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Bugün Millet Vekillerimizi Seçiyoruz 1 
• 

Reyini, vatanını istiladan, seni maddi ve manevi sef cJ 
ıetten kurtaran inkılap partisinin namzetlerine ver!I 

ŞEFTEN MiLLETE 
Milli Şefimizin seçim dolayısiyle 

Seyhan 
ilyönkurul 

Mebusları bugün Partimiz 
salonunda seçilecektır 

COmhuriyet Halk partisi genyönkurulunun Parti 

ieb~s namzedlerini ilan ettiğini dünkü sayımızda bil· 
rnıış ve mebus namzedlerine aid tam listeyi neşret . 
ı~tik . 

.. Maıom oldüğu üzere, bütün yurdda olduğu gibi bu· 
Uh Şehrimiz de de mebus intihabı yapılacaktır. 

. Bugon saat 9 da Seyhan ikinci müntehipl.eri, C. H. 
· ılyönkurul binası salonunda toplanarak yenı mebus· 

rırnızı seçeceklerdir. 
Ô(Jleye kadar bitirilmesi çok muhtemel olan seçim 

rey tasnif işinden sonra yeni mebuslarımız resmen 

ili olacaktır. . 
,.Mebus intihabı münasebetile şehrimizde büyük bır 
•Yet ve sevinç havası vardır. 

Yeni Seyhan mebu• namzedlerl 
••m•• ı,~en Sefa Özler 

PARTiOEN • • -·-·-·· . • . 
c. H. P. 8afkanı - Adana 

ViHt.vetiniz için Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel başkanlık divanının tesbi~ ettiği ~ebus 
namzetlerinin isimlerini aşağıda ıl6n ederım. 

• i 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gn. Naci Eldeniz 

Hilmi ,uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 
! . Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa !~çen 

R-eisicur 
c. H. P. Genel Başkanı 

iSMET INÖNO 

Eski Seyhan mebusu 

, . ' ' 
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1 1 '1 ' , 
Eski mebus 
tk.V.Ölçüler müfettişi 
Seyhan umumi meclis azası 

. 
• . 
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C. H. 19. Seyhan ilyönkurul BatkanlıOından 
. C H p Genel Başkanlık divanının i 

• . • 
lesb't Seyhan vıla~e.tıcıçı~ p Gen~I Başkanı ismet lnönii imza· ! 

ı ve Cumhurreısı · · · · k a ı k t ~ite ilan olunan mebus namzetlerinin isimlerı yu arıya y zı ara i 
•ları olunur. i &yhan l'ali.si 

I E t 
C. }/. P. Se> han Jı, ön kurul Ba§fofll ! • Ali Rıza Çevik 

. 
• • 

'·-. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ ~·~·~ ......... -~--·~·-·~ 

YENi FRANSIZ 
CUMHURREiSi 
tıiiınüzdeki hafta yapılacak seçimde 

devlet reisi kim olacaktır? 
liEny J LM AK ARZUSUNDA 

" O DALAOYE CUMHURREIS O OL'-i ' ETLi NAMZED BAY 
ftlJJs ADIKLARINI BiLDiRDi; EN KUVV NDRADAN DÖNDÜ. 

ON.· LEBRUN DÜN AKŞAM LO 
P ... . 

lir .. rıs. 2 
Ltbru. 5 ( Radyo ) - Reisicum· 

~1ll Bayn ve refikaları ile Hariciye 
et etrn· 

1
Bonne dün gece Parise 

~Cİsic ış erdir. 
';'ıtııc \~hur istasyonda büyük 

7 M tal\sıı rşılanmıştır. 
ltıuc~.•sta b(umhurreisinin müddeti 

' 

Sarıd 11\ce 
0 

dtmektedir. Fakat adet 
a " tı an b" . E "ctıi C ır ay evvel, 7 nı· 

ı~ C Vvcıcc dumhurreisi seçilir. 
i;,i tok hlıtnh11rr .e Yazdığımız gı'bi Eran· 
7 h C1slj11.· ., tıarrı 6ıne en kuvvetli ola· 

zet v 

Lebrun,uıı tekrar namzetliği~i koy
M. . r enler çoktur. Bılhassa, 
masını d ~ '!ünden sonra kendisinin 
Londra onuş . ı·ıır"ınde kalması hu· 

Cumhurreıs 16 
tekrar 1 nn kuvvetlendiği zan· 

d ki arzu a sus. ~ a kat M. Lebrunun bunu 
nedıhyo_r. fa . ·söylenmektedir. Baş
reddeylıyec~ğı, . de namzet gösteril· 
veki~ ~~la~;d~~·~zak değildir. 
mesı ıhtım "lk olarak M. Her· 

N ıetlerden 1 • • • am . l"ğine namzetlığını 
. C 11huı reıs ı " rıol uı . . d olmadığını soyle· 

koymak nıyetın eney de senato reisi 
. tı"r M jecı.nne 

mış . · 

Şamda 
buhran 

Halkı numayişe sev· 
kedenler tevkif oldu 

SURiYE - FiLiSTiN ARAP 
KOMiTESiNiN REISIDE TEV 
KIF EDiLENLER ARASINDA 

Halep: 25 (Türksözü muhabirin· 
den)- Buraya gelen haberlere göre 
Ş~mdo dahili vaziyet fena bir hald~ 
dır . 

Suriyedc vatani kitlesinin Fran:;ız· 
lara karşı menfi bir siyaset takibine 
karar vermiş olmasından dolayı kabi 
ne ~uhranı~ın halledilemediğini ve 

1 sebz on gundenberi Şamda cereyan 

1 
c:ie~ ~~n~ı nümayişlerin önüne geçil· 
medı~ı ıçın vaziyete Fransız askeri 

1 
kuvvetlerinin elkoyduğunu yazmı~tık. 

Şamdan gelen son haberlere gö· 
re Şam sokaklarına indirilen Fransız 
askerlerine karşı halk istihkamı 

" d ar 
vu~u . e getirerek taşlaı la mukavemet 
et~ığınden, asker silahla mukabele et
mış ve bu yüzden bir kaç kişi ölmüş 
ve birçok kimseler de yaralanmıştır • 

Bu ,hadiseler üzerine Şamdaki 
Fıansız Deleğesi halka hitaben bir 
beyenname neşretmiştir. Beyennamede 
bundan sonra yapılacak en ufak b' _ . . k ır 
num~yış.ın u_vve!le dağ'ıtılacağı ve 
emnıyetı lemıne memur edilen orduya 
karşı vaki olacak her hangi bir tec 
vüzün en şiddetli cezaları intaç ede~e 
ği l>ildirilmektedir. 

Şam deleğ"esi bundan başka itti· 
haz ettiği birkaç kararname ile p 1• . d o ıs 
ve 1an arma kuvvetlerini Suriye h"k~. . . u u 
metının elinden alarak Fransız kum an. 
danlarının emrine vermiştir. Karışıklık 
yapanlar Muhtalit mahkemelere verile 
rek 4 n.umaralı men'i ceraim kanunu
na tevfıkan muhakeme edil ce'·I . 

"b" k • " erı 
gı ı as ere karşı duranlar da divanı 
harplere verileceklerdir. 

Şam: 25- Nümayiş yaptıkların 
dan dolayı men'ı ceraim kararnamesi· 
n.e t_evfikan muhtelif mahkemeye ve
rılmış olan on kadar talebenin derhal 
duruşmaları yapılmış ve bunlar bir 
haftadan iki aya kadar değişen muh 
telif hapis cezalarına mahkum d"I· 

. 1 d. e ı 
mış er ır. 

