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Yeni Belediyemiz 

NEVZAD GÜVEN 

A ylardanben çeşit, çefit 
dedikodusu devam etmek
te olan Belediye intihabı , 

Reisinin de scçilmesilc sona ermiş 

bulunuyor. 
Şimdi, Adana şehri, yeni bir be

lediye heyeti, yeni bir belediye re· 
isi ve yeni iş projeleri karşısında .. 
scnelerdenberi bin turlu sehehlerle 
belediye işleri Uzerinde sinirleri tah
rip edilmiş olan halk, hu defaki he· 
lediye heyetinden ve reisinden, çok 
haklı olarak. şimdiye kadar yapılmış 
olanlardan bambaşka ve dab.a mU· 
kemmcl iş beklemektedir. Halkın gö· 
zU önUnde, geçen on iki yıllık işle

rin bir hlinçosa canlı bir şahit ha
linde <Ben buradayım• diye bağır

maktadır. Bunlar inkar edilscdc, 
cdilmesede mevcuttur. Halkın şuu

runda yaşamaktadır . Halkın elinde 
memleket imarı için bir ölçu olarak 
da. kalacaktır. Bunun içindir ki, yeni 
beledi.ve he.yetinin ve reisinin vazife· 
si ağırdır. Bu agır vazifeyi ~zerine 

olmak hususunda cidden buyuk bir 
gayret ve fedakarlık göstermiş olan 
yeni belediye reisi arkadaşımızı teb
rik eder, fakat, ayni gayret ve fc
daarlığı işinde de göstermesini tabii 
olarak kendisinden bekleriz. 

Yalnız, şu satırları yazarken bir 
noktayı tebarUz ettirmeden geçcmiye
ceğiz. Bu noktayı izah etmezsek be
lediye işleri hususunda - bugUn ol
sun .. ·rar1n ol•un - yazacağımız ya· 
zılar yanlış tefsire uğrayabilir: 

intihabın son safhası olan bele
diye reisi scçımı, Adanada cidden 
buy uk bir mesele olmuştu . Bir kısım 
arkadaılar bir arkadaşı, diğer bir 
kısmı da başka bir arkad"1'ı riyaset 
makamına getirmek istiyorlardı. Bu 
hususta her iki tarafın görUşlerinde 

bir fark vardı. Bu farklkrı telif et
mek mUmkun olamadı. Bu işd bek
lenilen ve arzu edilen en iyi şekil 
belediye heyetinin tesbitinde elduğu 

gibi, belediye reisliği Uzerinde de ııok
tai nazarların telif edilmesinde idi. 
Ne çareki, mantıklarımızdaki ayrılık 

bu i1e mani oldu. Bu gUzel oirlik 
arzu•u bu noktada tahakkuk edeme· 
y ince bilindiği gibi bir ck•criyet bir 
arkadaşın Uıerinde toplandı. 

Bu hususdaki arzu ve du,uncc 
ayrılıklarının •ehcbi ne olursa olsun 
ortada bir vakıa vardir: Mcscleniıı 
halledilmiş olması.. Binaeııale.' h şim
di, göz ör.Undc tutulması lizımgelen 

noktalar şunlardır: 

lnkilabımızın iş husu.•unda takip 
ettigi prensip; işe , iş için ~arılmak 
ve işe, iş için adam aramaktır. Bunun 
içindir ki, bilhassa intihaplı işlerde 

herkesin kendi zavİ.>•tsinden bir görU· 

şu vardır. GörUşlerinde her iki tn
rafda kendini haklı görUr ve ona gö
re de çalışır. Neticede bir ekseriyet 

husule gelir, bu ek,,..eriyetin kanaatinde 
mutlak haklı olduğu söylenemez. Bu-

nu ancak zaman ve faaliyetlerin blao 
çosu gösterir, Fakat burada der· 
hal ikinci ve mUhim bir faktör rol 
oyn:ımalıdır: Bu da yUksek fırkacılık 
ahlakının bu hususdaki emirleridir. 
Ekseriyet .}'anılmış vcyAhut _yanılma· 
mış olsun azlıkta kalanların, bu ek
..,criyctin kara.rtna burmct ve riayet 
göstermesi, ekseri.yetin de azlıkdn ka
lan arkadnşlarınn kendilerine uyma· 
dıklarından dolayı hiç bir suret ve 
~ckilde Ustunluk iddiasında bulunma· 
Ja ve ku,gunluk izhar etıniyc kalkış· 
n13maları lizımdır. 

Biz, fırkacılığı, şarklı kafasile 
' k' , 1 ı _ııcundan tutulup kopuncnya kadar 
çckılecck bir ipucu görmemekte,yiz. 
Çarpışan, a,yrı ayrı SİJ·asi akidelere 
bağlı. iki ftl"ka mensupları < ,ya hep 
ya hıç ! > d' k k ' k d •yere ıhnclarını sonuna 

a ar kınınt\ koymayab"l" F L 
Liz tek. fırka ı B ~ ır. .ııa.:-tt 

a .1 .v :t. utun sıya.st içt'ı 
nuıı uU .. Ua•· 1 • . b • • 

T. ...c crımıx ir kutuıc b • 
,ı.r. lntıhal' · l · ~ agla 
mOcadelc cdc•:k.:~•nt c kcoc.li aramızda. 
:t en yar..-ını seçme 
t;C ugra,u·ız. 1, lıa1ına 1 . . • . 1 ge en ınsandan 
ı~c ça ışma, fcdakirhk f k . , craga.t ~·c 
Juksc mczıyctlcr bcklcrix. Umduk 
lnı·ımız tahakkuk ctmczMc ,ıra d • • . · ıun a 
)tcıı\iisinı 1ıddctlc teok;t eder;, • 

Suriye'de Buhran 
•• 

ÇOL'DE ÇARPIŞMA! 
SURiYE DÖRT MÜST AKiL 

MINT AYA A YRILIY()RMUŞ 
ALI KOMiSER ANSIZIN ŞAMA GELDi REISICÜMHUR HAŞIMÜLATASININ 

KUVVETLENDi -
BULUNUYOR! 

iSTiFA EDECEÖI HAKKINDAKI ŞA YIALAR BİRAZ DAHA 
SURiYE PIYASASI AÔLANACAK BiR HALE G~LMIŞ 

Halep : 2 (Hususi muhabirimiz-
den) - Suriye meselesi karşıhkjtını mu 

hafaza etmektedir. Kabine buhranı 
hala zail olmadı. Cumhur reyisinin is 
tifa edecegi haklındaki şayialar ku 
vvetlenmektedir 

Fransızların Suriyedeki tatbikına 
karar verdikleri yeni idare şekli hak
kında türlü türlü şayialar dönmekte-

' dir. Son günlerde üzerinde •srar edi-ı' 
len şayialardan birisi de memleketin 
Şam, Halep, Lazkiye ve Cezire vila
yetleri namiyle dört mıntıkaya ayrıla
cağı v~ yerli bir vali ile bir Fransız 

müsteşarının başında bulunacağı bu 
mıntıkaların dahili işlerinde tamamen 
müsta_kil olar~k idare edileceğidir. 

Bu idare usulünün daha t>vvel 
Lazkiye ve Cezirede tatbikına başla
nacajtı, ondan sonra da Halep ve Şa
ma teşmil edilecejti dönen rivayetler· 
cümlesindendir. Bu takdirde Suriyenin 
Beıuttaki :Fransız Yüce komi!erinin 
idaresi altında birl~ik hükümetler 
şekline konulması muhtemel görülmek 
tedir. 

Şam : 1 - Fransız Yüce komise
ri B. Gabriyel Piö dün akşam ansızın 

•• 
TURK HEYETiNiN 

~rut'~an b~raya gelmiş, Süriye hü
kıımetı erkanından hiç kimse il~ te
mas etmiyerek Komiserlik köşk .. 

k
.
1 

• • une 
ç . ı mıştır. 

~alep.: 2 ( Hususi )-Ebuzuhur 
oıhetındekı Arap aşiretleri arası d 
1

. n a 
ır çarpışma olmuş. birç"k kimseler 

} aralanmış ve bir kaç kişi de 0 .. 1 .. 
.. H d ' muş. 

tu.r. a_ ıse mahalline milis kuyvetleri 
fOnderılmiştir. 

Suriyede iktisadi vazıyelin .. 
j .. gun-
en gune b~zulduğu, son gelen Suri-

ye gozetelerınde görülmektedir. 
.. Bu. vaziyetten bahseden Şamda 

munteşır Fransızça Lakronik . gazetesı 
şunları yazmaktadır . 

