
Onbeıinci Yıl - Sayı: 4390 

S Kuruı 
1 KAnun~sani - 1924 ADANA: Telefon : 3\S GONDELIK SiY ASI GAZETE Ulucami yakımnda hususi daire Pk. 

BÜTÜN 1 
YURlTA • 

c.H.P. Mebus namzetleri ittifakla Seçildi 
·---' 

8 1 
faaHyatından : Solda halk ••çim hakkında •llylenen nutuklar1 dlnllyor. 

eç m Said•, ikinci mUntehlpler Parti ••tonunda 

Şehrimizde seçim bir bayram 
tezahürü içinde yapıldı 

Mebus seçimi müna 
n•d• sebeti.yle~pa.zar günü 
h•P ehrimızde hır.bayram 

manzar ısı vardı.: Şeh 
. .·-.-d-d_e .. leri müesseseler, ticaret 

rın umumı ca • · h ı 
haneler bayraklarla donatılmış bır a 

de idi. . . .. t 
Daha saat 8,'.30 da ikıncı ~1un e· 

hipler seçimin yapılacağı partı salo~u 
nu doİ".lurmuşlardı. Patti binasın~n °. 
nündede kalabalık bir halk kıtlesı 
vardı. 

Seçime tam saat 9 da bandonun 

reylerini kullandıkt1n sonra tasrı'f.: 
geçilmiş, ve 288 ikinci müntehipten 
salonda ınevcüd 269 kişinin ittifakla 
parti mebus namzetlerine 259 rey ver 
diği anlaşılmıştır. Reıini vermiyen 19 
müntchip sanininin şehrimizde olmadı 
ğı anlaşılmıştır. I 
. S.:çim saat 11,30 da neticelenmiş·, 

tır. 
Partimizin Seyhandan namzet gcis 

tcrdıği Ali Münif Yegenağa, Damar J 

Arıkoğlu. g .. neral Naci Eldeniz, Hil 
mi Uran, lbrahim Mete, Tevfık Tar
man' lsınail Sefa Özler, Sinan Teke
Jio;tlu, Şems& fşçen Seyhan ikinci mün 

• tehipluin n.üttefikan verdikleri rey· 
lerlc mebus olmuşlardır. i 

çaldığı istiklal marşı ile baılanmışl•: 
Evveli ,·ali ve partimiz b~okanı . .A:lı 
Rıza Çev:k, Reisi, ümhur mılli. ş~fımız 
ismet lnöniı'nün beyenn;:me~ını (çok ' 
ıiddetff ve ı6ıekli alkışlar arası~~a~ \ 
ve bilahere cümhuriyet ~a.lk partısının 1 
Se> han namzetleri rsıesını d.umuşlar 

Yeni rnebuslaıımızı tebrik eder Vall ve parti ba,kanımlz ••ndık 
ça11şmalar, muvaffakiyeılcr dıleriı. \ ba,111da reylerini verirken 

Ankara: 27 ( f ele!on 
yurdda la)- Mebus seçimi ••••••••••••••-

dır. 

PARIS UNIVERSITESINDE 1 
Türk Tarih ve 

medeniyeti 
Hemşerimiz Bay Remzi ! 
Ôğuzun bir konferansı 

IJay Rt>mzi Oğuz 

Türk Tarih ve medeniyeti h k 
kında yabancı ve Türk ·ı· 1 a . 

"t h a ıın er ve 
mu e assıslar tarafından k f 
ver ilmek üzere iki ür • on eranslar 
. ' S " ~ sene evvel Pa-

rıs le orbon unive s't . d j 
ın11ş olan "Cerı're'd ı' edsın e kurul-
d e u es ı uı q " 
.c hu senede konferanslar veri~es 1 
sınc başlanmıştır, Konferanslar S me-' 
da Edgar . Quinet ıı f t oı bon 

·ı k 'ıı ı eatrında .. rı mc tedir. ıVlaı lın ~ l inci .. - v ~ 
sız milli müzeleri fahri .. gunu Fran 
L. Delaportc tarafın-Ja!o~;rvatörü 
önce merkezi Anad 1 tıl~rden 
mevzuu üzerine p~ ~ kıı:ıedenı)•eti" 
k f • 0 Je sıl onlu b' 

on eraııs veı ilmiştir B d ır 
veı ilmiş olan konfer~nsl:rn an sonra 

Marıın l3 üne" .. .. şunlardır: 
Louv e - . u gu nu Paris'te 
Bay p D muzesı konservatör muavini 

• evambez tarafmd •f 
müzelerinin bazı e .~n sıanbul 
(projeksiyonlu). serlerı hakkında 

Kanlı bir divanın sonu 

Madrid'in teslimi 
Franko ile Madrid milli 
müdafaa komitesi anlaşma yaptı 

Madrid : 27 ( Rııdyo) - Madrid 
milli müdafaa komitesi Franko hiiki'ı· 
meli ile sulh ani şması yapmış bulu· 
nuyor.' 

Müdafaa meclis sekreteri dün 
ğece radyoda Madrid hükumeti il.e 
Franko hükumeti arasında taah edı· 
len telgraflan okumuştur. Ru telgraf-

ı
~lar sulh anlaşmasının husul buldu 

nu anlatmaktadır. 

Madrid hava kuvvetleri evvela 
sembolik bir tselim mahiyetinde ol 

mak üzere hava kuvvetlerini Burro 
gondermektedir. Madrid kıtaları be. 
ya7. bayrak çekmektedir. 

---~-

Suriyede bir örfi 
idare hüküm Sürüyor 

Demir gömlekliler teşkliitı men· 
su pi arı gene faaliyette !. 

ONBEŞ GÜNOENBERI ŞAMOA BÜTÜN TICA· 
RETHANELER KAPA L 1 BULUNMAKTADIR 

Halep : 27 ( Hususi Muhabirimiz· 
den) - Şamdan alınan haberler, ora· 
da fevkalade bir vaziyetin hüküm sür
mekte olduğtınu bildiriyor. Şamda 
bugünle 15 gündür, her taraf kapalı
dır. Hiç bir mağaza ve dükkan açık 
değildir. 

rini geri çevirdikleri gibi, yükletilme· 
mesini, hariçteki ajanlanna biklinnit 
lerdir. 

Bazı tüccar, mağazalardaki kly· 
metli eşyalarını Beruta nakletmete 

Bunc müteakip parti başkar.ımıı 

1 
ey sandığı 18 ilk reyi k~ndileri almış 

1 lar \ e bund.ın s•Jnra kayt sıı a numa 
rasiyle ve çağırma usulu ile ikinci 
müntehipler birer birer gelerek rey· 
Jeıini sandığa atmışlardır. 

intihap dün öğleye bdar 
)'urdun her tar:ıfın· 

da sona ermiş ve ciimhuı iye halk par 
tisi nan z !tleri itııf:ıkla seçilmiştir. 

