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Bugün yeni belediye reisi seçilecek 

NEVZADGOVEN Yeni şehir meclisi azaları dün 
r. ~~llÜn yeni belediye heyeti partide bir toplantı yaptılar 

Büyüklerimizden 
1 

ıt 

~ k toplantısını yapacak ve 
a· Yenj belediye reisini sPçeeek
ınae 

~ hll k naleyh, bugün, Adananın 
-ıi '. mukadderatının teshil edi-
. içllun demektir ki, bunun bir 

'İıı 1~ ne kadar ehemmiyetli bir 
to~ duğunu söylemeğe bile lü
D tur. 

•t ~ha evvelki yazılarımızdan biri
he ~Öylediğimiz gibi, belediye

uıı akık; manasını cumhuriyette 
~ur. Saltanat devrinin belediye 

taat u, m_uayyen aile ve zümrelerin 
, bir /e ıhtiraslannı tatmine mah
~ iht;dan ba~ka birşey değildi. 
~ hyaçları, şehirlinin menfaat

til için~~nra. düşünülen şeylerdi. Bu-
1 ~n i ır kı, belediyenin başına ge

"aır ~~anların liyakat ve ehliyetleri 
··ııa~~eı k"bitiyetleri hiçbir zaman 
'' be Vasıflar değildi. Cümhuri-

b•I tıli~e r~?cr hakiki manasını bulan 
"iıte ~ılık yurdun imar ve inkişaf 

er p ~ h 1;nde en faal elemanlarından 
~n il 1ni almıştır. 
hili~i: en güzel misalini Adanada 
ki h · Adananın onbeş sene 

'lit,ı., <trap çorak ve sefil halile •u .. 
tı~ &"Uzel çehresini mukayese 
'lrİ Olursak Belediyeciliğin Ciiın

k devrinde ne büyük bir inki
:1,avu~muş otduıı-unu görürüz . 

. tını 1 • d . 
rı ~ YC:i nız vıc anınırı sesıne 

ıer Ad ''lııek •nalı bu hakikatı gururla 
~eıııı len biran bile çekinmez , 
ıld eket menfaatlerinın mevzuu-

ler 1ij,.Ufıu yerde bütün şahsi ihıiras 
ıllno"I • k h- k:-" erımizdcn uzaklaşara sa-

' 1 ~ ıkati ·görmek ve söylemek 
ır~ıi , ı, asit bir insanlık eseri değil , 
9 IJıır d~anda büyük bir vatan bor-

~t,i ~.. Bunun içindir ki , bugün 
'(~J '' sona eren eski Belediyeden 
1 ~, 1 , ltıun yıllrrdanbcri bütün 

l nıv • Ad liı( e şahsı refahını ananın 

,di ~ ede bve güzelliği uğrunda 
~,· ' ~ n ir arkadıışlan bahsetmeği 

e 'ıııa~llıleket borcu sayıyoru~. Bu 1tt1z nasıl telakki edilirse edil
bir •r1n1 

sen bin kişinin büyük menf<l-
~tıııe:lakadar eden bir hakikatı 

() .ten çekinmiyeceğiz: , n ık· 
n d 1 yıldan, hemen Cumhuri-
f~ri Oğ"uşu ile beraber bir zaman
'da Adana belediyesinin başında 
Hıı ~ Vardır. 

Partimiz genel sekreterliği : 

,Muvaffak olmuş eski belediye re 
islerinin seçilmesini tavsiyededir 

Bugün saat üçte yeni seçilen be
lediye azaları toplanarak ilk içtimala 
rmı yapacaklar ve yeni belediye re 
isini intihap edeceklerdir. Bu müna • 
sebelle dün eski belediye azaları, µar 
ti ilyönkurul heyetinin de iştirakile 

1 başkan Tevfik H11di Bays11lın riyase-
t nde bir toplantı yapmışlardır. Top 
lantıya sebep Cümhuriyet lıalk parti 
si genel s~kreterliğinden belediye re 1 

isligi seçimi hakkında ge'en bir dir~k 1 
lifin az11lara tebliğidir. 1 

-----

Valimiz ve parti başkanımız Te,·
fik Hadi Baysal bu direkrili yeni aza 
la~a _okumuş ve mahiyetini izah eı- ı 
mıştır. 

Belediyelerin amme hizmetinde 
ki ekemmiyet ve vazifelerinin şumu
lünden, allı asır ihmal edile memlekette 
kıza bir zamanda imar ve fayıkını 

husu unda aldıkları vazifelerden ve 
bu sahalarda meydana gele~ büyük 
muvaffakiyetlerden bahs ellikten son 1 

ra, parti başkanımız, bu yolda muvaf 

\ . 

fak olan arkadaşların nıuvaffakiyelle 
rinin takdir edilmesi Jazımegeldiğini 
ve bu hususta parti genel sekreter
liğinden gelen direktifin 'ehemmiyetle 
gfo. önünde tutularak zümre ihtirası 
ve ceryanlarının tesiri rltında kalın

mayarak şlmdiye kadar muvaffak ol 
muş arkadaşların unutulmamasını tav 
siye etmiş, ve memleket menfaatleri· 
nde hertürlü şahsi ve hıssi düşünceler
den tecerrüt ederek fırkanın umde 

- Gerisi ikinci sahifede -
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Haıaydoki büyük tezahüratta 

• Cümhuriyetin 15 • 
ıncı 

Türk askeri 

Y ıldönümünde 

1 

1 

j Gelen tebrik 
Turhan Cemal 

C: Size de 

Beriker Belediye Reisi 

kutlu olsun 

telgrafları 
Adana 

K. Atatürk 

Tevfik Hadi Baysal Vali ve C. H. P.Başk~ nı Adana l 
( 

CUmhurlyetlmlzin Onbeşlncl YıldönUmU veslleslyle vu- / 

kubulan tebrlklerinlze teşekkür eder bUyUk mlllf bayra· ı 
mımızln size de kutlu, aziz mllletlmlz için refah ve saa
detle dolu olmasını dllerlm • 

BaşvekU , 

~ ~~B~R ~ 
~ T. C. Beriker Belediye Reisi Adana 

~ CUmhurlyetlmlzln Onbe,ınci YıldönUmU veallesile vu-
/ 

~ kubulan tebrlklerlnlze ıe,ekkUr eder bUyUk mlllJ bayra ; 

~ 
mımızın size de kutlu aziz mllletlmlz için refah ve saa . 
dellerle dolu olmasını dllerlm • aa,vekll - ) 

. Diger Telgmf haberleri CELAL BAYAR ) 
~ iç sahifemizde ~ 
~...-...... ......................... ~~~~~~ 

PARTi GRUP'UNDA 
Parti grubu toplantısı dün 

Bay Bayarın riyasetinde yapıldı 
Meclis divan heyeti namzedlerl tesbtt edildi. 
ve Evvelki heyet oldujlu gibi ipka olundu. 

Meclis bu gün açılıyor 
Açılış nutkunu Büyük Şefimiz 
namına Başvekilimiz okuyacak 

Ankara 31 : (Radyo ) 8u gün 
Cümhuriyet Halk Partisi Fırka grupu 
toplantısı Başvekil Bay Celili Bayarın 
riyasetinde nçılınıştır. 

Toplantıda meclis divan heyeti 
namzedleri tesbit edılmiş ve evvelki 
heyet olduğu gibi ipka olunmuştur. 

Bundan sonra parti grııpu heyeti 
intihabı yapılmış ve yine evvell.i he
yet olduğu gibi seçilmiştir. 

, ~na ~nsan'. saltanattan devraldığı 
l~tk _eledıyesini ve Adana şehrini, ~ 
~e 1nkitabının büyük prensipleri 
~,~eriterek, o inkilabın istediği 

şehi;<l~~-· ADANA. NASIL; 
Yarın Büyük Millet Maclisi açıla

cak ve açılış nutkunu Cümhur reisi 
Atatürk namına Başvekil B. Celal 
Bayar okuyacaktır. 

lı, ş ~.elediyeciliği, metodik çalış- ~ 
Çat e •1r işlerinde bilgi ile, ihtisasla } 

( 

j t~::::r ~ BAYRAM VAPTl
1

~ · 
İtalyan veliahdinin 
Bay Hitleri ziyareti 

ha~şrnayı kurmuş bir insandır. 
-tıliy 1". bugünkü çehresi , Adana 

~i b esınin bugünkü hali bu haki-

~i ~'. bas bağıran bir delildir . 
·an; ır suretle iddia edemeyiz ki, 
1 leh· bugün istediğimiz modern 
ıı~b ır halindedir . Adanalıların bir 

, l<:y Belediyesinden istiyebileceği 
L~• ş Yapılmıştır . Fakat bir eksik
'l\ !i ahısların kabiliyet ve idaresin
\~Yade maddi imkanların nok
'ııı ~ı aramak bizim için bir aklı
~- emridir 
~'rıı ' . 

