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CENUBDAKI KANLI KARIŞIKLIKLAR 

Suriyedeki hareketler 
ihtilil mahiyetini aklı 

Bay Vehbi 
Demirel -- ITALYANIN ROMA-BERLiN 

GERGiNLiGi Başvekalet Müsteşarı ol
du ve işe başladı 1 

1 TALEPLERi 

Sokaklarda istihkamlar kazılıyor, 

Yollara t e 1 Örgüler çekildi 
--------------~~-~~~------------!--------

Yeni Meclis için 
hazırlık 

Mebuslar toplanıyor 

r"'·-·-·-·-·-·-· Mühim Hadiseler ·-·-·-·-·-·-·'1 
i şamda 25 klfl llldUrUldU. otellere alnemalara bomba· 1 
i l11r atıllyor.Yanlden fevkilat yapıldı. BUtlln mahalll hUkOmeti 
İ dalreıerl lcapandı. Şamla fehlrlerln mUnakalltı durdu A. i 
İ nar,ıatıer ancak 936 Fransız - Surly• muahedeelnfn i 
İ tasdik ve tatbiki takdirinde ~mandaya itaat edeceklerlnl i 
j ellylUyor. • 
~ -·-·····-·········-·····-·-···-·····-·- ff-·····-·-·-·-·-' 

Ve,hbl Demire! 

Ankara : 29 ( Telefonla) - Da
hiliye müsteşarı Bay Vehbi Demirel 
Başvekalet müsteşarlığına tayin edil
miş ve bu karar yüksek t ısdika ik
tiran etmiştir. Bay Vehbi Demirel ye
ni vazifelerine başlamıştır. 

( Süveyş , Tun us , Cibuti 
' medikçe sulh asla 

işi halledil
yokmuş ! 

Londra : 29 ( Radyo ) - ltal· 
yanın istekleri hakkında maruf ltal
yan muharriri Gayda çok şayanı 

dikkat bir makale neşretm iştir . Bu 
makalede şöyle denilmektedir : 

- " Fransa 935 muahedesine 
asla riayet etmedi. 915 de imza edi
len Londra paktındaki vaitleri de 
tutmadı . 935 muahedesine gizli bir 
vesika ilave edilmişti . Bu vesika • 
o zamanki Fran;ız Başvekili Lava! 
tarafından imza edilen bir mektupta 
Fransa Habeşiatandaki menfaatlerin
den vazgeçtiğini bildiriyordu. Bu • 
F ransaıun Londra muahedesinin 13 
üncü maddesi mucibince ltalyaya 
olan borcuna mukabil bir karşılıktı. 

Tunus, Süveyş, Cibuti. 
Tunüste yerleşmiş ltalya nların 

mukadderatı F tansızlardan fazladır , 
Resmi istatistikler böyle istemiyor , 
Çünkü kaç yiizbin iıalyanın Tunüste 
Fransız tabiiyetine geçirildiğini söy
lemiyor. Bugün Fransızlar Tunüsteki 
İtalyanları cebir ve tazyik altında 
bulunduruyorlar. lıalya,Fransanın Tu
nusteki himaye hakkını orada yaşa· 

yan lıalyanların himayesi temin edil· 
diği nisbette tanır . Bu hukukun ih
laline artık nihayet vermelidir. 

Süveyş meselesine gelince : 

İtalya Süveyş kanalı idaresinin 
tadilini , yeni devre ve yeni şartlara 
uygun hale getirilmesini istemek 
hakkına maliktir. 

Ankara : 29 ( Telefonla ) - yeni 
mebuslarımız Ankarada toblanmağa 
başlamışlardır. Yeni meclis için ha
zırlıklara başlanmıştır. 

Eskişehir valiliği 

Dııhiliye müsteşarlığına da Konya 
valisi Bay Naz:f tayin edilmiştir. 

Bu mektup mucibince Fransa , 7 
Kanunusaniden itibaren ltalyayı Ha
beşistandalı:i tasavvurlarında serbest 
bırakacaktı . Halbuki Fransa zecri 
tedbirleri tatbik etti. Bu suretle İtal· 
ya ile iş birliği anlaşm~sının esasını 
bozdu. 

Cibuti meselesi : Cibutioin hin· 
terlandı İtalyan imparatorluk arazi· 
sidir . Bunun için Fransanın ltalya 
ile iş bi rliği yapması , Cibutide hal· 
yan menafiini , teşrik etmesi lazım· 

dır. Fransa bunu yapacak yerde, Ci· 
butide son Habeş asilerinin toplan· 
masını terviç ve bunları himaye edi
yor, ve şim endöfer için ağır tarifeler 
yapıyor . Bu meseleler halledilme· 
dikçe Fransa ile ltalya bir sulh an· 
laşması ' a kavuşamıyacaktır. 

Ankara : 29,_(T-e-le-fonla) - Es- 1 

ki Çanakkale mebusu ~ükrii Eskişe ı 
hir valiligine _tayin edilmiştir. j 

T0RKSÖZ0 - Bu haberin •elı 
rimizde buy uk. bir sevinç u.randıra. .. 

' cağında şüphe )• oktur . .F azilctli , te
' miz ve yUksek idaresi , kibarlığı ile 

memleketimizde bulunduğu mUddet 
sarfında butun Adanalıla•ı k d" . ' en ı sıne 
bağlamış olan BaJ· Vehbi O . 1. 

emıre ın 

HA~AYDA 

Suriye - Lübnan bank 
faali~etihi tatil ediyor 

lskenderun : 29 (Hususf muhabi
rimizden) - Suriye ve Lilbnan ban· 
kasının imtiyaz müddeti bu ayın so· 
nunda bitmektedir. Bankanın imtiya
zını ıecdid veya temdit için Şimdiye 
k dar Maliye Veklletine müracaat 

ta di"'ine nazaran, Hataydaki şübe-
e me ıı . . t"l d 
!erini latyederek faııliyetını ta ı e e. 
ceği anlaoılmaktadır. 

Hususi surette istihbaratına n~z.a-

Banka kasalarile deft erlerının ran, 
1 ki. için hazırlık.lar baş amıştır. na ı b _d_ •• 

Şehrimizdeki şu _e _mu urunun 
Haleb: tayin edileceğı soylenmek te-

d. D""'er memurların da bankanın 
ır. 1

" • b 1 · d 
S . ve Lübnand akı şu e erın en 
urıye · d "ld"kl · birer memuriyete tayın e ı ı eıı 

söyleniyor. . 
Banka esasen Bir aydan ben 

tediyatını kesmi~ ve işlerini tasfiye 

ye baş lamıştı. 