(kalmayı tercih etmektedir. M. Dala
dier de son hadiseler üzerine mec
listen 30 Teşrinisaniye kadar fevkala-

- . Gerisi ikinci sohifedc -

LEHLİLER 
ENDİŞEDE -
.-------~--------------

Eler Almanya Dansia• I 
tecavUz eder•• mUcadele 
edllecejl muhakkak gö · ı 
rUldU • 

·~----------------------
. Varşova : 25 ( Radyo ) Bura 

~·~asi . mahafili Danzig limanının 
alcıbetı hakkımla endişe izhar et· 
mektedn. Alm mya,Danzig lima 
• d"d nını 
şım ı en üç taraftan çenber içine 
almıştır . 

Salahiyettar mahafilde , Lehis 
tanın Danzige karşı her hangi ha. 
rekete kuvvetle mukabele etmek 
zamanı da bulundu~unu beyan edi· 
yorlar • 

Paris : 25 ( Radyo )- f rans 
· - h r·r ız sıy1S1 mı a ~ i ' Memelin Almanya 

tarafmdan ılhakını mevzuubahse 
derk.c~, Almanyanın Lehistanı çem· 
ber ıçıne almak siyasetini tak"b t 
tiğini beyan ediyorlar. Alman;a~ı • 
bu ihata plinı , Bohemya ve M n 

ravyanın ilhakı ile başlamıştır . 
0 

F.~ [) . b' .., _ anzıge: ır tecııvüz ya· 
pılırsa mucadelc edileceği muh k· 
kak görüfmek tedir. a 

Şanghayda bir 
büyük yangın 

Çin fedaileri 
gizli faaliyette 

Şanghay : 25 (Radyo) - Şehir 1 
de büyük yangınlar olmaktadır. Dün 1 
gece de meçhul eller tarafından 
Japon konsolosluğu ve polis dairesi 
yakılmıştır. Bunun Çin fedaileri ta· 
rafından yapıldığı kuvvetle t h . 
d·ı· a mm e ı ıyor. 

Vatandaşlara Beyannamesi 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Büyük Millet Meclisini teşkil edecek yeni namzedleri huzurunuza tak
d im ediyorum. Bu namzedleri inıihab ederken bi1.e yalnız vazifemiıin vic
danı ilcası ile Vatandaşlarımızın temayülü rehber olmuştur. Asil milletimi
zin Büyük Meclis A2aları üzerindeki it imadının derecesini anlıyabilmek 
için Parti teşkilatında ve halk tabakalaıa arnsınd' çok dikkatlı tetkikler 
yaptık . Memleketin geniş mıntaknlarından Partive mensup ikinci müntehip
lerin takdır ve tavsiyeleri de:nek olan isliş:ıre reylerine muracaat ettik. 
Kat'i namzetleri yüksek reyinize arzeı:ferken Vatanın mukadderatını dört 
sene müddetle hakim olacak mebuslar üzr.rinde milletimizin takdir. ve 
itimadını azami derecede toplayabilmiş .olnuğumuz kanaatındayıı. Vatan· 
daşl arım , Millet hizmetindeki vazıfelerin iç ve dış siya set aleminde çetin 
olduğu bir devirlerde yaşıyoruz, Canlı iııkişaf halinde . olan Büyük bir Mil· 
letin her istikamette bir çok ihtiyaçları veya meselelerı karşısındayız. Cüm
huriyetin Vatana temin ettiği emniyet ve imarı geniş olarak ilerletmek is· 
tiyoru2. Vatandaşlar arasında huzur \'e hürmetin muhafazasını vazifeleri• 
mizin başında tutuyoruz. Cümhuriyet Halk Partisinin Memleketin bütün 
çalışkan ve kıymetli evladlarını hi1met yoluna sevketmekteki muvaffakiyeti 
her gün daha ıiyade kendini göstermektedir. Nıfaksız ve huzur içinde bir 
çalışma hayatının nimetlerini vatandaşlara temin etmek başlıca em elimizdir. 
Aziz Vatandaşlarım , harici siyaset sahasının şüpheli ve karııak bir devrinde 
bulunduğ'umuz uyanık gözlerinizdea gizli kalamaz. insanlığın büyük facia
lar karşısında kalma&ı ihtimali her zamandan ziyade artmıştır. fnsanllk aj
leminin mühim bir uzvu olan Türkiyenin ne vazifeler karşısında buhınaca
~ını kat'i olarak tesbit etmeğe imkan yoktur. Bu ihtimaller karşısında an· 
cak kudretli Milletler kendilerini ve insanlı~& kurtaracaklardır. Kudretli 
Milletler muhabbet ve emniyete dayanan bir birlik içinde vatanlarının yük. 
sek menfaati için her fedakarlı~ı yapın ağa hazık olan imanlı iradeli milJet
lerdir. Biz bu milletlerin başında bulunanlardan oldu~umuı kanaatına cesa· 
re~le ~öyleyebiliriz. Reylerinizde göstereceğiniz kalbi beraberlik ile itimıd 
~ılletımı ım kudretine bir delıl olacaktır. Aziz Vi!tancJaşlarınl', Cümhuriyet, 
imar, Kültür, Endüstri programlarına geniş mikyasda devam edecektir . 
Fakat bilhassa köylü ve çiftçi halkımızın kazancını arttırıp maişet seviyesi•: 
ni yük~eltmek , bunun için geniş mikyasta ziraat ve ilk tahsil imkanlarını 
bulmak başlıca emelimiz olacaktır. Bütin idare düzeninin halk içinde halkınn 
meseleleriyle yuğrulmuş müstakim ve muntazam işleyişinin semereleri hatta 
ikiisadi olan verimli tedbirlerin başındadır, kanatındayız. 

Aziz vatandaşlarım, bana ve riyaset etmekle iftıhar ettiğim C. H. Par· 
tisine yüksek itimadınızı layık görmenizi isterim. Ben ve büyük Millet mec· 
lisi aıası arkadaşlarım itimadınızı kıymetli bir emanet g-ibi vicdanımızın 
iç~nde muhafaza cdeceğ-iz. Size açık alınla işlerimiz~ hesabı~ı ~er~ek hiç 
goz önünden ayırmadığımız bir borç olacaktır: . T~rk Mılletı ılerlıyen ve 
daima yükselen bir heybetli varlıktır. lçerdekı ıhtıyaçlar ve sıkınhlar ne 
kadar çok olursa dışardaki siyaset buhra~ları _ne ~~da~ .karışık ve dolaşık 
görülse bütün bu zor şartların içinden ~ur~ mıllet~nın ıtıba~ \'e refahı ar!· 
mış ve genişlemiş olarak çıkacağına samımı ve kah olarak ınanıyoruz, iU· 

veniyoruz . Türkiye CUmhurrelal 
ve 

C, H. P. Genel bafk•nı 
iSMET INGNO 

YiRMi NiSANA 
KADAR SÜKUN! 

Şehir Tiyatrosu 
Yaz Turnesinde Hataya 

gidecek 
lstanbul 25 ( Telefonla ) - Kaş 

temsilleri sona ermek üzere olan 
fstanbul Şehir Tiyatrosu mutat yaz 
turnesi için hazırlığa başlamıştır • Alman Ricali bu 

sulhu garanti 
tarihe kadar 
ediyormuş! 

BA y HITLER BiR MÜDDET iSTiRAHAT EDECEK 

Berlln : 25 ( Rad 0 ) . 
murlarlnln toplanhaı Y d -

0 
Berhnde Naayonal &oeyall•t m•· 

n a m zakereler olmuf ve yUkaek hUkO· 
mu•', a::mları Almanyanm son vaziyetini lefrlh eden nutuklar 
• y • ı len sonra fU noktada blrlefmlflerdlr • 

- " DUnya ne derse desin, -
Biz dUfUndUjUmUzde biran İngilterede mec

buri hizmet · 
sarfınazar elmlyecejlz • ,, ı 

Söylendlllne göre, 20 Nl
aana kadar Orta Avrupada 
•UkOn devam edecektir • 

Bu tarihe kadar Alman Ricali 
Sulhu garanti etmektedir. Bu müd· 
det. z~rf ında Bay Hitler Bertsgaden 
de ıstırahat edecektir. Bay Gorina
de bu müddet içinde ispanyada isti· 
rahat edecektir . 