1 
Vic:1

• hakkında şu satırları büyük 
~~ıı an huzurile, hatta gururla yaz 
1~ C:e bugünkü Bele.diye Reisi Tur

~e~ rna1 hakkında bizim gibi dü-
11, I' e

1
n beş, on kişi mevcut ola

)ı110~ 'at biz, Adana efkarı umu-
1 •i ~İi1 ~, Onun hakkında tıpkı bizim 
t b,.h Şundüğiinden katiyetle eminiz. 
, '"U . <aı ısbat etmek de çok kolay-
~~it ~ mevcudiyetini haber ver
~ ıı n· u beş, on kişinin ve hatta, 

j "trıer ıs ve düşüncelerinden tecrit 
fle 'ıh nSe Vicdanlarının derinliklerinde 
!J. '•ırıı,kakkında ayni takdirkar hissi 

&u ta oldukları da muhakkaktır. 
' Sat 1 '' Q\ ıran bir seçim propagan-
ı, ~İi ar~~ telakki etmeğe mana yok-
lıq1 ~u , böyle bir şeye ihtiyaç 
~ ıe;k. vveıa , yeni Belediye Heye
tııııı ti eden hemşerilerimizin ak-
1·ı_ ' "e '•leri .. memleketlerine karşı bes-

s Yukssk duygudan emınız . 
'I an· 
, '<J0 ı"'en, yeni heyete seçilen bu 
1)iik Ş_arın muvaffakiyetlerinin en 
h •nıillerinden biriside, halkımı

Partimize karşı olan derin rabıta 

~~-,, .. ~"' .......... 

Roma : 31 ( Radyo ) - ltalya 

velia hdi bugün Bay Hitleı i Berthsga

dende ziyaret etmiştir. ~ ~ 1 Bay Abdülhalik Renda 

Ad•~ec~~~~'" ~.~:"'' b:~~: ... , ::~:.~:, ~.~:..e!.:r;, ":~~~'~""' '" 1 MÜSTEMLEKE 
çok büyük bir tezahür içinde kut- kuınet konağında Vılayet tarafından ramlaşmışlar vo tebrikte bulıınmuş- iŞi 
ladı . Üç gün bayramda şehrin cad bir kabul töreni başlamış, Saylavlar, tardır . 
deleri onbinlerce halkla doldu , Şeh- Tüm Komutan ve Jandarma Heyeti, Rir saat kadar süren kabul töre• 
rin hemen bütün yapılaıındaki elek- Vekaletler Müfettişleri , Adliye leş· nindcn sonra Vali ve Ke>mutan ge-
trik tenvirat ve tezyinatı gece yat1- kilatı Bdşkanları ve sırasile bütün çit töreninin yapılacağı şehir hipod· Almanya yalnız eski 

müstemlekelerini istiyor 
sından sonı •Ya kadar devam etti . daire Şefleri Vilayet Ma~amında r.ımuna gitmişlerdir . 

taba sevgisin arzularında temes~ü~ el- 1 
mesidir. Bu arkadaşların hepsınınde 
partimize dahil ve partiye karşı derin 
bir surette bağlı insanlar onlduğunda 
şüphe yoktur. binaenaleyh onların par
timiz genel şekreterliğinin verdiği_ di- j 
rektif dahilinde hareket edecekleıı ve j 
reylerini bu suretle kullanacakları mu 
hakkaktır, Yıllardanberi parti ve mem
leket işlerinde çalıştırılmış olan bu 
hemşerilerimizin parli, dişiplin ve ni
zam lan na vukufu şüphe götürmez bir 
hakikattır. 

Bu böyle oldu~ tm sonra, yıllardan 
beri muvaffakiyetle doğrulukla çalışan ı 
büyük şeflerimizin paha biçilmez tak
dirlerine mazhar olan bir insan hakkın 
da bugün verilecek olan hüküm üze 
rine üçbeş satırın ne değeri olabilir? 

Bizim şu satırlarla yapmak istedi· 
diğimiz şeyi bütün bir şehir halkına 

tercüman olarak en basit bir kadirşi
naslığın ifadesidir. 

Memlekette faş taş üstüne koyan 

insan, bizim için mübarektir. Yıllardan 
beri hayatını bir şehrin inkişafına vaki 
etmiş, ve bundan bütün imkanların hu
dudu içinde muvaffak olmuş bir insa
nı takdir etmek ise bir yurt borcudur, J 
Bunun aksini yapmak, memleketin fay
d~sı için azami bir çalışma ile yorul- • 
muş ve muuvaffak olmuş insanlar her ' 
hangi bir tesir altında iş başında uzak' 
!aştırmak ileri nesillere verilecek lehli 
keli bir dersidir. Bunun mesuliyeli ağır 
bır. Bunu yüksek bir dirayetle sezdiği 
içindirki, partimiz genel sekreter
liği son tamimi göndermiştir. 

Cümhuriyet belediyelerinin hepsi 
Adanada büyük işler başarmışlardır. 
on iki yıldanberi belediyenin başında 
bulunan Turhan Cemalin bu bu muvaf
lakiyetle büyük hissesi vardır. 

Şimdiye kadar gelip geçen bele
diye heyetleri içinde vazife almış bü
tün arkadaşlar verimli çalışmaları ile 
yurda layik olduklannı isbatetmişlardır. 
Yeni belediyemizin de aynı muvaffaki
yetle iş görmesini dileriz. 

O saatta bütün okullar , askeri 
kıtalar ve teşekküller , Patililer, yer
lerini alınış bir vaziyette idi. Vali ve 
Kumandun her gurupun önünde dıı· 
rarak bayramlarını kutladıktan son
ra tribline avdet etmişler ve bunu 
mütrakip istiklal marşı ve Onuncu 
Yıl marşları bandoda ıyalınmış ve 

1 Orta Avrupadaki propagandanın Alman - Fransız 
i dostluğunu rahat bırakmadığından şikayet ediliyor 

geçit resmi başlamıştır. 
Evvela askeri kıt,lar , ondan 

sonra malül kahramanlar , yedek Su• 
baylar, jandarma, pot s kıtaları,okut
lar, sporcular ulusal kurumları par

ALMAN MATBUAT! ISTIHKAMLARIN RESiMLERiNi NEŞREDEREK 
' ALMANYANIN MÜDAFAA VAZiYETiNi SAGLAMLIGINI iLAN EDiYOR 

tililer geçmişlerdir . 
Saat 1'.! de, büyük bayram şere

fine 21 pare top atılmış ve şehirdeki 
hötün fabrikalar beş d•kika sinyal 
yapmışlardır . 

j 
Berlin : 31 - Almanyanın müs

temlekeleri meselesi üzerinde hala 
dedikodular kesilmedi . Her vesile 

ile bütün İngiliz imparatorluğunun 
takibettiği hareket, Almanyanın müs. 
temlekeler iddiasına karşı hiçbir pro
paganda yapmamak olduğu halde 
müstemlekenin iktisadi · menbalarını 
ele geçirmiş bulunanlar, 1919 senesin-

Bayram gecesi de fener alayları 
yapılmıştır . 29 Teşrinievvel gecesi 
bilhassa asfalt cacide ve Atatürk de Almany_adan ayrılmış o_ıa_n bu 
parkında halk büyük tezahürnt yap- yerlerın aynı halde kalması_ ıçın her 
mıştır . Büyük bir kalabalık Atatürk/ .ıadr_ah vavey

1
tayad bhoğarak 

1
vducudAal ge-

parkındaki lişenk şenliklerini ve tır ığ1ı atmos er a a evv
1
e en . mka.n. 

• . . . . 'f d _ 1 ya i e müzakerenin yapı masına ım an 
- Gerısı ıkmcı sahı e e bırakmiyor. Bu propaıanda yüzünden 

Almanya ve Fransa sakin bir dakika 
yaşamıyor. Bu halin böylece devamı
na imkan olmadığından biri, diğerin
den fedakarlık bekliyor. 

Bu vadide yapılan propagandalar 
çok faydasızdır. Almanya bu yaldaki 
noktainazarını asla değiştirmiyecektir. 
Almanyanın eski müstemlekeleri sah
tekarlıkla Almanyanın elinden alın
mıştır. Binaenaleyh Almanya bu müs
temlekelerini istemekte ve almakta 
haklıdır. Ve alacaktır da . 