''BATIRAY,, 
Denizaltı gemimiz 
törenle denize indi 

Berlin : 29 ( Radyo ) - Alma~ 
tezgahlarında yapılan Türkiyıy~ ~ı~ 
"Batıray ,. adlı denizaltı ger.ıım~~· 
t;ırenle denize indirilmiştir• T 0 · 

re~de Türkiyenin Berlin elçis'. ve 
refılı:aJarı ile sefaret erkim ve dığer 
~e_ıııleketler sefirleri ve Berlin Ha 
rıcıye erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Fl(fsTINDE 
GREVLER 

Cinayetler devam ediyor 

aa· Kudüs : 29 ( Radyo) -Yafada 
..,1

1 
leflerinden Abdurrahimin öldü· ... ıııeı· • 

biitıiri 1 uzerine halk ayaklanmış ve 

Gre" h '\raplar grev ilan etmiştir. 
yiııe A;'elte\ine uymayan iki Arap 
t - D. 'Pla~ ta fı d ··ıd"" ·ı .. ur. uiitı&ı ra n an o uru muş· 
ev • ~tfıl11r kapıınmıştır. Halk ' 

Şamdan 

lskenderun : 29 (Hususi muha
birimizden) - Suriyede vaziyet çok 
korkunç bir mahiyet almiştır. Şam
dan aldığım haberleri aynen bildiri
yorum: 

16 gündenberi kapalı bulunan 
şehir de derin bir ıstırap ve elem 
hüküm sürmektedir. Sokaklarda is

tihkam ve tel örgüler kuran askerler 
yerlerini muhafaza etmekte ve ufak 
tefek çarpışmalar olmaktadır: 

lhtilalcılar tarafından büyük o
tellere ve sinemalara bombalar atıl· 
maktadır. Bu yüzden bir çok kimse
ler yeniden tevkif edilmiş ve eski 
mevkuflar Tüdmüre nefyolunmuşlar
dır. 

Kabine teşkiline artık imkin ol. 
madığı anlaşılmaktadır. 

Diğer şehirlerden gelen haberle. 
re göre, her tarafta çarşılar kapan
mıştır. 

936 Muahadesi tasdik edilinceye 
kadar kapama işi devam edecektir. 
Fransız Ho - Komiserine Hariciye 
Nezaretine her taraftanprotesto telg
raflaıı yağmaktadır, 

Mahkemeler, hükümet daireleri, 

bir gllrUnUf 

1 diğer resmi müesseseler hep faaliyet- 1 
ı ıerini tatil etmiş bulunmaktadırlar. ı 

12 gündenberi şehir kapalı bu· ! lunması dolayisile gün kazapıp gün 1 

j yemek mecburiyetinde olan fakir 1 

1 
halk ve emele arasında büyük bir 
sefalet hüküm sürmektedir. 

Her ne kadar Vatani kitle zen. 

bu suretle devletin ' 'Uk.ek b" . . 
J - l[' ışı 

başına getirilmesi Adanalıbr i i d 
b. "f"h çn e 
ır 1 "' ar vesilesidir. 

~im~iye kadar Uzerine aldığı ha
tun ıtlerı buyuk bir başıırı ile gör-
mtış ve şeflerimizin sarsılmaz . . sevgı· 

sıne mazlı.ar olmuş bulunan bu de-
ğerli devlet adamımızıo bu yeni ve 
ytıksek vazifesini de muvaffakivetle 
başaracağından eminiz. • 

Şu bir kaç satırla Adanalıların 
onun hakkında duydukları •evgi ve 

b~rmete tercUman olmaga çalıştık. 
Bız de kendilerine candan ff 
k" di muva a-
ıyet leklerimizi ve tebrik! . . . 

sunarız. erıoıızı 

ginlere müracaat ederek iane topla. 8 u·· . 
m_ış ve bu ianeyi mahallelerdeki fa. KREŞTEKi 
kırlere . dağıtmağa başlamış ise de, ı .. 

0 

ıs~ leş_k~IAt ihtiyacın yiizde beşine UNIVERSl"TE 
bıle kafı gelmemektedir. Şam ile di· ı 
ğer Suriye şehirleri arasında müna. 1ı katat durmuştur. 

lngilizce "Deyli Herald., gazele· 
sinin yazdığına göre Fransa ile fngil- ı 
tere arasında Suriye ve Filistinio 
birleştirilmesi ve bu mıntakalara 
frakında idhali müzakereleri cere
yan etmi§tir. 

Bu takdirde yeni Arap hüküme
tinin başına Irak Kralı birinci Gazi· 
nin gelmeside mukarrerdi. Hatta bu 
hususta Irak hükumetinin fikri soı ul
muş \'C muvafakat cevabı alınmış 
bulunuyordu. Ancak son vaziyet do· 
layısile Fransa şimdilik bu meselenin 
tehirini istemiştir. 

Tür-kçülük 
Enstitüsü 
Bükreo: 29 (Radyo ) - Ro

ma.oya h~kumcti, Bükreş Üniversi 
tesındc bır Türkçülük Enstitüsü ih 
dasına karar vermiştir. 

PARiSTE ASKERi 
iSTiŞARELER 

İZMİR'DE 
ŞİDDETLİ 
ZELZELE 

lzınir: 29 - Dün saat 21,40 da 

lzınirde şiddetli bir zelzele olmuş. 
tur Zelzelenin binalar üzerinde te· 

sir yapıp yapmadığı henüz maluın 
değildir, 

İngiliz genelkurmay başkanı Pariste 
büyük merasimle karşılandı 

Askeri eksperler toplanıyor 
Paıis : 29 ( Radyo ) - İngiliz 

imparatorluk genel kurmay başkanı 1 
saat 17 de tayyare ile Parise gelmiş- ı 
ı . fnmliz yüksek askeri, Pariste tay • . 
ır. •. G , 
are meydanında general amlen ve l 

~irçok büyük rütbeli askeri memurları 
tarafından merasimle karşılanmıştır. 

· · enelkurmay başkanının 

• 

Paris ziyaretine büyük bir ehem• 
miyet atfedilmektedir. Bu ziyaret mü
nasebetile askeri eksperler bugün 
bir toplantı yapacaklardır. Bu todlan. 
tıda lngiliz genel kurmay başkanı ile 

general Gamlen hazır bulunacaklar· 
dır, 

• 

Polonya Hariciye Nazırı 
Pazartesiye Londra'da 

Londra : 29 ( Radyo ) - Po 
lonya Hariciye Nazın önümüzdeki 
pazarteai günü Lon<lrada beklen· 
mektedir. Londrada bazı siyasi 
mabfellerde Polonya ile Almanya 
arasında Danıig meaelesi etrafında 
bazı gizli miizalcereler cereyan 
etti ti ıöy lenmektedir • 

İtalya evvelki muahedelerin ver· 
diği haklara tevfıkan Fransa da müs· 
temleke istiyor . 

ltalya yeni isteklerini henüz tes• 
bit etmiş değildir . Yalnız şimdilik 
üç meseleyi teşrih etmek lhımdır : 

1 HARP HAZIRLIKLARI 1 

517 kilometre sllrat yapan 
bombardıman tayyareleri 

Tezgahlarda Faaliyet 
RZUVEL T DE 45,000 TONLUK iKi 
GEMiNiN INŞASI EMRiNi VERDi 

Berlln : 29 ( Radyo ) - Junker Alman tayyare fabrlka81 
nın yeni harp tayyareleri beynelmllel aUrat rekorunu kırmıfo 
tır . Yeni yapılan bu tayyareler eaatte &17 kllometr• aUrat 

temin etmektedir. Bunlar bom- ı 
bardıman tayyareıerldlr. 

