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t Meclisi bugünlerde intihabın tecdi 
ver c tir AVRUPA MATBUA TINA GÖRE 
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BUYUK ALMANYA MALi\ BiR 
G iRDA B iÇiNDE KIVRANIYOR 

Doktor Şaht'ın istifasının sebepleri 

r:.--.=--=·- ·-~==< ı • • 

! Adanada bir : 

Almanya müstemlekelerini 
almazsa mahvolacak ! 

Biiyiik millrt mrclı>inirı son toplrıntılarındrın /ıiı ~ifriinii§ 

içinde verilecek bu Bu hafta 
derhal derhal 

karardan sonra 
başlanacaktır mebus seçimine 

Yeni Meclis Mart içinde toplanacak 
Anknrn : 24 (Tclefonln) - Çok ınc,·suk bir kaynak· 

(an nldıjgıın bir bnbcrc g<Sre, Buyuk Millet .M.ccli!.i bu 

de toplantılarına haşlı)'ncnktıı'. 1 
Seçimin _yenilenmesi bnkkınl1n go:.tcrilcn mucib sebep 1 

normal intihap zamnnının 'nzm i~ \'c hasat zamanına tcsa· 

duf ettiği için halkın ,·c l~öylunun, intihap i~lerilylc mc1· 1 

• • 

i Umumi Müfet- i 
• i tişlik ihdas edi ! 
• 

; leceği haber i 
~ verili yor i • • 
• • ! " Tan ,, arkadaşımızda i 
! okudujumuza g8re yeni - i 
t den dört umumi mUfettlt- i 
! ilk lhd11a edllecektlr. Bu· i 
! na dair olan haberi ay. i 
! nen •t•Aıya alıyoruz : i 
! - " HUkOmet, Kamu- i 
! taydan almu, oldu6u umu i 
! mı mUfetllfllkler l•fklll •• i 

llhlyetl haklundakt kanu . i 
nun hUkUmlerlne dayana . i 
rak yeniden dört umum i 
mUtettlfllk kurmak tasev. ! 
vurundadır • Bunlardan t 
•lmdlllk yerleri teab1t e i 
dllenlerden biri lzmır, dl · i 
jerı Adanadır. OçoncU•U- i 

! nUn de Antalyada t •klll i 
! ihtimali vardır ,· • • • 
...... . .. . ... . '9' . ... . .. . ... . ... . ,,. . .... .., .... . ... . ! 

bir kaç gUn içinde intihnbın tecdidi ne knrnr \'l'rccektiı·. 
Bu hnftn içinde çıkmnsı çok muhtemel bulunan bu knrnr· 
dan sonra derhal mebus seçimine bn~1anacnk Ye inlihnp 
kı a bir znmnnda bitirilecektir. Yeni meclis Mart a.vı için· gul olaı·ak iflerinc mani çıkarmamak ennişeo;idir . 

1 - - - . . ·--ı ~NJM 

Dün Çinliler iki şehri 
Japonlardan geri aldı 
Yirmi 
Japon 

Japon tayyaresi düşürüldü; 
kuvvetlerinin irtibatı kesildi 

Şanghay : ?3 ( R<t dyo ) - · Bir 
Çin tayyaıc fılosu Japon lopçu kuv· l 
vetler:ni şi 1 ! !etle ln .ıılıar<lıman etmiş 

ve büyük ıayıat vt:rdirıııiştir. Bu es- j 
llrtda yapılan lıtwa ıııulıarebc~indc 

ela Çinliler geniş bir faaliyet gös
termişlerdir . İki şehiı Çinlılerin eline 
geçmiştir. Langarıa Çin kıtaatı Lin· 
sing köprüsiinli beıhava cdeıcR , Ja· 
poı.lann geri kuvvetlerle iıtibatını 
tamamen kesmiştir. 

·ı Eski lugiliz kralının huku-
1 
~ .. ~ rl 

k ı . ' .. 
unu iade mese esı ! " Açık 

Nevyorkta bir: teşekkür ,, 
cemiyet kuruldn 

---"~ .. ..-. ... ~ 1 

NEVZAD GÜVEN 

fWJ emen , hemen tarihini 

lflJ unuttuğum bir zaman-
danberi hasta olmamış· 

tım . Fakat bu defa kafayı bir yere 
vurdum ve ancak kırk gün sonra 
kaldırabildim. Ya l nız ' bana ıztırap 
dolu ' uykusuz geçen gec.:l~rle 
b~ ~ırk ~ünün acılarını unutturan 
buyuk bır tesellim, ve bir dl! b:· .. k 
ka·ıancım oldu . ~yu 

Pdris: 24 (Radyo) 
1 ıngıltere -Almanyanın mali ve 
Franaada 
8 1 a k a · iktisadi vaziyeti Fransa 
----~ ve ingiltercde büyük bir 
a:aka ile takip edilmektedir. 

Londradan gelen haberlere göre 
Oeyli Ekspros gazetesi doktor Şahı: 
tan sonra maliye nazırının oa istifa 

- G erisi ikinci ubif ode 

-------------------------------

PARTi TEŞAiLATINA 
VERiLECEK YENi ŞEKiL 
yeni teşkilat porejesini hazır

ılayacak komisyon faaliyetde 
GENEL SEKRETERLiK DAHiLiYE VEKALETi VF. ViLAYET 

PARTi BAŞKANLIKLARININ VALiLER UH )ESiNDE KALIP 

KALMIYACAGI MESELESi BiR KARARA BAGLANACA K 

Ankara : 24 - Halk Partisi leş· 
kilatına verilecek yeni şekil etrafında 
tetkiklere memur edilen bir komis· 
yon mel)aisine de\•am etmCktedir
Bu komisyondit Kutahya Membusu 
Recep Peker, Er1incan Membusu 
Saffet Arıkan ve Y öokurul azaların· 
dan Ankara Membusu Müntaz Ôk· 
nen ile Zonguldak Membusu Halil 
Türkmen vardır. 

Parti Genel Sekretcrlifi tlyönku· 
rullardan da bu husustaki mütaleala

rını sormuştur. 

Komi-;yonun tetkiklerinden alına· 
cak neticeye göre Parti nizamname 

projesinde yapılacak değ"i§iklikler bir 
proje halinde teshil olunacaktır. Bu 
proje Parti Büyük Kurultayına ar:.r.e • 
dilecektir. 

Merkezde Parti Genci Sekreterli· 
tinin Dahiliye Vekilinin uhdesinde 
ve Vilayetlerde Parti Reisliğinin ve 
Valilerin uhdesinde muhafaza edilip 
edilmiyece~i bu tetkikler neticesinde 
bir karara bağl nacaktır. 

Baraelon 
tt Defa 
bombalandı 

KIRK KİŞİ ÖLDÜ 
120 KİŞİ YARALI 

ECNEBi TEBAASI 
p ANiGE HAZIR ! 
H 

.. k A t .1 r mi ota kasında sefale t arttı ! u ume çı e 

Jc1ponl<1rtn 20 tayyaresı diişiiriilmüş· 
lfır . Ayrıca ıkı Japorı g-cınisi de 

boınb.ırdıman edileıek hasara 11gra
tılmışlır. Pı!kin - Tıycn Çın rırasın· 

Bıı-k.ıç g;irı içinde yapıl.ın çetin 
mulı.ırcbelcıdc .J ıponlaırn insan ve 
malzeme zııyi:ıtının ıııulıım yekünlnr 
tut tuju bildiıılm~ktt•dır . 

Kamutay gurupu müzakereleri 

. Değer biçmekte güçlük çekt .. 
ğım bu teselli , dostlarımın çok l ~-
ğunu, . orıları_n bana karşı göster· 
cııklerı sevımlı vtt genış alakayı 
anlamuk hususunda fırsat buluşum. 1 
cıur . . . , I 

Kazancıma gelınce, • Bir nefes 
ı:>ıhhat.n cıhanda eşsiz bir devlet 
olduğunu ., yaman bır surette ve 

4 ( R d ,0 ) - Ka· 
Barsclon : 2 a > d 

. d h r tarafın a 
talonya c€'phesıo e e t 
muharebe bugün ~iddetle ~evam. e: 

. B 1 • Frankıst taHa 
mektedır. arse on, · · de tam 

paniğe hazır bir vaziycttedır • 
Dünkü bombardımanların bliınçosu 

şudur: -to ölü, 120 yaralı. Ve yüzler
ce ev hasara uğramıştır . 

Jandarma kuvvetleri takviye e· 
edilmiştir. Öıfi idare heı tarafta hü· 
kum sürmckledir . 

