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SAHlP ve BAŞMUHARRtRı ··- 24 Şubat 939 
Onbeşinci Yıl - Sayı : 4363 { 

Kurulu, Tarihi 5 Kuruş ı 
ı KAhtıhiı~afii - 19:Zııı 

ADANA: Telefon : :H ~ ~~iiiiiiiiiiiiiii~ GO~ELIK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
m ... 

Yeni valimiz ~·-. .,.,., .. 
w NQ~~ON-uN·-·-·A-~ER-1:11 
!KALILARA HiT ABESil 

•• 
goruş 

•• 

bu Balkanlarda sulh havası esiyor ; antant l au NUTUK NE.V~OR< SERGISINE';IRAKIM!Z DOLA YISIYLE 1, 
iAMERIKANİN GôSTtRMlŞ OLDUGU GEMILEKARLIGA CEVAPTIR! 

·son bir defa daha müşahede etmiş 

' ! ! Mllli şefimiz nutkunu !. 
• • 1 

! 26 şubatta verecektir !i 
BALKANLAR VE BALKAN ANTANTI HAKKINDA BAZI YABANCI 
MATBUATDAKI ASILSIZ HABERLERi , BALKAN MATBUATI ELELE 
VERF.REK Şi DDETLE TEKZiP ETMEGE KARAR VERMiŞ BULUNUYOR 

; Anknra: 23 (Telefonla)- Cumhu.reişimi• J.mot ;nönU bu aym :!fi '"" il 
U ! g~nU akşamı sıınt 20.30 dn Ankara MdJ·osu ile dost ı\nıeriknn milletine bir i 

! h:tabede bulunacaktıı• . Milli şefin•hu konuşın:ısı , tıralnrındnki sİ.) asi, iktisn· i 
! ~1 bagların ~ünden gUne dah:ı do!.{nm• bir hıwn içinde inkişaf etmekte olan i 
! f~rktyc • Amerika milletleri arasında ,,·eni bir sempati teznhUrU olacak ve i 
! Nc,·.,·ork enternn yonnl sergisine igtirnkimiz dolayısiyle Amerikanın göste1•· i 
! ıtıiş oİduğti samimiyetkiirlıga bir cevnp teşkil edecektir. i 
! Bu mUnasebetle sesin Anıcrikadnn nnsıl duyuldu~unu ögrenmck Uzcrc i 
! Ankara rad_yo evi birkaç glln en•el bir tecrübe neşriyatı .) npmışb . Bu tec· i 
! rubeden çok iyibir netice alınmı)' , e imizin Anıerikndnn çok pUrUz:;Uz bir i 
! şekilde dinlendigi telgrnflo. haber \·erilmişfü· . i 
! Dun gece snnt 19,i3 kısa dalga Uzerinden ikinci lıir tecl'Ube neşriyatı i 

J alımiz Ali Rt:a ÇPvık 

Yeni vnlimiz ba.) Ali Rıza Çe,;İ
~;n birkaç gUn içinde yeni vazifesine 
bnşlamak Uzcre şehrimize geleceği ha 
lıer nlmmışbr. Muntehibisani intihaba 
tı için yapılacnk parti yoklarnao;ını 

yeni valimiz yapacaktır . 

Bükreş : 23 ( Radyo ) - Balkan 
a~tantı Konse)•i müzakerelerinin tam 
bır anlnşma , f ıkir ve görüş bern
beıliği ile neticelenmesi üzerine.Kon· 
sey delegeleri mf'mleketlcrine av
det etmişlerdir . Delegeler memle. 
ketlerine avdet ederlerken Roma . nya 
aıansına beyanatta bulunmuşlardır . 

~ay Metaksas, Konsey müzake
relerınde Balk_a~lardaki kardeşlik bağ 
!arının kuvvetıııı bir kere daha ölç 
mckle hudutsuz memnun kaldığ 
Şükrü Saracoglu , Romanyada ;~r: ! Yapılmı~ , snnt 20,:30 da tG:3H metre uzun dalgada ınutnd olnrnk çalışmakta i 

! 0lnn milli postnmızln beraber :11.iO kısa dalga is(nsyonunıuz .;ant ~0.10 dan i 
! 21 re kadar çalışmn ını tatil etmi~tir. Ve onun ycı·ine ıkısn dalga tccrUbcye i - -- -
! hnsrolunmuşt:ur . i 
! Dun gecede geçen gıın oldub'll gibi Turkiyedcn Ameriknn milletine sclaıni ADANA - AFRiKA 

HAVA POST ASI 
! gönderilmiş ve beş dakika de,·am eden tccrube mahiyetinde bir rıutuk din· i 

()(il '..Jet-ilmiştir. i ···~·~ ......... ~ .... ·~·~·~·~ · ~·._, . ..,.~·~·~·~·~·~·--·--· ... ·~·~·~·~·~· .... · 

e Adana Belediyesinin isabetli bir karart 

Halkı rahatsız eden 
radyolar 

Bir Alman şirketi devlet hava 
bulundu yollarına bir teklifte 

gramafon ve 
Çarşıda reklam mahiyetinde radyo ve gramafon 

çalmak ve sokağa hoparlorlar koymak beledıye 
er tarafından dünden itibaren yasak edilmiştir 

lstanbul : 23 ( Telefonla)- Dev
let hava yolları, ilkbaharda Ankara, 
lstanbul ve lzmir şehirleri arasında 
başlıyacak olan hava sefor!erinin ha
zırlıklarile meşgul olmaktadır. Hava 
yolları hava se_)ahatlarının tam bir 
emniyet içinde geçmesi için İstanbul· 
da Yedikulede, Ankara ve İzmirde de 
birer telsiz istasyonu kurmuştur. İ"· 
tasyonlaıın tecıübelerine başlamışlar
dır. Tayyarelerle ve istasyonlarla 
olacak ınuhaberat Ankara telsizi ta. 
rafından idare edilecektir. Yolda bu· 
Junan her tayyare ile mütemadi su
rette tc:lsizle tem:tsta b'.ılunacak ve 
yine bu yolla kendilerine hava rapor· 
ları bıldirilecektir. lstanbuldaki istas
yon Balkanlarda seyahat edeıı tay
yarelere de yol gösterilecektir · 

or 

7 
_.) 

1 
Sık •ık halkımızın bir flklyetlnden bahsederdik. Buda rek 

im mahiyetinde çar,ılarda sabahtan ak,ama kadar çallnan 

Qramafon ve radyolardı. 

------
PARAZirsizl 
~ACYOLAR 
ICADEDILDİMİ 

OUn haber aldıOımıza göre 
belediye encUmenl bu hususta 
çok isabetli bir karar almı,tır. 
Bu karara göre, ticrethaoelerde rek· 1 
lam ınahiyetinde halkı rahatsız ede 
cek şekilde gramafon ve radyo çal. 
mak ve sokaga hoparlor koymak 
yasak edilmiştir. Buna riayet etme
yenler belediyece şiddetle cezalan· 

Diğer taraftan Futhansa Alınan 
tayyare şirketi murahhasları Ankara. 

1 
dırılacaklardır. 

Son stnelerin terakkilerinden en ...;'-----------------------------

Çok istifade eden bir tek şey varsa 
oda radyoJur. Fakat bu ka<lar iler 
1ernesi ve tf'ktmmüt etmesine rağ 
~en radyo, parazit denen zırıltılar· 
cıan bir türlü yakasını kurtarama 
Ilı ıştır. 

Her fırtınada, radyonun sesi bo 
ıulacak, cırlıyacak, patır l<ütür ede 
Cck, fakat mutlaka dinliyeolerin sinir 
!erini ayağa kaldıracak. Yalnız ~öy 

1 

e Fırtınalı gf'celerde değil, apaçık 
havalar<la dahi böyle elektrik deşa 
~ilarından mütevel'it parazitltr rad· 
Yonun berraklığını bozar durur. 