Keflf tayyarelerlnde lee 
•Ural hayret verici bir rakam 
ifade etmektedir. Yeni sistemlerin 
tecrubeleri yapılmakta devam ediyor. 

Va,iııgtoıı : 29 (Radyo) - ~me· 
rika Cumhurreisi Bay Ruzvelt, 4o,OOO 
tonluk ikt buyuk geminin derhal in· 
şasına başlanması için bahriye neza· 
retine emir vermiıtir. 

BAY GOBBELS 
BUDAPEŞTEDE 

Budapeşte : 29 ( Radyo) -~.I· 
manya propaganda nızın Bay Go_b

bels bugün buraya mu~asalat etmı~ 
tir. Bay Göbbelain zıyaret a~be~ 
malum değildir. Bu hususta ııyası 
mahafitde ketumiyet vardır, 

1 
MU:aı MDdU· 

rU Yalman Yal· 
gınm ••ÇukurD-
vanın y..," ıaev · 
zuundakl tar lh 
tetkik aarlelne 
dUn b•flamıfllk· 
augUn ikinci ya· 
zırı tçerlde bu· 
lacakeıaız. Yan· 
deki r*itlm 19 
saray kapısı or
... ındekl sten· 
u'e altdlr. 

Prof. Pittarın 
konferansı 

Ankara : 29 ( Telefonla)
nevre üniversitesi antrepoloji pr 

sörü Bay Pittard bir seri konfer 
vermek üzere Ankaraya ıelmit 
lunuyor. Dün gece • Avrupayı 

istila eden insanlar. mevzulu k 
feransım veren profesör bugün 
saat 16,15 de Halkevinde • Me 
Avrupada cılalı taş devrinde 

sakinleri. mevzulu konferansım 
miştir. 

Profesör bundan sonra 

enstitüsünde • Pedagojide fizik 
trepolijiainin rolü. mevzulu bir 
ferans verecektir. 

' 
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i TARIHDEN YAPRAKLAR i 

..,. 

bir Ay asta . 
! ............ . il . .............. ! deniz faciası! 

Ç~~~~~~~~·~~~ŞJ '~~-. ~~-~~~~-~-~~' Bir sandal devrildi; 

Şemsa lşcen Halkımızın işlerini gör- üç kişi boğuldu 
iç saray kapısmm saaıı ~ 
sonu iç koridora glrl• 

Değerli Mebusumuzu dün 
büyük bir dost kalabalığı 

uğurladı 

sathı 

Profesör Garstangın Sc:kçagöz 
kczısında elde ettiği bir çok ka 
bartmalar ve isfenkleri birazdan 
tekrar gözden geçirmek şartile otuz 
yıl önce Çukurovayı tanıtan ve ce 
nubi Anadoluya kıymet bağışlayan 
bu hüyükte yapılan sondajların ver
diği keramik parçaları .büyüğün bu 
devirden evvel daha üç dört devir 
yasamış olduğunu da ortaya koy 
muştur. (*) 

Bulunan keramik parçaları ara· 
s.ında tunç ve bakır devirleri Mezo· 
potamya ve Orta Anadolu ile irti
bat temin etmesi en eski devirler· 
de bu yurdun cenup ve şimalle at· 
başı beraber bir medeniyet çağı ge 
çirmiş olduğunu teyid etmiş olması'" 
şöyle dursun, pıehistorik zamanlar. 
da bile basbayağı insan gici kanun· 
lar ve saltanatlar görmüş millet· 
lerin buı alarda mesut olduğu anla
şılmıştır. 

Çukurovanın ilk kazısı olan bu 
hüyü:C her devirde medeni bir şule 
ile garbin bir yolcusu ve medeniyet 
saçıcısı bulunduğunu, bugün te-krar 
etmek en kuvvetli ihtimaller arasına 
girmiştir. 

Sakçagöz büyüğünün iki metre 
derinliğinde bulunan. sara~ temeli 
taş ve kerpiç olmak üzere iki kapı 
lıdır. Kapıları 2'arbe nazır olan bu 
sarayın dış kapısı bir sur ile sarayı 
kucaklamış ve dış k"apının sol ve 
sağ tarafları saray asker ve hizmet
çilerine tahsis edilmiş hücrelerle 
dolu oldu~u lceşfolunmuştur. Dış 
kapıda bir kaç tılsımlı ve korkunç 
heykellerle karşılaştıktan sonra 20 
metre kadar şarka doğru giden iç 
avlu içindeki yolun karşısında asıl 

saray kapısına varılır. Bu kapı sekiz 
metre arzındadır, 

Kapının tam ortasmda cephesi 
garba dönük, "iki kadın başlı, kartal 
göğüslü, aslan ayaklı" bir isfenks gö· 
ze çarpar. Sı:ıraya gireceklere deh· 
şet veren bu kabartmanın düz olan 
üst ortasının belki bir ibadet ma
kamı ve yine belki büyük tanrı ve 
ya kralın bir hitabe kürsüsü vazife· 
sini gördüğü yer olduğu tahmin o 
lunabilir. 

Kapmın sağ ve soUu iki tarafın 
da içli ve dışlı birer arslan kabart· 
ması ve sarayın ıçıne doğru 

takip eden arka kısmında iç kori· 
dordan görünebilecek şekilde sa. 
kallı uerkek başlı, kartal vücudlu 
ve kanatlı, arslan ayaklı, yılan kuy 
ruklu" acaip ve korkunç bir kabart 
ma ve onun arkasında nefhalar ve 
hayat suyu adayan, eli kadehli bir 
rahip ve onun da arkasında, hiz
melÇJ meleklere, o günün adeti Ü· 

zere ıcab eden taıim ve ihtifal me· 
rasimi olduktan sonra saraya giri· 
lir. 

Sarayın iç kapısının cepheye 
nazır sağ ve sol duvarları da beş 

değildir. Bu köşelerin arslana mut· 
tasıl olan kısmında elindeki su kabi 
ile düşmanlara mel'anet serpen 
bir şeytan ve ona yapışık taşta ise 
hayat ve saadet ağacını kucaklamış 
iki adamın kabartmasiylc kapı ttz
yinatı biter. 

Sc.kçagözü kapısı bu kadar mu
azzam bir emek ile meydana gelmiş 

olduğu halde o günün mimari bilgi· 
lerine bağlanarak taşların üzeri ta· 
mamen kerpiç ile örülmüş. onun 
için bu saray enkazından zamanımı· 
za yalnız taş eserleri. devretmiştir. 