Japonyanın Karolin adalarını Al· 
manyaya iade edeceti ve bu hare· 
ketinin diğer devletlere bir numu 

1 
. . ne 

o ması ıtıbarile Tokyo hükumeti la· 
rafından kararlaştırıldığı soyleniyor . 

Bu teşebbüsün tatbiki 
muhakkak görülüyor 

Londra : 25 ( Radyo) - Mec· 

1 
buri askerlik için, hükumet parla· 
mcntodan karar istihsaline çal•ş· 
maktadır. Kuvvetle söylendiğine 
göre mecburi askerlik bütün logil
terede tatbik edilecektir. Ve artık 
bu kati bir lüzum halindedir. 

Bu seneki turnede sanatkarlar, 

lstanbuldan dotruca Eskişehir ve 
Konyayı gid~ceklerdir. Bu iki vi
layetteki temsillerden sonra Şehir 
Tiyatrosu Hataya geçecek, orada 
bir ay kadar kalacaktır • 

G6rüyoıruz ki • 

Cunıhuri.' et 1 lalk Partisi y ap· 

01nk iktidnrındn olmadığı işleri UJ u~
tuı um O.) aln.' ıcı özlcdc .\aparı~ di
~ e Millete karsı gUndelik iyaset ta· 
kip etmek şıarı Cumhurjvet l lalk 
Partisinin ı·cddettigi şeydir: 

... • 
lradc ve 1 fokimi.) etin ka.) naf;ı 

Millettir. Bu · .,.ı il k" · ır .. ne ve a ımı\'ctln 

Devletin Vatandaşa , Yabı.:daşı~ 
Devlete kar)' ılıklı vazifelerinin hak

. kiyle ifasını tanzim .) olundn kulla 
nılması Cumhu· ri~ et l lalk Partisi· 
n;\ \u. uk csnsıdır. 



---.,,.. 2 ....,.,.....,, ..... ....,..~.....,...,....,,.. ..... ...,.. .... ...,..~ .......... .....,......,...,.. ..... .....,,...............,_...,., ......... _ T O R K S O Z O ...-------------...,...,....,!!!!""'...,_ __ !!!!I'!!!! __ """"'!!!!!'! ____ !!!!!!!!!!!_"""""'~~ 

c 
Memleket meseleleri 

~-------------· .. ------------·--------~ ... .-............ Politik Bahisler 

ZiRAi iSTiHSALi 
ARTTIRMAK iÇiN , ................................................................... __ , SIRA 

KİMDE ? 

Cümhuriyet rejiminde neler yapıldı 
çalışılıyor ? daha neler yapılmasına 

iktisadi kalkınmamız için hukllmctimizin giri~tiği geniş ölçU 
deki işlerin en mUhimlerinden biri de toprak mııhsullerinin 

evsaf ve miktarını yUkselterek bunların sarf ve ihraç imkıın· 
!arını çoııaltmak için alınan tedbirlerdir. 

Halkının yUzde seksen beşten fazlası çif)çi olan memle
ketimizde mili! servetin bclkemil!i zirnattır. Şu halde çiftçiyi 
kalkındıracak ve zirai mııhsullerimi <İn kıymetlendirecek her 
tedbir iktisadi vulıııımızın köklenmesine amil olarak ve bil· 
vesile çiftçimizin refahına )'ardım edecektir 

Z irai kalkınmamızla ilgili olan 

1 
mühim meselelerin hükumeti 

mizce şımdiye kadar başarılmış olan 
lan o kadar çoktur ki bunları bir 
araya toplayarak hülasa et.ı;ek ko· 
lay değildir. Biz burada yalnız çift· 
çinin iyi ve bol mahsul, istihsalatını 

1 ,ucuza mal etmesi için devletin al 
dığı7tedbirleri hülasa edeceğiz. 

Hepimiz biliriz ki ziraat. toprak 
su, tohum gibi diirt esaslı rükne 
istinat eder. 

Bütün. dünyada mevcut olan 
ziraat mahsullerinin en güzellerini 
memleketimizin iklim ve toprakları 

yetiştirmektedir. iklim ve toprak 
hususiyetlerinin ülkemize bahşettiği 
bu müstesna kabiliyeti mevziilikten 
kurtarıı:ı memleketin her tarafına 
güzel ve bol mahsul yetiştirmek 

hususunda tohumlukların oynadığı 

rol mühimdir. Çiftçinin elinde bulu· 
nan tohumluğun evsafının düzeltilme 
si temiz ve bol mahsul alınmasında 

müessir olur. 

B ir ziraat memleketi olan Tür 
kiyede eski devirlerde buğ· 

day i.ıtiyacının mühim bir kısmı bi 
le hariçten tedarik edilmekte idi. 

Bütün pürüzleri temizlemek ve 
her sahada esaslı islahat ve Y'ni
likler yapmak ödevini üzerine almış 
olan cümhuriyet hükumeti ve onun 
istinat ettiği rejim muasır ileri mil 
!etlerin senelerden beri büyük bir 
ehemmiyet üıerinde çalıştıkları to 
hum islah işini de cıddiyetle ele 
alarak çiftçi elinde bulunan fena 
tohumların değiştirilmesi için derhal 
faaliyete geçmiştir. 

Z iraat meselelerinin en çetin 
!erinden biri olan tohumluk 

işinin mümkün olduğu ICadar kısa 

zamanda halli için hükumetimizin 
aldığı tedbirleri dört safhaya ayır 
mak mümkündür. 

1- Tohum islah ve üretme mü 
esseseleri kurmak ve bu suretle bu 
ralarda yetişen bütün mezru nebat 
larımızın tohumlarını fenni usullerle 
isliih ederek yüksek vasıflı tohum 
!ar elde edip üreterek çiftçilerimize 
dağıtmak. 

lstanbul, Adapazarı, Eskişehir 
Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, 
Çorum. Ordu ve Erzurumda modern 
vastalar ile çalışan bu müesseseleri
mizin muhitin yalnız tohumluk ihti 
yaçlarını karşılamak için değil, aynı 
zamanda teknik ziraat usullerinin 
yayılmasına da hizmet etmektedir· 
ler. 

2- Tenebbüt şartları ithal edil· 
mek istenilen mıntakanınkine muva 
fık yabancı memleketlerden tohum 
luk celbederek çiftçilerimize dağıl· 
mak: buna misal olarak mentena 
buğdayını gösterebiliriz. Bozulmuş 

,, olan tohumlukların kısa zamandı\ 
değiştirilmesi için baş vurulan bu 
tedbirler bilhassa Karadeniı sahil 
mıntakamızda pek güzel neticeler 
vermiştir. 

mekte olan bu aletler köylülere 
tevzi edilerek çiftçilerimizin tohum 
luklarını meccanen temizleyip ilaçla 
mak suretiyle yüksek evsafta fazla 
istihsale, dolayısiyle çiftçinin kazan 
cının artmasına yardım eylemekte 
dir. 

4- Tohumluk işinin halli için 
bir taraftan isliih müesseseleri ilmi 
şekilde çalışırken, diğer taraftan 
maksada en kısa yoldan erişmek ga· 
yesiyle. çiftçilerimizin islah edilmiş 1 

tohumlardan ürettiği iyi vasıflı to· · 
hwnluklar yüksek fiatla satın alına
rak tohumu bozuk ol"n köylülere 
temizlenip ilaçlandıktan sonra, az 
bir bedel mukabilinde d~ğıtılmakta · 
dır. 

