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Yeni Halkevlerinin açılması münasebetile 

BAŞVEKiliMiZiN 
VERDiGi NUTUK ,_ .... _____ _ 

Başvekil 

şöyle dedi: 

--------

lnkllApçı va•fımızm mini•• da şudur : 

-cemiyetinin medeniyette en yUkaek ••· 

vlyeye erdirmek için gerekf rae bafka ln

kıllplar yapmakta da tereddUt etmlyeceOlz 

SaJ m Bnşvckil Doktor Refik Saydamın 19 Şubnt Pnzar gUnU 
finlkevlcri bnyrnmındıı Yeni Hnlkevlerinin nçılll!tı!iı mUnasebctile 
Anknrn Hnlkevin de sö;~·lediklcri nutku aynen a nğıyn nlıyoruz : 

r~ sayın dinleyicilerim, 
b nkıl§bımızın güzel \'e faydalı 
aşarılarından biride Halkevlerinin 

~~ılırı~ş ve işletilmiş olmasıdır. Bugün 
d ~ ~uzeı Yucc başarının yedinci yıl 
onuırıünü Kutluyoruz bütün varlığı· 

nıızı Yen. b' h . b' . 1 :ı tik ' ır ayala ve yenı ır ıs-
(ff aırıete götüren Kemnlisı fnkilabın 

R lllilletin b ı· . . d' ·ı . . . C en ığıne sın ırı mesı ıçın 

ij '_fi. Partisinin 1931 de toplanan 

1 
Çuncü büyük Kongresinde kurulma· 

ta~ kararlaştırılan Halkevlerinin ge. 

1~.:n hazırlıklar yapıldıktan sonra 
"~ de 14 tanesi açılabılmişti. Her 

Yıl v·ı~ ı · · · h ıı· r· ı <ıyet erımızın ve ma a ı par ı 
oriİİtlerimilin gayret ve yıudımlarile 
Cnileri ve bu saattede 158 tanesi 
aha açılmak suretile bugün Halkev· 

erimizin sayısı 367 yi buluy.or. Bu 
aatte memleketin her bucaA-ında açıl

.... 

ış Halkevlerimizin 79 inci yıldönüm· ~ Bafveklllmlz Refik Saydam 
erini kutlarken aynı zemandada :Yeni· 
çılan Halkevlerimizin çalışma sahasına girmiş olmalarını zevk ve seviçle 
eait ediyoruz. Zat~n büttln Türkiye yıllardanberi büyük bir Halkevi man
·Brası arzeder. 
~ Milli Şef ismet lnönü en büyük \'azife.> i üzerine aldığı ilk günleri köylü

~un ve halkın arasında geçirmekle memleketin her köşesine ycnidt:n bir 
alkcvi manzarası vermiş oldular. 

fialkevlerinde vazife alan aldığı vazifenide şerefi kadar mcsufiyelini id· 
~:k et~iş olan idealist ark~daşlara bu~adan me~ı:ket ve mille! huzurunda 

Şekkur ve takdirlerimizı sur:mağı bır borç bılırım. 
lı Halkevinde başkanlıktan k<iyde muayene yapmaya varıncaya kadar 
:Psı birbirinden şerefli ve aziz hizmetlere canla başla koşan ve buııları 

~~ndelik işi kadar önemli tutan lnkiliibçı Tiirk münevverlerini gıpla ve 
urırıctıc selamlıyoruz. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Türkiye kanunlarının 
kabulünden sonra Hatay 

~şarda kalkıyor 

Y alnrz askerlik mükellefiyeti kanunu beynelmilel 
Vaziyet icabı şimdilik tatbik edilmiyecek 

llliı!skcndcrun: 20 (Hususi muhabiri· 
lar1 Cn)- Türkiye cümhuriyeti kanun 
ırıc ~1

1•11 kabulüne dair tıükumetinden 
l: ıse ~ . b b 

l'lıııc·b iOnderilen layıhanın es a 1 

t 1 e ırı b rı .. k " liıc · az atasının \'ası arı uç no • ı 
ı rınde temerküz etmektedir. 

'iiku~e ~ugün Türkiye cümhuriyeti 
Y kan lınde ıneriyülicra aynek ra· 
2_ unu olaıak kab uledilmiştir. 

tllefiyeB~ kanunlardan askerlik mü· 
~lneı tıne ait kanun ile Hataydıt 
sus; trııleJ teahhütlerin ibabeıtiğİ 
·ı. Yellere ~ t il 'k ı,. tatb· mu ea 1 • kanunlar şim 
rıurıu bık e"dilmiyecektr. Gümrük 
3- llku cu~fedendir. 

MAREŞAL 
BADOGLİYO 
TRABLUSTA 

Roma : 20 ( Radyo ) - ltalya 

genel kurmay başkanı mareşal Ba 

doğliyo TrabJusa h~reket e~miştir .• 
Mareşal Trabfustak_ı askerı vazı· 
yeti teftiş edecektır. 

iSPANYADA 

ı 
1 

Suriye kabinesi 

çekildikten sonra BALKAN KONSEYi TOPLANDI 
Suriye' de 

vaziyet çok 
karışıktır 

Vataniler kontrol 
altına alındı 

Cemll Mlll"dam1n otomo
bllln• ha1k hUcum etti ••· 
ki b•fv•kll cantnr zor kur 
tardı. 

Halep: 20 (Hususi)- Süveydiye 
den alınan haberler, Şehrin askerler 
tarafından muhasara edilmiş olduğıı· 
nu bildirmektedir. Air çok • evlerde 
araştırmalar yapılmış vatani kitlesi 
mensuplarından on kadar genç tevkif 
edilmiştir. Cebelidürü:r.deki "vataniler 
sıkı bir kontrol altındadır. 

Şam: 19- Halep muhafız mustafa 
Şahabi birkaç gündür burada bulun
maktadır. M.ımaileyhin Halepte Ho 
Komisere istikbal merasimi tertip et· 
tirmemesinden dolayı Vekalet emrine 
ahnacatı veyahut üniversite rektörlü· 
güne tayin edileceti söylenmektedir. 
Halep muhafızlığına Lazkiye muhafızı 

1 Ihsan Babirinin, Lazkiye muhafı7.lıtı· 

1 

na da Halep Maliye müdürü Hasan 
Cabbarenin tayin olacakları haber 

1 verilmektedir. 

j - Gerisi üçüncü sahifede -

' ' ~ 
' 

Dün Romen Hariciye Nazırı Balkan 
Mümessillerine ziyafetler verdi 
Balkan Matbuat . Mümessillerıde çahşmada 

Bükrcş: 20 ( Radyo ) - Balkan 
Antantı konseyi bugün öğleden son· 
ra toplanacaktır . 

B u g ü n çıkan bütün Romen 
gazeteleri baştnn başa sütunlarını, 
Konseyin toplanması nıeselesine has· 
retmiştir. Gazeteler Balkı:ınlar dost· 
luğu hakkında stnyişkar ya21larl:ı 
doluaur • 

Konseyi teşkil etmekte olan Türk 
- ) unan Yügoslav - Romen mev
zuları burada hazır bulunmaktadır· 
lar . 

ŞUkrU Saraçollu ile Köse 
lvanofun mUllkatı 

Sofya : 20 ( Radyo ) - Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu dün 
sabah saat 10 da Sof ya 'ya muvasa· 
!at eırr.iş \'e istasyonda Bulğar Baş
vekıli ile bir çok Ze\'at tarafından 
karşt'anmıştır . 

Bay Şükrü Saraço~-lu Bulgar Baş
vekili Bay Köse lvanof'la yarım saat 
kadar görüşmüş _ve müteakiben Baş
vekil Bay Köse lvanof'cn husu::i tre 

;nine bi?~rek har~ke~ etmiştir Bulgar 
.Baş~·ekılı Ray Şukru Saraçoğluna t· 
renin Bulgar erazisindeki güzerkahı. 
nın bir kısmında refakat etmiştir . 

