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Anlaşma 

Kötü bir zannı 
ortadan kaldırmalıyız 

NEVZAD GÜVEN 

I~ un parti tcşekkulleri val_i 
Ü::::JJ ve parti başkanımız Alı 

Rıza Çevik'in riyasetinde 
toplanarak tinUmUzdeki rneb~s intiha
bı ~Çin cumhuriyet halk partisi mUn
tehıbi sani namzetlc>rini tesbit ettiler. 
Ufak tefek mUnakao;alardan sonra lis 
tc ittifakla kabul edildi. 

Açıkça ~ödemek lazırndırki, bir
~Uddettenberi. biı·birini takip eden 
ırıtihaplw· hepimizin sinirlerini gcrmi~ 
\'e partimizin esas unıdelerine hiçbir 
suretle taalluk etmemekle beraber 
ıııernleketimizde bazı fikir ihti!aflnrı
tıın mevcudiyeti zihabını da hasıl 
t:tnıişti. MaaHee~uf, esaslı hiçbir nıev
zua temas etmeven bu kuçuk aynlık
ları şahsi g:ır~.z ve duygularını uğ
runda istismar edenlerde bulunmuş "'c 
bu suretledirki Adanada bir ikilik 
var zihnbı var atı lınışlı. 

Bunun -için duııkU paı·ti ,\oklama 
sıııc.la liste Uzerin<le hasıl olan bu 
suratlı ve kun-·etli ittifakı sevinilecek 
bir hadise olnrak karşılamak lazımdır. 
Bu hadisede isbat ederki, Adımadn 
böyle bir ikilik , oktur. Böyle bir 
nyrılık havasının • aıevcudi.' etini zan 
ettirecek tahrik edici anıilleı· ortadan 
kalkar kalkmaz memleket çocukları 
.Yine memlekete ta:ıllu1'. eden herhangi 
biı· mevzu ve mesele Uzerinde ıUratle 
anlaşabilecek j Uksek bir rUştc sahip 
olduğunu ispat etmiştir. 

Bu gUzel neticede, memlt"ketinıiz· 
deki ikameti b.enuz çok. kısa olmakla 
beraber yeni parti reisimiz Ali Rıza 
Çevik'in de bıssesini teslim etmek la
zımdır. İ.) i idare ve görU~u. husnUni-

' et-i. , ·t• .sempatisiyle sllı·atle mUes<;İr 
01ınavı bilen bu değerli idare adamı
ınız, kısa bir .zamanda kcndi~ini etra
l'ındakllere , e parti arkada~Iarına 
sevdirmeyi de bilmiştir. Bu bizim için 
SUzel bir i~arettir. Öyle umuyoru.zki, 1 
but.un Adana mUnevverleri, botun 
Adananın aklı erenleri. partililer iyi 
bir idarecinin etrafında toplanar:ık 
sadece memleket davalarının halli 
.Yolunda bir tek insan gibi yörumek 
it:in yeni bir fırsat bulmuştur. Mev
cut olmadığı halde bazı muharrik \"e 
amillerin tesiri altında bir ayrılık 
tnanzarası arzcdcn Adanamızın yakın 
bir zamanda politika ruştUnU i_yi _bir 
surette isbat edeceğinden eminiz. Öy-
le zanncdivoruz ki, aramızda mcınleke-, 
f . d 
ın inkisaf ve vUksclmesi ugurun a, 

ıo • l ~ 

•çıudeki ~ahsi kırgınlıkları unutmaya-
rak kötu bir ısrarla bu anlaşma ,.e 
hirlige mani olmağa ka.lkı~acak insan
lar .} ok gibidir. Olsa bile. bu gibilere 
rnuhtac: oldukları dersi vererek su~
tuı·ınal:ta bi :ı:im boyuumuzun borcu
dur. 

Madem ki. mevcudiyetini 'kabul 
thiğinıiz ihtilaf ancak memleket men . 
faatierinin korunması ve memleket . ' 111 kişafının temini hususundaki çalışma 
~ekli etrafındadır. Bu çeşit ihtilaf ,.e 
in Una kaşa lardan da ancak haki katın 
Çıkması lazımdır. Eğer hepimiz de bu 
ortaya cıkan hnkikatları kabul husu
sunda h~snUniyet ve mertlik göstere
cek kadar insani olu unlukları isb:ıt 
edecek olursak, en g

0

Uc: fikir ayrılık
~ıırıınızı bile h:.la v lıkla ortadan kal-
ırabilcccğimize ~uphcmiz olmasın. 

k· Sonra şunu da açıkça söyliyelim 

LiBYADAKi ASKERi 
HAREKET GENiŞLiYOR 

lngilterede endişe! 
ITALYA KRALININ 23 MARTTA SÖYLIYECEGI NUTUKTA 

iTAL YANIN iSTEKLERiNi iZHAR EDECEGI SÖYLENiYOR 
Romo : 4 ( Radyo) - Yeni 

f ta 1 yan m ec 1i si 23 ~ a rl ta lop- --~-~~-;----;;~--::-:;;:=;::;;;;~--::::-~ 

!anacaktır. O gün Italya Kralı 
açılış nutkunu okuyacaktır . Bu 
nutkun ve bunu takibedecek 
müzakerenin İtalyanın hakiki 
isteklerini meydana koyacağı 
tııhmin edilmektedir. Bu itibarla 
Kralın nutku ehemmiyetle bek
leniyor . 

Londra : 4 ( Radyo ) -
Libyadaki İtalyan kuvvetlerinin 
artırılması bur;ıda biiyük bir 
endişe uyandırmıştır . İtalyan
ların mütemadiyen kuvvet sev
ketmekle beraber birçok hava 
bombardıman filolaı ı gönder. 
d iği ha beri eri alın ınak tadır. Lon
drada hasıl olan kanaata göre 
ltalya bir ihafe hueketine kal· 
kışacaktır. Tunus hududun~ mü 
him kuvvetler yığıldı.Eğer Italya 
bir tecavüzde bulunursa İngil
terenin Fransay.:ı yardımda bulu
nacagı umulmaktadır . 

11 Nisan 938 tarihli İngiliz - • 
İtalyan anlaşması dolayısiyl.! İn· 
gilterenin, bu hareketten dolayı 
ltalyaya bir nota vermesi muh. 
temeMir. İta/) a Kralı 

ı ______ Y_A __ H_u __ o_i ___ N __ A_z_i __ M __ o_c_A __ o_E_L __ E_s_i __ __ 

·y ahudilerin 
zükleri bile 

Nişan yü
alınıyor 

Almanya, Yahudilere verdiği bir milyar 
marklık cezayı nasıl tahsil ediyor ? 

Betlin : ~ - Nöye Zuhrer Say· 
tung gazetc.sinde Almanya ve Yahu· 
diler hakkında diin çıkan şayanı dık· 
kat bir yazı vaJdır. Bu yazıda şöyle 
denilmektedir. 

Yahudilerin ellerinde bulunan al 
tın, platin veya gümüş, elmas, inci 
ve sair k•yınetli taşların devlete tes· 
limini emreden kararname önceden 
neşredilmiş olan kanun hükümlerinin 
bir neticesidir. Zaten geçen yıl, 5 ilk 
Kanundan itibaren, Yahudilerin mü· 
cevher ve ziynet eşyalarını satmalaıı 
veya satın almalan yasak .. edilmiş, 
sadece devlet satın alma burolarına 
atmalarına izin verilmişti. Hükı1me

:iıı yeni tesis etmiş oldu~u. bu büro 
]ara satılacak olan _bu ~1~ 1 -~ş~.a~.ın 
bedelleri, ihtimal kı, Parıs te old uı ul-

müş olan ataşe Rot için Yahudilere 
yüklenen bir milyar marklık tazmi· 

1 

nata mahsup edilecektir. 
Alman finans bakanı, bu tazmi

nat için, Yrhudilerin servetlerinden 
yüzde yirmisine el koyacağinı söyle. 
diği zaman, bur ııola bir milyar mar
kın temin edilcmiyeceği ileri sürül· 
müş.ü. Ancak, Yahudiler in ellerinde. 
ki kıymetli eşya ve mücevheı !erin 
alınması, kendilerinin başka memle
kete çıkıp gitmelerini yeniden güç
leştirmiştir. 

Çünkü, hu tedbir neticesinde 
paraya tahvil edilebilecek ) egane 
servetleri de ellerinden gitmiş olu· 
yor. Kararnamede nişan yüzükleri 
de vardır. 

CENUB MESELESi 
Suriye bir 

GÜZEL İST ANBULUMUZD ı\ MÜESSiF BİR HADİSE 

lstanbul'da 
Bir Yangın 

Büyük 
oldu! 