Berlin : 31 - Alman gazeteleri 
garbi Alman hudut istihkamlarına 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 



-2 , Evlid arayan milyoner 
Birçoklarının beklediği bu talih 
kuşuna kimse talip değil 

ll_ş_e __ hn_ır ___ h_a_tO_a_e_ır _~,_e_ır_n __ , 

Meşhur cephane fabrikatöıü Sa. 
morldur Port cebinden bir çek def 
teri çıkararak bir yaprağına rakam· 
lar yazdı. Sonra şoförü Emberton'a: 

- Al yavrum, dedi. Sana 8000 
lngiliz liralık ilk ücretini veriyorum. 
Ben yaşadığım müddetce her sene 
böyle bir çek alacaksın. Ve bugün· 
den itiberen benim oğlumsun. 

Şoför Emberlon çeki aldıktan 
sonra biran için duraladı. Uykuda 
olup olmadığını anlemak içirı kendi 
kendini çimdikledi ... Evet, acıyı his
sediyordu. Demek ki rüya görmü 
yordu. 

Şoför Emberton bugüne kadar 
muhtelif z< nginlerin yanında çalış· 

mıştı. Fakat onlardan hiçbiri, Emanu 
el du Pont'dan daha garip değildi. 

Her şeyden örıce, daha birinci 
günden itibaren ona şoför üniforma 
sı giydirmekistememişti. Akşamları 1 

yemrğe kendi sofrasına çağırırdı. Fa 
kat şimdi bütün bunların hepsini 
gölgede bırakacak bir hadise oluyor 
du. 6000,000 lngiliz liralık bir serve 
te vaı is olmak .. 

Ôy leya ... Bir mil} ontrin evlatlığı 
na kabul edilmek ne demt kti?: 

Embeıton o ah~am, garajın üze 
ıindeki kü~ük evine gidect~i yarde' 
milyoner babalığı tarahından kendi· 
sine tahsis edilmiş olan saray gibi 
bir binaya götürüldü. Uşaklar, hiz
metçiler, karşısında elpençe divan 
duı uyorlardi. Bu hal şoförü şasırtı. 
yordu da ... 
. Gün geçtikçe bu şaşkınlık, can 
sıkıntısına döndü. Zira şoför Ernber 
ton bütün arkadaşları gibi kendi işi 
ri kendi göı mtğe alışmıştı ve müs· 
takil olmağı severdi. 

O kadar ki, gördüğü hizmc tler· 
den iltifatlardan sıkı'mağa hışladı. 

Kendisine hiç bir fırsat vermeyip 
gömlrğine elbisesine varıncaya ka · 
dar giydirenlere diş biliyordu. 

Bununla beraber, bu işi sonuna 
kadar götürmeğe azmetmişti. Zengin 
bir adamın oğlu olmanın ne mana 
ifade ettiğini öğrenmeğe mecburdu. 

Şoförün diğer günleri sıra ile, 
kısmen tenis p seyretmek oynamak, 
parklaıı dolaşmak nihayet milyoner 
babalığı ile otomobil gezintisi yap· 
makla heçiyordu. 

Emberton bu gezintiler esnasın· 
da, kendileri için yeni bir şoför tu 
tulduğunu gördü. 

Emberton rahat td<'mİyordu. 
Her kösezi donüşte, her otomobil 
rastladıkça yeni şoföre talimat ver
mek iştiyordu. Gözu daima döldaydı. 
Yola bakmaktan yanındaki ilt> ko· 
nuşmağa fırsat bulamıyordu. 

Bir kaç ay için Emberton müm 
kün olduğu kadar iyice bir vakit ge 
çirdi. Fakat nihayet tahammül edi 
lenıiyecek günler gelip çattı. Yapıla. 
cak bir şey kalman ıştı. Bulunduğu 

mıntakadaki sinemaların hepsine git 
miş, filimlerin kaffesini görmüştii. 

Her sporu yapmıştı. Her lüks mace 
rayı denemişti. 

Emberton. derin yris içinde ola 
rak garaja _gitti. Orada hi~metçile~ 1 
otomobillen yıkamak, temızlcmek ıle 

1 
m«-şguldüler. Eski şoför bir müddet I 
onlara baktıktan sonra dayanamadı 

1 En mükemmel terzilere dikişi en iyi 
1 

kumaştan ceketini çıkararak, hizmet 
çilere yardım etmiye kalktı: 

-Müsaade eder misiniz arkrdaş 
lar, diyordü. Ben de sizinle be aber 
çalışayım, 

Lakin bundan sonra, tekrar lüks 
hayata donmek ona pek zor :geldi. 1 
Hi~bir işi gşrmemek onun canını son 
derece sıkmıştı. Alışmağa çalışmıştı 
ama ne çare ... 

Bunun üzorine şoför Emberon 
saray gibi evini bırakarak. ucuz, ve 

alelade yerlerde yaşamağa başladı. 
Bu suretle kendini daha mesut his
sediyardu. 

Bu vaziyetlr, eski şoför ile, ken 
dine bir seı vtl \ aadt·drn babalığı, 
hala mcktuplilşmakta devam ederse 
de, bal alık pt k mt yustu. Zira, 6 
milyon lng;liz liraya çıkan SPrvetine 
layik bir varis bulamadığına esef 

ediyordu. Bunun için, yeniden bi 
rini aramak lazımgeleceğine üzüm 
üzüm üzü fiyordu. 

Samuel du Pont ailesi müessese 
seleri harbi umumi senesinde 5 mil 
yon sterlin kazanmıştır. Bizzat Sa mu 

1 
el du Pont'un hayat siğortası dünya 

.. t" .ı· 1 da en yüksek sigoıta ucre ıuır. 

Bıınunla beraber elindeki parayı:' 
ne yük acısı, evlat sahibi olmaması· 
dır. Onun için binleıce liralık ha· 

Holandada bir 
Türk gecesi 

Bu akşam saat 
21,30 da başlıyacak 

Haber :ıldığımıza göre, Türk 
filips limited şirketinin Holandanın 
Ein:ihoven şehrinde kain bulunan 
radyo fa hı ika sının büyük istasyonu 
bu gece ( l teşrinisani 938 ) hizim 
saatimizle saat 21,30 da başlamak 
üzere muzikli bir Türk gecesi vere· 
cektir. Bu ak şanı radzolarınızda 
mutlak hu istasyonu bulmağa çalı· 
şınız . Bu istasyon kısa dalgada 
31, LB metrede çıkacaktır. 

Türkçe program gece yarısına 
kadar devam edecektir. 

Yeni neşriyat 

yırlar işlemiş başkalarının çocukları Seyhan 
na bakmıştır. Birçok mektepler yap j k 1 tarafından 

Partimiz lyön uru u tırmıştır. Fakat hiçbir mektebe de 1 b d 1 d f 1 b'ır broşu'"r 
. . . · u a a tın a mu assa 

kendi ismını vumrmıştır. 1 .. d .. h · t 
· k çıkarılmıştır Bu broşur e cum unye 

Başlıca zevki, mekteplerı gezmt d . d k'. 1 1 a \'e eo;erlere ı 
. 'f d d k evrın e ı ça ışiı . a ar kendi parasından ıstı a e e ere ye A 'd . h. I ~ t dır 

tişcn bi~lerce talebenin çalışmasını , aı genış ır ma uma var · 

görmekti. 1 Görüşler 
Gürıün birinde dişleri aı asından 

ıslık çalan bir çocuk görmüştü. Çıp 
)ak başlı, ince dudaklı Samuel du 
Pont oyun bu halinden hoşlarımışh. 
Zira, kendisi de, öyle dişleri arasın· 
dan ıslık çalmak itiyadında idi. Ço 
cuğu e\'Jatlık edinmek istedi. Fakat 

1 
annesi, babası razı olmadı." 

Bir zamanlar, "Fransa ihtilali,, 
ni yazmağa başlamış olan bir katip 

1 

istihdam ederdi. Alakadar olup o l 
nu kendine <vlat etmişti. Bir müd· 
det bu genç müellif, ideal bir evlat 
ve varis olabilmek istidadını göster j 
diyse de günün birinde babalığı ta 
rafından kendisine verilmiş olan bin 
tiralık bir çeki 10 bin liraya ikraz 1 

etmek suretile namussuzluk ederek 
veraset imkanlarını kaybetti. 

