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AVAM KAMARASINDA 

ŞiMALi AFRiKADA BÜYÜK 
HAZIRLIKLAR YAPILMAKTA ' • 

Açık cevap istiyoruz 

Açılan köhne fırınlar 
FRANSAYLA 
jNGİL TERE 
BERABERDİR 

çEMBERLAYNıNsoNtıEYANArı Belediye reisi, bize verdiği sudan cevabı 
MISIR FiLOSU HAZIRLANIYOR AVAM KAMARASINDA AÜYÜK • • ı· t m "di ? soruyoru 

EKSERiYETLE TASViP EDiLDi nıçın mec ıs e vere e • z 
( Kahire : Şubet ) 

Bugün Kahirede, bir İngiliz aske 
ri heyeti bulunmaktadır. Bu heyet, 
Mısır'ın kara ve deniz kuv\etlerinin / 
organize edi'mesinde yardım etmekte 
dir. 

ingiliz amirallıtı, G. T. Filip ge. 
misinin kaptanına. bu heyette lngili ı 
bahriyesini temsil etmesi için emir 
vermiştir. 

Bu sub yın vazifesi, Süveyş kan • 
alı ile, ~M·sır sahi ilerinin müdafasını 
temin edecek bir plan yapmaktır. 

Bundan başka, Mısır için bir do 
nanmaya lazım olacak mürettebatı 
vücuda getirmektedir. 

Sıhhi şeraiti haiz olmadıkları için 
eski Belediye heyeti tarafından kapı:· 
tılan bazı köhne f urunların ortada 
hiçbir sebep yok iken niçin yeniden 
açıldığın\ üç gün ev,·elki nusham:zda 
sormuştuk. 

Belediye reisi Yusuf Ziya Ôzba· 
kanın bu husustaki tavzihini dün ne:l· 
rederken münderecatımızın çokluğu 
dolayısı ile cevabımızı bugüne bırak· 
tıgımız.ı da ilaye etmiştik, 

Mikroplar bugün artık ilk mek
tep çocuklarınca da mahimdurki dü· 
rüst adamların dostları, budala ve 
kiı li kimselerin de düşmanları kadar 
çabuk çoğ'alan, hemen birkaç dakika 
içerisinde torunlarının ve torunlarının 
torunlarının mürüvvetini dünya gÖ7.Ü 

ile görecek kadar çoluk çocuk sahi
bi loan acayip mahlüklardır. 

Bu basit hakikatı kendisinin de 
bilhassa kaydettiği gibi eski ve tec
rübeli bir doktor olan deterli bele
diye rei:-:imiz nasıl oldu da nazarı dik 
kate almıyarak (sıhhi ve fenni şeraiti 
kısmen haiz. olan) furunların işletilme· 
sine müsaadr. etli . 

işle bizim sorduğumuz budur. 
Mısır milli müdafaa konseyi harif 

kruvazörlerinden mürekkep bir dona
nma ilo, mayin dökme ve tarama 
gemileri ve denizaltı gemileri inşası
için icap eden ilk kredi olar;;k 1.023-
000 Mısır lirası ayırmıştır· 

Kahlreden bir glirUnU• 

Londra : 7 ( Royter ) - Avam 
Kamarasının S(o)O toplantısında' Bay 
Henderson, • Bonnenin Fransız Par· 
lamentosundaki son beyanatının 
İngiliz noktai nazarına uyğun olup 
olmadığını Çemberlayn'dan sor
muşnur. Başvekil bu suvale derhal 
cevap vererek, F ransanın harp ha· 
linde bütün kuvvetlerini nasıl in. • 
giltere emrine vermesi muhakkak 
ise ingilterenin de ayni düşüncede 
bulunduğunu ve Fransa ile lngilte· 
re menfaatlerinin birbirine bağlı 

bulundu~unu Bonne tarafından bir 
kerre daha terbiye edildiğini bil· 

dirmiştir • 
Avam Kamarası Çemberlayn'in 

beyanatını büyük bir ekseriyetle 
tasvib etmiştir , 

Belediye reisi dün neşrettiğimiz 
cevabında kendi meziyetlerinden u· 
zıın uı.adıya bahsettikten sonra ev· 
velce kapatıl< n fuıunlardan sıhhi ve 
fenni şeraiti kısmen haiı olaıılarına 
ileride islfıh edilmek kaydı ile haıi· 
rana kadar müsade edildiğini yaz· 
makta ve buna sebep olarakta mem·) 
leket halkının ihtiyacını, şehrin dağı· 

Verilen cevabın ise sualimiz. ile ala
kası yoktur. Belediye reisinin tevıi· 
hindc ikinci bir nokta olarak şehrin 
genişliği, dağınıklığı ileri sürülüyor, 

Bu donanma iki sene zaıfında 
tezgahlara konacaktır. Ve takriben 
üç milyon 500.000 Mısır lirasına mal 
olacaktır. 

Hafif kruvazörlar, 2.500 ton ile 
3.000 ton arasında oladaktır. Bu ge
milerin seyir yarı kuturları büyük 1 
olmıyacaktır. Çünkü, bu gemiler va
zifelerini iislere yakın mahallerde ya 

pacaklardır, ve üslerden uzaklaşmıya· ı 
caklardır. Bu itibarla bu gemilerin 1 
ağırlıkhklarından iktisaı edilecek, bin 
netice bunlardan yapılan iktisatla si- ı 
Jahlanmanın fazlalaşması temin edile 

cektir. 1 
Bahriye subaylarına relince, bun 

lan yetiştirmek için yakında isken- ! 
deriyede bir bahriye akademesi açıl , 
masına karar verilmiştir. Bu akade 

1 

Almanya Avustralya 
birleşmek azminde değil 
Hughs'un nutkundaki endişeleri 
Alman mahfilleri yersiz buluyor 

Berlin : 7 ( D. N. B. ) - Alman· 
yanın müstemleke iddiaları sırasında) 
her tarafla bir çok şayialar çıkarıl
maktadır. Bu şayialardan başlıcası 
" Almanyanın Avusturalya da birleş
mek için bir parça istemesi • dir . 
Bilhassa Avusturalya Hl!riciyc Nazırı 

Bay Huzhs'in son nutkunda bu nok· 
taya chemm!yctle temas edilmekte 
idi. 

Bu endişe pek yersizdir. Alman 
siyasi mahafillerınde çiddiyetle söy
lendığine göre . Almanyanın asla 
böyle bir tasaHuıu mcvcud değil· 
dir . 

BELÇiK.A BAŞVEKiLiNi 
NEDEN oöG ÜLER 
Harpte Almanlara yardım eden bir şahsın 

akademi azası olması halkı fena kızdırdı 

mi açıldıktan sonra Mısır donanması 
nın muhtaç olduğu bahriye subayla 

rı buradan yetiştirilecektir. 
Bundan başka hususi bir mektep 

daha açılacaktır. 
Bu mektep, bahriyeden ihtisas 

için gelenleri kabul edecektir. 
lskendcriye deniz akademesin 

den lngiltereye gidecek, lngiliı Ho 
me Fleet harp gemilerinde staj ya 

pacaklardır. 
Mısır gemileri bilhassa lngiltere 

de inşa edilecektir. Fakat diğer me· 
mleketlerde de yapılabilecektir. 

Acı:ba Nısır için yapılacak ge 
ınilerden Fransa ya ısmarlanan olacak 
mı? Fransa ki, Mısır kanalını kendi 
parası ile ve tehlikeler geçirerek 

açmıştır. 

Kanalı müdafaa etmeğe çok la
yıktır. 