Bükreş : 20 ( Radyo ) _ Türki· 
ye Hariciye Vekili Bay Şükrü Sara· 
çoğlu dün süat on dakuzda Romen 
topraklarına muvasalat etmiştir. Bay 

Hariciye Yeklllmlz Bay 
Şlij(rU SaraçoOlu 

tan zevk ve memnuniyet duydutunu 
söyledikten sonra, Balkan milletleri. 
nin uzun bir sulh devrinin se'llere· 
!erini toplamağa başladığını, ve bu 
sulh idealinin Balkan memleketlerin· 
de her sene biraz daha kuvvet bol• 
duğunu ilave etmiş ve Balkan an· 
tanlı konseyinin bu toplantısının, bu 
ideali bir kat daha takviye edaccti· 
ni tebarüz ettirmiştir . 

Bütün Romen Gazeteleri, Türk 
Hariciye Nazırının beyanatınr uzun 
uzun takib etmektedir . 

Şükrü Saraçoğlu Rusçukta bir Bul· 
gar ajansına beyanatta bulunarak, 
Bulgaristan'dan geçerken gördüğü 
çok samimi hüsnü kabülden çok 1 

~e.mnun kaldıgını ve Bulgar Başve· 
kılı Köse lvanof,la yaptığı mülakat. 

Bükreş : 20 (Radyo) - Bıl· 
kan Antantı konseyi bugün ötle· 
den sonra toplandı. Müzakerelere 
başladı . 

Romen Hariciye Nazın, Balkan 
Deleğcleri şerefine ziyafetler ver· 
di. Balkan Matbuat mümeuilleri 
de müzakerelere başladdır • 

Tanıdığımız afetlerden 

Onbeş milyon . insan 
bir kurda karşı •. 

Bu mini mini Kurt Mısır Pamukçula
rının en müthiş korkusu halini aldu 

(40000) liralık mükafat 

K k. Ş b t (H "ı) Bu· ı araya geldi, Mısırın bu yeni ve müd· a ır,. - u a us us -
cr1"111 b ·ı M 1 k"çu-k pen· hiş derdine çare arıyorlar. o on eş mı } on ısır ı u . _ _ . 
Oe b. k ti " d 1 • • ·eferber· Yıllardanberı Mısır koylulen, i'e· • ır ur a muca e e ıçın s . _ . 
Jik ·ı· t . b 1 nış pamuk tarlalarının uzerınde boz 

ı an e mış u unuyor. ki' b' 1 b ,.. t ,. • " 
M k b a mu-t· ren ı ır ke e c6 ın uç u6 unu goru-

ıs1r pamu ·çusunun aşın • . 
h' b. b 1 k .1 b · · ini yorlardı. Fakat bu narın.hayvan hıc 

ış ır e a esı en u mını m . k- "k b' d · b'I . • • ımseyc eo uçu ır en ışc ı c 
hRyvanla }'npılacak harbın planlarını · d F k t b' "ctd t - -k b" \'ermıyor u. a a ır mu c sonra 
lıazırlnmak üzere Kahiredc buyu ır . . . 
k d M 

ın ışın farkına \'ardır varılmaz bu narın 
angre toplandı. Kongre e ısır k 1 b x.· -dh' b' d- ı e e e3 ın ne mu ış ır uşman o. 

en maruf pamuk mutahassı~lar, an· ~ d x. - - 1d-
t 1 .. 1 b .. "k 'f ·ı bir u6u goru u. omo OJıst <'r uyu çı çı er 1 F lh k'k k - l"I k k • ı a ı a oy ıı er pamu yapra -

Nankinde 
Hariciye 
Nazırına 

farının altına )'Umurtlıyan bu kelebe
ğin hiç bir nrarı olmadıtına kani 
bulunuyorlardı. Fakat mutahassıslar 
ve memurlar kiminle mücadeleye gi
riştiklerinin farkında olmakta gecik· 
mcdiler. Ve şimdi bütün Mısır, bu 
küçük kurdu memleketin en büyük 
düşmanı ve felaketi olarak gormek
tedir. 

Halkevrerl beyramı monasebetlyle Adana gençllllnln yaptıjı 
bUyUk mera•lmden intibalar: Yukarıda Atatürk anıtı önUnde 

HUkOmet Erkini, llfaOıda gençlerlmlz • suikast 

İlk tedbir olarak bu kurdun yu
murtasını havi olan bütün yaprakla
rın koparılması düşünüldü. Ve bunun 
için de köylü çocukları sef~rber edil. 
di. Hcrgün binlerce, on binlerce ço· 
cuk kamyonlarla tarlalara taşındı. Ve 
pamukların yaprakları kopartıldı. Fa· 
kat bu usulün kafi bir tedbir olmadı· 
ğ-ı görüldü.: Adana Gençliği Halkev 

lerinin yıldönümünü par 
lak bir surette kutladı 

Londra : 20 ( Royter ) - Ja· 
ponyanın himayesi altında teessüs 
eden Nankin hükumeti hariciye na· 
zırı imtiyazlı mıntakaya yakın bir 
yerdeki evinde öldürüldüğü Şang· 
haydan bildirilmektedir. 

Irak Yahudi muha-

Çünkü bir tarafta unutulacak ve
ya görülmiyecek yumurtalı bir yap
rak az bir zamanda bülün tarlayı ye
niden bu haşere ordusunun istila et· 
mesine kafi geliyordu. 

ruı:ııar . ırıerıyete konulacak olan 
~ 1 r 1Jrrı8Çıftçinin omuzundaki aşarın 

a.'11 •ab sına dair olan kanunla her 
8 "-"rıu

1

~~ıd?.lıkta beklediği icra ve 
Ur, 

50 000 MilisFran- Büyük 
;adan ayrıldı keline 

bir alayla,Ebedi Şefin Hey
gidilerek Çelenk kondu 

ciri kabul etmiyor 
Bağd1d : 20 ( Radyo ) - .Bazı 

kaynaklardan alınan haberlere göre, 
Filistin konferansının lraka 300,000 
kadar Yahudinin a lıııması meselesini 
mevzuu bahsedeceği anlaşılmaktadır. 
Siyasi mahafilden alınan malumata 
göre Iralc katiym Yahudi muhaciri 

Mamafih şimdiye kr.dar tatbik e
dılen mücadele usullarından en mü· 
essiri de bu iptidai· usul olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü, bu kurd ha
şaratın itlafına mahsus en müdhiş 
zehirlere karşı bile mukavemet etmek 
te ve bıyık altından gülmektedir. 

~tSıt h·· -----
tan1ll\:~Umeti Frankoyu 

K h
. ~a karar verdi 
aııc~ 

ıükumcti C ~O ( Radyo ) - Mısır 
hağa kara, trıcral Frankoyu tanı · 

Vermiştir • 

P .. 20 ( Radyo ) - Fransaya 
arıs. I ya 

iltica eJen lspanyolların spany~ 
. k d'r Dune avdetı devam rtme te 1 • 

kadar Frankist ispanyaya a~d.e~ 
eden Milislerin adedi 501000 kışıyı 
bulmuştur • 

Pazar günü , Halkevlerinin kuru· 
tuş yıldönü olması ve o gün yeni 
158 Halkevimizın açılması münase-
betıyle yurdun her tarafında oldutu 
gibi Adanada da büyük ve hararetli 
teıabürat yaptldı • 

.. Sa_b~hleyin saat 9,30 da HaH e
vının. o~u.nde bütün orta tahsil tale· 
belerımızın de iştirakiyle Hılkevlile 
ve halk büyük bir galabalık halind; 
toplırımıştı . Saat 9,30 da İstiklal 

- Gerisi ikiaci llbifode _ kabul ktir, 

Hatta Sund adalarından, ve Mek 
sikndan getirilip tarlalara atılan pa• 
razitler bile penpe kurdu korkutma
maktadır. 

