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BÜ fÜK MiLLET MECLİSİNİN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 1 

TECDiDi İNTİHABA 
KAR AR VERiLDi 
Doktor Refik Saydam kabinesi 
dün ittifakla iHmad reyi aldı 

CUMHURRE iS i M • 
1 z 

Köşkünde Mebuslara bir veda çayı ve rdi 

Hükumetimizin mükellef 
1 

ler lehine vergi fedakarlığı ı 

OTUZBEŞ: 
M i LYON 

Ankara : 27 ( Hususi muhabiri· 
mizden } - 1~40 mali yılı başından 
193~ mali yılı sonunakadar tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilmemiş olan aru.i 
vergisi bakayasının munzam kesirleri 
ve cezalaıiyle birlikte kayıdlarının ter 
kinine ait kanun layıhasını müstacelen 
ve tercihan muzakere ve kabul etmi 
şdir. Vatandaşları eski senelere ait 
borclardan kurtararak onların son 
yıllara ait vcrği mükellefiyetlerini ko 
!aylıkla ifa edebilecek bir hale gelme 
]erini mümkün kılacak olan bu kanun 
layıhasiy le mükellefler lehine ih liyar 
edilen vergi fedakarhkının otuz beş 
milyon gibi yüksek bir rakam atide 
etmektedir: Büyük millet meclisi ve 
onun hükümctinin halkımızın daha 
geniş ve müreffeh bir hayata erişmesi 
mümkün kılmak i~in almış olduğ"u 
bu hay.rlı kararın yAkın bir netice 

eyi neticelerini vermekte geç kalnııya
caA-ı şii p hcsiı.dir. 

İngiliz Kabinesin
i de değişiklikler 

1 

Londra : 27 ( Radyo ) _ Siya· 
si mJfillerdc kuvvetle söylendi. 
ğine göre, logiliz kabinesinde bazı 
değişikler olacıktır. Salı günü top· 
!anacak olan Avam kamarasına 
Çenberlayin yeni kabinenin kadro: 
sunu bildirecektir • 

Cümhurreisimiz ismet lnö11ü bii 1ülı millet mccfüi lirıiinde 

MECLİS ÜÇ Nİ 
TOPLANACAK 

. ____ !v_e_n_o_ı_u_e_m __ ı_r_e_ıl 

YENİ 
SANDA 

Ankar : 27 (Telefonla)- Bugün 
Büıük millet meclisi saat 14 de reis 
Abdulhalik Rendanın reisliğinde top 
landı Başvekil Refik Saydam yeni 
kabinenin proğramını okudu. Meclis 
yeni kabineye müttefikan itimat reyi 
verdi. Bunu müteakip Refık Saydam 
kürsüye ge'erck meclisin itimadına 1 
layık bir şekilde çalışılacağını ve mut 
lak muvaffak olacağını söyledi. şid· 
delle alkışlandı. 

Başvekilin nutkunu müteakip Ha 
san Saka tdraf ındarı verilen takrir 
üzerine yeniden intihap teklif edildi. 
Meclis bu teklifi de müttefikan kabul 
et ti. ı 

Yeni meclisin intihabı için lüzum 

Ju olan tahsisat kal>ul ve müstacel 
bazı kanun maddeleri müzakere edi 
Idikte

0

n sonra reis, meclisi 3 nisan 
paı.artesi günü toplanmak üzere cel 
scyi tatil etti. 

Mebusların mühim bir kısmı hu· 
susi trenle intihap dairelerine ve İs 
tanLula hareket ettiler. Meclis müza 
keresi bittikten sonra reisicümhur İs 
met İnönü Çankayada riyaseti cüm 
hurluk köşkünde mebuslara bir veda 
çayı verdi. Ziyarette başvekil ve vekil· 
)erde bulundu. 

Milli şef ziyafet esnasında mc:bus· 
tarla ayrı ayrı ve ıızun müddet görüş 
müş ve çay saat yediye kadar devam 
etmiştir. 

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

Rayştağ toplanıyor 

Hitler müstemleke talebini bütün 
edecektir şumuliyle izah 

Londra teklifleri nasıl karşılıyacak? 

Ber lln : 27 (Radyo) - Mareşal Gör lng Rayşta6ı pazar g ü· 

nU lctlmaa davet etmiştir.' Ray,tağın bu toplantı sında m Uh lm 

rnUzakereler olncak ve Alman devlet şefi Hltler bir nutuk söy. 
llYec ektlr. 

--------~ 

MEMLEKETİMiZE 

Londradan 80 
Mühendis geliyor 

_ Ankar~ : ( Telefonla ) Ka· 
rabuk Demı_r ve Çdik fabrikaları· 
nın işletmesındc istihdam cdilmc.-k 
.. ıere lngiltercden 80 kadar Mü· 
uh dis göodırilecektir. Bu Mühen· 

en . k . 
(iisler Brassera ~ı r ·e\ı ıle Süm .. r · 

Londra : 27 (Radyo) - A l· 
manyada RayftaO pazar gUnU 
toplanac ak ve mUzaker eler bir 
kaç gUn [deva m edec ektir. 

Pazartesi günkü taplantı Jında Hit
ledn bir nutuk söyliyece~i ve bu nu· 
tukta mü:;temlekat meselesini bütün 
v~zu~ şumuliyle mcvzuubııhsedeceğ'i 
bıldırılmektedir. 

lngiliz kabinesi, böyle bir teklif 
karşı .. ında İngiltererin ne yapaça~ı 
hakkında miizakerclerde bulunacaktır - . 
bank F en h eyetinin murakabesı a l 
tında vazife görecf' klcr ve Sümer 
bank h"sa l ına çalışaC":aklardır 

• 

Ahlak inkılabı 
NEVZ AD GÜVEN 

IR\ n şekiz milyonun içiode 
~ elbette kötu insnnlnrın bu· 

lunması normal bir şey· 
dir. Bu işin normal olmıyan tarafı 

bu insanların kötuluklerinde serbest 
k:ılmnsıdır. Alh nsırlık saltanat idn· 
resinin ynrnthgı ahlli.k'i duşkunlukleri 
cemiyetin içindl'n bir hamlede sUpUr· 
ınege elbette imkan bulunam:ız<lı. Bil· 
has~n memleketin kurtuluştı ve çeşitli 
inkılaplar gibi daha sUr'ntlc yapmağa 
mecbur oldugumuz işlerimiz \'tırdı. 

llugUn nrbk Kemalizm inkılabı 

normal bir seyre girmiştir. Bu yolda 
geriye doğru bir tek adım atmnğn İm· 
kan yoktur. 

Binaenaleyh, bu yoldaki hızımız
dan ve enerjimizden zerre kaybetme· 
den ileriye doğru yUrUyUşUmUze de· 
,·am etmekle beraber, gözlerimizi da· 
hn ziyade içimize, manevi bun.remize 
~ evirmek ve başlamış olan inkılabı mı· 
zı stır'nOe geliştirmek lazımdır. 