MUSTAKİL 
MEBUSLAR 

Martın 20 inci ü - p . 
' dilleri mektebi diref l~r~ B~ıs·te şark 

tarafından '•T" ki . Y J. Deny 

Demir gömlekliler teşkilatı gene 
Lfaallyete geçmiıtir. Bu teıkllita men

. sup bir çok gençler şehri dolaşarak 
Caçık gördükleri dükkAnlardaki eşyanın 

üzerine tulumba ile keı.ap suyu sık-

başlamışlardtr. Fransız makamlan al· 
dıklan tedbirlerle buna manı olm•ta 
çalışıyorlar. Bir kısım tüccar da eıya• 
lannı emin bildikleri semtlerdeki ev• 
Jere taşayorlar 

Şehir tamamen Fransız askerleri• 
nin işgali albndadır. Sokak başlanncla 

Mevcüt ·münteh:bisanilerin hepsi 

li<i aydanbcri Türk vatanında de· 
vam eden intihap işinde hükQmr-t ve 
parti makanizmasının işlemesindeki 

ALMANYA DANZiGi 
iŞGAL ETMiYECEK 
Almanya Lehistanla mUnase 
batını bozmak niyetinde değil 

sertin: 27 (Radyo) - Sellhlyettar Alman mahaflll, 
atatUaUnUn her ne suretle olur•• ol•un deliftlrllmesl 
mevzubah• oımadılını beyan edlyorıar. 

Danzll 
kati yen 

D•nzllln ilhakı, ~Aımanyaya 
cUzl bir pere•tlJ temin edecek 
fakat Lehl•tanla iyi mUnasebet 
terini bozacaktır. 

Halbuki Almanya , Lehistanla iyi 
münasebetler idame etmeğe büyük 
bir ehemmiyet verlyor. 

Mamafi, bu sene içinde şarki Prus 
ya ile Almanya arasında irtiüat temin 
clınek için Lehistanla bir itilaf akd 

edilecektir. 
Anl .. şıldığına göre, Lehistan siya· 

si mahafilide aynı noktainazardadır. 

Romen başvekili 

'' Topraklarımızın tema
rniyetini muhafaza 
edeceğiz ,, diyor 

Bükuş : 27 (Radyo) -Roman 
Ya başvekili Bay Kalinesku bir 
Fransız gazetesine beyanatta bulu· 

rıarak demiştir ki : 
- .. Romanya bir taarruza uğ· 

rad ğı gün, her ne bahasına olursa 

olsun kendi1ai müdafaa ederek top· 

Petrol arama 
faaliyetimiz 

logiltereden iki 
makine getirildi 

lstanbul : 27 - Madtn tetkik 

ve arama enstitüsü, petrol arama 
i~lerinde kullanılmak üzere, Avru 
padan ikı büyük makine getirtmiş· 
tir. Makinelerin kurularak işletilme· 

1 sine yakında başlanacaktır. Bunlarla 

1000 metre derinliğe kadar arama 

yapılabilecektir. Yeni nıakineleı le 
Dicle rpıııtakasında ve Irak hudu. 

dundan 150 mil içerdcki sahalarda 
araştırmalar yapılacaktır. 

Diğer taraftan, enstitii, petrol 
arama işler inde geçen sene büyük 
bir faaliyet gösteı miş, bu işlere 375 
Lin lira sarf edilmiştir. 

raklarmın temamiyetiıü mu haf azaya 
çahıacaktır. ,. 

Berç Türker ( Afyon) 
Dr. Taptas ( Ankara) 
lstemad Özdamar 

( Eskişehir) 
Dr. Abravaya Marınarah 

[Niğde) 

- ur crın As a'd suü" hakkında. Y a leves-

" Martın 23 iinde R . . 
f esorlerinden Bay C Cchn lısesı pro
d ''XI · a en tarafın. 

an . asırda Türk f"t h " kında. u u atı ha"-

Bunlardan başka M 
lstanbul'da Fransız artı~ 25 inde 
sü direktörü Bay A arGkeobl'?Jı enstitü-
d K 

· a rıel taraf an anuni s-ı ın. d . u eyman devri hakk• 
a proıeksiyonlu b' k f n-

diği gibi Maarif V~kil~~ie~?n~ ~eril 
ve müzeler ark 1 ntıkıteler 

:naktadır. 
Şamda olduğu gibi bütün Suriye· 

de ticaret hayatı durmuıtur, Banka-
1 lar da kredi muamelesini durdurmuş· 

lardır. 
Ticarethaneler, yoldaki sipari,le-

mitralyöz ve ZJrhlı otomobiller pze 
çarpmakte ve bazı caddelerden müru• 
ra müsaade edilmemektedir. Şehirde 
bir örfi idare vaziyeti hüküm sürmek· 
tedir. 

Qx. A eo oğu Bay Remzi 
5UZ rık tarahndan d 

27 sinde (dün) ''Türki d a -Ma~t~n 1 
mevzuuna ye e muzecılık 

"Sulh taraftarları 
arasında bir birlik ,, 

sürat ve intizam büyük inkilahımızın 
en mükaddes eseri olan milli hakimi 
yet ruhuna ve dikkallı bir kıskançhk 
ve müte!•.amil üir olgunlukla bağlı bu 
~uluan her Türkün bu intihap vazife 
sınde gösterdiki şuurlu alaka tehalük 
ve binnetice bugün 40979 ikinci mün. 

tehibi~, ~illi ş~f ismet lnönü'nün gos 
tcrd.ğı cumharıyet halk partisi nam· 
zetl~rine tam bir inanla reylerini ver· 
mesı yeni Türkiye cümhuriyerinin kuv 
vct ve kudretin" dünya önüne bir da
ha koyan parlak bir eserdir. 

, ~ 

Martın 30 uncu günü d 1 
tarafından '"Tür~ · d e aym zat 

.ıye e arkeo)o"·k h f 
riyat" hakkmd . Jı. a. 
rilecektir. a bırer konferans ve-

• Genç mütehnssısımız konf 
lannı vermek üzere .. " crans
Ankaradan hareket et u.ç t~un evvel 

mış ır. 

Snrbo:ı'da verilınekte 1 b k f o an 11 
on eransların ilim alem· d b- " 

b
. b m e uyuk 
ır rağ ete mazhar oldux. p . 

b 
5Unu, arıs' 

te ya ancı ve Türk birçok ti k f za ann 
on eran.sta hazır bulunduklannt 

memnunıyetle öğrendik. 

Kozan 
dolu 

bölgesinde 
yağmurlar• 

7000 dönüm 
mahsulat 

arazi üstündeki 
harap oldu 

• Dolu yağmurları Ka.-lirlinin bir kısmına da düştü 

Dün haber aldğımıza göre ev· 
velki gün saat 18 de başlayı:.n' dolu 
yarım saat devam etmiş ve Kozamn: 
Kurtotlu çiftliğinin mezruatım isti
fade edilemiyecek şekilde tahrip 
etmiştir. 