O okuzyüı yirmibeş yılındaııbe 
ri muntazam bir programla 

takip edilen ve geniş teşkilata ihti· 
yaç gösteren bu işler matlup neti 
ceyi vermeğe başlamıştır. Bunun 
en güzel misalini Tarım istatistikle· 
ı imizde miktarı seneden seneye ka 
baran zirai istihsalatımızın artış nis· 
betleri gösteımektedir. Rejimin bu 
sahada yaptığı faaliyete diğer bir 
misal olarak bu senenin tohum fa 
afiyetini kısaca hulasa edebiliriz. 

A ) Tohum islah ve üretme 
müess~selerimizden bu sene 995 300 
kilo orijinal tohum dağıtılmıştır. 

B ) iyi tohum yetiştiren çiftçi 
lcrimizden hükumetçe mübaya edil
mek suretile tohumu fena olan çift· 
çilerimize 1.688.412 kilo buğday, 
292,834 kilo yüksek vasıflı arpa 
tohumu dağıtılmış. 

C ) Çiftçi elinde bulunan hu bu 
battan 938 ekim yılı içinde 40,039 
415 kilosu temizlenip ilaçlanmıştır. 

Bütün bu faaliyetin yalnız Buğday 
mahsulü üzerindeki mü!bet netice 
sini düşünecek olursak hükumetimi 
zin tohumluk meselesinde başardığı 
işin ehemmiyeti tebarüz eder. Ya 
kın bir atiye kadar dahili isbhlak 
bakımından ihtiyacımız olan buğda· 
yın mühim bir kısmını hariçten te
darik ederken bugün senevi 101 · 
000,000 kilo buğdayı harice sat
mak suretile ihracatcı mevkiine geç 
miş oluyoruz. 

H ülasa tohumluklarııı islahı çif 
çimizin kazancını artıracak 

mühim bir tedbir ve ihracat imlan. 
!arının çoğalmasını temin için elzeıo 
bir teşebbüs ve Standart mahsül 
yetiştirilmesi bakımından da ehem
yetli bir imil olarak tezahür et 
mektedir, ,.., ___ _ 

iÇTiMAi 1 
~AHISLER 

Ruhiyatçılar ve 
doktorlar bugün 
gençliğin sırrını keş 

ft>ttiklerini iddia ediyorlar. Gençlik 
ve ihtiyarlık bir vücut meselesinden 
ziyade bir ruh meselesidir 

- Yirmi beş yaşında ihtiyar o 
labileceğiniz gibi, elli yaşında genç 
kalabilirsiniz, diyorlar. 

O halde, genç kalmanın sırrı 
nedir? 

Bunu öğreten mektepler açıyor
lar. Bunlardan lıiri geçenlerde Lond 

Yanlış anlaşılmış 
bir davet 

Askerlik dairesinin ilanı 

Evvelisi gün dellal vasıtasile 13 
sınıf ihtiyat zabitinin askerlik daire 
sine müracaat etmeleri ilan olun· 
muştu. Sonradan yaptığımız tahki· 
kata nazaran bu davetin yanlış an· 
!aşıldığı askerlik dairesine müraca 
atları istenilen ihtiyat zabitlerinin, 
kıta stajlarından sonra terfi edeme 
miş Asteğmen rütbesindeki yedek 
subaylar olduğu aııla;ılmış!ır. Dün 
de askerlik dairesinden bu mesele· 
yi tavzih eden şu ilanı aldık. Aynen 
neşrediyoruz : 

Adana aakerllk dairesi 
ba,kanlığından:: 

113 den 326 doğumlulara ka· 
dar Asteğmen yani ihtiyat zabit 
vekili rütbesinde bulunan lopçu 
yedek subayların şubeye gelmeleri 
ilan olunur. 

Bu davetin terhisinde iki sene 
geçmemiş olanlanlara şümulü yok· 
tur. 

Adana aalgerllk ,ubesl 
ba,kanlıjından: 

Bugüne kadar askere gitmemiş 
olan pi ya de, topçu ve diger iki se 
nelik erat 332 doğumlular da dahil 
olmak üzere askere sevkedilecektir. 

Toplantı günü 29 mart çarşam· 
1 

ba günüdür. Bugünün akşamına ka 
dar bedel kabul olunur. 

Yeni Fransız 
Cümhurreisi 

- Birinci sahifeden artan -

de salahiyet istiyerek, Başvekillikte 

kalmak niyetinde olduğunu teyit etmiş 
bulunuyor. 

Bunların reddi üzerine diğer nam· 
zetlerin vaziyeti kuvvetlenmiştir. On
lardan biri olan Ziraat Nazın M. Qu· 
eille (Köy) bulunduğu bir beyanatta 
şöyle demiştir : 

' - Lebıun, Jeanney, Herriot ve 
ya Daladier namutliklerini koyar 
larsa benim namzet gösterilmem 
artık mevzubahsolamaz. Onlar nam 
zet ilan edilmediği takdirde dostları 
mın reyine hazırım. Milli birliği te
min edecek bir reisliğe namzet olup 
olmıyacağı taktirde onların vazife· 
sidir. l 

Namzetliğini koyacağını kati ! 
şekilde ilk söyliyen eski meclis re
isi Fernand Bouisson olmuştur. Bu 
lunduğu bir beyanatta şöyle demiş 
tir: 

- On sene meclis reisliği etmek 
şerefine nail oldum. Ben daima 
partilerin dışında ve parti meselele 
rinin üstünde olarak seçilmişimdir. 

Dostlarım da yine bu şekilde beni 
namzet göstermek istiyorlar. 

Namzetltrden Korsika mebusu 
M. Francois Pietıi ile senato azasın 
dan Hemi Ray da namzetliklerine 
itiraz etmiyecekleadir. 

Halkevinde 

Mahmut Esat Bozkurdun 
dün geceki konferansı 1 

Profesör Mahmut Esat Bozkurt, 
dün gece Halkevinıizde " Türk 

işçisinin hak ve vazifeleri " mev
zuunda bir konferans vermiştir . 

Bu konferans büyü~ bir alaka 
uyandırmıştır . Düıı gece Halkevi 

salonu hıncahınç dolu bir vaziyette 
idi . 

''Ş" 1 1 ' ışe er a ayım.,, 

Bu ticaret inhisarlar İda
resinin mühim bir ka

rari yle karşılaştı 

Öteden beri inhisarlar idaresi de 
diğer müskirat amilleri gibi boş 
rakı şişelerini geriye satın almak· 

tadır. Bu yüzden memleketimizde 
teessüs etmiş bir ticaret şubesi 

vardır . Mahalle aralarında şişe 
toplıyanlar toptaııcı mütevassıtlaıa 

şişeleri satmakta, onlar da şişeleri 
götürüp inhisara vermektedirler . 
inhisarlar idaresi bu alış verişi bir 
çok cihetlerden mahzurlu göıdü 

ğünd'n bundan sonra muhtelif el 
!erden rakı şişesi satın almamağa 

karar vermiştir . 
inhisarlar idaresini hu karara 

sevkeden şey, bu ticaretin şişe sa· 

nayiine verdiği büyük zararla bil· 
hassa çocukların ahlaki üzerinde 
hiç hiss~dilmeden yaptığı muzir te 
sir ve bütün itinalara rağmen mik· 
ro, tan kaçınılamamasıdır . 

Filhakiıta, küçük çocuklar şişe 
satmağı garip bir zevk ve kar va· 
sıtası edinmişlerdir. Bu yüzden çöp 
kutu ve tenekelerini karıştırarak şi· 
şe aramaktadırlar . 

inhisarlar idaresi, nisanın biı in· 
den itibaren bıış rakı şişelerini ka 

bul etmiyecektir. Yalnız ellerinde 
stok vücude getirmiş olanların za · 
rara girmemesi için bu ayın son 
gününe kadar mevcut şişelerin sa tın 
alınmasına devam olunacaktır . 

Cenubi Afrika birliği 
Frankoyu tanıdı 

Londra : 25 ( Radyo ) - Ray· 
terin aldığı malunata göre, Cenubi 

Afrika birliği, Franko hükumetini 
tanımıştır . 