Alman erkanı 
harbiye reisi 

Libyaya hareket etti ı 
Berfin: 7 (Radyo) - Alman er- \ 

kanıharbiye umum reise bugün Lib· · 
yaya hareket etmiştir. Bu seyyahatın' 

m•1 sadı yıllık askeri tetkiktir. 1 

Romanya Hariciye Nazırı 
Varşovaya gidiyor \ 

Bükreş : 7 ( Radyo ) - Ro· 
manya Hariciye Nazırı Bay Gafenko 

Bay Bekle görüşmek üzere ay so
nunda Varşova'ya gidecektir. 

ispanya felaketzedeler 1 kucaklas:nyor 

ISPANY ANiNiN 

TAHLiYESi 

BrUksel: 7 - Belçlka ba•v•klll bay Spak evvelkl ak,am 
evı önUnde bir nUmaylf için toplanan eski muhariplerin ara
•mdan geçerken bunlardan birisinin tecavUzUne uOramı,, 

tekatlanmıftır. MUteaklp haber 

Sivil, asker İspanyolların 
Fransaya hicreti devamda 

Denizbankta 
ıerde, ba,vekllln yarası hafif · 

mklığını göstermektedir. 1 
Hiç şüphe yokki, bizde bütün ·ı 

şehir halkı gibi değerli belediye re. 
isim izin bahsetligi pek kıymetli mez.i- ~ 
yellere sahip olduklarına kaniiz.. Esa· 
sen üç aydanberi riyaset ettikleri be
lediye dairesinde gösterdikleri faali-
yet ve isabetli i~Hihat kendilerinin 
cümhuriyet: Halk Partisi vilayet ida· 
re heyeti reisliği, Adana memleket 
hastanesi baş tabibliği, Halkavi reis· 
liği gibi vazifelerde iken haiz olduk-

tan yüksek idare kabiliyetini halen 
mu haf aza etmekte olduklarına dela
let etmektedir. 

Ve bu sebeple yukarıda saydığı
mız müessiselerin başında iken uğra· 
dıkları değerli muvaffakiyet ve zafer· 
le re bir defa daha erişeceklerine, he 
le belediye meclisinin dünkü :parlak 
içtimaından sonra, kimsenin şüphesi 
kalmnmışlır. 

Amma biz, değerli reisimizden 
bunları sörmadık. Biz gayri sıhhi ol· 
duklaıı için kapatılan fırınların tek
rar açılmasına neden lüzum görüldü· 
düğünü sorduk. 

Filhakika yapılan tavz.ıhte bu su· 
ate cevap teşkil etınek üzere kullanıl· 
dığını z.annettiğimi7. baıı cümleler 
vardır. Fakat herhalde doktor olma 
dığımız için bunların ·manalarını iyice 
kavrayamadık. 

(Sıhhi ve fenni şeraiti ~ıs~~n 
haiz.) olan fıı ınlara müsade edıldığın 
den bahsediliyoı. . 

Biz.im anladığımıza göre sıhhı şe· 
raiti hfıi1. olmak demek (kısmen de 
haiz olmamak) demektir. 

Et ekmek vesaire gibi gıda mad 
delerinln ihzar edildiği yerlerin kıs· 
men dahi olsa sıhhi şeraiti haiz olma 
ması bu nevi metaların başının ağrı· 
ması, so~uk alması, romatizmaya uğ· 
raması gibi bünyevi hastalıkln~ı ola· 
mayacağına göre her halde mıkrop· 
)ar ile temas halinde bulunmRsı, bun· 
ları ihtiva etmesi, ve nakletmesi ma 

nasına gelir. 

Dlkkatoer: 

Modern fabrikaların sıhhi kam
yonetleri ile şehrin en uzak noktosı
na kadar ekmek naklettiklerine evvel 
ki ya1.tmızdada işaret etmişlik. 

Yaptığımız tetkikata göre u-ıak 
semtlerde bulunan bakallar diğer ga
da maddeleri ile birlikte ekmek de 
satarak halkın ihtiyacını mükemmelen 
karşılamaktadırlar. :Esasen belediye· 
nin furunlar hakkındaki kitrarı aylar
danberi tatbik edilmekte olduğuna 
g~re, böyle bir sıkintı mevz.uubahs
olsaydı sıkıntı çekenlerin herhalde 
şimdıye kadar alakadar makamlara 
müracaat etmeleri lazım gelirdi. Hal· 
buki şimdiye kadar ne belediyeye 
ne de diğer alakalı dairelere bu şe· 
kilde bir müracaat yapıldığından ha
berdar de~iliı. 

Bütün bunlardan satfınazar ye• 
niden açılmasına müsaade edilen üç 
{urunun hepsi de şehrin mel".kez.i 
noktaları olan köprü başı , sebze 
pazarı gibi yerlerde olmakla beraber 
daha tuhafı bir tanesi de öledenberi 
işlemekte ohn sıhhi bir (urunun ni· 
hayet üç metre yukar sındadır . 

Biz.im yaptığımız. tahkikata gore 
gayri sıhhi fırınlar doğrudan dot
ruya fırın sahiplerinin müracaatı 
üz.erine Belediye Meclisisin veya En· 
cümeninin kararını almağa bile lüzum 
hissedilmeden Belediye Reisinin mü-
saadesi ile açılmıştır . 

Halbuki bu fırınların halihazır va-
ziyetleri ile işletılmelerinde sıhhi ve 
fenni mahzur bulunduğuna dair be
lediye Sıhhat ve Fen Müdürlerin n 
rapor vermiş olduklarını da ayrıca 

haber aldık • 
Bu şekilde encümen kararı ile 

kapatılan fırınların hilafına fen ra· 
potları olduğu halde bir emirle açıl
masına müsaade etmek gayri kanuni 
ve mucibi mcsuliyettir . 

Bu hadisenin gazetemiz sütunla
rına aksetmesi üz.erine eski belediye 
reisi Turhan Beriker belediye mec
lisinin dünkü içtim•unda reis Yusuf 
Ziya ôzbakandan izahat istemişti . 

stlt I'! 
Bütün memurların sicilleri 

yoklanıyor 

tir. Me,gullyetlnde devam et· 
mektedlr. 

•Denildiğine göre hadisenin bir 

tokatla geçmediği anlaşılıyor. Bu da 
yak hadisesinin sebebi şudur: 

8000 muharip ve 500 
kamyon F ransaya geçti 

Servis otomobilleri 

Muhterem belediye reisimiz.in bu 
izaflat talebi karşısında biran tered· 
dütten sonra cevabını gelecek ce1-
sede vereceğini söylemesi bu iş 
hakkında henüz. muknı bir izah tar· ııod' 
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1 Satic binası ve 

1 

edilen vapurlar 

etrafında tahkıkat 

sipari§ 
meselesi 

ilerli) or 

lstanbul : 7 (Telefonla) - Ma
liye ve iktisat müfettişleri Deniz· 
banktaki teftiş ve tahkikatlarına de 
v m etmektedir. Bu meyanda bütün 
memurların sicilleri de aözd • . 

1 
k d' o en ge. 

çır me te ır. 

Satie binası tahkıkatı ,·ıc 5 . • ıparış 

edilen 11 vapur meselesi etrafmda 
tahkikat gittıkçe derinleştirilmekte. 

d·ı. Bu i~tc daha birkaç memurun 

Doktor Marfens isminde b:risi 
umumi hnrpte Almanlarla teşriki me 
sai ettiği için gıyaben idama mah-

kum olmuş, sonra umumi affa tobi 
tutulmuştur. Bu ınt son zamanlarda 
Kr"liyet Tıp akademisine a?.a tayin 
olu~muştur. Mecliste birçok mebuslar 1 
bu karar dolayısiyle hüküınete hücum 
etmişler, Başvekil hükumetin kararını 
müdafaa etmiştir. 

Bu esnada eski muharipler de 
başvekilin evi önünde toplanarak 
"harpte Almanlara hizmet eden bir 
adam akademi azası olamaz., diye 

u. h ·l' znmnndnoberi bnzt 
uır B.) 1 l .. 

mnknmlnrn nit ser\•İs ot.omobil crının 
b 

• h' tl rdc kullnnıldıklnrını 
ş:ı sı ızme e 

. B' ve kanıın• göre 
görnıckteyız. ızce . 