Hasar;ı uğrayan digcr arazi 7000 
dönümdür. Yatan dolular h.ali tar. 

lalarda yıtm halinde erimemiş bu 

Junuyor. 

Dolu yatl,Duru Kadirlinin Tumlu 
köyüne k-ıdar gitmiştir. 

Bu mıntakal'lr sahipleri arazinin 

tesbiti için mahalli hükumete müra
caat etrni~ lerdir. 

Eden mühim bir nutuk söyledi 

ALMANVANIN GENiŞLEME SiYASETiNiN ÖNÜNE 

GECILMEsl iÇiN BU BIRLl~iN SÜRATLE TE. 

ŞEKKÜL ETMESi TAVSiYESi iLERi SÜRÜLÜYOR 

B•Y Etlen 

Londra : 'rl ( Radyo ) - lngiliı 
eski Hariciya Nazın Bay Antoni E
derı mühim bir nutuk söylemiştir . 
Edenin bu nutku •' Sulh taraftarları 
birliti ,, nin teşekkülü mevzuunda· 

dır • 

1 
Eden, sulh taraftarları devletler 

arasında süratle böyle bir birlik teıkil 
1 edilerek, Almanyısnın genişleme siya• 

ı 
setinin önüne geçilmesini ı~rarla tav· 
siye ctmektıdir . 

1 

Eden bu işin tahakkuku için 
lngılterede geniş sclahiyetli ve gc· 
niş kud etli bir hükü net tcşkıli ile 

azimkfu arıe bir siyasl t takibi ve da-
hılde biiyük askeıi g.1yretler sarfı 
ve tedlıiıler ittihazı• lüzumunu ileri 
sürmektedir. 

Loııdıa : 27 ( Rad} o ) Lon· 
dra sıyasi mahafıli, lng )terede mec
buı i askerlık usulünün ıhciası ınese· 

lesi fü:etinde ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. Lord Halifaks bu teşeb· 
büse çok taraftar görünmekte ve 
Çemberlayni iknaa çalışmaktadır . 
Kabinede bu hususta ihtilaflar var· 
dır. Bilhassa çon Tayron muhaliftir. 

imparatorluk müdafaa komitesi 
bir nevi mecburi hizmet kabul et· 
miştir . Fakat İşçi Partisi mecburi 
hizmet usulünün ittihazına ,ıddetle 
muhaliftir , 
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MEKTUBU 

1 
AMERiKA 

--
Nevyork Sergisini 

Şimdiden gezelim ! 

J ş eh o ır h aı b> e ır o e ır n-1
1 

, ............................ -.. .. .-. ...... ıııııımı ......................... , 

Şehit İçinde şehir... Pamukda yürü ayağın 
yorulmasın •• Elli dilden bir milyon gazete ... 

Ne ararsan burada... Makine insanlar ... 

Ncvyorkta sergi daha şimdiden 

1 

!ifadeler arasında gösterilen bu pamuk 
açılmış gibi. Şehirde her zamankin· dkşeme ve yollar tatbik edilmiş pa· 
Jen fazla bir faaliyet göze çarpı- muktan yapılmıştır. Sıkıştmlaıı pa 

Maarifsever hem
şerilerimiz 

Talebeye bir çok yar

dımlar yapıldı 

Şehrimizdeki maarifsever kim 
seler Gazi ilkokulu yoksul çocuk
larına yardımlarda bulunmuştur. Yar 
dım ya panların adlarını aşağıya ya 

Beynelmilel 
konferans 

Şehrimiz müze müdürü 

konferansa gidecek 

Bu yıl Eylul iptidasında lstan 
bul da DolmabaLçe sarayında bey· 
nelmilel bir arkeoloji ve antrepo· 
loji ve etnoğrafya ve fo lklor kong 

zıyoruz : resi yapılacaktır. 
Fabrikatör Nuri Has 100 ço Bu kongre bir hafta şürecektir. ı 

yor. Gündelik hayatı esasen hare- muğun çok : sert ve mukavim bir 
ketli olan bir şehirde, bu fevkalade madde teşkil ettiği göı ülerek bun 
!iğin göze çarpabilmesi için ne ka dan birçok yeni madrleler imalinde 
dar büyük olması lazımgeldiğini istifade edilmektedir. 

tahmin edersiniz. Bilhassa bu şt kilde salon döşe 

cuğa elbiselık kumaş, Mııhmut Malaz Kongrreye aza olarak sehrimiz müze '. 
100, Mehmet Sabuncu 100, Nuh j direklii ı ü Bay Yalman Yalgın da 
Naci Yazgan 100, Ahmet Hidayet davet edilmiştir. Her aza ayrı ~yrı 
50, Mehmet Yağlıcı 50, Muhittin tebliğle r yapacaklardır. Yalman Yal 
Okçu 20, Baynn Lutfiye Kısacık 25, gına da aşiret hayati ve etnograf· 

Nevyorktaki bu fevkaladelik, meleri çok güzel ve µratik olmı.kta 
söyltrr.eğe lüzum yok Serginin açıl yürüıken insanın ayaklarım yorma-

Ahmet Adanalı 10, Hilmi Çimeli yası üzerinde tebliğ yapac a ğı bildi· 
10, S. R. Gilodo fabrik atör 25, rilmiştir . Bir kaç güne kadar buna 

masına bir buçuk ay kadar bir va· yan bir zemin teşkil etmektedir. 

kıt kalmış olmasıdır. Fakat Nev Nevyork şergisinde yapılan işle -
york lular, hatta Amerikalılar için rin birde görülmeyen kısmı vardırki 
sergi açılmıştır diyebiliriz. Çünkü, bunlarda yeraltındaki elektirikli t ren 

Alımet Sapmaz 20, ? li Uncu 5, ait metni de gönderecektir. Kongra 
lsa Candan 5, Mustafa Hidayet 5, azaları bu müddet zarfında Türki· 

sergi Nevyork için sade, sergi hu· !er, su ve hava gazı hatlarıdır. 
dutları içindeki . faaliyet~en ibaret Bu yeraltı insaatına on milyon 

Sabri Gül 5, Cumali Ôztüık ve kiyede muhtelif tetkik seyahatleri 
Mustafa Koçak 7, Ahmet Çamurdan yapacakla r ve memleketimizin 
1, Şükrii Fekeli 5, Muhittin K2nuni tarihi kıymetini incelt'yeceklerdir. 
5, Alber Diyap 25, Çocuk velile· 

kalmıyacak; şehrın hayatı bakımın· dolar haıcanmıştır. 
dan _büyük bir değişiklik teşkil ede. Serginin içi, geniş caddeleri 

rinden ( Perakende ) 3 lira veril· cektır. _. . . . . ile tamamiyle bir şehir manzarası 
işte bu degışıklık şımdıden hıs- arzedeceği için buralardan otomobil· miştir. 

solunuyor. Şehre. ~abancı akım şu !er geçecektir. Yollara ve köşe 
~at sonlarından ıtıbaren başladı • başları na konulan ' yol işaretleıi de HAVA VAZİYETİ 
ilkbaharı ve hatta yazı Nevyorkta birkaç bin kadardır. 
geçirmeyi düşünenler sergi açılma 

dan evvel gelerek otellerde, apart 
manlarda istedikleri gibi oda bul· 

Dün ş ehri mizde gök yüzü a çık, 

hava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı 
cak 18 dereceyi bulmuştu. G eceleri 
en az sıcak 4 derece . mayı tercih ediyorlar. 