Sofya Elçimizi Bulgar 
Kralı kabul etti 

Sofya : 25 ( Radyo ) - Türkiye 
Cümhuriyeti Sofya Elçisi bugün 

Kral Boris tarafından kabul edil
miştir. Elçi Kralın yanında bir sa 
attan fazla kalmıştır. 

Aşkı muhafaza 
rada açılmıştır. Mektebi açan Eile 
en Askroft isminde bir genç kizdır 
ve uzun müddet lu mesele üzerin· 
de tetkikler yaptıktan sonra mekte 
bi açmaya karar vermiştir. 

Eilecn Askroft bulunduğu bir 
beyanatta şöyle diyor: 

- Bana mektep açmak fıkrini 
"kalbde yaşıyan gençlik. ismindeki 
ilm ver Ji. OnJan sonra, her şeyi 
öğretmek için bir mektep açılabilir 

ken niçin gençlik mektebi açılma
sın diye düşündüm. 

Mektepte okutulacak dersler 
şunlardır: 

1 - Hergün yapmaya mecbur 
olduğumuz işleri seve seve nasıl 

yapabiliriz? 
2 - Boş vakitlerimizde bizi a

lakadar edecek şeyleri nasıl bıılabi· 
liriz? 

3 - insan nasıl genç ve güzel 

Muzik • 
gecesı 

• 
Bu akşam halkevinde, saat 20,30 

da bir muzik gecesi başlamaktadır. 
Bu gecede tertip musikisinaş· 

!ardan üstad Be•hofen'in alaka uyan 
dırıcı ırayat vaziyeti ~neşredilecek 
tir. Ayrıca geniş bir muzik proğra· 
mıdrı hazırlanmıştır. 

Toplantı için giriş kartı kaydı 
yoktur, Bu hec~nin muzik severler 
tarafından alaka ile karşılanacağı 
muhakkaktır. 

Cirit oyunları 

Halkevimizin ciritcileri bugün 1 

hava müsait giderse, öğleden sonra : 
mevsim sonu münasebetiyle son bir , 
cirit gösterisi yapacaklardır. 

Bu günkü oyunlara halkevimizin 
bütün ciritcileri iştirak edeçektir. 

HAVA V AZIYETI 

Dün şehrimizde gökyüzü kısmen 
bulutlu g!çmiştir . hava hafif rüz· 
garlı idi. Ençok sıcak 16 derece . 
Geceleri en az sıcak 3 derece. 

Ceyhan nehri 
henüz inmedi 

IL.JI itlerciler, Danzigde dı 
lrl.I Memel'de acaba Hit\ı 

r'in hayırsever müdah'-
lesini istiyecekler mi ? aa 

Fatihler şimdi Ukranya an bal ı:kan 
!arının, Romanya petrol sahala b' . od 

ırınci 
nın kıyısında bulunu)or. Dört Cadd 
ağızlarını kontrol ediyor . E'. . e 

Mihver'in öbür ucundaki Mu Vın c 
!ini bütün bunlar için ne düşüo ~en bı 
yor? Musolinô ki 1938 de Lol' da~ . 
Runsiman'a şöyle yazmıştı : ~ erı 

" Eğer Hitlcr üç buçuk milyd &arın 
Alman Südeti yerine üç buçuk ııı b h N 
yon Çeki ilhak etmeğe kalka~ 1 ~ 

8 

Avrupa'nın o zaman heyecana ka he 
harekete gelmesi makuldur .... ,. a v 

Roma'da hala, Fransa ile lnt ~etçi 
tere' den ltalya'ııın isteklerine Bt kuldu 
lin'in yardım edeceği üınit edili ~dı 
mu ? Petit Jurnal fUrın 

F 
açan 
Vclki 

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

RADYO ~~; 
• BugUnkU program • bıra 

Türkiye Radyo dıfüziı on pıısta 

Türkiye Radyosu - Ankara Rad) 

Pazar 26 - 3 - 3 9 

12,30 Program 
12,35 ( Küçük orkestra - Ş her 

Necip aşkın ) 1- Lehar - Çoeıl ri 
d 

. a 
prens operetin en potpurı · Yoı 

13,00 Memleket saat ayar lüın 
ajans, meteoroloji haberleri. daj 

Pek mühim 
zarar 

değilse 
var 1 

13,15 Müzik (Küçük orkest~ düğ 
Şef: Necip aşkın (Devam) 2- .5' 

de, rader- Akşam üzeri (Haıin par giy 
3- Paul Lincke-Yeşil vadiler •ak 
bir randevü 4 - Brahms - Ma ile 
dansı No. 3 5- Gebhardt - N 
turno -Ninni 6- J. Strauss - ~ 

Ceyhan : 25 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Birkaç gündür esen 
Cenup rüzgarıyle eriyen kar sula
ıından Ceyhan nehri yine taşmıştır. 

Nehir dünd~nberi yükselmekte 

devam ediyor . Uu itibarla köprü 
faaliyeti de onbeş günü mütecaviz 
bir müddettenberi durmuştur. 

Alınan haberlere göre ; geçen 
sene Hamitbey bucağı köylüleri 
tarafından topraktan yapılan sed 

dolayısiyle Hamitbey bucağı ve 
civar köyler arazileri su istilasına 

maruz kalmaktan kurtarılmıştır. 

Diger taraftan Misis civarına , 
Herekli, Abdioğlu ve civar köylerin 

birçok arazileri sular altındadır . 
Sular çekilmedikçe bu köylerde 
tarlaların sürülmesine imkan yok-
tur . 

Sular altında kalan hububat 
mahsulleri henüz Çimen halinde ol· 
duğundan zarar yoktur. 

Ma-Se 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 

ter Pasman-Komik operasının t 
lesi . 

13-50 Türk müziği Çalanll 
Vecihe , Ruşen Kam , Cevdet ~ 
zan. Okuyan: Mustafa Çağlar . 1 
... - Rast peşrevi. 2- D~denı 

Rast şarkısı-Senin aşkınla çak 
dum. 3 - Dedenin-Rast şaıkıl rak 
Yine bir gülnihal. 4- Kemal f:d hiç 
-Mahur şarkı - iki gözüm sen· 
5- Cevdet Kozan - Ud taki gid 
6- R•kımın-Uşşak şarkı - Sı ve 
mem bir gün. 7- Halk türküsU ba 
Misket geliyor. 

14,20-14,30 Konuşma ( Ka 
saatı-Çocuk terbiyesine dair) 

nin 
gö 

17,30 Program. Üç' 
17,35 Müzik ( Pazar çayı'f 

18,15 Konuşma (Çocuk saat'..'a 
18,45 Müzik (Şen oda mut 

lbrahim Özgür ve Ateş böcel.Je' gö 
" ka 

19,15 Türk müziği (Fasıl d ıın 
yeti ) Celal Tokses ve ark• er 
ları. di 

20,00 Ajans , meteoroloji 
berleri . 

20, 15 Türk müziği . Çald011 

Vecihe, Reşat Erer , Ruşen ({~ 
Cevdet Kozan. Okuyanlar : N 1 
Rıza Ahıskan, Melek Tokgöı ·, 
Cemil beyin - Muhayyer P~şrtf 

Pe 
ın 

görünebilir? 
4 - Gençlikten 

etmeli? 

2- Hacı Arif bey- Muh~yyer' 
kı - Meyhane tarapgahı ıneY. ~ 

, Tanburi Ali efendi-Muhayyer. 
kı-Feryadanehavet. 4- Suph

1
.1 

nasıl istifade t t' 

5 - Nasıl bir aşkla sevişmeli? 
6 - Evlilikte a~ki muhafaza et 

menin şartları nelerdir? 
Bunlar, en tecrübeli ve maruf 

profesör tarafından okutulmakta
dır. 