.ı.\lilli Şef lsınel lnonU, deylet re· 
isliğine eçildigi zaman meclis kursU· 
sunden butun Turk milleiinin önund.: 
!'lö_ylediği sözlerde bu ink1labın en n
çık vndini bulmuştuk. 

ismet lnönUoU Turk milleti on "ıl 1 ~ 

suren hukiimet reisliği zamanında cın· 

cnk .ynpacağını vadeden, vadettiğini 
mutlnk yapmış olnn bu_ruk biı· Şef 
olarak tanımıştı. Nitekim, bugUn de 
onu, dc\·lct risliğine seçildiği gUn vad
dcttiği i;.i yapmış olarak görU.:yoı'UZ. 

Snğdn ~olda çıkan bir takım \'Ol· 
suzluklal', suiistimnllcı•in şiddetle~ ta· 
ldhedildiginc , devlet ve millet işle· 
rinde ahlakıı du~kunluklerc .Yol nça· 
bilecek amilleri ortadan kaldıı•mnk 
için sUrntli ve şiddetli tedbirler 
nlındıl,lınn şnhid olu.> oruz , 

Butun hu hadiseler karşısında 
memleket içinde buyuk bir sevinç 
vt.· sôzlcrinde isrikbalc do ru daha 
~mnıyctli bir bafoş p$rlanuı~ baş• 
lamışbr 

Başvekalet Müste
şarı oluyor 

llay VP/ıbi Demirel 

Dahiliye Müsteşarı Vehbi Demir
e~'in Başvekalet Musteşarh ına tayi · 
nı kararlaştırılmıştır. Vehbi Demirel 
daha bir müddet Vekalet Müsteşar· 
lığına devam edecek ve sonra yeni 
vazifesine başlayacaktır . 

TUrk sözU - Bu değerli idare 
adamımızı her gün daha mühim bir 
vazife başında görmek kendisini çok 
seven Adanalılar için bir sevinç ve
silesi olmaktadır. Bu yeni iş'.erlnde de 
ınuvafrak olmasını dileriz 

Yalnız , bu ahlfık \' e fazilet inkı· 
labını klasik ahlak çerçe:ve i içinde 
sıkışık, dar bir zihniyetle anlamamak 
lazımdır. Çunku , bizim anladığımız 
ahlak , Kemnlizııı ahlak1dır. l lırsızlık, 
su~is.timal , ruş,·et , sahtekarlık gibi 
klasık ahlakın \' e kanualnrın mahköm 
ettiği kötulukler haricinde r.c kadar 
ahlak çirkinlikleri vnrdır ki , bizim 
inkılabıınızın naznrıııda bunlarda bi· 
rincilcı·i kndar ınezmum ve kötudur. 
!\1csclfı işinde yalancılık. yapan bir 
işc;i , \"nzifcsindc tcnbcllik yapan , 
Uzcrindeki otori tcyi suiis{imal eden 
mcınur,içi ile dışı bir olmasan adam. 
Hi.ynkdr ndam, dönek adanı, şnrlatnn 
ndam, dcmngok ndam da Kemalizm 
ahUikının mahk!imlarıdır . 

GorUIU.> orkı , ublak ve fa:.ılet 
Dtr"unda açb~mız bu mticadele bfr 

SURiYEDE 
HOKOMET 

HÜKÜM ET 
iÇiNDE ! .. 

Köyler basılıyor, cinayetler işleniyor 

Halep : 27 (Hususi) - Suriyenin 
hemen hep bölgesinde karışıklık de· 
vam ediyor. 

Kürtdağından aldığım haberler· 
de: orada vaziyetin adeta bir ihlilal 
ve anarşi mahiyetini aldığı ve hergan 
ağalarla müridler arasında kanlı çar· 
pışmalar vukubulduğu bildirilmekte· 
dir. 

Başta lbrahim Halilin bulunduğu 
Müridler işi büsbütün azıımışlardır. 
Bulundukları Bülbül ve Raso mınta· 
kalarında yolları tamamen kesmişler, 
kendilerine iltihak etmiyen köyleri 
birer birer basıp açıktan açığn yağ· 
ma ve katliama başhmışlardır. 

Bu cümle':len olarak ayın 21 inci 
Cumartesi günü 300 kadar mürid 
Bülbül mıntakasındaki (Beyobası) 
koY\inü basarak bütün eşya ve hay· 
vanatı Sürüp götürdükten sonra köy 
sahibi Şeyh İsmail zade Cafer ağa 

ile diğer üç kişiyi öülElürmüşlerdir: 
Bülbül nahiye merkezindeki Su

riye jandarma karakolu vaka mahal· 
line pek yakın olduğu ve silfih ses
leri işidildiği halde hiç bir jandarma, 
yerinden kımıldamamış, müridlerde 
ellerini kollarını sallayarak yerlerine 
çekilmi~lerdir. 

Bütün yollar müridler tarafından 
kesilmiş olduğu için gerek Cağfer 
ağanın ve gerek diğer ölülerin cena
zeleri hala vaka mahallinde ve açık
ta durmakta, ailesi tarafından bil 
görülmesine imkan bırakılmamakta
dır. 

Müridler bundan Başka Zeytu· 
nck, Pelüsank ve civardaki diğer 
bir köyü basarak mallarını yağma 
etmişler ve Köy halkını hicrete 

mecbur etmişlerdir. 
- Gerisi üçüncü sahifede -

•• 

BARSELON DUN 
SABAH DÜŞTÜ! 

Bayram yapılıyor , Romada 
Almanyada da büyük tezahurat 

Londra ve Pariste endişe başgöster di 

Londra : 27 ( Radyo ) - Barsc 
lon şehri bugün sabaha karşı Fra~
kist kuvvetleri tarafından işgal edıl· 
miştir. Şehrin işgali uzun sürmüş!ür. 

Röyterin aldığı haberlere gore: 
Barselonun işgalini Alman gazetelerı 
bu sabahki nüshalarında büyük harf· 
lerlc ilan etmişlerdir. Tezahürler de 
olmuştur. Romada her taraf bayrak· 
!arla süslenmiş ve bayram yapılmış· 
tır . 

Paris : 27 ( Radyo ) - Akdeniz
de münakale yollarının tehdidi lngil· 
tere kadar Franı>ayı da endişeye dü
şürmüştür . Barselonun işgalile bu 
meselenin alakası aşikar olduğ"undan 
siyasi ınahafil endişe göstermekte· 
dir • 

Roma : 27 ( Radyo ) - Musoli· 
ni, Barselon sukut eder etmez Bir 
Dörtler konferansının toplanmasına 
şiddetle arzu göstermektedir . 

Kısa 
merkez 

dalgada neşriyat 
meydana 

Sof ya 27 - Polis Bulgaristandıı ' 
· ı n· kısa dalgalariyle radyo n~rıyat Y 

pan gizli bir radyo ınerkeıi meydana 
çıkarmıştır. Bu mer kcı 75 kilom.etr~ 
uzaklara kadar gramofon neşr~yntı 
yapmakla iktifa ediyormuş ve boJle· 
tikle civar köy ve kasabalarda .ra ~~ 
dinleyicilerini alelacaip neşrıyat~y e 

A ma netıce 
hayrete bırakıyormuş. ra 
. d s f d oondukov bulvarında 

sın e o ya a d 
radyo imalatçısı Nikolay Panov 8 ın • 

· · aptığı } da birinin tecrübe için bu ışı Y 

h d \'C her zn· 
hn"li gUçtUr. Her sa a n . . 
m;nkinden daha fazla frrdlcrın ınkı· 

l Hizımdır . Her 
taba yardımcı o mnsı 

b . k la"bı n,·rı ayrı 
şc_ydcn ev\·cl u ın 1 ~ ' • 

k d
. . . . d ....... pmalfa çalışmalıyız. en ı ıçımız c .; .. ~ 

A 
._ K 1• m ahliikı ile mUcehhez 

nCnı\. cmıı 12 • 

olduğumuz h~diı·de ahlaklı bw '·a· 
tanda olabilcce~inıize Vl:' memlekette 

• l ·ı t ve Jivakat:<- .rcr olnbi· 
arıc.'\lt azı c ~ 

lccc~ine kafoJarımızı alıştırmamız Ja. 