Diğer taraftan, seıgideki faali
yet gittikçe hararetleniyor. Birçok 
memleketlerin pavyonları bitmiş veya 
bitmek üzeredir. Sergi dolayısiJ,. şe
hırdc yapılacak birçok tesisat da 
vardır ki bunların inşası da Nevyor· 
ka tam bir karınca yuvası ve;a aıı 

kovanı halini veriyor. 
Sergi hakkında her gün yeni 

malumat alıyoruz. Bunları, memJe. 
ketimizde sergiye iştirak ettiği ve 
Türkiyeclen sergiye gelmeyi düşü· 
nenler çok olduğu için bildirmeyi 
faydalı bulduk . 

Ne araaan burada 1 

Sergide teşhir edilen ticari mad 
deler 3000 cins teşkil etmektedir , 
Bunlar arasında el b ise,şapka, ayak· 
kabı, gömlek, kravat gibi giyecek· 

!erden, her türlü yiyecek madde· zete ve mecmua bulunacaktır . Sa-
lerinden tutun da • bardak • çanak yısı bir milyonu bulan bu muhtelif 
çömlek, sofra takımı, lamba, ayna, gazete ve mecmuaları her isteyen 
masa, koltuk • sandalya duvar kağı kütüphaneye gidip okuyabilecektir. 
dı gibi ev eşyasına, mücevherat gibi Serginin en meraklı paviyonla 
ziynet şeylerine kadar her türlü rmdan biri kadın tuvalet eşyası 
şey vardır · paviyoou olacaktır . Burasının günün 

Eksik olan bir şey varsa o da her saatında mahşer gibi kalabalık 
belki, bizim lstanbulda , Mahmut olacağını tahmin gayet kolaydır. 
paşada " Ne arasan burada var 1 • Teşhir edilecek esans, Kolonya , 
diye bağıran satıcılardır ... pudra ve diger tuvalet eşyası yarım 

Sergideki caddelerde , hususi milyon dolar kıymötindedir . 
otomobillerden başka iki yüze ya- S · d ki Şehir içinde •ehlr ergınin iger en mera ı nok· 
kın otobüs iş l iyecektir. Bu otobüs· d 

Sergiye şehir irinde sehir desek tası, sergide 80 dakika a devrialem 
-. ler de yolcuların oturacağı sıralar h k k 

Yerl.Jı'r. Mesela' şu rakamlar bunu seya ati yapılabilme im anıdır . 
otobüsün İçinde uzunlamasınadır . B 

bize gayet 1·y1· go"sterı·r. u , sergideki muhtelif memleket 
O suretle ki , oturanların yüzü dı 

Sergı' do·hilı'nde gece ve gün- k I paviyonunun nisbelen küçiik bir 
şarıya bakma ta ve yo cular oto h 1 

düzkü elektirik sarfiyatı, 350 bin dd sa aya top anmış olabilmesiyle te 

nufuslu bir şehrı'n clektı'rı"k sarfı'ya büste gittikleri mü etçe etrafı min olunmuştur . Bu suretle ' insan 

Nüfusta terfi ve tayinler 

Münhal bulunan Kozan nüfus 
memurluğuna onyedi huçuk lira asli 
maaşla vilayet nüfus dairesi başka 
t ibi Şahap Ünsalın ve vilayet nüfus 
başkatipliğine Kozan nufus memuru 
vekili katip Mahmut Nedimin terfian 
tayinleri vilayet makamınca tensip 
kılınmıştır. 

Karaisalı kazası nüfus katibi 
Hurşit urasın Kozan nüfus katipli 
ğine ve Karaisalı nüfus katipliğine 
ae vilayet nufus müdürliiğü ikinci 
katip namzedi Mehmet Gülle nak· • 
len tayin kılınmışlardır. 

Halk evi ciritcileri 

Halkevimizin ciritçileri pazar 
günü öğleden soma demirköp 
rü civarında mevsim sonu cirit 
gösterileri yapmışlardır. Cirit oyun 
!arını seyir etmek için gelenler çok 
kalabalıktı . 

Terfian bir tayin 

Kız Lisesinin 
pazar gezintsi 

Şehrimiz Kız Lisesi birinci devre 
talebeleri pazar sabahı, lise müdür 

muavinlerinden Bayan Ferihanın ida 
resinde ve diğer öğretmenlerin işti 

rakiyle bir köy gezintisi yapmışlar· 
dır. Talebelerimiz bu gezinti esna · 

sında tabiat tetkikleri ve köylülerle 
temasta bulunmuşlardır. 

Talebelerimizin bu gezintisine 
profesör:Mahmut Esat Bozkurt ve 
maarif müdürü Ekrem -Gürsel de 
iştirak etmiştir. 

Akkapı köyiinde toplanan tale 
be kafilesi, köyde açılan yeni mekte 
bi gezmiş, köylü talebelerle sami· 
mi görüşmeler yapmış, Kır eğlence 
!eri tertip etmiştir.' 

Kızlarımız aynı gün akşam üıeri' 
köylülerimizin çok S3mimi teşgile · 
ri arasında Adanaya dönmüşlerdir. 

Mahmut Esat bozkurt 

"Türk köylü ve işçisinin hakla 
rı mevzulu konferansını vermek üze j 
" 

re ş ehrimize gelen prefesör Mahmut 
Eset Bozkurt, Halkevimizde konfe · 
ransını verdikten sonra Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Adana pamuk üretme 

çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Pamuk üretme çiftliği için 
asgari 65 be ıgir kuvvetinde şase 
ve karoseri dahil bir servis kamyo
neti satın alınacaktır. 

2 - Karoser kenarları ahşap 
vr. fabrika yapısı olacak, asgari 8-1 O 
kişi istiap edecek oturak mahalleri ı' 
bulunacaktır. 

3 -Şartnamesi bedelsiz olarak · 
pamuk iiretme çiftliği müdürlüğün· 

den alınıt. 
4 - Mezkur kamyonetin mu· 

hammen bedeli l 2900] lira ve mu 
vakkat teminatı 217 lira 50 kuruş 

tur. rahat rahat seyretmektedirler. Oto· 80 d k 
tına muadil olacaktır. aki a zarfında , bütün memle-

Sergideki bı"naların boyanması biisün içinde bu şekilde iki sıra var ketlerini dolaşmış oluyor . 
dır. Ve yolcular arka arkaya otur· J · ı V · ,. " k d 

için gidecek boya 200 ton olarak maktadır. iı erın ın S! sen gün e dev-
hesap edilmiştir .. Pavyonlar o şekil rialemini • sergi bu suretle kat kat 

50 Dilden bir mllyan gazete geri bırakarak yirminci asra mah· 

Arkadaşımız Vehbi Ôzokçunun 
yeğeni genç hemşehrilerimizden hu· 
kuk mezunu Bahattin terfian lzmir 
dördüncü icra memurluğuna tayin 
, dilmiştir, muvaffakiyetler diltriz. 