Şamlıhanı, bir çorap fabrikası, ticaret 
ve Roma bankaları, daha birçok büyük 

hanı, Sovyet 
binalar yandı 

Zarar birkaç milyon 
İstanbul : 4 ( Telefonla ) - o·· 1 b 1 un gece stan u · 

da büyük bir yangın olmuştur Şa 1 h .. . 
ma binaları yanmıştır. 

v • • m ı anı, yun lplık 
magazası, bır corap fabrikası, tamamen, büyük tıcaret 

Bu binaların hepsi de sigortalıdır. Zararın birkaç 
milyon olduğu tahmin edilmektedir. Yangın sebepleri 

hanı, p,endoros hanı, Sovyet bankası ve banka di Ro· hakkında takibat ve tahkikata derhal başlanmıştır. 

~ ................................ . > ............ ~.~ 

i MilliŞef ; 
• • 
; halkımızla i 
i baş başa i 
! i 
! lstanbul: 4 (Telefonla) - i 
! Mlllt ••flmlz :ismet lnönU • 
! nün lstanbulu ,ereflendlr. i 
! melerl mUnasebetlyle şe- i 
! hlrde bir bayram gilniJnün i i hall ve ne•esı vardır. t 
• CUmhurreislmiz ismet i 
! lnönU Dolmabahçe •arayın i 
! da halk mUmesslllerını i 
! kabul •derek onların dert i ! lerlnl, arı:ularını dini emek. i 
i tedır. MHlt ••flmlz halkla i 
t vastasız alarak saatlerce i 
i konu,makta bir baba ••f· t 
i katile atAka göstermekte· • 
. dlr. • 
• t Mlllt şefimizin bir hafta t 
i kadar latanbulda ikamet t 
. edeceklerl sanıtmaktad i 
• I~ 

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

Şurkulerclen emiri Alıdııl/alı 

MAVERA YIERDÜNDE 

Cümburiyet Halk Partisi 

MÜNTEHiBiSANi 
namzetleri tesbit edildi 

Listeyi aynen dercediyoruz 

Şehrimizde Mebus 1ntihabı hazırlıklar ına devam olunmaktadır . · 
Dünde Cümhuriyet Halk Partisi Vilayet, Kaza ve Nahiye he
yetleri Vali ve Parti Başkanımız Ali Rıza Çevik'ın Reisliğinde 
toplanmış ve Parti namına Müntehibisani gösterilecek Partilileri 
testit etmişlerdir. Parti namıedlerinin listesini dşağıya koyu
yoruz : 

Kar,ıyaka 

1 - Yusuf Ertan Ocak başkanı 2 
- Yusuf Yarman Ocak heyetiııden 
3 - Mehmed Uğurlu ocak heyetin 
den. 4 - lsmail Çopur ocak he)·e
tinden, 5 - Hüseyin Işık ocak he-

. yetinden, 6 - Halil Köycu Kökrü· 
lü ocak başkanı, 7 - idris Yelden 
ocak heyetinden. 8 - Ali Saçan o
cak heyetinden, 9 - Salih Delen 
ocak heyetinden, 10 - Resul Sezen 
ocak heyetinden, ıı - Kamil Tu 
gay Cümhuriyet ocak başkanı, 12 -
Hasan Yüksekbaş ocak heyetinden, 
13 - Rahim Ezin ocak heyetinden, 
14 - Garib Birkeser ocak heyetin· 
den 15 - Diyab Tucel ocak heye· 
tinden, 16 - Mürşide Akyol Ôğr~I· 
men, 17 - Hasan Atıl Fabrikato~, 
18 - Rıza Atçı Cümhuriyet fabrı · 
kası 

Uluca mi 

1 - Osman Öcal ocak başkanı, 
2 - Kemal Akoğlu ocak heyetin
den, 3 - Battal Özcan ocak heye 
tinden, 4 - Mehmed Tiftik ocak he· 
yetinden, 5 - Abdullah Sarı o~a~ 
heyetinden, 6 - lsrnail Yurttozu 
Karasoku or.ağı başkanı, 7 - Rıza 
Şen Karasoku ocağı heyetinden, 8 -
Oıo;man Ağdaş ocak heyetinden, 9 -
Talib Dölek ocak heyefinden. 10 -
İ maınbullısan ocak heyetinden, 11-
Yusuf Ziya Ôzbakan operatör 

Ocek 

kanı, Yusuf Ersöz ocak heyetin
den, 8 - Yahya Akyigit ocak he· 
yetinden, 9 - Bekir Aıckaya o· 
cak heyetinden, 10 Nuri Önce 
ocak heyetinden, 11 - Ali Münif 
Yiğen Mebus, 12 -" Hazım 

Savcı Merkez kamun başkanı, 13-
Mahmud Barlas llçeyön kurul aza
sından, 14 - fbrahim Burduroğlu 
ilçe başkanı . 

Mıdık 

1 - Süleyman Özerdi! ocak 
başkanı, - 2 Mehmed Ali Kınra 
ocak hey~tinden, 3 - Isa Uçak 
ocak heyetinden, 4 - Bilal Sami 
Oruç ocak heyetinden, 5 - fsmail 
Şıra ocak heyetinden, 6 - Mü· 
nevvcr Akverdi Ôğrentmen 

Hürriyet 

1- Nuri Aktata. Ocak Başkanı 
2- Mehmet Çelik Kılınç • Ocak 
Heyetinden 3 - Ramazan Yanç . 

- Gerisi ikinci sahifede -

LAZKİYEDE 

Türk Türkiyeye, 
bayrağına sevgi ! 

1
' bu mevzii ve mahalli politika 

dedikodularının mcmlekeiin huzuru 
~e İ~ hayatı Uz~rinde de kötU tesir-

1.ti oıu;·or. Si,Yas'l mucadelelerden 
ogına şahsi kırgınlıkların hususi ha-

Eski Suriye 
DahlllY& Ve
ziri bu mak
satta seya· 
hale çıkıyor Manda arıyormuş Emir Ahdullaha 

komplo teşebbüsü 

ı - Bedri Gülek Mestan zade 
ocak heyetinden, 2 - Kamil GSül-

3 _ Cabbar e· 
men ocak başkanı, Ah· 
zen ocak idare heyetinden, 4 -

o · Arsov 6 -di Kuyumcu, 5 - oasrı - ' 

Lazkiye : ( Hususi muhabirimiz. 
den) - Türkiyenin Hatay baş kon 
solosu Bay Fethi Denli ile Büyük 
millet ml'clisi azasından Rahmi 
Apak'ırı buradan Beruta geçecekleri 
eşidilince şehirde binlerce hıılk 
toplanmış ve Türk baş konsolosunu 
götüren otomobili görünce tnahü
rata başlamıştır Cezireliler otoma. 
bildeki Türk bayrağını şiddetle al
kışlamıştıı. Lazkiye halkı Bay Fethi 
Denli ile Rahmi Apak'ı otomobılden 
indirerek misafir etmek için çok ri· 
calarda bÜlunmuşlar ise de, Türk 

elçisi vaktın darlığı dolayısile ka· 
lamamışlar ve gösterilen tezahürat

tan dolayı teşekkürlerini izhar et· 
mişlerdir. 

J'ltı..... . b l . d . . .. ıza ve ış mUnase et erıne e 
ıııt·k 

• 
1 al ederek bir takım zr.ırarlı , ·a-

~\~tlcr husule getirdiğine sık sık 
~a ıt oluvoruz . Halbuki si \"31.J mU· 
l'4 d ı ~ . -
sı:/ e, ancak memleket i<:in !avda 

ırdiği zaman ınesru ve kutsidit:. 
du İşte bu sebcblerdendir ki. biz 
.ı. nku gUzel anlaşmayı hayırla bir ha-
'-lls,. l . 
L 0 arak k:ıbul edivor ve bu sa-lla<} • 
~tıl a sUratle yol alınacağına da kani 

Utıuyoruz . 
Mill' d ı· ~· · b. lik ı şuurunu, yur sever ıgrnı, ır· ı 

'l a~kını çok defa ve en parlak bir 
ıı·ctt . . 

.Yıık e ısbnt elmış bulunan Adanaya. 
b •şaıı da budur, \' e hakikat da 

Und, 

-----
SKi BAŞVEKiL ;BiR GAZETE 

E ENi KABİNE ZORLUK iÇiNDE: 
~MUMİ AF iLAN EDILECEGI 

ÇIKARACAK: 
YENiDEN BiR 
SÖYLENiYOR 

· .. ksözü muhabiri b 1-
Halep: 4 (Tur . b k dahiliye 

.. , ) _ Suriyenın sa ı 
dır I} ors d ilah Cabiri Mısıra gitmek
nazırı a u 

tedir. Cabirinin bu seyahatı, 
Sadullah 

1 
Mustafa Nahai 

bakı ırsa 
beyanatın~. .. ektir Fakat kuvvetle 
Paşa ile goruş~ Sadullah Cabiri 
söy!endiğine fg~r:n ricali ile görüş· 
bu seyahatı, ta y 

Ve gene ilave edildiğine göre, 
Suriye istiklalini leın:n veyahut daha 
iyi şekilde Suriyeyi himaye cuecek 
başka bir manda bulmak teşebbiis-
1 eri vardır. Sadullah Cabirinin bu se· 
yahatı bu maksada atfedilmektedir. 