Bunun se1ıebi ise, radyoların alı 
~· tertibatı, verici istasyonlcarın adi 
algaları için yapıldığından, buna 

benziytn her elektirik dalgalarını 
llıullaka radyoların almasındadır. 
~~nkü rodyolar, böyle adi dalgalar 
'tın hassas bir şekilde yapılmıştır. 

h .. Geçenlerde, Nevyorkta bir teza 
Urat yapılmıştır: Buna sebep de 

~adyolarm, licad edildi edileli başına 
Crt olan parazit dalgala r ın külliyet 

Ortadan kalkmas!dır. 

1 
Aamstrang isminde bir amerika · 

ıı b' 

TALEBE-SPOR --

1 
ınbaşı, parazit olmiyan bir radyo 

~~ 0 suretle tanzim edilmiştir ki, l 
• ,OQQ vatlık son derece kısa dal· 

.. 
13 

(Telefonla) - Beden terbiycsı umum müdürlüğü istişare 
Ankara · · M ·r kr.I t" d"k d · · . . ladığı talimatname aaıı ve a e ıncc tas ı · e ılmıştır. Her 

heyetınııı h:_zır spor yurdu kurulacak ve forması bulunacaktır. Muh-· 8al arı kabul ediyor. 

Armstrong, radyonun ilerlemesi 

- Gerişi ikirıçi sayfada -

mektepteı ,re~e kız t ~lebe de spor yurdlarına aı§ olacrık, kızlara mahsus 
ı talil mektep er . 
J ta ımldra gircbilccektır. 

da alakadarlarla temaslar yapmakta
dır. Şırket Avrupa _ Asya _ Afri-
ka arasında bir hava haltı teşkil et
mek arzusundadır. Avrupa yol~uları 
Yeşilköyden bitim tayyarelerle Ada
n;ıya naklı-dilecek ve tekrar oradan 
Alman tnyyarelerile yollarına devam 
edecektir. 

i M P EKS 
MESELESi 

İşte bir cürüm ol
madığı anlaşıldı 

Ankara: 23 (Telefonla)- lstan

bulda Şakir seven ve Kemal seven 
kardeşlerin teşkil ettiği "impeks 
a.dındaki şirketin hükumet kredile: 
rıyle bir takım komisyon işleri çe· 
~ird~ği hakkında çıkarılan şa viaıar 
uzcrıne hükumetin girişdig' i ,de . 

hk
"k rın 

ta ı at neticelenmiştir. 

.. Yap.ılan ~dli • tahkikat neticesi 
boyle bır suı ıstimal olmadığı anla · 
şılmıştır. Bu husu:ı.ta Ankara müdd 
iumumisi bay Baha Arıkan fa Ana. e 
dolu ajansına uzun beyanatta bu· 
bunmuş ve işin mahiyetini izah 
et:;ıiştir. 

1 

• 
iç sahlfelerlmlzde 

Mavi n1askeli hırsız 

• 
Vezüv feveranı 

( Tabıi" lıııdiselcr ı 

• 
Dünya iktisadi vaziyeti 

( /;'konomik l'olitık) 

• 
Fıkra - V. S. 

düğü dostluktan ve Konsey müza· 
kerelerinde hasıl olan nıkbin hava· 
dan duyduğu haz ' ın ölçüsüz oldu 
ğunu, Yugoslav delegesi de, bir kere 
daha müşahede etmek saadeti içinde 
yaşadığı Balkan dostluğunun sağlam 
bir istikbal oldu~unu bir kere daha 
anladığım beyan etmiştir. 

Romanya delegesi de 1 Konsey 
müzakeratma iştirak eden üç Bal~~". 1 
devletinin ınuhterem delegelerının 

hissiyatlarına bütün kalbiyle iştirak 
eltiğini ~öylemiş ve bugünlerde bazı 
ecnebi matbuatta Balkanlar ve Bal
i<an antantı hakkında çıkarılan asılsız 
şayiaları Balkan matbuatının müşte· 
reken ş iddet le rcd ve tekzip edece
ğinden emin olduğunu ılave etmiştir. 

Romanya Başvekili , müstakbel 
harbin dehşetinden de bahsederek, 
antant sayesinde Balkanların bu 
müdhiş faciadan kendisini koruyacak 
bahtiyarlar olduğunu kaydetmiştir . 

ı SURİYE MEKTUPLARI _____________________ ___; 

Suriyede karışıklıkla-
e •• ee A 

rın ıç yuzu ve manası 
DAHİLi KARIŞIKLIKLARIN HAKiKi SEBEBLERI 

Şam [23 Şubat 939] 
Cemil Mürdüm kabinesi Cumar· 

tesi:günü akşamı uzun bir toplantı· 
dan sonra Cümhurreisine i~tifasını 
vermiştir. Kabinenin istif asına resmi 
iki sebep vardır, 

Kongrenin dünkü birinci toplantısında 
Cemil Merdüm yaziyeti izah eylemiş 
tir. Kongre dahi iki gün devam e

decektir. 
Cümhurreisi Haşim Atası yeni 

kabineyi t~kil için bırçok kimseleri 

- Gerisi üçüncü sahifede -1 - 15 Teşrinisani 938 de Ho• 
Komiser tarasından neşredilen \'e 
manda altındaki memleketler halkı· 

1 

---------

nın vicdan serbestisini kabul eden ve 
herkesin serbestçe din değiştirebile· 
ceğini temin eyliyen yarı meden! bir 
kanunun Suriye Hükumeti tarafından 
verilen bir emirle tenfiz edilmemesi 
dir. 

Filistin işinde 
fikir ayrılığı 

Arap Delegeleri vaziyet
ten memnun değil 

Suriye hükumetinin bu hareketin· 
den kızan Fransız Ho - Komiseri 
hükümete bir tebliğ gönduerek, bu 
kanunun vaktiyle Suriye hükemetinin 
reyi alınarak yapildığını, manda al· Londra : 23 ( Radyo ) - Mısır, 
tındaki memleketlerde kanun neşret- Irak, Suudi Arabistan delegeleri 
mek, kanunları tenfiz ve ademi ten· ile Lord Halifaks arasında bir gö · 
fir için emir vermek ,yalnız Ho-Ko· ı .. l t 
miseryaya aid bir salahiyet olduğunu, ıuşme 0 mu~ ur • . . . 
Suriye hökümetinin bu gibi kararla ı Bu konuşrı_ıa~a Fılıstın A~ap 
kalamıyacağı. Mürahhasları ıştırak etmekten ım· 

2 - Suriye Parlamentosu tara· 1 tina etmişlerdir. Filistin Delegele· 
f ından verilen ve gazetelerde neşr~- 1 ri bir çok itirazlar serdetmekle ve 
dilen karar su.retinde, Ho - _Koını· ı vaziyetten memnun olmamaktadır· 
seryaya aid bütün salahiyetlerın Su 1 
riye hükumetince ele alınacağı, güm· ar · 
rüklere vaziyet edileceği ynban~ı 
memleketlere mümessil göndereceğı. 
Suriyenin kendisini müstakil saydığı 
ilan edilm iş. Cebelidüriiz, Alevi mı?· 
takası ve Cezirede Fransanın takıp 
ettiği halli hareket nen! .. il ol\\nmuş. 
tur. 

Bu iki sebep dolayısile kabine· . 
siııe derhal istifa etmesi Ho-Komı· 
ser tarafından Suriye hükumetine 
tebliğ olunnıuş ve kabine toplanarak 
uzun münakaşalardan sonra istifası· 
nı Cümhurreisine vermiştir. 

Felemenkte 
istihkamlar 
açılıyor! 
Londıa: 23 (Radyo) - Milli 

Müdafaa Nazırı beyanatta buluna· 
rak, Felemenk hududları boyunca 
bir çok istihkamlar tesisine baş· 
!andığını bildirmi~tir . 