Harp tehlıkesi v~ dünya vaz' t' 
nin gittıkçe vahim bir şek'! 1 ıye ı-S · · ı aması, 
urıye pıyasasını ağlatacak bir d 

l LONDRA ZiY ARETi 
ce t' . . ere. ye gc ırmıştır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 

Heyetimizle Ingiliz genel kur 
1 mayı müzakereler yapacak 

G~NERAL GAMLEN DE LONDRA YA GİDEREK 
TURK HEYETi iLE TEMASLAR YAPACAKTIR 

Loudr& : ı (Radyo) - Bir Türk 

askeri heyetinin General Kazım Orba 

y'ın riyaseti altında Londraya gelme. 

si beklenmektedir. Turk heyeti ile fn

gıliz genel kurmayı arasında müıake 
reler olacaktır. Türk hey.eti tayyare 

Deruhte olunan işlerin buyuk mc· 
suliyctlerini ve bu isleri Uzerlerinc 

) 

alanl.,rın daima, halka, parti.re hesap 
vermek mt=cburi,yetinde olduklarını 

göz önUndc tutarak, iş iste.yenleri, mc· 
suliyet kabul etmek husus undn gayret 
gösterenleri herkes takdir e<ler. Ma- 1 
rifet, iş nlanların başlangıçtaki bu 
umumi takdire layık ve mustehnk 
olduldarını gösterehilmelerindedir. 

Memleket işleri ve makamlar hiç 
bir kimsenin , biç bir S1Blf ve ailenin 
ne- malik.inesi ve ne de veraset tari· 
kile kazandı~ı hnkkıdır. iş· mezi veti & ! ... ' 

ehliyeti tahakkuk eden ve "fatı yal
nız vatandaş olan insanın uhdesine 
tevdi olunan bir vazife ve emanettir.: 
Bundan başka herhnngi bir dUsUncc 

) ' 
ve dustUr tahakkuku değil , akıldan 
geçmesi bile caiz olmı,yacak kadar 
korkunç bir şeydir. 

Şehrin sinirlerini cidden hasta 
duşUrmUş olan ı,u beledi.ve işi artık 

sona ermiş ve tamamen kapanmış 

bulunuyor. Bunun dedikoduları Uze· 
rinde durmak için bir tek fayda ta
savvur edcmi'-·oruz. Adana vılların 

J ' -

tecrUbe e bilgilerile olgunlaşmış bir 
belediye heyetine maliktir. Belediye 
işlerindeki faalij·etlerin istikametini 

ta~i.n etmekten mes'ul olan , belediye 
reısınden ziyade bu heyettir. Eger hu 
heyet, k.ndisindcn beklenen riddi 
randımanlı faali~·etleri tayin ve ta.ki 
edebilirse kimsevc bir söz du• p .1 i'mez. 

}[cpimizin vazifesi: hergUn biraz 
d~ha gUzclleşınesini can<lnn dilediği
mlz Adn.onmızın 1marınn el birligi ile 
ç~lışrnak, Uzerinc bu kadaı• agır va
zıf~ alan arkadaşlarımıtın mUvaffaki
yt·cktı~c ma.nt olmak dc!s' k~ntlilcrini 

a Vl\"C ' _ ı . · . ve ırşau etmektir. Ajusto ... 
büceklcrı gôb' 1 !'<U VC'-'ll bu h t yikı ltı d ~ .J ır~ın az-

a n " c;ırı;:ır etmekle hiç bi.r İf 

ve silah ihtiyacı için İngiliz imalatı 
nı tetkik ve bütün silah fabrıkalarıııı 
ziyaret edecektir. 

Parisden verilen haberlere göre, 
Türk askeri heyeti ile temaslarda bu 
lunmak üzere ğeııeral Ga:nlen de Pd 
rısden Londraza gelecek tır. 

görUlmez. I lusnUniyet ~ahiplcı·ioe kar 
şı Tıızifcmiz, onların İJİ maksatlarını 

tahrip değil takviye olmnlıdır . Aksine 
şahit olduı!umuz z 2ınan da en şiddet
li tenkitlerinıizi "'Ö.V lcmekten ve yap

maktan da bizi kimse menedemez. 
Şnhsi duşuncclerle irtikap olunan y,a
raz ve kiıı tecellilerine , scci,·csizlik
lcrine kimsenin tahaınnıUIU ~zun sU

rcmez ve bundnrı sadece ınemlekct 
zarar görUr. 

Partili arkndaşların bu gibi inti
h3.plardan sonra biribirlerint! kar)i• 

v~zi ~cleri vardır. Arada her ne geç· 
mış ıse derhal unutmak ve derhal 
omuz omuza vererek memleketin fa~y

da~ın3 çalışmak . Bu gibi intihap iş
lerınden sonra nıuvaffakivette bir bö
burlenme vesilesi bulmak ne kadar 
çir~in ve çocukcn bir hareketse, ınag 
lubıJctten de bir garaz ve kin vesi· 
lc;i çıknrmak o kadar tehlikeli ~e 
bayagıdır. Bizim gibi perva~ı zlara 
bunları sö;,·lcten ş c,y ~ yıllardAnberi 
pren,ipleri uı;runn başımız> koydugu
ml ukz buyuk fırkamızın binndicc mem· 
• etın menfaatleridir . 

'l" eni beledi.' c reis in1ize bu hu~ u, 
ta buyuk bir vazife duşmekte,lir. 
Meclisin temiz havasına sokak dedi 
kodularının karı~nıasınn ~iddetlc mani 
olmak. Bu, bizznt kendi muvaffaki
yeti için de başta gelen sartlardan 
birisi dir. Bu meclis içind: tencffus 
edilecek bir hava ynratnmııdıgı tak
~ird~ kendisi zarar gördugu gibi ~chir 
''lerı <le •c halk menfaatleri de bir 
takım nıanfioı:ız gUı·ultulcr içinde boğu
lup gidc:r. 

Kaı-.101 Encı·i bir dnhn tebrik ede
riz, Şakn tarnfı olmavan bir İı.;İ U.ze

rİllc :ılmnk ccsnrctini. gösterdi. J<:n 

btıvllk <lileginıiz de; 'furk,ö7.Unc, sU
tunlıı.rını hakkındaki takdirlere ha-;r· 
(:Jchilccck fır!ı:atları verme idir. 

Ben eşin nutku 

"Çekoslovakya 
ölmiyecektir 

" 

Bay Bene, 

Vaşington : 2 .<Radyo) Eski 
Çekoslovakya Reısıcümhuru B· B 

b. "Y e-
neş ır nutuk söyliyerek Al 
Ç k 

• manyanın 

e osl?vakya üzeriedeki ilhak ha· 
reketını tanımadıklarından d 1 'k h"k " o ayı A. 
men a u umeılerine leşekk" . 

b 
ur etmış 

ve u nutku esnasında •Ç k 1 
·· ı · e os ovak-

ya o mıyecek tir ciemışlir. 

r-v---·-·-. -. -·-· - . -i ·-·-·-·-< 
j B!R HABERE GuRE j 

• ! 
: Hataya ait 
! Türk - Fransız 
• 
;anlaşması 
; beş Haziranda 
• 
1 İmzalanıyor 

• 
• • 
1 
1 

• 
1 

1 
1 

• • 1 
• 1 
; lskandaru11 : 2 (Hususi 1 
; muhabirimizden) Yani t 
; gUn gazalaalnda, "Havas t 
; ajansının resmen ııaın attı. ı 

i 1)1,. kaydll• verllan bir ha. t 
; bere göre Halaya alt TUrk. 1 
; Fransız anla•maaı be• 1 
; Haziranda imzalan 1 i lır. acak-
• • 

·-·-·-·-·-·- . ·-·-·-·-·- . .......... -

ALMAN - YUGOSLAV TEMASI 

P©D CI 

Arasında yapılacak görüme
ler nasıl netice verebilir.? 

BELGRAT GAZEfELERİ YUGOSLAV ALMAN 
DOSTLUGUNDAN HARARETLE BAHSETMEKTELER 

Belgrad : 2 Yugoslav gazeteleri, 
Yugoslav Kral naibi prens paul ıle p
renses olga'nın Berlin'e yaptıkları 
resmi ziyaret hakkında birçok haber
ler neşretmektedirler. gazeteler, bu 
tezahüriin ehemmiyetine i~are t etmek-

tedirler. 
Samouprava ga zeıesi , başmakal~-

sinde, Almanya - Yugoslavya mu · 
nasebalının bir tarihçesini yaptı!dan 
sonra şöyle demekledirler: 

Yugoslavlar, Alman doslluğunun 
bizim için ne demek olduğunu .ve bu 
dostuıı-un yalnız bizim için d e !l'ıl, Bal
kanlardaki ve bu itibarla bülün dosl 
ve mütıefıkleıimiz için bir sulh zama
nı leşkil etmekle bulunduiiunu pek: 
ala biliyoı larki ltalya ile olduğu gıbı 
Almanya ile de çok tabii ~e dosta
ne komşuluk münasebetleri idame 
ediyoruz ve bunu yaparken hattı hare
ketimiz evelce tesis edilmiş olan di
rektiflerden ve tesbit edilmiş bulu· 
nan yoldan inhiraf ettiğimiz takdirde 

--- ----
Müstakil fırka 

grubuna girecek 
mebuslarımız 

Ankara : 2 (Tdefonla) Teşek · 
kül edec~k 21 gişilik müslakil fırka 
grubu için aşağıda adları yaıılı mebus 
!arımız söylenmektedir. 