Şamdan verilen malümata göre, 
Suriye ali' ırnmiseriyle göı üştük ten 
sonra gazetecileri kabul eden Başve-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Resmi dairelere tecavüz 
oldu. t.lli kişi kadar. 

tevkif edildi 

Londra: 4 (Radyo)- Mavcrayier
dünden alınan malumata göre, buğiin 
Emir Abdullaha karşı bir koınplo te 
şebbüsü meydana çıkarılmıştır. elli 
kişi kadar tevkif edilmiştir. Resmi da 
irelere ve petrol borularına :tecavüz· 
ler olmuştur, Zabıta süratlc harekete 
geçmiştir. bir petrol borusu ynk ılmak 
suretiyle harap edilmiştir. 

Coşkun Güven Matbacı, • : -:- Tah~ 
Toros Ticaret Odası kalıbı, :- ~ 
Doktor Osman Hayri, 9 - Husnu 
Yurdcu parti idare müdü~ü, •10 -
Baki Tonguç, 11 - Salıh Eroğlu 
Çaı şı ocağı başkanı · 

Tepebal 

1 _ Hikmet Burduroğlu ocak 

başkanı, 2 - Ali Uncu ocak he· 
yetinden, 3 - Halil Y CJlgeçen o· 
cak heyetinden, - 4 Ali Kahyoğ· 
ıu ocak heyetiııden, 5 - Remzi 
Erman ocak aeyetinden, 6 - Ek· 
rtm Baltacı Kayahbağ ocağı baş· 



C. H. P.~ Müntehibisani 
namzetleri tesbit edildi 

;# . 
Şelh n 1r ha be rı e·ro 

~1 1 ( GORl: 

Zeka 
----------------·------------.----··------·-----,ı ka 
Gümrük hissesi Eli maşalı bir kadın - Birinci sahifeden artan 

Ocak Heyetinden 4 - izzet Ta
taroğlu Ocak Heyetinden 5- Tev 
f ık Ata bay Ocak Heyetinden 6-
Kemal Yavuzel. Alidede Ocak Baş
kam 7- Hasan Solır.az. Ocak He· 
)'elinden 8- Yakup Arıker . Ocak 

lcr 18 - Mustafa Sürmeli tüccar 
ı 9- Tiraje Yüreğir . Meclisi Umu 
mi Azası 20 - Saniye Bilgen. Ôğ 
retmen 21- Memduh Pekbilgen . 
ilçe üyesi. 

Ç1narh 

1- Mehmet Gören . Çınarlı O. 
cak Başkanı 2 - Ahmet Yanmaz 
Ocak Heyetinden 3 - Recai Tarı 
mer Ocak Heyetinden 4 - Rıza 
lşçen Ocak heyetinden 5 - Aziz 
Türkeköle Ocak Heyetinden 6 -
Ali Saraco~lu • Cemalpaşa Ocak 
Başkanı 7- Ali Bindebir Ocak he 

Adana belediyesi 6104 
lira para aldı 

Aldığımız malumata gört>, Da 
hiliye vekaleti, gümrük gelirlerinden 
yüzde on belediye hisselerinin ağus · 

tos ayına ait olanlarını belediyeler 
bankası vasıta.sile bdediyelere tev 
zi etmi~tir . Adana belediyesine 
isabet edt"n paranın mikdarı 6104 
liradır . 9895 liralık en büyük 
hisse Ankara belediye~inc ayrılmış· 

Bir 
ve 

karı kocayı döğdü 
ağır surette yaraladı 

Dün eli maşalı bir kadın bir 
karı kocayı fena halde döğmüş ve 
yaralamıştır. 

Bu kadın Musa karısı zeyntp 
adında birisidir. Komşusu ile bir bat 
çıbığı 1yiizi:nden kavgaya tutuşan 

Heyetinden 9 - Mustafa Atcşer . 1 
Ocak Heyetinden 10 - Ziya Kesici 
Ocak Heyetinden 11 - Kemal Gu· 
sun Saylav 12 - Feyzi Oldaç . il· 
yönkurul üyesinden 13 - Kerim 
Ulusçutürk. llçeyönkurul üyesi 14-
Ahmct Özgür . Çarşı Ocak Heye
tinden 15- Cabbar Çankaya.Ocak 
Heyetinden 16- Ahmet Karrndaı 
Ocak Heyetinden 17 - Dr. Bahri 
Erkam 18- Tevfik Sezar. Tüccar~ 
eski ocak heyetinden 19 - Rasih 
Ôzgen. Diş tabibi 20- Sabri Gül. 
Hava Kurumu Başkanı 21- Hamit 
Bulak. Müteahhit 22- Ahmet Şiik 
rü Mutlugürı.Hurdavat tüccarı 23-
Doktor Hadi Kiper 24- Muhiddin 
Simsar. 

tır. 
yetinden 8- Mehmet Ölçücü Ocak · 
Heyetinden 9- Kamil Usta Ocak Radyolu kahveler 
Heyetinden 10- Arif Ôzmen Ocak 

Zeyntp Bekir ot:u Lutfinin üzerine 
hücüm etmiş ve erketi yere vura 
rak fena halde dötmüş ve yarala 1 
mıştır. Bununla hırsır.ı alamıyan Ze.y 
nep Lutfinin karısı Hüsnenin üze- 1 
rinede hücüm etmiş ve kadını fena 

haine döğmüştür. Döğülen karı ko 
ca z.ıbıtaya mu raca at elmiş.er ve 

Zeynep hakkında takibat yapılması 
nı ist~mişltrdir. Eli maşalı kadın 

yakalanmış vt hakkında kanuni icap 
yapılmıştır. 

Doktora sevkedilen yaralı karı 
koca hakkınJa verilen rapora göre 

heyetinden 11- Bay Ali Rıza Çe iL · • 1 k 
vik Seyhan Valisi 12- lsmail Safa ubıyat resmı a ınmıyaca 

Lutfi ve Hü~ne bir haftada iyi ola· 
cak şekıfde ağır dar belere maruz 
kalmıştır. 

Kocavezlr 

1 - Must11fa Mücavir. Ocak Baş· 
kanı 2- Ali Kuyulu . Ocak heyeti 
3- Mustafa Yakan Ocak heyeti 

Özler 11yönkmul üyesi 13 - Fahri 
Uğurlu 14- Hasan Ataş . ffyönku· 
rul Üyesi 15 - Tuıhan Cem Be
riker llyönlcuıul Üyesi 16 - Nev· 
zat Güven ,llyönkurul Üyesi 17 -
Mahmut Kibaroğlu . ilçe} önkurul 
Üyesı 18- lsmail Burduroğlu tüc· 
car 19 - Mustafa Şengül Borsa 
azasından 20 - Nedim Kozacoğlu 
tüccar 21 - Melımet Eken Çiftçi 
22 - Vt"dat Gi.ı ç lu Belediye Reis 
vekili . 

Ak kapı 
4 - Abdi Pekin Ocak heyetinden 
5- Mansur Al Ocak heyetinden 

1 
6- Memduh Çelik. Sucuzade Ocak 1 - Mesut Nardalı. Mirzaçelebi 
Başkanı 7- Salih Sezginsoy Ocak Ocak Başkanı 'l -; Mahmut Buga 
Heyetinden 8- Mehmet Errn ocak ocak heyetinden 3 - Rectp Nair , 
heyetinden 9 - Mahmut Altınok ' ocak heyetinden, 4 - Mehmet Sanri 
Ocak heyetinden 10 - Süleyman : ocak heyetinden 5 - Mehmet Dıb· 
Gökşen ocak heyetinden 11 - H.1. 