• 
ı 

15 ' 
k"rlı 

e 
o,o 
a 

amanb 

en bize aç 1 ş 

O luk· redi sahte
u ilan a istenmiş 

Baş v e · im izin beyanat. 
• 

Ankara : 24 ( Telefonla )- Cum 
htıı iyet Halk. part isi Kamutay g rup u 

umu11i heyetı bugifo Hasıııı Sakanın ' 
paşkanlığında toplandı. Başvekilimiz 1 

Celal Bayar kürsiiyc gelerek bu 
yakınlarda keşfcdi!cn bir yolsuzluk· 
tan balıs tti. 

- Ger isi ik inci şahifede -

Diik iJ;; Viııı .,ör 

Nevyorklan Pdriste çıkan • Lö 
jurnal ., gazetesine yaztlıyoı: 

Aınerıkada ( Dük dö Vindsor 
dosllaıı cemiyeti ) adında bir cemi· 
yel k unılınuş' ur. 

Geçen sene eski fngiliz kralı ye
dinci Edvarın doğ'duğu günün yıl dö· 
nümü olan 23 haziranda lt-şekkıll et
miş bulunan bu cemiyetin gayesi es· 
ki kıa a (Hukukunu) iade etmektir. 
Cemiyet bu maksat uğrunda geniş 
bir müc:ı ıJele ve propagandaya baş 
la ınışt ı r. 

Hu ayın yiıınisinde Nevyoıkun 
en kibar ve büyük kulüplerinde bi· 
risind e, Dük dö Vır.dsorun t&hta çı · 
kışının dördüncü yı l dönümü müna· 
scbetiyle büyük bir ziyafet verilmiş, 

- Ccıisi üçüncii sahifede -

bir dalıa unut~ıyac~k bir şeki l de 
anlamamd;r . Fı!hakıka , devlet ve 
serveti~ hud~tsu~l~ğu. i~inde yaşa· 
mış ( Kanunı ) gıbı bır ınsana bile 
" bir nefes sıhhat gibi ,, Dünyada 
saadet ve de.vlet olmadığını söy· 
leten bu hakıkati bilmez değildim. 
Fakat her elde tutulan ve mülki· 
yetine alışı lan nesnenin kıymeti 
pek takdir edilmediği gibi sıhhat 
denilen bu saadetin, bozulmadıkça 
değerini ölçmek de bir hayli güç 
oluyor . itiyat her işte kötüdür. 

Servet ve devleti tatmadım 
ama, her halde alışkanlık ve uzun 
ünsiyetler bu şeylerin de değerini 
gittikçe azaltıyor. Birkaç sene ev· 
ve l Amerikaf ı bir mi lyoner , bütün 
servetini sağa , so la hibe ederek 
yeniden ve meteliksiz bir halde 
hayata atılmış ve çalışmağa baş• 
lam ış l ır . K endisine sorulduğu za· 
man, artık servette hiçbır saadel 
bulmadığını söylemişti • itiyadın 
kötülOğü ••• 

Bunun içindirki, bana kalırsa 

releri tarafından 24 saat ıçı~ . . 
onbir defa bambaıdman ed00ılmıştıarlı. ~ 1 - ı yar 
3 bombardmanda 25 ° u, 
vardır . k k ' 

in ili'- Elçisi tabaasını ·oruma ı 
g db' leri almışlır . l 

için icabeden te ır b d 1 

d k. Ameı ika ta aası a 
Aarselon a ı 

Milli Müdafaanın neşretti~i bir 
tebliğe göre, Alman ve İtalyan kuv· 
vetleri Franki..,tlere yardımlarmı art· 
dırmışlardır . 

b"' '"k bir ser· 1 kasdıle yazmıyorum. Evvela, kırk 
insanın: sıhhatın ne uyu · ·n ara gün dünyadan habersiz yaşadım. 
vet olduğunu hatırlaması ıçı ' 

f k tefek hastalıklarla karşılaş Halbuki, yazmağa başlamak lizım 
sıra u a ' d Şiddetlice bir baş dı. Gazeteye gelir gelmez masamın 
ması !Azım ır · · · b ı 

b. kadın sancısı gıbı.. u üstünde hazırlanmış mevzu yığın arı 
ağrısı , ır hh t k 

hh t bozuklukları sı a ı bulmadı~ımı kestirmek si1ce pc 
f:t~~~~ıztı!tind~ bulunupda ona kar· kolaydır. ikincisi, büyük alaka ve 
şı dikkatsiz ve ihtimam~ız ~ulun~n sevgi tezahürlerine şahit olduğum 

. _ , ... el ve müessır bırer ıh· d 1 b k k .. · · 
~ar ı~ın OM~mafih ağzımızın tirhaylı ost arıma, ilhassa ır gun ıçın 
ar ... 

0 ur.olmasına rağmen nasihat kı· de gece, gündüz demeden mütema 
ya"m ı ş ı · b' ı di ve çok faydalı ihtimamlarını ben lıklı yazdığım bu şey erı . ızza 
kendiminde tutacağından emın de den esirgemeyen dostum ve dokto 
gilim. Nisyan insan oğlu için bir ni. rum [lokman hekimim] e teşekkür. 
met olduğu kadarda bir beladır. etmeyi kendime borç saydım. lsters. 

Ne varki, ben, bir incir ç&kirdeği niz siz bu yazıyı bir fıkra değil, ga 
ni bile dolduracağında şüphem olan zetelerde sık sık ~~rdLJğO,,üz (açık 
bu satırları bir hikmet yumurtlam ak teşekkür) !erden bırı sayınız. 



;------- ----...... ·· t ! r'\s cerii Bahsler ı ·------------··.! 
ransa ile 
ilir fakat! 

p
lt 1) , Fr nsa ile ı 

.,. 
t 

Son gUnlerde Akdeniz havası birden. 1 l ır har e giriştiği tak 
o• usunun va ziye 

kıl gösteı ccek· 

bire tekrar bulutlanmıf ve endlşell bir 
hal almış bulunu)or. ltalya ile Fransa· 
nın Akdcnlzde bir harp etmek ihtimali 
var ml? 

Baraj 
lan 

inşaatını 
firma 

Bir Alman Mühendis 
grubu şehrimize geliyor 

Seyhan üzerinde kurulacak bü· 
yük Baraj İnşaatının 2,5 milyon li· 
raya müteahhide ihale edilectğini ve 
inşaata bu ay içinde başlanacağı nı 

- ________ -. ______ _ 

Yüksek iktisat ve tica
ret heyeti şehrimizde 
Yirmi beş 
evinde bir 

kişilik heyete halk 
çay ziyafeti verildi 

rc::5) izim bölgerıin insanları 
~ toprağından ve havasın 

dan,her bakımdan eksik 
siz istifadeler gördüğü Çukurovad• 
yalnız birtek şeye mütehassirdir: 

"K a ı ar 11 • 

Cenubun bol güneşi kadar, bol 
cada soğuğu vardır • Fakat hun•. 
ı ağmen ne bu topraklar ve nede 
üzerinde raşayanlar " Kar,, de:ıerı 
şeyi görmemişlerdir. 

!yada silah fabri 
ı n iptidai madde 

ıklım v lmak 

Fransız donanmesmın manevraya 
çıkması, ltalyanlarln hudutlara asker Y•I· 
ması bu suAll akla getir &yor. Fakat, harp 
etmek için sadece manevra yapmak ve· 
ya as• er yıiimak kıifi midir? Harp için 
parp ıve ordu kuvveti h1z•m deGll mldh? 

Yüksek iktisat ve ticaret talebelerlnden mUtefekkil 25 
bildirmiştik. Dün aldığımız malu· klflllk:bır:heyet fehrlml.ze gelmlfllr. Heyet bölgemizde lkılsa-
mat göre, Barajl Hahnif adında· dl ve ticari vaziyet Uzerlnda 1 

Yılın üç baharı vardır bence ; 
ilkbahar, sonbahar, kış baharı 1 

Kışın bahıırı olur mu? dersiniz 1 
olur işte . 

p ral::ırı < 1 nndı 
aaHy tlrrini ta ki bir Alman fırman almıştır · tefklklerde bulunmaktadır. 

ti tt ~le iı i san:mlar 
\ a . B ınlara, fazla fen. 
nı izah ta giıiş"lmeksi· 

Meaeleyl bu cihetten gözden geçiren 
bir Fransız gazetesinden bu yazıyı nak· 
ledlyoruz: 

Bu firma bu günlerde bir Mü· Heyete dün Halkevindc bir çay 
hendis grubunu şehrimize göndere· ziyafeti verilmiştir. Heyet azası ile 
cektir ' şehrimiz büyük ticaret adamları ara· 

Prof Bossert 
Tarsusa gitti 

Hem kışın baharı daha canlı, 

daha göz doyurucu, daha muhte· 
şemdir : karlar ! 

z n trımnmilr emin bir 
m n ad n öğrendiğim 
şu şe} ri söylıye ilirim: 

__. ................. ----------~------------·· Yazı isleri Direk LÖ,.ÜmÜz samla konuşmalar yapılmıştır. Bir kaç gün evvel Ankaradan 
şehrimize gelen Arkeoloji Profesör 
larinden Bay Bossert ve Asistanları 
Ceyhana gitmiş ve şı-hrimize dön 
müştü . 