(*) Oku : Third report on the 
cxcavations at "Sakje-Geuzi11 (1908 

1911) The Hiltite Empire 

1 
Ve:ıan 

R. YALGIN 

Şubat içinde profesör (l-'onder Os· 
ten) bu lcazı yerinde yaptığı incele· 
me ve araştırmalarda keramik e· 
serlcr ile Sakçagözün daha eski 
devirlere kadar giden medeniyet 
bakiyelerini teyid edecek vesikalar 
bulmuştur. 

Hele Eti devrinde fevkalade 
tekamül gösteren eserler bir defa 
daha muhitimizin çok değerli bir 
arkeoloji mektebi olduğunu isbat 
edecek cesaretini kaydetmiştir. 

Profesör Garstangın bu kazıda 
bulduğu ve devlete terkettiği bir 
çok kabartmalar ile harp dolayısiyle 
Üzerlerini örtüp memleketine dön
meyo mechur kaldığı {Sakçagöz iç 

saray kapısı) kabartmaları tamamen 
Ankara Müzesine nakledilmiştir. 

Ünümüzdeki vıl içinde Ankara. 
da açılacak Santral müzemizde bu 

eserler sal ıkı gibi tanzim edilerek 
tarih meraklıklarına eski kapıların 
bütün incJiklerini göstermek sure· 

Yen! ~ebuslarımızdan Bayan 
Şemsa ~şcen dünkü Ekspresle An· 
karaya hareket etmiştir . 

Ciddiyeti1 kibarhğı ve uzun za· 
mandanbeti memleket işlerindeki 
faa,iyeÜ ile bütün Adanamızın sevgi 
ve saygısını kazanan değerli Me· 
busumuzu dün istasyonda büyük 
bir dost kalabalığı uğurladı . Ken 
disine yeni ve kudsi vazifesinde 
hayırlı btışarılar dileriz. 

Haber aldı~ımıza göre yeni Me· 
buslarımızdan Safa Özler Pazar günü, 
ve f çel Mebusu Turhan Cemal Be- l 
riker de Cuma günü şehrimizden 1 
ayrılacaklardır . 

Adana Orta ted
risat okulları 

Futbol . ve Voleybol 
maç listeleri geldi 

Şehrimiz Erkek lisesi, Ziraat li 
sesi ve öğretmen okulu arasında 

yapılacak futbol ve voleybol müsa· 
bakalarına ait fikstür cedveli veka· 
letçe tas tik edil erek gelmiştir. 

r 

Bu listeye göre, Nisanın ilk günü 
Erkek lisesi ile Ziraat lisesi, 8 inci 1 tile müzeciliğimize de büyük bir 

kıymet ve tarihimize onur vermiş 
oıacaktır. 

• günü öğretmen okulu ile Ziraat lise·, 

ı si ve 15 inci günü de öğretmen 
okulu ile Erkek lisesi arasında şehir 

~=======~~--...... --f stadyomunda futboı maçları yapıla· 1 

f cra memuru olacak. caktır. ı 
Yine Nisanın 2 inci günü Erkek 

adliye memurları lisesi ile ZiraJlt lisesi ve 9 uncu gü· 
nü Öğretmen okulu ile Ziraat lisesi 

Adliye Vekaleti icra memurlu· 
ğuna, elverişli olan katip ve başka· 
tiplerin bir listesini göndermeleri 
için alakadar teşkilata bir tamim 
göndermiştir. 

icra memur muavinlilderine, or. 
ta tahsilini bitirmiş mahkemeler ve 
adliye dairelerinde en aşağı üç sene 
muvaffakiyetle hizmet etmiş ve ya· 
şı otuz be-şi geçmemiş olan katip 
ve başkatiplerden ehliyet ve ikti· 
darları icra kanunu, icra kanununun 
tathikiyla kanunu medeni ve borç
lar kanunu ve hukuk usulü muha· 
kemeleri usulü kanununun icra işle. 
rine taalluk eden kısımlarından im -
tihan neticesinJe muvaffak olanla
rın tayinleri tekarrür etmiştir. 

Vekalet tarafından gönderilecek 
olan sual varakaları üzerine verile· 
cek direktif dairesinde adliye encü · 
menlerince imtihan yapılacaktır. 
Mülhakat ve merkez mahkemelerin· 
de bu vasıfları haiz olmakla bera· 1 

ber ahlak ve seciyeleri mazbut, ic · 
ra memurluğuna elverişli bulunan 
katip ve başkatiplerin ahlak gidiş. 
lt:ri hakkında mensup bulundukları 
mahkeme hakimiyle müddeiumumi
nin müşterek imzalariyle birer vesi· 
kaların taalluk ettiği memurlar 
hakkında ağır ceza reisiyle müşte· 
rek mütalea ve kanaat edilmek 
suretiyle bir liste yapılarak on gün 
içinde vekalete gönderilecek tir. 

ve 16 ıncı günü de Öğretmen okulu 
ile Erkek lisesi arasında voleybol 1 

maçları yapılacaktır. Bu maçların 1 
hakemleri de tesbit edilmiştir. 

1 
Kır koşuları 

Atletlerimiz Aydın kar 
koşularına İştirak ediyor 

1 
1 

Aldığımız malumata göre, Ni· 1 

sanın 22 ve 23 üncü günlerinde Ay 1 
dında yapılacak_ 3500 ve 6000 1 

metre kır koşularına iştirak için • 
bölgemizden üç kişilik bir takım 
seçilecektir. Bu mün1sebetle Nısa· 1 
nın 2 inci günü saat 9 da satadyum· 
da bir müsabaka 1apılarak bu se. 
yahata iştirak edecek atletler seçi· 
lecektir. 

Bölge muhteliti 
seçiliyor 1 

ı 
Futbol takımımız Pa.ıar ı 

günü seçilecek 1 

1 
Spor bölgesinden aldığımız ma· 1 

lumata göre, 22 ve 23 Nisanda ı 
Aydında yapılacak temsili futbol 1 

maçlarına iştirak için bölgemiz bir j 
muhtelit takım gönderecektir. Bu· 
nun için bu pazardan itibaren şehir 
stadında antrenmanlara başlanacak· 

.,......,.,,,,,.,.,..,,,.,,,.-~~-----~-=--' tır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni ecza hanedir ' 

HAVA VAZİYETİ 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, . 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 1 
21 dereceyi bulmuştu. 1 

Geceleri en az sıcak 5 derece, 

Ceyhan ı 29 (Telefonla) - A 

k •• ı ı yastan aldığım malumata göre, döl me . uzre ayrı an ar ovası civarmda bir deniz faciası ol· 
muştUr. 