ı:ırndır. 
1, icc bilmeli\ iz ki , yalancılık , 

rıyak~rhk, şnrlat;nlık, dödcklik, her 
devre adamlık ve dcmnsojinin Kcnıa· 
h .. m uhlakı bı;dndlup ıç.ıhde ya,.cınıa· 
uta i,,.JcAa oktur 

anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle polis müdürlüğü 
tarafından neşredilen bir tebliğde Bul 
gnristanda gizli radyo neşriyatı yapan 
tarın bundan sonra da şiddetle cezala 
dınlacakhırı ve halen radyo merkezi 
kuranların neşriyat cihazlarım polise 
teslim etmeleri bildirilmiştir. 

1 BUGCDN 

iç s ahlfelerlm lzde 

Napolyon ve piçleri 
( Tarihten •yapraklar ) 

• 
Amerikanın en büyük .. 
kad ın hapishanesi 

• 
Garba kaç (Bü,ük JJıhayc) 

• 
Politik bahisler 
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Amerikanın en büyük kadın hapishanesi !I l\ 
Bu hapishaneden milyo- ;I Ş ~h ü r _h_a_lb>_e~r_n_e~r .. 0~ .. , 

POLiTiK BAHiSLER 

Gerginliği 
Son Haddi 

ner çıkan kadınlar var l"'-A-ta-tiı-. tk-giı-. n-ü ~p AMUK TOHUMLARI ıe:aransa ile halya arasında~ 
U- gerginlik son haddini bul 

Cümhurreisi Ruzveltin gelininin dü 
ğiin elbisesine model yapan mahkum 

Amaikanın en büyük hapisha cak kadar iyi tahsil görmüş. Kül 
nesi ("itanley) hapishanesidir. Bu ha türlü kadınlar v:ırdır. Her puar bir 
pishanede, 5000 kadın dünyadan de spor toplantısı yapılır. ~por ya 
uzak yaşamaktadır. Hapishanenin pan her mahkumun haftada bir saat 1 

direktörü bir hdındır. Bu kadın ida antrenman yapmağa hakkı vardır. 
resi altında bulunan bu muazzam Hapıshanenin yüz yataklık büyük 1 

ve bir kasaba kadar büyük olan ve mükemmel bir hastanesi mevcut 
müessese hakkında bir Fransız me- tur. Bu hastahanede yalnız bir tek 
muruna şu beyanatta bulun .• uştur. ücretli doktor vardır. Diğer bütün 

'·Hapishanemizde beş bin kadın assistanlar h~p mahk~iimlardan_ iba 1 
mahkiinı vardır. Diyebilirimki, ka· rettir. Beş bın mahkum ve bırçok 
nunun kendilerine bahşettiği haklar mııh afız ve memurun yaşadığı bu kü 1 

la mümkün olduğu kadar mükem· çülc kasabanın Amerika hükumetine 
mel, hatta mesut bir hayat yaşamak bir hayli pahalıya mal olduğunu 
tadırlar. Hapishane idaresi mahl.tam zannedersiniz değil mi? Halbuki biç . 
larin sıhhi vaziyeti üzerinde büyük de öyle değildir. Diytbilirim ki; A· 
bir titizlik göstermektedir. Buraya merikanın en verimli imalathanele· 
giren kadınlar mükemmel bir iş ve rinden biridir. Mağazalarda gördü· 
ahlak muhiti bulmaktadır. Müddet ğünüz oyuncak ve Çocuk elbiseleri 

Şimdiden hazırlığa 
başlandl 

, 
Şehrimiz Halkevi 15 Mart gününü 

" Atatüık Günü ,, olarak kabul et 
miştir. Bundan böyle her yıl 15 
maı tta büyük m~rasim yapılacak 
tır. Halkevi bir komite seçerek bu 
güne hazırlamağa başlamıştır. O 
gün bir de broşür çıkarılacaktır . 

D. T. T. DE 
-

Terfi edilen müvezzi 
ve hat bakıcıları 

P. T. T. f da resi cümhuriyet bay 
ramında 545 hat baş bakıcısı, baş 
müvezz.i, bakıcı ve müvezzii terfi et 
tiı mişti. idare bunlara ilave olarak 

yeniden 357 hat başbakıcı, ba~ m~v~z 
zi, bakıcı ve müvezzi terfi ettırmıştır. 

1 · • b" · k b h nin mühim bir kısmı burada yapı1· erını ıtirıpte te rar ser est aya 1 
ta dönen mahkumdan birçokları tam maktadır. ı Bölgemize ait terf ı netice'Ji bugün 

!erde Ankaradan gelecektir. 
manasiyle namuskar bir insan olarak 1 Elhasıl Stanleyden çıkan bir ka 

ömürlerini geçirmeğe başlamışlar ve: dının hayatta ekseriya doğru ve re Maaşların dün ve· 
samimiyet içinde şereflerini yeniden 

1 

fahlı bir yol bulmamasına imkan 
1 

almağa muvaffak oldukları için ha· yoktur. 1 rilmesine başlandı 
yatlarını kazanacak, hatta refaha -~,_,....---,,,,~~~-.-----'"""!!!!!~ 
kavuşacak işler bile bulmakta güç· 
lük çekmemişlerdir. 

(Stanley} de çok şiddFtli birdi· I 
sirlin vardır. Her mahkum çalışma 
ğa mecburdur. Bunun içindir ki, ha 
pishane mükemmel bir surette işle 

yen bir imalathane halini almıştır. 

Ceyhan Elektrik 
meselesi 

Tesisatın inşası müna
kasa ya çıkanlıyor 

Ceyhan : 27 ( Hususi Muhabi 
rimizden ) - Çukurovanm en zen· 

t Ceyha~'d~ . dÖ~t •. be;-~:~den~b;~; 
ya, ılan umran hareketleri ciddt>n 
memnuniyeti mucib ve takdiıe de· 

O kadar sıkı bir inziöat vardırki, 
şimdiye kadar ancak üç defa tehli 
ke işareti verilm~ştir. elimizde te· ,.. , -·· -· --· -·· ···-·J -·-'· ....... 
ları ve kırbaç vardır. 

Ririnci ·(sınıf) mahkumlar için 
ayrı bir pavyon vardır. Burada bu ~ 
gün dört yüz kadar bulunmaktadı 

Bu kadınların ekserisi aşk yüzünden 
cinayet işlemişlerdir. içlerinde Nev 
yorkıın çok yüksek sosyetesine men 
sup üç kadın da vardır. Bu iiç ka · 
dm yüksek bir tahsil ve terbiye gör 
müş olmalarına rağmen kocalarının 

hiyanetler i karşısınd ~ ne sinirlerini 
nede tabancalarının tetiklerini zap! 
ede IJi'mişleı dir. 