Şarki Afrikada 
ltaly~n kuvveti 

Dahiliye veziri Sadullah CaL~ri 
esasen daha evvel istifa eylemış 
bulunuyordu. Kabinenin istifasından 
sonra Şamda ve Halepte vaziyet 
birdenbire karışmış. Şamda Şehben Londra : 23 ( Radyo )- Şarki 
derci halk ile Vatani halk her iki Avrupadaki ltalyırn kuvvetlerini 
parti Şeflerinin kapıları önünde nü· mevzuu bahsedip bu hususta süal 

lmayiş yapmışlardır. iki taraf arasın soran bir mebusa Bay Bake Avam 
da çarpışmalar olmuş birçok kimse Kamarasında şöyle demiştir : 
ler yaralanmıştır. Bütün Suriye şe· - " ltalyanın Şarki Afrikadaki 
hirleıinde çarşılar kapalıdır. kuvvetleri , çok iyi bir kaynaktan 

Vatani partisi Suriyenin her taıa 
1 

aldığımız malumata göre 69654 
fından gelen mebus • ve delegelerle dür . Bu rakam şüphesiz hergüo 
umumi bir kongre akdeylemiştir. artmaktadır . 



-2 

Politik meseleler 

Sivil harp bitmeli! 1 M ( GORCŞLER, 

, ................... 1 ..................... , ............. 1 Çemberi ayn 
dans ı 1 Cüıııhuıiydçı nıahfıllerde kararsızJ,k hüküm sürmrkte devam ediyor. 

F•k< t rn l.ıı ,.,ftaılaıının mesafe kazanmakta oldukları tahmin edilebilir 
Sonun• kadar mukavemet azminde olanlar ümitlerini bilhassa Fransız 
miimes ili B. Berard'ın vazifesinde muvaffak olamamasına ve Franko 
hükü'llrlinin lngiltere ve Fransa tarafından hukukan tanınmasının gecık· 
mesine bağlamaktadırlar. 

Bu ümitler gariptir ki Almr.n ve ltalyanların arzularına mutabık düş
mektedir. Filhakika Roma da Frankonun saflarında lıalyan gönüllülerinin 
bulundurulmasını temin eden ve nasyonalistlerin tam istiklallerini ge 
ciktirtn sivil harbin bitmesi temenni olunmakta<lır . 

* '!o 

DÜNYA TiCARETi 
NE HALDEDiR ? • 

ve Avrupa 
bir hafta 

Amerika 
faaliyetli 

piyaslaarı 
geçirdi 

Askeri 
büyük 

. " ve sıyası faaliyet piyasada da 
1 

eseri gösteriyor bir canlılık 

umumi n üdiirüııün na mı n.üsttaıla 
Amerikaya seyahat ederek oradaki 
mali mahafil ile sıkı temaslarda bu 
lunduğu bildirilmektedir. 

KAÇAK 
ETLER 

Meselesi üzerinde ciddi 
tedbirler alınıyor 

Şehrimizde son günlerde Mezba 
ha harici kaçak havvan kesenlerin 
artmakta olduğu görüldüğünden be 
lediyenin takibatı sıklaştırılmıştır. 

Ayrıca Belediye bu gibi sıhhi 
şeraiti h~iz olmıyan etlerin birçok 
ha~talıklar tevlit ettiği ve sirayetine 
sebep • olduğunu nazar dikkate al •• 
rak yenilmemesi için halkımızı leş· 
vik edici mahiyette beyannameler 
hazır !atmaktadır. 

Bu beya:ınameler halka tevzi 
edilecektir. 

Umumi 
dünkü 

meclisin 
toplantısı 

Dün vilayet Umumi meclisi mutat 
ictimaını ikinci reis avuk .. t Bay F ~yzi 
Uldaç'ın riyasetinde yapmış ve En
cümenlerdrn gelen evrakın müza 
kerelerine devam ~dilmiştir. Aynı 
celsede Ziraat baııkası ipcttk işleri 

Gün gtçtikçe totaliter devlet· 
!erin sağa sola meydan okuma si. 
yaseli hafıfliyoı; buna mukabil, 
demokrasilerin sözlerini dinletmek 
arzu ve iradeleri kuvvetleniyor . 
Hafta zarfında gelen Avıupa siyasi 
ve mali gazetelerinden edindiğimiz 
inıiba budur Fıankununu lsranyada 
cüml . u•iyttçiıer üztrinde muvaffa· 
kıyet kaz•ndığı bir zamanda lu 
vazıyetin tahassül elmrsi şayanıdik 
kat bir hadi,edir. Çünkü Franko, 
mııvdffakiyetini Alman ve ltalyan 
silahlarına medyundur. Binaena1t}·h 
Berlin Roma mıhverinin, şu ara 
lık, kuvvetine güvenerık, daha zi 
yad e nüfuz sal.i'>i olması bibakkin 
bek~enilebilirdi. Halbuki bunun ta
mamen abine ş~hit o!uyoıuz. 

Kavgacı bir adamın avgacı ol 
takdir kıymet eksperliji için umu. 

mıyan bir zengine müracaatle yar-
' mi meclis namına gönderilecek mü 

dım istemtsi herhalde bir fali hayır 

Ru ·1u ı başlıca dört sebehi var: 
Birincisi , lngiltere şimdiye kadar 
daima tmrivakileri kabul edip itilaf 
cu bir siyaset takip edeıktn, sulh 
v~ müs1lem t arzusunu terketmemiş 

o'makla beraber, teslıhatını günden 1 

güne ikmai ettiği için, artık tahrik 
ve tehditler karşısında boyun eğme 

, meğe azmetmiş olmasıdır. 
Sonra Fransa iktisadiyatı son 

derec• ıslah edilmiş ve nihayet mali 
sahada ümidin fevkinde neticel~r ı 
elde edilmiştir. Maliye nazırı B. Pa· , 
ul Rf)'naud, son bir nutkunda, sözü 
hariçten Frsaya akın eden seıma 

yelere gdirerek demiştir ki Altın 

stoklarımız o kadar çoğalmıştır ki 
iki hafta evvel harice 5000 tayyare 
sipariş edecek mevkide iken, bugün 

Ve. siparişimizi 6000 e çıkarabiliriz 

messilleriıı intihabı da yapılmıştır. 
dır. Adana için çiftçilerimizden Ra 

Bu itibarla geçen haftaki İcma 
fet Eken seçilmiştir. limizde Avrupa ufuklarında karar 

makta olduğunu bildirdiğ•mİz bulut 
!arın biraz berraklaştığını şimdi söy 
!ersek mübaleğa etmiş olmayız. 

Hafta zarfında lngiliz lirası do 
!ara nisbetle 4,685 bariıe'sini ( ki 
bizim paramızla 593 kuruşa tekabül 
ediyor) muhafaza etmiştir. Fakat 1 

temayül yükselmcğe doğrudur. Bu· 1 

na· mukabil Frausız frangı 3,3525 
kuruşta cüzi bir tereffü kaydetmek· 1 

tedir. 1 
Franko Peseta'.ı bir haftadaebe 

ri 60 santim birden kazanarak 1, 70 
franga ) ükseldi. F ranko hükümetinin 
elde ettiği muvaffaki)etler mali pi· ı 
yasalarda bu suretle tefsir edilmek 
tedir. 1 

Bu hüküınetin Fransa ile lngilte 
re tarafından resmen tanındıktan 

sonra Peseta'nın daha da }Ükselme 
si kaviyen muhtemeldir. 

Avrupa ve Amerika piyasaları 
umumiyetle f.aliyetli bir hafta ge.çiı 
rnişlerdir, fakat rsham ve tahvılat 
fiatlarında hcmtn hemen hiç tebed ' 
dül yok gibidir. 

Belediyenin yeni 
arazözü geldi 

Şehrimiz Belediyesinin sipariş 
etmiş olduğu yeni arazöz gelmiştir. 
Bu arazözün tecrübeleri yapılarak 
ID!Jvafık görülmüş ve kabul edilmiş 

Parazitsiz radyo
lar icadedildi mi 

Birinci sahifeden aıtan -

sine en çok çalışanlardan birisidir. 1 
1914 de dığer mühendisler gici, o 
da radyo ve telsizler hakkında uzun 
uzadıya hararetli tecrübeler yapmış 
tır. Bu ttcrübeleri bi:hassa, sabit 
drşarjları radyolardan ve telsizler· 
den kaldırmak gazesinde :ıoplanır. 