Halkımızın muhtelif sahalardaki umurni işlerini görmek ~e ta~ip et. 
mek üzre, Belediyece her iş için her mahallec!eh ayrl ayrı kimselar ay· 
rıldığını yazmış ve bunlara ait cetvelin bir kısmını dÜn ne$retmiştik. Bu 
cetvelin son kısmını Cla aşağıya alıyoruz ; 

KÖPRÜLÜ MAHALLESi 

Adı 

idris Yolden 
Necip O. Ali Saçan 
İbiş O. Bekir 
Halil Köycü 
Yusuf Pek 
Bakkal Tahir 
lsmatl oğlu Salih 
Mustafa oğlu Mümin 

KURTULUŞ MAHALLEg 

Adı 
Recep o.Mehmet Emin Mez 
Şekerdi Hüseyin Tosun 
Leblebici Şaban 
Pereseci Ali 
lsmail,O. Bakkal Süleyman 
Yako BenyelJ 
Arabccı Kayserili Ali 
Çelik Ahmet 
KAY ALIBAG MAHALLESi 

Adı 
Sarı Ali O. Yahya Sarıoz 
Hasan Çağdaş 
Osman O. Bahri Erişen 
Halil o. Nalbant Hüseyin 
Eski nahiye müdürü Arif Baçkır 
Leblebici oA'lu Emin 
Müctebe Og. Emin 
Kahveci Selahattin 

KURUKÖPRÜ MAHALLESi 

Adı 

Mehmet Ali Ônür 
Sadık O. Aziz Kocabaş 
Bekir O. Hasan Yener 
Bekir O. Mehmet T elik 
H. Bekir o Must0ıfa Aksoğın 
Şekerci Cumali Büyükdeniı 
Hasan O. Y akup Işık 
Mehmet Güllüler 
MIDIK MAHALLESi 

Adı 

Ali O. Mehmet Ali Kenran • 
Habib O. lsmail Şire 
H. 1 ~mai\ o. Bakkal Süleyman 
Diyap O. Ali Çelik 
Ali O. Hasan Aşçıeli 
Hasan O. Şire 
Hasan O. Mehmet Cevat Şire 
Ahmet Habib O. Mahmut 

MiRZAÇELEBl MAHALLESi 

Adı 
Mehmet O. Recep Neir 
Terzi M. Zeki Sanrı 
Halil lşitekin 
Çolak Yusuf 
Mehmet O. Celil Ballı 
Sarıkçı O. Mehmet 
Kebabçı Recep Çavuş 
Diyab Dağtekin 

MEST ANZADE MAHALLESi 

Adı , 
Mehmet o. Ramazan Yanç 
Salih Karaslan 
Meızuk Altay 
Çörekçi fbrahim Dumludağ 
Mahmut O. Hacı 
Arif O. Avni Bilgiç 
Ekmekçi Rahim 
Mustafa O. Ekmekçi Ziya Kardaşlar 
REŞATBEY MAHALLESi 

Adı • 
Yusuf Güllü 
Ahmet Topbaş 
Kahveci Veli 
Yeni ecza hanede KaUa Mehmet 
Kasap Ömer 
Salcı Recep 
Kemal Yarman 
Yapıcı Mehmet 

Vazifesi 

Asker, vesait 
Yol vergisi 
Bina, arazi, tadilat Ko. 

" " " Bina, arazi, tahrir 
ıı ,, il 

Tahsili emval Komisyonu 
ıl 

Vazifesi 
Asker, vesaait 
Yol vergisi 
Bina, arazı, tadilat 

,, il ,. 

Bina, arazi, tahrir 
il ,, ıl 

Tahsili emval Komisyonu 

Vazifesi 
Ask~r, vesait 
Yol vergisi 

,, 

Bina, arazi, tadilat 

,, it " 

Bina1 aratiı tahrit 
H h ıl 

Tahsili emval Ko. 

" 
,, 

Vazifesi 

Asker, Vesaiti 
Yol vergisi 

" 

Bina, arazi, tadilat 
., il h 

Biha, arazi, tahrir 

u ,, " 

Tahsili emval Ko. 

" 

Vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 

,, 

Bina, arazi, tadilat Ko. 

" " " Bina, arazi, tahrir 

" " " Tahsili emval Ko. 

" 

Vazifesi 
Asker, vesaire 
Yol vergisi 

ıl 

" 

Bina, arazi, tadilat Ko. 

" " 
,, 

" Bina, arazi, tahrir Ko. 

il " " " 
Tahsili emval Ko. 

" " 

Vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi, tadilat . . " 
Bina, arazi, tahrir Ko. 

" " " Tahsili emval Ko. 

" " " 

Vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi , tadilat K. 

" " " 
Bina, arazi , tahrir 

" " " 
Tahsili emval K. . " 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ay,as mıntaka ırii balık avın• 
gelen fslceoÖerunlÜ sekiz kiŞiye aid 
sandal fırtınadan devrilmiŞ ve balık 
çılar denize dökülmüşlc'rdir. Bunlar 
dan üçü boğulmuş ve br-ş kişi dt 
bin müşkilatla kurtarılmıştır. 

Boğulmak tehlikesi geçiren beş 
balıkçı derhal tedavi altına alın· 

mıştır. ... 
RADYO 

• BugUnkU program • 

Türkiye Radyo difüzi'}on pı1sta/arı 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

Perşembe 3 0 - 3 - 39 

12.30 Program 

12.35 Türk müziii -Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a· 

fans ve meteoroloji haberleri. 
13.15- 14 Müzik (Karışık prog· 

ram - Pi.) 
17.30 Konuşma (lnkilsp tarihi 

dersleri - Haıketindeh naklen) 
18.30 Program 
18.35 Müzik - (Virtüotlar · Pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 

i9.15 Türk müziği (Fasıl heye· 
ti) Tahsin Karakuş ve arkadaşları. 

20.00 Ajans, meteorolo)i haber· 
leri, ıiraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziii 
Çalanlar: Vecihe-, Cevdet Ç3ğ· 

la, Refik F ersan, Fahire F ersan. O 
kuyanlar: Mustafa Çağlar, Safiye 
Tokay. 1 - Nişabilrek peşrtvi. 