1 
lan Çıfçi - 6 Bayan Muhterem 

mide Tukyu . Jıçeyönkuıul heyetin· ötretmen 7- Lamia izzet Koçak. 8 -
den 12- Rifat YavtıroğJu . Avukat Şekip Bcriku Elektrik şirketi tercü 
13 - Emin Dolunay . Fabrikatör manı. 9 - Dr. Ali Naim 10 - Zi· 1 
14- Bay&n Hayriye Maşuk. 15.:.. ya Akverrli mühtndis. 12 - Süley 
Aziz Pamukçu . Fabrikatör . 16 - man Çelik eski mektupçu 
Nefise Eşrtf . Merhum Dr. Eşrtf 12 - Nihad Oral çifçi. 13 Müved · 
zevcesi 16-- Abdullah Durdu . Pa 1 det Altıkulaç flyönkurul üyes;, 14-
muk tüccarı 18 - Süleyman Hel 

1 

Salih Ztki Bugay Kamun üyesi -15 
vacı . lbrahim Dıblan. Saylav 16 - Is· 

KurukllprU mail Hakkı Diş tabibi 

Kar•hacıU · CIUbe 

Bazı belediyelerin radyolu kah· 
vehaneleri çalgılı yerlerden addederek 

kahvehane sahipltrinden lubiyat 
reami &lmakta oldukları anlaşılmış· 
tı.r 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere bi 
r tamim yaparak radyonun bizatihi 

çalgı olmayıp ses ahcı ve neıredi 
ci bir ilet olduğundan belediyele 
rin belediye vergi ve resimlrri ka 
nununa dayanarak radyolu kahve. 
lerden lübiyat resmi isteyemiyt"cek 
ferini bildirmiştir, 

= ::ı:s 1 ! s 

HAVA V AZIYETI 

Dün ıehrimiıde hava k111pah ve 
yatmurlu geçmiştir. Oldukça sert 
bir fırtına sabahtan:gece yarısına 
kadar devam etmiştir. En çok sıcak 
10 derece, geceleri en az sıcak 2 
derecedir. 

Bir adam ar aba altında 
kalıyordu 

Ne kadar et 
yiyoruz? 

Şehrimizde bir ayda ne kadar 
et yiyoruz? Bu sualin cevabını 
şehr mezbahasından aldığımız ra 
kamlar bize veriyoı: 

Şubat ayı içinde Adana mcz. 
babasında 2046 koyun, 2~2 keçi, 
198 sıj'ır, 57 dana, 37 manda ve 
iki malak olmak üzere ceman 2622 
hayvan kesilmiştir. 

Ziraat Mucadele işleri 

hir kamun. 2- Ali Yatlıkçı. Kurt· 
tepe ocak heyetinden. 3- Mustafa 
Haşaş Kurltepe ocalc :heyetinden 
4- Mehmet Çolpan. Kamun heye· 
tinden 5- Durmuş Ekici. Şam'ı a· 
yadı ocak baıkanı 

Ahmet otlu Safa adında birisi 
dün Zülfükar otlu Receb adında 

1 
birisinin idare ettiti arabanın hay· 
vanları ürktüğünden, araba tarafın. 

~. dın çitnenmek tehlikesinde kal Bölge ziraat mücadele baş tek· 
mıştır. nisyeni Saadettin Sarıkay3 bugün 

Yukarıcanlblfehlr (Dlklll) 
Atlar safaya çarpmlf ve bafifçe Urfaya hartket edecektir. 

1 
Mütehassıs orada fare mücade· yaralamıştır. 

1 ·Ahnıet Dtmiii kamun başk2U1ı.çiftçi ~--""!"!!""--ı!!!!!!!!!!ll!!!"!!'!'!!"!'!'!"'~"""'!!!!!!!!!!llll!!!!' le işlerini tetkik edecektir. 
2-lsmıil ~lu Cabbar Uzuu. kamun 
üyesi 3- Veysel Uyarlar. Dıkili ocak 
üyesi 4- Mu:ttafa Ekici. Küçük 1 
dikiliden çiftçi 5 Mustafa Pamukçu 

Ml•I• 

1 - Cabbar kibarotlu. 

YUretlr 

1 - Nuri Anılmlf. Yüreğir lca 
mun üyesi 2 - Avni Girici. Yüre 
tir kamun üyesi 3 - Feyzi Dayı 

HALKEVINDE 

Dün geceki konferan 

/N... srın ıliml 
~malumat ı 

yüyor, F 
zeka kalitesinin 
ledemeyız 

Asrın hınbir 

galan bır zekanın 
meşakkat n, ene 
madan, dum~a 

d,.vam eJen bir 
meresidir. 

lı k devirlerd 
ise, son devrin 
dur. 

Bugünkü mu 
lunda zeka kal 
zamaıı dt ğişmiye 
riyor. 

Hiç şüphesizi 
kalitesi ay rı ayrı< 
sinin her kafa ta 
rtcelerde olduğu 

İddia edile 
bugün mevcut ol 
tedeki ze~ anın h 
derecesinin biraz 
miyeceğidir. 

Bugünkü zek 
mesi belkide be 
iyi bir netice ver 

insanlık için 
mesi kabil olan 
enerji kaliteleri, 
kalitesinden dahı 

ldır. Zekanın, bun 
fesinden başka 

Ve zeka, tek baş 
Görülüyorki 

sini bunun için 
tesirine oyuncak 

Zeka, zaman 
kat hılkat kalite 
mağa mahkumdu 

1- Ali Ulvi Kalagotlu . Ocak 
Baş:Canı 2 - Mehmet Güllüler . 
Ocak heyt.tinden 3-Ali Acarbiçer 
Ocak ht-yetinden 4 - Süleyman 
Butda y Ocak heyetinden 5- Halil 
fbrahim Balaban Ocak heyetinden 
6 Hamza Ekici . Hanedan Ocak 
Başkanı 7 - Kadir Gedikbaş Ocak 

1 - Mehmet Y ışn Çiçekli 
ocak başkanı 2 - Httlil Mikdat 
Kihyaoğ'u Kanun üyesinden 3 -
Emin Ağaoğ lu Çifçi Karaömerliden 

Misis kamun heyetinden 2- Mehmet 
Ôzkan kamun heyetinden 3- Meh 
met Ongun kamuu heyetinden 4-
Ahmet Ulukan kamun heyetinden 
5-K~mc.I Altınek kamun heyetin· 
den 6- Cabbar Ünal, Abdoğlu o 
cak başkanı 7- Ahmet Uzunel. Mısiı 
ocak heyetindtın 8- Durmuş Ali Ay 
demir. Kürkçüleı ocak h.-yetindcn 
9- Vtıli taşkın çıftçi 10- Osman 
Aksoy Kürkçü ler ocak heyetinden 
11- Ra~ıp Sepici çiftçi 12- lfu 
lüsi Akdat. Adana ilçeyönkurul ü
yesı 

1 Akarcada çiftçi 4 - Salih Soy eki 
ci. Gemisurrada Çiftçi, 

YUrejlr (K•drlbey çlftllll) 

Şehrimiz Halkevinde dün gece 
Hukuk F akültcsi Doçentlerinden 
Bay Kemaltddin Birsi tarafından 
., Tabiiyet ihtiliklan ,. mevzuun · 
da bir lconfer ans ve,.ilmişlir . 

! • BugUnkU 

heyetinden 8- Ali Dotrul Ocak heye 
tinJen 9- Rıza Yıldırım Ocak heye· 
tinden 10 - Şevki Kutlubaş' Ocak 

heyetinden 11- Damar Saylav 12-
0 sman Altıkulaç Merkez kamun 
üyesi 13- Bahri Köseotlu Tüccar 
14- Ziya Kurttepeli. Tüccar 15-
Rifat Gülek . Eczacı 16 - Selim 
Saı p. Fabrikatör 17- Mehmet Ali 
Barım 18- Feyzi Dural . Meclisi 
Umumi azası 19- Zeynel Güldaş . 
Hanedan yedek üyesinden 20 -
Şevket Diş tabibi 21 - Bayan Le· 
man Dicel 22- Bayan Semiha Ce· 
vat. 23- Abdullah Tülü. Çar~ı O · 
cağı heyetinden . 

Karahacıh · AkkuyU 

1 - Mahmut Kızdkaş Boyl"u 
yotun ocak başkanı 2 - Mehmet 
Bililctü Kamun haşkanı 3 - Yu. 
suf Pala eski kamun başkanı 4 -
Mustafa Karslı kamun heyetinden 
5 - Mehmf:' t Kahya Ünal kamun 
heyetinden 6 - Ali Ôztürk kamun 
heyetinden - 7 İbrahim kılınç eski 
karahacılı ~ a. başkanı 8 - Gani 
Girici Adana Kamun heyetinden 

Afajıcanlbltehlr (Gerdan) 

1- Mehmet Soytürk. Aıatıcanibişehir. 
kam. baş 2- Hasan Coşgun. Ger 
dan ocak başkanı 3- Cavit Oral 
saylav. 