Kışın baharı bizim Adanaya hiç 
gelmiyor. Onu biz, Toroslara yük 
selir sek görebiliriz . 

"ARA ORDUSU: 
1 alya h rp h linde 8 milyon 

a8k r 5cferı-.cr ve techiz edebilir. 

cenup mıntakalarma kadar şiddetli! 1 . 
ve toplu bir hücum har~ısında kala· Bir aydan f.tıla bir ı.am.sndan 
cak, bütün \cara, deniz ve hava kuv- : beri hasta yatmkkta bulunan Yazı 
vetleri ani bir zafer kazanmak için 

1 
işleri Şefımiz Nevzad Güven iyileş· 

Or duı un mctö tikştiı i'mfsi çok ile· 
ı i götiiıülnıüştür1 5ilahlar miikem l 
meldır. Roma a y ni açılan maden· 
cılık sergisindt 37 kalibrelik, pal· 

bir arada hareket edect>ktir. 1 miş ve dii:ıden itibaren işinin başı· 
Filhakiko. ltalya harpte çabuk na dönerek çalışmağa başlamıştır 

muvaffakiyet kazanmeık usulünü ~a.t· lı DÜNKÜ HAVA 
.. bik etmek kararındadır. Musolını 

memlekdin umn bir harbe devam Gök yüzü kapalı ve yağmurlu. la) cı e 1 milı } bir hava müda 
f aa tral}C.: u g ulmekte.dir ki bu 

nz ri Fr n ada yoktur. 

DE İL KUVV'El LERİ 
o harp gemilt ri 

n l"I unlar ~ki 
B:ıi 1000 tonluk, 
B on dört tah 

edemiy('ceğiııi biliyor. Vakıa ihtiya Hava hafif rüzgarlı. En çok sıcak 4 
tı vardır. derece. Geceleri en az sıcak 1 de·. 

Mesela altı ayhk benzin stoku rece • 
olduğu hesap ediliyor. Fakat bu k3 
dar bir müddet bile geçmrksiıin 

' büyük ihtiya,lar baş gfüterecektir. 
ltalya hazinesinin 3, 4 nıilyar al 

tm ibtiyatıda vardır ve bu, hiç el 1 

dokunduıulıııadc.n ha rp için saklan 

Kamutay gurupu 
müzakereleri 

c~.-

maktadır. -· Birinci sahifeden artan -

1 Avrupa matbuatı-
•• na gore 

- Birinci sahifeden artan 

edeceğini haber vermektedir . 
Berlinden gelen haberlere göre 

Hitler, Alman bankası idare heyetint 
de değiştirmiştir. Banka, gene) direk 
törü muavini Drey .e ile direktör Hu 
else bu sureıle vazifelerinden ayrılmış 
!ardır. Bunların yer~ne Brickman i ti 
hab olunmuştur. 

Fransız gazeteleri Almanyanın 
mali vaziyeti hakkında çok bedbin 
düşünceler i:eri sürmektedir. Gazetele 
rin umı.mi surette mütalealarına göre 
Almanya silahlanma için büyük mas· 
raflara girişerek 'konomisini mahvet 

Aaıp csn::ısında t: .,assa gıda 
miştir. ' .-----

Başvekilimiz, yüzde .dört veya \ H • r P 
Şimdi bu vaziyet 

ten ancak bir harp sa 
yesinde kurtulabilir. 

ki ı r üstt>sna olrm k 
r. l p~i yeni tipler 
r n kc,n ~uc.u tahtelba 

d ona ü:;tür..-lür. 
uk ıki kruv zör 

rıkaları Jüzu· 

in a 11 a k rar verilmiştir. 
Bun) rdan sonuncu ... u on beş gün 

Pvvel d niz indiri•ıniştir. 

Y ni t JrpHo ve torpido muhrip ı 
ıc. nclt:n 19 unun inşasına 1938 de 
b a lanınıstıı. 7 si de bu ~ene tezga 
ha konu ac. ktır. 

Hava {Uvvetleri 
ltalyanın bugün elinde 1500 ka 

l r b rınci smıf taypre bulunuyor. 
B lar, ıi hns a lombardıman tay 
y'\rrlerı, ç k yrpi sistem makineler 
dir 

mf sele:.i kendini fazla hi5settire· 
c~ktir. Drenner hududunu öte ta· 1 

rafından gör.deıilmekte olan erzak 
tahdit olunacaktır. Çünkü Alman. 
larda çok geçmeden kendile ıi için 
ledLirler akcaklardır, elverir ki Uk 
rayna ve Romanyayı ellerine g"çir- j 
mesi ıler. ı 

sayesinde 
altı komısyonla Türkiye ile y~pılac;ık kurtulu• Fakat uzun müddet har 
işlerin gösterilecek müesseseleri ve· 

' rilmesini temin eden bir şirketin in 

ı 

Bilhassa mühimmat temini zor 1 
laş . .ıcaktı. Çünkü evvela, Almanyada · 
iptidai madd,.den mahrumduı; son 1 

ı a, ltalyadaki toplarla Alman top· 
launın kaliprelcri bir değildir. 

1 giltere nezdinde teşebbuslerde bulun 
duğunu ve hükumetimizin der hal 
han:ketr geçtiğini ve lngiltereden 
açılmış olan kıediyi kullanmak için 
yapılan 1 u teşebbüslerin hepsinin 
durdurulduğunu aynı zamanda lngil 
tere hükumetinin bu şirketi tanınır 
dağını ve İngiliz hükii netiyle hiçbir 

Binaenaleyh. ilk altı ay zarfında 
bir zafer kazanamazlarsa ltalyanla 11 

tın marıevi kuvvetleri bozulacak, 
açlık tahaıumül tdilmez bir hal a · 
Jacak, ellerinde mühimmat kalmıya· 1 
cak. O zamanda derhal mağlup ola· 

caklardır. 
Bunun için, F aısanm yapacağı 

~ry ilk şiddetli hiicumlara karşı 
koymaktır. 

~---------
Ftli~tin heyeti yakında 

Londraya gidiyor 

Kudüs: 24 (Radyo) - Fılistin 
Arap heyeti Kahire ~e dönmüştür. 
Müftü ile uzun uoylu müzakt:rel"r 

yapılmıştır. 
Heyet yakında Londıaya hare 

ket edecektir. 

alakası olmadığının hükumetimiıe 
bildirdiğ!ni, ve hükumetimiz tarafın· 
dan bütün lngiliz ticari müessesele· 
r inin keyfiyetten haberdar edildiğini 
beyan etmişltrdir. 

Yine 81'şvekilimizin heynnatına 
göro, bu limited şirket üç ay evvel 
lstanbulda faaliyete ~ec;miştir. 

Tahkikata bir taraftan da adli 
yemi7. vazi~·ed ct ... i ~ tir. 

Başvekili niz;n heyanatından son 
ra kürsüy(' ~elen H ı ! ici ye vekilimiz 
Şükrü Saraç 'J'ıı c~reyan ede-n harici 
siyasetten hQhsederek Mısırda ilan 
edilen Hilafet meselesini m~vzuuhahs 
etmiş ve Türk - Mısır dostluğunu 

tebarüz cttiıdikten sorır:ı Hilafet mü 
'ssiselninin açık zararını izah etmiş 
tir. 

Başvt kilimizle Hariciye Vekilimiz 
in beyanatları grupta tcısvip edilmiş 
tir. 

bi devam ettirebilecek vaıiyet e de 
olmanığından bir « dairei faaide ,. 
ye girmiş sayılabilir. Popüller gazete 
si bu husu;;ta şöyle yazıyor: 

" 20 sene sık.ııtıdar. ve beş sene 
naziliktcn ~onra,bugünkü Almanya 
1914 Almanyası değ'il, Tuna ovaların 
da ve Romanyanın petrol kuyularında 
elde etti~i menbalara rağmen bir se 
ne sonra çöken 1917 Almanya.\ıdır. 