Bu mühendis tam sekiz sene bu 
iş üzerinde çalışmıştır. 1935 de pa 
razitlerin külliyen önüne geçmek 
için yapılan bütün denemeleri terk 
etm ş, esasından yeni olmak üzere 
nihazel mükemmel bir ve alıcı ma 
kine vübuda getirmiştir. 

Diğer makineler bütün elektirik 
deşarjlarınd •n motör gürültülerinden 
fı lan mzteessir olduğu halde, yeni 
makine bu dalgaların hiç birindtn 
müteessir olmamaktadır. 

Armstrong'un yeni ale,i bugiin 
Nev Jersezde bulunmaktadır. Bu 
alet, muntazaman fevkalade kısa 

dalha verecek katiyyeş p1razit yaµ 
miyacaktır. Önümüzdeki ilkbaharda 
işlemiye başlıyacaktır. 

tir. Böylelikle Belediyemizin yangın 
söndürme ve sulama vasıtaları kov 
ve ilenmiş bulunmaktadır. 

Beş kanunusani 
okulunda açılan 

Atatürk köşesi 

Şehrimiz beş kanunusani oku· 
funda, okul öğretmen Ye talebele· 
rinin u:r.un zamandanberi çalışmaları 
ile bir • Atatürk köşesi • vücuda 
getirildiğini yazmıştık. Atatürk kö· 
şesi kalabalık bir davetli kitlesinin 
huzuıunda açılmıştır. Köşe prk mü 
kemmel bir haldedir. 

ıız 

Okul öğı etmenlerini tebrik ede 

Sıhhi imdad 
otomobili 

Gelen otomobil çok güzel 

Halkevinde 
konferanslar 

Türk köylüsü ve işçisinin 
hakları 

ıhhi ve ictimai bakınıd sveç 
dans lehinde buLnanlı Ina 
aleyhte olanlardan da 

büyük bir ekseriyet halindedir, 
Avrupa ınaıbuatı zamah ıanı 

bu lnevzua temasla beynelmilel ş Bütü 
retlerin bu vadideki noktai nazarlı adanı 

Halkevinde seri konferanslara nı mevzuubahsediyor. nu y : 
başlandığını ve bunlardan birkaçının Runlardan bir çoğ'u, şiddeti 1 a a 
verildiğini yazmıştık . , dans alev~inde bul~nm~kta ve hali kar onun 

dansın "bır erkeğ'ın bır kadınla k oşuyor Profesör Mahmut Esat Bozkurt 1 
bugün yarın şehıimize gelecek ve 
Cumartesi günü akşamı ( Yarın ak 
şam ) Halkevi salonunda " Türk 
köylü ve işçisinin hakları • mevzulu 
bir konferans verecektir . 

Kaymakamlar arasında 

Feke Kayma:Camı Haydar Ekinci 
Saray Kaymakamlığına ve Feke 
Kaymakamlığına da Çal Kayma 
kamı Mustafa Aycan nakil ve tayin 
edilmişlerdir . 

caklaşmasından başka birşey olma Ma 
ıtı• gibi, mevzu hakkında toplu b dar diı~ 
hüküm vermektedirler. bir ı· 

Burada dans llmenin Leh ve) c k po 1 

aleyhinde hususi bir mutalea serJ h' I bır 
decek değiliz. Yalnız, yeni bir darı< 0 mun 
sın ic"d edildiğini bildirmek isteriz ınüşler, 

Bu dansın evvela ismini takdi~ kadınla 
etlelim: •Çemberlayn dansı• lardı 

Fransada lngiliz başvekili Çemb r. 
lııynın şemsiyesinden ilham alına re Fa 
•Çemberlayn dansı• icad edilmişti adanı 

Fakat bu dans bambaşka figürle! lüyük 
le yapılmış değildir. Bildij!'imiz tan ın~ske 

veya Fokstrot figürleri ~ynen kalııı lığını 
lır. Yalnız, bu dansta Kavaliyelerde • 

Bele iye, hasta nakli için bir sıh ------------- biıi, elinde bir şemsiye ile kalabalı Bu 
arasına girerek hangi kadınla dar> kesici! 
etmek isterse, o kadının da~s etti bir ç 
erkeğ'in kalıma şemsiyenin sapını ti tnun 
kıyar; ı·e o kadın derhal erktğ'i br mask 
rakarak şemsiyeli adama gelip onun denb' 
la dansediyor. Bu defa açıkta kala lı .. 

1 
.. 

erkek de şemsiyeyi alıp kendine b• I u un 
dans arkadaşı arıyor ve intihap el a ba 
tiğ'i bir çiftin Kavaliyesine şemsiyey 
takıyor. Ve bu dans böylece devanı lar; 
ediyor. 

hi imdad otomobili getirtmiştir. Bu 
otomobil birkaç ıı-üne kadar faaliye 
te geçecektir. Bu otomobil iki hasta 
nakledebilecek şekilde sediyeleri ve 
bir doktorun: otur masıoa mahsus bir 
koltuğu havidir. 

Bu vasıta ilı! heı hangi bir kaza 
vukuunda yaralananlar sür'atle has 
tahanelere sevkedileceklerdir; 

HAVA VAZİYETi 

Dün sabah şehrimiz le gök yüzü 
kapalı, hava hafif rüzga•lı idi . Mü· 
tehavvil hava bütün gün devam et 
miştir. En çok sıcaıı; l 7 derece idi. 
Geceleri en az sıcak 3 derecedir. 

İlkokullarda 
Tarih müfredat progra
mında değişiklik yapıldı 

Maarif Vekaleti, ilkokulların dört 
ve beşinci sınıflarında okulu lan la ı 
rih müfredat programında bazı de· 
ğişikliklerin yapılmasını uygun gör 
müşlerdir. Değişiklik önümüzdeki 
ders yılınclaıı itibaren tatbik edile· 
cektir. 

Yeni programa göre dördüncü 
sınıfta gösteril< cek mevzular şun 
!ardır: 

!ık insanların yaşayışları, tarih. 
ten önceki geçirdikleri devirler ; 
Magara devri, çobanlık devri, zira· 
at devri, maden devri, Türk ırkının 
ana yurdu, Türk medeniyetinin na. 
sıl dünyaya yayıldığı, Türklerin Or 
ta Asyada hayatları ve medeniyet· 
feri, Adado1uda ve komşu memle 
ketlerd ·, S,fçuk Türklerinin birleş 

mesin • ı adar olan geçen tarihi de 
virler ie kurulmuş medeniyetlere kısa 
bir bakı~; göçlerden sonra islam 1 

lığın yayılışına kadar Asyada Türk j 
medeniyeti mevzu'arını ihtiva etmek· 
le vr, bilhasH yurdumuzda mevcut 1 

tarihi eserlerden istifadeye çok de· 
ğer vermektrdir. 

LÜZAMA iLAÇ 

NAFTALAN 
Yapılan tecrübeler çok 

iyi neticeler vermiş 

Krasnodar tecrübevi cüzam kli· 
niği direktörü profesör Kuznetsov , 
cüzamın Naftalan :ite tedavisi usu 
!ünü bulmuş ve bu usul çok mu
vaffakıyetli neticeler vermiştir . 

Naftalan,Azerbaycanda Naftalan 
banyolarının bulunduğu yerde çıkan 
bir nevi nafttır. Naftalan , agır naft 
sınıfına dahil bulunmakta ve harici 
görünüşü itibariyle adi naf!a ben 
zemektedir . Fakat naftalanın kim 

yevi terkibi başkadır ve bunda ne 
petrol, ne benzin ne de parafin hu· 
lun'TI ırnlktadır. Şimdiye kadar,naf 
talanın romatizmaya , cild hastalık· 
!arına, kadın hastalıklarına iyi gel
diği bilinmekte idi. 