Dersler üçer a~·lık kurslar halin 
de verilecek, fakat bunları bitiren· 
lere diploma vermeye şüphesiz lü
zum görülmiyecektir. Onlaı ın diplo 
maları, öğrendıkleri gençlik sırrıdır. 

ya - Hüseyni şarkı - Ferya 
yor bir gül içiıı . 5 - Refik f ~ 
-Hüseyni şarkı - Kimin me~ 
hüsnü anısın. 6- Şevki beY 
Hüs•yni şarkı-Hicran oku ( 
deler. 7 - Nevresin - Mııb'~ 
şarkı- ·Gün kavuştu . 8 - Mı ı 
Celaleddin paşanın-Muhayyer j 
kısı-Niçin mahzun bakarsın: ( 
Muhlis Sabahaddin-Hicazk8;o 
kı-Bahar geldi gün açıldı. l 
Halk türküsü - Yürü dilber 

3- Geniş bir selektör şebekesiy 
le köylü elinde bulunan tohumların 
fenni bir :ekilde temizlenip ilaçla· 
mnya tabi tutmak. Bütün çalıştırma 
vastaları hükümetimizce temin edil· ----------------------------~ ....... ------------------------------------------...... -------------------------------------· ömrün varı . 

Ana Oı ın 

bere dur. 
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Yan N .. t k esrının ya. 
b~ . odası, binanın 
ıtınci kiltınd . 

Cad a ve 
de üstünd "d' t- ,,. e ı ı. 

c..ın ö .. d nun en ge· 
~en bu cadde çok işlek olduğun· 

d
aln Nesrin giyınmeden evvel per· 
e e .. .. rını açamaması güllü koyanı 

i<>rın · esme mani olmuştu . 
b Nesrin çiçeklerin lisanından 

a f ahseden bir kitapta gü)ün Aşk i
kade ettiğini okumuştu. Cenç kız, 

" ahvaltt tepsisi ile:içeri giren hiz· 
met · · d b çısınc pençerenin kenarın a 
k Ulduğu, gülden bahseden ihtiyar 
~dın gülerek, birisi geçerken dü 

ıurrn .. uş olacak, dedi ,, .. 
Fakat ertesi gün perdelerini 

açan Nesrin gene ayni yerde ev
velkine benzeyen bir gülün bırakıl
rnış olduğunu gördü. hayır, g~Jl.e~ 
kaza ile düşürülmemiş, kendısmı 
tanıyan birisi tarafından bilhsssa 
bırakılmıştı . 

Moda deniz kulubünün bir ge-
0 cc cylcncesiııde dans ettiği kıvır· 

cık saçlı Alahçup gençten şüphe 
edebilirdi . Fakat delikanlı onun 
adresini bilmiyordu ki ... 

O halde kim??. Şimdi yalnız 
b.cr gün ayni tfrenle şehre indikle · 
tı aktör kılıklı esmer genç kalı· 
Yoı du. Birkaç kere kendi.sine gü 
lüınsüyen bu adamın yakasında 
daima kırmızı bir gül gör

dütünü hatırlıyordu . 
a O .sabah Nesrin, işe giderken 

giydiği gündelik şapkasını çıkara
e rak yenisini giydi ve i1ilü de itina 
• ile lacivert kostumunun yakasına 

ilistirdi . 
Bir muzibin kendisi ile alay et · 

tiğini söyliyen hizmetcisine o ak
şam yemeğe gelmiyeceğini bildire· 
relc, kalkmak üzere olan tirene koş· 
tu. Esmer genç te tirene zorla ye· 
tişrniş olacaktı ki oturduğu yerde 
hızlı hızlı nefes alıyordu 

Nesrini görünce hemen kalka· 
rak yerini ona terketti, fakat güle 
hiç alakadar göriinmedi • 

O akşam Nesrin bir lokantaya 
giderek tc:k başına yemeğini yedi 
ve eve dönerken yolu üzerindeki 
bahçalere dikkatle bakınca hepsi 
nin da güzel güllerle doru oldunu · 
görd" u • 

Ertesi sabah pencerenin dışında 
Üçüncü gül duruyordu. 

Ayni 'gül işinden dönereken 
P nceresini dışardan büyük bir dik 
katle tetkik etti. Hariçten birisinin 
~Örünmeden içeriyi gözetlemesine 
1tnkan yoktu. Kendisi ise sabahleyin 
e~kenden giyinip her hangi bir ha· 
dısenin vukuunu bekliyormuş gibi 
Pencerenin önün~e oturup bekliye 
llıezdi. 

Fak at bütün bir haf ta muntaza 

......... ------~---------------
21 ,00 Kemleket saat ayarı · 
2 l ,00 Neşeli plaklar-R. 

b 21, 10 Müzik ( Riyaseticümhur 
Aandosu-Şef: Ihsan Künçer ) 1 -
la; Arnoks - Dalgalansın Sancak-
1( ( Marş ) 2 - Leo Delibes -
~/Pelya •balesinden ( Vals ) 3 -

end ı h . tnağ e sso n - Bartholdy- Fıngal 
Ch arası ( Uvertür ) 4 - Gustave 
fon~~tenticr- f talya intibaları ( Sen
trıcd Parçal:u) a) Serenad b~ Çeş· 
bir e c) Küçük katırlar üzerinde 

r~ . 
2 

Ztntı ç) Daglard~ 
2 oo . . 

ser .. • .' Anadolu aıansı ( Spor 
•sı ) 
22.10 M" .k · ~· Pi) 22 uzı (Dans müzıgt -

ve •45- 23 Son ajans haberleri 
Yarınki 

.--~A~k·--1:--~~-------------------·~------------------------~==~ 
ş ve stirap Filimlerinin Emsal.sız kahramanı Dehakir 

• 
Bühin gönülleri büyüleyen şeheser ! ... 

man penceresine 
konan güller Nes 
rini bu mesele üze 
rinde ciddiyetle 
durmağa sevketti. 
Kendisini anlaya 

bilen bir arkadaşla konuşması la· 1 
zımdı. Hatırına ilk gelen daktilo 
perihan oldu, Üç kere nişanlanıp I 
ayrılan ve erkekleri en ince teferrü 
atına kadar tanıyan bu ihtiyar kız
dan daha :iyi 'kimi bulacaktı? 

Meseleyi ciddiyetle dinliyen Pe 1 

rihan heyecan dofu bir sesle; 1 

-Küçügüm, dedi, çok nazik bir 
mesele üzerindeyiz. Güllerin kahra- 1 

manını cürmü meşhut halinde yaka 1 

)anan elbette doğrü bir şey olmaz I 
Erkekler garip mahluklardır. Onu 
üıkütmem(k için bu şairane harekete ' 
aynı şekilde mukabele etmelisin. j 

( JEAN GABiN ) ve Bora Filminin unutulmaz Yıldızı 
( MICHELE MORGAN) 

TAN SiNEMASINDA 

Beşeriyete hitap 
mevzua sahi b 

BU AKŞAM 
Takdim ~dilecek olan 

eden Pisikolojik ve fevkalade 
ve büyük bir aşk çerçevesi 

cereyan eden 

Kuvvetli bir 
dahilinde 

Q_s_oN __ s_u_sE ____ a 
FRANSIZCA SôZLô Mükemmel Filmi yaratmışlardır 

Fran~ız Ediplerinden PIERRE MAC ORLEAN'nm SiSLi RlH
T.tM isimli meşhur romanından alınan bu şaheser 938 Venedik 
Fılm Musabakasında en büyük Sanat mükafatmı k b .. k d .. azanmış 
ve u~une a ar gorüJtn ve bilinen mevzulaıdan bambcı k 

bar mevzuda vücüda getirilmiş cidden büyük bir filmdir ş a 

ilaveten: 
BUCK JONES tarafından oynanan heyecanlı Kovboy filmi 

Ateş Saçan 
Dikkat: 

Suvari 
Genç kız nefes alır gibi fısılda 

dı, Nasıl? 1 L B oca ve alkon biletlerinin evvelden 
- Hususi bir posta kutusu kira olunur Telefon Tan 266 

Suvare 8.30 da başlar 
aldırılması rica 

Jiyarak gazeteye şöyle bir ilan. ver l 
~n:K~~c~~yn~n p~~re- ~---·-------------~1:0:4~1:8 ______ _ 
sine her sabah bir gül bırakan genç 1 
filan numaralı posta kutusu ile ken 

1 

1 

disini tanıtmak lutfünde bulunsun . ., { 
Nesrin ümitsizlikle fakat bu usul =------------ -----:----------· 

çok bahalıya maı olur zannederim Bu akşam saat 8,30 da 
cevabını verdi. 