Kongrede verilen bir kararla Mı
sırı pcnpe kurttan kurtaracak çareıi 
bulanı (40000) liralık bir mükifat ve· 
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BAŞ 
VER 

Bir inci 

LiMiZiN 
UTUK 

sahifeden art:ın 

Her h~ ngi bir Uy< nık ve a} gın ins ıı nın 1 ya'nız gündclık işini. resmi işini, 
gormekle vatani ve milli vazifesinin bilmiyeceğini irice bilmesini, halkevin· 
de çalışmanın bir vat nseverlik tl7.ahürü olduğu kadar münevverlik vad
fesi olduğunu da hatırlamasını isterim . 

Yeni açılmakta olan halkevlerine açılmış olcınlnrın en muvaffakiycllileri 
arasına tezelden ulaşmalarını dilerim . Bu muvaffakiyetin etrafına beş on 
ülkülü arkadaş toplayıp muhitinde ilk alakayı ku\ vetle uyandırarak s mi. 
miyetle devam rtlirccek her başkand ve yönkurula mutlaka müyesser ola· 
cağına eminiı . 

Arkadaşlar : 
932 senesinde Şefim;z ismet lnönünün yine boyle bir vesile ile bize 

verdiği bir direktifi de bilhassf\ söylemeden geçemem, " H:ılkevleri C. H. 
Partisinin kendi prensipleri ne olduğ'ur.u ve bu pı ens'pleı in memlekette 
nasıl tatbik edildiğini hergün halkımıza söylemek için de başlı başına bir 
merkezdir. C. H. Partisinin prensıplcrini hergün söylemek, nasıl tatbik edi
leceğinden hergün malümat vermt>k lazımdır. Cümhuriyetçi, milliye. içi, in
kilapçı, laik, devletçi politikasının bu memleketin halinde inkişafı emniyet 
tamın eden gelecegine en büyük kudreti ve en yüksek itibarı temin ede 
cek olan bir program olduğna samimi o1arak inanmış olan bizler bu pren· 
sipleri ve manalarını yalnız samimi bir hisle bizi dinleyecek olanların hep· 
sine anlatabilecekimiz iddiasındayız. ,, 

,, .................................. , .......................... .. 
1 

....................................................... iiiiiiıiiiıiıııı ...... , 

A -~NADA Şehrimizde Maarif Şôra
EGıTMEN 1sı için hazırlıklar başladı 
KURSU 
Hazırhklar 
tamamlandı 

Adanada açılacak olan E~it· 
men ku~suna aid hazırlıklar te· 
mamlanmıştır. Ellisi Seyhan Vila· 
yetinden, Yırmi btşi Mersinden ve 
yirmi beşi d,. Gaziayintehden ol· 
mak üzere bu kursa yüz Eğitmen 
ve yirmi Öğretmen ve Müfettiş 
iştirak edecektir . 

Bu yılki Eğitmen namzedleri 
Merkrz köylerinden seçilmiştir. E 

Orta ted·risat 
sık sık 

okul direktörleri 
toplanıyorlar 

MAARiF VEKALETiNE GiDECEK RAPOR HAZIRLANIYOR 

Nisan ortalarında Maarif veklletlnde açllacak "Maar-lf şıu
rash için Adana maarlfınde de hazırhklar başlamı,tır. Ş•h· 
rlmlz orta Ujretim .oKullaM mUdUrlerl Maarif mUdUrU Ekrem 

OUrset'ın riyaseti att1nda top-
lanarak hazırllk çah,matarana 
baflamıflardır. ADANA'DA 

işte arkadaşlar, halkevi sayılımnın artması ve bu suretle memleketin 
daha birçok köşelerinde iokilabımızın prensip "e hamlelerini yayacnk kül. 
tür merkezlerinin vücut bulması bizi ne kadar sevindirecek bir hadise ise 
bunların her yıl daha verimli, Türk cemiyetine daha feyizli hizmetler 
yapmak fırsat ve imkanlarını bulmaları da aslıı gözümüzden knçmıyrın bir 
keyfiyettir. Bu bakımdandır ki kemiyetler keyfiyeti daima beraber ve ayni 
ehemmiyetle düşünüyoruz. Ve açılmışlann tekemmülüne hususi bir dikkat 
ve emek snrfediyoruz. 

' ğitmen bölgeleri de tesbit edilmiş 
tir. Eğitmenler Nisandan Ttşrini 
evvel sonuna kadar Kursta yetiş 
tirilecek ve Tt'şrinisanide Köylt"re 
dağıtılacaktır . Bu suretle gelecek 

Öğrendiğimize göre, Orta öğre 
tim okulları oğıetmenleri ayrı ayrı 

toplanarak okulları doğrudan doğru 
ya alakalandıran işlt'r ve umu.ni ma 
arif m~seleleri hakkında konuşacak 
l..rdır. Bu mesai.ıin neticesi birer 
raporla Maarif müdürlüğüne bildi 
rilecektir. 

Yapılan köy 
intihapları 

feshedildi 
Bir müddet evvel Adananın bü· 

tün köylerinin muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimleri yapılmışlir. Ha· 
ber aldığımıza göre, dört sendik 
müddetlerini ikmal etmeden yeni· 
!enen bu köy intihaplaıı kanuna mu 
vafık olmadığından feshedilmiştir. 

Bu intihabat 23..şu''atta yeniden 
yapılacaktır. 

Herhangi bir sebeple durğun Aml~rca çekilmiş f 'nket ve id· 
1 

ders yılında 50 köyde okul açıla 
caktır . 

Maarif müdürlüğü, Maarif şura 
sında . görüşülmesi icabeden işlrr 
hakkında Maarif vekaletine umumi görünen bir lıalkevi bile muhitine bar devirlerini bu millet Yurttaşla . 

halkevi adiyle müessesenin mevcut 
olduğLına ve orada halkl'I gitmek ve 

halkla kaynaşmak için inanlı ve ül
külü yurttaşlar bulunduğuna işaret 

veren bir timsaldir. Bu suretle nü· 
ve atılmakta, hareket uyandırmakta 

rın ölçüye sığmayacak kan sellerile 

silip_götürmüşJür. lngilapcı vasfımı 

zın m~sıda şudur. Hem )'apdıR-ı· 

rnız lnkilapları göz hebeğimiz gibi 

daima koruyacağız hem de Türk ce - -
mühlet hazırlanmakta, eserin dikkat miyetinin medeniyette en yüksek se 

ve şefkat le inkişafına sıra gelmekte· 
dir. 

Rejim ve 'parti inan ve kültürü 
müzü yaymak ve benimsemek için 
en güzel çareyı elde tul makta 
ue bundan memleketimizin hiçbir · 
köşesini mahrum etmemek niyet ve 
a2.mini bugün 158 halkevini daha 
açmakla isbat eylemektedir. 

Memleketin halkevleri gibi en 
önemli kültür kurumlarının yıl dönü 
mü v~silesiyle şimdi >urdun münev 
ver kütJesi huzurunda bulunmakla 

bahtiyarım. Bu hız verici toplanlı 
dan istifade ederek içtimai ve ferdi 
ha)·atımız hakımmdan en themmiyet 
verdiğimiz ı ir noktayı tebarüz ettir 
mek isterim. 

Sayın arkadaşlar. 