Bu hal, mücadeleye girmek için 
tahmin edici bir vaziyet de~ildir .. , 

1 
Ş a h t "Le Journal,, ya· 
n 1 ç 1 n zıyor : 

1 
ayrıldı "Dr. Şahtın ayrıl- I 

ması. vehameti inkar 
edil~miyecek olan vuiyetleki zorluk· 
lar önünde Almanyanın, bazı hudut ı· 
dahilinde hiç olmazsa bidayetteki pro 
gramıda dönerek, mali ananelerle bir 1 
denbirc münasebeti lcesmesi ve karşı 
lı~ı olmadan kredi manipülasyonu 
~istem?ne atılması demektir.,, 

" F;garo ,. yazıyor. 
"ş.ıht kapitalizm haricinde hiç 

bir şey yapılamıyacağııu bileçek kadar 
akıllıdır. İmdi verimi olmıyan işlerin 
ve bilhassa Alman silahlarının tempo 
su, kfü ı sıfıra müncer olmağ'a mnt uf 
bir \ az.iyettedir. 

Kar olmayınca, tasarruf yoktur. 
Tasarruf olmayıncl\ da, masif 

enflasyon vukubulur İşte Şııhtın iste· 
med ıği \ e devletlt'r hukuku kadar 
m;ıli tek niğe de pek aldırıMyan efen 
dilerinin ise pek r.z ehemm yet yer· 

Profesör ve refakatindeki hey' 
et dün Tarsusa gitmişlerdir. Pro 
fesör Tarsusta da bir konferan ve· 
recek ve tetkiklerde bulunacaktır 

Seyhan - Adanaspor 
Kulübü kongresi 

Şehrimiz Seyhan - Adanaspor 
kulülü kongresi yapılmıştır. Eski 
idare heyeti raporları okunmuş ve 
Umumi heyetçe muvafık görülmüş· 
tür. Yapılan seçim<Je yeni idare 
heyetine şunlar seçilmiştir : 

Reisliğe Bay Rıza Salih, Asbaş 
kanhğa Bay Halil Aka1, azahklara 
Bay Arif, Bay Orhan, llay Zuhdü, 
Bay Mehmed Arpacı, Bay Ruhi 
Çaakalo seçilmişlerdir . 

dikleri şey budur ve onun için Şııht ~ 
ayrılmıştır., ı 
Almanya . EXcelsior,, gazete 
h a r p sınde Pays ya1.yor: ı 
edecek " Şahlın çekilme 1 

si üzerine beynelmilel 1 
mali m:ı hfoller, Alman harpçu ckono 
misinin takviyesinden, askeri g yre- 1 
tlerin iki misli arttırılmasından ve Al 
man dirjanlarınının, ftalyan faşizminni 
sergüzeştçi hamlelerini takip için da 1 
ha bariz temayülleriden korkmakta 
dırlar.,, 

Epoque gazetesinde Sarzay di

yor ki: 
" Az çok gizli bir c rıflasyondan 

açık bir enflasyon,, g."!çıııek m~vzuu 
bahiırıtir. Fılhıkıka Alm1111anın mali 
zorlukları için başka bir uzıhal me 
cut değildir. Buna binaeP. hakikat 
şudur: Hitler neye malo!ursa olsun 1 
şiddetli silahlanın ı programını tat bi 
ke azmetmiştir. 

Fakat bu suretle, :.z çok kısa 
bir müdJet sonra. m .. 1i çökme vuku 
bul nıyacak •ndtt. hiç ~~.>hesiz evet 
Ta ki Alman ekonomis~ne yeni bir 
nefes üfliyecek ve ha füd~rin seyrini 
durdurac=tk mu ızzam ve şimşek gibi 
seri bir hırici muvaffak iyet temin 
edilsin,. 

Ta~ıiatın bizim bölgeye esirge 
diği bu baharın gelmesine de imkar 
olmadığına göre ona biz gitmeliyiz 
Bu da muhakkak surette, kış spor 
ları t<'şkilatının vücullanması ve 
geniş bir şekil alma siyle kabil o la 
caktır. Buna imkan vermek elimiz 
dedir . Fakat nasıl ? 

Bu mevzu ciddiyetle ele alın· 

dığı takdirde başarılması mu hak· 
kaktır . 

TANGÜNER 

•• RADYO 
• BugUnkU program • 

Türkiye Radyo dıfizi) oıı postaları 

Tiirki ye lfod} o.m - Aııl.ara Rad) osıı 

25 . 1 - 939 ÇARŞAMBA 
12 30 Program, 12 35 Türk mii 

ziki; Pi., 13. Memleket saat ayarı, 
ajans meteoroloji habe1feri1 13.10 1 
Müzik ( Riyaseti cü ~bur bandoso: 
şef: Ihsan Künçer ) 1 - Vagnt-r: 
Nibelüngen Marş 2 - Joh. Strauss 
Frünlinhstimen Udlzer, 3 - Şubert 
Rosamuude, Uvertii r, 4 -· Verdi: 
Aida: Opera 5 - P . Linckc: Onıl 
Bosphorus: Sürk enterınezo, 18.30 
proğram1 18.35 Tüı k müziki ( sat. 
eseıleri ve şarkıbırdan mürekep k9 
rışık prağr;ım. Okuyanlar: Safıye 'Jİ 
kay, Basri Ülfer, 1 O 05 Konuşm~· 
19.20 D.:rman Eşrd kadri , Hasall 
Gür, Hamdi Tokay, Bas i Üfler, l 
05 Konuşma, 19,20 Sürk miizık• 
( p~şrev ve şarkılar ) 1 - Gazi G 
ray han: Hiizzam pcrşevi, 2 - Me 
deni Aziz efendi: Kerem evle me!>I 
ne kıl bir nigah 3 - Arif br): S 
zinah şarkı: Pabusuoa erm~k üzere 
ey yar, 4 - Arif bry: Suıinak şar~ 
Çekme demü derdini bu dehri, 5 
Cıvan: Mubtyy~r şaıkı: Nıçin maM 
rde, Okuyan: Semahat Ôzdens ~ 
ÇalanlM: Refik F ersan, F cıhire F l'f 
s10, V c!Cihe, 19.50 Konuşırı a ( Miıa 
saati ) 20, 1 O Türk ıniiziki ( Saz t 

ı leri ve şaı kılar ), 1 - Kefik F ers' 
Nih:ıvent S ız semaisi, 3 - SaAdtl 
tin Kaynak: New ser şarkı : Hicrıı ıı 
la hanbo!du, 4 - Artak;: Niha\·e [), t:r t:w ftan m cı ta~y:lreleri 

de t d 1 edı m< 1. Üzt>r cdir. iki yeni 
tip üzerinden çok miktarda avcı tay 
y. ıe i )apılmartadır. Bunlardan biri 
tek satıhlı 4 mitral}·ozlu, saadette 

,. şarkJ; Kokla~am saçlıııını, 5 - Ye 
~·~--~~~~~~~~--~--~~~~~~~--~----~- ~ sari Asım: Hüzzaın şarkı. Ömrü~ 

kadaşlığa imkan tulamıyordu. Çün seni sevm::k le rıihav•n!, 6 - f;ıı 

ilomttı <' süratli 200 Makki 
~r, diğeri de ispanyada tecrübe 

rdılıp iyı neticeler c.lınan çift satıhlı 
birincısınden dah.ı y;ıvaş fakat daha 
kull nışlı Fiat C R. 42 tibi 

tlarp çıkarsa 
Goıüyaıuz ki bir harp çıktığı 

zama F Frtn un n k ~e ,jz.:feki bu kom 
ş, 1

1 
g rt-k p p k 'l tleri, geırk 

m 'ı r ıt> cihetin IPrı tamamiyle h.,, 
zırl rrn ış l;>ir vt> 'y t le bulunacaktır. 

Bö\ 1 bir 'haı p ·ık tığı takdir Je 
\ F r ı sa ın k ra h11vad3 vt> deniz· 

skı k rkmnsı lazım 
nın kdı-niz sa 

i ll'erkezi hüca 

a o 'uğu gibi 

1 1

1 y AZAN : Bundan maada kap 
C E K tanın itikadına gö 

1 
LONDON re Corc Dcreti ·u 

ğursuzdu ve bunu kaptan onun 
yüzüne karşı .her yemekte bir defa 
tekrarliyor ue hem Allaha, hem de 
onun yolladığı bu uğursuz yolcuya 
yüzünün müsaade etttiği kadar su 
rat a'iıyordu 

lkiı.ci kaptan da iyi bir sofra 
arb J..,şı olmaktan uzaktı. Adl Co 
şua H g;ns, mesleki denizci olan bu 
adam iri mafsallı, hodgam olduğu 
kad.:ır kalpsiz, korkak olduğu kaCiar 
vicdanşız bir mahh1ktu. 