. dd amme hız· bu otomobıller mn ece 
Paris : 1 (Havas) - Cümhuriyel- Vıster Modesto kttaatı mukave- metlerinin istediği surnti temin mıık· 

cilerin Fransa topraklarına geçmesi ınete devam etmekte ı'se de bu ı11u- . \ k 1 r n emirlerine ve· sndıslc m m:ı nm a 1 

devam etmektedir. Şimal mıntıkası kavemcl ve müdafaa tedbirinded de , rilmiştir . 
sür atle tahliye edilmektedir. Bu sa· vaz gkçilerek rieata başlanmıştir. Şurnsını da derhnl ilave edelim 
hah 200 milis silahtan tccrid edilerek Ayrıça Fransız hududnndan 500 ki bu nesri.}·atımızdnn sonrn kanunun 
hududl• geçmiştir. 1500 de yaralı gel- kamyon geçmiştir. Cümhur;yetçi hava h~llutlnrı )içine girmeyip de tnvzih. 
miştir. Bunların ekserisi Kangren ol· kuvvetleri de hududu g<'çme"'e ha- b' t l U muştur. lsdanya topçusu da hududa & tekzip • tevil gi ı vnsı a arn m rn· zırlanmaktadır . .csonuna kadar mu. k ı b oto obillcri gclmeğc başlamıştır. cnnt cclilccc o ursa, u m k.aveınet siyaseti hükum sürmiyecck- -L h' tl · d k llndanların ad 

Bunlar kamplara sevkedilmekte· şıuısi ızmc erın c u · tır. Merkez mintıkasına bile bı'r mu". ı kt t ddut t · 
dir. Ayrıca 8000 muharip Fransız. d f nrmı neşretme c ere c mıyc· 

Cümhuriyetçiler dün müdafaadan vaz geçti 

1 ı:: .• 1 k alfı\calı ol -o ğu soy enmr tcdir. 
bağırmışlardır. Başvckıl, işte bu nü· 
mayiş esna:ı;ında doğülmiı~tur. 

a aa. nazaı iyesi teemmü edı'l,memck- k b' h' h l 
toprak lr1 rına geı;mi§lir. tcdır. cc~iz. V c znlcn oca ır \'c ır n • 

L-....A~ _____ ........... Iİ.ilılllıııiım••Iİİlııilİilıiİlll••İll•••••••Iİı••••••••••••••••••••••••••~~~ının chadc:ti de buna köf1diı· 

z.ı bulunamamış olduğu zannını tev
lit etmektedir. Aksi halde belediye 
meclisinin içtima saatından çok da· 
ha evvel idare hanemize gönderilen 
ta\•zih dairesinde cevap verilemezmi 
idi,?? 

Bu da gösteriyorki biz.t. verilen 
cevap belediye işlerini yakinen bilen 
bir kimseye karşı verilebilecek bir 
cevap değildir . 

Velhasıl henüz. ne gibi saik ve 
düşüncelerle yapıldığı anlaşılamayan 
ve halkın sıkhatı i!e pek yakından 
atakadar bulunan bu mesele hakkı
da atakadar sıhhi ve idari makam· 
ların nazarı dikkatlarını celbetmeği 
bır ,·aııft ldak~.i ederıı • 
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A SKERI BAHiSLER 

MAJiNO HATTI 
Meseleler 1--

1 ORMANCILIK 
Devrin eıı karakteristik eseri, Majino tahkimatıdır . Bu tahkimat için 

hiç para esiıgınmcm ~tir. Bu da, doğrudan doğıuya askeri siyasetimizin 
pasif cihetini gösterir . 

,, _________________________________________ .,,ı 
Yurdumuzun önemli kar k•. 

larıodan biride ormanlardır. 

MemlekeFmi1deki ordumuz 400.COO krşiliktir. Harp imalatı orga
nize edılmrş vaıiyettedir. Yalnız , hariçten ipridai madde gelmeyince yaşa
yamaz, Bu da , paıar a~m;;k, paraya sahip olmak ve denizlerin serbest ol· 
ması ile mümkündür. Yanı en asgari dahi olsa, Anglo - Sakson dünya. 
sının hüsnü niyet ve yardımı . 

Yüzme havuzunun 
satışı meselesi 

Kayakçılar döndü Yapılan araştırmalardan ani~ 
mıştırki ormanlarımız memleket, ev 
zin mesahai sathiyesinin yüzde • di 
sini kaplamaktadır. Fakat buda 
i•tenilen bir rakam değildir. '{ur 5 

vüzde on ikisini kaplıyan bu orıl ol 
İık 60 000 · 80,000 kilometre d 

1930 da tayyarecilerımiz kalite itıbaıiyle iyi idi. Adet itibaıiyle azdır . 
Dcınanmamızda kısmen msstamei zırh:ılar vard.r . lngi!terr'nin müma· 

neat etmesire ragmen denizaltı gemisi yapıyoruz. Keza kruvazörler de in· 
şa edilmekted;r. Eu kn vazörler, ıtknik itibariyle harikulade, fakat ancak 
denizlerde devriye vaıifesıni ifa edebilirler, h;ırbe girişemezler . 

Belediye reisi iki Encü
men toplantısında bunu 

mevzuu bahsetmiştir 

Toroslarda sporculara bir 
kayak evi yapılacak 

ya 
rabbaı kadardır. 

Fransa her sahada müdalaoya çeki11"iŞ bir haldedir. Ordusunun üstün 
olmasına raj!'men Almanya müvacehesinde Fransa kendisini tamamen emin 
addedemez, çünkü Almrn}a'da 60 mılyon instn \e geniş sanayi k&lDBk· 
lan mevcuttur . 

Dünkü sayımızda, Belediye reisi
nin yüzme havuzu satışı rr.eselesi 
hakkındaki n• şriyatımızı tavzih et 
mek isteyen yazısını bütün okuyu 

Spor Bölgesinin tertip ettl§I kayak gezıntıaı mUnııaııbeflyle 
1 Bayram tatıılnl bol gUne,ıı Toros•ıarın pırıldayan gUzel 
1 yam•çlarında ço,kun bır n••• içinde geçirmek Uzere arife 

gUnU pozantıya hareket eden 

Türkiye ormanları iki kısın• 
rılır. Bir kısmı kereste çıkartıı1 

yarıyan korululuklaıdır. Diğeri 
küçük ağaçlıklar ve çalılıkfard 
ibaret olan baltalıklardır. Belçika, Frun~a'ya bir mist k a ba!!'lıdır. Kunct'eıini ço!!'allı)Or, mec. 

buri askerlik hi1meti ıeşkıl rdıyor, silah . 2nı;or. F.kat Belçıka, bugün Val
lonl ar'la Flaıman'ların mCcadeles 'ndeu dclık dtşik olmuotur. Bunlur, siya
seten çok kı.\•etlıdir ve Fı ansız - Belçıka ahıtnamesine son derece düş
mandır . 

j Tarihten Yaprakları 

' cularımızın büyük bir dikkatle oku 
duklarına şüphe yoktur. 

!ık yazımızda da söylediğimiz 
gibi Belediyenin yüzme hwuzu gibi 
memleketin büyük bir ihtiyacına 
karşılık olan böy!e bir tesisatı .at
maya kalkacağını bir türlü aklımız 
almamıştı . Fakat ne yapalım ki , 

Fransa' da dinsiz 1 

bu haberi aldığımız menba çok 
mevsuktu . Haberin yalan değil , 
yanlış olmasına bile imkan yoktu. 

Zıraat mühendisi Sadretlln 
Erkılınç'ın Ba,kanlı§lnda 

Hacer, Kemal, lsmal ve Bekir, den 
müteşekkil beş kişilik kayak kafilesi 
şahlı köyünü merkez ittihaz ederek 
Toros,lardan Bulgar Dağı'nın 1500 
metreyi aşan karlı ormanlarına yük 
selmişlerdir. 

ŞEHRlMlZDE 

Mebus seçimi 
hazırlıkları 

Bütün yurtta olduğu gibi vila
yetimizdede yapılacak mebus intıha 
bı hazırlıklarına başlandığını yaz 
mıştık. Aldığımız malumata göre. 
kayd i~eri nihayet bulmuş, defter 
ve cetvellerin büyük 'bir kısmı hazır 
lanmış bulunmaktadır. 

Baltalık drnmesindeki sebt 
balta ile kolayca kesilebi!meleri~ an 
dir. Vaktiyle ormanlara bakılıll ve 
saklanmalarına dikkat edilmet' tu 
Köylüler odun ve kömür ihtiyaç 
nı köylerinin yakınında bulunan le 
manlardan temin etmiye çalışır, • s 
!arı gelişigüzel keserlerdi, Hs~ ıs 
bazı defalar bütün ağaçları de\11'. r 
sonra bunları beğenmezse oldu. ? 
yerde bırakarak başka ağaç 1 

serdi. 
Ağaçların cinsleri Moskovada riyakar · 

YAMAN KADIN 

Filhakika Belediye reisinin tav 
zihinde söylediği gibi yüzme havu 
zunu satmak için verilmiş bir karar 
olmadığını biz de bilıyoruz. Yalnız, 
böyle bir tasavvur olmadığını söy. 
leyen Belediye reisine inanmamak 
mecburiyetinde kaldığımız için mü 
teessiriz. Çünkü , Daimi Encümen 
içtimalarından ikisinde havuzu sa· 
tacağını ve müşteri,inin de hemen , 
hemen bulunmuş demek olduğunu 
söyleyen bizzat kendileridir . Bunu 
isbat etmek de çok kolaydır. 