5 - ihale 8141939 cumartesi 
günü saat 10 da viliiyet ziraat mü· 
dürlüğünde müteşekkil mübaya ko 

., misyonu huzurunda yapılacaktır. 

Türksözü de boyanacak ki uzaktan bakınca 
renkler bir alaimisema gibi Sergiye iştirak eden memleket· sus bir rekor kırmış oluyor ı 

!erden başka , gezmeye diinyanm Bu diinya seyahatını yaparken. görünecek, yani ren', ler aliiimsema· 
dört bir tarafından geleceklerd~n sergiyi gezenin yolu Eskimular di 

daki gibi sıral~nmış olacak ... 
olduğu için Nevyork 5ergisi içinde yarından geçerken hakiki bir Eski 

Gündelik siyasi gazete 

6 - Taliplerin yevmi mezkur 
ve saatta teklifname ve vesaikile 
birlikte komisyona müracaatları . 

10419 24-28 - 31- 4 

Bethofen 
Gecesi 

IWJ alkevimiz geçen akşam 
lrlJ tertip ettiği, Bethofen g 

cesiyle evcilere cidclen 
güzel ve bedii saatler yaşattı. 

Büyük üstadın hayatını veciz v 
tatlı bir uslup1a anlatan ve dinleyi 
cileri sıkmadan heyecanla ifadesini 
peşınde sürükliyen genç hatip bii 
tün bir hayatı anlatırken üstadı 

hususi hayatından seçtiği fıkralar! 
süslediği biyoğrafyayı adeta dimağ 
larım1z3 sindirdi. Nuri Ardıcın b 
güzel musahabesini plaklarla me 
hur bestekarın muhtelif senfonile 
takibetti. Büyük adamın bayatı 

selahiyettar ağızdan dinliyerek b 
nun tesiri altında kalan dinleyici! 
biraz sonra daima değişen fırtına 

hayatı musiki diliyle önce dört el 
Hilmi Tumer - Nuıi Ardıç son 
yalnız Hilmi Tiimer tarafından b 
daha fakat bu sefer ruhlarımıza si 
dirildi. Hilmi Tümerin parmak! 
piyanoda dolaştığı anlarda bu 
diııliyenlerin ruhları da heyecand 
ht yecana koşuyoı du. 

Küçük orkestranın çaldığı p 
çalar ve Bayan Refan'ın solosi 
süslenen program bittiği zaman 
kes, güzel bir gecenin dimağlar 
ve ruhlarda bıraktığı hatıraları 
şıyarak ve muhakkak bu gecele 
çoğal .. asını temenni ederek ev 
ayrıldı. 

Garp klasiklerinin geceleri 
birini takip etmesini dilerken T 
musikisinin ruhunu tsrennüm c 
Şark klasiklerini de ihmal etme 
sini evimizin başında bulunan 
ğerli aı kadaşların himmetinden 
!eriz. 

Z. B, 

RADY 
• BugUokü program 

Tl'rkiye Radyo difü zi) on pQs 
Türkiye ffod}O SU - Aııhara Ra 

Salı 28 - 3 - 3 

12.30 Proğıam 
12,35 Türk müziği- Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, 

meteoroloji haberleri. 
13.15 Müziıc ( Karışık pro 

Pi.) 
13.45 14- Konuşma (Kadı 

Ev kadınlığına dair) 
17.30 Konuşma (inkilap 

dersle ri · Hdlkevinden naklen 
18,30 Program 

Sergideki eğlence yerlerinin abone şartları 

18 35 Miizik (Neşe li mizi 
19.00 Konuşma (Türkiye 

tekmil mesahası 250 ar murabbaı hemen her an her milletten bir nü· mu kulübesi ile karşılaşacaktır . sı) 
tutmaktadır. Buralarda iki yüz elli mune bulunduran bir yer halini ala- Bu, üzerindeki karları ile, etraftaki Kuruş Türk hava kurumu 19.1 5 Türk müziği (fasıl 
bin kişi bir arada yer alabilecektir. caktır · tesisatın temin ettiği soğuk lıava • 12 Aylık 1200 Adana şubesinden: Okuyan: Tahsin Karakuş ve 

Bu beynelmilel şehirde İngiliz. şimal fecri ışıkları ve kulübedeki 
600 

T k 
Serginin bahçe' gezinti yeri cad ce, veya diger bir müşterek lisan Eskimularla size temamiyle Gro· 6 Aylık Kurumumuza ait ve Adanada o ay. 

de, park olarak bırakılan açık havalı 3 Aylık 100 asfalt cadde üzerinde eski Akarca 20,00 Ajans, meteoroloji 
bilmey~nlerın meramını anlamak enland da imişsiniz hissini vere· lOO b ( f' ) 

kısımlarındaki ağaçlar 10.000 den 1 Aylık fabrikasında bulunan 509 adet kur· leri, ziraat orsası ıyat 
d 

için birçok tercümanla r bulun~cak · cektir ... T k · · 
fazladır. ve 50 mühtelif cınsten ir. t ban derisi 3 nisan 93::1 pazartesi 20.15 ür müzığı 

ır. Bu suretle sergiye, şehir içinde ı - Dış memlckeller için Abone ç 1 1 Z"h .. B d 
Bunlardan başka serginin bahçeleri Bundan başka, sergi kapısı, bu h günii saat 15 te açık artırma ile sa 3 an ar: u tu ar 

şe irJen ziyade dünya içinde dünya bedeli değişmez ya lnız posta masrafı C d ç ı r d K 
ni, parklarını, pavyonların etrafını b · f' J · "d k d' tılacaktır. isteyenlerin o gün ve o sa ev et ığ a, -ev er oza ya ancı mısa ır erın, sergı e en ı demek daha doğru olur zannede· zammedilir. S h 
siisliyecek 250 bin herdem yeşil ne havalarını bulabilmelerini temin irin rim ı, aite şubemize muracaatları ilan o· mal Niyazi ey un. 