Halbuki son zamanlarda yapılan 
tecrüheler , naftalan sürülmesi su· 
retiyle birinci safhada bulunan cü· 
zamın klinik iyileştiğini göstermiş 

tir. Bu suretle , anestezik cüzama 
tutulR'luş \3 yaşında bir kız,dı.mur 
lu cüzama yakalanmış 8 ya~ında bir 
oğlan ve bu iki cinsi üuıinde cem· 
den 30 yaşında bir kadın iyileşmiş· 
tir . 

Naftalan ile tedavi , hassasiyeti 
yeniden vermektedir . Eski cüzam 
vakalarında da mahsus iyilikler mü 
şahede olunm:rştur Mesela 30 sene 
evvel cüzama tutulmuş 42 yaşında 
bir eı k~kte hassasiyet yeniden gel · 
miş, yüzdeki cüzam yaraları kapan· 
mıştır.On senedenberi vuem esaslı 

cüzamdan malül 54 yaşında bir 
kadında da ayni iyilikler görülmüş· 
tür . 

Müteaddit tecrübeler , naftalanın 
cüzam tedavisinde müessir neticeler 
vereceği bahsinde Profesör Kuznet 
sova kanaat vermiştir. Tecrübelere 
hararetle devam olunmaktadır. 

Nasıl buldunuz? Enteresan bir şı 
değil mi? dınla 

Fakat buna •Çemberlayn dansı. hipti 
yerine •Çemberlayn Quadrille•i adın 
vermek daha dotıu olmaz m'? 

TANOÜNER 
kara 
laşıy 

----- ________ _.,, dın .. 
RADYO 

• BugUnkU program • 

1 ürl:ı)e Radyo Jıjii:İ)oıı l"'"'ıul.ııı 
Tiirkı ye Radyosu - , lnl•uru lfoıi) ı , sıı 

cuma 24 2 - 39 

12,30 Proğram 
12.35 Türk müziği Pi. 

vey 
için 

soy 
gibi 
bir 
ka 

ke 
lllı 

ka 
13 00 Memleket saat ayarı. lıir 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (küçük Or 

kestra - Şef : Necip Aşkın) 
h 

1- ,Moussorgsky · Gopak, 2- rn 
Mainzer - Serenad ·Niemann - Val! b 
Baston 4 - Kesler Hint ninn i 
sı 5 - Solazzi - Aşk serenadi 
6. - Ttrauss -· Viyana ormanla· 
rının efsanesi. 7 - Marlin Uhl -
- Grinzinge bir daha gitmeliyirıı 
8 - Fritin Uhl - Yaz ak~amı (Siii 

ti ) 
1830 Ploğram 
18,35 Müzik ( Operetler - l'I) 
19,00 Konuşma ( Tayyareci ko· 

nuşuyor ) 
19, 15 Türk müziği ( Fasıl heye 

ti: Ferahnak faslı ) 
29,00 Ajans, meteoroloji ha· 

berleri, Ziraat borsası (fiyat ) 

20,15 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Kemal Niya 

zi, Eşref kadri, Cevdet Çağla, O 

v 

, ------------------------- kuyanlar: Müzeyyen Seııar, Mah 
---·----------------------------------~~~, 

hakıkatrn de bu siparişler verili 
yor. Diğer taraftan paranııı bolluğu 
) uzündtn Paris borsasında son lik 
idasyrında senevi yüzde yedi taksim 
S< kiz (yani yüzde bir bilP değil) fa
izle para bulunabilmişti. ki şimdiye 
karlar Lu derece dun bir had hiç 
görü ·nenıişti. Bunlar hep kuvvet 
alametleridir ve Fransaya karşı bir 
maceraya atılmak istiyen her hangi 
bir .nemlrket bunları hesaba kat· 
m1k mecbıiyelindedir Üçüncü se· 
bep, Amerika Birleşik devletleri 
Cümhurreisi B. Roosevlt,in açıkhn 
açı~a Fransa ve lngiltereyi saha· 
het edeceğini söylemesi ve Ameri 
kan ef~arı umumiyesinin kendisile 
hemfıkir olması . dördüncü veson s· 
ehep le ltalya ve Almanyanın mali 
vaziyetleridin fena olmasıdır. 

1 
TABI I Vezüv yanarda 

HADiSELER ğı yine endişe 
uyandırmağa ba, · 

Vezüvün Feveranı 
ı mut Karındaş. 1 - . . . . . . Suzi 

Vezüv'ün en meşhur indifaı, mi nak peşrevi 2 - Rdık Many~s " 

!addan sonra 79 senesindeki feve· Şarkı ( Zevkın ne ise söyl~ ) 3 -

Geçen hafta Dr. Schaht'ın artık 
hiçLir rtsıı i vaz.fe deruhte etme· 
ırıeğe karar verdiğini yazmıştık. o· 
nun yerine g•çen yeni Rayhşbanlç 

tamıştır. 

Bunun sebebi, dağın gittikçe 
yükselmesidir. Üzerinde biriken lav 
la bakasının yüksekliği artmış ve dağ 
eskiden görünmiyen uzak yerlerden 
de görülm·ye başlamıştır. 

Yanar dağın ağzındaki mahruti 
tepenin :·ükselmesi daima yeni bir 
feverana alamet sayılamaz. Fakat 
bu, feveran ihtimalini kuvvetlendi· 

l ~erk bir amildir. 

Nitekim 1900 senesine kadar 
da Vezüvün kratf'ri bu suretle yük· 
selmiş ve d.ğın yüks~kl!ği nihayet 
1300 metreyi bulmuştu Fakat 1906 
da yanardağ indifa etmiş ve krater 
deki bu lav tabakası alçalarak da
ğın yüksekliği 100 mrtre kadar in 
miştir. 

Ondan sonra krater tekrar gil· 

tikç~ yükselmiştir. Bilhassa 1929 se 
rıesinJe alim'er, yanar dağın yakııı 
da indifa edeceğini söylemişleıdi. 
Fakat bugüne kadar bu tahmin 
doğru çıkmamıştır. 

Bununla beraber, bugün, yanar 
dağın tepesindeki lav tabakasının 
had devreyi bulduğu ve yakında 

feveran etmek ihtimalini göstermek 
te olduğu söyleniyor. 

ranıdır. O zamana kadar yanardağ, Arif beı• hicicazkar .. ( Bir halet 
ile süzdü ) 4 - z~ki Arif Suzinal.: 
., Sevdim seveli ) 5 - Ooman Ni· 
hat Kürdili hicazkar şarkı ( Akşarıı 
güneşi ) 6 - C<vdet Çağla - Vi 
yola taksimi 7 - Sadettin Kaynak -
Muhayyer şarkı ( Ne zaman görserı• 
onu ayaklarım dolaşır. ) B " " Tür 
kü ( Dağlar dağımdır benim ) 9 _. 
Faiz Kapancı - - ., ( Aman dağ· 
lar canım dağlar yavuklurnu gör ;ı 

asırlarca sükün halinde kalmış. 24 se 

nesindeu it'barende ateş püskürmeye 
başlamıştı. Arasıra zelzeleler de ol 
uyordu. Nıbayet 79 senesinde ya· 

nardağ, içinden büyük bir indifala 
patlamış, civarındaki şehirleri bir a 
teş denizi içinde boğmuş, Pompei, 
Herkülaneum ve Stabiae şehirleri 

bu arada mahvolmuştur. 

-------------- ------------------------------------·• yoklI'u) 10 - ........ SinemJ~ 



MAVi MASKELi 1 

BiR Y ANKESiCi D 

~J 
1 Veçin 

nıayı 

bütün 
büyük 

kadınları ona soyul
sayıyor ! bir şeref 

Bütün fsveç bit mavi maskeli 
adanı peşindedir. Fakat, polisler o 

detl ~u Yakalamağa çalışır la ı ken kadın 
hat kar 0 nun tarafından yakalanmak için 
a k oşuyorlar . 