Şehrimiz halkevi her ay çıL:ar 
makta olduğu • Görüşler,, mecmu 
asını cümhuriyetin 15 inci yıl dönü· 
mü münasebetiyle fevkalade bir 
halde ve dolgun münderecatla çıkar 
mışhr. 

Köy yatı okulları 
teftiş ediliyor 

Kültür direktörlüğü ispekter şe. 
fi Asım Esen köy yatı okullarını 
şeftişe çıkmıştır. 

Nüfus cüzdanları 

Maarif vekaletinden gelen bir 
emre göre, bundan böyle mektep 
idareleri, muamele gördükten sonra 
talebelerin nüfus cüzdanl:ırırıı iade 
edeceklerdir. 

Ahmak adam! Eger 9.000 lira 
fazla vurmağa tama ederek milyo· l 
ner hamisinin itimadını kaybetmrsey ===......,.-
di, yarın yedi haneli bir rakam sa j Belediye intihaplarının bittiğine 
hibi olacaktı. Allah insanı şaşn tına- 1 dair olan telgraflarınızı aldım. Rey 
sın!. 1 sahibi vatandaşlarımızın büyük bir 

tehalük ve şevk ile intihaba iştirak 

d 1 ettiklerine ve reylerini C. H. Partisi 
Bugün yeni bele iye namzedıerine verdiklerine büyük . . · ı k memnuniyetle muttali oldum. İstik reISl SeÇI ece lal savaşı ve Türk inkilabı h .. r lnmle 

- Birinci sahifeden artan -

ve direktHleri dairesinde krrar veril· 
mcsi belediye azahııı için bir memle 
ket ve bir vicdan borcu olduğunu ' 
söylemiştir. 

sine ve her sahasında milletimizin 
yüksek siyasi ve medeni kart kteri 
ile memleket işlerindeki şuurlu hir 
bilgiye dayanarak muvaffak olmuş 
tur. C. H Pctrtisinin ideali ve proğ 
ramı ve Cumhuriyet hükumetinin 

Partimiz genel sekreterliğinden 

gelen telgrafı aynen aşağ'ıya koyuya· 
ıuz: 

Vali ve C. H. P Başkanlığına 
Seyhan 

Belediye teşkilatı olan bütün 
şehir ve kasabalarımızda Belediye 
meclisleri seçimi ikmaledilmiştir. 

intihabın garti namzedlerinin 
tesbiti kısmmd~ parti arkadaşlarımı 
zm gösterdikleri samimiyet ve tesa 
nüt ve rey sahibi vatandaşlarımızın 

seçime büyük bir tehalükle iştirak 
ederek reylerini kamilen parti nam 
zedlerin~ vermeleri dahil ve hariçte 
Milli birliğin kudret ve devamının 
yeni bir delili ve bütün milletin in 
kilap prensipleri ve Cumhuriyet re· 
jimi üzerinde fıkir ve el birliğinin 
en canlı bir tuahürü sayılmıştır. 

Büyük ve milli şefimiz Atrtürk. 
intihabatın neticesini kendilerine arz 
eden Partimizin Umumi reis vekili 
Celal Bayar'a verdikleri cevapta: 

Bu neticcdendolayı Parti ve hü 
kumet teşkilatını tebrik ve takdir 
ederek yüksek iltifatlarını ıu suretle 
izah buyurmuşlardır, 

ıcraatı ancak milletimizin· bu >·ük~rk 
ahlak ve haslctiude mesnet bularak 
her gün fvyizli bir eseı ini gösterebil 
mektedir. dün ve bu gün oldugu 
gibi yarın dahi memleket ve millet 
için yegane kudret, ikbal ve refah 
kaynağı ol.ın inkilap prensiplerinin 

1 

ve Cümhuriyet rejimin:n tatbikatı 

Ülerinde fikir ve el birliğinin bu y~ 
1 

ni tez:ılıürün ien dolayı az:z vatan 
daşlarımıza ve Laşta sız olduğunuz 

halde Parti ve lıükumet teşkilatina 

çalışan arkadaşların mesailerinin en 
büyük miikaf atını vermişltrdir. Par 
timiz namzedi olarak Bt>lediye azalı 
ğına seçilmiş olan arkadaşlarımızın 
da ayı samimiyet ve tesanütle lıare· 

ket edeceklerini tabii görmekteyim. 
Belediye reisliği vazifesini mu

vaffakiyetle ifa eden bu günkü Reis 
arkadaşlardan h-tklı ve kuvvetli se· 
bepler· mevcut olmadıkça rey ve 
müzaheretlerini esirge'llemelerini 
diler ve intihabın ikinci te~inin birin
de yapılmasını rica ederim. 

Dahilive vekili ve 
C. H. P. Genel sckreneri 

ş. Kaya 

Çiftçiler için 

Tohumlok yerli çiğit 

istenildi 

Sel, dolu, kuraklık ve afatı 

Okullarda derslere 
başlandı 

Cümhuriyet bayramı rnünasebe 
tile ilk 28 inci güaü öğleden sonra 
tatil yapan orta ve ilk okullarda dün 
den itibaren derslere başlanmıştır. 

sairedt n mutzamr olan çiftçilere 

hasaddan sonra tohum ~larak v~ 1 Ad 
yabedeli verilmt k üztre zıraat veka a sokağı ve Akkapı 

okulları Jetinden Adana için 500,000 ve Cey 
han için 300,000 kilo yerli çiğidi is 
tenildiği habeı alınmıştır. 

icra reisi 
icra reisi Tahsin Dağa bir aylık 

memniyet müddetini geçirmek üze 
re yarın Ankara yolile lstanbula ~i 
decek ve tıı müddet içinde kendı
sine mvavini Sıtkı Akyazan vekalet 
edecektir. 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6,2 de 

doğ<ıcaklır. Öğle t zani saat 
11,37 d,., ikindi ezani saat 

14,30 de, akşam ezeni 16,51 

de, yatsı ezeni 18,17 de oku·. 
naccıktır. İmsak saat 4,9 de bı 
lecektir. 

Çinliler bir 
resmi tebliğ 
neşrettiler 

Çinin mağlubiyetihakl~ı~ .. 
daki şayialar tekz!p edılı-
yor 

Paı is'le çıkan Lö Tan gazetesinde 
Çin'in Paris elçili~i tarafından verilen 
şu tebliğ okunmuştur: 

Paris'teki Çin elçiliği, Kanton sivil 
ve askeri otoritelerinin itibarını kırmak 
gayesini güden maksatlı haberlere, 
bilhassa bu otoritelerin Japonya'ya 
satılmış olduğu hakkındaki ı iv ayetlere 
~aışı halkı müteyakkız davranmıya 

davet etmek ister. 3arp stratejisinin 
bazı cari fikirleriyle mütala 1 edildiği 

taktirde büyük bir şehrin ihtiyari bo· 
şaltılması garyi mutad bir hadise gi· 
bi göıbkebilir. Onun içindir ki Kan
ton'un sukutu hfid!sesinin bu hususta 
her türli.i fantastik spekülasyonlfırı 
doğuı muş olmsı da şaşılacak bir şey 
yoktur. 

Bununla beraber. on beş aydan 
beri, Çin dünyanın en kuvvetli ~e. en 
iyi techiz edilmiş ordularından bırıne, 
h .rp donanması olmadan, küçük ?ir 
hava kuvveti, mahdut b r topçu ıle 
ve iyi inkişaf etmiş bir endüsriden 
mahrum olarak mulcavemet etmiştir 

Çin, askeri dheızlanması ve harp 
matervelleri itıbariyle haricin yardı. 
mına muhtaçdır. l:;te hu yüzdenıdirki 
Çın askeri kumandanlı~ı tarafından 
kııbul edilmiş olan Jıllin isi lacılaı ın 
motorlü kuvvetlerinin, avantajlarının 

güvenebilecekleri m~ydan muharebe· 
terinden çekinmek olmuş! ur. 

Japon hücumlarının başlıca hede· 
fi "Çın'ı dize getirmek " için Çin or
dusu kuvei külliyesini masün b..ılıııı 
durınak ve onlarla cfaha müsait bir 
zemin ü1.crindc harbe girişmek ve 
kuvvellc.·ini gevşetmek için istilacıla
rı her gün biraz daha içerilere sok-
mak olmuştur. Bu bilhassa devamlı 
bir mukavemet har binin ihtiyaçlarına 

uyclurulinuş bir stı atejidir. Çin1in ce· 
nubunda vaziyetin ueticesi hakkında 

Çin rleyhi ıde ortaya atılan!fena niyeti 
muhtelif rivayetlerin, tamamiyle asıl 

ve esastan ari olduğunu zaman gös· 
terecektir. 