Bundan başka hal ve hareketle 
ri çok mükemmel ve şayanı dikkat 
sanat kabiliyetleri olan mahkumlar 
için de ayrı bir pavyon vardır. Tn
savvur edinizki, bu ntölyedcki mah 
kumlardan üç kaJın ayda 250 dolar 
(325 Türk li a;ı) kazanmaktadır. 

Bu kaclınlar Amerikada mevcut 
en büyük onl-eş moda ressamından 

üçü addolunmaktadır . Bunlardan 

ğer bir faaliyettir . 
Kasabamızın her yönden ileri· 

lemesi ve medenileşmesini düşünen 
ve bu hususda kıymetli mesaile· 

, rini esirgemeyen Belediye Reisimiz, 
bundan bir müddet önce Ankaraya 
giderek Ceyhanın elektrik işini lıal 
!etmek üzere alakadar makam ve 
zevatlarla temasa geçdiğini yazmış 
tık • 

Ankaradan henüz gelmiş bulu· 
nan B~le Jıy~ Reisi Selahaddin Se 
pici ile ynpriığım konuşmada bana 
konuşmada ~ana aşağıdaki bt>ya· 
natta bulundu : 

" Güzel Ceyhanın her cihetten 
İğmar ve kalk111masını düşünüyor 
ve bilhassa kasabanın elektrik, su 
gibi en mühim ihtiyaçlarını ilk pi· 
landa tutuyordum. Zaten kasabanın 
müstakbel pılam Pr. Yansene yap· 
tırılmış olduğundan bu plan tamam 

1 

1 
!anarak gelmişti . 

1 Geçenlerde Anka raya gitmi~ · 
l tim, alakadar vekaletlerle yaptığım 

Aybaşı tatile rastladığından bü 
yük millet meclisinin kararı mucibin 
ce maaşların dünden itibaren veril. 
mesine başlanmıştır. şehrimizdeki 

memurların büyük bir kısmı dün Ma 
aşlarını almışlardır. 

Hakimlerin ikramiyesi 

A..ll:.,_ •• -1.~1-L: .l .... - .. _: 1--~uonıı 

mucibince çok çocuklu hakim ve 
müddeiu:numilere verilecek ikramiye. 
fer için vilayetlerden gelt>n para 
mikdaılaıını tesb.te başlamıştır. Bir 
taraftanda bu ikramiyeye mÜ!.tahak 
olanların teşebbüsüne devcım olun· 
maktadır. Nisan ayı içinde tevziat 
yapılac ıktır. 

temaslar da iyi neticeler elde edil· 
di, ve en nihayet Ceyhanda mah 
rum bulu.ıduğu elektriğe pek ya
kında kavuşacaktır . 

Zira Dahiliye vekaleti Ceyhanda 
kurul:.\cak elektrik tesis .. tı için be
lediyeler bankHından - 30 - bin 
lira istikraz yapınağa müsaade <'İ
miştir. 

Esasen kurulac ık eicktrik tesi· 
satı için yapıl n \Si lazımgelen proje 
ve nizamnamderde evvelce hazır· 
lanmış olup bunlarda n;1fia vel<ale 
lince tasdık kılınmıştı, 

Birkaç gün sonra elektrik İşini 
münakasaya çıkaracağımızdan artık 
Ceyhanın elektrik işide intaç edil
miş demektir. 

GÖNDERiLiYOR 
Kanuna 
getirilen 

aykırı olarak İzmir den 
alınıyor • 

gerı tohumlar 

Birkaç gUn evvel lzmlrden ,ehrlmlze pamuk tohumu ge
tlrildl§lnl yazmı,tık. Aldıiımız malOmata göre , Ziraat Yeki· 
ıetlnln mUsaadesl haricinde ve kanuna ay1'ırı olarak kara ve 
deniz bedelleri ile lzmlrden Adana ve Mersine aevkedllmle 
olan pamuk tohumlarının iz. ---
mire ger t gönderllmesl için H lk • • d 
Ziraat Veklletlndan emir ve- a eVJffilZ e 
rltmlftlr • 

Adana ve lzmirde faaliyette 
bulunan bazı n~bati yağ fabrikala 
rının sahip ve müdürleri bundan 
evvel lzmirden mühim miktarda 
pamuk satın alrr.ış , bunlardan yağ 
istihsali için tohumları - dahilde 
nakliyat serbest olduğundan -
Adana ve Mersine sevketmişlerdir. 
Bu suretle sevkediltn pamuk to· 
bumu altmışb,.ş vagoodur . Ziraat 
Vekaletinin emriyle bu pamuk to· 
humu, yasağa rağmen sevkedildik· 
leri Mers"n ve Adanadan fzmire 
götürülecek ve orada piyasaya çı 
karılacaktır . 

bayramı 
•• •• 

Divan şairleri ve Fu
zuli gecesi 

Bu akşam Şehrimiz Halkevinde 
bir divan Şairleıi ve Fuzuli gecesi 
tertib edilmiştir . 

Bu toplantıda divan Şairlerinin 

hayata ve eserleri anlaşılacak ve ay 

ni zamanda müzik de olacaktır . 

Halkevi, geceye i~tirak için gi· 

riş kagıtları vermektedir. Kartları 
Sekreterlikten almak lazımdır • 

Halkevi l.ıÖsterit ve 
Kütüpsaray kolu seçimi 

muştur. iki taraf matbua~ 
birbirine şiddetle hücum etmekted 
Bu sırada iki devletin nümayişkir 
ne tedbirler alması harbin patlaıd 
sını zaruri kılacaktır. Bunun için f 1 
rek ltalyan gerek Framız dıvlct 'ıüf 
damları gerek sözlerinde gerek işl\d 
rinde artık.daha ihtiyatkar davrı)ö 
nıyorlar. 

Fransanın Atlas Okyanus "' v 
Akdeniz donanmalarının şimali Af a 
rika sularında toplanarak bir ay 'le 
recek manevralara başlaması bid• 
yette ltalyaya karşı hasmane bir ~ 
maniş ve meydan okuma şeklind eri" 
göşterilmişti. Şimdi Fransa hükum~Jlü 
ti bu manevraların herhangi suret~an 
ltalyanın aleyhine te\ cih edilmiş b 
hareket olmadığını salahiyettalcat 
mak~mlar vasıta~ı ile ilan etti. lu 
. Fransız harp gemilerinin, ancakı-ı 1 

müstemlekenin yerli ahalisine Franf1e 
ııın satvet ve kuvvetini göstermek,a 
üzere şimali Afrika limanlarına uj'jü 
yacağı ve binaenaleyh ziyaıdtcn 9\n 
dahili politıkası mal-sad ve düşünCfra 
terine matuf bulunduğu kaydedil~ı2 
tir. fra 

Diğer taraftan Fransanın umu\dl 
erkanıharbiye reisi reneral Gameliüe 
ile Bahriye umumi erkanıharbiye r 
isi amiral Darlan Tulondan şimafm 
Afr=kaya yapacakları teftiş scyah~u 
lerini tehir etmişlerdir, Ze Kurban 

salı gunu Fransada sol cenahın bükumetİ'Jü 
Halkevi Gösteril ve Kütüpsa· ispanyaya silah ve mühimmat ve 1 

Alakadar daireden aldı~ımız 
malümata göre 30 ikinci kanun 939 
zilhiccenin dokuzıına müsadif olmak 
la areff", sah günü de bayramdır. 
Rour.:un nAm;ı71 ,c;a.a.t 7 ,1 dr.dir. 