Jma M · k ı· d · d' k d avı mas e ı a am, şım ıye .a· 
b~r duşünülmenıiş derecede garip 

ve ır polis romanı kahı amanı olabile 
erd ~'k bir kibar yankesicidir .. Onu Stok 
da olnıun en büyük barlarında gör· 
riı. nıüşle h . . kdi kad r, şe rın en kibar ve zengın 

1 
ınları onun tarafından soyulmuş 

ardır. 

Şimdiki halde Stokholın ve Is. 
veçin diğer bazı büyük şehirleri ma. 
vi 'maskeli adamı aramııkla meşgul· 

dür. 

Suriyede karışık
lıkların iç yüzü 

ve manası 

- Birinci sabifeden artan 

İngiltere'nin 
silahlanması 

İtalyada endişeler! 

Roma : 23 ( Radyo ) - lngil
terenin son silihlanma faaliyeti 
ltalyan matbuahm çok alakadar rt· 
mekteJir. Bütün ltalya gazeteleri 
bu hareketi büyük demokrasilerin 
totaliter devletlere karşı bir göz 
dağı verdirmek için ya}'ılan teşvi· 
kinden başka birşey olmadığını yaz. 
maktadırlar . 

lstanbul 
Ankara ya 

Valisi 
geldi 

İstanbulda 
• • 
ımar ·vazıyeti 

lstanbul: 23 (Telefonla)- Babı 
ali caddesinin yayalara mahsus o· 
lan asfalt kıl'mının bozulduğuna 

dair dün bir nbah gazetesinde çı· 

kan haber yanlıştır. Yaptığımız tah 
kıkata göre, yaya kaldırımın üzerine 
dün tekrar zift döşenmesinin 

sebebi şundan ileri gelmişti r. Yaya 
kaldırımı ziftlendikt"n sonra orad 
b

. a 
ır su yolu açmak icap etmiş ve bu 

yolun bulunduğu yerlt>r civarında 
~ü~sckler hasıl olmuştur. Müteahhit 
ıl~rıde belediyerıin bir ihtarına ma 
ruz ~almamak için kendisi evvelden 
tedbır almağı düşünmüş ve yolun 
o kısmını tekrar ve hafifçe bir daha 

~-

::-------------------------------------· 
Seyrine doyum olmaz •. Heyecanına can dayanmaz iki büyük şaheser 

Asri sinema 
Bu akşam 

1 - Seyirciler ine neş'e, g~nüllere z~vk .ver~n h uika . . Gençlik .. Aşk .. 
Saadet . . Müzik .. Şarkı ve guzelhklerle dolu erıfes bir mevzu 

Gönül yolu 
Reji: - W. S. VAN DYKE 
Yıldızları : ( JAN GRAVFORD - GLARK GABLE ) 

2 - Her kuvveti yenen bir kudret · · · Her vakaya yetişen bir afet ... 

Dünyayı altüst eden tufan ... 

(Nuh un Gemisi) 
1 amamiyle Türkçe sözlü dünyanın en büyük filmi 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla temin ediniz 

Telefon Asri 250 
10308 

d Fakat, kadınlar' mavi maskeli 
~~anı tarafından soyulmayı adeta 
~u .. k 

davet ederek tekliflerde bulunmuş 
ise d,., cfavrt ı-dilen ricaldan hiçbi 
ri bugünkü şart l ar içinde kabin evi 
kuramıvacaklarını bildirmişlerdır. 

Ankara : 23 ( Telefonla ) -
lstanbul Valisi Bay Lutfi Kırdar 
buraya gelmiştir . Vali lstanbulun 
bazı imar meseleleri üzerinde Ve 
kaletlerle temaslarda bulunacaktır. 

asfaltlamıştır.• 

Tramvay cadd"sinden parti mer =------------------
kezinin öuüne kadar evvelce b t :--------------------------)'U bir şeref saym kta ve mavi 

maskeli adamın kendilerini de çarp 
tıtını., övünerek anlatmaktadırlar. 
k . ~u garip yankesici vera yan 
b~sıcıler çünkü ayni zamanda lsveçin 
ır çok şehirlerinde veya Stokhol. 

ınun bir çok bıırlarında bird"n mavi 
;aslceli adam görülmektedir- bir 

b~nbire, bir bara giriyor Derh'll 
ur· I un ka·:ıınlar kendisine hayranlık· 
a bakıyorlar vf: 

aııı 
1 

- Grldi 1 diye adeta sevınıyor 
ar; 

ş d Çünkü. mavi maskeli adam, ka 
•nları teshir edecek bir kuvvete sa 

sı, hiptir • 
ıoı Yankesici, maskenin altından ba 

karak, gözüne kestirdiği masaya yak 
!aşıyor. Orada. bir veya bir kaç ka 
dın erkeksiz olarak oturmıktadır. 

Şüphesiz, kadınlar, paralarını 
:~ya mücevherlerini kaptırmamak 
•çını aıami gayret sarfediyorlar .. 

Çünkii, böyle bir yankesiciye 
soyulmak " şeref " ( 1 ) sayıldığı 

11 
g'.bi onun mağlup etli~i zamanda 

su ~ır kadın-büyük bir muvaffakiyet 
ızanmış olacaktır· 

k .Fakat, bu iş de ~adının fendi er 
eğı yenemiyor ve mavi maskeli ada 

~ın kimiıı yanına sokulduysa mııhak 
,, b~~ ya parasını, ya mücevherlerinİll 

it • 
ını çarpmıştır. 

r· h Kadınlar için hemtn her yerde 
•zır ve nazır b u 1 u n a n bu 

mavi maskeli adamla polis henüz 
fi ~Üşerref olmamıştır. Şehrin muhtelif 

•şiarında ayni zamanda bir "mavi 
nıaskeli adam hadisesi" vu~ u ~uldu· 1 
ğuııa bakılırsa esrarengiz hakiki ro 
ltıan:kahranı~nı Hr değil birçoktur 
Ve ~unlar belki bir şebeke halinde 

'i talışan yankesicilerdir, yahut ta bun 
dan görüp bütün yankesiciler. aynı 
Usul" u tatbika başlamışlardır. 

.....___----~----------------------
bi, l d ututmuş yanmış ocağ ofsay· 

•rn . 
21,00 Memleket saat ayarı 

f 21,00 Konuşma ( Haftalık s or 
aafiyctf eri ) 

Yo 21,15 f.sham~ tahvilat, kambi 
- nukut borsası ( fiat ) 

h 21,30 Müzik ( Riyaseti Cum· 
, l!r flarmonik orkestrası ) Şef: P ı 
•et0 · Pi rıus 1 -· L. Van Beethoven : 
Yany . . k d ... N ° ıçın onçerto, o maıor, 

l '· 1, op 15. Allegro con brio 
h 'rgo Rondo, Allegro Solist: Fer· 
lU~de Erkin 2- Fransız schubert: 
)'a ı~ci Renfoni. re majör. ( 1813 
.,._ 'l.ı rnış ) Adagio - Allegro vi· 

A.ı~e Andante Menuetto - Trio 
"ıro vivane 

PJ. ~2,30 Müzik ( Opera aryaları -

ga 22.45 Mıizik ( Cazband - çi 
n ) L1ntoş orkestrası 

v 23,45,34 Son ajans haberleri 
e )°drınki proğram 

, 
Cumhurreisi şimdi vatani kong 

renin neticesini beklemektedir; 
Şam 20 Umumi vaziyete va 

kif olan mahafile ğöre, Suriyede bir 
istiklal hareketinin başlaması muh 

temeldir. 
Çünkü halihazırda vatanilerden 

ba~ka ri<.9'1 tarafından yrni bir kabi 
nenin teşkiline imkan yoktur. Zira 
Vatani kütle haricinden teşekkul e· 
decek bir kabinenin vataoilerden 
mütrşekkil olan Parlamentoda ek· 
seriyet alamıyacağına şüpht- yoktur . 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylılc 
3 Aylılc 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

, 

Bu taktirde Fransızların, 922 ve 
923 de olduğu gibi kahine usulunü 
lağvederek doğrudar. doğruya Fran 
sız hakimleri tarafından Suriyeyi 
idare etmek istiyrcekleri zannolun 
maktadır ki, işte bunun neticesi o 
larak Filistin gibi Sutiyede umumi 
bir ihtilal hareketinin başlanmasın 
dan korkulmaktadır. 