Perihan büyük bir cömertlikle 
(Para cihstini düşünme, ben müm 

kün mertebe sana yardım edece
~ime söz veriyorum dedi. 

Nihayet gazeteye ilan verildi ve 
Nesrin daima eve gidip gelirken 
trende tesadüf ettiği halkın gaze
tede hangi sütunları okuduklarına 
dikkat etti. Hafta sonunda netice· 
nin ne olduğunu anlamak için Pos· 
tahaneye gittiği zaman içeri girme· 
den önce epiy tereddüt etti . 

içinde , bir dişçi muayenehane· 
sine gidenlerin duyduğu korku ve 
heyecan vardı . Po~tacının ( bun)ar 
sizindir ) diyerek uzattığı zarfla11 
lakayt bir tavurla aldı . Fakat on· 
ları çantasına yerleştirirken yüzünün 
hafifçe kızardığını hissetti. 

Alsa ray • 
sıneması 

1939 senesinin en büyük ve en müstesna şaheseri olan 

Greta Garbo • Charles Boyer 
Gibi zamanımızın en büyük iki dahi sanatkarı tarafından 

Sureti f evkaladede temsil edilen 

Napolyon Bonapart 
ve 

Kontes Valevska 
Tarihin kaydettiği en büyük aşk ve sergüzeşt filmini sunıır 

ilave olarak: En yeni dünya haberleri. 

DIKKA T: Bu fil:m için loca balkon koltuk numaralıdı b'l 1 • 
ld t · · f"J' ld ~ d r 1 ı et crın evve en emını ve ı ım uzun o ugun an tam zamanında t "f· · . 

olunur. eşrı ınız rı ca 

Telefon 212 Alsaray 

Eve gider gitmez odasına girdi , 
kapıyı kilitledi ve hemen zarfları 
açmağa başladı . Mektuplardan se
kizi işe dairdi , ikisi hastahaneye 
yardım etmesini rica için yazılmıştı. 
En sonuncusu ise yanlışlıkla kendi 
kutusuna atılmış bir zarftı . Fakat 10421 
hili her sabah ona yeni bir gül ge- ı --------------------------• 
tirmekte devam ediliyordu . 

* • • 
Planının işe yaramadığını gören 

Perihan: 111 her halde ilanı görme 
miştir, dedi. Şimdi ben o güllerin 
sahibi olacak adama ne yapaca 
ğımı biliyorum . Çabuk bir kalem 
al ve sö ,lediklerimi yaz : 

.. Bu akşam pencereye koyduğun 
gülü başıma takarak ( ..... ) salonun· 
da sizinle dans etmeğe geleceğim . 
Adres olarak da yalnız şu kadar 
yaz ( Güllerin ~ahibine ) 

P~rihanı hayretle dinliyen genç 
kız, şüphe dolu bir sesle sordu: 

- Peki sonra zarfı ne yapaca 

ğım? 
- Gyet kolay, bu akşam pen· 

cerenin kenarına koyacaksın. 
f ğer yarın sabah zarfı koydu· 

ğun yerde bulursan bana Perihan 

demesinler ! 
Nesrin akşam zarfı koymadan 

evvel çok tereddüt etti .. Pencereyi 
.. kere açıp kapadı . Nıhayet son 
~Tr gayretle mektubu dışarı bıraktr: 
Ertesi sabah şafakla beraber ya
tağından fırlıyarak pencereye koş· 
tuğu zaman zarfı koyd~ğu yerde 
buldu , Göıünürlerde gule benzer 
bir şey yoktu . iyice emin olmak 

için tekrar dışarı baktı , sonra ya-
vaş yavaş giyinmeğe başladı. Hayır. 
gözleri onu aldatmıyordu.Bu sabah 
penceresinde gül yoktu , zarf da 
olduğu gibi duruyordu , 

Trenin kalkmasına beş dakika 
vardı. Kahvealtı bile etmeden doğ· 
ru istasyona koştu , acele ile , far
kında olmadan, birinci mevki kom· 
paartımanlardan birine girdi . 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokuları 

iNCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LİMON , ÇAM, llkbnhaı· ko· 

lonyalarile Şipr, Fujer, Lcvlak, 
Revdor, Ful Şebbo,· '-y • • z · ' . , ı ascnı ın 

arr,ıhak Los,yonları ~ayanı ta,·si
yedır. 

lçerde kendisinden başka , kıya
fetlerinden tüccar oldukları anlaşı
l:ın iki yolcu oturmuş "konuşuyor
lardı . Yolculardan ince uzun boy· 
ıusu ötekine soruyordu. Ferhat inci 

- Bu sabah neden geç kaldın? 
B 

Osmanlı Bankası Karşısı 
- aşıma gelenleri sorma eğer 10431 

koşa koşa gelm.:?seydim bu treni de ----------,--J 
kaçıracaktım 1 

- Yakandaki gül ne kadar gü
ze) ? 

Öteki lakayt bir nazarla güle 
bakarak : 

- Şu düğme iliklerinden nefret 
ediyorum dedi. Eğer yakamda bir 
ilik olmasaydı bu gülü takmak mcc 
buriyetinde kalmıyacaktım . Karım 
her sabah bahçenin her güzel gü· 1 

lünü koparıp yakama takar . Hal· 
buki ben üzerimde çiçek tışıma
sıoı hiç sevmem . Karımı inçitme· 
mek için memnun görünürüm. Yol· 
da gülü yakamdan çıkarırım. Fa
kat yere atmata kıyamadığım İçin 
ne yaparım bilirmisin ? Köşedeki 
beyaz evin alçak penceresine bıra· 
kıveririm 1 

( Senorita) 
( Altın dağların kızı ) 

Yıldızları : 

Janet Makdonalt - Nelson Eddy 

--• Asri sınema 
da 

Büyük muvaffakıyetle devam ediyor 
Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 

26-Mart-Pazar gündüz 2,30 
matinede büyük program 

1- Senorita 2 - Sevenlerin Günahı 
(Duğlas Fairbank . JR.) 

10427 

Adana pamuk Üretme 
Çiftliği müdürlüğünden: 

1- Pamuk Üretme Çiftliği için 
85 beygir kuvvetinde bir tonluk 
kamyonet şasesi açık eksiltme sure· 
tiyle satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi bedelsiz olarak 
Pamuk Üretme çiftliği müdürlüğün
den ahnır . 

3- Mezkur kamyonetin muham: 
men bedeli (1870) Jira ve muvak
kat teminatı 140 lira 25 kuruştur. 

4- 1hale 7-4-939 cuma günü 
saat 15 de vifayet Ziraat müdürlü
ğünde mübayaa komisyonu huzurun· 
da yapılacaktır. 

5- Taliplerin yevmi mezkur 
ve saatta teklifname ve vesaikiyle 

intihabı Mebusan Heyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

Mebusan intihabı Martın 26 ıncı 
gününe rastlayan Pazar günü saat 
9 da Adana Cümhuriyet Halk Par· 
tisi salonunda yapılacaktu. 

Sayın Müntehibi sanilerin elle
rindeki müntehibi nni mazbatalarilc 
birlikte muayyen zamanda reylerini 
kullanmak üzere Parti salonuna teş
rif etmeleri ilan olunur . 
10416 23-24-25-26 

birlikte komisyona müracaatları. 

