Esen H. ta. 
bibi 
Osman Boz.kurt : da 
biliye mütehassısı. 
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Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 Ağus
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar!; 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı Tip 6 

• • 6 

• • 5 

• • 'i 
Arslanlı • 2 

Genişi ık 

85 Cm. 
90 
85 
90 
90 • 

T-op 
36 Metre 
36 • 
36 • 
36 • 
36 • 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa' rikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan peı akende sevkiyat ve satışlara % 2 

zamyapılır. 
3 - Tip 2 brzin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 buinbalyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul ediltn siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sev~i fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli.temi-

natına müstenittir. 10 10053 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

41-156 10116 Nun1ara: 200 

o,. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

·----------------------------------------------------· 
-----------------------------------------------------

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g a. 

~~~~--~~~-----~----------~------------------
Adana Belediye riyasetinden : 

Bi'uınum ves.iti nakliyenin muayenesi icra edilecektir . Aşağıda gös. 
terilen tarihlerde muayeııeye.gelnıiyenler hakkında takibat yapılacağı ilan' 
olurur : 

Hususi ve taksi otomolıil ve kamyon : 20-Şubat - 939 dan 28 -
Şubat-939 tarihine kadar. 

Hususi ve piyasa binek arabası : l-Mart-939 dan 10-Mart-939 
tarihine kadar. 

Tek ve çift atlı yük ar;ıbası ve bisıklet : 10 - Marttan - 20 Marta 
10299 19-21-22 23 kadar. 

Pek yakında Asride ••• 
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1 

şö 

ç 
lo 

A h 
başarı 

skeri astahanesi diş hekimi açılını 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR ~~n~u 
Y · h · ~ızı y . enı posla ane hrş_ısındakı Eski muayenehenealln istiklal tikanı 

tebı karşısında operalor Yusuf Zıya muayenehanesine Nakletmlfl . 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER rıııııeli C. H. 
19 26 10195 üçüne ._ ___ , _________________ , ___ la.rı k 

4-15 

KADYO 
• 

Üçüncü sahifeden artan -

dını saati ) 
17,30 Program 

16,35 Müzik (Pazar ça~ı müziğı) 

Lantoş Orkestrası. 

18,15 Konuşma ( Ççcuk saati ) 

18,45 Müzik ( Pazar çayı mü
ziği ) Lantoş Orkestrası . 

19, 15 Tür müziği Fasıl heyeti 
( Karcaar faslı ) Celal Tokses,Hak· 
kı Derman , Eşref Kadri , Hasan 
Gür, Basri Üfler . 

20,00 Ajans, meteoro'oji haber' 
leri. 

20,15 Türk müziğı. Çalanlar: Ve
cih~. Reşat Erer , Cevdet Kozan , 
Ruşen Ferit Kam. Okuyanlar: Mus. 
lafa Çağlar , Melek Tokgöz. 1 -
Osman beyin Nihavent Peşrevi . 
2- Rakımın Nihavent :sarkısı -
Ne yanan kalbime ·. 3 - Rakımın 
Uşşak şarkısı - Silmem bir gün • 
4- Türkü Misket türküsü . 5-
Rcfik Fersanın -· Tepeler le,Jeler 
türküsü. 6 - ... - SJzinak şar· 
kı -Bir nigahınla. 7- Ahmet Ra 
sim rast şarkı - Bir kendime bir 
hali perişanıma baktım. 8 - Raif 
Karciğar şarkı-Gülüver sevdiğim . 
9- Türkü-Kız pınar başında des-

1 
tiyi doldurur. 10 -Rumeli türküsü - 1 
Şahane gözler şahane . 

21,00 Memleket saat ayarı. ! 

21,00 Konuşma ( Halkevleri hak ! 
kında) 1 
21, 10 Müzik ( Riyaseticiimhur 1 

•eken 
1932 

10269 g.• 

Bandosu-Şef : Ihsan Künçer ) 

Von l3 1on Silahşorlar ( Môr 

2- Ancliffe-Afyon çiçekleri 

disi 3 - W eber- " F rayşüst • 

rasının u verlürü 4 - Masoağoİ 

hepsi 
ll'Ünd 
hiirnı 

" iris " Operasından seleksyoo 'k 
Jarn ı felt- Prrlu .lyoın . 

22,00 Anadolu aıansı ( Sı 
scıvisi ) 

22, 10 Müzik (Cazbant ) 

22,45,23 Son ajans ha berlerİ 
yaı mki proğraın . 

Yaı 

Giindelik sıyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 
rıı;,d 

ların 
ille~ 

s 

1 -Dı~ mcınleketler ıçin Aboııe O 

bedeli deıtişmeı yalnıı posta masrafı 
n 

zammedilir. ı 

2 - ilanlar ıçin ıdareyc müra· 
caat erlilmelidir. 

Umumi ncşııyal müdüıll 

Mdcid Güçlü ıü 

Adana Tüı ksözü matbaası 