Kaphından ödü kopuyor, tayfa 
lora karşı nslan kesiliyordu. Tayfa· 
lar da onun arkasında kaptan T)on 
Kalenin, olduğunu bildikleri için bil 

G arba Kaç! .. 
-iV-

mecburiye ona katlanıyorlardı. Dün 

yanın cenup ucundaki o soğuk ve 

korkunç havada ikinci kaphıı ) ıkan 
mak adetini kaldırmıştı . 

Onu pis } üzü Corc Dorttinin 
zaten ~:t. oleın işliha >ın: de kaçırıyor 

du. AleJjd.! :.lıvaUa obaydı l:,u pis

lik k apt. n Co ı Kolen:n gözünden 

ve klif ı Ü bol dilinden kaçmazdı. 
Lakin şimdi onun ıihni htp garba 

kaçmakla me~ğuldü. Ve gözü hiçbir 
şey ıörmüyordu. ikinci kaptanın yü 
zünün temiz veya pis oluşunun gar· 

ba k_.ıçmakla hiç ilişiği yoktu, 
lit rd .. , Pasifikte 50 derece cenu 

ba eı i~ildiği vakit Coşua Higins yü 
zönü derhal yıkıyacaktı. 

Corc Doreti yemek maııasının 

başında :biri l-ir kap•an, diğtrİ bir 
sırtlan olan bu iki adamıo ortasında 
otuıurken ekseriya Allahın adamla 
rı neye yarattığını düşünüyor, zihni
ni kurcalıy::n bu su~le b:r izah bul 
mağa çalışıyordu. 

Üçüncü kaptan Mat Tuıner tam 
bir erk~k ve mükemmel bir g"mi· 
ciydi, lakin Corç Doreti onunla ar · 

kü o, gemi etiketine U)< rak herkes Kapancı: Hüzzam ~arkı: Büklüm l 
lüm sa· ıııa saçının, 7 - Refık f tf 

sofradan kalktıktan sonra yalnız ye 

mek yiyordu. . 
Temmuzun 24 üne ıas1ıyan cu· 

mıırtesi sabahı Corc Do1'ti gözünü 

yeni bir hayat ve h:trekete açtı. Gü 
vertcye çıktıtı vakıt M..ı ry Rogers'i 

sıkı bir cenubu şar\: i ıiizgarının ö· 
nüne katılmış hızla yol alıyor buldu. 

Yalnız alt gabya yelkenleriyltı 
prova yelkeni fora edilmişti. Buna 

rağmen Corc Do. eti geminin on 

dört mil yol y~ptığını Mister Turner 

den öğrendi. 
Gemi fgarba doğru s~yrediyor 

du. En nihayet Mary Rogs, Horn 
burnunu dönüyordu demek. 

san: Saz s~maisi. Okuyan: Mahnıll 
Karıntaş, Ç~lanlar: Refık. ve Fah1 

Fets:\n, Vecihe, 20.45 Aj·ms. mtlt' 
roloji habt:rleri ve ziraat bors ~sı ( 
yat ). 2 l Memleket saat ayarı, 21 
Müzik ( kü;ük orkestra: Şd Neci 
Aşkın ), 1 - Czernik Dans edeol 
kalpler: Kon·ıer valsı. 2 - Leopol 
Çiian yortufü 3 - 3 - Brusseiııı' 
ns: Felemenk rahı, 4 - Arno N-' 
doıf: Hrzu: Vals, 5 - Kari Fö J • 
Viyana Şdrkısı - 7 Fel ix G1essnlt 
Kırlangıçların vedaı, 7 - Fran:ı 1) 
har: Çocdk prens operetinden po 
ri 22 Esham. tahvilat, kambi) o, r' 
küt borsası ( fiyat ) , 22.10 Sinerı1' 
ses;, 23 Müzik ( Opera aryalaı• 
23.45.24 Son aians hab~rleri vt 
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~- - Arazi vergisi 
bekayasının affı 

Nevyorkta bir 
cemiyet kuruldu 

n----------------------------------------------------~ 

Poet 
cikmedi, Tecessüs "güna · 

hı kebair., denmi· 
dir bilmem; fakat 
büyük bir kusur· 
Jur. Ve bu kusu-

• •• •• ~~ Yazan ••• •• •• .. 

f HİKAYECİ ~ 
Uzun, bitmiye 

cek kadar uzun gö 

~~ ............................... 1 rün~n beş dakika 
Bay Muhsin, bir 

run ceza~ı eks~riga kendis=ndedir. İ camekandaki eşyayı tetkik eder gö 
Bunun en ivi delili <l•" zavallı altmış ı ündü Sonra, kağıtları toplıyarak 
lık Bay Muhsioin başına gelen hal· : evine döndü. 
dir. Muh.irı o kadar mÜtfcessistir Aşkn ıneniıı paıç ılaııııı yanyana 
ki sanki Cenabı h, k omm ruhun fa getirince, yazınıo şekli nazarı dikka. 
l·Lvva anamızla bir hakimin ve bir tini celbetti. Bu yazıyı tanıyordu. 
krıpıcının ruhlarını mezcrtmiştir. imzaya baktı. Aldanmarııı~tı. İmza 

Pek genç yaşında evlenmiş olan (Muzaffer) di. Nıhayrt oğlunun bir 

Bay Muhsinin yirmi yaşlarında bir aşk mektubunu yakalamıştı. Kendi 
oğlu vaı dı. ı3u çocuk biraz haflf meş hndine gLİ:Üyor ~u. Mı:klup, yeşil 
repti ve işine muntazam gitmiyen örtülü masa üstünde tamamlanınca 
garip bir mahluktu. Bununla bera ellerini oğıışturdu. Bir müddet daha 
ber tabiatı fona ieğildi. okuyacağı şeyin zevkini çıkarmağa 

Muhsinin tecessüsü, oğlunu sev hazırlaıı Jı. N l11yt'I o'~udu İli< sayfrı 
meğe mani olınuyotdu . Hı1tta oğlıırıa alelade yazılmış aşk cümleleıi} le 
pek çok muhabbtti vardı, doluydu. 

O, diğer bütün zevki de teces Muhsin, bunları çabuk bitirdi ve 
süste bulurJu. Başkalarının şehvet ikinci sayfayı okumağa başladı: 
ten, tiyatrodan musiki len, kumardan "Pa a, sevgilim. Bana her şeyden 
ve işten al lığı zevki, }'abancıların evvel para lazım ihtiyar sersemin 
osrarını öğrenmekten alırdı ve bu çok parası var, fakat elinden alma· 
hususla öyle usuller bulınu~tu ki nın imkanı yok, hayvan acaba ne 
bunlar kapıdan dinlemekten veya vakıt gel>t.'r<'çek? Altmış senedenbc 
anahtar deliklerinden bakmaktan ı i yaşıyoı; ar tık yetişmez mi?,, 
daha az na mu ·ka değildi. Muhsin. bu cümlelı ri, farkına 

Muh in, en latif posf restant mek varmadan, yüksek ses it- okumuştu. 
tupların bekleJiği posta şubelerini Bitirince kalktı. pencereye doğru } u 
pekiyi bi!irdi. l3u şu'ıelerde bırakı- riidli. Aynanın önünden gPçerken 
lan aşk mektuplarının husmıiyr.t;ne yüzünün sapsarı olduğunu gördti. 
de vakıftı: Kibar kadınlara ait ıııek Ellcıi titriyordu. 
tupların hangi şubede da: re ve nıü Mıızaffeı ! . O kadar sı::vdiği oğlu 
esseselcı de çalışan kızlara ait mu ha!? .. 

Saadetini, hayalini, keyf ıni bazaıı 
habetlerin de hangi h;cmt po.:.tahane 

1 
kalbine zehir akıtan Lu mektu '.m ri 

sin te bulunacağını öğrenmi~ti. 1 ? 
1 

çin a mıştı. ... , 
Her gün, arzusuna göı e bun ar ŞiınJi, allmışlak ac.laın ) irmi yıış 

dan bi ine giderdi. ihtiyarlamış gibiydi. 
Muhsin. ya pul almak, yaı ut bir Oturdu, hüngliı hüııgiir a~ladı. 

ahbabına kart yazmak vesiylesiyle ı --~.,...,..,.... .. ---------
postahanede va kıt gt·çirir 'e po.,t 
restant kişesine gelecek olanları bek 
!erdi. Tecriibcsi sayesinde öğı erımiş 
ti ki en latif aşk mektupl.ırı güzel 
t arafmd:ın sonuna kadar okunmadan' 
kaldırımın kenarına atılmağa mah · 
ku ndu. 