DÜNKÜ HAVA 
Dün Leş gündeoberi şehirde de 

V'im eden yağmurlar dün ögledt n 
evvel hava tamamrn bulutlu ve gü 
neşli geçmiştir. En çok sıcak 16 de 
rece idi. Geceleri en az sıcak 3 de 

ray komitderindeki açık azalıklara 

aza intihabı dün yapılmıştır . 

Gösteril komitesine Bayan Nu. 

riye, Kütüpsaray komitesine de 
Bay Vehbi seçilmiştir • 

. 1 

imparatorluğumuzu 
' muhafaza edeceğiz, 1 

1 
Fransız Hariciye Nazırı ' 

1 

nüllü gitmesi için hudutları açmat\>e 
zorlaması Kabineyi daha teenni il'da 
hareket etmeğe sevketmiştit~ de 

B . Mussolinin, faşist ltalyan•'Fil 
iktisadi zafer günü olan buğday ~i 
vası merasiminde söylediği rıutu' 

recedir. 

ta faşizmin düşmanlarını akıl! ızlıkle 
itham etmekte iktifa etmesi ve Ftlru 
saya meydan okumaması da gergİ'ha 
liğin bir derece gevşemesine yardı 
etmiştir, Harp tehlikesi el ile tut~P 

eak derecede kendisini gö .terincede 
d~vletlerin daha ağır başlı harekeka 
etmelerine sebep olmuştur. m 

1 H 

1000,soo ve 2,sliralıklar; ·BONE'NiN 
1 

·~ 
Alınan malumata göre, Bin ve 1 NUTKU ' ı RAD y o :: 

btşyüz liralıklar ile ikibuçuk liralık • 1 .. gi. 
ı • BugUnkU program kağıt paralarimızın Londrada basıl· I 

masa devam etmektedir. Bu paraları-, 
mız ilk bahara kadar tedavüle çıka 
rılacağı ümid edilmektedir. J 

Bir kumarcı gurupu 

Mevlüt oğlu Hüseyin, Abdullah 
oğlu Hacı, Mehmet oğlu Derviş, 

Derviş oğlu Mehmet Recebin kah. 
vesinde kumar oynarlarken cürmu· 
meşhut halinde yakalanmı~laıdır. Ku 
marcılar hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Paris : 27 ( Radyo ) - Hariciye 
Nazırı Bay Bonne bir nutuk söyle· 

1 
miştir. Bonne bu nutkuı.da Fransa-
Almanya münasebetlerinin islahı yo- l 
!unda çalışıldığını, bugünkü siyasetin 
takibine devam edileceğöni, Fransa. 1 

nın, Fransa imparatorluğunu her ne 
bahasına olursa olsun muhafazaya 
aımetmiş bulunduğunu ve bu kara· 
rıın kati olduğunu söyliyerek ademi 
müdahale politikasından da bahı-et· 

miş ve bu politikaya sadık kalaca
ğını ilave etmiştir . 

Türkiye Radyo dıfiziJun pusta/O P 
Türkiye Radyosu - Arıl.ara Uad)O 

28 - 1 - 939 Cumarteal y 
g 

13.30 Program, 13.35 Müıı m 
(eğlenceli plaklar). l 4 Memlek' k 
saat ayaı ı, Ajans, meteoroloji h• lit 
berleri, 14.h Türk müziği, g 

en genci, Bayan Bording , bir gün,ı 
bütün ihtarlarına rağmen önünde 
yryip içmrkten vazgeçmeyen sev· 
gilisini öldürmüştü. Kendisinin Stan 
leyde geçirecek daha dokuz senesi 
vardır. Kendisine işveren müessese 
her ay maaşını artırmaktadır . Ha. 
pishaneden çıkıncaya kadar milyo:. 
ne.r olacağına hiç şüphe yoktur . 
D"ger ikisi ise arkadaşlarının kızla· 
rım ölrlürmekten mahkumdurlar • 
Onlarda hemen hemen birincisi ka 

,.. 
y AZAN : 1 Corc Doreti ömrün 

1 - Tanburi bü~ ük Osrn" 
beyin : Hicaz peş<evi, 2 - Fa h 
Kapancı : Hicaz şaıkı : Okşadııl L 
saçlarını, 3 - Sadettin Kaynak kı 
Muhayyer şarkı : Ne zaman görs". in 
onu. 4 - Fahire Fer san : Kema' b 

------------------------------------.. 9'\ çe taksimi, 5 - Refik Fersen : () sı 

G b K ' 
r - Sıkı bir rüzgar f siyordu, onul lizaı şarkı : Sabah güneş doğarkt ji 

dar kazanmaktadırlar. Reisicümhur 
B. Rıızvcltin gelınine düğün elbi 
sesinin modelini bunlardan birisi 
yapmıştır. 

Hapishanenin içinde : Temaşa 
salonu vardır. Haftada iki gün mah 
ku nlara ya bir tiyatro piyesi oy 
nanır veyahut sinema gösteıilir. 

Bundan Laşka bir de konferans 
salonumuz vardır. Bu salon hergün 
hıncahınç dolar . Konferansları ya 
bir rahip yahut da bizzat mahkum. 
ların arasınJan bir tanesi verir . 

Çünkü, aralarında c.n şöhretli 

C E K de ilk defa bir ha· 
LONDON yat ve rııemat facia· 

siyle karşılaşıyordu. Bu, Mops adını 

taşıyan meçhul bir tayf anın hayatına 
mukabil kazanılacak birkaç millik 

yol, ve bu karşılaşmanın doğurduğu 
ufak hakiki bir facia idi. 

Corc Doreti evvela denize düşen 
tayfaya bakarken şimdi gözlerini 
kaptan Don Kalene bu. hayat ve me 

mat kudretini elinde tutan, iri, klılı 
deve dikmişti. 

1 Kaptan Don Kalen ikinci bir u· 
zun dakikayı da sessiz sigara İ\mek 
le g.cçiıdi. Sonra, ağzından siğarayı 
çıkarttı, başını kaldırarak diı eklere 

bir göz attı ve gürledi: 
-Babafingo yelkenl~rini mayna 

ar e a Ç kurtarrnağa imkan yoktu, ded!. 6 - 'J ürkij : Dağlar dağımdır b' 1 
• • • Doreti ~deta haykırarak: nim, okuyan : Mahmut Karınd~ Y 

_ VI - - Buna kimse inanmaz, dedi. A çalanlar : Reşat Erer, Fahire ~( ~ 
edin! 

Onl:..eş dakika sonra yemek ma
sasının başında karşılaşmışlardı. 
Corç Don tinin bir tarafındaki Don 
Kalen tam bir kaplan gibi, diğer 
tarafında i.le Coşua Higins tıpkı bir 
sırtlan g'~i otu.ruyordu. 