Türk cemiyetinin hele son asır· 

laı için~e geri zihniyetler ve fena 
idareler yüzünden uğradığı ağir fe · 
laketlcr hepimizce malumdur. Bir 
kısmımız bunları gözlerimizle gör 
mek betbahtlığına uğradık . Yeni 
yetişen mes'ut nesillerde bunları bü 
yüklerinden duyarak veya kitaplar· 
dan okuyarak öğreniyörlar. lııkiraz 
nçurumunun kenarına gelmiş iken 
Türk milletti bünyesindeki yaşama 

ve yükselme kudreti bilhassa emsal 
siz kahramanlığı ile silkinip kurtuldu 
Bu kurtuluşun büyük dehasi ebedi 
şefimiz Atatürkün adını burada say 
gı ile anarım, 

Atatürk devrini binbir eseri ara 
sında her biri bir devri kapayıp bir 
de;vri açan bir çok lnki aplar var· 
dırki bunların hepsine birden biz 
Türk lnki!ablar adını veriyoruz. Ha 

tırlamamız lazımdırki, bu lnkilaptan 
önce 150 - 200 senedenb~ri göze 
çarpan te~ebbiis ve gayretlere rağ 
men ilerlemesine engel bir çok man 
zaralarla bir ortaçağ cemiyeti man 
zarası veren ve bütün cihanca bu 
gözle görülen Türkiye, ancak bu 
lnkilap hamlelerinden sonra milli 
modern bir devlet ve cemiyet olma 
yoluna girmişdir. ilerleyen medeni· 
yet alemi içinde: Türkiye ancak 
Yurtdaşların kafasına vicdanına e 
nerjisi ıe hürriyet ve inkişaf imkan 
larıııı veren bu f nkilap zihni} et ve 
neticeleri saye inde hakiki yüksek 
mevkiini bulııcakdır. 

viyeye rrdirmek için' gerekirse haş 

ka lngiİiplar yapmaktada tereddüt 

etmeyeceğiz. Bu inkilaplar bizim i--- ----.-- -
çin o kadar hayatidir ki, bunların 

önemi büyük Milli Şefimiz ismet 

lnönün şu sözlerinden daha knvvet 

it- ifad.:_ edecek söz söy]emekte g~ 

lü'c cekerim. "f ürk milletini az za· 

manda büyük bir medeniyet seviye 

sine yükseltmiş Türk milletine en 

kı'>a yoldan temiz cemiyet hayatı. - ------- -=---
~feyizli terakki.Joll~nı açmış o· 

l<ın lnkilaplar kalp ve vicdanımızın 

en aziz varlıklarıdır .. 

Arkadaşlar : 
Halkevlerinin son yedi sen elik 

inkişafıııı göıden geçirirsek karşı
sında bulunduğumuz manzara şu · 

dur: Milletimizirı ileri hamlelerindeki 
hız bu Halkevlerimizi de gelecek ' 
seneye kadar ne vüs'atçe ne de 
sayıca ihtiyaca kafi gelmiyecek 1 
hale getirece:Ctir. Biz bundan çok 1 
memnunuz. Bu , içtim&i Jıayatımızın i 
daima il .. rilediğini genişlediğini.ilme, 1 

fenne, sanata karşı Türk vatanda· 
şıoın ne kadnr rağbet gösterdiğini 

ifade eden bir hakikattir . Bunun 
için inkılap eserlerimiz safına yeni 
den katılan ve adları ell{"rinizdeki 
buroşürlerde yazılı bulunan yeni 
Halkevlerimiz de eskileri ile bera 
ber hiç eskimeyen ve eksilmeyen 
azimleri ve muvaffakıyetleri ile mil· 
Jet için memleket için kutlu olsun 

· lar, yararlı olsunlar, verimli oLun 
lar, elleıinizdeki büroşürler ayni za· 
manda sizlere Halkevlerinin m ıksat 
ve manasını geçen yıllar içindeki 
hizmetlerini gösterir ve isba t rder 
mahiyettedir . 

Bilgili, inanlı çalışmalar ile bizi 
memnun eden Ankara Halkevinin 
içindesiniz . Bu merasimden sonra 
ev içinde yapacağınız bir dolaşma 

sizi Halkevi fikrine ve maksadına 
derhal ısın.~ırmağa , alacağınız iza
hat sizi gönüllü ve 1 yecaıılı bir 
Hcılkevi yapmağa kafi gelecektir. 

Buradan bir daha bütün mPm 
leket münevverlerine sesleniyoıuro : 
Ülkülü, uyanık, aydın arkadaşlar : 

Memleket ve millet hizmetine 
ne ka laı hazır hatta susamış oldu
ğunuzu biliyoruz . Be-iki ilk düşü 

A~kerliğini yapn11~ köy genç 
leri, Eğitmen Kursuna çok rağbc-t 
göstermektediı. Maarif Müdürlüğü 
ne lir çek müracaatlar olmakta· 
dır 

Güzel bir teşebbüs 

bir rapor gönJerecektir. 

Hars komitesi 
çalışmaları 

Malatya fabrikası Dördüncü ve beşinci okul-

mütehassıs işçi lar yakında açılacak 

Halkevimizin 
bakım evi 

yetiştirecek 
Haber a 1dığımıza göre, büyük 

milıi müesseselerimizden birisi olan 
şehrimizdtki Malatya bez ve iplık 
fabrikası 1 üık anonim şirketi Adrına 
mensucat fabrikası, yakında faali 
yete geçecek yeni' kısımlan için 
16 - 20 yaş arasında kız ve erkek 
işçiler almaktadır. Bu işçilere hir 
ay müddetle fabrikada açılan mek· 
teple ipekçilik, dokumacılık ders· 
leri verilecek ve okuyup yazma Öğ· 
retilecektir. Bu müddet zaıfında bu 
işçılerin iaşe ve ibatelt ri temin olu· 
nacak ve kendilerine günde yirmi 
beş kuruşta harçlık verilecektir. 

Mütehassıs işçi yetiştirmek ba· 
kamından çok isabetli ola~ bu ha· 
rekcti takd;rle karşılar, muvaffaki 
yet temenni ede1 iı. 

Bugün ağaç 
bayramıdır 

Bugün ağaç bayramıdır. Bu mü 
nasebetle öğleden sonra saat 15 de 
karşı yakada Güneşli o~ u'unda me· 
rasim yapılacak ve birçok ağaç di 
kilecektir. 

Törene halkımızda iştirak ede· . 
cek•ir. 

HAVA VAZiYETi 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı , rnçok sıc;. k 

18 derece idi . GeC1·leri en az sıcak 
3 derece . 

-~- ~---- ---
ııü~t~ en güzel imkan aklınıza gel· 
mez. Siı· en doğru ve yüce fahri 
hizmet pa olasını veriyoru n : Hal· 
kevleriylc ilgil~nıniz , birbirinizin 
bilgilerin len , tecrübelerind 0 n i!tİ· 

fade e.ferek süratle kalkınmanın en 
feyizli kaynağı olan Halkevlerimiz 
hem yetişmenize hem de retiştirme
nizc imkanlar hazırlamak için ku· 
tulmuşlardır . Daima muvaffakıyet 
dilerim, 

Şehrimiz hars komitesinin bu 
)'az başladığı beş okulun irışaatı ta · 
mamlanmıştir. Bunlardan üçünün 
açılma töreni yapılmıştı. ~eyhan 
Mırza Çelebi mahallelerinde ya 
pılan 4 üncü ve beşinci okullarda 
tamamlanmış oJduğundan yakında 

Doktorlar bir toplantı ya
parak mesai artırıldı 

açılacaktır • 
Eti türkleri arasında Türk dili· 

nin kısa bir zamanda yapılması için 
Hars komitesi Tüı kçe sözlü fılimler 
angaja etmekte ve parasız olarak 
bu vatandaşlara göstermektedir. 

Sinema salonlarında konferans· 
larda sık sık verilmektedir. Önü· 
müzdeki pazar günü de bir sinema 
toplantısı yapılacaktır. 

Adana Gençliği 
Aalkevinin Yıldö
nümünü kutladı 

- Birinci sahifeden artan 

marşiyle törene başlandı . Bunu mü· 
teakip Cümhuriyet H.dk Partisi Vi
layet Heyeti Azasından ve gazetemiz 
Yazı lşlı:ri Müdürü Nevzat Güven 
taraf ıncian Hıılkevleıinin çalışmaları 
ve aldıkları kıymetli ncliceleri te• 
barüz ettiren bir söylev verildi. Nev
zat Güvenin nutkundan sonra önde 
Halk..:vi bandosu ve arkasında yanda 
Vali ve Cümİıuriyct Halk Partisi 
Reisi Tevfik Hadi Baysal , Tüm Ge
neral fsmail Hdkkı Akoğ'uz, Belediye 
Reisi Vekili Vedat Güçlü Halkevi İ 
Reisi Kasım Ener olduğu halde Vi· ı 
layet daire amirleri , Partili ve halk 
men uplau izciler ve mektepliler ga· 1 
laba'ık bir ;ılı.ıy halinde büyük cadde
lerimizi takiben Atatürk parkına gi· ( 
dildi. 