" 2 - ilanlar için idareye müra-
batar dikilmiştir ki bunlarda 500 başka bir şeyde düşünülmüştür. Size Nevyork sergisini armadan lunur. Okuyanlar: Sadi Hoşses 

Y caat erl il melidir. O d 1 H 
muhtelif cins üzerinedir. Ayrıca Sergide 50 muhtelif dilden ga· evvel biraz gezdirmiş oldum. 19-24-1 10398 hat l enses. · icaz peşr 

sergideki Hollanda pavyonuna Hol- man heyin 2- Şerif içlinin 
landadan Lale, venezöeladan orşide ,. , şarkı-derdimi ummana 

gönderilmiştir. Sergide herkesin pa Sovyetler birliği "Frunze. kızı As ke r-ı a kad e rn •. 3- Şevkı beyin - Hicaz şa 
Ak d · · rok askeri profesörlerde hazırla rasız olarak gidip gezebilecsği ayrı lordu askeri a emısı, son gün· _ Y eyle suçum ey güliter. 4 -

ayrı elli babçe vardır. !erde, kuruluşunun yirminci yıldönü - Moskova meMubu - mıştir. beyin-Hicaz ' şarkı-Mahv 
mümü kutlamıştır. Halen akademinin talebesi ara ı· 5 K ı N' · 'S Pamukta yUrU, ayaOın işçi ve köylü olup askerlikte yarar- nihayet akademiye de 1922 senesin ta ı. - ema ıyazı , 

1 1 Ak d · 1919 da d b'I· h b" sında, birçok Sovyet kahramanları K t k · · 6 y yoru masın a emı, a 11 ar ın lık ve kabiliyet göstermiş, c•phe de kızıl bayrak askeri nişanı. veril- emençe a sımı. - es 
t. 1 - de gen .. h · tı ve yüksek Sovyet azasıda vardır. H' k S ı 1939 Nevyork sergisinin esas ga çe ın sene erın ç cum urıye e den gelmiş kızıl askerler ve kuman mişti. mm- ıcaz şar ı - az ar ç 

1. k ti k • ··t h 1 J" .. Akademide, gece kursları da Ç k el yesi 20 inci asır medeniyet eserleri ıya a 1 as erı mu e assıs arın uzu danlar teşkil ediyordu. Dahili harp O zamandanberi, Fıunze akade Hicaz türkii- ı ayım gi 
ni göstermektedir. Bu arada, bir mu hakkında hükumetin aldığı bir esnasında, akademi talebeleri, fsa misi, yiiksek kalitelı askeri Emüte· mevcuuttur, ve ayrıca birçok ku kuzum. 8-Mahmut Celale 
çok yeni icatlarında en son tatbikatı karar üzerine tesis olunmuştu, sen, birçok defa tahsillerini yarıda hassıs lar veren bir yüksek askeri mandanlarda, bir taraftan kendi iş - Hüzzam şarkı- Kerem 
sergide görülecektir. Akademinin ilk talebesini, dahili bırakarak yeniden cepheye gitmek mektep olmuş tur . Bu akademiden lerini görürken, mektuplaşma sure· tane kıl. 9 Rakımın-Hü 

Mesela, pamuk döşeme bunlar. harp kahramanlarından çapael ve mecburiyetinde kalıyorlardı. Birçok ç ıkm ı ş olan binlerce ku n~ndan, ha- tiyle yüksek tahsil görmekte ve kı-Aşkın bana bir gizli el 
dan biridir.: birinci suvari ordusunun meşhur talebe, bu sure tle v ara ılıkl a rından len, kızıl ordunun yüksek makam pratik bilgilerini teorik bilgilerle zeı yar 10- Leminin-Kürdili 

Şimali Karolina hükumetinin pa· kumandanı Budienni gibi, aslında dolayı n işanlarla taltı f edilmiş ve !arını işgal etmektedir. Akademi bir ginleşt r nektedir. şarkı- nazlandı bülbül. 

viyonunda pamuktan edilen yeni is ·:..--------------------------------------------------------- : Gerisi üçüncü sahifed 



Memleket saat ayarı . 
• OQ Konuıma. 

•15 Esham, tahvilat, kambi · 
nukut borsası ( fiyat ) 

l.2S Neşeli plaklar- R. 
l.30 Müzik (Radyo Orkestrası 
• Practorius) 1- L. van aect· 
' •diÇveibe des Hausu,, uver 
Op. 124 2-L. Van Bretho. 
3 Üncü senfoni mi bemol ma · 
~oika), Ç)p 55 Allegro con bri 
~a funebre, Adagis asni Se· 
• Allero vivace final, Alleğro 

o. 

.30 Müzik ( Operetler Pi. ) 

.00 Müzik ( Cazband - Pi ) 
,45 - 24 Son ajans haberleri 
arınki program . 

har mevsiminin sihirli 
1 

ve cazip kokuları 

i NCi 

Aaf•lt cadde 
At•tUrk p•rkı 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 
akşamın 22 sine kadar açıktır 

Tenıiz hava, her türlü 
soğuk sı=ak meşrubat 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 g. a. 1-10 

Alsaray 
Sinemasında 

Adana atıcılık ve avcılık spor kulu· 
bü çıkar ana. 
29 mıırt çarşmba günü ve gecesi 

Gala sinema müsameresinde 

''Şirley temple,, 

Mevalmln En auruk 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

SINEMANIN iLAHi VE AL TIN SESLi KIZI EMSALSiZ 

--DEANNA DURBİN,ı--· 
Çoktan beri Sabırsızlıkla Beklenen ve Bugüne kadar görülen Filmlerinin 

En Güzeli ve En Şaheser Olanı 

' ~ YOz Erkeğe Bir Kız 1 
SiNEMA TARiHiNE PIRLANTA YAZILARLA YAZILMJŞ OLAN 
Çok cazip mevzulu. Şiir, Musiki ve Gençlik Filmind~ Takdim Ediyor 

DEANNA DURBIN bu büyük filminJe GRETA GARBO'nın 
Sevgiliııi Orkestra Şefi LEOPOLD STO:<OWYSKl'nin Biiyük bir 

maharetle idare ettiği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının iştirakile 

VAGNER, MOZ~RT, LIST, ŞOPEN ve ÇA YKOFISKI gibi en 
yüksek Musiki Dahilerinin En nefis Eserlerini Altuııi sesi le 

ve Bütün Ruhları büyüliyen bir güzellikle Taganni Etmektedir 
Film• ilaveten : 

ATEŞ SAÇAN SUVARI 

Dikkat: Bu Akşamki GALA için Locaların Erken 
Tutulması reca olunur. Telefon Tan 266 

olonya, Losyon Ve 
nslarında bulursunuz 

LiMON, ÇAM 11kbahar ko· 
yalarile Şipr, 'Fujer, Le.ylak, 
dor, Ful, Şebboy, Yasemin , 

nıbak Losyonları ~aynnı tavsi· 

1043~ 
En son .;evirdiği en güzel eser 

ferinden. I __ _ 
-KIR ÇİÇEGi- --------
ni sayan Adanalılara taktim ede· 
cektir. Dünyanın en meıhur artiı 
ti (ŞIRLE Y) in bu eserinden çok 

Ferhat inci 
memnun kalacaksınız. 