•••lıcanlblfRlr (Yolg•~•n) 

1- lsa candan. Sarıhamzabda çıftçi 
l•tlklll 2 - Ata Ektirici. Yolgeçende çiftçi 

1- Hüseyin Daim Bengü . Dü Aııtıcanibişehir (Camızca) 1 -
Şf'me Ocak Başkanı 2 -Namık Ut. Mehmet Musabalı. Aıatıcan kamun 
ku. Döşeme Ocak heyetinden 3- üyesi 2- Mustafa Sabit Çıldınmda 1 

Hamit Şadi. Ocak heyetinden 4- çiftçi 3-lsmıil Kurdak Yenidanıda 1 
Celil Ôzgür ocak heyetinden 5-

1 
çiftçi 4- Mustafa Kadduro} Ca-

Hasan Gürdat Ocak heyetindtn mızcıda ç fıçi 5- Ali elayı çiftçi 6-
6 - Süleyman Sergici. Kamun üye · Ali Akyiğit çıldırımda çıftçi 7-
ıinden 7- Nuh Naci Yazgan. Fab· Ômer Remzi saylav 
rikatör 8- Mustafa Özgür Fabri· A••lıcanlbl••hlr (K•reyu•uflu) 

katcr 9 - Hasan Durkul <>tulla· 1- Haşi ın Şimşek. Aşa . Can. şehir 
rından 10 - Salim Kurşun • Parti kamun heyeti 2 - Eyyup Emlik. 
muhasibi 11- Mehmet Recep . A lcarayusuflu ocak heyl. 1 3 Bayan 
luonyalı Çiftçi 12- Tahsin Erman IHikmet Rona 4- fsrnail Köylüoğlu 
Bilet bayıi 13- Salim Serçe Dok- I Kamun heyetinden 5- Ahmet Tür 
tor 14- Vasfiye Avcı . Öğretmen I kay. Yolgeçende çiftçi 
15- Abidin R~maianotlu • Fabri 
katör 16- Nadire AU.kulaç. Mıh· 
mut Altıkulaç eıi 17 - Edibe ôz 

Yukarıc•nlbl••hlr (K•b•••k•I) 

1- Ali Karabucak, Yulw1C811ibite 

Karatae 

1 - Mehmet Naşal. Ka 
rataş kamun başkanı 2- Hasan Ba 
lıkçı kamun üyesı 3 - Hakkı Cennet 
kamun üyesi 4- Hulusi Torun ka 
mun üyesi 5- Ali Suji kamun heye 
ti 6- Ali Aksoy. Çatşırlı ocak he 1 
yetinden 7- Abuzar Bozd<>tan ocak 
heyttinden 8- Osman ince ocak j 
heyetinden 9- /.' hmet Setmen 10-
Müslüm Benli çifşçi 1 1 Recek Er
den çıftçi Feyziyede 12- Mustafa 
Sarıkalfa çıftçi Etriatıçta 13- Ah 
met Naşal. Kadıköy ocak başkam 
14- Hasan Kaıataş. iskele ocalc 
başkanı. 

K•r•t•f (oJmakll) 

1 - Kadri Ramazanotlu. Çiftçi 
2 - Hclil Yücelen. Yüretir kamun 
beyinden 3 - Ali Besni. Tuzsuzza 1 
de ocak baıkanı 4 - Vehbi Necip 
Savaşın Çiftçi 5 - Halil Savatlı 
Çiftçi 6 - Ekrem Avni Çiftçi. 

YUr•llr Tuzauzz•d• (Klll•• kir) 

1 - Osman Torun. Eski Ka· j 
mun üyeıi Çiftçi 2 - Ekrem Ra. 
mazan otlu Çiftçi 3 - Salih Bos· 
na Fabrikatör. 

YUreıır Denlzkuru•u 

1 - Zahit Baysal Yüreğir ka 
mun başkanı 2 - Rıza Ôzşahin; 
Çiftçi. 

YUreıır Z•l•rlt 

1 - Duran Uludat. Mihman 
dar ocak üyesi 2 - Ramazan Gür· 
büz Şabinata ocak bııkanı 
3 - Nabi Mentmenciotlu. ilçe ye 
dele üyesi. 

YUretır BOyUkaraplar 

1 - Kasım Ener; Halkevi baş 
kını 2 - Tevfik Kadri Ramazan· 1 

otlu Çıftçi 3 - Hasan Savatlı Çift-
çi 4 - Tevfik Köymcn Çiftçi. ! 

Tuzle 
1 

1 - Talip Kubat. Kamun baı· ' 
kam Tuzla 2 - Ziya Güntk kamun 

1 

üyui Tuzla 3 -· lımail Donna ka 
mun üyesi Tuzla 4 - Hasan Ôıkan 
kamun üyesi Tuzla S - Seyfi Gü-

ı 

ner kamun üyeli Tuzla 6 - Halim 
1 

Koca; Ziamet ocak başkam 7 - Ha. 
lil Tu!'guıı. Meletmez ocak ~ a,kaıu : 
8 - Mehmet Rüıtü 01,un. Tuzla t 
ocak baflcam 9 - Mustafa Giintık, 

1 - Mehmet ince. Çat· 
şırh ocak üyesinden 2- Abdulka · 
dir Mahmut. Kadıköy ocak üyesin
den 3-Lutfı güler. Çimelide çiftçi 
4-Celil Öz Gökcelide çiftçi 2 -
Ahmet Atıl . Kadıköylü. Ealci ocak 
üyesi 6·-Davut Fenerci. Eski iakele 
ocak üyesi 7- Haşim Çınar eaki 
kamun bıfkım 8- Ahmet Sayıl eski 
ocak üyesi. Çiftçi 9- Kadir lquak 
Oymakhdtı çiftçi. Melotmeıde Çiftçi 

Bu konferans büyük alaka u 
yandırmııhr. Halkevi salonu dün 
gece çok kalabalıktı . 

Halkevimizde protram muci· 
bince konferans serilerine dt:vam 
edilecektir. Bundan sonraki kon· 
fer anı günlerini ayrıca bildi ı ece 
gız . 

Ceyhanda 

Büyük bir 
şebekesi 

kaçak çı 
yakalandı 

Ceyhan : 4 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ceyhanın Yassıca kö· 
yü tren durağında jandarma müf · 
rezesi tarafından bir kaçakçı guru · 
bu yalcalanmışhr. Alınan malumata 
göre;bir ilci gün evvel MustafabeyJi 
ve Yassıca arasında dolaşmakta 
olan jaudarmalanmız Ya111ca tren 
duratına geldiklerinde istasyonda 
trene binmek üzt re belcliytn üç 
kaçakçı yakalamııtır . Bunlar jan· 
darmalarazı uzaktan görünce kaç· 
mık istemişltrse de jandarmaları· 
mız kaçmalarına meydan vermeden 
yakalırmşlardır • 

1 

Kaçakçılar tunlardır : Anlak. 
yanın Sofulu mahallesinden Ali oğlu 
Cemil, Abdurrahman otlu Mehmet 1 
ve Mehmet otlu Alidir. Kaçakçıların 
ellerinde ve çuval içerisinde pek ı 
çok kaçak eıya yakalanmıştır . 

Suçlular kaçak eşyalarla birlikte 
Adliyeye teılim edilmiflerdir. 

Türkı) e lfod) o 
Türlıi)e l<aci)OSll • 

Pazar 5 

12.30 Proğr 
12.35 müzik 

ra - Şef: Necip 
rtmann - Parla 
dans - Enlerrne 
da bir cüce 
şarkısı üzerine 
Micheli Çocu 
Vinkler .. - Don 
) ol uverliıru 

13.00 Mernle 
jans, meteorolojı 

13 15 Müzik 
tra - Şef: N i 
Lehar - Der G 
t inden potpuri 
ri ( Serenad ) 7 
) ana ~arkısı . 8 
rılma ( Fantezi ) 

1350 - 14. 
Çalanlar: Vecihe 
Cevdet Çağla. 
ıes. 1 - Sat buri 
peşrevi. 2 - De 
kısı - Reha buld 
tin Pınarın - Gı 
Bülbülün - derd 
den. 4 - Cevdet 
- Taksim. 5 -
yatiaraban şarkı 
Hüseyin Fahrinin 
kı - Uzatkdan b; 

17.30 Program 
77.35 Müzik ( 
18.15 Konuşmı 
18.45 Müzik ~ 

wam) 
19.15 Türk m 



i 

TORK! zo __________________________ ;;;~;;;~~~~~~ 

KUVVETLER 
MUVAZENESi 

lo lngiltere'nin Pariı büyük el~si 
rd Pert'i konl Ciyano ile müte 

~d~t mülakatlara sevkeden Libya' 
~1 ltalyan garnizonlarının ıakvi· ti' ~~selesi olmuştur. Malumdur 
ngılız-ltalyan gerginliği müd· 

~t·i~ce orada 60.000 a:ıcer vardı. 
. gılız - ltalyan anlaşması netice· 
~de bu rakam 30.000 e inmiştir. 

ındı bu miktar tekrar 60.000 e 
~kıyor ve kıtalardan ekserisinin 

unus hududuna yığıldıtı söyleni· 
Yor. Cundan telaşa düşer.ek deği· 
lız Tunusdakı istihkimlarımız tak· 
Yiye edilmiştir ve Şimali Afrika 
ordumuz 60.000 ltalyanı karşı ko 
Yabılecek kadar kalabilecektir . 