Vilayet kültür direktörü Ekrem 
Güı sel İnşaatları biten Adasokağı 
ve Akkapı okullarını gözden geçir
miştir. Bu okullarda on güne kadar 
tedrisata başlanacaktır. 

Bir derece terfi ettirildiler 

Vilayetimiz vali mu~vini Emin 
Refık Kırış, mektupcu Akkan agah 
ve hukuk işleri müddrü Ali Riza 
Ulusmanın mllşlarma zam yapılmak 
suretile 'Jir derece terfi ettirilmişler 

dir. 

~'-~ -, ' ,,. ,.. 
Gök yüzü kapalı, hava rüzgarlı, 

en çok sıcak 25 derece, gece en az 
sıcak 12 derece . Muhtelif fasılalarla 
hafif yağmur ~ıağdı · 

HATAYDA 
Büyük bayram 
manalı surette 

kutlulandı 

Türk - Fransız askeri 
geçit resmi yapıldı 

Antakya; 31 (Hususi muhabiri· 
mizden) -- COmhuriyetin 15 inoi yıl 

dönümü Türkiyede olduğu gibi bü· 
tün Hatay bölgesinde :de aynı hara· 
ret ve ~ tezahürat içinde kutlandı. 1 

Üç glin üç gece çoluk çocuk bütün . 
Hataylı büyük bayramı kutlad~. 1 

Büyük bayram münasebetıle Ha 
tay devlet reisi bay Tayfur sökmen 
millet meclisi binasında bir resmi 
kabul yapmışlardır. Yüksek murah
has Cevad Açıkalın ve Şükrü ka· 
natlı devlet reisini ziyaret etmişler 
ve bu ziyaretleri Tayfur Sökmen ia 
de etmişlerd i r. 

Konsoloslarlıı Fransız delegesi· 
de devlet reisini ziyaret etmişler 
ve bu ziyaretlerde iade 'edilmiştir. 

Yüksek Türk delegesi Cevad 
açıkalın da bir resimkabul tertip 
esmiştir. 

Bayram münasebetile ve Türk. 
Fransız askerlerinin iştirakile büyük 
bir resimi geçit yapılmıştır. BütOn ı 
Hatay ölke ve Hatay bayraklarile 
süslenmiş, ışıkla donatılmıştır. 

Cümhuriyetin 
15 inci yıldönümü 

Birinci sahifeden artan -

renkli fıskıyeleri seyretmişlerdir. 

Halk kürsülerinde bayramın ilk 
ve ikinci giinü gençler tarafından 

söylevler verilmiş , Halkevinde top. 
lantılar olmuş ve umumi yerlere ko· 
nan radyo ve hopar~örle.rle. ~nkara 
radyosu neşriyatı dınlelıl. ıştır. 

Belediye Reisi Adana 
• 

Türk inkılabı ve istiklalinin ve 
bütün başarıların yaradıcısı büyük 
Şefin yüksek idaresi allında bir 
l>iri ardısıra onbeş yıllık sulh hamle 
ve refah devresini idrak eden büyük 
Türk milletinin layik olduğu ve ya
rattığı Cüınhuriyet bayramını candan 
kutlar, sevgiler sunarım . 

Dahiliye Veklll ve 
c. H. P. Genel Sekreteri 

f. KAYA 

Bir Şe 
doğuy 

• • * 1 
Her gün bir teıne 

Yarın bin temel atacatıı· 
esl(İnin çöl diye bırakd•I" 
yu donatacağız. 

* . ... . . 
Osmanlı devleti, eh ibi 

zü dışarda bir ev sahi 
Anadoludan topladığıPlı 
şına dağıtırdı. 

Asker mi lazım ?. 

dolu!... 1-J 
Mektep mi lazım? .. 

tırl.. V 
Para mı lazım ?.. z 

Demiryo\u mu lazım? rA 
Bu alış veriş yıllar 

Nihayet Anadulu çocut'I 
raklarını da kendi kanile 

Ve şimdi kendi topr 
di hayatiyle diriltemeye 

• • * 
Anadoluyu yer yer.,-

Her yerde bir hareket ·r'-
ya çok .. Fakat hepsi de 1~ 

"Türküm!,, Diyen en 
zel eserler gördüm: En .. 
yüz yıllık .. En yeninin 
ferine baktım: En ihtiya~ 
şında .. Bu iki nesil arı• ~ 
yüz yıl kara biı boşlukla 

Tırnakları sökülen aÇ 
asır dişirıiı. et!ni yemiş .. oıJf' 
te taş üstüne taş kayını 

• • • 
Ankara Anadoluy• .. 

göz oldu .. Çünkü ken~;SI ydl" 
olmanın husranını yu 

ti.. trd~ 
Dünkü Ankara_; ~uy, 

doludan bir parça ıdı.. ı...d 
b. ArY 

dolu baştanbaşa ır 

cak. kkitİ t 
Eskinin şehir tela 

'b' birfe tüne taş yığmak gı 1 

buki şehir, milli zevki ve 
ı "roe atı gösterrn en can.ı 0 

Atina, Bizans, Ro~• 
hir değil birer milletlı·r 
Ankara gibi. 

Eskiden şt-hir adını ti 
yerlerde Türküm!.. Diye~ 
bile yoktu .. Anadolu hat• .. .r. 

ok k1••17'~ .. gübre kokan dar s 8 J. 

.. bele•· !1#. sını mezarlara ve tur ıeıP'" 
yamrı yumru ahşap t'I "" 

sında "Maşallah,, JrvJıaSI., 
naklarile "Piyer Loti,, Y.e bif 
şark ilhamını veren gar;~le'ı 
dı. Hindın Parya maha L 

k 
.. , ... 

Çinin esrar ve tevek u 
Csabaları gibi. etti 

Bugün; Her yerde Y-,,..J. 
T"rlcP" hir doğuyor.. Ve u 

bağırıyor. 

• • • adi 
Adananın Çukuro., .. ~ 

tarihle ~aşlar .. F ~k~t ~--
kiiml.., ıyen hakıkı A 
doğuyor. e 

Bir yanda köh~e, ~ 
lrri; çapraşık ve pıs , .. 

. k" Adall can çekışen es ı .. oiil 
bütün güzellikleriyle ~o '/' .J 
ni Adana .. Birinde es~ı d'/e ~ 
nın kirli üslubu; ötekın e 

l 1r var· yerlinin cana yakın 12' 1 

• J •• .. d"" efl Eski Adana /1 ol ur •• 11 
letti, Yeni Adanayı dırı 
devlettir. iki Adana ar 
iki devlet arasındaki 
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ilk ziraat kongresi 
ICongre komisyon halinde 

11 kısımla çalışacaktir 

~ongre Kuvvetli bir ihtimale göre 
. Bu ayın 15 inde açılacaktır. 

1-llkara - Te•rlnevvel ] 
l<öy ve Zıraat hayatımıza ait bü

' n ıneseleleri ve bunların hallini 

11urııkün kılacak projeleri ıesbit mak-
1 dıyJe toplanacak olan "birinci köy 1 
~ Zıtaat kalkınma kongresi ,, ne ait ı 
Ztrlıklar bitmiştir. 

tık l<ongrc, on bir koımisyona ayrıla 
ko çaJı~acaktır. Ayrıca birçok tali 
llıısyonlar da vardır. Ana komis 

1~nla,, te~kilat, bağ· ve bahçe zira-
1 ı, tarla ziraaıi, hayvan yemi, hay
~at Ziraat sanatları , marketing, :ed 
~ij 1

• ıııevzuat, ormancılık ve !emen· 
tr komisyonlarıdır. 

• l'eşkilat komisyonunun tali ko. 
•ısy 

1 °nu, merkez kadrosu ve taşra 
1r1~ .teşkilatı ve bmkalar, köy bir· 

bij ''1 nı ihtiva etmek üzere ''vekalet 
le nyesi,, komisyonurlur. Bağ ve bah
!t z~raati komisyonunun; bağ, meyva, 
, Ytın ve çay sebze ve çiçek tali 
~om· ' 
~ ısyonları vardır. Tarla ziraat ko· 
~o · -b ~ nu, kuru ve sulu zıraat, gu re. 