(Rana Tarhan İstanbul) (Ali Rıza 
Türel Konya) (Nakiye Erzurum) (Şe
hıme İzmir) Fuat Sırmen Rize), (Faz 
lı Güleç Bursa) (Aziz Akyürek Er~u· 
rum) Emin Arslan Danızli ) Sadrı Er
ten Kulahya) (Kemılettin Kamı Rize 1 
(Zıya Karamürsel lstanbul) (Emrullah j 
Barakan Malatya) Husamettın Kuıal 
E•ki Sıhiye müsteşarı) (Atıf Akgüçr) ı 
( Zeki Mesut) (Ahmet Şükrü Esmer) 

\Rıdvon Nafiz). 

büyük bir mesuliyet altına gireceği
mıze kani bulunuyoruz. 

Bu gazete, bundan sonra kral na
ını Pres pol ile prenses Olga'nın Ber
lin'i ziyaretlerinin Yugoslavya'nın Al
manya 'ya karşı yapıcı siyasetinin mu . 
lantan bir tazahürü olacağını yazmak· 
tadı r. 

Samouprava, şöyle devam ediyor: 

Prens ve Prensese bu seyahat· 

!erinde bütün milletin sempatileri 

refakat edecektir . Çünkü millet , 

buğün hudutlarında hüküm sürmekte 

olan sulhdan ve küçük büyük bü

tün komşuları tarnfından Yugos· 

lavyaya karşı gösterilen itimat ve 

hürmetten dolayı Prens Paule şük
ran borcu olduğunu müdriktir 

Filistindeki 
• kanlı ısyan 

Bir sineınada 
bir bomba 

atılan 
ile 

10 kiŞi öldü 
Kudüs: 2 - Bir arap sioenıası 

na koııulan bombanın patlamasiyle 

10 kişi ölmüştür, Bunların arasında 
üç İngiliz askeri de bulunmaktadır. 
Sinema binası hemen harap olmuş 
bir vaziyettedir. 

Bunun üzerine lngiliz başku· 
mandanlığı derhal bütün sinemala
rın son emre kadar ~ apatılması~ı 

emretmiş ve kahve hane gibi umu· 

mi yerlerin de akşam sekizdw sa

bahın yedisine kadM kapalı kala 
cağını ilan eylemiştir. 

Filistinin diğer mıntakalarında 
da ihtilal hareketi yeniden ve bütün 

şiddetiyle başlamış bulunmaktadır, 

Polonya'lı musikişinas ve 
va,tanperver Padreveski 

Bir daha konser veremiyecek mi? 
BÜYÜK ADAM AMERIKADAN ISVİÇREYE NAKLOLUNU)OR 

Nevyorktan 
[Parı Suar] 
Gazete sıne 
yazılıyor : 

lgnace Pad 
reveski son 
konserinı vr 

rcceği ak 
şaın, biıden 
bire yayılan 
bir hulıerlc 
dok tollınun 
ınarııf nıusi 
kışinasa mü 
sade etıne 
diği. konse· 
ıin isledi lı' İ 
büyük bır 
gayı eıin bır 
kalp kıizi 
husuk gelir 
mc ~ı n den 
korktuğu öğ 
renildi. 

l'adreıe,/,ı 
Konser sa

lonunda ·şim 
diye kadar 
görülmemiş bir kalabalık vardı. Mev. 
cut 15,000 seyirci kendilerine iade 

edilen paralarını alır.adılar ve bu pa
ranın biızal Pcdreveskı'ye verilme
sini ıstediler. 

Bütün gece ünlü n1üzisyenin sıh
hatı hakkında biiyiik bir endişe mev
nıttu. Fakat ertesi gün kendisinin ra
hal bir g ece geçirdıR"i ve b ;r klini· 
ke nakline lü zu m gösıerılmeıniş oldu
ıru oğı enild ı. 

Kendi si şimd i Nevyoıkuıı bü}ük 
bi r olelınd · · istirahat eımektedir . Bi
r<ız kendin i loplar toplamaz lsviçrcyc 
ıl'Öt [ırülcrektir . Fa~ . aı bu musiki de · 
h a sının ;ıılık faalıyetlen ka!aca!l'ı ve 
}>adıe\esk i 'nin bir daha konser ver .. 
nı ' yereğ iııdcn korkulmaklddır, 

Llugüıı 78 yaşında b•1lunan !'ad
ı evcskı elli bir senedenberi kendisi 
sanata ne kod ar kuvvetle bağlamışsa 

va tanı olan Polonya içinde kendisi ni 
o kad ar büyük bir fera gatla hasr cl · 
ıııı ş l i r. 

Umumi harple Polonyanın kıır
tııluşu içın bır gönüllü alayı lcşkıl 
elmiş ve Versay muahedesinden son
ra da Polonya Cümhurreisi olarak 
memleketi içi~ büyük hiım< ile 
görmüştür. 



Cümhuriyet Halk Parti
sinin dört senede gör
düğü mühim işler . 

Partimiz dördüncü Kurultayın 
tesbit ettiği işleri azami 
derecede tahakkuk ettirmiştir 

- Dünkü sayıdan artan -

2. 39 şehir ve kasabanın fenni 
su işleri ikmal edilmiş ve edilmek 1 
üzeredir. 52 şehir ve kasabanın prol 
jeleri bitirilmiştir. 

3, Muzır hastalıklarıdan korun 
mak için faydalı afişler yaptırılıp 

köylere kadar dağıtılmakta Vt! yine 
bu hususta faydalı filimler gösteril. 
mektedir. 

4. Mevcut hastanelerimizin fenni 
ihtiyaçları hcrgün bir kat daha ik· 
mal edilmekle beraber icabedtn tev 
siler yapılmakta bundan başka do
kuz vilayette yeniden hastahane inşa 

mıştır. Keza mmtakaların hususiye
tine göre bağ yitiştirme işi esaslı 
bir mevzu olarak ele alınmış ve bu 
na göre muhtelif devlet fidanlıkların 
da yetiştirilen fidanlar meccanen da 
ğıtılmaktadır. ve denebilir ki bu hu 
susta son senelerde büyük inkişaf

lar elde edilmiştir. 
3 - Rize mıntakasında çaycılık 

işi inkişaf halindedir. Tesis edilen 
tobum islah enstitü ve istasyonla
rınd°a memlekette ekilen hububat 
tohumlarının islahına çalışılmakta 

- Gerisi üçüncü s.ıhifcde-
edilmekte ve yedi vilayetle yapıla· __,,..,..,.,~---__,..__,..~~-=,---

cak hastanelerin de projeleri tamam K d k• • 1 
lanmış bnlunm;ıktadır. ozan a ı cınaye-

5. Sıtma, verem, frengi, trahom tin failleri 
ve bütün bulaşık hastalıklarla mü-
cadele işlerine ehemmiyetle devam 
edilmekte ve bu yoldaki te~kilat her 
sene genişletilecek memleketin umu 
mi sıhhatının" sağlaştırı!masına çalı 

şılacaktır. Bu hususta kongre· dilek 
leri imkan nisbetinde ehemmiyetle 
dikkatle tutulmaktıadır. 

6. Göçmen işleri gelecek göç· 
menleri, derhal yerli ve müstahsil 
hale koymak gaye ve esası gözö· 
uünde tutulacek hükumetçe tesbit e 
dilmiş bir proğram içinde muntazam 
yürütülmektedir. 

OümrUk ve lnhlsarlarda : 
1. Gümrük ve inhisar işlerinde 

prensibimiz milli ekonimiye hizmet 
tir. Bu bakımdan tarifeler tanzimin 
<le bu esasl&ra riayet edildiği gibi 
gümrüklerde yolculara bilhassa turis 

1 
tlere kolaylık olmak üzere "proşür" 
neşredilmiştir. 1 

Kaçakçılıkla mücadele için lazım 
gelen tertibat alınmış, gümrük mu ı 
hafaza teşkilatı kuvvetlendirilmlş ve 

1 

hudutlardaki kaçakçılığa karşı la· 1 

zımgelen tertibat ittihaz edilmiştir. 
2. Tütün Z'"riyatında tohumdan 1 

haşlıyarak ekim tütünün deklen
mesi ve yaprak tütünün işletmesi 

ha.kkındaltetkiklerde buiunulmuştur. 
ve muvaffakiyetli neticeler alınmış
tır. Son dört sene zarfında tütün 
enstütüsü vastasile tütünlerimizin 

cinslerinin daha ziyade iyileştirilme 

Muhakeme ve mahkum 
oidular 

}}ozan : 2 { Hususi) - Hadi· 
seyi mufassalan bildirmiştim . Hüs· 
nüyü yaralayarak öldürmekten ve 
Mehmet, Ömer dağlılarıyla lsmail 
Atıcıyı yaralamaktan suçlu olarak 
tevkif edilen Arslanlı köyünden Ah
met Derıizle Emin Tıraşın ve Mü · 
şevvik zanlısı Halil Topal oğlunun 
mahkemeleri dün bitti . Mahkeme 1 

salonu brıştan başa ve hıncahınç 
sa mi inle . dolu idi. Hüküm neticesi 
şudur : 

Emin 18 seneye, Ahmet Deniz 
4 buçuk aya ve Halil Topaloğlu 
19 güne mahkum olmuşlardır. 