Şunu da ilive edeyim ki ancak 
30.000 i faşist olan Tunus'un 
94 000 ita yam bu tehditleri pek 

Cenup meselesi 

iyi bir nazarla görmÜ)orlar. Çün· 
kü çekiçle örs arasında kalacak 
lardar. Biliyorum, ltalyanların l'u 
nus'a silib ithal ettikleri ve ftal 
yanların ekseriyeti teşkil ettiklen 

Cap Bon tarafında bir ayaklanma 
bekledikleri baklanda rivayetler 
var. fakat bu hususta da lazım 
gelen tedbirler alınmıştır 

ltalyan hiıkunıeti, Maraşal Ba· 
doglio'yu Trablus'a göndermekle 
ordunun bu siyasr.te taraf tar oldu· 
ğunu anlatmak istemiştir . O,du 
gnçi itaat etA'lektedir. fakat hiç 
bir vahım hidisa vuku bulmıyaca· 
tından emin bulunmaktadır. ltalyan 
ordusunu hic sebebsiz yere Fran· 
sa'ya karşı yürütmiye kalkışmak 
küçük bir iş Jc"ğıldir . 

Mekteplere ahnacak 
levazım hakkında bir 

tamim 

Bay Ruzvelt'in 
dünkü .nutku 

iLK BiRLEŞiK DEVLF-TLER KONG 
RESiNiN YIL DÖNÜMÜ ÇOK HA
RARETLi SURETTE KUTLANDI 

Vaşington: 4 (Radyo) - Ame · 
rika Birleşik devletleri Cumhurreisi 
Bay Ruzvelt bugün saat 14 de rad 
yoda mühim bir nutuk söyl~miıtir . 
Bu nutuk Amerik1da ilk birleşik 

devletler kongreıi ve mebusan mec 
lısinin açıldıj'ı günün yil dönümü 
münasebetiyle söylenmiştir. 

Bundan bir buçuk asır evvel 
4 mart 1789 çarşamba rünü, Amc 
rikada1.i devletlerin ittihadını tesbit 
eden ilk nıeclis toplantısı yapmışti. 

Bugün Amerikan tarihindeki 
mühim hidisenıo yıl döoümü bütün 
Amerikada büyük teıahürat içinde 
kutlanmaktadır. 

Kongre bina1111da yapılan içti 
mada Ruzyelt büyük nutkunu söy. 
!emiştir. I 

Nutuk saat saat 14 de başlamış 
bir saat kadar devam etmiştir. Bü 1 

tün Amerikan radyoları bu gece 

~- Göring 
ltalyada 

Berfin: (Radyo)- Bay Gôrinı 

bu sabah ailesiyle birlikte, ltalyaya 
har~ket etmittir. Bu ziyaret hakkın 
da resmi mahafil hiç bir malumat 
vermemektedir. 

Belçikadaki kabine 
buhranı devam ediyor 

Londrı: 4 (Rayter). - Alman 
malumata göre, Bclçikada kabine 
buhranı devam etmektedir. Kral 
· k b' ye nı a ıneyi teşkile Brüksel bel d' .. A e ı 

ye reısı dolf Maksı memur etm" . ~ 
tır. 

Lağvedilen gümrükler 

Ankara : 4 ( T clefonla ) Bu 
a Y başından itibaren gümrük 
~nhisarlar Vekaleti bir çok Gümr~~ 
ıdareferini latvctmiştir. Bunlar: Kef. 
ken, Atva, Şile, Erdek ' Marmara, 
Karacabey, Lapseki, Tavaklı Ad 
köy, .~8~!sd~re, Malkoçlar v~ Mi~ 
ye gumruk ıdarclcridir. 

- Birinci sahifeden artan -

k'I 1 lutfi Hatlar beyanatta bulunarak 
~•Ptıtı temaslardan çok memnun kal· 
dıtını Fransız ih komiserine iter va 
b~de uzlaşıcı fıkiı Jer besleditini, yeni 

bu nutku her dilde verecek~ir. •• 1 

Talebeye lüzum olan yatak, göm Sovyet Rusya ademımuda 
lek, çamaşır aibi levazımı bazı okul hele komitesinden çekildi 

1 

idarelerinin yabancı mallardan mü· 1 1 

Evvelce litvedilmeleri karar· 
laştırıldıtı halde sonradan vız . . geçı 

len ~dareler de vardır . Bunlar da 
Gelıbolu, Enes ve Karabigı g·· 

ır ehvalı şahsiye kanunu çılcarılaca
tını so1 lemiştir. 

bayii ettikleri anlaşılmıştır . Moskovı: 4 (Radyo)- Sovyet- 1 

Vekaletin yaptıtı bir tamime ı ı~r birliti, .id~m!müdahele komite- 1 

rükleridir. um-
Litvedilen idarelerin memur

ları açıkta kalm.ışlardar. fak at bun· 
lar ilk açılacak münhallere tayin 
edileceklerdir • 

d Halep: 4 ( Hususi muhabirimiz· 
ıöre bu gibi eşyanm beh~mehal sınden çekılmıştar. Buna sebep Fran 
yerli mahndın se-çilmesi bildirilmiş 1 sa ve i"filterenin Franko büküme j 

tn) - Alınan malumata röre Şam 
kablneai her dürlü zorluklar içerisin· 
dedir. Bilhassa Kabinede Halepten 
kiınse olmadıtı için Halepliler bu 
kabineyi benimsememektedir. 

tir . ı tini tammış olmaııdar. 
Aksi şekıldc harrket edrnler 

~k~~t~ibd > 8~~~kt~. ~~«~(~fil:C~A~K~V=E~IH~T:l:R~A~~l~~=R~M~~~L~~-E-T_M_E-~-~-A-»-)~ 
Baıvekil UUfi Haffar, Doktor 

Şehbenderi dun evinde ziyaret etmiş 
kendisiyle ıızun müddet gorüşmüş· 
liir. 

Bu ziyarer çok manidar göı ül· 
lllektedir. Soylendıtine rore, yeni 
kabine, Doktor şehbenderle anlaımık 
1etebbüsündedir. 

Ülkü 
Ülkü mecmuasının 73 üncü sa· 

Yısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Yeti - Sultınıyegih faslı ) Celal 
l' olcseı, Basri Üfler , 
~2~,00 Ajans, meteoroloji haber 

. 20.15 Türk müziti Çalanlar: Ve 
Cahe, Ruşen Ferit Kam, Cevdet Ko · 
~an, Okuyanlar: Nrcmi Rıza Ahrs· 
.:~· Semahat ôzdenses. 1 - Ta?· 

2 
llrı Osman beyin Uşak peşrevı . 

Tethişçiler 

Filistinde bir 
tren devirdi 

Kudüs: 4 (Radyo) - Tethiı ha
rekf'ti Filiıtinin bütün bölgeler inde 
şiddetle devam etmektedir. Tet 
hişçiler Hayfa yolunda bir treni 
bomba ile devirdiler. Birçok kimse· 
Jer tevkif edildi. 

Yahudilerden üç ôlü iki yarala 
var. Arapla danda da beş kişi ya. 
ralanmıştır. 

İran Veliahdi Kahireye 
vardı 

Kahire: 4 (Radyo) - fran Veli· 
ahdr buraya muvasalat etmiştir. 
Veliaht çok bütük merasimle kar 
ştlanmıştır. Şehir baştan başa Mı· 
sar - lran bayrakları ile donanmış 
elektrik tenviratı yapılmıştır. .. - Rifat beyin - Uşşak şarkı -

~ldüm yine bir afeti meşhuru ci · 
8i'1ıa. 3 - Arıf beyin - ,, ,, 
t r melek sima peri. 4 - Ruşen Al aray .,.erı Kam - Kemençe taksimi. 5 - S 
~ lnburi Ali efendi - Uşşak şar Sinemasında 
~ - Sen ey servirevanım. 6 Kam· 
ı .~ura - u~şak saz semaisi. 7 - ı Daima en güzel filmler yapan 
~· hanımın - hüzzam şarkısı - iki bti1ük sınaıkir 
t •bı intizar oldum. 8 - Arif be· GRETA GARBO 
~-I - Hüzz. i şarkısı - Meftun CHARLES B0 \ER 
~ 9 - Arif beyin - Suzinak 1939 da görecetioiz yerine eserleri 

., il - Papusunı erm•k üzer• Kontes Walevska 
,.,.: 10 - ....... - Saz se- Fıansızca sözlü şahesl'!rde 

21 00 Sanatlarının erişilmez büyüklütüne 

21 
• Memleket saat ayara. sizleri bir kere daha inandırmlŞ 

C•n Y •k•n K•d•nl•rı ... 
.. Nefis Musiki, Bıı döndürücü Daniları" 

[[ MILYO~LUK FiLM ]] 
MACERA HEYECAN 

Ve F evkalidelikler Arzeden Bir Şaheser On Seneden beri Görüle 
Filmlerin En Büyüaii n 

-ŞAHANE VALS-
8afd•n Bef• llenkll Bir S•n•t ve Sinem• Harlk•aı 

Tan Sinemasında 
Pek Yakında 

1 
GÖSTERiLECEK VE BÜTÜN HALKIMIZI TESHiR EDECEKTiR. 1 

103441 

Yalnı~ En BUyUk Artl•lerln En BUyUk Fllmlerl I 8 11. 