2 - lsmail Hakkı beyin Nişa· 
bürek beste - Bir kerre yüzün gör· 
meği. 3 - Ziya Paşanın - NişabUr· 
ek A. Semai - Ey gül ne acap. 
4 - " ,. - • Şarkısı - Bin ze· 
ban söylersin. 5 - Vecihe - Ka· 
ntm taksimi. 6 - Aziz efendi · Ni· 
şabürek şarkı - Kırdı geçirdi. 7 -
Nişabürek saı semaisi. 8 -- Re-fik 
Fersanın - Hicaz şarkı - Göy· 
silmden kaçıp gittin. 9 - Sadettirı 
Kaynağın - Türkü - ağrıma taŞ 

. basaydım. 10 - Sadettin Kayna· 
ğın - Türkü - Dağları hep kar 
aldı. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambi 

yo - nukut borsası (fiyat) 

tet) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Oda müziği KeJJ· 

Hayrullah Duygu - Klarinet 
Orhan Borar - 1 inci Keman Ca· 
vid Özmengu - 2 inci keman Ze· 
ki Berküren - Viola Enver KakıCI 
- Cello W. A. Mozart - Kentet 
(La majör) {Klarinet ve yaylı sazlar 
kuarteti için) Allegro Larghett.0 

Menuetto Allegretto con variaıı 

oni. 
22 00 Müzik (Küçük Orkest· 

ra - Şef : Necip Aşkın) 

1 - Lautenschlager - Prioıa· 
vera - Arı· an tin serenadı. 2 - 6 

S 
,. 

reuer - ltalyan şarkısı 3 - J. tr 
uss - Bizde (Vals) 4 - ,, " 
- Polka 5 - Nülzlader - Bana· 
bir dans daha çalsana (Viyana rne· 
Jodisi) 6 - Dosta) - Marş 7 -

Leopold - Çigan yortusu 8 - Stolı 
- Praterde ağaçlar tekrar çiçek a· 
çıyor. 9 - Schönherr - Alp köY-

J 
lülerinin dans havaları, 

23.00 Müzik (Caz band - Pi) 
23. 45 - 24 Son ajans haber 

leri ve yarınki program. 



Halkımızın işlerini gör· 
mek üzere ayrılanlar 

(ikinci sayfadan artan) 

SARIY AKUP MAHALLESi : 
.._ __________________ _ 

Adt 
Ahmet O. Ömer Gtlrıen 
Kozacı .'ielim O. Hüseyin 
Salih O. Nihat Haıdali 

~ ' . ~ 

Bakk•l Hakki A~baş 
Ali O. Bedir Bilir 
Enis O. Ahmet Ôğü t 
Bakkal Hacı 
Hamamcı Cumali 
SEYHAN MAHALLESi 

-------------------Adı 
Ahmet Serçenazlı 
Yusuf O. Abdülaziz Kazan 
Ahmet O. Yusuf Topuz 
Hamdan O. Ahmet Alsancak 
.Süleyman O. Hakkı 
Bakkal Ali O. Cafer 
Salih O. Mehmet Serçenath 
Mehmet Ali O. Mehmet 
SUCUZADE MAHALLESi ! 

Adı 
Ahmet O. Mahmut Bcrikol 
Mehmet O. f smail Eser 
Sınıkçı Mehmet Asri 
Acar Mahmut 
Berber Yusuf Dalyan 
Yusuf O. Süleyman Atar 
Yusuf O. Şükrü Zeytun 
Kozacı Yusuf 
TEPEBAÔ MAHALLESi 

Ach 
Halil Yolgeçen 
Ali O. Abdurrahman Arvalİ 
Em~kli binbaşı Tevfik Ercengit 
Mehmet O. lbrahim Olgun 
Ali O. Vanlı Şevket Suvar 
Hana Ali Kibya 
Bakkal Agih 
Veyıef O. Mustafa Errrıatt 
TÜRKOCAÔI MAHALLESi ! 

Adı 
Mei:ımet O. Ali Güllü 
lbrahim Altmtunç 
Kasap lımail Yurtçu 
Hanefi O. Osman Severler 
Hamamcı Ömer 
Oklant Mustafa 
Cabbar Sever 
Ernekh posta memuru Nuri 
ULUCAMI MAHALLESi 

Adı 
Feyzi O. Hüseyin Kaçar 
Gafur O. Seyfi lp~k 
Mehmet Sabit Keyfotlu 
Mehmet Nuri Üstün 
Fasih lncirliotlu 

Vaıifeai 
Asker, vesait 
Yol •ergisi 

Bina, araıi, tadilit 
ii ii R 

Bina; araii, talirit Kö. . . ; 
Tahsili emval Ko. 

• .. .. 

Vazifesi 
Asker , vesait 

Yol vergisi 
Bina, arazi, tadilat 

. " . 
Bina, arazi, tahrir 

" " . 
Tahsili emvıl Ko. 

" • • 

Vazıfesi 

Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina , arazi , tadilat 

" . . 
Bina, arazi , tahrir 

• • • 
Tahsili emval Ko. 

• " • 

Vazifeıi 

Aıker , vesai 
Yol vergisi 

Bina, arazi, tadilat . . .. 
Bina, ar1zi, tahrir 

il • • 
Tahsili emval Ko. 

" " " 

Vazifc•İ 
Asker, vesait 

Yol vergiıi 

Bina, arazi tadilat 

• • • 
Bina, arazi, tahrir . " . 

Tahaili emvıl Ko. 
,, " • 

Vazifesi 
Asker, vesait 
Yol vergisi 

Bina, arazi , tadilat 
• '!' • 

Biea , arazi, tahrir 

• .. .. Nıyazi Tabakotlu 
Kahveci Salihaddin Tahsili emval Ko. 

Saatçı Vehbi • • " 

Bu akşam saat 8,30 da 
• Alsa ray sıneması 

1939 senesinin en büyük ve en müıtesna şaheseri olan 

Greta Garbo • Char les Boy er 
Gibi zamanımızın en büyük iki dahi sanatkarı tarafından 

Sureti fevkaladede temsil edilen 

Napolyon Bonapart 
ve 

Kontes Valevska 
Tarihin kaydettiti en büyük aşk ve sergüzeşt filmini sunar 

ilave olarak: En yeni dünya haberleri. 

DiKKAT: Bu fil:m için loca balkon koltuk numaralıdır, ~~l~tle~n 
vvelden temini ve filim uzun oldutundan tam zamanında teşrıfınız raca 
olunur. 

Telefon 212 Alaarıy 
10421 

M' m M' 

DIKKA f DiKKAT 
Mev tmtn En BUyUk llnema MUeamereel 61erak . 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

.SINEMANIN iLAHi VE AL TIN SESLi KIZI EMSALSiZ . 

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

· En Güzeli ve En Şaheser Olanı 

~Yüz Erkeğe Bir Kız 1 

ikinci büyük 
... program başlıyor! •.• 

Asri • 
sınema 

Sayın hallcımıza,harikalar filmi serisinin ikincisini sunarak kesbişeref eyle 
Ateşini cehennemlerin alevinden, azametini gönüllerin kasırgasından 

alan Türkçe sözlü şaheser 1 .... 