Şehrin unıumi yerlerine 
asılan sıhhat afişleri 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve 
kaleli tarafından tabettirilerek vila 
yetimiz sıhhat müdürlüğüne gönde 
rilen muhtelif mevzulardaki sıhhat 
afişleri şehrimizin bütün umumi yer. 
lerine asılmıştır. Bu afişlerdeki ögüt. 
ler halkımız için çok istifadelidir. 

ZABIT ADA 

·Bir kadının hırçınlığı 

sine te{ebbüs edilmiştir. Bakırsındı mahallesinden Ahmet 
3. Müskirat imali için lazım olan kızı Emine adında bir kadın, müsa· 

iptidai maddelerden bir kismının ka ı ade alınmaksızın hapisaneye giril. 
litesinin yükseltilmesi bir kısmının mesi memnu olduğunu söyliyen nÖ· 
da fazla istihsaline imkarı verilmesi betçi jandarmaya fona sözlerle ha· 
için çalışılmaktadır. karet ettiğinden, yakalanmış ve hak-

4 Tuz fiatı oıltı kuruştan üç kuruşa kında kanuni muamele yapılmıştır. 
indirilmiş zirai sanayiin ve deniz mah 
sullarının muhtaç oldukları tuzun te r 
mininde kolaylıklar gösterilmiştir. I ( NEBATLAR 1 Kahven~n lıa~y~da 

Tuz tevziatı da rasyonalize edil ARASINDA "?ntifaşıs!,, bır ıç-
miştir. 1 kı o;ayıldıgı h~her 

Ziraat ı,ıerlnd 

1. Buğday kanunu tatbikatı her 
sene daha ziyade genişletilerek mem ' 
leketin buğday istihsal "mıntıkalarına 
teşmil edilmektedir. Yirmi alım mer 

1 

kezi dört sene içinde arttırılarak alt 1 

mış bire şıkarılmıştır. Keza beheri 
dörder bin tonluk dört mühim mer 
kezdeki siloya ilaveten bin ile oıı 
bin tonluk arasında olmak üzere on 
bir sılo daha inşa edilmiştir. 

verilmektedir. Halbuki kahve sıyah 
faşist gömleği de siyahtır. Kahve, 
makarnadan sonra ltalyanların en 
sevdikleri şeydir. Öteden beri 'pi· 
şirdikleri espresso kahvesi meşhur 
dur. Daha garibi, kahvenin menşe 
noktasından vatanı sayılan Habe 
şistan, şimdi ltalvanlaıın elindedir. 
Buna rağmen kahve sıkıntısı. kah 
ve düşmaıılığı var işte.. Şebebi, 
kahve parasile silah edinmek siya· 

r Ü ~ h «§) lb> e ır o e ır ıı , ........................................................................... ~. 

ŞUNDAN BUNDAN 

Suları sıcak memleket ! 

B üyük bir memle"et kalorif~ 
meselesini kökünden haJlettı' 

Büyüklerimizin yeni 
Belediye meclisine 

telgrafları 

Bay Kasım Ener 
Beledlya mecll•I Pelei 

ADANA 

Belediye meclisinin temiz duygu 
!arına Reisicümhur ismet fnönünün 
teşekkürlerini ve muvaffakiyet te 
mennilerini bildiririm. 

Kasım Ener 

Umumi K~Ulp 
K. Oedeleç 

Beledlye mecllS Reisi 
ADANA 

Yeni Belediye meclisinin işe baş 
laması münasebetile gösterilen duy
gulara teşekkür eder saygılarımı 

sunarım. 

Yeni 
ve 

M. M. Reisi 
A. Randa 

Sebzeler 
meyveler 

Şehrimizde bu hafta için~e seb
ze çeşitleri bollandı . Domates ve 
patlıcan da artık sebze haline gel· 
di. Kiraz ve kaysı da çok ballandı 
ve ucuzlamaktadır. Keza taze bam· 
ya da çıkmış~ve sebze halinde sa· 
tışına başlanmıştır. 

Çıkmıyan sebzelerden bir büber 
vardır. Bu hafta yeşil büberin de 
sebze haline geleceği tahmin edili . 
yor. 

Halihazırda yeni sebze fiatları 
pahalıdır. Orta halli evlere 'girtcek 
derecede değildir. Fakat bir hafta
ya kadar ucuzlıyacağı muhakkak · 
tır. 

Müsadere edilen silahlar 

Müsellah askeri şahı~larm işle

dikleri [carhlardan dolayı silahlarının 
cüriim eşyası meyanında müsadere· 
sini müteakip adliyece muhafaza 
edilmiyerek müsadere olunan yerde 
ki askeri garnizona tevdii adliye 
vekaletinden şehrimizdeki alakadar· 
lara bildirilmiştir. 

Trende · çalınan 
200 Lira! 

Hırsız yakalandı 

Kayseri Adana a ı asındaki ka· 
tarda Kayserili lbrahim ad111da bi. 
risinin 200 lirası çalınmıştır. Derhal 
yapılan tahkik:at ve araştırma neti
cesinde paralar, ayni trende yolcu 

ŞEHiR MECLiSiNDE 
Daimi ve ihtisas 

seçimi dün 
encümenleri 
yapıldı 

Belediyenin istikraz meselesi tetkik ediliyor 

Şehir mecllal dün •aat onda yeni Reisi Bay Kaaım Enerln 
:relsllglnda toplanmı,tır. 

hk olarak riyaset divanı seçimi yapılmış ve birinci reis ve 
klletlne operatör Ahmet Erzin lklncı r.ela veklletlne de Hasan 
Atef, kltlpllklere de E.krem Avni Zalmler, Salih Zeki Bugay ve 
Nihat Oral ayrılmıştlr. 

Bunu müteakip daimi encU 
men seçimine geçllmlftlr. Dok 
tor All Naim Özgener, Hasan 
Ataf,Eczacı Basri Arsoyun da 
imi eucUmen nzehjiı tahakkuk 
etmlftlr. 

ihtisas encümenleri de şu suret 
le teşekkül etmiştir : 

Bütçe encümeni : 
Hasan Ataş, Hazım Savcı, Mem 

duh Pekbilgen, Tevfik Kadri, Mahm 
ut Barlas, Salih Zeki Buğ ay, Rif at Ya 
veroğlu, 

Kanunlar encUmanl : 

Avuka Rifat Yavero'ğlu, Avu
kat Macii Güclü, Hakkı Salih, 

Hasabı kati encümeni -

Mahmut Barlas, Salih Zeki Bu· 
gay, Rasih Özgen, Kerim Uluscutürk 
Auh1si Akdağ. Hazım Savcı, Müved 
det Altıkuluç, 

imar tezyin encümeni : 

Müveddet Altıkulaç, Ziya Ak
verc.h, Coşkun Güven, Recai Tarım. 
er, Emin Tolonay, Fazlı Meta, Şekip 
Beriker, 

Tarlfe encümeni : 

Kerim Uluscutürk, Nihat Oral, 
Vehbi Savaşan, Mahmut Kibar, Ek
rem Avni Zaimler, 

Sıhhat encümeni : 

Mersin 1 ürkofisinin 
lağvedilmesi Üzerine 

Ticaret müdürlüğü ı 
teşekkül etti 

Haber aldığımıza göre, Mersin 
Türkofisi teşkilatıııın lağvı üzerine 
Mersinde dün bir "Ticaret müdürlü
~ü,, kurulmuştur. Ticaret müdürlü
ğüne de mulğa Tiirkofis müdürü 
H. Midhat Karakölge getirilmiştir. 

Türkofisde çalışan diğer me
murların vaziyeti hakkında henüz 
bir emir gelmemiştir Ayni zamanda 
Mersin mıntakası ticaret müdürlüğü· 
nün faalıyet sabası ve bunun şumul 
derecesi hakkında henüz bir : tali· 
mat gelmemiştir. 

ŞEHiRDE HJ\ ~A 

Dün şehrimizde gök yüzü ke · 
sif sis'i ve bulutlu idi. En çok sı 
cak 28 dereceyi bulmuştu. Hava
da hafif rüzgar vardı. 