Gençlerin verdiği malumata gö 
re diğer senelere nispetle karın bu 
sene çok az yağmış olmasına rağ· 

men Toros'lar kayakçılık için .. b~~k I 
bir hazinedir. Bilhassa şıhlı koyunun 
7 kilometre kadar şimalindeki ( To / 
pak Ardıç ) mıntıka,. ile aynı köyün 

1 

iki kilometre kadar .ş~malindeki (ya·pıl Nevşehirli Numan Kıy at 
rak - seki ) havalısı gerek yenı 
başlayan ve gerekse eski kayakçılar 

içiıı bulunmaz sahalardır. Topak Ar 
dıç civarında yapılacak bir kayak 
evi, bozantıda inşa edilmiş bulunan 
misafirhanenin de yardımıyle kış 

sporlarının inkişafında ehemmiyetli 
bir amil olacaktır. Tabiatın bu zengi 
nliği içinde gençlerin gün geçtikçe 

artan hevesleri gelecek senelerin 
büyük muvaffakiyetinin nüvesi olaca 
ğında şüphemiz yoktur. 

Ormanlarımızda bulunan ağıl d~ 
rın "çeşitleri muhteliftir. Bunla~ 
yüzde 30 u çam yüzrle 20 si ınt' J 
yüzde 11 i kayın, yüzde 10 u h~ 
nar, yüzde 5 i karaağaç yüzde a 

Lamaılin onun ıçin şöyle diyor: 
Fransada dinsiz, Moskovada riya 
kar .• 

Minimini yavru sordu 
- Bu yapı akların dökülmesini 

hiç sevmiyorum. Dökülmeseler ol 
maz mı ? . 

Mürebbiye cevap verdi : 
- Onlar, pek çok sevdiğin ye 

şil yaprakların çoğalması için dö· 
külüyor. Kuruyarak kopan yaprak· 
rakların dihinde bir müddet sonra 
yeşertctk ~ ir gonca saklıdır . 

- Fakat ben hep bahar, çi· 
çek, hep yeşillik istiyorum. lstiyo· 
rum ki havalar daima güneşli olsun. 
Penceremin önünde kuşlar cıvılda
sın. Bah•r rüzgarı saçlarımı okşa
sın. Bana okuduğun hikayeleri hep 
gölgeli agaçların altında oku ol· 
maz mı ? 

Mürebbiye gülümsedi : 
- Bunla rm htpsi olur, dedi . 

Batan güneş gene doğar . 
- A.. Ben güneşi de çok se· 

verim . 
- Çok mu seviyorsun ? 
- Çok, çünkü 'l, altın "bir ta· 

r.a btnziyor. Taç çok güzeldir . 
Bu minimini, Osmanlı im para· 

torluğur un amansız düşmanı " Bü· 
yük Katerina ,. idi . 

Katerina on altı yaşına geldiği 
vakit güzelliği ile dillere dtslan ol· 
muştu. Bütün hençler, onun ziyası 
ile teselli buluy..ırlarc!ı . 

Çariçe Elizahet de, Katarina· 
nın eşsiz giizel!ikine mtftun olmuş, 
onu sarayına aldırarak debdebe, 
şaşaa arasında genç kızı m~stet· 

mişti . 

sedrrim .. 
Diye bağırır. Bazan da : 
- Madem ki İste.eliğin gibi ya· 

şamak istiyorsun, boaanırız 
Diyordu . 

Boşanmak, Kralçeliği terkct 
mtk, hırs ile tutuşmuş bu şimal 
yıldızı için ölümdü. Onun için ze· 
kasını kullanmk, istipdadı yalnız 
kendisine gösteren Petroyu mah 
vetmek yolunu aradı. Nüfuslu a· 
damlarla temasını arttırdı. Orlov· 
biraderlerdeu Petroyu hal' için yar· 
dım temin elti . 

1762 Yılı Haziran ayı idi. A
yaklanan muhafırlar, hazırlanan 
planın katiyetini derhal temin etti· 
ler. Hüöümdar hal' edilmiş, yerine 
Katerina kralç.: ilan edilmişti • 

Katerina, tahta grçer geçmez, 
hükümet işlerini eline aldı. Ziraat 
ticaret i~lerini l>alletti. Alman mu· 
hacirler getirterek şehirler kurdur 
du. Tibbiye mektebinin temelini 
attırdı. Hastahaneler, darülaceze· 
ler tesis etti . Avrupanın şöhret 
yapmış amillerini Rusyaya çağır· 
tarak Rus edebiyatının inkişafı için 
mühim aldımlar attı . 

Bütün buniarı yaparken Lehis 
tandan ülkesine arazi ilhak ediyor. 
Kırım, Azak kabilelerıni Rus haki· 
miyeti altına alıyordu. Ve bütün bu 
ıslahat ve muvaffakiyetleri başarır 
ken, sarayında zevkin son mertebe 
siııe kadaı kendini veriyor, en güzel 
yakışıklı gözdeleri ile istediği reza. 
itti yapıyordu. 

Kendisini sevdirmiştir. Ru•ya o 
na tapıyor ,ne yapsa göze görünmü-

Bay Belediye reısı bunun 
bir şakadan ibaret olduğunu söy· 
liyecek olursa buna diyeceğimiz 

yoktur. Daimi Encümen toplantıla. 
rında Belediye ve şehı i alakadar 
eden 1 ir mevzu üzerinde böyle , 
musirren latife yapmanın toplantı 
ve konuşulan mevzu!arın ciddiyeti 
ile ne dneceye kadar yanvana ge· 
lebil< ceğini bilmiyoruz, Ne ise , Be· 
lediye reisinin böyle bir şeyin mev 
zuu bahsolamıyacağını temin eden 
tavzihinden sonra bu husustaki en· 
dişemiz zail olınuştur . Kendilerine 
teşekkür ederiz • 

Mamafıh Belediyenin böyle bir 
tasavvur da olsa artık tatbikına 

im karı bulamıyacağını düşündüğü· 

-;üzden yalnız bu mesele etrafında 
değil, bütün şehir işleri için duydu 
ğumuz endişder Belediye Reisinin 
tavzihinden evvel zail olmuştu .. 

yordu. 
Altmış dört yıl yaşıyan Kaşarina 

için meşhur Fransız edibi Lamortin 
şunları yazıyor: 

"O, bütün ünvanına hak kazan 
mıştı Cinayette bü>ük, fenalıkta 
büyü!<, imparatorlukta büyük, f;.kat 
insanlara üyler ürpertecek, tiksinti 
vrrecek işlerde pe l:.ü imparatorlu 
ğu medeniyete soktu. 

Şeref ve şanla ~üsledi. Genişlet 
ti. Bununla beraber ifsad etmekten 
çekinmedi. 

Tarihin vicdanınean ayrılmıyaca 

Çariçe, bu giizel kızı, oğln Pet· r------------------------

Kayakçılarımız Toros Dağlarında 
beş gün kaldıktan ve muhtelif Ka · 

yakçilık talimleri yaptıktan soııra 

cumartesi akşamı Adana'ya pek ne· 
şeli olarak dönmüşlerdır. 

HAVA VAZİYETİ 

Dün gök yüzü açık, hava hafif 
rüzgarlı idi. Ençok sıcak gölgede 
20 dereceyi bulmuştu. geceleri en 
az sıcak 2 derecedir. 