( Markopolonun ) 
( Müthiş aşk maceraları ) 

OYNAYANLAR : 
Mübdi sanatkar ( GARY KOOPER - SIGRlD GURY ) 

Ayrıca: Yeni dünya haberleri 

SiNEMA T ARIHINE PIRLANTA YAZILARLA YAZILMIŞ OLAN Kişe her vakıt açıkbr . Locala rınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Çok cazip mevzulu, Şiir, Musiki ve Gençlik Filmind~ Takdim Edı'yor A A 250 Telefon srı 

DEANNA DURBIN bu büyük filminde GRET A GARBO'nın 10442 
,Sevgili•i Orkestra Şefi LEOPOLD STOKOWYSKl'nin Büyük bir 1 =--------...;;;.;.;;-..-----

maharetle idare ettiği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının iştirakile 

VAGNER, MOZART, LIST, ŞOPEN ve ÇA YKOFISKI gibi en 
yüksek Musiki Dahilerinin En nefis Eserlerini Altuoi sesile 

ve Bütün Ruhları büyüliyen bir güzellikle Taganni Etmektedir 

Film• lllv•t•n : 

ATEŞ SA AN SUVARI 

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

10438 

lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
Tım kadrosiyle altı temsil vermek uzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
1 l-Nisan-939 sah akşamı 20,30 da 

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

Telefon 10433 250 

, 
Açıldı. ' Açıldı. 
Aafalt cadde Uzerlnde 
Atatürk parkı yanındaki 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 

akşamın 22 sine kadar açıktır 

Temiz hava, her türlü 
soğuk sı:ak meşrubat 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 g. a. 2- 10 

.................... 
Zayi Tapu senetleri 

Konya asliye hukuk hakimliğin 
dtn istihsal eylediğim 958 nümara . 
lı ve 8 Teşrini sani 928 tarihli ve· 
raset ilamı mucibince: 

Memleketim olan Tokat viliye 
tinin Reşadiye kazasına bağh Güllü 
köy karyesinde kain babamdan ir· 
sen intikal eden beı parça tarlama 
ait tapu senetlerini zayi ettim. Ye· 
nisini alacatımdan hükmü yokdur: 
Bulan olur ise ışağıdaki adresime 
getirditi takdirde memnun edilecek· 
tir. 

Tokat Vilayeti Reşadiye 
kazasının Gül!ü köy kar. 
yesinde osman C>tulla 
rından ölü Mehmet otlu 
ve Adana Belediye vari· 
dat tehakkuk Memuru 

Remzi Turhal 
10443 

1 
Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

f 1 - Mektep için 1600 lira mü .. 
hammen, bedelli ve 120 lira muvak, 
kat .~emın~.tlı (V) tipi 85 beygirlik 
motorlo mucehhez Komersiyal şase· 
li karüsersiz bir kamyonet alınm k 
üzere 25/3/939 tarihinden itibar:n 

l 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 10/41939 Pazart . .. .. esı 
gunu saat 15 de Vilayet Ziraat M" 
dürl?ğünde toplanacak satırı alm: 
komısyonu tarafından yapılaca ktır. 

2 - isteklilerin bu müddet zar· 
fında şartnamesini görmek ve ma. 
lumat almak üzere pazardan d 
h .. Ad ma a 
er gun ana Ziraat mektebi Mü 

dürlüğürtt müracaat etmeleri ve i· 
hale günü muayyen saa tta teminat 
paralarını mal sandığına yatırarak 
vesaiklerile birlikte komisyona mü· 

' racaatları ilin olunur. 

36- 28- 30-1 10430 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokuları 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LiMON, ÇAM, ilkbahar ko· 

lonyalarilc Şipr, Fujer, Ley lak, 
Rcvdor, Ful, Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonları ;ıa.Yana tn.vsİ· 
yedir, 

Ferhat Dncı 
Osmanlı Bankası Karşısı 

4 10431 

3 üncü büyük eser !.. 
Sinema kainatının göz kamaştıran kadını . .. Yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan _ ............................. ... 

T u R A 
(Ormanlar Perisi) 

Türkçe sözlü, baştan başa renkli sinema teknik harikasının mübdiidir 

1 ÇOK y AKINDA 11 ÇOK Y~INDA 11 ÇOK YAKINDA 1 

..- Asri • 
sınemanın .... 

GENiŞ SALONLARINDA GôRE.CE.KSlNIZ . HAZlRLANlNIZ l 
Telefon 250 ASRİ 10434 

yeni çıkan kanun ve nizamlar · ı 

Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Sondurülmesi 
ve Kararhlması Nizamnamesi 

2 
Kararname N u: 10346 

_ Dünden artan -
4 

iç ışıklar 

Madde 14 _ Hususi ve umumı bütün bin~la.r içidnbd~ 1 her 1hangi bir 

k h 
· · d geçmesini tamamen manı te ır er a ınmış ol· 

ışı uzmesının ışarıya _ .. 
d k h k

'ld olursa olsun ışık verecek her turlu vasıtaların 
ma ı ça er .ne şe ı e 
yakılması ve kullanılması yasaktır. . 

M dd ıs _ Eh tenvirat barıce karşı tamamen maslcelenemezae 
a e 5 er b .. h . . . 

f 1 k 
· k eyahut yılnız iş sa ısına mun asır tenvır tıpı 

zayı vat ı mavı ışı v 

kullanılır. 1 k "b t · B h ld 
B 

. 
1 

· · ıldııı.. yeri a"dın atma tan ı are tır. u a e 
u tıp ya nız ışın yap ıs• • 1 d k ı · h · cak surette yukarıdan ve yan ar an mas e en· 

yıne ışıtın arıce sızmaya 

mesi lazımdır. d k d'kk ı 
Madde 16 - Gece tenvir edil.en ye~le~. _ııarıya arşı ı at e mu· 

k 1 
• I d aksedilebıleceğı butun pencereler, kapılar, cam 

e enırler. şığın ışanya . . " .. f 1 
t 1 k 

.. 1 k 'dorlar ve bunlar gıbi butun men ez er ve açıklık· 
eras ar, came an ı on 

lar maskelenir. 
Madde 

11 
_ Sokağa, bahçeye, avluya, hasılı dışarıya açılan kapılar· 

da ışık geçmez tertipler yapılır. .. .. .. . 
Madde 

18 
_ Alevleri göze gorunen, ışık goıteren her nevı mutbah, 

f 
:L 1 r nın bulundukları yerler, duman çıkaran bacalar hiç 

ırın, ısıtma cıuaz a 1 k'ld · 
b
. k h · · dıc:mya sızmıyacıtı şe ı e tanzım olunur ve mas· 
ır ışı uzmesının Y 

kelenir. .. .. f b 'k 1 d 
Madde l9 _ Havagazı, maden dökumu a .rı a arın a ve diter sınai 

k
. .. ı ·nde her hangi bir imal sebebıle hasıl olan ışıkl1r müm. 
ımya muessese en . · .. · 1 k 

k
- b k huzmelerinin barıce geçmesınc manı o acı surette 
un merte e ışı 

maskelenir. . 1 . . d .. t . ,.. . 
Madde 20 _ Fuliyetleri hına ar ıçın e. um~.m~ en~1rata ıuzum gÖI· 

t 
"essese ve fabrikalarda aletlenn gorulmesı ve kullanalmuı 

ermeyen mu .. 
için mavi renkle maskelenmiş el lambala~ı kullanılı~. Tevzi veya alet tab. 
loları üzerinde ve buna benzer yerlerdekı her nevı ışıklar ve renkli iıa· 
retler maskelenmiş yerlerde bulunur veyahut bir bölme vasıtasile dışarı· 
ya karşı ışık sızdırmıyacak şekilde tertib olunur. Alev ile işleyen kont
rol aletleri de maskelenir. 