10415 23-26-29-1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kaçakçılıktan başka bazı inhisar suçlarından 
doğan para cezalarından vaz geçilebile ~eğine 

dair kanun 

Kanurı No: 3550 
Kabul tarihi: 21111193() 

Ne§ri tarihi: 71111939 

• Dünden artan -

ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 18 inci ma~desile 20 in~i maddesinin bi
rinci fıkrası d ve 24 ve 35 inci maddelerınde yazılı ful ve hareketlere 

n a ~ I 
terettüb edecek cezalar için inhisarlar idaresi Gümrük ve oh\sarlar Ve-
kilinin muvafakatile hükümden evvel, veya kat'ileşmiş ohun, olmasın hü· 
kümden sonra sulh olabileceği gibi bu cezaları takib ve tahsilden de vaz-

geçebilir. 
Madde 2 _ Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 _ Bu Kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve inhisarlar Ve· 

kili memurdur. 4/1/1939 
(SON) 

Kararname 
2 

Kararname No: 10346 

Hava Taarruzlarına Karşı Koruma Kanununun 12 nci maddesine 

te f
.k G Ik may Başkanlığ'ınca hazırlanan ve Devlet Şurasınca gö. 

v ı an ene ur . .. . . 
rültrek 1012/19.39 tarih ve 1576 sayılı tezkere ıle gonderılen ıllşik "Hava 
taarruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi ve karartılması hakkında Nizam-

. •·yete konması· icra Vekilleri Heyetince 15j2/ 1939 tarihin· 
name,. nın mer ı 1 

/ 939 'd 1512 1 
' e onanmıştır. REISICOMHUR 

iSMET INONO 

Başvekil 

Dr.R. Saydam 

Adliye Vekili Milli Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
T. F. Silıy N. Tınaz Fayık Ôztrak 

Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa V ckill 
F. Atralı Yücel A. Çetinkaya 

Sıhhıt ve içtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. Alataş 

Hariciye Vekili 
Ş. Saracoğlu 

lktısad Vekili 
H. Çakır 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
R. Tarhan 

Ziraat Vekili 
M. Erkmen 

(Son" Var) 9583 



4 

Adana Borsası Muameleleri 
- PAMUK ve KOZA -

KJLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. ,_S. __ K. s. Kilo 
-

Koza -~- 9,50 
Piyasa parlağı ,. 34,50 35,75 
Piyasa temizi • 34 

-

Klevland ~5 38 

YAPA G-1 -

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

çlCIT 

~ Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 
HUBUBAT 

Buğday Kıbns 
, 

1 
" 

Yerli 3 

.. Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 

-

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18,25 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. • ·- .c Dört yıldız Doğruluk .t:J ~ 
.!ıt u:: üç -
.a c: " • 
o - Simit ::: ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ~ 

N t> üç " " " Simit " 
Llverpol T elgralları ı Kambiyo ve Para 

25 / 3 I 1938 fş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır _2f6 Lıret 

f== --Rnyişmark 
Vadeli 1. 4 79 Frank (Fransız) 3 35 -4 60 Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) -5-93 

4 17 Dolar ( Amerika ) -~ 1261 93" Hind hazır 

Ne~ork 8 99 Frank ( İsviçre) 00 00 

·------------------·------------------------------

1 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alm anyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun :üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hcrgün sabahlt.yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

70-156 10116 Numara: 200 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
24 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

c.: 

Hergün muayenehanesinde hast ... arını kabule 
başlamıştır. ______________________________________ ._. ________ _ 

Sinemanın En Kıymetli ve En Şayanı Hayret Siması Sesi 
Çağlıyanlar kadar Güzel, Nefis ve Harikulade 

YlLDIZ 
Sizin En Büyük Sevgiliniz 

DEANNA DURBİN -
Greta Garbo,nın Sevgilisi Orkestra Şefi 

LEOPOLD STOKOWYSKI ve ADOLPH MENJOUE 
ile beraber Yarattığı Senenin Mua~zam ve Emsa!sir; Şaheserı olarak 

GÔRECECilNIZ 
V' - • 

~~--voz ERKEGE-~-
B i R KIZ 

İllİİll ............ l!m; ....... !!!mll ......... llİIİlliiıııİ!ll ... ) 

MUSiKi GENÇL1K VE DOYULMAZ GÜZELLiKLER 
Filminde Bütün Adanayı Yeniden Cezp ve Teshir 

Edecektir 
Pek Yakında 

Tan • 
ın a ın . 

D• kk İ . ilk Geceki Şeref Galası ıçın Localar Şimdiden 
l a · Alınabilir Telefon : 266 10404 

ir.i 

IZlR 
·-------------------------------------------------

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistı:n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na

mına getirilen en müntehap, taze ve kckulu çaylardarı \•ukuf ve itina ile 
yapılan harrnanlardır. Her zevke göre değişt>n numaralı tertipleri vardır.a 
Muhtelif cins ve bü)üklükte kutu ve pa\retler içerisinde satılır. Ambalaj-: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli nefaset ve halisiyetinin tf'minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel!eşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Ta~miscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
alt. a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İ stanbul . C. 

SOdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

• 

Türkçe sözlü filmlerin en büyü~ü f .... En güzeli !.. .. En müessiri J.... --------, 
Markopolonun 

müdhiş maceraları 
. F 

ÖYNAYANLAR: 

Mübdf sanatkar ( Gary Kooper - Sigrid Guri) 

P E K 
yakında 

.- Asri • 
sınemanın-.. 

Büyük salonlarında muhterem halkımıza takdim edilecek , Ateşini ce 
hennemlerin alevinden, azametini gönüllerin kasırgasından alan bu 

sinema harikasını görmeğe şimdiden hazırlanınız 

Telefon 250 10413 Telefon 250 

Kayıp tasdikname 

Adana Lisesinin ikinci Sınıfın 
dan almış olduğu tasdiknameyi Za· 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü kalmadığını ilan ede· 
rım. 

10429 

Hatay : Beylan posta 
Müdüıü 

Mehmet Emin Koğal , 

Adana Ziraat Mektebı 
Müdürlüğünden : 

1 - Mektep için 1600 lira 11'1 

hammen bedelli ve 120 lira muv• 
kat teminatlı (V) tipi 85 beygirli 
motörle mücehhez Komersiyal şas 

li karüsersiz bir kamyonet alınma 
üzere 25 3 939 tarihinden itibare 
15 gün müddetle açık cksiltmeY 
konulmuştur. 

Eksiltme 10141939 Pazartes 
günü saat 15 de Vilayet Ziraat M~ 
dürlüğünde toplanacak satm al(ll 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2 - isteklilerin bu müddet zat 
fında şartnamesini görmek ve mll 

IU'llat almak üzere pazard~n mad .. 
her gün Adana Ziraat mektebi M~ 
dürlüğüne müracaat etmeleri ve 1 

hale günü muayyen saatta temin' 
paralarını m :ı l sandığına yatırsr~ 
vesaikleıi'e biılikte komisyona cniJ 
racaatları ilan olunur. 

36- 28 - 30- 1 10430 

Türk hava kurumu 
Adana şubesinden: dl 

Kurumumuza ait ve Adaoa el 
asfalt cadde üurinde eski Aka' 
fabrikasında bulunan 509 adet kıı' 
ban deri&i 3 nisan 93!1 pa:z~rt',
günii .saat 15 te açık aıtıı ma ıle 
tılacaktır. isteyenlerin o gün ve 0 

aite şubemize muracaatları itaıı 0 

lunur. 

A da ·1 • - ~er sın ve havalisi Acantası ~ 
19- 24- 1 

Umumi ne~r.yat müdürü 
A a na da hü kumet caddesinde · 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Mcıcid Güçlü 

Adana Tüıksözü matbaasa l 