AYRICA: Spor siirprizleri ve 
Osmanlı Bankası Karşısı 

10431 
saire 

1-2 10435 -----------

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 

t.rakkalede çahşCuılmak üzere tesviyıci ve tornacı alınacaktır. istekli· 
A karadı lulunanlann Silah Fabrikasına, lstanbuldıkilerin Zeytin· 

u f ~ ilcasını, lzmirdtkiltrin de lzmirdeki Silah Fabrikasını, bu yer· 
baric~n~e olanların da ıstida ile Umum Müdürlüte müracaatları. 

7- 9- 11- 14- 16-18- 21- 23- 25- 27 10346 

• 

fstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi) 
altı temsil vermek üzere kadrosiyle 

Sinemaya geliyor 
Tım 

Asri 
iLK TEMSiL 

ı ı-Nisan-939 sah akşamı 2,30 da 

loca ve numaralı yerlerinizi şimdiden temin ediniz . Fazla tafsilat için 
her vakıt açık bulunan kişeye müracaat ediniz. 

Telefon 10433 250 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n1uracaatları memnuniyetle kabul <der . 

Muayenthanui: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

71-156 10116 Numara : 200 

==saz • 

Bu akşam saat 8,30 da 
• Alsa ray sıneması 

1939 ıenesinin en büyük ve en müstesna şaheseri olan 

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

Suı:eti fevkaladede temsil edilen 

Napolyon Bonapart 
ve 

. 

Kontes Valevska 
Tarihin kaydettiti en büyük aşk ve sergilzeşf filmini sunıu 

llive olarak: En yeni dünya haberleri. 

DiKKAT: Bu fil=m için loca balkon koltuk numaralıdır, biletlerin 
evvelden temini ve filim uzun olduğundan tam zamanında teşrifiniz rica 
olunur. 

Telefon 21 ~Alsaray 

10421 

3 üncü büyük 1 eser ... 
Sinema kainatının göz kamaştıran kadım .•. Yir.11inci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan 

-T-__ U __ R __ A_I 
(Ormanlar Perisi ) 

Türkçe sözlü, baştan başa renkli sinema teknik harikasının mübdiidir 

1 ÇOK YAKINDA 11 ÇOK ~KINDA 11 ÇOK YAKINDA 1 

Asri • .... sınemanın-.. 
GENiŞ SALONLARINDA GÖRECEKSiNiZ • HAZIRLANINIZ 1 
Telefon 250 ASRI 10434 

srı 

da 
Zaferlerin zaferini kazanan ve seyircilerine ebedi saadetler temin eden 

( Senorita) 
( Altın dağların kızı ) 

iki gün daha devam edecektir 

Ayrıca: En yeni dünya havadisleri 

GELECEK BÜYÜK PRoGRAM 1 ... 
Senelerin bir eşini yaratmadığı mu ızıam eser ... Ateşini cehennemlerin 

alevinden, azametini gönüllerin kasırgasından alan harika ! ... 
( Markopolonun müthiş aşk maceraları ) 

OYNAYANLAR: 
Mübdi sanatkar : ( GARY KOOPER ) - ( SIGRID GURt ) 

Geçmiş zamanda,Çin saraylarında Güneş lmparatorlutundan .. büyük 
bir macera adamının hakiki aşk, heyecan dolu hayatı ... Turkçe 

sözlü filmlerin en müessiri 1 .. Görmek için haz1rlanınız 

Kişe her vakıt açıktır . Loca la rımzı ~e yerlerinizi er~~~ temin ediniz 
Telefon Asrı 

10432 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 0/07,S Teminat Numarası 

Mikdan Mevkii Cin4Ji Vakıf Belediye 

Lira Lira K. 

400 30 00 Karşıyaka Dü\ckin 12 19 
Karataş yolu 

3~0 25 75 • " " 
1 17 

• 
Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mül.kiyeti 20 gün müdd~tle_ v_e 

peşin para ile artırmaya çıkarılmıştır. ihalelerı 17. 4 939 Pazartesa _g~~u 
saat ı 3 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. lstekhler ın Vakıflar Mudur· 

lütüne müracaatları. 
10437 28-1- 5-9 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Sondurülmesi 
ve Karartılması Nizamnamesi 

2 
Kararname No: 10346 

Dünden-artan · 
HÜKÜMLER 
Umumi esaslar 

M dd ı _ D"' tayyuelerinin geceleyin hedeflerini tanımaları· 
a e uşman • . 1 k h 

na ve umumi surette, dotru istikameti bulma~a~na ~anı~ m~ ve are· 

k ti 
. . _ 

1 
. k . . bu m'ıamname hukumlerı daıresınde ıııklar 

e ermı gu~ eştırme ıçın 

söndürülür ve karartılır. .. .. .. . 
Madde 2 __ Harp tehlikesi halinde ışıkların sondurulmcsı ve karar-

tılması G enel Kurmay Başkanlıtı tarafından emrolunur. 

B 
· b"' .. d •amil olmak üzüre urnumi veyahut bududları 

u emır ya utun yur a y • • • k ·ı· 

k 
... k 

1 
k . d'lmiş mıntakalar ıçın kısmı olara verı ır ve 

at ı ve açı o ara tayan e ı . . 
b . "k' . b' . 1 k ldınlıncaya kadar bu nızımnamenın tamamen u emar ı mcı ır emır e a 
tatbik olunur. 

M dd 3 1 ki 
- dürülmesi ve karartılması işi havaya karşı 

a e - ,. ann son b"' .. . 
"f k b · t' tibi tutulmuş vey~ tutulmamış utun şehar 

pası orunma mec urıye me d · . · 
k b 

.. 
1 

d b"tün çiftliklerJe ve evler e ıstısnasız bar su· 
ve asa a ve koy er e ve u .. b" 1 h d 

b 
· · in alınm'sa lazım gelen tet ar er atar a 

rette yapılır ve unu temın ıç 

alınır. 1 ki d · h' · 
M d H d 

alacak hazırı arın erecesı ve ma ıyeb 
a de 4 - azar a yap ,. ı d ·· t · ı · 

h 
. .. . h 1 korunması p .aıı arın a gos e rı ır . 

er mevkı ve muessesemn av .. "hb d b k b" 
h 1 ki r tayyare hucu nu ı aran a af aca ır 

Madde 5 - Bu azır ı 1 ' k 
. . . - kaim• acak surette yıpılaca tır. 

tedbar ıttıhazına luzum . Y h 1 ·• vilayetleri hudud" ~çinde 
Madde 6 - Valiler verılen veç e ert gore · · 

.. _ .. . ' k t iması işlerini hazırlatmak ve tatbık ettır· 
ışıklarm sondurulmeaı ve arar 1 

mekle mükelleftir. 
ALINACAK TEDBiRLER 

1 
Umumi tenvirat 

k tedbirltr hazar zamanında kullanılan umumi 
M .. dde 7 - Almaca ld k 1 k "k k 1 • . f ı olan ışakları ka ırma ; e e trı mer ez en· 

t~nv~rattan ihtiyaç~lan 11 ~nıı•a indirmek; ışıkların karartılmasını temin 
nın ıcabında volta) arım a y 

için maskelemektir. 1 ·• ki .. f · 
hl.kesi halinde yo gosteren ışı ar, seyruse er ışa· 

t3u suretle hırp te 1 • • "f k . ibi bütün diter normal umumı tenvıratm pası orunmı 
retlerı, saatlır fi .. k öndürme ve karartma planlarını uy· 
. 1 .. ve her mevknn ışı ı 
ıcap arına gore d'I a büsbütün kaldırılması temin olunacaktır. 
gun olarak ya ta ı vey 