1 -Dış menıleket le ı için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı' 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdarcye müra

caat edilmelidir. 

Pamuk hlrslzları 

İş Limited fabrikası amelelerin. 
den Mehmet oğlu Ahmet ve Hacı 
Mehmet oğlu Sadi bir balya pa· 
muk aşırarak satarlarken cürmür 
meşhud halinde yakalenmışlardır . 

Zayi diplomalar 
929 ders yılı ulus okulundan al 

dığımız diplomamızı kaybettik. Ye· 
nisini alacağımızdan mezkiir diplo· 
mamızın hükümsüz olduğunu ilan 
ederiz. 10314 

Payasın karşı mahalluinden 
lbrahim oğlu Mustafa oğlu 

Handı Mehmet 
917 916 

HALKIMIZIN SONSUZ ISTEGI ÜZERiNE 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Senenin Müthiş Meceralar. HarkulaJe Savaşlar Ve En 
o~hşetli Heyecanlar Şlheseri 

ESKfMOLU AR t IS 

MALA 
Tarafından Görülmemiş bir tarzda yaratılan 

Robenson Issız Adada, 
30 Kısımlık Seryal Filminin Hepsini Bırden Gö,terecektir. 
Romanını bütün Dünyanın okuduğu Bu Emsalsiz şaheseri 

Her halde görünüz 

D
• kk t • Filmin uzunluğu11a binaen Sinema 
1 a • Sıat (( 8 )) de başlıyacaktır. 

PEK YAKINDA 

Avrupanın bugüne ka Jar ydiştirdiği Erı Şıhıne Yıldız 
tt0-l D A N f ELLE D AR f E U X ' nün t+l 

En müessir. En Büyük ve Muhteşem Temsili 

d 
.. . e on 
oşf'nmış olan caddeye iki günJ 1 

b . f en 
en as alt dökülmesine başlanmıştır. 

Tramvay ve 
Tunel şirketi 

Devir muamelesi bitti 

Jstanbu~ : 23 Eski 1 ürıel ve 
Tramvay Şırketlerine ait emlam ve 
mevcu Jatın dev:r ve teslim 

1 1 
. d mua 

me e en ün artık tamame b't . 
bulunmaktadır . n 

1 mış 
Nafia Vekaleti Şiı ketl~r B 

Komiseri Süıurinin b~şkanlığı altı:~ 
da çalışan tesellüm k · p o nısyonu 
ızartarı da dahil olmak üzere, 

gr.ccli gündüzlü denecek bi , 
retle çalışarak işin üzerine dr .. ga!. 
N f

. V _ uşmuş. 

a ıa ekaletinin 28 Şubatta bit-
mesini emrettiği tesellüm . 
1 

•. b' muame 
esanı ır haf ta evvelinden ikmal 

e_tmek muvaffakiyetini göstermi 
tır • ş 

Şirketin muhtelif servislerinde 
çalışan "cnebilerin artık tra 
idare.sile bir alakaları k 1 mvay y . . a mamıştrr. 

enı vazı yet dolayıııile işlerine ni. 
hayet verilen ecnebilerı'n b' . ızzat 

. şırketle. anlaşarak emektarlıkları 
dereeesınde yardım 'k . . ., . ' ı ramıye, taz 
mınat gı oı bir hak 'dd' . . ı . 1 ıa ve ıstıfa 
etmelerı mevzuu bahistir . 

Nafia Vekaleti yukarıda ... 
1 d'ğ' · ' soy 
2e8 ıŞımız gibi, _şırketin devir işinin 

ub~tta bıteceğini hesapladı· 
ğından ışletmenin Nafia VekA ı t' a .e ıne 
resmen geçtiği hrihi 1 Mart ..>la 
rak kaydetmiştir. Bu tarihte h . . d ~f rı . 

mı~ e ~ulun1cak olan Nafia V "" kili 
Alı Çetınkaya M"tro h d 

1 
' anın a ya-

pı al:ak olan merasime riyaset ede. 
ce~ ve burada k::ıldığı müddt'lçe 
alakadarlara tramvay ve t•• I .d . . une ı a 
relerının yeni faaliyet . programına 

gıren bazı dirt-ktifler vcrecrkt ır . 
Anlaşıldığına göre tramyayın 

devll't idaresine geçtiği tarihten i· 

tibaren gerek yollarda g k • ere ara 
balarda hatta tamir atelyeleriyle 
tıamvay garaj ve atelyelerinde e. 
saslı tadilat ve ıslahat yapılacak · 
tır . 

Nafia vekaletinin yalnız Şebe 
kenin tamir ve ıslahı için bir mil 
y~n liralık bir tahsisat ayırdığı 
soylenmektedir . 

Bundan başka istasyonlarda üs 
tü kapalı bekleme yerleri yapıla 
cağı, seyrüseferlerin kolayluştırıl· 

masını temin etmek üzere bazı 

1 
usullar tatbik edileceği ve halk 

. El övın bütijn Dünya Sinemalalar.ın~a görülmemiş Bir ı' nef'ıne uygun tedbirler!~ şehir ~n 
Mu~aff akiydlc görterılen Bu mevsımın En Büyük Fılmi ramvayının şimdiki şekline nazaran 

-

_ ........... ~..-..--....., ... ""'_._.. ____ ı_o_3;.1;.4~-~j daha elverişli bir hale konacağı an · 

~ KATiA -su 

__ _. !aşılmaktadır • • 

Alsaray 
• 
sıneması 

Bu akşam 

1939 yılının ilk büyük sinema müsameresi olarak takdim edeceği senenin 
en güzel, en muhteşem ve en orjinal baştanbaşa renkli 

(RAMONA) 
Aşk, ıztrrap, müzik şaheserine sayın Adana halkını davet 

etmekle şeref duyar 

AYRICA : BUCK JONES tarafından oynanan 

( ÖLDÜREN YUMRUK ) 
F evkalidc heyecaniı Kovboy filmi 

-------
DIKKA T: Yerlerin evvelden temini rica olunur . Sinema 8,30 da başlar 

Telefon . . ALSARA Y . . 212 10313 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Kanım No: 3.J37 
Krıbul tanhi: 101611938 

Neırı ıarihi:25/61 l93JJ 

.. Dünden artan · 

Çiftçi, bu zabıt varakasına varakanın k~~disin~ _veya kö~~nün. muh. 
tarına tebliği tarihinden itibaren bir hafta ıçınde ıtıraz edebılır. ltırazlar 
27 nci maddedeki itiraz komisyonu tarafından tetkik olunur. Şukadar ki. 
mezkur maddenin 3 numaralı fıktasındaki aza ambaıın bulundutu mahal 

rlelediye veya ihtiyar meclisleri tarafından seçilir. 
Yukarıda yazdan yabancı maddeler ve süprüntü ve filizler tütün denk 

!erinden çıkarılarak inhisarlar idaresinin iddia!lı doğru görülürse usulü 

dairesinde yok edilir. 
Tütün mahsulü ambara ıslak olarak g~tirilirse ıslaklık miktınnın tes-

bit ve tenzilinden sonra kalan tütürı, bunu getiren çiftçinin yazılı bor· 
cundan .eksik görülürse bu eksik kaçağa harcarımış sayılır. 