~:: nebatıa. ıslahı, mücadele, makine 
) ; olarak umumi; IJuğday ve arpa, 
~af, mısır, ça\'dar, pirinç olarak 
~1?ubaı; üçüncü olarak da baaliyat 
d· 

1 korrıisyonlorını ihtiva etmekte· r. 
'ıı liayvan yemi komisyonu tabii ve 
lı.m Çayırbrla, yemeklik bakliyat ve 
rıı're Yeşil silo tali komisyonlarına ay· 
lt]llıaktadır. Hayvanlar komisyonu ev· 
1.iı~ ıımumi ve hususi olarak_ i.kiye 
-· Unınekte umumi olanların ıçınde 
b Ucadele, 

0

suni ve tabii tohumlama, 
.'Yvan mahsullerinin kıymetlendiril
•~· ııt ı; hu~usi olan kısımda da atçılık, 
1 

1 'Cılık, davarcılık, ~öy hayvanları 
t 1 •vşan kalları bulanmaktadır. 

koı Ziraat sanatları komisyonu, Ak
llıia' 1 Pekböçekçili~i, ~rıcılık t~li ko-
10(.0nlarına, marketıng komısyonu 
~ır 11. vasıtaları, ıarf (ambalaj) sıan· 
1 dııa~yon alış ve salış organiıas· 
ı:n~ lali komisyonlarına; tedrisat 
lij~ısyonu ilk tedrisat. orta tedrisat, 
le, Sek tedrisat, profesyonel ınek tep
Qıı'ı. kurslar tali komisyonlarına ayrıl. 

•tadır. 

' Mevzuat komisyonunun tali ko
tık Yonıarı şunlardır: Kadastro ve top-
16 kanunu, ziraat asayisi, zirai kod, 
'Y kanunu, ziraat amelesi ... 

11• direktifler: 
~ l<ongre ile yalnız müspet l:ıir p· 
1 n Ve politika değil, biitün memle- 1 

/ite bu plan ve poılıtikayı ve daima 
n,ınik halde tutacak, benimseyecek 

~ r fikircereyanı vücuda getirmek 
,: ana direktiflerin en kısa yoldan 
~ ~~ıasyonuna yarıyacak bazı tekni '< 
~o Uınanlar teıceme ve teksir ettiril-
1ttir, 

~~ Kongre ruznamesinde bahis mev. 
ı1 ~ 'dilen her mevzu için avrı ayrı 
~hazırlanmıştır. 
itti 

Yor: Osmanlı.. Türk. 
~ Eskiden devlet deyince akla 
,~ak gelirdi .. içinde sırmalı ve ı i 
"nlı 1 il sa tana! paşalarının harem 
'llıleri yaptıkları taşra sarayları. 

~1- O zamanki konak sürgün ve 
lıyuııı dağıtarak p~ra ve asker top 
oı:~ bir kuvvet (!) di.. Ve yegane 

rıtesi bu kuvvetten geliyordu. 
ı, 1 Bugünkü devlet .. Bu tahta iske· 

e değil gönüllerde yer alıyor . 
• 

E: * * lıtk skiden her felaketi devldten 
~tt~et~ik .. Bugün her nimeti dev-

n ıster olduk ... 

i~dl\danada; devit! eli hergün bir 
ferdıe .Yükselivor. Bunlar y~nında 
Yİik 'tın de güzel, temiz birer bina 
leh ~eltmclerini bekliyor. Çünkü bir 
ti 'ın kuruluşunda devlet ve ferdin 
tınve İşbi.Jiği şarttır. Bıı esaslı şar
tit 

111 <ııamiyle tahakkuk ettiği gün 
ı1,'krlerimizin bütün havasını boşal-

a "Ç ti~· ııkurrıvanın ortasında nur 
~r 1' ~afak gibi .. Gün gibi, ışık gibi 

~~~hir doğdu!. diye haykıra-

Ana direktifler kitabında Atatürk
ün ziıaat hakkında muhtelif tarihler
deki direktifleri, parti pragramının 

ziraaıe ait maddeleri, 1917 ikinci teş
rin tarihli Atatürk nutkunun zinate 
ait kısmı, Celal Bay;,r 'ın hükumet 
programında ziraate ait nutku var· 
dır. 

Üçüncü kısımda, Türkiye iktisa· 
diyatını tetkik için Celal Bayar ta 
rafm~an Amerika'dan davet edilmiş 
olan ilim heydinin Türkiye ziraati 
hakkındaki raporiyle, maıkenting 

denen piyasa için ve piyasanın iacp 
ve ihtiyaçlarına uygun yetiştirme ve 
piyasaya sevketme tekniği ve teşk 
ilatı hakkında lngiltere ziraat nazır 
lığı tarafından taze meyva marketin· 

ğl için yaptırılmış tekikleri havi iki 
eser, bütün Türkiye mallarına tat· 
bik şekillerini gösterir Zıraat Veka· 
Jeti marketing servisince vücuda 
getirilmiş eser, marketing tekniğin 
ilmi hudutları haricinde tatbik tek 
niğini göstermek için Türkiye, Yıı 

nanistan, Burgaristan arasındn bir 
Tütün kıymetlendirme antantı lüzum 
ve faydaları hakkında Balkan Tütün 
konferansı için hazırlanmış etüd 
vardır. 

Kongre, kuvvetli bir ihtimale 
göre ikinci teşrinin on beşinde tap
lanacaktır. 
~~~~--~~~~~~~~ 

1 

1 

Bulgar ve Yugoslav
1 

başvekilleri 

Dün hudutta bir 
mülakat yaptılar 

Sofya : 31 ( Radyo ) Bulgar 
ve Yugoslav başvekilleı j. Bay Köse 
lvanof ile Bay Stoyadinoviç bugün 
hudutta bir mülakat ) apmışlardır. 
iki başvekilin bu mülakatı hakkında 
yarın bir resmi tebliğ neşredilmesi 1 
muhtemeldir. 

Şimdilik alınan malumata ıröre, 

Yugoslavyadaki bütün Bulgar ekal. 
liyetleri Stoyadinoviç listesine rey 
verece .. lerdir. intihap faaliyeti ha· 
raretle devam etmektedir. 

Müstemleke işi 
- Birinci sa fıifeden artan -

dair fotograflarını ilk defa olarak 
geçirmektedirler. Bu neşriyatla Al- J 

man halkına şimdiye kadM sarfedilen 
gayreti göstermekle memleket hak· 1 
kında askeı i müdafaa hislerinin ço
galtmasını teminden ibarettir. Gaze
telerin neşriyatına nazaran bu akılları 
hayre'e ilka eden istihkamat, düşma· 
nın yapacağı her türlü taıırruza 

karşı koyabilecek şekilde yapılmıştır. 
Fotograf resimlerinden anlaşıldı

ğı gibi en modern ve sistem usulle
riyle garp hududunda Almanya mü
dafaa hattı gözedi:erek tesis edilmiş-
tir. 

Alman hususi muhabirleri bu 
istihkamatın teferruatına dair malu 
mat verirken bilhassa tankbı ın hü· 
cumuna karşı gelebilecek bir şekilde 
olduğunu ilave ediyorlar. Gazete 
taııklara karşı yapılan yeni m~kave· 
met usullerinin resimleri de görül· 
mektedir. !lütün bunlar Almanyanın 
gaıp huJudunda şimdiye kadar gö 
rülmemiş askeri bir harikulade eser 
olarak telakki edilmektedir. Alm•n
Y• kısa bir zaman zarfında garp hu 
duJunu takviye etmekle yalnız mem
leketin hudutların· müdafaa değil 

ayni zamanda sulhun l<'mİnıne alet 
olduğunu gösteren bir tesir uyandı 
rıyor. 