ğı zaman gelince onunun için vzrıı
ceği kelime şu ol.ıcaktır: 

Çok sedakatsız ve fitnekiir bir 
zevce, taç ve tahtın gasıbı, kendi 
oğlunun üvey anası, Kırımın hilekar 
fatihi, şiddet kullanarak Lehistanı 
-toyan, tahtının basamaklarına haya· 
sızca on iki sevgilisini mühey~el bi 
n;ı sütunları gibi dizerek milletinin 
gözü önüne koyan bir malı'.ik, Fran 

ı sada dinsiz, Moskovada riyakar, ken 
di usulünce ihti al mahreki, üst ka 
tında imhakar, üç )üzlü ve üç lisan 
lı kadın, harplerde barhar, filozof· 
!arla hürriyet koruyucusu, halkla ih 
tilalcı, krallarla ihtiıal muhalifi, ek 
seıiya komedyacı, bazan faci J cı, her 
vakit aktrisi, fakat büyük aktı ist .• 

ro ile evlendirmek istiyordu. Eli . Amerika Amerikadaki Mı·ıvonl 
zabet, Katarinaya Ortodoks mez· Hines Dev~y I" k rüşvet 
h·bini kabul ettirdi. Adına bir de mektubu davası hatırı-
Bleksiyeuna ilave etti : nızdadır: Gazetemizde bütün safa· sının reısı uç uar z ın es ' e . · D Ş t ' k'd n Bununla beraber, tabancayı kul 

• • 1 k 1 1 n G or· !ananın o sivil polis memuıu olır.a· Katerina, evlendikten on yedi batını heyecanlı ve meraklı bir polis muavını o ara ça ışmış 0 a e 

V b · · d b' · ,.... dıg· ı tesbit edilmiştir. hadisenin en sene sonra çocukluğunda çok sev romanı gı'bi anlattığımız bu macera, ges ayn erg ısmın e ırı, ı•ev· k 
d k. d · esrarengiz noktasını burası teş il diği güntş gibi parlak taçla, güzel aynı zamanda siyasi de telakki e york civarın a ı evin e grçen gun 

ı K 1. 1 "I" ı k b 1 t etmes ne rağmen Amerikan polisi basını süs emiş: ra ıçe o muştu . dilmektedir. Çünkü, Lir sahtekar ve o u o ara u unmuş ıır, 
Aleksiyevno mesut mu idi ? .. haydut trşkilatını himaye etmekle Vaynherg, hadise ilk meydana Georgcs Vaynbergi eski çete leş· 
H ır r ktığı zaman tevkif tdilmiş, şonra kilatından birinin öldürdüğü kana-ay · · ith ım olunan Hines demoknt parti • 
Günleri sınıntı içinde, izap i· sinin ileri gelen liderlerinden biridir. serbest bırakılmıştı. Bununla beraber atındadır. 

· d · d Ç" k'" P t " 1 f d Vayrıberwin ölümü, dava için çın e geçıysr u. un u e ro, gu Hadise tahkikııt devresinden çı daima sivil polis er tara ın an nHa· .. 
zel karısının serbesti~ini tahdit rt · ret altında bulunduruluyordu. mühim bir şahit ve delilin k:ıybol 

kararak adliyeye intikal etmiş vt ması demektir. 
mek istiyordu . Onu sarayın göz davaya başlanmıştı. Yalnız, son gün işin garibi, Vaynbergin, onu ta 
kamaş tırıcı ziynetleri arasında hab lerde ortaya iki yeni hadise daha rassuda memur polis hafiyelerinden Fakat, dava ile bizzat meşgul 
setmekten zevr duyuyordu . çıkmıştır. birinin tabancasından çıkmış kur· olan Nevyork müdneiumumisi D 

Yıllardanberi Anadolunun dört 
köşesinde, köylere varıncaya kadar 
dolaşıp tetkikler yapan ve edebi 
şahsiyetlerle temaslarda bulunan 
Nevşehirli Bay Numan Kıyad bir 
kaç gündenbcri şehrimizde bulun 
maktadır , Hususi bir tip antoloji 
hazırlayan Numan Kıyadın edebi 
Alıidı:ler adlı basılmış sekiz eseri 1 

vardır. \ 
Numan Kıyad Cenup Anadoluda 

tetkiklerde bulunmaktadır . 

Bir ev iki kahve 
kapatıldı 

Şehrimizin Eski hamam mahal . l 
lesinde oturan kozacının Yusufun evı 

ile E ;ki istasyon caddesinde Abdur 
rahimin kahl'esi ve kolordu cadde 
sinde Hüseyinin kahvesinde kumar 
oynatıldığı anlaşıldığından kısa bir 
zaman için kapatılmış ve suçlular 
adliyeye verilmişlerdir. 

---------....,,...... 
Şanghayda bir 

suikast oldu 

Çinin dahili istikrazı 

Şanghay : 7 { Radyo ) - Çın 
gazetelerini sansör eden Bay Chang 
meçhul eller tarafından öldürülmüş· 
tür . 

Haber alındığına göre , Çin hü 
kiimeti 300,000,000 yenlik bir da 
bili istikraz yapacakhr. Bu istikraz 
yüzde birden aşağı faizlidir. 

ti ü palamuttur. 
Ormanlık bölgeleıi oı 

Başlıca üç önemli orman bÖ 5 

si vardır: Birincisi güneyde Torc 
ve antitoro.dur. ikinci bölge bı 
anadoluda Akdeniz sahillerine cİ 1 t 
yerlerdir. Üçüncü bolğe Karadeıl 
sahil boyları dır. Bunların en zeni 
ni Güney anadolu ormanlarıd1 

Buradan çıkarılan odunlar Suriye 
Mısıra gönderdiler ı 

Doğuda Trabzon. Rize, Gires~ 
taraflarında büyük çamlıklar gö]'ll 
Buranın en mühim ormanları Trsb 
zondan Erzuruma giden şose üıııl 
deki Zigana ormanlarıdır. 

Batıda Sinop, Kastamonu ~ 
Bolu illeri 'ormanlar memleketid11 

Sinopla Ayvacık arasında Caog' 
Zindan, Kastamonunun güneyind'. 
Ilgaz, Kocaelide Hendek gibi orOl
lar çok meşhurdur. 

Orman tecimi 
Son yıllarda ormanlarımızd•' 

2000 ton odun, 7.700 ton kere511 

çıkarılmıştır. Bunlar en ziyade 5d 
1 Y . ti riyl'ye, Mısıra, talyaya, unanıs 

na ve Rusyaya göndeıilmiştir. 

·-RADYO 
• BugUnkU program -

Türkiye Radyo dıjlziı nrı poswl4 

Türkiye lfodyosıt - A11/;aru Rad)1' 

12.30 
12.35 

Program. 
Türk müzigi Pi 

P r' 13.00 Memleket saat ,..aya 
ajans, meteoroloji haberleri. ~ 

13.10.14 Riyaseti Cumhur bl 
dosu ( ·Ştf Ihsan Künç~r) 

1 - Teike· Eski dostlar (Marş) 
il 2- Maquis• Güzelim!.. (Vals) 

çünkü Vaynbeı gin bütün ifadeler . v· d abah ôf 
3- .:>uppe· ıyana a s , 

nin yazı'mış olarak elde bulunduğu k (U t" ) 
.. . . le üstü ve a şam. ver ur . 

nu soylemıştır. 4 .. L x. Fr·ı veıobua içjll 
O k .k. . h.d. d eıou u rtaya çı an ı ıncı a ıse t, . 
. hk . • d h.k. fantazı . 

temvız ma emesı azasın an a ım 
5 

V d' M k ı· b ı opef1 

Martin Manton'un suçlulardan 400 
bin dolar rüşvet almış olmakla it 
ham edilmesidir. 

Bu ithamı yapan bizzat müddei 
umumi Deveydir ve hadiseyi Ame· 
rikan mebuslar meclisindeki adliye 
encümeni reisine yazdığı bir mek 
tupla haber vermiştir. 

Bu suretle Hines davası. bu son 
iki hadise üzerinde tahkikatla be· 
ral:ıer Amerikada tekrar günün nıev 

- er ı · as e ı a o 
sandan potpuri. 