Saati değişen tren 

Bu memleket lzlandadar · k 
Devlet, volkamk arazideki ı•~. 

su kaynaklarım lca~lize etti • 1-1.
11 

kı1met merkezine getirdi . Reyki'' 
vikte büyük bir tevzi havuzu i11t' 
edildi. Bu havuz; dakikada 200 lit

1
rt 

k ı· 
sıcak su dağıtıyor. Bugün artı 

Jandanın h~r evinde kalorifer v~~ nl 
Musluklardan da her gµn bol D'" 1 

sıcak su akıyor . 
2000 metre murabbaı muar.z•ııt 

bir serde de her şey turfaaıda yr: 
tiştirilmektedir • 

Son zamanlara kadar lzland•' 
daki sıcak su kaynakları boş yere 
akıp gidiyordu • insan bu kaynak' 
fardan da istifade yolunu buldu.. 

Kiğı Han saat 

P ariste bir dükkanın cameki"' 
nında herkesin hayretini mu· 

cip olan bir saat vardır . Bu sa•t 
iki buçuk sene evvtl yapılmıştır ~ ~ 
hala işlemek~edir. Bunda şaşıfac•~ U 
ne var? Demeyiniz. Çünkü bu saat 
kağıddan yapılmıştır . 

Bu kağıd saat rakaslıdır • R•: 
kas da kağıddan , dişli makineler• 
de kağıddandır. Ancak bir metre v 
kadar ip ve bir iki çividen başka v 

saat kamilen kağıd ve mukavv• 

Jır. 

BÜNGUKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYONLI 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOS 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi - 3 16 /939 

13.30 Program . 
13.35 Müzik (Neşeli müzik) Pi. 

Dr. Ahmet Eızin, Dr. Bahri Er 
kan, Diş tabibi Şevket Çekmegil, 

Diş tabibi lsmail Somer. Müsta 
fa Gülek, 

14.00 Memleket saat ayarı, ajilııS 
ve meteoroloji haberleri. 

Sabahları saat 10 13 de Ada. t4.lO Türk müziği ı - Peşre~ 
nadan hareket ederek Mamureye 2 _ Artakinin Kürdil hicazkar şark~ 

iktisat encümeni : 

Mustafa Ôzgör, Şekip Beriker, 
Ziya Kurttepeli, Emin Tolonay 

Ltisas encümenlecine ayrıldıktan 
sonra mevzubahsolan 65 bin liralık 

istikraz meselesi bütçe er.cümenine 
havale edilmiş ve Seyhan imar bir
ligine geçen seneki belediye meclisi 
tarafından aza tefrik edilmiş olduğu 
id Jiasile yônid~n seçim yapılıp ya· 
pılmam;ısı hakkında bir karar veril 
mek üzere meselenin kanunlar encü 
menine havalesine karar verilmiş ve 
gündelik de başka bir şey hulunma 
dığından 6 Haziran salı günü saat 
on beşte toplanılmak üzere meclis 
tatil olunmuştur. 

Hasan o~lu Mustafanın üzerinde bu· 
lunmuştur. Suçlu adliyeye sevke-
dilmiştir. 

kadar giden tren bundan sonra (Cismin gibi) 3 - Sehak : (Çılgınc. 
saat dokuzda Adanadan hareket seviç) 4 - Kemençe taksimi 5- f•. 
edecek saet 13-45 de Fevzipaşaya izenin: (Badei vuslat içilsin) 6- Şe: 

J 
Seddin Ziya : (Ey gonca açıl) 7 varacak ve saat 14 de Fevzipaşa· 
Muhtelif saz eserleri. 

dan hareket ederek 19 da Adanaya 
14

.
40

_
15

.
30 

Müzik (Karışık Pro1r 
gelecektir . 

Kozanda Halk dersane
lnrinden 106 Bayanımız 

diploma aldı 

Kozan : 2 ( Hususi )-Kozanda 1 

iki sınıf olarak açılan kadınlar Halk , 
dersanesinin o tarihteki mevcudu. 
nun 128 olduğunu bildirmiştim . 
Sayın Maarif memuru Bay Bekir 
Ooadın kıymetli çalışması neticesi 
bu yegun 165 e varmiş ~e tedriste 
Nisan içinde l itmiştir. Mezun olan
ların sayısı 106 dır.Mezun olanların 
tam bir olgun şekilde çıktıklarından 
öğretmenleri Rukiye Çiner ile Ra· 

' mize Culhacıyı tebri~ ederiz. 

ramı -- P.I) .. la'' 
15.30 Milli küme musabaka 

(l9 Mayı$ Stadından naklen). 
19.00 Program ,1 ) 19.05 Müzik (Dans saati - l · 
19.30 Türk müziği (Fasıl beyci•} 
20 10 Konuşma (Dış politika tııı· 

diseleri) 
20.25 Neşeli plaklar - R. 

·ao.; 
20.30 Memleket saat ayarı , aJ 

ve meteoroloji haberleri. ·ı-
.. . ,.,.. t Rcf' 

20.45 Türk mu zı 5 ı - . ·ııı 
Fersan : (Cilıanda biricik sevd•~, 
sensin) ı - Şevki : (BilmiyoruınG ~· 
na ne oldu) 3 - R. Fersen : ( o ill 
sümden kaçıp gittin) 4 - Şems~l~) 

d . ı· oruw Ziya : (Denizin dalgasını ın ıv . 111iş 21 oo Müzik (Muhtelif scçıl 
besle, şarkı ve semail~r) : yş• 

21.20 Temsil (Nedım geces' 
., zan: Ekrem Reşit) · (ı;c· 

kelesi olan Moha (Mokka) dan ki· nebi dillerle) _ _ 11 / KAHVE ye "Moka,. derler. Bu, Yemenin is 1 22.00 Haftalık posta kutusu 

22 30 Müzik (Kuçuk Orkestr ' 
' nayedir. Derken kahve zeriyatı Ca Ş .. . A k ) 1 _ Fried waııe 

m~dilir. Bu tetkik esası üzerınden, O,'.)manlı padışahları kahve a . . · ef: Necıp ş ın ır' 
k h H b 1 ld k leyhi lde mu··cad-·le ettiler. fç~rıi idam vaya sırayet dtı Oradan pek garıp - Rüya - Kemau solo ve Orge\ı• 
a venin a eşistall ı o uğu anaa. şekilde Amerikaya geçti için 2 _ Volgraf _ Kalbimi af ııi · 

ti uyanmıştır. Hu nebat oradan Ye· la tt:hdit ettiler. Fakat başoluna· Bir efsaneye nazaran, Yeni doldyr - ağır Vals 3 -_Ra~fll:,,,. 
menP. geçmiştir. Kavrılmış ve çe- madı. dünyadaki kahve ağaçfarının dedesi noff _ Prelude 4 - Bork_ıevvıc 
kilmiş taneleri pek . eskiden beri A- İkinci Şarl de lngilterede k"ah· Cavadaki kahve plantasyonlarından Gavot S - Raff - Kav::.ıtın._ c 'i

8
, 

rabistanda bir içki suretinde kul- vehaneleri "fesad ocağı,, sayrr.ış ve celbcdileıı bir tek kahve ağacıdır. 23.00 Son ajans balıerlerı v 

!anılırdı. Jcapatmak istemiştir. Bütün bunlara Bu, hediye olar~k Fransız kr~~ına rınk~~.'1°5g~~~m. tahvilat, Kafllt>•Y0 

Kahve içmek a" deti Osmanlı rag~ men bu meşrup du'"nyanın h·r kd J'I · O d t. t ı · f' t) • • ~ t~ irn ec ı mışti. a ye ış ırı sın _ nukut ve Ziraat borsası ( •Y8 p.I 
Türkleri zamanında fstanbula gel· yanına yayılmış bulunuyor. diye, Antillerc yolladı. Yolda fır-

23
.
15 

_ 
24 

Müzik (Caıband) 
miş; buradan Venediğe, lngiltere Bugünkü günde kahve sarfiyatı tına çıkıp se~ıahat uzamış, su bit· ___/ 
ye, Fransaya ve Avrupanın diğer en fazla Birİeşik Amerikadadır. miş ağacı götürmeğe memur adam, 

2. Meyvelerimiz~n cinslerinin is 
'lahı ve standart tiplere ayrılarak te 
ksiri esası göz önünde tutularak 
fidanlıklar yapılmış ve buna göre ye 
tiştirılen fidanlar paralı ve parasız 

olarak bol bol dağıtılmaya başlan-

seti 1 yerlerine yayılmıştır. Adam başına senede 5 . 5,5 kilo kendi hissesine isabd eden suyun 
* Avrupada açılan kahvehanele· kullanılır. Bütün dünya istihsalinin yi!rısını ağaçla paylaşmış, Löylelikle 

* * re daha ziyade siyasiler, sanatkar yarısını bu memleket istihlak eder. menzile ulaşmışlar. Dünyanın en bü · 

. 1 k' .. ·ıyo"" lngiltere ra a uç mı 
luk kredi veriyor 

Bir nebatın yaba,ni halde en lar devam ederdi. Bugünün modern * yük plirıtasyonlarıııın dedesi işte 1 gil• 
çok cinslerine nerede raslanırsa, kulüpleri de böylelikle kahve etra· • * Londra : 2 { Radyo) - ."