·-----------------------------~------------------------: MEVSiMiN büyük muvaffakiyeti 

(TAN Sineması) 
Göstermekte olduğu Sinemanın Yeni Keşfi, Yeni harikası Şayanı 

hayret ve Emsalsiz 

(Deanna Durbin) 
Nin Şayanı Hayret ve Büyük Fiimi Fransızca Sözlü 

1 

•• 
Uç MooERN Kız 

SA YlN Halkımızın fevkalade bir takdir ve teveccühlerini kazandı. 
Birçok kıymetli miişterilerimizin sonsuz isteklerini nazarı dikkate alan 
Sinemamız Direktörlüğü Mevsimin Bu .Şahane Filmini daha birkaç gün 
göstermeğe karar vermiştir. Bu Filmi Görmiyen Sayın Halkımızın acele 
etmelerini tavsiye ederiz. 

iLAVETEN: 

HARiKALAR Filmi 

(A V C 1 8 A Y T E K İ N) 
( 30 K l S l M L l K ] Müthiş Heyecanlar Şaheserinin 2 ci Devresi 

PEK Yakında PEK Yakında 
Senenin En Acıklı En Hissi ve En Güzel Filmi Madam Butterfley,dan 

Daha müeseir - Harp Filminden Daha Kuvvetli 

[YOŞİVARA] 
MAURICE DE COBRA,nın Meşhur Romanı ve Senaryosu 

CLAUD F ARRERE tarafından yazılan şaheser 

9432 

Sinema dünyasının yeni ve eski Türk musikisinin 
harikası 

Asri • 
sınema 

Bayram günü ve gecelerinde sayın müşterilerinden gördüğü teveccüh ve 
rağbe~e arzı şükran eyler 

Büyük, küçük,lıerkesin takdir ve alakalarını kazaııa"n ve seyircilerine Türk 
musikisinin çok nefis parçalarile unutulnıaz dakikalar yaşattıran Türkçe sözlü 

Enfes ıoserini görmek fırsatını kaçırmayınız 

A YR!CA: Çok güzel Renkli Miki Mavz ile Sarışın eşsiz Bülbül ( Martha 
Egertin) \MAVi TUNA ORKESTRASI) 

Gişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz 

Pek yakında.... Pek yakında... Pek yakında .... 
Yeni sinema mevsiminin ilk büyük filmi sinema tekniğinin en son harikası 

( Yeraltı Hakimi ) 
ÇukurovaHarası Direktörlüğünden: , 20,000 metre yeraltında ( 500 ) sene sonra olacakları görmek ve fennin 

rapacağı akıllara durgunluk verecek ha~ikaları anlamak için şimdiden 

hazırlanınız ( YER AL Ti HAKIM1) N l bekleyiniz Hara müstahdemini iaşesi için satın alınac~k aşağıda miktar ve muham
men kıymetleri yazılı ( 18 ) kalem erzaka talip zuhur etmediğinden eksilt· 
mesi on gün uzatılmıştır. 

ihalesi: 5 11-938 cumutesi günü saat l 1 de Ceyhan belediye sa 
!onunda yapılacaktır. 

Şarlnamesi her gün hara muhasebesinde görülebilir ve i~tiyenlere 

bedelsiz verilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka 

nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarıyla birlikte belli gün ve 
saatte komisyona müracatla.ı 

Miktarı muhammen kilo fi atı muhammen B. 
Erzakın Cinsi Kilo. Ku. Li. Ku. - - -
Sade yağ 216 100 216 
Zeytun yağı 100 55 55 
Zeytun danesi 270 35 94 50 
Şeker 500 33 165 
Çay 10 350 35 
Pirinç 100 23 23 
Bulgur 800 10 bO 
Kuru fa su 1 ye 400 12 4ıı 

Nohut 100 7,5 7 50 
Kırmızı mercimek 100 9 9 
Salça 150 
Sirke 30 
irmik 100 
Tuz 250 

yerli undan ekmek 9500 
Koyun eti 1000 
Kuru sogan 350 
Patates 500 

35 
20 
12,5 
6 
6 

35 
5 

10 

Yekun 

52 50 
6 

12 50 
15 

570 
350 
17 50 
50 
1806 5i) 
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Alsaray Sineması 
Bu akşam 

200 milyon Amerikalı ve Avrupalının taptığı güzel Adaııamızın 
meçhulu yeni bir isim 

TYRON PO VER 
E.sıner güzeli 

Loretta Y oung ın 
Emsalsız bir surette oynadıkları 

Aşk oyunları 
Misilsiz şaheserini sunar 

Cazip bir mevzu, muhteşem dekorlaı göı üpte takdirden kcnd;nizi 
menedemiyeceğiniz bir film 

!ıave olarak 

Şarkıcı kovboy 
Baştanbaşa nefis şarkılaıla süslü heyecanlı film 

' Çarşamba 2,30 da tenzilatlı halk matinesi iki film birden 

1 - Lorel Hardi Periler diyarında 
2 - Şarkıcı Kovboy 

Telefon - 250 9433 

Diş Tabibi 

Nureddin 
Kızılay caddesi Pamukpazarı 

· 43 numaralı muayenehanede 
1 etmektedir. 9434 

Dinler 
Karakolu karşısında 
hastalarını kabul 

1-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

J..arııırı ı\u: 3531 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

J..abul tarihi: 29/611938 -
.\'eşri to.rılıi : lfıı'?II93H 

• - Dünden artan -

Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında işlenmiş olursa failleri hak· 
kında tertib edilecek cezanın yarısından dörtte üçe kadarı indirilmek su· 
retile hükmolunur. 

Madde 173 - 127 nci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralariyle 138 İnci 
madlenin 4 üncii fıkrasında ve 128, 140, 143 ve 161 inci maddelerde 
yazılı cürümler hakkında takibat yapılması Adliye Vekaletinden izin ve· 
rılmesine bağlıdır. 

Ceza Kanununa göre harlı zamanı tab;rinde harb ilan edilmeksizin 
fili muhasama dahil olduğu gibi eğer harb vukua gelmişse seferberlik 
zamanı da dahildir. 

Birinci babda yazılı cürü nler için hüknıolunac~k ağır hapis cezaları. 
na, tertib edılen ceza müddetinin üçte birinden aşağı ve o müddeti geç· 
nıemek ii ere tayin o'.unacak bir mmtakada ikametle emniyeti umumiye 
nezareti altı~a alınmak cezası da ilave olunur. 

Madde 258 Bir meıııura veya ona yardım edenlere memuriydine 
aid vazifeleri ifa sırasında cebir ve şidlet veya tehdid ile mukavemet e· 
den kimse üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil silahla işlenmişse lıapis cezası bir seneden üç seneye kadar 
ve eğer beş kişiden fazla silahlı veya on veya daha fazla silahsız kimse
ler tarafından birlikte işlenmiş ise aralarında evvelce ittifak olmasa bi · 
le iki seneden beş seneye kadar hap:s cezası verilir. 

Eğer fiil kendisini veya akrabasını hapis ve tevkiften kurtarmak 
nıaksadile vaki oJ.ııuşsa birinci fıkradaki hal için bir aydan altı aya ve 
ıkinci fıkrada yazılı hal için üç aydın bir seneye ve üçüncü fıkradaki hal 
için altı aydan üç seııeye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salahiyet hududunu tecı;vüz ederek veya 
keyfi hareketlerile bu muameleye sebebiyet vermişse fail hakkında geçen 
maddelerdeki ceza dörtte bire kadar indirileceği gibı icabına göre ceza 
biisbütün de kaldııılabilir. 

254, 255, 256 ve 257 nci maddelerle yukarıki fıkralarda yazılı fiiller 
icra V <killeri Heyetinden bir vekil aleyhin:le işlenirse tayin edilecek ce· 
za yarı nisbetiııde artırılarak hükmolunur. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------------.,.- - ----------
KiLO FIATI 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. 

___ K_o_z_a ______ , __ 
3

1
1

,5_0 __ ,_
3
1

3
.6~~ 

Piyasa parlağı ,, • 
'--'"---

Piyasa temizi 
" ıane-1. 

-ıailen.------

-Ekspres •-----• 
Klevland -----35 1 39 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
-ıai1e-.---

Yerli "Yemlik" 
" "Tohumluk .. 

-Buğday Kıbrıs 
--"--Yerli~---

--.. --Mentane 
Arpa 

1 

YAPAGI 

1 
ÇIGI T 

1 
I_ 

3,12 1 :~.22 

HUBUBAT 

-- -

Satılan Mikdar 

Kilo 
- - -

. 

1 -

--· 
1 

1 

1 

Fasulya 
Yulaf --------
Delice • 
Kuş yemi 
Keten tohumn ·--------
Mercimek ____ I __ _ 
Susam 14.45 1 

UN -Dört yıldız Salih -üç . ... .. .. :o .;: Dört yıldız Doğruluk <o;l 
~ t= üç .2 c .. " - ·-o - Simit 

,~ 

== (ij " :::.ıı: :> Dört yıldız Cumhuriyet ::l 
CN (,,)o 

üç -
r--

" .. --
Simit ., 

Liverpol Telgrafları 

p,., 1 
Kambiyo ve Para 

31 I 10 I 1938 iş 8aukasıııuan <ılınını~tır. 
Sarı tını 

1 laz.ır ı 5 22 --r:;;;:ı - _ --- ı-=ı-=-
-----------~- Rayişmark 1 

ı. Teşrin Va. j 4 83 1. 1. ) ---S 1----------1- ·raıık ( ·rnnsız 3 ·3 
_2_. _K_a_m_ın __ .. ______ 4_ ~ Sterlin ( irıH"iliz ) -6- Oil 
_H_in_d_h_aı_ır _____ ı_4_'ı_Q2_ Dolar ( A11ıcı!k:.:_)_ __ · !~5 , 70 

Ncvyork 8 42 Frank (İs\ İçre) 00 00 

CAN lJ<UQl,l.\QlQ 

----"'-'! 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her gün hastalarını 

mahallesi 125 
ile 

9877 

Abidinpaşa caddesi Saracan 

numaralı muayenehanesinde kabul 
teşhis ve tedavi eder 

6-15 g. a. 