Hiçbiri kon ışmuyordu. Güverte 
de tayfalar ü~t gabyrleri topluyor· 
)ardı. Corc Doreti oıılaıın seslerini 
işitiyor, lakin şim.:fi millerce geride, 
bir can kurtarana sımsıkı yapışmış, 
bir başka koca bir ummanın orta· 
sında bocalıyan Mops'un hayalini bir 
türlü gözünden silemiyorda. 

Kaptan Don Kalene Laktı ve o 
nun sanki hiçbir şey olmamış gibi 
büyük bir İştiha ile y<'mek yediğini 

görünce iç.i döndü. Daha fazla sab· 
redemedi: 

- Kaptan Don Kalen, dedi. Bu 

gemiııin kaptanı sizsiniz ve sizin ha 

reket1crini muahaze bana düşmez. 

Yalnız tek bir söz söylemek is 

terim: Günün birinde yaptığınızın 
hesabı sizden sorulacaktır. 

Kaptan Don Kalen bu tehdide 
surat bile asmadı. Cevap verirktn 

dam bafingo direğindtn düştü. O s~n, Refik Fersan, 14.46.1530
1 

'J 
sırada babafingo yelkenlerini 'çeki zık : (Hafıf Orkestra : Pi.) 1 • ç 

. .. Program 17.35 Müzik (Dans sa» 
8 yordunuz. Onbeş dakıka sonra ust PJ ) 

18 05 
K d ı·ti~ 

• . . . . , , onuşma ış po ı d D 
gabyelerı çektınız. Sıkı essc}'dı bu hadisele•i). 18 2~ Türk müziği (11"'. 
yelkenler çekilmezdi. saz faslı : Suzinak ve Hüzzam f• la 

Kaptan Kalen dö·,erek ikinci ları), 19.20 Ramantik müzik bak;,.. lir 
kaptana sordu: da musahabe ve konser, Nurull k 

- Rüzgir çok sertti değil mi Şevket, Cevat Memduh, 19 55 1 d 
Mrster Hignis? sil : Deniz hasreti : Yazan Sa N b 

- Gemiyi orsa alabanda etsey. Ertem, Radyo i~in tertip eden .. :ıi 
ni Dilligif, 20.25 Türk mu~4 b 

diniz eminim ki rüzgar direkleri sö· 1 _ Tanbuıi Adil Efe. : Su~ b 

kerdi. Siz yapılacak yegane şeyi peşrevi, 2 - T anburi Ali Efe. 
yaptınız kaptan Kalen.. dil ikinci beste : Bilmedik ya 

f eransıyeleri :bile gölge bıraka· ------------------------------------~ .......................... __ ..., __________________ ... ...,,...,._. ....... __ ._ ......................... __ - Sonu var - 3 - Tanburi Ali Ef. : Suddil sesinde teessüf ahengi vardı:, 

- Gerisi üçüncü sayfede .-
:4114 
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NAPOLYON,OGLU 
VE PiÇLERi 

Sefil ölen kral çocukları 
IJ 

Kont Leon : - Şu kamayı alınız da bana on 
n t 15 Kanunuevvel 1806 da Paris para veıiniz, bir tütün parası 1 
e·t~• ··rus kütüğüne şu satırla r yazıldı : Kadın bıçağı aldı .. Alirken bL 
ış d Le d E adamın Frensa tahtına oturmasıua ı: on:- anasının a ı: lt:onor 
vr...._ .. h d ramak kalan bir zat olduğunu üiliyor j.lonüel. Babası meç ul ür . 

O gün Paristen bir posta çıktı ; muydu? .. Biliyor muydu ki bu gün 

Alvrupayı bir baştan bir IJaşa geçti bir tütün parası dilenen l-u adam bir 
apolyonu Pulstukta buldu ve müj zaman Tüilöri sarayında oynamış 1 

~ ryi vrrdi : inci Napolyonun kuçağında büyümüş 
•1 ~ - Bir oğlunuz oldu l tür? .. , Napolyon Jozefineen ayrılmak 
ır "' D k N l d O için Leonu r~smen tanımak arıusuna r dl oğan çocu apo yonun u. s· 1 kapılmıştı. 
~n trliç dönüşü Eleonor Dönüel'i gör- I 
u~b- b . · l> k · Eğer tanımış olsazdı Leon impa 

J .. uş, eğenmış ' sevmış ve 11 aş . rator tahtına oturacaktı. 
~ctfn küçük Leon doğmuştu . 1 14 Nisan 1881 de öldü. Cedaze 
ış Napol)•on çocuğuna baktırdı, fa· 
tU' sini konuşomşu iane toplayıp kaldır 

rat anası ı unutuverdi, Leonun doğ· ı 

luğunu haber aldığı günün akşa ı dı. OJEN! FRIÇ: 
cakaıında madam Valeskaya rastladı ikinci imparatorluğun ilk senele 
ra~e bir daha ondan ayrılmadı . Fa- rinde Sanlis belediyesinin verdiği zi 
mdcat hayatının sonuna kadar Leonu 

Yafetlerde güzel bir kız nazarı dik 
v kati celbediyordu. ı a Uıü•ündü . 1814 te çocuğa 12,000 1 

n nk tahsisat verdi.18 l 5 de 100000 Bu kıu 1848 de Ssnlise gelmişti, 
ün4rank gönderdi. Sent - Elende yaz ! O zaman 16 yaşındaydı. Babası Friç 
il~ıiı vasiyetname ile Leona 300000 musuki dersi veriyordu. Anası baykn 

TAN SiNEMASININ 
BU AKŞAM 

Göstermege Başlıyacagı Mevsimin Şahane ve çok Güzel bir Fi lmi 
olan ve Macar Melodilerinin En Nefis Parçalarile Süslenmiş 

FRANSIZCA SÖZLÜ Şaheseri Görecek Begenecek ve Tekrc. 
Görmek fstiyeceklerdir. Bu Fılmde : ROD SANDOR,ın Refakatinde 
Meşhur ÇiGAN Orkestrasının çaldıgı Harikulade Melodiler bilhassa S izi 

Hayran Bırakacaktır 

Baş Rollerde : 
Sehar LUPE VELEZ 
Ve BUyük MUzlslyon ROD SANDOR 

AYRICA: BUCk JONES,tn 

GÖRÜNMİYEN SUVARİ 

30 Kısımlık Müthiş Seryal Filminin 3 çüncü Devresi 
DiKKAT- Biletlerin erken aıdırıtması Rica Olunur 

TELEFON : r .ı\N NO. 266 

PEK YAKINDA PEK YAKlNDA 

Billur Sesli, GUzel Ve Şayanı Hayret Yıldız 
• 

(IOIEAINJNA DURBIN) 

sızı RÜYALAR DIY ARINA GÖTÜRECK OLAN 

(NE ŞEKER ŞEY) 
Şaheserler Şaheserile yine Kalbinizi Teshir Edecektir 

• ,.., .. •• • ••••••• ot •••••••••• o· •• o· •• ,. • •• trank bıraktı : " Eğer hoşuna giderse 1 Frinç kaba saba bir kadındı. Kızları 
11m~dliye mesleğine intisap etsin " Ôjene hiç de ana babaya çekmemiş BÜGÜN 2, O da 
e~edi . ti . Çigan Melodisi, Görünmiyen Suvari 2ve3cü kısınılar 

e P 1821 de Napolyon öldüğü za· İnce' zarif, güzel bir kızdı. Ba 10210 
im4an Leon oh beş yaşındaydı. Ho- bası mualıim sıfatiyle kibar ailerlerle --------------------------------------• 
ah;una giden hiçbir meslek yoktu . temastaydı. SanJİsin asil muhiti Ôje 