Ebedi Şefın Heykeli önüne Ada· 
na Halkeviııin minnet nişanesi olan 
bir Çelenk konduktan sonra bura
daki merasime de İstiklal marşı ile 
başlandı. Bundan sonra Halkevi nl
nıına Belediye Reic;i Vekili Vedat 
Giiçlü Adana Halkevinin çalışma 

bilançosunu, ve Halkevlerinin mem
lehtin Kültür ve içtimai hayalı üze. 
rindeki mesut tesirleri anlatan g-üzel 
bir nutuk söyledi . Müteakiben bir 
kız ve biı erkek talebemiz ıaraf ından 

Birkaç gün evvel şehrimiz halk 
evinin çok güul bir hareketinden 
bahs lmiş ve şehrimizde yoksul has 
talarm meccantın muayene ve ilaç. 
!arının halkevimiz tarafıl\dan temin 
edi!Jiği ve evin bakımevinde şehri· 
miz'n mütehassıs doktorlarının mu
ayyen gün v~ saatlerde çalışmakta 
oldu~unu y9Zmıştık . 

Dün aldığımız malumata göre, 
bakımevini idare eden hamiyetli 
doktorlarımız bir toplantı yaparak 
bakımevi faaliyetini daha ziyade 
artırmak ve daha büyük bir ala\ca 
celbetmek için bazı kararlar almış 
lardır. 

Muayeneler hergün 13 - 15 ara· 
sında yapılmaktadır. 

Birinci ortaokul 
yardirek törlüğü 

Şehrimiz birinci orta okul yar 
direktörlüğün<", ayni okul Türkçe 
muallimi Bay lsmail Güner tayin 
edilmiştir. 

İçel Metarif Müdürü 

İçel Kültür Dırektörü Bay Nuri 
imecenin Eskişehir Maarif Müdür· 
lüğüne tayini dolayısivle açılan yere 
Maraş Maarif Mlidürü Bay Şefik 
Ergündüz tayin edilmiştir. 

iki heyecanlı ve güzel şiir eıkundu. 
Ve burRda"i merasime Cümhuriyet 
marşı i!e son verildi . 

Öğleden sonra saat 15 de gerek 
Halkevi ve gerekse bütün hususi 
radyolarla Başvekilimiz Doktor Re
fik Saydamın Halkevleri hakkındaki 
nutku [ Bu nutuk ayrı b:r sütunu· 
muzda aynen derç edilmiştir . ] 
Büyük b'r alaka ile dinlenmiştir. 

Yine öğleden sonra Demirköprü 
civaı ında Halk evi ciritçileri bir gös· 
teri oyunu yapmışlardır. Gece, Hal· 
kevi salonunda, Halkevi tarafından 
çok güzel bir siivare tertibcdilmiş , 
gece pek parlak , neşeli olmuş ve 
sabahın geç .saiitlarına kııdar sür 
n i; ıi:ı , 

TETKiKLER 

ENGİZİSYO 
MEMLEKE 

~ t~denberi. ~spanyanJ 
~ rıhte erıgızısyon ~ 

keti olduğunu herk 
lir. Fakat bugünkü yirminci ·~ 
bu memlekette hala bir takıılli 

gizisyon işkence usullerinin 
evlerinde tatbik edildiğini yeJ 
tiyoruz . 

Fransız gazetelerinden bi 
yolda malumat verirken Bar· 
hapisanesinde bulunan husut 
işkence odasından bahsediyor 
oda içinde o şekilde eğri Jı 
bir yatak varmış ki mevkuf 
adam için burada yere yuva 
madan yatmanın imkanı yokııı 

t Mevkuf yere inip uzanmak, ) 
oturmak İsterse buna da muv 
olamazmış. Zira çimento ile y 
re tutturulmuş olan sivri tuğ 

varmış . 
iş bununla da kalmıyor~ 

Duvarlarda kübik şekilde gO' 
!ere dehşet veren bir takım re: 
ler varmış. Bu resimlerin reJ 
rini görüp te insanın sinirlenme 
kabil olmazmış. Nihayet 
uykusuz geç~n bu işkence 

içinde bir kaç güıı sonra 
yormuş 1 

Anlaşılıyor ki boğa güreşli 
insan kanı akıtan zevk alan Is~ 
yollar iki buçuk seneden beri 
hili harp sahnelerile de ihtiras 
nı tatmin ediyorlar. Hapisanele! 
ceı:l usullerini bu ihtiraclarına 

sıla yapıyorlar . 

RADYO 
• BugUnkU program 

1'ii1'tı)e Uudyo clıfızi3011 Jl'1SID 
Türki)e Rad) osu - Aııl:ara Radı 

Salı 2t - 2 - 39 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği (Osn 
Pealivan) halk türküleri. 

13.000 Memleket saat a) 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.10.14 Müzik (Küçük 
ktstra · şef : Necip Aşkın) 

1 - Siede • Sigara içen kız, 

Glessmer . Sabah selamı (fanta'-
3 -Ryming Entermezzo 4 -Hr 
ViyaM operetinden (Potpuri ) S' 

par~ası), 6 - Heinz Link · lntefJ 
zo

1 
7- Vittorio Yalnız sana (f 

rrnad), O- Haydn · Yaradılış o 
torya~ undan parça 

18 30 Proğram 
18 35 Müzik i(Bale müıi~ 

Pi)' 
19.00 Konuşma (Türkiye f 

tası) 
19. 15 Türk müziği (lnces' 

frslı Segah faslı) 

20.00 Ajans, meteorolt' 
haberleri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Tiirk müziği 
Çalanlar; Reşat Erer, Refık ft 

san, Ruşen Kam, Cevdet Koz~~ 
Okuyanlar; Necmi Rıza, Safı) 

Tok ay. 
b t\~ 

1 - Osman beyin sa a peşr 
2 - Mah:nutlCelalettin paşanın ~ 
kısı (firakın) 3-Hafızın şark.ısı ( ' k ( 
mest olur), 4 - Ziya paşanın şar 1 

(5emti dildare bu demler), 5 - Y\ 
sarı Asımın şarkısı (bu :.az ~~~.e~ 
6- Yesarı Asımın türku ( Vuru 
her yürü), 7- Ali efendinin Nih9 

vent şarkısı:(severim yine), 8-~~1 
fik Fersanın Hicaz şarkısı (Geç 

· b . H' % ş' rüzgar),ı9- Şevkı cyın ıca 
10 kısı (bilmeyoıumbana oe oldu), 

Şevki btıyin - Saz semaisi. 
21.00 Memleket s at a: ~fi 
2 l 00 Koııuşma (tlukuk 1 
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Geçt' 

Ankara Halke
vinde Sergi 

Maarif Vekili resim 
sergisini açtalar 

Ankara : 20 ( Telefonla )- Dün 
Halkevleri sayısının 367 ye iblağı 
münasebetiyle Ankara Halkevindc 
yapılan açılma merasimini müteakip 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel yine 
Halkevine mensup ressamların ha· 
zırladığı re,im sergisini açmıştır. 

Polonya-Sovyet ticaret 
anlaşmasının şümulü 

Moskova : 20 ( Radyo ) - Po
lonya - Sovyet ticaret anlaşması 
iki memleket arasındaki münasc· 
betleri tanzim ve g enişletmek bakı· 
rnından büyük ehemmiyet taşımak· 
tadır . Bu anlaşma ayni zamanda 
politik münasebetlerin ku ... vetlen· 
mesi için de bir vesile teşkil etmek 
tedir . 