18.30 Program 
18.35 Müzık (Keman solo 

Enver Kapelman) ı· 
Keman resitali : Enver Kap' 

man 'k· 
1-Langer· Seybold · Ninecı şl 

(Landler) 2 D'ambrosio· Küçük lf 
kı {canzonetta) opus 6, 3 - ~alo C 
panysl senfonisinin Andante~ı, 4 

M . G ... ,,,. No' hopin· ılsteın • ece muzı5 ı 
Kr3lçe fa.la ileri gittiği vakit, Haydut ve sahtek~rlar şebeke· şunla öldürülmüş olmasıdır. vey bunun ehemmiyeti olmadığıı, 

Petro: 1 --------------------------..--------• - Karşi gelmek istemem. Hap· __ ..;. _____ ..;.. ________ _ 

zuunu teşkil etmektedir. turne) do diez. minör. 
- Gerişi üçüncü sahifede _, 
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Radyo Yeni 
para 

İngiliz 
kanunu 

------------·-------------
TÜRKSÔZÜNÜN KÜÇÜK HIKA YESI 

·HAFiYE 19.00 Kum.ışma 
19.15 Tüık müziği ( Fasıl 

- ikinci sahifeden artan -

heyeti : Sultaniyegah faslı) 
anlı ( Neriman artık retimden dona kal 20.00 Ajans, meteoroloji ha 

Londra : 7 ( Royter ) - Yeni 
para kanunu projesi kabul edilmiş . 
tir. Maliye Nazırı bu münasebetle 
beyanatta bulunmuştur . Beyanata 
göre, lngilterenin para politikasında 
hiçbir değişiklik olmayacaktır . Her 
hafta altın esasına göre , kıy met 
takdiri yapılmasına devam edile
cektir. 

kel: evlenmiyecek misin ~ Va zan ~ mıştım. 

etti: 
Devam ' berleri, ziraat borsası (fiat) 

e diye soruyorsun? l AA VECİ 
da Behiç öleli iki H K 
Yur sene olmuştur . ~-----~---...... --~ 
ord Onu az sevmiş 

- Bayan size 
bu elli kuruşu ia 

e f olduğunda iııkar edemem fakat artık 
yavaş yavaş sevmek; sevi im ek ihtiya 
cım hissediyorum. Yolda giderken 
manalı bakışlar; mütebessim çehre 

erı 

larJ 

sebt 
)eri~ 

kıllll' 

an 
ır,, 

Hal 
de'/İI 
oldu 
ç ~ 

ağa( 

nla( 

zde 

ler arıyorum. 
A .. . Sen bukadar zavallı bir ka 

dın değildin mi diy~ceksin 

Hayır Neriman artık iyiden iyiye 
anladım ki kadın dünyaya sevmek 
ve sevilmek için gelmiş l.ıir mahluk 
tur, 

Ve şimdi de kararımı verdim ev 
leniyorum. Yaşım yirmi sekiz olma. 
sına rağmen se>mek delice sevilmek 
istiyorum. Dur, dur sözlerime hay 
ret etme, kiminle roi diye soracaksın 
? Bir dilenci ile. A ... A ... Ne diyor 
sun yoksa evlatlığın Müjganı mı ev 
lendiriyorsun bu bile olamaz sana 
ayıp diyeceksin hayır biraz şabret 
dinle; 

Geçen seneki kır gezilerimizde 
Jale artık nasıl bir erkekle evlenmek 
istersen diye sorduğum vakit pek 
ala hatırlarsın pi bu husl sta serve 
timin kendimce yeteceğini düşünerek 
oıta halli hatta fakir bir adamla bile 

böl sevdikten sonra bu beşibirliğimi söy 
lerdim, 

de edebilmek için nekadar aradım ! 
bilseniz elbet takdir edersiniz vazi 1 
fem başında bunu size iade etmez 

. r dim. Çok şükür ki size burada rast 
!adım. Aksi halde bu zavallı para j 
yı sizi bulunciya kadar cebimde bap 
setmeğe mahkum edecektim. Neka ' 
dar tatlı konuşuyordu, 

Fakat beyefendi vazifenizin ma 
hiyetini anlamış değil dedim, 

Yanındaki sandalyaya oturarak 
kulağıma polis taharri olduğunu 
fısıldadı. Kızarmıştım. Ellerimi tut-. 
tu Uzun uzun gülüştük. 1 

Nerimancığim artık sükunet bul· 
1 

dum zanne derim. Mesudum, mesut 
mesut dilenciyi s•vd ' m fakat oda 
beni erkek delice seviyor. 

Önümüzdeki salı günü düğünü
müz var srni dört gözle beklerim. 
Sevgili Nerimancığım .. ) 

Kudüste grev 

20.15 Tüık müzigi 
Okuyanlar: Musta Çaglar, Safiye 

Tokay. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik 

Fersan, Fahire Fersan, Efref Kadri. 
1 Osman bey- Şetaraban peş · 

revi, 2- Tanburi Faize- Badei vus 
lat içilsin, 3- Kazım Uz gam seni 
terketmezse, 4 Ş~msettin Ziya Ey 
gonca açıl, 5- Refık Fersın - Tan
bur. taksimi, 6 · Bimen Şen gül ol 
sam, 7- Bimen Şen gül Saz sema. 
isi, 8 - Refik Fer san- Rast şarkı 

yaklı cıbanı ateşin , 9- Ali Galip 
bey- Suzirıak şarkı - her lahza seni, 
görmek için, 10 - Aziz efendi - Ye. 
gab saz samaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Mizah saatı) 
21.20 Esham, tahvilat, kam-

biyo nukut borsası (fiat) 
21.30 Temsil (Bir vak'a) 

Yazan: Ekrem Reşit 
Söyliyen : Neşet Berküren . 
22.00 Müzik (Küçük orkest 

ra- Şef : Necip Aşkın) 
1 Ziehrer -"Der scbatzmeis 

ter" operetinin valsleri, 2 Stolz
Viyanada ilk bahar, 3 - Lincke -
Darılma: (Fantazi), 4 - Lincke -
Kapri (Serenad), 5- Lincke-Olim 1 
piyadlarda (marş), 6- Kalmann -
Kotes Mariça operetinden potpuri, 
7- Johann strauss Şen viyana 
(vals). 

23.00 Müzik (Cazband Pi) 
23.45.24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Sicil ilanı 

17 12 1938 tarihinde 76 numara ile sicilli ticarette kayıtlı Adanada 
Türk Nebati Yağları Fabrikası Limited Şirketinin Odamıza tevdi eyle . 
dlği sirküler metni ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince ilan 
olunur . 
Dosya No: 1114 Adana (Türkiy~) 4 Şubat 1939 

SİRKÜLER 

Seve seve seyredeceğiniz çok güzel iki şaheser . . . 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Sayın müşterilerine mevsimin çok güzel iki büyük eserini birden 

sunmakla bahtiyardır 
1- Cazip mevzu, Lüks ve zerafet · · . Göz kamaştıran güzellikler 

içind~ geçen, müzik, aşk dolu büyük revü film 

(Bayan General) 
YILDIZLARI : DiK POVEL- RU 3Y KELLER PAT OBRIYEN 

2 Meşhur Fransız komediyenlerinin emsalsiz eseri .. iki saat 
durmadan kahkaha, katıla katıla gülmek .• . 

(Başkasının kılığırida) 
YILDIZLARI : 

ARMAND BERNARD -ANDRE LEFAUR-PIZELLA-
JANINE MERR \' 

Bu kadar ııeş'eli, zt vkli, eğlenceli bir fılııı göıülnıemiştir . 
Kişe hervakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin ediniz 

8- Şubat - · Çarşamba gündüz tenzilatlı h1lk matinesinde son defa 
olarak iki büyük film birden 

1- Sarı Zambak ( Martha Eggert) - 2- Şehvet 
Adası ( Don Jesemojika ) 

Telefon Asri 250 
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---------------------------------~· 
Ticaret Odasından 

Ticaret Odalarının bütçe seneşi 
kanunsani iptidasından başlar, kanun 
evvel nihayetinde biter. Odalar ka
nununun 3 üncü madde> i; tüccar ve 
esnof kaydiyelerinin üç ay içinde 
tah~ilini emrediyor. Oda idare Mec· 
lisinin 4 / 1 / 1934 tarihli ve mez 

Bir Bayan 
aranıyor 

Bir kız talebeye gece gündüz 
refakat edecek evin tanzimi ile meş

gul olacak 20 - 30 yaş arasında 

bir Bayan aranıyor. idaremize mü
racaat. Toro 

e bı Bugün ise bu bir bakika t olmuş 
tur. Kerak etme dur canım anlataca 
yım. Geçen pazar günü Müjganla 
Adaya gitmek üzere evden çıkmıştık 
bilirsin. Kuşcak caddesi ekseri za
manlar tenhadır ... Gazinosunun sağ
ındaki büyük büyük akasyanın dibin 
de güzel gözlü, kır sakallı elbiseleri 1 

nin yırtıklarından güneşten yanmış· ı 
tune yapılı göğsüııün bir kısmı görü 
nen bir dilenci oturuyordu acıdım 

ve önündeki mendiline elli kuıuş at 
tım. Güzel gözlerine dikkatli dikkat 
li baktım aman yarabbi ne adar 1 

güzel gözleri vardı sonra böyle le J 

vent vücutlu bir adam dilenci olsun 
hayret etmişim muh yyelerini kurca 1 

lı~orum. Garip tavırlı istifamlarıma J 

bır türlü cevab vermiyordum, bana 

Kudüs : 7 ( Royter ) - Kudüs 
Arapları Fılistin konferansı mese
leieri dolayısiyle protesto maka- ' 
mında bugün mağazalarını kapa 
mışlardır. Aıap şoförler , ameleler 

1 grev ilan etmişlerdir . 