TAN SiNEMASiteren 
BU AKŞAM 

iLAHi YE ŞAHANE YILDIZ 

DANIELL DARRIEUX,nın 
Haııkalı Bir Tarzda Yarattığı ve Bugüne Kadar Görülen F 1 1 · . 
E M ht · E G"' ı· F ı. l"d ı m crıı ın n u eşemı, n uzr ı ve ev"a a c olanı Prenses BIBESKO 

Meşhur Roman111dın Muktebes ,nın 

Katia 
FRANSIZCA SOZLO Milyonlara Malolmuc B" ··k R u s 

F· ı · · Şe f G 
7 

uyu ı mını re alası Olarak Takdim Ediyor 

• Bu Nefis Filmin Mevzuu Dtamatik Musıki ve Valsl 8 D·· d- .. ' arı aş on urucü 
Olup ÇARLIK RUSYA devrinde cereyan eden Elim ve Acıklı Bir 

Aşk Romanını Canlandırmakdadır 

iLAVETEN: • 
2 

·00 Neşeli - plaklar - R. olacıklardır 
L ~.ıo Müzik ( Riyaseti Cumhur PEK "'AKINDA : Yeni Dünya Havadisleri ve JOHN VAYNE T ~ f 1 

1 
araf ından oynanan 

P. \1 ıu: Şe : bsan Künçer) 1- ALSARAY SiNEMASINDA (Deniz Korsanları) 

Bugün gündüz 
~ 

Bu akıam 
20r10 Suvarede 

Umumi 
ar z u 2.30 Matinede 1 

1 Telefon : 250 Telef on: 250 •• • -------.-J uzerıne 

• 
sınema 

Zaferlerin zaferini kazanan ve sayın halkımıza unutulmaz batırılır 
bırakan ( ŞEKISPIR ) in ölmez eseri 

( Romeo ve Juliyet) 
Harikalar harilcasam ıöstermektedir. F erıatı kaçarmayımı.Mutlakı ıör" ·· 

AYRICA : Ôfümden yılmayan • .• Kavradın kaçmayan . . • 
Yumruklar savuran .. 

( Fred Skot) 
Tarafından temsil olunan 

( Hem Yumrukçu - Hem Şarkıcı ) 
Kişe her vıkıt açıkbr. Yerlerinizi , Localarımzı erken temin ediniz. 

Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

Telefon Asri 250 
10339 

Alsaray sinemasının 
(Bu akşam)Gala müsameresi olarak takdim edeceti 

Binlerce figüranın iştiraki ve iki milyon dolar sarfı ile vücuda retirilen : 

( Korsanlar Gemisi) 
METRO GOLDVYIN MA YER Süper fılmin:te büfün dünyanın 

tanıdıtı üç büyük sanat yıldızı 

Clark-Gable-Charles Laughton-Franchot Tone 
Okyanusların incisi T AHITI adalanmn cmnet le adar güzel tabu manıa 
raları içinde sizlere Aşkın, Kinin , lbtirum insan üzerindeki tcsırlerinı 

en yüksek sanat kudretleri ile yaşatacaklardır 

İli ve dünya haberleri olarak : En • 
yenı 

Fılmin uzunluğu dolayısiyle Sinema 8,30 da başlar .. DiKKAT: Bu fil· 
ınc mahsus olarak Bıllcon ve Koltuk numaralıdır . Lutf en biletlerin 

evvelden aldmlmHı rica olunur 
Telefon • . ALSARA Y • . 212 10330 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

............... -
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

K anuu No: 3437 
Kabul tarıht: 10 '61 JgJ8 

'\eıri tarihi:25 611938 

.. Dünden artan -

Madde 67 - Bir şehir ve kaHbadan diterine nıklolunan ve depo· 
lua konan tütiin denkleri ilk çakbl• depodı tartılıp kiloları ve nere mıh· 
sulü oldutn her dengin üzerine ve nakliye tetkere1ine yazılm1t bulundu· 
ğu takdirde, bunlann gelditi yerde ikincı defa ~artılması, ya idarece bir 
tüphe veya tütün denlcleriain tırbaı hakkında ıdareden reım~ bir sual 

vukuuna veya sahibinin difetine batlldır. 
Böyle bir sebeb yoku mahallinin pterditi miktar tüccara aynen 

borç yazıhr. 
Madde 68 - Tütün tacirleri dahilde bir yerden dipr yere poıta ile 

de nümune rönderilebilir. Bu nümunelerin beheri en çok bet kiloyu re-

çemez. Bu suretle gönderilecek aümuneler için mahaUi inhisarlar ldareaiadcn 
bir nakliye tezkereli al1111r ve nümuneler putıbanelere muntızamap pa
ket olarak verilir. Nakiye tezkereli postıbmelerde rörüldütülCle paket
lerin muayenesioden sonra ~-l~e rönderilmesi mecb~ridi.r. Keoddi· 
ne nümune gönderilen tüccar; ihbanye vırak111nı mabaılı lnhasarlar lda. 
resine vize ettirerek niimuneyi postabaneden alır • 

Tütün çiftçilerinin de post~ ~lr ve tütün tacirlerine rönderecckleri 

nümunelt:r aynı hükümlere tıbıdar, . _ 
Tütün tacirleri ve çiftçifera beş kıleyu reçmemek uzere yabaacı mem· 

leketlere tünün nc'.iaalJDelerİ f.~derebilirler. ~ü~une gönderen tıcir ve 
çiftçiler poıta ilmulaaberini n~~lar l~ar~11~ ıbrız ederek heubların· 
dalci böçlınndan ıönderdiklerı mılctar1 ındirtirler. 

Ancalc poıtalHlaelere vermeden evvel inhisarlar idaresine mahlmat 
verc:rrk vesika almalın ve bu vesikayı postabaneye ıöodermeleri mec· 

bundir. ""-en Blon - Marş 2 - A. Mag- sabırsızlıkla bekleyiniz o·kk L tf ' - Mazurlca - Kapris - Kla· 30 t• 1 at: d u Aıi°fl•rın ~rken Tutulması ve Biletlerin Evvel· ~' 3 - c-r Frack - Melun Pazar gündüz 2, . ma ı- en '" m•sı Rıca olunur. Telefon TAN No.266 YEDiNCi KISIM 

1\, - Senfonik parça 4 - G. nesinde iki film bırden Pek Y•kınö ~ Yapr•k Tütün illeme tanı 
raı...,7 - Ramunço. 5 - Racbma· l - Korsanlar Ge .. mis.i Bütün Dünyanın Hayranlıkla bahıettigi Film Emsalsiz Bir Sa t 

2 

- Prelüd • slNEMA ;HARiKASI na ve Madde 69 - Türkiyeıle yeti,.. tiltünlerin, yeliştiti mıohıkaya ve 

\tiai 2).oo An•dolu ıjenaı Spor ser· 2-Umumi istek uzerıne ..- ŞAHANE VALS .... cinı ve nevine pre bu P.~. tipleri de tetkik ederek, tütünia en iyi bi· 
sondefa olarak Bamooa çimde kurv7acık ..e rıefaMtiaı bozmayacak ve s.ı>ı kabiliyetini arttıro. 

~22.ıo Müzik ( Cazband) • T 
1 

foıı 
212 

ALSARAY Ba~dan, Başa Reııkli Mu.iki, Afi< ve Heyecan Şaheaeri .. ı. ••JIUll aol tipleri hıyiıı etmtk ve icabında lnlıUarlar Icı.aiııin 
-....!.&.-~t..ı..-.........aL!ı.....,,j~_.z._~&..-o&.--L • ..:....lL __ e_e ______ __ı.:1030~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~0334~~~'1=•P:r:•k~ti=tü=n~i:m:•:lit merkezlerinde tecrübe ve tetlcilcat yapmak aıcre {Sonu V 
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Adana Borsası Muameleleri 
::u 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KİLO FIATI 

Satılan Mikdar 
En az 

1 

En çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koza 9,50 1 
Piyasa parlağı .J.• 35,50-- ·~ 
Piyasa temizi 35 ·-· • -· 
Klevland 42 1 42.50 

YAPACI 
11::1 .. , 

Beyaz 

' 1 1 Siyah ' 

ÇlGlT 

l==l -

Yerli "Yemlik,, 
,, •Tohwnluk,, 4.62 

HUBUBAT -
Buğday Kıbrıs 1 

,, Yerli 3,25 
.. Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 - UN 

Dört yıldız Salih 
... üç ,, ,, 
:ö .:; Dört yıldız Doğruluk ~ 
.!ııt! ;.:: üç -= c 

,, .. 
o - Simit ::: eti " ~ ~ -Dört yıldız Cumhuriyet 

N Ü-
üç " " " 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Par.:ı 
4 / 3 / 1938 lş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır l-f 27 Liret 

ı-Rayişmark 
- -

Vadeli 1. 88 Frank ( Fransız ) - 3 35 
Vadeli il. 4 86 - Sterlin (İngiliz ) - 5- 93 
Hind hazır _3171 Dolar ( Amerika} 126 I 4o · 
Nevyork 8 60 Frank ( İsviçre) 00 00 

____________ ...., _____________________________ ..... ____ ~ 

Albayrak - l\llustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na

mına getirilen en rnüntehap, taze ve kc kulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan ha rrn anlardır. Her zevke göre değiştn numaralı tertipleri vardır. 
W.uhtelif ciı s ve lü)üldükte ~ulu ve pa~etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
P tik eti nefaset ve b a li sİ) etinin lrnıinatıdır . 