Sutiyede vaziyet 
çok karışık 
Birinci sahifeden artan -

Lazkiyedcn gelen h;ıberler Sü. 
leyman Mürşidin Suriye hükumetine 
karşı isyıın hareketini artırdığını \'C 

arlık oraada hükumet nüfuzundan 
eser kalmadığını bildir mcksedir. 

Süleyman Mürşıt köylere gönder 
diği müsallah adamları vasıtasiyle 
vergilerin hükümete verilmiyerek ken 
disine verilmesini tebliğ etmiştir. 

Son gelen haberlere göre malum 
yerlerden kuvvr.t ve s'lah alan Sü· 
leyman Mürşidin başına toplandığı mü 
sellah adamların sayısi iki bini geç· 
nıiştir. 

Şam: 20 (Hususi)- Eski baş ve · 
kil Cemil Maruamın otomobiline 
bugün halk hücüm et:-11iştir. Polis 
Ve jandarma kuvvetleri eski başvc · 
kili halkın elinden zorla kurtalnıış 
tır. 

Ruzvelt şerefine 
on bin balo 

Amerikan Reisicumhuru Ruzvel 
tin 57 inci }aşına basması Amtri. 
kada büyük v• umuı 1 bir şenlik 
olarak kutlanmış ve bütün Amerika 

1 
<l.a bu münasebetin on bin balo ve· 1 

rıll\ıiştir.1 1 
Baloların hasılatı l milyon dolar 

~utmuşı ur ve bu para çouck felci 
ıle mücadele için sarf edilecektir. 

Çecuk felci, hakikaten , Ameri 
kayı korkutan en büyük 8algmlar 
dan biridir. Tedavisi ancak çelik 
~ğer denilen aletlerle kabil olan bu : 
astalıktnn Amerikada her her sene 

>'Üzlcrce çocuk ölmektedir.) ı 
............. 

) ayma": kurumu) 
b· 21.15 Esham, tahvilat, kam 

1Yo • nukut borsası (fiyat) 
21.30 Müzik (Radyo orkest 

tası · şef: praetorius) ı 

A 
E~gen d'albert : Yola çıkış (Die 

brcıse) uvertürü, . 
. Herman Goetz : Senfoni fa ma· 
JPr, op.9, Allegro mc>derato, lnter· 
fl'ıezzo, Allegretto, Adagio, ma non 
;roppo lento, Final, Allegro con 
Uoco 

22 15 Müzik (cazband Çi 
Rarı) Kanloş Oıkestrası 

23.00 Müzik (Sinema srsi 
24 45 24 Son ajans haberleri 

Ve yarıııgi proğram. 

Gümrük beyanna
mesinde değişiklik 

Ankara : 20 ( Telefonla )- Mu 
asir ileri memleketlerdeki müma· 
sillerine ve gümrüklerimizin ihti
yaçlarına göre Gümrük ve inhisar· 
lar Vekaletince yeniden hazırlanan 

Gümrük beyannamesi bir müddet 
için Ankara , Samsun ve Mersin 
gümrüklerinde tecrübe ed.lccektir . 

işlerde kolaylığı ve sürati temin 
edecek bir şekilde hazırlanan yeni 
örneğin tecrübesinden alınacak ne· 

ticeler üzerine işde yapılacak son 
tetkiklerle be> annameye kati şekil 
verilecek ve tatbikatı bütün güm· 
rüklere teslim edilecektir. 

Polonya hariciye nazırı 
Bek Lon :;raya gidiyor 

Yeni ecza e 
Belediye arş 

.. ~~ni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmışt ır. Reçeteleri 
bııyuk dıkkat ve ihtimamla hazı rlayan ecıahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 1-3 

g.a 

Londra : 20 ( Radyo )- Polon 
ya hariciye nazırı Bay Bek pek 
yakında Londraya geliyor. 

4- 15 10269 1 

-~~----
TAN SiN M 

Bazı kimseler hakkında 
yapılacak adli takibat 

AJliye Vekaleti bütün teşkila
tına bir tamim ynpmıştır . Bu ta· 
mimde deniliyor ki : 

" Takibat icrası V(!~aletin iz 
nine bağlı bulunım suçlara ait ha· 
zırlık tahkikatı ile ayni zamanda 
:suçluların geçmişteki halleri, siyasi 
ve içtimai temayülleri , tahsil dere· 
celeri, yaşayış taız ve vasıtaları ile 
içtimai durumları ve suç işledikleı i 
zaman serhoş olup olmadıkları , 
müskirat itiyatları derecesinin et· 
raflıca ve sıhhatli surette bildiri!· 

1 mesi lazımdır . 

Kadın Dişçi 
Feride Taşkın 

Şehrimizde ilk Kadın Dişçi o 
lan Bayan Feride Taşkın Kızılay
Ulucami caddesinde muayenehane 
a~mı~ ve hastalaıını kabule ba~la· 
mıştır . 

Çemberlayn'le Daladye'
nin caddeleri 

Si 
BU AKŞAM 

Yakan Buseler Filminin unutulmaz c:ızip Yıldızı 
[VIVIANE ROMANCE'ı Büyük Komedyen LUCIEN B AROUX 

ile beraber nefis bir tarzda temsil ettikleri çok ş~n bir mevzua sahip 

lf ASRi EVLi ~ 
FRANSIZCA SÖZLÜ Güzel Komedi Şalıeseıin J~ görünüz. Başrlan 

sonuna ka:lar zevkle sey redılec ·k Enfes bir Film. 
AYRICA: 

Havay Adalarının Harkulade güzellikle ri ar sında geçen 
Görü lmemiş meceralarla dolu AŞK , iHTiR AS ve KAHRAMANLIK 

Filmi ESKIMOLU ARTI S 

Tarafından yaratılan 30 Kısımlık 

1111 ROBENSON Issız Adada 
Seryal Şaheserinin 1 ci Devresi 

D•kk t • Sinema Saat 8 30 da Başlar. 
I a • Bile tlerinizı ona göre a ldırınız. 

PEK YAKINDA PEK Yıldızlar Yıldızı YAKINDA 

t~l DAN 1 ELL E DAR 1 E U X 'nün ~~] 
Bugüne kadar yarkttığı en büyük, en güzel ve e .. . 

· P Blb k ' M • n muessır 
esar ı, ren•~• e o nm eşhur Romanından mukte-

bes Mılyonlar sarfıle vücude getırılmiş olan 
"' 

1 

Geçen lgün Fransada Kan şeh 1 S t E BU U k enen n n Y k /1 ş Romanrnı göreceksiniz 
rinde iki caddeye günün iki meşhur , 
siyaset adamının işimlerı ver ildi: Ne. ------------"""!9mlll!'-:ı-~--..-::sa:.._=-1:.:0:2~9!2~==--
vil Çemberlayn ve Edvar Daladye. 

A vrupada sulbü korumağa çalış 
t kları •için birer kahraman sayılan 

1
1 

iliz ~e Fransız başvekill rrinin is· 
ng . ·1· k . 'Kan'ın iki caddesıne ven ır en 
mı,. 

merasim yapılmış ve caddleerin ba· 

şına gerilen kvı deleler nutuklar söy-

lenerek kcsilmi~tir. 1 
Bu miinasebetle Çemb.erl_ayn K.an 

h 
. teşekkürlerini bıldıreıı bır 

şe rıne . . 
mektup göndermışlır. 

Yirminci asırdaki 
harpler 

B d 35 sene evvel 8 şubatta 
un an y· . 