Madde 45 _ Tütiin çiftçile<İ, tütünlerini inhisarlar idaresi ambarla. 

rlnda 
·k· · · depo edebilirler Denklerin ambara girdili tarihten 
ı ı sene ıçın · Ü .. .. .. 

itibaren geçecek iki ay için am'>ar kirası alınmaz~ ç~ncu. aydan ıtıba~~n 
her ay için kilo başına iki para alı~ır. Ayın .kesırlerınde ıl~ .on beş gıın 
hesaba katılmaz ve ı6 ncı günden ıtibaren bır ay hesap edılır, 6 aydan 
sonra ambarda kalacak tütünlerden ambar kirası alınmaz. Anıbar kirala· 
rı, çiftçinin tütünleri satıldığı zaman inhisarlar idaresince tahsil olunur..:.... 

inhisarlar idaresinin ambarları mü.said olduğü ve çiftçilerin tütün 
denklerinden yer attığı takdirde, mallarını bu amharlara koyacak olan 
veya çiftçiden satın ohp üzerine ~~vir mu1melesi ~apılan tacirl~r tütünle
rini ambara koydukları tariht~n ıtıbaren vey1 devır muamelesı yapıldıtı 
tarihten 2b saat sonra geçecek b!h·r gün için kilo başına yarım para 

verir. Madde 46 - iki se 1eden fazl.ı mü !det idare ambarlarında kalan tü. 
tünl~r merhum olsa veya aynının mu haf azasına taalltk etmeyen ihtiyati 
veyı icrai haciz veyahut ihtiyati t~dbir ~ararile ~ahcuz bulunsa dahi 
inhisarlar idaresi. resen ve açık arttırma ıle satahılır. 

Şu kadar ki, daha evv~ı tütün sahibine, merhun -ve mahcuz ise, rehin 
alana ve haciz edene tütünlerin kendi taraflarından satılması veya saltı · 
rılması için bir ay mühletli btr ihbarname gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya ıehin alanın ikametgahları meç· 
hul ise o m11halterdeki noter vasıtasile ilanat yapılar. 

(Sonu Var) 958! 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-----~--~ --~-------K 1 L O FIATI 
CiNSi En az 1 f.n çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
f(ilo 

Koza --9,sor====, ıo =-===- -
36.'25 -ı- 38 -- -------Piyasa parlağı • • 

-------ı 
_!:2y~sa temizi _ ,. __ 35,25 ,-36,25--

-- ·----------
1 ---,---

ı-..,..-K-le-vl,_..a-nd------ı--4,-,,-2 ___ 142.s'"""o--

YAPACI 

Beyaz ı ı -Si\·ah --------

çtCIT 

--11-l-
Yerli "Yemlik" ı 
~-.. Töhüinfük:-- --:-4--=.6-=-2 --

HUBUBAT 
_=-R ı~dayKıbns ____ , ____ -__ I 

-n--Yerli --- "3,25 
:ı---~·- -------.. Men tane 

Arpa 
--Fasuly-a----- -- --ı 

-Yulaf •-----:-----
Delice --•-----·• -------
Kuş yemi 
Keten tohumn 
---------·------ı----- --------Mercimek 

Susam 

UN 
_Dört yıldız Salih 

üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 

üç " " 
Simit ,, 
Dö~ yıldız Cumhuriyet 
üç " .. _...; ___ ......._ ________ ---

Liverpol Telgrafları 
~3 I 2 I 1938 

Kambiyo ve Para 
i ş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 1-s _!2_ 
l.irel 

ı--Rayişmark 
Vadeli 1. 4 83 --78 Frank '( Fransı2) 1 3 35 
Vadeli ıı.: . 4 Sterlin ( ingiliz ) - 5- 93 ----
Hind hazır 4 02 D olar (Amerika)-- !26 45 " 
Nevyork 8 46 Frank ( İsviçre) --00 00 

--------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Se} lan, Çin \C C avadan doğrudan doğruya müessue na. 

nı ına getirilen < n n .üı, tt: bap. taze ve h kulu çaylarda ıı vukuf ve itina ile 
yapıla n l.a ı manlardır. Her zevl.e göre dcğişrn numaralı tutipl"i vardır. 
Mulıtelif drs ve l Ü) ük lükte lutu \;e pahtltr içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındııki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
p tik eti nefasrt ve halisi} etinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kdleşrker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bc:;kkaliyelerde sa tılır. 

Umumi drpolaıı ; lbt c. nlul Ta~miscnü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
a ltında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. · 

-------------------------------------------------' 

K~ 

A 
s 
1 

l~lUJIMll~AH~A 
CAN llUQTAQ.1~ 

Pek yakında Asri de ••• 

10289 

------------------------------------------------------
Doktor Operator 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal rtmiş ve Berfin hastahanele' inde uzun müd· 
det asistanlık yapmıştır. Has~alaı mı Abidin paşa ca<ldesin<le Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hngün sabahkyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

--------------------------------------------------. ___ __..,.. . 

5- 15 10269 g.• 

or. Muzaffer . Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındak i Eski muayeneheneslln lstiklAI mek 

tcbi kar:~ıs ında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmlftfr. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
22 26 10195 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
1 Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

1 

I 
i 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 taıihli resmi g~ zt tede neşrettiği yrni 
bez fiatlaıı esasları dbhilindr fabrikamızın imal etmekte olduğu kabul 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilin ederia, 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişliği ·ı op rn. Top Fiı 

Çifçi bui 2 90 3~ 129 
Adana ,, ~o 36 728 

J, l -Sıtışla•ıııız p:şin v:. fa1>:ika te ;lın i i i r. 2·J toptan aşağı verilen 
sıparişlere yiiıde 2 zam yapılır . c 

1 
2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek ıartiyle gönderilir. Ş 

la 

ı 11 10054 il 
~--........... ...,...,.._._ ____ .,......,.,. .... ,.......,.-ııillılı ... _.ıııiiiılııılı,.......,. n 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa · caddesi No: 40 Birinci 
Noter dairesi bitişiğinde 
25-26 10170 

',. ... ,.~ ....... 

. . , 
.. 1 \ -· \ \ 

'il ' 1 

I . 

I 

' 1 

s 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başldmıştır. ı --------------- ·------·! Ceyhan kazası iktisadi 
Milli kooperatifi şirke-

Satlık makine 

------------- - ·---------- · tinden: 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Gt celeri de vaki olac ık n .u ı acaatla rı memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

45-156 10116 Numara: 200 

Kızılay 

DOKTOR 
lsnıail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder , 25- 26 10040 j 

Ceyhan kazası iktisadi Milli ko 
operatif şirketinin 939 senelik U 
mum ortaklar topfanlısı / 24/ Mart/ 
939 Cu:na günü saat 9 da yapıla 
cağındc1n biit ün ortakların bu top· 
lantıya iştirakleri ilan olunur. 

Ruzname 

1 - 938 yılı hesabatının tctki· 
ki 

2 - 939 çıkan Meclisi idare sü 
Jüsan azalarile mürakıblerın seçil 
mesı. 

3 - Münhal üyel.ğe alınan Hak 
kının memuriyetinin tasdiki . 

4 - Meclisi idare üyelerine ve· 
rilecek Hakkı huzurun tayini. 

5 - Yeniden hisse kaydı için 
köylere gönderilecek memurlara ve 
rilecek yevmi,enin tesbiti . 

6 - Nizamnamenin 9 uncu 
maddesinin ortaklığa girebilecekle
rin Türkiye Cümhuriyeti teb'asıra 

teşmili teklinde tadil edilmesi. 

10312 

Ellibeş beygir kuvvetinde bir a
det g;lZolen makine komple olarak 
satılacaktır. Almak isti yenlerin kar · 
şıyakada Y ~ni drğiı mene müracaat 
etmelrri 10309 23- 24- 25- 26 

Sa talık kargir bina 

Kuruköprü caddesi - ) enicami 
karşısında~ i sokakt.t ; içerisinde ay 
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 

yağlı boyalı 12 odadan il>aret dört 
katlı yeni ve kargir bina acele satı . 
!ıktır. Binayı göımek ve almck iste 
yenlerin Yağcamii civarında Mo:la 
Tuhafiye pazanna müracaatları. 

8 - 10 10287 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

LToros eczahanedir 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaas• 