1 
o' 

bu maceralı ağaçmış, k · - mı Y 
menşeinin de orası olduğuna hük- fında doğmuştur: Avrupalılar Yemen cinsi kahve- tere, Irak hü umetıne uç 

------------------------------------""""""---"'---------------------- lngiliz liralık bir kredi açmıştır. 

\1 
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Cümhuriyet Halk Parti
sinin dört senede gör
düğü mühim işlet !ürk -

anlaşması 

Bay· Ruzvelt'in 
tetkik seyahatı k 

u· 
a· 

- ikinci sahifeden artan -

şa ve elde edilen tohumlar bazı mın. 
re tıkalarda ?meccanen bazı yerlerde 
lı· de maliyetten dun fiatla .dağıblmak-ı 
r · Halkın elindeki tohumların mecca · 
1 nen temizlenmesi için de selektörler 

alınarak muhtelif yerlere dağıtılmış· 
ııı ve faaliyete geçilmiştir. 

4 - Orman çıftİiği pulluk fab· 
rikaıu tevsi edilerek geçen yıl yap

a' hrılmış olan on bin pulluk göçmen· 
lerc ve kombinalara ve talip olan 
zürraa satılmış ve dağıhlmışhr, 

re 

5 - Zirai sanayi üzerinde ~sas· 
lı Flüdler ve çalışmalarla meşgul 
olunmaktadır. Muzir hayvanlar 
ve hastalıklarla mücadele işi fenni 

a" bir surette tatöik ~edilmektedir, 
lJ• 6 - Memleketin hayvan nesli-
at nin islah ve hastahklardan korun· 
ve k ması için ğittikçe artan ve teş i · 
"~ Jatı gittikçe genişliyen bir :mesai 
at tatbik edilmektedir. Bu hususta 

mevcut depolar ve istasyonlar ço· 
ğaltılmaktadar.:Bundan başk11 men
sucat fabrikamıza maddei iptidaiye 
verecek hayvan cinslerinin islihı 
ve çoğaltılmasına ,da çahşılmakta
dır. a 

7 - Ormanlaıımızın ·fenni İş· 
lttme: imar, arttırma ve koruma iş- l 

leri ehemmiyetle göz önünde tutu- 1 
!arak bu işlerin inkişaf ettirilmesi· 1 

ne ait tedbirler alınmış Üzerlerinde 
çahşllmakta bulunmuştur. 

Ticaret ı,ıerl : 

1 - Parti programının talep 
ettiği "Memlekette kredi faizinin u· 1 

cuzlatılması işi,, çıkarılan bir kanun. 
la ve kurulan kredi müesseseleri 
ile kısmen temin edilmiş, tefecilikle 

1 

ı. 

S)S 

ICanunu mahsusuna tevfikan mücadele 
edilmektedir, 

2 - Bankacılığımızın teknikini 
ve halkımızın bankalarımıza emni . 1 

yet ve itimadını takviye etmek ü 
zere çıkarılmış olan kanundan bu 
yolda müsbet neticeler ve inkişaflar 
elde edilmektedir. 

1 

ve proğramın ziraat bankasına kredi 
hususunda tevdi ettiği vazifeler, cıka- Parisin verdiği 
nlan kanunlar dairesinde tatbikat 

haber 

yolunu almış bulunmaktadır. Paris : 2 ( Radyo ) ·_ 'Paristen 

Muhabere ve münakale bildiriliyor : 
l•lerl: Türk - Fransız aala~muını Fran 

1 - Kara. deniz, hava nakliya· sız Rus anlaşmasından evvel ve Tür 
tana taalluk eden işletme faaliyetle· j ki yenin Hatay üzerindeki isteğile be-

1 

rinin tanzımi memleketin iktisadi ve raber neşredileceği bildirilmiştir. 
içtimai ihtiyaçlarına uygun mahiyet \ Türk - Fransa anlaşmasına ta 
ve ahengi alması için bu işlerin bir raftar olma)an mahafil, genera\ ve
elden yürütülmesi zaruri olduğu gö·' gandın Ankarayı ziyaretinden sonra 
rülen ve bu hizmetler yeni teşkil bu muhalefetlerinden:vazgeçmişlerdir 
edilen münakalat vekaletinde topla·! · 
nmıştır. Keza büyük bir ehemmiyet 1 Prenses Haticenin çocuk 
iktisab eden ve ihtiyaç haline muha- 1 esirgeme krumuna 
berat işleri de bu hizmetlerle ilgili ardımı 
göı üterek ayni vekalete bağlanmış- _Y ___ _ 
tır. Binaenaleyh yurdun en mühim 
işleri sırasında olan bu hizmetler bu Ankara : 2 (telefonla) - Ço- · 
yeni teşkilat altında en uygun şekil. cuk esirgeme kurumunun Ankarada 
de nizamlanacaktır. Keçiörendeki ana kucagını ziyaren eden 

2 - Posta ve telgraf hizmetle· 1 Mıs1rh Prenses Hatice yavruların bcı 
rimizin memleketimizin en uzak nok. kım tarzıarından mütehassıs olarak 
talarına kadar teşmiline çalışılmakta 

1 
çocuk esirgeme kurumuna bin lira 

ve merkez adetleri her sene munta· 1 yardımda bulunmuştur. 
zaman çoğaltılmaktad i r. Keza tren 

1 
ve vaporlarımızda da muraselit ka
bulü usulü tesis edilmiştir. 

Telefon şebekemizin tevsiinc 
muntazam bir programla devam 
edilmektedir. Bu dört sene zarfmda 
bir çok vilayet merkezleri ;birbirine 
bağlanmış bulunmaktadır. Telsiz tel 
graf tesisatımız da asrın 'icaplarma 

1 

uygun bir tarzda takviye ve islah 
edilmektedir.t 1 

Paris·Soir gazetesi Hari
ciye Vekilimizin oeyana

tını tahrif etmiş 

Ankara : 2 ( Telefonla ) Paris 
Soir gazetesinde Hariciye Vekili. 
miz Şükrü Saracoğluna atfedilerek 
çıkan beyanatın bazı krsrmlarında 

bir çok yanlışlıklar vardır. Hariciye 
Vekilimiz bu yanlış beyanatın tek· 
zibi için Anadolu ajansını memur 
etmiştir . 

Vaşington : 2 (Radyo) - Ame 
rika cumhurreisi Bay Ruzvelt bu ay 
içinde. millerin kendi hakkmda bes 
ledigi kanaatı öğrenmek üzere Alas 
kaya kadar büyük Okyanos sahille 
rinde bir seyahata çıkacaktır. 

Ankara Halkevinde Sov-
yet l<itap sergisi 

Ankara : 2 ( Telefonla )- An
kara Halkevinde Sovyet kitap ve 
fotograf sergisi açıldı . Sergiyi Ma· 
arif Vekili, Vekalet erkanı , Mebus 
l~r, gazeteciler ziyaret ettiler. Hasan 
Ali Yücel'le Sovyet büyük elçisi 
arasında nutuklar taati edildi. 

Suriyede buhran 
Biriuci sahifeden artan -

. ~-imdi Suriye Tüccarları, Suriye 
ılc. Lubnan arasında akdedilecek :ica· , 
ri muahedeyi büyük bir 'sabırsııhkla 
beklemekte ve buna ümit bağlamış ' 
bulunmaktadırlar. 

Suriye ile Filistin arasında son 
~efa iı~~a~anan ticari anlaşma, Surıye 
tıcarelı ıçın ağır bir darbedir. Bunun
la beraber. bu anlaşmanın daha 'mü-
s~it b~r şe~.le ifrağı için ;yapılan teşeb · 
~us_lerın. ı:nuspet bir netice vermesi 
umıt edılıyor. 

Bundan başka, son harp Lehlike
.ler!n in. Su~~ye ile Lü onan arasındakı 
ı~lısadı munaseb~tı öldürmemesi için 
lazım g~len tedfiırlerin alınması isten
mektedır. 

Zahire plyas~.sında koı kunç bir 
durgunluk ve mutemadi bir sukut 
başlamıştır. En ala buğdayın batmnnı 
12 vo arpa 6 kuruştan müşteri bul. 
mamakta ve külliyetli mal piyasada 
alıcı bulamadığından beklemektedir. 

Fiatlarm daha Şok düşec~ği an• 
!aşılır. 

3 - Kültürel ve sosyal hayatın 
müessir bir neşir vasıtası olan radyo 
işi, Ankara'da en son ttknik terak· 
kiyatını cami büyük ve kuvvetli bir 
radyo istasyonu kurulmak suretiyle 
tahakkuk ettirilmiştir. EN BÜYÜK ARTiSTLERiN EN GÜZEL FILMLERILE 

Halkımızın ucuz radyo temin et· 
mesi için icabeden tetkikler yapıl· 

mış ve bu iş neticelenmek üzeredir. 