Ş. irketımiz hissedarları 3 Şubat 1939 tarı"h ve 5 say 1 k · ı . .. . . ı ı ararı ı e iç 
)erinden Rifat Çalıkayı Şırket Müdürliığun! ıntıhap ve tayin etmişlerdir. kur maddeye müstenit kararıyla 1939 --------------. 

e ciı 

adeıı> 

ze~l 

arıdı 
riye 

ireıl' 
göriil 
Trab 
üztl 

nu 
etidi' 
ang• 
yind 

· orJll 

solo 

o tebessbm ediyor. Can alıcı bakış 1 

larını üzerime tevcih ediyordu Bu 
tebessümün manası ne idi. Etrafıma 
bakındım, kendi kendimden utana
rak seri a:lımlarla yanından uzaklaş 
tım . Ben ondan uzaklasmıyor bılakis 
onun knıvetli kolları, kı vılcımli ba- 1 

kışları, hararet:i duJaklarına doğru 1 

Yanaşıyormuşum. Eh .. Artık sen de 
lirmişin diyeceksin bayır Neriman 
hayır bu : atırları çılgın bir neşe için 
de yazıyorum. Çünkü artık aradığımı 
buldum seviyorum, seviliyorum. ı 

Almanya müstem-! 
like meselesi 
Berlin : 7 - Eski Alman müs

temlikelerin iadesi hususunda Hitle
rin son nutku bütün formlariyle gös 
terilmiştir. 
Hiç şüphe yoktur ki Almanya istik
balde bu müstem 'ikeler me~elesinin 
halli için P.li%den g~len her şeyi ya· 
pacaktır. 

Bu yüzden Alman mahafili En 
ternasyonal münakaşalarını büyük 
bir merakla takip ediyor, Bazı in 
giliz gazeteleri, bunu 1918 senesin 
de mütareke yapıldıktan sonra bak 
kaniyet üzerine yapılacağı vadedil
diği halde bilahare ifa edilmiş bir 
haksızlığın tamiri suretiııde telekki 
etmeleri bura mabafilince şayanı tat. 
min görülmektedir, Diğer • Times,, 
gibi gazetelerde bu meseleye karşı 

muhalif bir cebbe almıyarak "Mu 
kabil, fedakarlık. beklemektedir. 

Hiç şüphe yoktur ki Gazete. Bu
rada Enternasyonalca .ilahların tab. 
didinde bir anlaşmayı kasddediyor. 

Hitlerin yeniden nutkunda anlat 
tırmağa çalıştıği gibi Almanya için 
müstemlikeler meselesi iki cihetten • 
mütalaaya sezadır . O paradan sonra salı günü idi. I 

Beyoğlundaki güneş pasta salon .-----------·-
unda kapıya karşı oturuyordum içe 
riye etrafındaki masalarda oturan 
kadınların da nazarı dikkatını celbe 
den güzel ve temiz giyimli levent 
vücutlu otuz yaşlarında kadar bir 
adam girdi. Can alıcı bakışlaıı var 
dı. 

Birdenbire hayretimi gizliyemedim. 
Ben bu bakışları bu güzel sebhar 
gözleri tanıyordum . Kalkıp kalkıp 
kaçmak istedim. O mütebessimane 
tam bir erkek gururiyle yanıma~ya 
naştı. 

- Affedersiniz bayan, sizi temin 
ederimki iki gündenberi sizi arama 
dığım yer kalmadı Sözu"':ıu·· k k l . d" · · esme 
ıste ım ancak fakat dı"yeb·ı· · 1 

ı ırırn, 

- Hayır bayan bir dak"k 1 . . ı anını 

rica ednrım, Nıçin mi? Hafif biı 8 1 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Umumi istek uzerıne 

Kartaca 
muharebeleri 

Türkçe sözlü tarihi şaheser birkaç 
gün daha gösterilecektir 

ILA VE OLARAK : 

Rin Tin-Tin-in 
intikamı le bana doğru _'ll"ilerek; cevap wrees 1 

• iıJI dııdi C!bınden fıkara mendi- ı Telefon 212 ALSARA y 

Mu'.Ilaileyhin, Şirketin esas mukavelesinin 9 uncu ve Ticaret kanunu 
ahkamına tevfikan, Şırketimizi münferiden temsil edeceğini ve aşağıda 
tatbik şekli arzedildiği veçhi! ~ Şirketin mührü ile beraber bilumum evrak 
ve senedata imza vaz'ına selahiyettar olduğunu arz ve ilan ederiz. 

Şirketimize karşı itimat ve teveccühünüzü dileriz. 
Saygılarımızla 

Adanada Tüık Nebati Yağları Fabrikası Ltd. Şirketi Hissedarları : 

Nuh Naci Yazgan 
iMZA 

Hamdi Aksoy 

Mustafa Özgiır 
iMZA 

Ömer Sabancı 
iMZA 

Nuri Has 
iMZA 

Rifat Çalıka 
iMZA 

Bekir Sapmaz 
iMZA 

Rifat Çalıka şu suretle imza eder : iMZA 
Adanada Türk Nebati Yal!"ları Fabrikası 
Ltd. Şırketı Sermayesi : 200,000 T. L 

4 Şubat 1939 · 

işbu Sirküler Adana Ticaret Odasınca 7 
tesçil ve ilan edilmiştir. 

2 I 939 tarih ve No. 169 ile 
10253 

TAN SiNEMASINDA ------BÜYÜı( Bir Muvaffakı"yetle gas terilmekde olan SiNEMANIN 
Yeni ve En Bü}iik Şöhreti Emsalsiz 

« lb»!EAN NA lb»URBDN) aırıı -- ............... "'-""" ............... 
ŞAHANE VE ÇOK GÜZEL TEMSiLİ 

:---:--~~~--~~+Ot~~~"'="',__~ 

ti . NE ŞEKER -ŞEY iti 
FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük ve 
Muhteşem Film Bütün Seyreden
lerin bediı zevkini fazlasile tatmin 
etmektedir. 

Bu Şahane Yıldızın Nefis fil . 
mini görmiytnleıe haıa1< t'e laHi
ye ederiz. 

AYRICA : 

GENE AUTRY Tarafın 
dan Yaratılan, 
Görülmemiş Müthiş bir Kovboy 
Filmi 

Canavar Vadisi 
-----------------------PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

JEAN MURAT v~ KATE DE NAGY 
Meşhur Fransız Romancısı KEISSEL,in Cihanşumul Romanından Muktebes 

Perenslerin Giceleri 
Büyük Rus Filminde Görüneceklerdir. 

10244 

senesi kaydiye ve kazanç vergisi 
yüzde - 2 !erinin tahsili bu suretle 
yapılaçağı ve martın sonunda arkası 
alınacağı ve üç ay içinde kaydiye ve 
kazanç vergisi yüzde 2 )erini vermi-

yenlerden kanunun üçüncü maddesi 
mucibince üç misli tahsil edileceği 1 
ilan olunur. 

10252 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun 

kaıııın \ o: J.'i60 
Aabul t aı i/11 : J()f 1/ Jl).J9 

- Dünden artan -
ikametgahında bulunmayan mübellağunileyhlere bidayetı:n yapılacak 

"ıhb ki" · ı c•k mu'"dclet bu nizamnamede gösterilır. 
arın şe ı ve verı e - . 
Adli tebliğlerde, Posta Kanununun bu hükümlere muhalif ahkarııı 

tatbik olunmaz. 1 · 
Madde 8 _ Bu Kanuna tevfikan Posta, T ~l~ra~ ve ~ C:lefon daresı 
t ·ı 1 k dl" tebligat işlerinin tam bır ıntızam ıçınde cereya-

vası ası e yapı aca a ı . . .. . 
t · b h mu"' tedair talımatname ve sırkulerlerı tanzım et-

nını emın ve u ususa • . 
k · · · 1 • tarzıni devamlı bir murakabeye tabı tutmak ve 

me ve servısın ış eyış . . . . 'f · ·· 
1•. 1 .. d .. ,, .. d"ğ bütün tedbırlerı ıttıhaz eylemek va~ı elerıle mu-1 uzum u gor u11 u ı er 
kellef lıir heyet teşkil edilmiştir. . .. _ _ . . . 