Muh-;in, ıneklul u alan sevimli 
bazanın arkasından yüriiyuek her 
hareketini tetkik eder ve m~htuburı 
yere atılmasını, kemali sabırla avını 
bekliyen bir avcı gibi beklerdi. Bu 
av hiçbirzamon elinde kurtulamaz. 
Maşuka gözJf'n kaybolunca Muhsirı 
alelacele a~krıameyi vt-ya parçala· 
rını yerden toplar ve sorıra g..ı)ct 

tallı bir srrg:iz şt g•-;iriyormuş gibi l 
hemen eviııc koşarak mektu'nı okur 

eğer yıı tıksa paçalarını tanzime uğ ı 
r aş:rclı. l 

Adana belediye 
riyasetinden: 

1 Buz nakline mahsus bir adet 
l uı rıakli\'e kam}onıı açık eksiltme 
sun li}'le Si\lın alın:ıcaktır. 

2- Muhammen bedeli ıkibin 

st kiz yüz liradır. 
3- Muvdkk;ıt t~ıninata ıki yüz 

liradır. 

4 ihalesi şubatın 9 uncu pcr 
şeınbe günü sanl on beşte belediye 
eneli ıcnindt> y.ıpılacaktır. 

5 - Şartnamf'şİ belediye y;ızı 
ışleri müdürlliğün ledir. İ.steyerıler 
oradan parasın nlHbiliı !er. 

6 Taliplerin ihale günü temi. 
natlcriyie birlikte muayyen sııatte 

belediye encümenine mür acaatleri 
Zarflardan ve bazı imzalardln 1 

&ra sıra yazılmış olan bir açık adres I 1) 22 25- 28 10194 
teıı o kadar hakikatler öyle vakalar 1 ---·--~-------
Ögrenmiştiki eğer bir :ışk tarihi yaz I 

iHin o'unur. 

ıncık ist'!se vesikalarla dolu Lir eser 
meydana çıkarabi lircı . Ekseriya hazı 
feciı..lar da öğrendi ve l undan anla 
lılrııası güç garip bir zevk duydu. 

Bir gün mayısın güzel bir güııii 
Muh~in, adeti olduğu vechile bir 
pul almak için ". "' f O:ıtanesine uğ 
~~ı~.1 • iki kadın, postrestant kişesi 
.omınde bekliyo. lardı. lkiside grnç 
ık!si de güzel Vt: şıktı. Şüphesiz 
bırer aşk vakasının kahramanları .. 

Muhsin lıir kartpostal aldı ve 
vakıt geçirın~k için bir ahbabına 
yaz nağa başladı. 

iki genç kadın birer dakika fa 
s.ıla ile posta şu'>csınJen çıktılar. Bi 
ı ı. sola. diğeri sağa saplı . Bay Muh 
bl~ çok defalar uöyle takip edilecek 
ıkı mevzu karşısında k \ F 

··ı . a .1.ıştı . a"al 
tecru >csı ve rııeselcsi o k d k 

1• ı · k" . . a ar uv 
vd ı ycıı ı ışın" hangi k . maşu anın 

Bu 

A a~ray 
Sinen1asında 

Çoklanberi beyaz perdeJe gör· 
mec.Jigiıı ; z biiyük adist GEO.<G 

BANKROFT'IN 

(TAYFUN) 
Denizler üz .. rinde geçen bir Aşk 
mac rası AŞ<I için kendiui feda 
eden cesur gemicinin seı güzeşti 

İlave olarak: İki lusun 

Dünya haberleri 
PEK YAKINDA: 

Proje son şekllnl aldı 

Ankara 24 ( Telefonla ) - A
razi vergisi bekayasının affı hak· 
kmdaki kanun projesi son şeklini 
almıştır. Bu hafta içinde Meclise 
sevkedilerek müzakere edilecektir. 

MEŞHUR TENOR 

Tino Rossi Anka
raya geliyor 

_ Ankara : 24 - Kızılay cemi ye· 
ti şuuatın 11 inci günü yapacağı se· 
nelık balo için dün) anın lcınınmış 

l'enörlerden Korsikalı Tino Rosiyi 
angaje etmiştir, 

Tirıo Rossi baloda ~arkı söyliye 
cck ve ertesi günii de Kızılay men 
faatına hir konser verecektir. Bu 
meşhur artistin ş~rkısı Ankara rad· 
yosundan bıilün dünyaya yayılac<ık· 

tır. 

- Birinci sahifeden artan -

bu toplantıda Nevyorbın en yüksek 
sosyetesine mensup yüzlerce mühim 
şahsiyet bulunmuştur. 

Cemiyetin reisi yine yüksek sos
yeteye mensup ve Nevyorkun eski 
valisinin kaı ısırJır. Soyleııdiğine göre, 
bu cemiyet, şimdiye kadar Amerika • 
d.ı kuı ulmuş olan cemiyetlerin en ku· 
kuvvetlisidır. 

Cemiyetin ıeisi büyük lngiliz ga
zetesinin muhabirine şu beyanatta 
buhınmnşlur: 

- " Bu cemiyeti kurduk. Çün· 
kü b!r Dük dö Vindsorü büyük hay 
ranlıkla takdir edi} oruz. Onun, Al· 
manyada Yahudilere yapıldığı gibi, 
haksız yere ga<ire uğramasına gön· 
lümüz razı değildir. O: demokrasi 
için büyük bir kuvvettir. Fakat İn· 
giltere bu kuvveti kullanmak iste
miyor. Planımız onun için beynelmi. 
lel bir fonksiyon hazıı laınaklır. Bu 
suretle, kendisi, arzu ettiği gibi in-
saniyete hizmet etmek fırsatını bu· 
lacaktır. ,, 

D~rhal anlaşılac;ıl'r1 üze D"k' ı; ı e, u · . 
iiıı bJ cemiyetten haberdar olduğuna 
şüphe yoktur. Fakat şimdiye kadar 
cemiyetin faaliyeti hakkında ne las
vipkfir, ne de ıenkid edici bir tek 
söz söylememıştir. Bu hususta vazı. 
yetin nazikli~i düşünülecek olursa 
k'!ndisinc hak vermek ıcabeder. 

EMSALSiZ BiR ·FiLM, EMSALSiZ OlR ŞAHESER 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

VENEDİK Film Musabak::ısında En Büyiik Mükafatı Kaz 
1 . " ~ . . nnmış olan Ve 
ngıltere Hukurı1 tının Müsaadesi! ,· vijcude gt>Iİrilen 

T ARİHIN En M zlum Kr.lliçf'si. En Yiiks"k K!ıdını lngilız l'arihirıin Muh 
leşem Sirn:ısı Biiyiik \/fKTOR Y A,nırı Aşkını, M<iceralarını Tasvir eden 

iÇ Vi t ORYA 
FRANSIZCA SÖZLÜ, Bii} ük Fılıni Gö~tı>rtcektir. 

Bu fıl .n bilh1s;a l':ıııh" ınii>tenid olması ci hetind ı n Ent resan olduğu 
kadar Muhteş'!m sahneleri ve kuvvPLlı mevzuu ile ele biitun 

seyredenlerin merak ve heyecanım celoed<'cektir. 
YARATANLAR: 

MIŞEL STROGOFUN Kahramanı (ADOLPH WOHLB Ü 
Ve OUzel (ENNA NEAOLE) R CK] 

AYRICA: 
BUCk JONES,in 

GÖfiÜNMİYEN 1 

~' 
•-il•••ill•l!liia:ıs:•ıır·11!•mm!li -mı:n - ~ ~- - ~,- m. 