Ma<lde 21 - Fabrikalardı kült,. ve posalar dışarıya nalcledilmeı· 
den evvel söndürülür, 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza ___ ·- ı== r-; ----==-

- -- -9,50 
Piyasa parlağ'ı • 33 
Piyasa temizi ,., 34 

Klevland 35 1 38 
- - -- ~ Y-A p A crı -

Beyaz 
.. 

1 1 1 . Siyah 

ÇIGIT 

Yerli "Yemlik., 
.. "Tohumluk., 4,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

1 
1 

" 
Yerli 3 

.. Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 1 

Susam 17,75 

UN 
Dört yıldıı Salih 

~ üç .. ,, 
:s .: Dört yıldız Doğruluk ca 
~ t:: üç .E c: n ,. • 
o - Simit :: ta " ~ > Dört yıldiZ Cumhuriyet 

., 

=' 
C'I (,,)o 

üç " ,, .. 
Simit " 

Liverpol TcJgraflan Kambiyo ve Para 
29 I 3 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

P~ne Santim 

Ha7Jr 5 19 Liret 

ı-Rayişmark --
Vadeli 1. 4 79 Frank (Fransız) -3-~ 
Vadeli il. 4 64 Sterlin ( ingiliz) -5-93 

4 --Hind hazır 1~ - Dolar ( Amerika ) 126 63 
Ne~ork 

-8-% -Frank ( isvicre) 00 00 

------------------------"""'"----~----------"'"----------
~)bayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müeasese na. 

mına getirilen en müntehap, taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır ... 

'Muhtelif cins ve büyüklükte lo:utu ve pal-etler içerisinde satılır. Ambalaj-; 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde sahlır. 

Umumi depoları ; fstanbul Tahmisönü No. 74 ( l<urukahveci hanı 
altı~_ . a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstınbul • C. 

------------------------·----------------------------------------------
OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı11a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

aDI desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: 

1 Adet 1000 Liralık 

4 " 250 " 5 ,, 100 " 
25 

" 50 " 50 " 25 " 
Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A•ı S d "" hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
ı e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- ( Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir. 

8. T. Seyhan 8. f 
Ajanlığından : 

22 ve 23 Nisan 1939 da 
dında yapılacak temsili futbol 
çı için bölgemiz muhtelitini ~.Ü 
üzere aşa~ıda isimleri yazılı ~ 
cuların Spor Eğitmenizimizin ~ 
reti altında çaJışmalc üzere 2 ~ 
pazar gününden itibaren her P"", 
g{lnü sabahleyin saat 1 O da ve~ 
şanba günleri saat 16,30 da ır 
malzemelerile biı likte antretl. 
sahasırıdi\ hazır bulunmaları 

olunur. . ~ 
NOT: Antrenmanlara ıJ#' • 

mecburidir. Bila mazeret iki JI. 
mana _gelmiyen sporcu kafile,C 
tirak ettirilmiyecektir. 

Adana idman Yurdu: ~~ 
(3044), Avni (3033), Gani (~ 
Cahit (3031), Hurşit (3040), ~ 
mut (3056). H 

Sevban - Adana Spor : fi- A 
(5572), Rasim (3081), Kemal~ d 

Ali (4139), Bedri (3068), ~ ~ 
(3074),:Hasan (3066), Talat(~ da 

Toros Spor: Mahmut (~ re 
Nuri (3378, Abdurrahman (3~ 
Mehmet Küçük (4105), Emin (4J" b 

Cevat (5443). ; R 
Erkek Lisesi : Hasan Telli~ ~I 

dullan, Kemal, Taceifdin,, IJI"", ~ç 
Nihad. ...w ç 

Öğretmen Okulu : f brahim" Jir 
Zirat Okulu : Rahmi . k 
Ticaret Hkulu : Kenan, A~ al 

10~ k 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
or. Muzaffer Lokman 

Geceleri de vaki olacak muracaatlat memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

73-156 10116 Numara : 200 

.1 

..1 

l 
( 

. - \ \ , 
.ın. ~ 

l • TURXIYı! 

!lRAAliıiliNmsf 
j 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalafl ve tesisatı 

Sesli sinema makin~ları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa .caddesi No: 40 Birinci 
Noter dairesi bitişiğinde 
26 26 10170 

kil iç hastalıkları müteha sısı bi 
. t 

Hergün muayenehanesinde hastô arını kat>J çi 

başlamıştır. 

Doktor Oper.ator 

Hadi Kiper 
Alm anyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesine.le Mustafl 
fat eczahanesi karşısında hrrgün sabahkyin saat 12- 8, ö~ledeP 
2-- 6 ya kadar kabul r.der . 9598 g. a. 

,r . , 
Türksözü 1 

Gündelik s\rasi gazete ı 
---~·-U-

abone şartlara 

Kuruş 

l 2 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - Hanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Türk hava kurumu 
/-\dana şubesinden: 

Kurumumuza ait ve Adanada 
asfalt cadde üzerinde eski Akarca 
fabrikasında bulunan 509 adet kur
ban derisi 3 nisan 939 pazartesi 
günü saat 15 le açık artırma ile sa 
tılacaktır. isteyenlerin o gün ve o sa 
atte şubemize muracaatları ilan o· 
lunur. 

19-24-1 1039 

Adana pamuk ürl~: 
çiftliği müdürlüğünd" ~~ 

1 - Pamuk üretme çiftliİ 1. hai 
asgari 65 beıgir kuvvetind• ~z 
ve karoseri dahil bir servis ~· du 

neti satın alınacaktır. ;i 
2 - Karoser kenarları ;rıa 

ve fabrika yapısı olacak, asi bJ':a 
kişi istiap edecek oturak oı• ,:

1
1 

bulunacaktır. .., ~~e 
3 -Şarlnamesi bedel~ ıİI 

pamuk iiretme çiftliği miid11' .le 
den alınır. . fie 

4 - Mezkfir kamyo.netl~ ir 
hammen bedeli l 2900) hr• ~ e 
vakkat teminatı 217 lira SO 
tur. 

5 - ihale 8/4/939 ~ıJ ,t o 
günü saat 10 da vilayet ~~1' 
dürlüğünde müteşekkil J1lll ~t,f 
misyonu huzurunda yapıla.'' 

6 - Taliplerin yevmi e 
ve saatta teklifname ve ves, 
birlikte komisyona müracaatları 

10419 24-28-31-4 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaall 