Rus . Japon harbi baş'amıstı. ırmın 
. • n ı'lk harbi sayıların bu muha 

cı am k d 
b e ·a ar 

rebeden :;onra u sene.~ .. 
dünya birçok kavgaln gormuş bu· 

lunuyor.; . 1914 d 
1912 de Balkan harbı, e 

~ h l920 de Türk . Yunan 
umumı arp, . 

h b
. 1933 te Şako harbi, nıhayet 

ar ı, J H be 
son senelerde Çin - a ~on • a 

. t ispanya harplrrı. 
şıs an · k" 

Bu suretle son otuz se ız sene 
.. d a }'akın muharebe olmuş· 
ıçın e on 
tur. 

Bu akşam 

r 
Sinemasında 

2 film birden 
- ( -

Filmlerini zevkle seyr~tt iğiniz lıü 

yiik komik HAROLD LLOYD 
in en giilünç lü eseri 

Kedi ayağı 
İki s~at mütemadi kahkahalar 

tufan ı 
-. ı ı -

Umumi arzu Üzerine 

(Kesik el) 
Şaheserler şaheseri birkaç ~ün 

daha devam eclece ktı r 

Telefon 

~· 

212 ALSARAY 
10303 

Teşekkür 
Sag- gölümde bir sened,.ııberi 

ç1>kınekıc olduğum Katır, k lı sta 
lığını, Adana men leket lıa">lahane 
si tr~hom mücadele s r tal)ibi Bay 
lzzetın nuıv ff ak"vetli ameliyatı ne 
ticesinde şifayap olduğumdan ken 
dilerine aleni teşekkür !erimin ibla· 
ğını sayin ğazcteııizden rica ederim. 

10304 Terzi 
Halit Ôzbakan 

A dana Halkevi baş
kanlığından : 

Yoksul hastalara parasız olarak 
bakacaklnrı evvelce ilan edilen mii 
teh assıs dok to rla r ım ı zın muayene 
saatlarına göre u'us park ı ka rşısın 

daki bakıınevinıizde ınuayeııe saat 
l a rı değiştirilmiştir. Bundan sonra 
muayenelıanemize saat 13 ile 15 
arasında müracaat edilmesı ilan 

3-

-------------------- ---------------------------
U N UTMAYINIZ • • • 

A 

sr Si ema 
• 

l'arihin en b:iy"ik m ıc"z·si - OjoyMıı'l e:ı büyük filmi 

Tamaıniyle Türkçe sözlü şahe erler şaheserini sunuyor 

A' RiCA : Vıyaııa Operetlerinin en güzeli, Aşk, Saadet, Neş'e kaynağı 

DiKKAT : İzdiham1 mahal kalmamak için Localarınızı ve bilcllerinizı 
erken aiınız . Kişe her vakıt açıktır 

Telefon Asri 250 
10298 

Askeri hastaha nesi diş hekimi 

Diş tabibi 

Reşit Soykan •• n 
Gt-celeri de vaki olac~k muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşıs ında 
42-156 10116 Nunıara: 200 

Yeni çıkan kanm-; ve nizamlar ı 
_.,,., ___ _ 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
A 11ıu11 No: 3 J 'J7 

Krıbııl tarılıı: JU/6' 19.38 

\evı tarilıı:'2516! 1911J 

- Dünden artan · 

Ve .. · t k vey" su atılmak suretile işe yaramayacak bi r hale 
ya uzerıne opra n 

getirilerek yok edilir. 

Ç
'ft · k 'ğ" · Jındığını iddia eder ve bu iddiasi zabıtaca yapıla -
ı çı, e sı ının ça . . 

cak tahkikat ile anlaşılırsa çalınan miktar cüzdanındakı mıktardan çıkarı · 

lır 

S 1 t dolu gibi Metler olduğunda , inhisarlar idaresi 
u arın aşması ve . . 

"ft ·ı · ·· ti 
1111 

beklemeksizin dşğrudan doğruya keyfıyetı tah· 
çı çı enn muracaa aı 

kik ederek hasının miktarını cüzdanlardan çıkarır. 
3 .. Yaprakların tartılınası 

Madde 37 _ Tütüıı mahsulü istifle, askıda veya denk halinde çiftçi· 
· k ı ıı· de veya ev veya inhisarlar depolarında, köylerde 

nın urutma mola ın • . 
'ht ı· 1 · köy azasının tifüinden anlıyanlarından, şehı r ve ka· 
ı ıyar mec ıs erınce . . . . . . . 

b 1 
ı L 

1 
d" \ ukuf erbabından seçılmış ıkı kışı den ve lnhısa rlar 

sa a aı ocı ue e ıyece .. 
fd 

· · b" urıdan mürekkeb bert ta rafından }ude ona kad ar 
aresının ır memur 

b
. "kt t t 1 Bulunac;ık nisbet üzerinden mahsulün umum miktarı 
ır mı aı aı ı ır. • 

tesbit edilir ve kontrol cıizdanına yazı lı r. 
Tartı lacak mik tarı n yarısı inhisarla r memuru ve yarısı çiftçi ta rafın· 

d 1 B kontrol ve tar tı netice~inde evvelce ta rlada yapı l an tah· 
an ayıı ır. u . . • .. 
· ··zde beşe kadar eksik kabul ed ılır. Şayet eksık yuzde 

mıne nazaran yu , 
b 

· ı eksiklikten dolayı çiftçi mes ul tutulur. 
eşı geçerse >U 

Ş k d k
. bu 'JL·izde beşten çok olan eksikliğin makbul sebebi er . 

u a ar ı, . I . 
d 

·ı · ld'ğ' e 
0 

yerin en b"iyük Mülkiye, Malıyc ve nlıısarlar me-
en ı erı ge ı ın 

d Z·ı r aat Müdürü veya memurlarından toplanan lıeyetçc ka· 
murun an ve 
naat gelirse çiftçi hakkınJa takibat yapılmaz. fazlalıktan dolayı çiftçi 

mes'ul tutulmaz. 
İnhisarlar idaresi lüzum görecııği mıntakalarda yukarıda yazılı t;r tı 

işin i yaptırmaktan vaz geçebilir , 
Madde 38 - Yukarıki maddede yazılı taı tıya, 26 ncı maddede gos· 

terilen müddet ve ş.utlar dai reJinde her iki taraf itiraz edebilir. ltir'"' • 
lar 27 nci maddede yazı lı heyet tarafından trtkik edilir. Bunlar ın ver Ji-

' ğı kararlar ka t' idi r. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 · Tütün!erin ambara get irilmesi 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA --------- ~ ~---------

KiLO FlATI -- ---
En az ı En çok 

K. S. K. S. 
CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
Koz ____ 

1
.

1

_J.SO 1-10 __ 
Piyasa parlağı ,. .38 40 
Pıyasa temizi -n 35.25--·i-36,25--

Klevland 

1 
-ı-

1 
4-2 ---ı42.so 

YAPAGI 
Beyaz 1 ~, 
-Siyah~----- ı----ı--~ - -------

Ç 1 G 1 T __ -----

Yerlı 
•Yemli:.-- l_-_~-~--ı-----.,ı -------
"Tohumluk,. I· 4 62 

H.U BU BAT 
1 --~--_;,_---

Buğday Kıbns 
3,25 

,_ --.. Yerli ----- -.. Men tane 
Arpa 

Fasulya -, 
Yulaf 1 

.- . 
Delice _ı -- -- - --
Kuş yemi ·-Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

UN 
_Dört yıldız Salih ___ -

ı.. üç .. 11 :s .:::; Dört yıldız Doğruluk Cll 
~ t:: 

iıç 
~ 

=' " . 
- c o - Simit - - " ·- CQ ~ > Dort pldız Cumhuriyet =' N t,)o 

r- üç 
" 

,, ----
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
~O I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 

~ti 
Ureı 

Rayişmark - ---
Vadeli 1. 

~ -~~ -Frank (Fransız) --. 3 35 
Vadeli ıı .: Sterlin ( ingiliz) - --5 93 
Hind hazır -ı~ Dolar ( Amerika f - 126 51 
Nev~ork 40 Frank ( isviçre) 00 00 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana ınensucat fabrikası direktörlüğünden: 

lk ti sat Vekaletinin 19-8-938 tarihli resmi gRzt lede neşrettiği ytni 
btz fiat]arı esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fıatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cimi 

Çıfçi bezi 
Adana 

Tip 
No. Genişliği 

2 90 
5 90 

Brher 
·ı op m. 