SUVARİ ti 
nw 

30 Kısımlık S ·ryal Fılcniniu 2 c·1 D · 
evresı 

DiKKAT· Lutfen BUetlerin erken aldırılma 
,,... ~ ~ Si 

Selıhar • (LUPE VELEZ) v~ Büyük Miilisyen [~~ R 
Senenin En Güzel, E•1 Büyük ve En Şahane Muc;iki OD] 

Şalıe erini Yarattılar 

~O({Şj~rNJ Ml~lL©lOft§D 

PEK YAKINDA 

...... _ .. ________ ,_ 
__ _....WJ _ _,_ ____ .,,..,. ____ __, ____________ ,.___.,._,___,~-----------..... 

f'ELUUiL&;j -~-""' 

[ Bütiin Ad = analılar f Iazırlanınız ] 
GEÇEN SENE S.EYLJ 1 l ~ • AHMET F LM NI GÖS ı ERMiŞ OLAN 

A ~ 

1 
Pek Yakında 

En E~~i Tu~k Musikisi ve En C.rn Yakarı 'flirk Şaıkılan ve Gazel'erile 
Su~ l .. nnıış Bu f\1evsimin En Bliyük V< Erı Güzel Şark Fılıı:i 

~~ -....,,, _________ _ 
CEMilE 

TÜRKÇE SÔZl.Ü 
ŞAHESERLER Ş HESERINI TAl{O!M EDECEKTiR 

Bir Çol Kızile Bir Askerin Heyecanlı ve Acıklı Aşk Ronıarıını Tasvir 
Ed!'n Bu Hissi ve Fevkalade Fil tıi Görmek istiyecek olan Yiiz1ercc 

Mı-raklıya yin.. TAN SİNEM ı\SININ V .. si .:>alonu Dargekceklir. 
Musiki Kısnunı idare Edonler: MESUT CEMiL, CEVDET KOZAN 

(hzel, va Şarkıları Okuyan MUSTAFA ÇAÖLAR 

,..311yacağını ta}ın<lc l hiç m- k'ı• 
ı . n· uş ı at 
~kcn!lzJı. ,ııııaenal"yh 0 d ç a sağa 

saplı ve sokağın kenannda ınektu· 
L un yırtık pa• çalaıını görrnekte ge 

Sene,in bu Çok Güzel ve Hissı TÜRKÇE SÖZLÜ fılıninı 
Görmf'ge Hazırlanınız 

1 - 6 1 

Karlaca nıuharebeleıi 
Türkçe sözlü 11 

Telt-fon 212 ALSARAY 1 
10212 10215 

..... ~ A p ... §ŞQJ ~· ""' ........ li!llllll .. CJletsllİ'!Z%!!!1'11!Wlliil!WWW _____________________ _ 

Caolı bir tarih. O ıl:>inlerce figüranla yapılan muazzam b' ır eser .. 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1- Saygıfoğer miişterilerine Frıı1sl tarih;nin canlı bir sahifc:si, dünya 
tarihinin kaıılı ve büyük vakaiariyle dolu 

(J AN DARK) 
Filmini sunmakla kesbi~eref eyler . Almanca sözlü Yıldızları 

ViHi Birgel-Angella SaHoker - Gustav Gruendge 

Jan Dark, bir efsane d~ğil, F ransada }'et işen ve vatanını müdafaa için 
harp ederken esir oları ve logilizler tarafından diri diri 

ateşte yakılan biı kahraman kızdır 
2- Epey zamandır görınrdiğiıniz ( Harold Loyd ) i ı zevk, nrş'e 

kahkaha kaynağı şaheseri 

Boksör Sütçü) ( 
Kişe hervakıt açıktır Localarınızı telefonla isteyiniz 

25- İkinci kanun- Çarşamba g~nü tenzilatlı 
halk ınatinesi 2,30 da 

1- Boksör Sütçü 2- Çapkın '-enç ( Daniell Darriyo) 

Pek } akında .. Pek yakında .. Pek yakında ... Alman sinemacılığının z;ıferi 

( Günün Adamı ) 
ASRİ 10214 'I elefon : 250 

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

1 Askeri hastah:lnesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar __ __ ... ,... ......... --
Müba Jele ve teffiz iş\erinin kat'i ta sviyesi ve intaci 

ha!<kındadi 1771 sayılı kanuna ek kanun 

/\.cm 1111 /\'o: d .5 5 1 
fl..11bul 1rmhı: 211/J93CJ 

- Dünden artan 

[olmasın hidayeten işgal eyledikleri Hazineye ait gayrimenkullerin icar 
ve ecrimisilleri, tPffiz ve tahsis muamelelı!rİ sonradan bitirilerek kat'ileşin. 
ceyc kadar geçen zaman için ken filerin Jen aranm:ız. Tahılkkuk ettirilen 
ler de adli ve idari kararlarla kat'ıleşmiş olsalar dahi terkin edilir. 

Tahsil edilmiş olan icrtr ve ecri nisillc!r gui verilmez. Tahsis 
veya teffo: edilen gayrimenkulden önce müslahikler tarafından ya doğru 
dan doğtU}'a veya Hükurntt tarafından gösterilmesi hasebile işgal edil· 
miş iken sonradan istirdad olunmuş hulunan gayrimenkuller ile haklarına 
mukabil kPndilerine bono verilf'nler tarafından gerek Hükumetçe göste· 
rilmek sureti le ve gerek gösterilmeksizin isgal ~dilmiş bulunan g;;yrimen. 

'd' kuller hakkın~a dahi hu hükümler carı ır. 
Madne 2 __ Bu Kanu'l neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 

3 
~ Bu Karıuoun hüümlerini lcraya Maliye Vekili mcm urdur. 

4 1 1939 

Büyük Mi1let 
Teşkilatı 

1\ il/ili il ,\ u. 3332 

SON 

M~clisi memurlarının 
hakkında kanun 

l\ıılml laıihı . 2 111YJ9 

Madde 1 - Büyük Millet Meclisi memurlarının derece, aded ve ne. 
vı merbut celveld~ gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuriyc:tlerden 
lıer hangi birinde daha aşağı derecede maaşlı memur tayin ve istih1am 

olunabilir. 
Madde 2 - Büyiik Millet Meclisinin büttin nıemurlaıı bağlı oldukla· 

rı idare Amirleı inin veya Umumi Katibin inhası ve Makamı Riyasetın 

taıo:" i6i üzerine tayin olunur· 
Madde 3 - Bii)·ük Millet Meclisinde bir meıııuriye:e llyin olunmak 

için Memurin Kanunu ınucibınce memuriyete girmı:ğe mahsus şartları 
haiz olduktan başka ;ışağıdn "<rzılı evsafa da sahip o!rnak lazımdır: 

A) Umumi katıbliğe, yüksek talısil görmüş olmak ve en az on bc-ş 
sene Devlet işlerinde çalışmış bulunmak; 



_ .. 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
~-------~ ~--:---------

K l L O FIATI 
CfNSI En az ı En çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo =-===---
9,50 10 

Piyasa parlağı _. _ _ - 37 ----38 __ _ 
Piyasa temizi ,. - - 3:?°,25 

Klevland 40 --ı42 

YAPAGI 

Beyaz ___ , 1---1-
Sivah 

ÇIGlT 

Yerli "~,. 1---
" - .. TohumlııC--- S,50 __ _ 

HUBUBAT 
Blığday Kıbrıs 1 - 1 

" 
Yerli - 3737--

- -- - - --
Men tane 

" 
A rpa - - --

- - -Fasulya 
Y ulaf 

Delice 
Kuş yemi ,, 

Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

u N -- -Dört yıldız Salih -... üç ,. 
" .:c .;::; Dört yıldız Doğruluk ~ 

~;.:::: 
üç .2 c: " .. 

o - Simit := iij " ~ > - -
::ı Dört yıldız Cumhuriyet 

C'ı c> 
üç ... r-- . 

" " 
Simit 

" 
Liveı pot 1 elgrafiaı ı 

S..•im 1 
Kambiyo ve Para 

24 I 1 1 1938 iş Baukasındc: n alınmıştır. 
Pene 

Hazır 1-5_1~ 
[,ireı . 

- --
2. Kanun Va. 

Rayişmark ı 
1 4 83 Frank (Fransız) -3-34 -----

Mart 
" 

4 80 Sterlin (İngiliz ) -5- 92 -- --
Hind hazır ~-ı_E_ Dolar ( Ameı ika ) 1261 65 . 
Nevxork 8 41 Frank ( isvi~re) ·· 00 00 

İdeal ve Erika 
Yazı maki nelen 

• 
Naumann fa brikası ma· 
ınulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 

çok kullanışlı olan bu 

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

se se l e ı tercihan kullrn· 
maktadırla r . 