Adana da : Ali Riza Kel'eşe ker tica rı: !hanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakk aliyelerde sa lılır. 

Umumi depolan ; f stanl ul Ta hmi~cnü No. 74 ( Kuıukabveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . C. 

Ana uııın r 
nu., • 

Almanca mütercimi ara-
nıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercü 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransız· 
caya da ayni derecede bilenler tercih olunacaktır. 

isteklilerin şartları öğrenmek üzre birer istida ile Uumum Müeiürlü. 
ğe müracaatları. 

26-2 - 6-9- 12 10321 

# Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karş :sındaki Es ki muayeneheneslln İstiklal mek 

t~i~ST~dLARİ~I 'iiEfRZiyG0NeKhABULNa~l~E~11r. I 
25 26 10195 

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve santral 
binası inşaatı ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli keşif üze·· 
rinden eksiltmeye konmuştur. 
2 - Elektr.k direkleri şartnamesinde yazılı evsafa uygun olarak be· 

lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş yerinde ihzar ve müteahhide teslim 
olunacaktır , 
3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kap:ılı zarf usuliyle 5 - Nisan - 939 Çarşamba günü 

saat 15 de Ceyhanda beledi ve salonunda yapılacaktır. 
5 - istekliler, bu işi yapabileceklerine ait Nafia Vekaletinden alınmış 

ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik vesikası ile 939 senesi Ticaret 
Odası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya Banka 
mektubunu teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 
6 - Teklif mektuplarının, 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine 

uygun surette hazırlcmmış ve eksiltmenin açılmasından bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine verilmiş olması meşruttur. 

7 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz muhasebe

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saatı içinde 

belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 
10 - Mektupla sorulara derhal cevap verilir. 

17 - 26 - 6 - 18 10294 

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

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerin fo uzun :üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa R; 
fat eczahanesi karşısında bcrgün sabahltyin saat 12- 81 öğleden sonra 

2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzem~si telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 
6-26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi .bitişiğinde 

10170 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

52-156 10116 Numara: 200 
... __ ..,.ll!lllA--ll!IW'!'!l!!l!&&!lll!C!l!!ZZG!!IJ!!!!lllLC_ QS,.$_ z sa 2 A 

Adana Elektrik T 
anonim şirketinden 

Adana Elektrik T. A. Ş. hissedarları umumi heyeti, tica 
nun 361 inci ve esas mukavelenamenin 52 ve 53 üncü mad 
bince, 28 Mart 2939 salı günü saat 11 de İstanbul - Galat 
caddesmde AEG Türk Anonim Elektrik Şirketi umumiyes 
sinde alelade olarak toplanıp, a;ağıdalciı ruznamede yazılı işi 
ceğinden, hissedarların şirket esas mukaveleoamesi ve ticaret 
kümlerine göre, sahibi bulundukları hisseleri muayyen vakıtta 
nesine veya makbuz mukabilinde bir bank.aya teslim etmeler 
AEG şirketi idarehanesinde hazır bulunmaları rica olunur. 

MÜZAKERE RUZN AMESi : 

1 . ) 1938 yılına ait bilanço ve kar zarar hesa 
meclisi ve mür ak ip raporlarının heyete ar 
idare meclisinin ibrası . 

2 . ) idare meclisi huzur baklarımn ve miirakip 
tesbiti . 

3 . ) idare meclisi intihabı . 
4 . ) Mürakip intihabı . 

SALAHiYETNAME ŞEKLi : 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinin, sahibi bulunduğ 
numaradan . . . . . . . . numıraya kadar . . . • . . . . Türk 1 
kıymette . , . . adet hisse senedini, mezkfir şirketin 28 Mar 
hinde lstanbulda yapılacak olan alelade umumi heyet içti 
mıza temsile Bay . , . . . . . ...•.. . , . m tevkil ve salah· 
ğımızı beyan eyleriz . 10342 

Seyhan Defterderhğın
dan: 

2423 lira bedeli keşifli Vilayet 
Hükumet konağının ikinci katını ü 
çüncü kata bağlıyan ahşap merdi· 
venlerin sökülerek betonarme yapıl 
ması ve İnşaatın devam ettiği m üd
detce murur ve uburun tamini için 
yapılacak olan ahşap portatif mu· 
vakkat merdiven ve döşeme tertiba. 
tının yapılması 5/3/939 tarihinden i
tibaren 15 gün müddetle açık eksilt. 
meye konulmuştur. 

2013/939 tarihine müsadif Pa 

lzartesi günü saat on dörtte Defter 
darlıkta loplana..cak komisyonda a
çık eksiltme ile yapılacağından 
şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün saat 16 dan 17 ye kadar Milli 
Emlcık Müdürlüğüne müracaat ede· 
bilecekleri ve isteklilerinde 0; 0 7,5 
teminat akçasile ve bu işi başarabi· 

leceklerine dair Vilayet makamın · 

dan aldıkları vesika ile birlikte mü
racaatları, 

5- 8- 11-14 10340 

Belediye Riyasetinden: 

1- Atatürk darkı yanındaki 
kır kahvesi 31. Teşrinisani 939 ta· 
rihine kadar ~bir mevsim için açık 
arttırma suretiyle icara verilecektir. 

2- .Muhammen icar bedeli elli 
liradır' 

3- Muvakkat teminatı 3,75 li. 
radır. 

4- ihale martın 13üncü pazar 
tesi günü saat onbeşte Belediye En. 
ciimeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi Belediye yazı iş
lt>ri müdürlüğündedir. lstiyen oradan 
parasız alabilirler. 

6- İsteklilerin ihale günü saat 
onbeşte belediye Encümenine mü 
racaatları ilan olunur. 

10320 25- -28-3-6-

Zayi evrak 

24 Şubatta Ccyhana giden 10 
treninde kaputumu kaybettim . Ka· 
putumun cebinde Döşeme mahalle· 
sindeki evime ait bir tapu sene 

diyle, iskana ait bir numara, 8 lira 
kadar para vardı. Bu evrakları bu 
lup bana aşağıdaki adresime geti· 
renleri memnun edeceğimi ilan ede· 
nm . 10332 3-5 

Kuruçeşme civarında fırıncı 
Adem yanında Priçtina muha· 
cirlerinde-n HÜSEYiN 

Belediye riyas 

1- Seyhan nehr 
belediyeye ait Seyha 
lokanta, bar ve yazlı 
sene mü Jdetle ve açı 

retiyle icara verilecee 
2- Lokanta ile 

no ıun senelik muham 
rı bin, barın dörtyüz 
nemanın elli liradır . 

3- · Muvakkat te
kanta ve gazinonun 
altmış, sinemanın ye 
dır. 

4 - İhaleleri Mar 
zartesi günü saat on 
encümeninde yapılac 

5- Şartnameleri 

işleri müdürlüğünde 

oradan parasız alabil 
6- Seyhan gazi 

barı işletmeye ehli 
şartnamesi mucibincl'! 
den bir hafta evvel 
menine müracaatla 
ları almaları lazımdır; 

7- Taliplerin i 
ayyen saatta muv 
makbuzlariyle birlik 
cümenine müracaatla 
5 - 9- 12- 15 

Belediye Riy 

1 - Hükümet c 
Parkının taraça kıs 

çık arttırma ile ve i 
le icara verilecektir. 

2 - Yıllık muh 
deli yiiı elli lira dır. 

3 - Muvakkat 
liradır. 

4 - ihalesi M 
Perşembe günü saat 
diye encümeninde y 

5 - Taliplerin 
ğ?. ehil olduklarına 
hinden bir hafta ev 
cümenine müracaat 
vesikası almaları şar 

6 - Şartnames· 

dürl Üğündedir. 
isteyenler orada 

lirler. 
7 - Taliplerin 

ayyen saatte muvak 
buzlarile birlikte B 
nine müracaatları ila 

5-8-11-1 

Umumi neşriya 

Macid 
Adana Türksö 