:------------------------------------------------------
1938 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

tlverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görn1ek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
1-16 9431 S. Pş. Ce. P. 

Beklenilen ,,Ateş ,, Geldi 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 

ı 
a 

m 
•• 
Om er 

S .)balan 

Ateş 
Türk antrasiti 

fa briı< asının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çök ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesi nden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi te'efon 168 TeL Beışeğnıez 

9490 16-90 

________________ ._......,..,_,..._ ____ _,,,t~-------------------------..-·-----

IR 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

1 

--

''':!" ı·r~ 

J 
/ 

R aleigh rnsiklı·tiı.in ı ütiin dliny.ıd;ı 
. kazandığı şöhret dayanıklıgı 

sap·sindedir . 

Meşhur Ralli 
---·------

Bisikletinin son 
- I 

Modelleri geldi 

ÇUKUROVA UMUM ACEN 1 ESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
5 26 9901 ------------------,,_, ___________ ......,.~-------------------______________ .....,..._. _________ .._.,__, __________ ._. ________ __ 

Opera tor 
• 
ıper 

Almanyadd talısilini ikmal ctmi~ ve B.:rlin h .utalı.rnelcrinde uzun müd· 
det asistanlık yapmıştır. H.ıstalaı mı Hılalialımer civarında Müslüm apar. 
tıınanında hergün sabahleyin saat 12 -8, öğleden sonra 6 -2 ye kadar 
kabul eder . 9598 g. a. 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
---------------------------------------------~ 

1 - Sebze hali üstünde Belediyeye ait iki evin birer sene müJ~cl 
icara verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 1 

2 - Hastahane cihetindeki evin muhammen icar bedeli (215) lir3 0 
0 

nıuvatkat teminatı 17 liı a 50 kuruş Toros fabrikası cihetindeki evio 
111 

hammen bedeli 200 lira olup muvakkat teminatı on beş liradır. ı;elt 
3 - ihaleleri ikinci teşrinin 17 inci Perşembe günü saat 15 de 

diye daimi encümeninde yapılacaktır. 
·• ac• 3 - Şartnameyi görmek isteyenler Bell!diye hesap işlerine m\JI 

at ebebilirler. 
5 - istekliler ihale ·· ·· kk t minall~ gunu muayyen saatte muva at e 

birlikte Be:ediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

9430 1-5-9-13 
:/, 

Mala ty_a_B_e_z_v_c_İ_p_l i_k_f_a_b-ri_k_a_s_ı _T_ü_r_k_A_n_o_n-im-ş-ir jel• 

Adana m~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 
. "" iktisat V t'kaletinin 19 . 8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yedi I 

fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bt
7 

ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik Top m. Top f. 

Çifçi 2 75 36 630 ·ı p 

1 - Satışlarırrız peşin ve fabrika teslimidir. 20 loptan aşağı ,·cı 
sipaı işlere 0/ 0 2 zam yapılır. ·ır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şaı tile göndcıl 
10 9602 ,,/ 

Ada na birinci icra me • 
m ıı r l uğun dan: 

38-427 
1 - : Bir Pedal makinesi 32 - 28 

ebadında Boıcn marka 6480 N. 
( 150} lira kıymetinde. 

2 : Bir adet lJüyük ma\dııc 
68 - 100 ebaJrnda Mdromoııi nıar ka 
15765 numara ( 1000 ) lira kıyıııc 

tindr. 
3-: Bir adet kağıt keski rr:aki

nesi 82 57 ~badında Bozen mark.1 
5970 N. ( 250 ) lıra kıymı' tindı· . 

4-: 13ir adet zımba makinesi 
{ El ilr ) Uozt'n uıarka 607•1 N. 
( 100 ) lirn kıymctindt' . 

P.T.Md.den 
oı·r~ 

Pozantı P. T. binasının ~:us 
2 11 938 de Çarşamb~ !ub: 1a5' 
onbirde Adana P.T.M. h.JğU . pa 
da komisyon buzııriyle ve 

11\rıı 
görüldüğii takdirde ihale et) 

iiıı re 1'11101938 den itibarı.:ll çk 
giiıı nıüdJclle açık cbiltnı~(btJ 
ıılmı~lır. 8u işe ait krf\ ~ 1 
1635 liı a 86 K. Jlup mu~a: 1 ı 

min::tt 123 lira<lır. Kal~ ~c11124) ~ lebe<ldinin 0/0 15 şıclır. J ı 1 
. Ol]{ ' 

Ju kanunun 16 ve 17 cı t' ~ 
·h· • t ·ıccek mucıumce tcmına veri k ı 

. · ı . örııtr 1 şıf name ı c şaı lnamcyı g ~ ı 

yenl e ıin lalıl gün ve.. 
1
' 11 ~ı 

haricinde P.T. müdiirlüğune 
5 - : Bir adet tel dikiş ınakine~i 

( 150 ) yaprnğı <lık ebilir Pıleğanl 
n aıka ( 200) lira kı}metinde. 1 caatları ilaıı olunur. 9~1 

6 - A. E. Kc . ikLbargirli motor 14- 19 23-1 
( 10 ) lira kıymetinde. 1

1 .. ,, 
7-:· 8 Kasa fantazi hurufat bir ku"ltu··r dirtklO 

kasa ı 2 kilodan kilosu 2 liraya. Seyhan 
1 

8-: Kasa masası ( 7 ) adet üçer lüğünden: 
liradan: J ııl 

Mehmet oğlu Musaya olan bor· Adana Merkez lnkı\a1r 15 ~· 
Yaı)tırılacak olan 1986 ira ııc ~ı 

cundan dolayı borçlu Yeni Adana 
matbaası sahibi Ahmet Remzinin ruş bedeli keşifli 4 dersaoe · c 
Yeni Adana matbaası { mahalline ) palı leneffüsanenin eksiltııl;~ı d 

d olunan aünde istekli çık1I1 11 •• ...ı 
aşağıdaki şartlar Jahilin c satıla t- u "" 

1938 ikinci tf'şrinirı 4 üne. 1 Cı1 cakdır. d il günü saat 11 de vilayet ~. 1 ı) Talip olanların satış giinü ına 
hallinde bulunmaları ve fazla izalıat 
almak istiyenlerin dairemizin 938-
427 dosyasına mürac ıat etmeleri 
liizumu ilan olunur. 

1-. Satış günü 21-11-938 
P.ızarertt>sİ saat 14 den 16 ya ka. 
dar hirinci artıı ma haddi layikını 
bulmadığı takdirde 15 gün sonra 
6-1-938 salı günü saat 14 dtn 
16 ya kadar yapılacaktır. 

2-: İhale bedeli ihaleyi mütea · 
kip alınır yüz·Je 7 buçuk p .. y akçası 
peşin verilmek lazımdır. 

3 : Satılacak makine ve alat 
ve mobilen·n mikJar cins ve takJir 
edilen kı ;meti yukaı ıtla ya11lıtlır. 

9429 

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Tam devreli koy okulları için 
7,5 'lira muhammen bedelli 60 adet 

tr.lel.ıe sırası ile 6 lira muhammen 
bedelli 12 yazı tahtasının imali 938 
senrsi ikinci teşrin, 11 inci cuma gü 

nü saat onda ihalesi yapılmak üze· 
re açık eksiltmeye konulınuştur. 

İsteklilerin 43 lira 65 kuruş le · 
minal makbuılan ile birlikte ihale 

gün ve saalında vilayet rncümenin· 
dehazır bulunmaları, şartname ve 
nüınunelerini görmek için de her gün 
kültür direktörliiğüne başvurmaları 

, ilan olunur. 23 -27-1-5 9898 

<Ümrninde ih<tle tdiln 1 k l. ı 1 
(IJI• 

niJen eksiltm~ye konuJnıuŞ I ıı 
!ilerin 149 lira teminat ma~ vı' 
birlikte ihale gün ve saatın 1 ıı' 

D 
. A •• • d hazit yet aımı encumenın e . i g 

maları keşif ve şartnanıel~lf 01, ~ 
mek için de her gün Küll 0

' o'ıJ 
tör lüğüne baş vurmaları ilaO 
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