Adana v~ lıa\ a !isi acen 
tesi • Hükumet cadde 

sinde 

Nauman 

Dikiş ve nakış makineleri 

Dünyaıım tn tanınmış ve beğenilmiş 
makinel~ridir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından tmsaline kat kat 
f aıktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

84 9490 
Telefon - 168 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olaclik nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

25-156 10116 Numara: 200 

1 

T orosspor kulübü 
menfaatine 

(ASRi SiNEMADA) 
Pek yakında büyük .. 

musamere 

(ÇAKIR AL i) 
Adana Milli Mücadele hayatına ait biiyük Milii eser 

Yazan : Ferid Celal GUven 

Ayrıca : Küt süden uz al~ ta . facia 1 p~rde 

Konser, monoloğ, Milli oyunlar vesaire 
Çoktanbeıi provalarını yapm<' kta olan Torossı:or Kulübü tarafından oy
nan~cak f ÇAKIR ALI ] piyrsini Adana Mücadeleimiiliyeye ait fevka
ladt bir t"Ser olduğundan t.üıün AJanalıların l·u piy:-si bf'ht"mehal gör 
meleri tavsiye olnnur . 1-5 10218 

----~~--~~~------~ ...... ----,._ ................ r ....... --...... __.. .................. 

i~lUJlt'~iB>AllilA t 
CA l'J lJ<UQ-f AQ.IQ. 

Doktor Rifat Sözaltuıı 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane k• 

şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadı 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 1-15 1021 

---------------------- -----------------------------
Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

Açık artırma ile paraya çevıilccek 
gayri menkulün ne olduğu: 

Bir bap ev 

Bir eviıı 16 dan 13 hissrsi . Tapunun 
tarihi : Teşriniı:vvel 933 No: 18 1 
Mevkii : Döşeme mahallesi. -

Gayri menkuliin bulunduğu mev 

ki, mahallesi, sokağı, ı umarası : 
Döşeme M. 

Sağı ferağ sahibi iken şi mdi Van 
lı Halile verilen hane solu yol ar · 
kası l uradarı müfrı:z Vanlı Necip 
evi cephesi yol ile mahdut bodrum 
katı üstünieki 1 i . ıci katta 4 oda 
b\r mutbah 1 ki1er ve salon11nda 
Lir su tulumbası müşttmil divar ları 

kargir üstü c.hiap ve 
Takdir olunan kıymet : 

Evin tcmamına ( 1200 ) lıra 
Artırmanın yapılacağı ye< ,giin,saat: 
1 inci artırması 28- 2 - 939 salı 
saat 10-12 

il inci artırması 15 - 3 - 939 
çarşamba. 

Gayip çocuk 

Fotoğrafım }Uhrıya ko}du 
muz. 931 doğumlu kondöktor 1 
yin oğlu Hd fİI lbrahim Lundnn 
mi giin evvel istasyon civa rında S 
zerken gaip ol muştur. göıenlerin 

ni istasyon karako!una veya mat 
amıza haber vermeleri İns aniyd 

mına rica olunur. 
Çocuğun üurinde yün bir d 

beyaz çizgi li siyah kısa parı 
!on vardır. 

3-7 10~08 

ı 
ı 1- işbu gayri menkulün artırma 

'

= şartnamesi lıan tarihinden itibaren 

- ~ 

1

. numara ile icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

dosya numarasile memuri • 

Dörtyol f cra Memu 
luğundan : 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bllfıo u ıı •. Eıd. lıi\.: taahhüdal ve ksisatı her türlü Elf'ktrik makinaları 
v~ ımılLem r- si telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli srnema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
12 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 
• ._. ____________________ ,.._ ____ L _________________________ _ 

Seyhan nafia 
müdürlüğünd.en: 

' 1- Adauada inş ı edilecek 
6697 4 lira 83 kuruş kc şif bedt>lli 
Orta tecim okulu binasının 19000 
liralık kısmı kapalı zarf usulü ile ek 
siltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 939 }'ih şubatın 
9 uncu perşembe günü sa ıı t l 1 d~ 
nafia clairf'sinde yapı:acaktır. 

3- 1-:el li :er hu işe ait keşı fr a 
me ve sair evrakı görmek üzere na 
fiaınüdür l üğ ün :: rr. uracaat ed el.ıi l ir 
ler. 

4- Eksiltmeye girebilnu k için 
1425 liı a muvakkat temir.at vermesi 
ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
\esikası almak üzere eksiltme günün 
den 8 gün evvel vilayete muracaat 
edilmesi lazımdır, 

Satılık arsa 

Yeni istasyon kar~ısında 570 \ 
rretre murabbaı iki tarafı sokak olan 
bir arsa satılıktır. 

f~tiyenler Türkocağı mahallesin 
de Dr. Bay H~yri karşısında 174 
Numaralı evde llhameye müracaat 
ctsir.ler 6 10 10186 

isteyenler te~l if mektuplaıını 
2 inci maddede }'azılı saatten bir 
saat evve 'ine kadar nafia müdürlüğü 
ne makbuz mukabilinde vermesi 
lazımdır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
panmış olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmn; 

19- 22- 25-28 10196 

yetimize müracaat etmelidir. 

K. 

Mı:vkii : Dörtyol çarşı 
Cinsi : Dükkan ars:ısı 
Tarihi : Şubat 938 
Numarası : 13 
Muhammen kıymeti : Li ı a B 

2 - Artırmaya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0/0 7 ,5 nisbe

Hududu : Yemini Karaya~ 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 1 oğlu Aliksan Yesari sahibi st~ 

Sark=is 1 Macar oğlu Kıkork cef 
edilecektir . (124) 

si tarik 
3 - f potek sahibi alacaklılarla Dörtyol inhisarlar idaresine 

diier alakadarların ve irtifak hakkı het kefaletten borçlu D0rtyol 
salıiplerinin gayri menkul üzerin- .1 

deki haklarım hususile faiz ve mas. 
Ocaklı köyünden Osman oğlu rı 
san Dedenin haciz edilen }'ukar ı 

rafa dair olan iddialarım işbu ilan evsaf sairesi ya7llı dükkan :ırs' 
tarihinden itibaren 20 gün içinde satılmak üzere m.!vki müzayede 
evrakı müsbitelerile birlikte memu· çıkarılmıştır . 
riyetimize bildirmeleri icap eder . · 2 939 f ihale günü 20 - -
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· zartesi şaat 16 da Dörtyol ic ra 
bit olmadıkça satış bedelinin pay- iresinde açıkca icra edil.!cekl 
!aşmasından hariç kalırlar. Satışın tutarı ptşin olmakla be' 

4- Gösterilen günc..!c arlırmıya d ı ı d' b~r birinci artırma a e ue e ı 
iştirak edenler artırma ~artnamesini bedeli tahmini kıymetin yiizde 
okumuş ve lüzumlu maliı matı almış 4'İni bulmazsa en çok artıranın 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad minat akçası baki kalmak şarl 
ve itibar olunurlar. artırma 15 gün sonraya y; ni 6 

5- Tayin edilen zamanda gayri 3 _ 939 tarihine ınüsadi f Pat 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra lesi giinü ~aat 16 ya kadar tenı 
en çok artırana ihale edilir . Ancak edılecekt ir . 
artırma bedeli muhammen kıymetin Satış tutarı p~ şi ncn vcı i lıne 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is ği lctktirde ihale fe:; lı cdilr rek 
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğer çok artıı an teklif ademi kahıı !ü 
alacaklılar bulunup la bedel bun · linde yeniden miiz rıyedeye ~ 0 nl1 

!arın o gayri menkul ile lemin edil· rak ~a ! ılacak \ e iki fıat aıa sııı 
miş alacaklarının mccınuundan faz - fark bi, inci miişl.- riıleıı f.:i'.:ınii 
laya çıkmazsa en ço~~ artıranın la- ı cet kaluıık sızın Lızmin t!llirikC' 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma . p 1 <l il ,. r t 5' tır. ı, c a ı y ~ ve ml.lsaıı d 

15 gün daha temdit ve 15 inci günü resi m;işteri ye ait o!mrılc ş ar 
ayni saalta yapılacak artırmada, ı talip olaıı l "ın yüıde l O ııis' etil" 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına teminat akças ı vermek ve d .ılıa 
rüçhani olan diğer alacaklıların o yade malumat isteyenlerin [):iri 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- 1 d · 939 l ı d cra aircsınin - s t\yı r 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak yasma mürac'!atları ilan olunur 

6 şartile, en çok artırana ihale edilir. ı t 021 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih"'lc .-/ 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. -----------

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev-
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra::a:ı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın ır. c -

muriyetiınizce alıcıdan tahsil olll 
(Madde 1 

Gayrimenkul Yııkaııda göste. 
tarihlude tarihlerde Adarı a 1 irıC1 

memurluğu odasında işbu iları 
gösterilen artırma ~artnamcsi d~ 
sinde satılacağı ilan olunur. 1 
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