Son 

~AZLIK SiNEMA 
Bl.1 AKŞAM 

Büyük Sinema Müsameresile Açılıyor 

ilk SUper Film, Cazip Va Alefln Yıldız 

( VIVIANE ROMANGE) Ceyhan köprüsü 
1 ----

Tarafından Haı ikulade bir Tarzda yaratılan Hakiki bir Hayat Romanı 

3 11 

3 - Sigorta işlerimiz millileş
mekte ve Türk gençleri bu saha
da da ihtisas p~yda ederek bu boş· İnşaata 
luğu doldurmaktadır. Ayni zaman- 1 
da alına11 ve alınmakta olan tedbir-· 
fer sayesinde sigortacılık işleri ve 
sigorta :mefhumu memleketimizde 

yer iden başlandı 
1 Kadnılar Hapishanesi 

.) 
tı} 

a· 

C' 

o 

.ı 

v 

ı · 

il 

inkişaf 'etmektedir. . 
4 - lhraç maddelerimizin stan· 

dardizasyonu , ihraç edilen malların 
kontrolü, ihrac::ıtçıların ruhsatname 
işinin tanzim ve faaliyetlerinin mu 
raka~e altına alınması parti proğ. 
rammın bu husustaki dileklerini ta· 
hakkuk ettirmeğe imkan verici bir 
Yol almıştır. 

5 - Satış kooperatifleri ve kre 
di kooperatifleri mütekabilen yekdi· 
ğerlerinin faaliyetini tamamlayıcı 
bir mahiyet ve kıymet taşımaktadır. 

Kredi kooperatiflerinin tekasüf 
ettiği mıntakalarda satış kooperatif· 
leri kurulduğu gibi her satış koope
ratifi de bölgesindeki kredi müesse · 
sesi ile takviye olunmaktadır. bu yol 
daki faaliyet gittikçe arttırılmakta. 
dır. 

6 - Memleketin ekonomik faa 
liyf'tine ait resmi konjonktür" tetkik 
!erini yapacak bir merkez olarak 
kurulan .. lconjonktür,, servisi faali

yetine devam etmekteöir. 
7 - Bir çok bakımdan bir tu. 

rist m~mleketi olmak istidadında bu 
lunan yurdumuzda bu işi planlamak 

ve bu }10ldaki faaliyetimizi artırmak için 
bir turizm şubesi teşkil edilmiş vr: 

ctüdlere, bunun için alınacak tedbir 

l 
. tesbitine başlanmıştır. 

erın . 
8 

_ Ziraat bankası, son zıraat 

k kanunu ile sahipleştirilmiş 
ban ası 

Ceyhan : 2 ( Hususi muhabiri 
mizden - Ceyhan nehri üzerinde 
Nafia vekaleti tarafından yaptrılmak 

la olan büyük asma demir köprüden 
zaman zaman ~bahsetmişdim. 

Daha henüz köprünün ayak in
şaatının ikmali için çalışılmakta ve 
faaliyetde hayli ilerlemişken. aylar
dır. Ceyhan nehrinin anormal şekil 

de akmakta devam etmesi ·dolayisiy 
le mezk1r köprü inşaati faaliyeti ta
til edilmiısdi.j 

Nehir son 2'Ünferde temamiyle 
inmiş ve normal şeklini alınış oldu· 
ğundan köprünün karşı yakadaki 
çukurunun kazılabilmesi için onbeş 

metre uzunluğundaki demirlerin tek 
rar çıkarılmasına başlanmıştır, 

Bu demirleri çakmak için yeni 
getirilen makina, on ton ağırlığında 
ki demir tokmağı dakikada altmış 
defa kaldırıp vurmakta olduğundan 
günde pek çok iş görülmekdedir. 

Bu demir kazıklar temamen ça · 
kıldıktaıı sonra kazmk ameliyesine 
başlanacak ve bu işede içerisinde 
bulunduğumuz yaz mevsiminden 
azami istifade edilerek faaliyete hız 
verilerek köprünün ayak inşaatı so· 

na ermiş olacakdır. 

. . Haddi zatinde köprünün üzeri 
1?ın .gerekli bütün malı:emeler geti
rılnuş ve hazırlık ı'km ı · d'I · d' a e ı mış ır. 

Köpr ii ınşaatının bir an evvel 
bitirilmesi sabırsızlıkla beklenmek· 
tcdir. 

-FRANSIZCA .SÖZLÜ ve Gayet müessi: mevzulu Müstesna Şaheseridir. 
Cemiyetin Zalim telakkilerine kurban gitmiş zavallı Kadınların Mazlum 

Hayatını canlandıran ve büyük Fransız Edıbi FRANCIS CARCO'NIN Ka
dın Hapishanelerinde aylarca yaptıgı etüdlerden hazırlanmış bu hayat filmi 

Seyredenleri tesiri ahında birakacaktır. 

Ayrıca P.~ograma l!Ave~~ 

Lümhur Reisimiz Milli Şef İSMET İNÖNÜ'nün 
lstanbula teşrifleri Merasimini gösteren '1 ÜKKÇE izahatlı film ve Renkli 

S:inat Harikası (ATEŞ BÔCEKLERl) Ndıs bir Miki Mavs 
.... ...,.__... ~ 

Dikkat. Bu Akşamki İlk Suareo. · için Masaların Erken 
• Tutulması Reca O lunur. 

106<.)l 

------------------~--------------------------...... ---
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri olan dünyanın erı kudretli 

rejisörü Sesil B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe sözlü büyük şaheserin baş rollerinde bütün 

ve takdir ettiği bir çift 

Freder:ik Mal'ch - Fransika 
iLAVE OLARAK 

dünyanın 

üaal 

rEn düny:a haberleri 

tanıdığı 

M<jvıimin bu son şaheserini görmelerini l>ütün müşlerılerimizc 
bilhassa tavsiye ecleriz 

Tel : 212 10617 

.. ~..._ ............ ~ ...... -------ıiııiiııııiıii-----------------

3-

Herkesin takdir ve hayranlığını kazanan tek film 

Asri sinemada 
Bugün gündüz ve bu akşam 

Sinemacılık taribinio büyük zaferi,beyaz perdenin sönmez iki büyük yıJJızr 

( JANNET MAKDONALD ) ve ( NELSON EDDY ) nin yarattıkları 

( Leyliklar Açarken ) 
Ayrıca: Türkçe sözlü büyük sergüzeşt fılmi 

(Beyaz Kartal) 
Dikkat : Yaz tarif esi başladı 

Balkon 
25 kuruş Talebe ve Ôğrelmc:nlere 20 kuruş 

Duhuliye 15 

Telefon 

" " 

10691 

" 
Asri 

" 
1 O kuruştur . 

250 

1 

;__,~------~~-r~-------------------

1 

1 

J 

STEAUA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve ha~alisi acentalığı 
Hükumet cadde~inde 

•• 
Om er Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN ' MAZOT VE MAKlNE y AGLARI 

Telefon: 168 
Telgraf: BAŞEGMEZ 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava t~arruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
l\f/1t1111111111· 1\<1: JOfıHn 

_ Dünden artan · 

1 
· lı hayvanların tedavisinde ordu ve ıncın:e· • 

Madde 123 Yi*ra ı ve gaz 
k 

- · I . de icab eden yardımlar yapılır 
et hayvan hastahane errnce 

KISIM: VI 

P 
'f k runma teşkillerinden gaz ararna ve 

ası o k"ll . temizleme teş ı erı 
. . h lk ıt seferde zehirli gazlara karşı korunması 

Madde 124 - Sıvıl a. 
1 
t' tabi her şı>hir ve kasabada pasif ko 

. . 'f k mecburıye ıne 
ıçın pası orunına d' I · d ıhtiyaca göre "gaz arama ve 
runma komisyoolarınca Bele ıye. e_r. emrın e 

. 1 k.11 . vücude getırılır. 
temız eme,. teş ı erı .. t ' pasif korunma komisyonlarınca hazar 

B k'll · 'kdar ve vusa ı, u teş ı erın mı I" I da mahalli ihtiyaca göre tesbit 
1 k korunma p an arın 

zamanından yapı aca 

edilir. s· ama ve temizle'TIC takımı, birisi komutan 
Madde 125 ....- ır gaz ar d 'k' k' · · · ·ı .. . ki iden ıbarettir. Hunlar an ı:ı ışı gaz arama ışı ı e, 

olmak uzere sekı~ ş . . 'le jctigal eder. Her takım icabında müstakil 
d·~ 1 · temızleme ışı ı v l ıger era gaz h 

1
• d d't.er temizleme takımları i e birleşerek çalı. 

olarak ve lüzumu 3 ın e 1
"' 