. Zengindi ; parayı nasıl yiyeceğini niyi benimsedi Prenses, düşes, mar· 
e~üşünüyordu . kiz konaklarına girip çıkıyordu. 

ve I On sene zarfında elindeki ser· 1870 de Almanya ile harp açılın 
al\.etten pek az birşey kaldı . 1830 ca Friçle karısı kaçıp gittiler. Arka 1 

i iltda Napolyon adı dillere yeniden laı ından herkes söyledi Meğer çasus 
- ikinci sahifeden artan -

destan olunca asker oldu. Kral Lui muşlarl, .. Anca~ Ôjeui gitmişti. 
an•filipin muhafız alayına girdi.İki sene Kızı sorguva çektiler: 
Y 9'ıizmcttcn sonra tardedildi . - Neden babanızla beraber Al· 
utıl 1838 de Kont ünvanı almış olan manyaya gitmediniz? 
lık"-conu Klişi hapishanesinde buluyo - Çünkü mösö Friç babam de 
f~uz . Borçlarını ödeyemediğinden ğlldır. 
rtfıapse girmiştir . - Siz nerelisiniz? 

ardl Bunu haber alan Paris patriği - Bilmiyorum. 
tut"Papaya başvurdu ve Napolyon za- - Ne zaman doğdunuz? 
inc&deyi kiliseye almasını rica etti . Fa· - Bilmiyorum. 
ek~at insan kolay kolay papas ola· - Adınız nedir? Ananızın, baba 

ınaz. Leon ise hiç zora gelemezdi . nızın adı nedir? 

apishaneden çıktıktan sonra gene - Bih:ıiyorum. 

erseriliğe başladı . Bir. müddet 

semai : Kani yadı lebinle, 4 - Cev· 
det Çağlar: Taksim, 5 - ismet ağ-; 
Suzillil şarkı : Ülfetin geçti efendim, 
6 - ıŞakir ağa : Suzidil şarkı : Sev· 
miştim bir kaddi mevzun, 7 - Ali 

ı Efe : Suzidil şarkı : Her bir başın 
dan neşe, Okuyan : Muzaff ~r lıkaz, 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Eren, Ru 
şrn Kam, Cevdet Kozan, 20.25 A· 
jans, meteoroloji; Ziraat borsası (Fi· 
yat), 21 Memleket saat ayarı, 21. 
Müzik (ı<üçük Orkestra : Şrf : Ne 
cip Aşkın), 1 - S1int Saens : Kah 
ramanlar mar~ı. 2 - Heuberger : 

Hükumet içinde 
hükumet 

Birinci sahifeden artan 
.. 

Zeytunek Köyündeki Suriye 
Jandarma karakolu da hernedense 
başka bir köye kaldırı lmıştı r. 

Biri biıini takip eden bu kanlı 
vakalardan sonra Cafer ağa gibi 
o muhitte kendi halinde ve sakin 
bir adam olarak tanınmış bir ıatın 
böyle feci bir surette öldü rülmesi 

' Kiirt<lağında büyük bir heyecan 
uyandıı mış , her kes hayatını ve malı 
nı müdafaa için heme bahasına 
olursa CJlsun, Müridlere karşı kat'i 
~ir harekete g ~çmeğ~ karar vermiş 
tır . 

arbiye Nezareti müstahdemlerin 
den Bay Lösiyörün karısı ile ya 
ıadı, sonra başını alıp Londraya 

Kız doğru söylüyordu. öjeni Friç 
in hiç bir nufusta kaydı yoktu. San 1 

lis bayan Friçi ba~rına bastı. Bütün 
harb müddetince kız çalışh. Askeri 
erri evinde misarfir etti. Almanlara 
esir düşen Fransızlara yardım ettı. 
onun bu hali şüpheyi davet ediyor 
du Göz hap•ine aldılar, mektubları 
açtılar, hiç· bir kötülük bulamadılar. 

Şarkta süitinden : Raks eden kızlar, :---·------------

- gi.ti . 
lngilterede 3 üncü Nakolyoıı olan 

al Prens Luiderı birkaç para sızdırdı • 
,o 1840 da onu Kurlıövua'da görü· 

1 
yo·uz. Nc1polyonu11 bakiyei iza mı 

getiriliyor , . . Leon babasının ke· 
üJmiklcrini taşıyan arabayı mezarına 

lek' kıdar takibediyor ve kafasına po· 
hl litikaya karışmayı koyuyor , fırsat 

gözlemeye başlıyor. 
m~ 1848 de kuzeni Pc ens Lui Cüm· 
F" hurrrisliğine namzetliğini koyunca 
dtl. Leon küplere bindi . Bu onun hak· 
ak kıydı. Kuvvt-tli bir rakip olarak Lu· 

İnin karşısına çıkacaktı •.. Fakat 
bundan çabuk vazgeçti . Aile ara 

1

: sına nifak düşürmektense yeni re· 
rk~ jimin taraftarı olmağı tercih etti . 
b' imparatordan 6,000 frank aylık alı 

rıd,ı yordu. 3 üncü Napolyon kendisine 
F 2~5,?00 frank sermaye de ver · 
I rnıştı • 
7 Kont Leon bu paraları da pek 
s• çahu\c eritti . 1862 de Fanni jue 
ıtİ ·~~nda bir terzi kıziyle evlendi . 
(~ Dort çocuk babası oldu. 

f 1870 den sonra aile yükü omuz 
l~~lna çöktü. On parasızdı, hiç bir ge 
lırı yoktu. kimsenin yanında kredisı 1 
kalmamıştı. Londradan Tuluza, Bor. ı 
dodan Tura gidip geliyor i ! 
bulamıyordu. ' ' arıyor, 

1879 da aç kaldı. Bir aiin ld I • . d o- yo a 
bir h zmetçıyı urdurdu, belinden bir 
bir bıçak Ç• kti ve yalvardı: 1 

- Size Şf'Y satsam ahr mı .. nız? 
~ Nedir ? 