36 
36 

Beher 
Top Fi. 

729 
728 

1 -5 ıtı ı ı n•z '> ~iı v:: fa':> ik ı tc ;lı niJır. 2) toptan aşağı verilen 
sıparişlere )litde 2 zam yapılır. 

2 -Kabul edil n siparişler sıraya it~al edilmek şartiyle gönderilir. 

11 10054 

________________________________ ._.. ______________ ___ 

Do or Opera tor 
,, 

a Kiper 

Alman}tıd t hs lı ıı ıknıal etmiş \e Bnt"n hastahanelerinde uzun müd· 
det asistm lık yapmıştır. Hastalatını Abidin paşa caJdesin<.le Mustafa Ri· 
fat eczah n i k r ı ında hergün sabahlt..yin saat 12- 8, öğleden sonra 
2 6 ya kadnr kabul eder . 9598 g. a. ___ _,, ____ __ 

--------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistzn, Seylan, Çın ve Cavadan doğrudan doğruya mÜe!sese na. 

mına gelıtilen en nıürıtehap, taze ve kc kulu ça} lardau \ukuf ve itina ile 
}apılan harmanlnrdır. Her zevke göre değiştn numaralı trrtipleri vardır. 
Muhtelıf t iı s ve l Ü) üldükte lutu ve pah ti er ıçeri~inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tık eti r.efos t ve halisi} elinin trnıirıa tıdır. 

Adanada : Ali Riza KeHeşeker ticarethanesi ve iyi c::ıs mal satan 
bakka1iyelerde satılır. 

Umumi drpoları i Jstanlul Tahni~önü f\.'o. 74 { Kuıu .ahveci hanı 
altında) 

Bahçek,,pı Dördüncü vakıf hanı knrşısmda No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbuJ . C. 

Seyhan vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 
bedeli 

Lira 

400 
800 
800 

1500 
1500 
700 

1000 
750 
800 
850 
400 
350 
400 
300 
l'lO 

1000 
300 
200 
550 

600 
300 
250 
500 

850 
400 
200 
250 
700 
200 
300 
150 
100 
50 

Muvakkat 
teminat 
tutan 
Lira 

30 
60 
60 

112 50 
112 50 
52 50 
75 
56 25 
60 00 
63 75 
30 00 
26 25 
30 00 
22 50 
7 50 

75 00 
22 50 
15 00 
41 25 

45 00 
22 50 
18 75 
37 50 

63 75 
30 00 
15 00 
18 75 
52 50 
15 00 
22 50 
11 25 
7 50 
3 75 

Vakfı 

Hindi Şıhmurat 
.. 

.. 

.. 

.. 
" .. 
" .. 
.. 

Alidcde imameti 
• 

Alidede mescidi .. 
Alidede hitabeti 

" 
Hasan kethüda 
hademeleri .. 

.. 

.. 
Hasan kethüda 

imameti .. 
" .. 

.. 
.. 
.. 

San yakup .. 
Acem oğlu 

Mevkii 

Karşıyakada Misis yolıı .. .. 
.. .. 

Misis ve Karataş yolu 
Karşıyaka Misis yolu . 

" " 
Karşıyaka Karataş yolu . " 

.. . 

.. .. 

.. " 
.. Misis yolu 

Salcı Rifat çıkmaza 
Battal ata ve salcı Rifat 
Rattal ağa sokağı 
Türbe sckağı 
Hacı sakıp Çıkmazı .. 
Şıb ağa 

Hasan ağa camii sokatı 
Tatar oğlu 
Hasan ağa caJ,iİ 
Şıh ağa çıkmazı 

.. . 
.. .. 
.. " 
.. " 
" .. 
.. " 
.. . 

San yakup lmahallesi .. .. 
l-lasan ağa camii sokatı 

Cinsi 

Dükkan 
" .. 

Furun 
Dükkan .. 

.. 

.. 

.. 

• 
.. 

Hane .. 
Ah ur 
Hane 

" 
Arsa 
Hane 

" 
" .. 
" 

• 
.. 

" 

" 
Arsa 

Belediye .No 

16 
20 
22 

1/5 
3/5 

~ 

' 9 
11 
13 
15 
17 
19 

107 
135 
56 
39 
(74) 

o 
151 

120/122 
52 

110 
169 

153 
155 
156 
159 
161 
167 
118 

Mağaza ve oda 
Dükkan 

82 
84 
o Arsa 

Vakıf gayrı 

menkul No --- -= 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

305 
306 
304 
206 
286 
287 
300 

299 
301 
302 
325 

322 
321 
320 
319 
318 
323 
324 
l3j 
134 
199 

Türk hava kurumu adan• 
şubesi başkanlığından; 

Abidinpaşa caddesindeki şube 
binasının mtvcut 46750 kuruş keşif 
üzerinden tamiratı 28·2·939 salı gi 
nü saat 15 te pazarlıkla yapılacaktd 

Taliplerin gösterilen gün ve sa• 
te şubeye gelmesi ilin olunur. 

102~2 15-21-28 

"f ürk Hava kurumu Adana 
şübesi başkanhğından : 

Türkkuşuna uçucu üye olmak 
istiyenlerin muayeneleri yaptırılarak 
kayıdlaıt icra kılınacağından bu işe 

istekli olanların hemen şübemize gt+ 
meleri ilan olunur. 

14-17-21 10275 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczahanedir 

Sa tıhk kargir bina 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satılacaktır. ihaleleri 8·3 939 çarşamba 
günü saat 13 de Seyhan vakıflar müdürlüğu binasında yapılaca~mdan isteklilerin ve tafsilat almak isteyenlerin 
muayyen saate kadar vakıflar idaresine müracaatları' 21-26-3-7 10301 

Kuruköprü caddt.si - )enicami 
karşısındaki sokakta ; içerisinde ay· 
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 
yağlı boyalı 12 oJadan ibaret dört 
katlı yeni ve kirgir bina acele sah 
!aktır. Binayı görmek ve almek iste 
yenlerin Yağcamii civarında Moda 
Tuhafiye pazarına müracaatları. 

llZJI O 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonundan: 

1250 Ton Demir Hurdası alınacak. 

3284 sa~ılı kanun mucibince 1250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale lstas 
}'onunda teslim şartile beher tonu şartn1ın:sin le izah edildiği veçhi le (22) 

lira ( 16 ) kuıu;;tan satın alınacaktır. 
Şartnameler Merkez satın alma komisyonundan bili bedel verilecek

tir. Taliplerin 3 / Mart / 1939 Cuma günü akşamına kadar teklif edecek 
ri Demir Hurdası kadar O/o 7,5 nisbetinde tcminatlariyle birlikte şartname 
yi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahtı havi fiyat tekliflerini Merkez sa· 

tın alma komisyonuna vermeleri. 

10273 14 - 16 - 18 - 21 

.. 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elcktıik makinalan 
ve malzemtSi telefon makinala'1 ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 
25 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Adana Belediye riyasetinden: 

Bilumum vesaiti nakliyenin muayenesi icra edilecektir . Aşağıda gös· 
terilen tarihlerde muayeneye gelıniyenler hakkında takibat yapılacağı ilanl 
olurur : 

Hususi ve taksi otomouil 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 arabası ve bisiklet : 10 - Marttan - 20 Marta 
10299 19-21-22 -23 kadar. 

5 - 10 10287 

DOKTOR 
lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 
j Müslüm aparhmanıoda 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 25-26 10040 

r l~lUJJMll~A1ilA . 
CAN V<UQTAQ.10. 

ı 

Umumi neşriyat müdürü •• 

HMacid Güçlü~ . 
Adana Türksöz:ü matbaası 

. -
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