şır. . 
M dd 126 - Vazifelerı: a e h sile kalıcı zehirli gazlarla bulaşmış yerleı i 
Zehirli gazlarla ve usu. . · tayin etmek cadde sokak ve evlr.ıi 

k mak azın cınsını ' ' ' 
meydana ç• ar~ .'. g 

1 
in cephelerini, sokak ağaçlarını ve direkleri· 

~ hususı muessese er 
resmı ve . . . 1 ektir. Gazla m.Jsap olanlara sıhhi yardım kş-
. b Jerını temız em 

nı ve enzer k d k bil olan ilk sılıhi yardım tedbirlerini de yapar · 
killeri gelinceye a ar a • 
Jar . . . k b · . J >astası temizleme ışını yapar en u po~tanın gaı a· 

Gaz temız eme J 

1 
. b da backa mahallerde gaz aramaya da sevkedilebilirler. 

rayıcı arı ıca ırı v • I . . 
Madde 127 _ Gaz arama ve temız eme hızmetıne ayrılacak olanlar· 

da aranılacak vasıflar şunlardır: . 
Yaşı lB-20 ve 46-60 olmak (Ask.erlıkle ilgisi olmıyan 21 -46 yaş 

arasında olanlar da alınabilirler), cild, kalp, ciğer hastalıkları olmam;ık 
gözleri ıyi görmek ve burnu iyi koku almak, çalışkan ve kavrayışlı oi 
mak. 

(Sonu Var) 9583 



-4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FlATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

, K. s. K. S. Kilo 
--Koza 

ı Piyasa parlata • 36 
Piyasa temizi • 

Klevland 40 1 41 
YAPA~I • 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

:c: 
çt~IT . 

. 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 4,50 5,50 
- - HUBUBAT 

Buğ'day Kıbns ' • Yerli 2,52 
.. Men tane 

Arpa 3 3,30 
Fasulya 
Yulaf 3,37 3,52 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç .. .. ·- .:: Dört yıldız Dotruluk ..c tı:I 
~ :.: üç ..E c: • • 
o - Simit == Cö u 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :;j 
ı:"I v- üç """ .. .. 

Simit9 
" 

Liverpol Telgraflara Kambiyo ve Para 
2 I 6 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. 

Ptıntı Santim 

Hazır 5 49 Liret 
Rayişmark ----

Vadeli 1. 4 84 Frank (Fransız) 3 . 35 
Vadeli il. 4 52 Sterlin ( İngiliz ) -r 93 
Hind hazır 4 40 Dolar ( Amerika ) 126 ~ 

8 89 -Frank ( is"Vicrc) ----Ncvyork 00 00 

Pamuk Üretme 
ğünden: 

çiftliği müdürlü-

1 - Müessesemizin aşağıda cins ve mikdarlarile muhammen kıymet· 
lcri yazılı Şubat 940 gayesine kadar olan yanıcı maddeler ihtiyacı kıpa· 
lı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışdır. 

Cinsi Asgari Azami Fi Muhammen Kıymeti 

Gaz 1100 Te. 1300 Tene. 270 K. 3510 Lira 
Mazot 2800 3200 

, 
137.5 4400 

" • • 
Bt'nzin . 600 .. 800 .. 300K. 2400 .. 
Vakum 3600 Kilo 3900 Kilo 40 .. 1560 • 
Gres 500 

" 
600 • 24 .. 144 • 

Valvalin 150 Teneke 180 Tene 680 .. 1224 .. 
Y eklin . . . . 13238 Lira 

2 - Yanıcı maddelerin muhammen bedeli '"13238,, Lira ve muvak· 
kat teminatı 14992,.85., liradır. 

3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon hu. 
zurunda 12 I Haziran / 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 
yapılacakdır. 

4 - Talipler şartnameyi bedelsiz olarak üretme çiftliti müdürlütün· 
dt'n alabilirler. 

5 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek. 
tuplarile birlikde müessese müdürlütüne müracaatları. 

27- 30-3-8 10675 

Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. şirketi Adana 
mensucat fabrikası müdürlüğünden : 

1- Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu çırçır fabrikası için ke. 
· şif, proje ve şartnamesi mucibince 6546,80 lira keşif bedelli bir adet an· 

bar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur • 

2- 14/6/939 tarihinde saat 15 de fabrikada mevcut komisyon tara· 
fından icra edilecektir . 

3- isteklilerin ihale gününde 491,01 lira muvakkat teminat , 1939 
senesi Ticaret Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden se
kiz gün evveline kadar mezkur işe girebilmek için fabrika müdüriyetine 
müracaat ederek c hliyet vesikası almaları lazımdır • 

4- istekliler, her gün fabrika müdüriyetine müracaat ederelc lctşif • 
proıe ve şartnameleri tetkik edebilirler.10674 27- 30- 1- 3- 5 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hasteı arını kabule 
başlamıştır. 

Sayın Müşterilerimize Müjde Müjde 
Doğru işliyen ve şaş~ıyan İsviçre mamulatı ARLON marka 

cep ve kol saatlar1mız gelmiştir. Sair marka saatlarımız da bulunur. 

Tarsuskapu Numara (9) Saatçı Dilaver Belen 
5-5 10672 

Satlık yayla yurdu 

Bürücekte komser Osman Eron 
çun Cami civarmdaki yayla yurdu 
salllıktır. 

Taliplerin karasoku mümessili 
lsmail Yurdözüne müracaatları ilin 

Seyhan Vilayeti "' 
lar müdürlüğündeO: 

----------------- olunur. 2-4 10704 

Yortan mahallesinde 1 
lediye 18 rakam numaralı ; 
şın murabbamdaki Vakıf . 
milkiyeti 200 lirada ubi~; 
dedir. 2016/939 Salı günd 
da satılacaktır. 

T. iŞ BANKASI' nın 
ikramiye planı 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul , 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 • .5.000 • 
8 • 500 .. 4.000 .. 

16 • 350 .. 4.000 .. 
60 .. 100 • 6.000 

" 
65 • 50 .. 4.750 .. 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. J~ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

107-156 10116 Numara: 200 ----------------

tesisatla Yepyeni bir 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

C ·iftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek ·için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bi:- tabiat. hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu:ıluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. --1 50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 · kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
l 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Kaphcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

Adana Halkevi, Çocuk 
Esirgeme ve Türk Maarif 
Kurumları Eşya Piyango 
Heyetinden: 

isteklilerin Seyban y,IJ' 
resine muracatlar1. 

3-6-9 

,,,,,,,; 
YENi MUSTE'CIR IDArcf.' 

Yepyeni Tesis•~ 
mükemmel konf 

İstanbul Ot~ 

Halkevi, Çocuk Esirgeme ve 
Tütk Maarif Kurumları çıkarına ter. 
tip olunan Eşya Piyangosu hesap
ları tetkik olunarak dokuz bin yüz 
elli dokuz bilet sahldıtı buodan 1 
6100 lirası masraf olarak aaıfedil
diği ve 3059 lira varidat hasıl oldu· 
ğu tesbit edilmiş oldutundan keyfi· ı 

yet ilin olunur. 10109 Müşterilerini menı' 
Adana Belediye Riyase- j edecek her türlü e~ 
tinden : ı haizdir . 

ı Yeni müsl, 
Belediyemiz itfaiyesinde münhal il Hilmi I(df 

bulunan iki şoförlük için müsabaka · 9 ~ imtihanı açılacaktır. __________ __. 

imtihan Haziranm 6 mcı Salı 
günü aaat on beşte itfaiye binasın
da yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur tarihe kadar 
Delediye Reisliğine müracaatları ı
Jan olunur. 10707 

Satlık taş ve enkaz 

800 adet 40X50santim boyunda 
Mersin Sükkiri taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün teferruatiylc ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya· 
nm kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayr1ca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 

, civarmda kömür pazarına dönecek 
y~rde Abdurrahman Şenere müra· 

1 caatları . 8-15 10648 

-------
Doktor 

Hadi 

' Futbol H•k•m •ın•v•"' , 
B. T. Seyhan BölgeSI 
kanhğından: 

Futbol FederHyonund" 
bol Hakem Kursuna mun~ 
devam etmişler için kapıl! , 
Futbol Hakem sınavına ıit' 
rakalan gelmiştir. Sınav 7. ~ 
1939 Çarşanba günü saat f 
de Beden Terbiyesi Seyha11 

si binasında yapdacaldır. p/İ 
gün ve saatta Hakem Kur.-' 
tızaman devam etmiş ol•-' 
nava İştirak etmeleri ilin ~ 

Opera tor 

Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmit ve Berlin hastahanelerinde uııı~ 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mu5l 

fat cczahanesi karşısında hcrgün sabahlt:yin saat 12- 8, öğledtfl 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

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

... 

• . ..... , 

f ZIRm:ffiilRasi 
__..... ______ ~_) 

1 
Umumi neşriyat ..":ı~ 

Macid Gll~ 
10631 13 --------------- Adana TürksöSÜ 