(Sonu Var) 9583 

ıLA~~~ (Deanna Durbin) nin Şaheseri 
YÜZ ERKEGE 

BİR KIZ 

·----·· ... . 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-------------KiLO FIAT-1-----.-----------ı 

CiNSi En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

1 
Koza 

K. s. K. s. 
9,50 le = 
34,50-- 35,75--
34 

1 

Piyasa parlafl • 
Piyasa temizi --'."----l--"-.2.:....:'---

1 
Klevland 35 1 38 

YAPACI 

1 1 

Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 

1 
1 

___ J 
1 4 62 -

- --------

- -----.---Yerli "Yemlik. 
--.-~ohumlUk-.--

HUBUBAT 

1 

1 

1 
_ Puğd~y l<ıl~rıs 

- j - ·- _-_-:-ı 
" Yerli --'.'--Ment-a-ne __ _ - -

-
Arpa ---

-Fasulya 
Yulaf 

-
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek . 

18,25 

UN 
_ _!?ört yıldız Sa_lih:.:___ ____ ı-----ı 

üç ,, ,, 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, • 

-

-

-

---

-

Simit ,, . 
-~---=-"'-,-----1-----1 Dört yıldız Cumhuriyet 

üç .. .. 

Kilo -

- -

Simit .. --~~--:i--~--,.-:-~~~..:....~~~~~-ı 

1 
Kambiyo ve Para 

' 

Liverpol Telgrafları 
27 I 3 I 1938 

Pt:nt: 

Hazır 5 
Vadeli 1. 4 
Vadeli il. 4 
Hind hazır 4 
Nevyork 8 

iş Baukasmdan alınmıştır. 
Santimi-,..,...--------- __ _ 

16 Ur et 

ı--79 
Rayişmark 

60 Frank (Fransız ) -3-35 

17 
Sterlin ( ingiliz) -5-"'93 

- Dolar ( Amerika ) !261 93 
99 Frank ( İsviçre) 00 00 

• ~~llJJIMii ;A~~A ·· -. 
CAN ll<UQTAQ.IQ 

• 

T. • 

~--------------------~~--------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mına getirilen en münt"hap, teze ve kclrnlu çaylardan vııkuf ve ilina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı ttrliplcıi vardır. 
f\'uhtelif cirs ve bÜ) üklükte Lutu ve palretltr içerişinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
"tikeli nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal salan 

bakkaliyelerde sahlır. 
Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

alt a) 
Bahı;ekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

1 

Süd~n kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yaı:ılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Ad:ı.na - :\11ersin ve havalisi Acantası' 
Adana.la hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi • 

Müdürlüğünden 

1 - Mektep için l~ 
lıammen bedelli ve 120 
kat teminatlı (V) tipi 85 
motörle mücehhez Kome 

li karüsersiz bir kamyon 
üzere 25 3 939 tarihindell 
15 gün müddetle açık 

konulmuştur. 

Eksiltme 
günü saat 15 de Vilayet 
düdüğünde top!an3cak s 
komİS) onu tarafından ya 

2 - f,t,klileıin hu nı' 
fonda şaı toamesioi görmek 
lıhıal almak iizere pazarJıl 
her güıı Adana Ziraat ınek 
dürliigiinc mÜr<cıat etnıt 

hale güı ü muayyen saati' 
paralarını m ı l sandığına 
vesaikl;rile l>iı lıkte komisyd 
racaatları ilan olunur. 

36-28 30-1 

~-------------------------------------------.,, 
o,. Muzaf er Lokman 

f ç hastalıkları müteha sısı YUSUF AYSA 
Hergün muay.enehanesinde hast arını kabule 

başlamıştır. 

Müessesesi 
Bilumum Elektrik laahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik mi 

ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tes' 
~ 

Abidinpaşa caddesi No:40 Biri~ 

Noter dairesi bitişiğinde 
25 26 10170 

15 -· 15 · 10269 g.ıı 

-------------------~------------------------------~ 
Doktor Opera tor 

Hacİi Kiper 
Alnı an)< da tıd silini ı~nal flmiş ve Dı ı 1 'n b~tı;handerinde uzun ınüd 

det asistaıılık yarmı~lı r Hastalaı mı ALidin raşa caddesinde Mustafa Ri· 
fal eczahanesi k atşısında hııgün ~d dı!q i rı rnot 12- 8, öğlederı sonra 
2-- 6 }a kadar kaLul eder. 9598 g. a. 

işte evinize gir( cek ve size pürüzsüz ve zaı if sedasilc dai.-' 

veıecek eşsiz, rakib~iz ıadio: Sehaub 

Satış yeri 
Yeni eczane yanında Yeni maf1 

-~-------~~---~---------------------..: 10376 Ş. Rıza İşce~ 

1 
l 

J 

·~umb 

.1 

. ' 

·ı 

.. • 1 ı Adana pamuk ~ 
Bu gece nobetçı eczane 

1
1 Çiftliği müdürlüğt.l 

Yenicami civarında , ! 1 _ Pamuk Üretme Çılt 
Fuat eczahanedir 1 85 beygir kuvvetinde ~'.; 

kamyon:t şasesi açık eksıll 
tiyle satın alınacaktır. 

Türk hava kurumu 
adana subesinden: 

1- Şr hıimizdeki Türkku;u bi 
nası için mevcut kroki ve rrsimle 
rine ve şartnamesine göre yaptırıla 
cak möblesi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

! 2- Bu işe talip olanların kroki 

1

, ve re: imlerini ve şarlrıamesini gör-

11 

mck üzere şubemize müracaatlaı ı. 

3 - ihale 3 nisan 939 pazarteoi 
gi'nü saat 15 de Türk hava ku' umu 

/ Adana şu'•csi merkezinde yapılacak 
tır. j 

19-24-1-2 10399 

2- Şaı toamrsi lıedelsİ1 
r ~muk Üretme çiftliği nı"" 
den alınır • 

3- Mezkur kamyonrtil 
men l>edeli ( 1870) lira vl 

kat t ~ minatı 140 lira 25 
4- ihale 7- 4 - 939 

saat 15 de vilayet Ziraat 
ğünde mü lıayaa komisyopll 
da yapılacaktır. 

5- Taliplerin yevmi 
ve saatta teklıfnanıe ve 
birlikte komisyona müraca 

10415 :.ı3-26 

Umumi neşriyat miİ ~ 
Macid Giiç 

Adana Türksözü ma 