B h P 
T ı raf ve Telefon Umum Mudurunun reıslığı altın· 

u ey et os ta, e g T 1 f T 1 f ld _ . 
d Adi

. N f V kaletlerile Posta, e gra ve e e on aresının 
a ıye ve a ıa e · 1 .. · "h 
·· ·ıı · d kku··ı eder Heyetin kanun ve nızam ara gore ıttı az 

murııessı erın en teşe · . . 
1 d. k 1 d ğ d do"'ruya tatbık ve ıcra olunur. ey e ığı arar a o ru an ıs • _ 

Madde 9 _ 1086 sayılı Hukuk Usulü ~uhakemele_rı_ Kanununun 118, 
133, 134,135,136, 147oci madde~erile 13lıncı ıı_ıa:!desının son fıkrası ve 

k 
• k 1 d"ğ kanunla dığer kanunla dığe r kanunların bu kanu· mez ur anun a ı er 

na muhalif olan hükümleri mülgadı. .• _ . .. 

M kk 
dde - Bu kanunun telgrafla teblıglere muteclaır hu -

uva at ma V k"ll . . .. t k k · ı .. 
kümlerinin tatbikı Adliye ve Nafıa e ı erının muş ere ararı e uç se-

ne tehir edilebilir. . . . .. 
M dd 1 O _ Bu kanun 1 1 1940 tarıhınd en nı e.r ıdır. 
Ma d/ l l _ Bu kanunun hükümleıini icraya icra Vekilleri Heyeti 

a e 17 1 t939 
mrmurdur. 

(SON) 

Türkiye Cümhuriyeti ile Hollanda arasında 19 mart 
1937 tarihinde Ankarada imza edilen Ticaret An
lşamastnda tadilat yapılması için teati edilen nota-

ların tasdikı hakkında kanun 
Aaııuıı S o: 3.)61 An lıııl ıarı !ı i : /61 JI1939 

Madde ı - 2294 nunıaıalı kanunla Hükumete verilen salahiyete is
tinaden, 19 Mart l 9J7 tarihli Türkiye - Hallanda Ticaret Anlaşmasını'l 
muhtelif pozisyonlarile üçüncü maddesinde icrası mukarrer tadilatı tahak
kuk ettirmek üzere Hollanda Hükumeti ile teati olunan notalar kabul 
ve tasdik edilmiştir. ~ tt g· ım elli kuruşu çıkardı Ha "'--~ 10241 line a ı . Y . - ________ ,.;.;;.;;..;,:.: 

----~~~~----------~ .......... ~---------------'---------------------------..... ._..:.._ .. .._._ __ .......... ~(~Sonu Var) 
9583 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - -

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
-.Caza - - - ·- 10 

= r, 

9,50 
- Piyasa parlatı • :is,1s;__ ~ 40 ~ 

Piyasa temizi_ . ~25 =:-36,25 __ 

Klevland 42 1 46 

YAPAGI 
Beyaz 

' 1 1 ~ivah 

ÇlGIT -

~ . 
Yerli .. Yemlik. 

.. "Tohumluk,, 5,50 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs 1 

.. Yerli 3,37 - - -. .. Mentane 
Arpa 
Fasulya 

- Yulaf -
Delice 
Kuş yrmi 
Keten tohumn 
1\ ercimek 
Susam 1 

·- UN -- _Dört yıldız Sa lih 
. 

... üç .. " :s = Dört yıldız Doğruluk !il 
..:.: ;:: üç ..a c .. .. 
o - Simit :: ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

C'I (,)o 2 ç ["" 

" " 
Simit " 

Liverpoı Telgraflara Kambiyo ~e Para 
7 I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 
Liret 

Ha:z.ı r 5 14 - ı- - ---
V .. deli l. 4 ~80 

4 75 Vadeli ıı.: . 
Hind hazır 4 1 07 
Nev~ork 8 45 

Rayişmark 
f rank (Fransız ) 
Sterlin ( İngi liz ) 

- Dolar ( Amerika ) 
- frank ( İsviçre) 

,,, - ' 
,, '"" ~,....· « "' 

- 3- 33 
- 5- 25 

!251 90 
00 00 

1 

I 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındisb.n, Seylan , Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müesst'se na. 

mına getirilen rn n ürıtdıap, taze ve kckulu çaylardan \ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her uv•.e göre değişt n numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif ci ı ıs ve l Ü ) Ü~ liık lt· lutu \if' paltctln içeri~inde satılır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi nefase t ve halısi} etıll'n trnıırı atıd ı r. 

Adanada : Aı ı Rıza fıi. f'l eşt'hı ticarttlıa nesı ve ıyı cıns mal satan 
bakka'iyelerde satılır. 

Umumi drpolaıı ; l~tanlul 1 a~mi~önü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
a ltında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

' Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki E•kl muayeneheneslln istiklal mek 

tehi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,tır. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
12- 26 10195 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki oJac~k muracaatları memnuniyetle kabu) eder . 

Muayen,hantsi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

31-156 10116 Numara: 200 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

YUSUF AYSAN -
Müessesesi ~l 

~ 
Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik maldnalırt 

ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
18 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde. 

10170 

Na uman 

Dikiş ve nakış makineler 

lr 

'fiaumann 
-~ 

Dünyarın r.n tanınmış ve beğenilınit 
makinel~ridir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat k,ı da 

faiktir . 

' 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder • 19-26 10040 ideal ve Erika 

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

------------------------------------------------~ 

Doktor Rifat .Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar· 

şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadar 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 9-15 10213 

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

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastaların1 kabule 
başl el mıştır. 

, 

:----------------·----·------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alman>ada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin ha,tah1nelerinde uzun müd · 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı A l>idin paşı caddesinde Mustafa R;. 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin saat 12....:.8, öğleden sonra 
2.- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

t 

KUmbaret~ biri 
' I 

,. 

. 1 
1 

' -.. l 
- 1 1 

• .. 

Yazı makineleri 

' Naumann fabrikası ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışla olan bu 

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

sese)ertercih an kullan· 
maktadırlar • 

Adana ve haulisi acen. 
tesi • Hükumet cadde· 

sinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 

90 9490 

Satlık ev 'r---------" · -, r·· k ·· ·· Doğum evinin yanında fabrıkator Uf SOZU 
Bay Mustafanın evine bitişik 16 nu 
maralı üstü üç oda bir mutbag, al · Gündelik siyasi gazete 
tı dört oda 540 arşın bahçryi havi 
ve ayrıca bahçe de iki göz baraka· 
sı olan muhallenin en iyi mevkiinde 
ki hane satılıktır , talip'erin ev sa 
hibine mür..,caatla rı ilan olunur. 

2 3 10245 

Zayi Nuf us cüzdaniyle 
Askerlik terhis tezkiresi 

Nufus cüzdanimla 14 üncü hu 
dut taburundan almış oldüğum As· 
k.crlik terhis tezkeremi zayi ettim. 

Yenilerini alacağımdan zayi Nu 
fus cüzdanımla Askerlik tezkiremin 
hükümleri kalmadığını ilan ederim. 

Kayserinin 1Jeveli kazasından 
Mustafa o~lu Osman 

10251 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Toros eczahanedir 

ilan 
Ceyhanda Ati Birol ile müştere 

ken işlettiğimiz kahvehaneden dolayı 
gerek belediyeye ve gerekse hazine 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış memleket le r için Aboıı' 
bedeli değişmez yal nız posta masr' 
zammedilir. 

2 - İlanlar için idareye mür•· 

caat erlilmelidir. ~ 

ı:....--------' 

, 

Seyhan Vakıllar idares' 
müdürlüğünden : 

• Vc1kıflar idaresi anbarında nıe" ., 
cut macar markalı 3 buçuk befl

1 

kuvvetinde bir adet müstamel ,ıJ 
motoru açık artırma ile satılacaktı' 

Muhammen bedeli ( 30 ) lir•d", 
ihalesi 21 - 'ı - 93"> Salı güniİ f 
at 15 de vakıflar idaresinde yapı1' 
cağından isteklilerin müracaatl•'~ 
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ye ve eşhasa olan bilumum borcu · 
muı.u ödemeği Ali kabul etmekle bü ---- , _______ ./ 
tün hissemi kendisine devir ettim. 

Ceyhanda Murat oğlu 
Seyit Gerçek 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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