Günlerden bir gün Alman asker 
leriyle do!u olan belediye dairesine 
girdi: 

- Dün gece hizmetçimin bir ço 

3 - Johannes Brahms: Macar dan 
sı No. 9, 4 - Keler Bela : Mabe· 
din açılışı : Uvertür, 5 - J. Breu
her, ltalyan şarkısı, 6 - Hermann 
Dostal : Marş, 7 - Rafaele Valen· 
te: Uzak bir memleketaen: Serenad; 
9 - Strauss: Sanatkar hayatı, vals, 
22 Haftalık posta kutusu. 22 25 
Müzik (dans, Çıgan : Pi.), 23.45.24 
son Ajans haberleri V( yarınki prog 
ram. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Dünpnın en meşhur çocuk aıtisti 
14 yaşındaki büyük sanatkar 

FREDDY BARTOLOMEW -
SPENCER TRACY- LIONEL 
B C..RR YMOR MEL wYN DO 

cuğu dünyaya geldi. dedi. .......-----...=---......,.......,,.~~.,..,.--,--=- UGLAS CHARL GRAPEVIN-
Bu do~um esnasında ne doktor 

bulunmuştu, nede ebe. Çocuğu No 
el Jori Ôjen adile nüfusa kaydettir 
diler. Ertesi günde Prusyalı bir baş 
çavuş Ôj:rniyi Sanliten kaçırdı. 

du başçavuş La Pomariski Kon 
tu Rau . Teofıldi . Ôjeni ile Roma 
da nıkahları kıyıldı . Nikahı Vatikan 
kiliselrrinden birinde bizzat Papa 
kıydı . 

Almanler Sanlisi tahliye ettile 
Aylar seneler geçti. Her .şey unu 
tuldu. 1873 de bay ve bayan Friç 
ç.ıkakaldılar. Friç gene piyaro dersi 
vermeğe başladı. Birkaç zeman 
sonra Ôjeni de geldi. Birkaç bafta 
yaşadıktan sonra kocasından ayrıl · 
mıştı. 

Zabıta nihayet Friçlerin hüviyeti 
ni teshit etti. Kadrnın adı Lunk' du 
Viyanaliydi. 1837 de beş yaşındaki 
kıziyle Parise yerleşmişti. Friç Ham 
burgluydu. Asıl karısı orada öldük 
ten sonra Lunkla yaşamağa başla 
mışh 

. Lunk 1885 de Senlisle öldü. F 
rıç Parise gidip genç bir lrlandah 
de evlendı, bir • ne aoar• oda öldü . 

Ôjeni Sanliste tek başına kal 
dı. Bol paralı bir hayat sürüyordu. 
Parası olduğu muhakkaktı . Ancak 
bJ paranın nl'reden geldiği meçhul 
du. 

J ,k LIVINSTON 

(Cesur kaptan ) 
His,macera, büyük facia dramında 

ilave olarak : İki kısım 

Dünya haberleri 

GELECEK PROGRAM : 

Ôjeniyi on dokuzuncu asrın son 
larında görüyoruz, Altmış yaşını geç 
miştir. fak.it rengarenk elbiseler 
gıyı)or, başına çiçekli dallı, kuşlu 

şapkalar geçiriyor yollarda bu kıya 
fetle dolaşıyor, çoluk çocuk peşine 
takılıp: "Voyvo! . ., diye haykırıyordu Şimdiye kadar gördüğünüz tarihi 
- 1909 da komşuları onu bir kaç filmlerin en muazzamı ' en güzeli, 
gün meydanda göremeyince kapıyı en heyecanlısı 
kıııp girdiler. Biçare kadın eski Kartaca muharebeleri 
fakat kıyme tli eşya ortasında peri · Telefon 212 ALSARA Y 
şan yatıyordu. Tablalar, danteller, ı 0222 
elmaslar, mu, assa hançerler toz top ....... ~--.... --------------• 
rak içindeydi. On beş senedtrı beri 
faiz kuponları kesilmemiş 200,000 
franklı eshamı fareler didiklemişti: 
Ôjcni çıldırmıştı. 

Bir gün Sanlise piyano muallimi 
Friçin kardeşi geldi, Ôjeniyi sordu. 
Timarhanede oldutunu öğrenince 
pek şaştı : 

- Fransa hükumeti kendisine 
neden dah• iyt bakm11or? Neden 

aylık bağlamıyor ? 
- Ne sıfatla . 
-· Ay bilmiyor musunuz? Ôjeni, 

Rayştad Dükasmın kızıdır . 
Napolyonun oğlu maiyetindeki 

kızlardan birini sevmiş , bu aşktan 
bir kızı doğmuştu . Bu kız çıldırdı 
ve Sanlis timarhancsind'e 1914 de 
öldü • 

Alman sinemacılığının zaferi .. · f ki büyük fılın birden ... 

Asri • 
sınema 

Bu akşa n1 

Sayın müdavimlerinden gördüğü .tevecc~he d.ai.ma .. nı.~te~ek~i~ kalan 
si nemamız mevsimin en yenı, en guzel, ıkı buyuk fılmını 

birden sunmakla bahtiyardır 
1- Alman sineınacıiığınırı zaferi, memleketimizin hnımadığı yeni ve 

parlak bir yıldız 
( HENZ RÜHMAN ) nın ( TEHO LlNGEN ) ile birlikte yarattıkları 

( Gü_.ün . Adamı ) 
2- Büyük Aşk ve sergüzeŞt şaheserı 

( Demir yumruk ) 
Yıldızı: Fred Skott 

K. h k t ktır l ocalarmızı telefonla isteyiniz 
ışe erva ı açı ... k d 

S. "teaddit sobabarla ısıdılma ta ır 
ınema mu 

28_ İkincikanun _ Cuınartesi 2,30 ınatinede 

1 D . mruk (Fred Skott) 2- J andark - emır yu 

k d . Pek rakında ... Pek yakında ... 
Pek ya ın a • • . Dünyanın en büyük filmi 

Tarihin t-n biiyük mucizesı 

NUHUN GEMiSi ) 
( so··zlü Tamamen Türkçe 

Yıldızları : ( DOLORES KOSTELO -. MIR~A LOY - J?~J 
OBRIYEN ) Asri devrin çılgınlıkl arı ' Babıl kulesın<lede vard'. . Buyuk 

h 
. k N h tufanı da dünyayı mahvt tmıştı . işte l::u 

ar~ nasıl herşeyı yı tı ys:ı u .. k · · B ki · · . ~ k k d sinemamızda gorece ·sınız . e eyınız 
tarıh ı safahatı ço ya nı a 10229 

Telefon : 250 ASRI 

1 

-------------------------------------------
Halkevi Başkanlığından: 1 

Çakır Ali 
Dil, T. E. Komitemiz tarafından 

28 l 939 Cumartesi günü saat (20, 

30) da Evimizde Divan edebiyatı 

ve Fuzuli gecesi yapılacak, Hal~ 
Sekreter l iğinden giriş kartları veri· 

lecektir. 

Muharriri : Ferid Ce1al Güven 

Milli mücadelede Adana cephesin· 
de kahramanca döğüşenlerin 

destanı 

10233 

7 Şubatta Asri sinemada 

10231 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Devlete Aid Matbaaların 
bit·leştirilmesi hakkında kanun 

/\.rıbııl tarılıı:lll 1 191'1 
1'. ·ımıtı No: 3338 

_ Dünden artan · 

. • M"dafaa Vekaletince idare olunur Masrafları bu 
Bu matbaa Mıllı u . dT 

Vekaletin kara kısmı bütçesinden temın e 
1 ır. . b. . . 

• muvazeneden temın olunan ve ırıncı 
Madde 2 - Masrafları um ı mdı a·· "k Millet Meclisi Duphane ve 

d d k 1 atbaalar an uyu ' 
ma de dış ın a a an 01 k d'ğ bilu num (Jandarma Matbaası da. 
D 1 h . olara ı l' r 

amga Matbaa arı a rıç k d kurulmak üzere (Devlet Matbaası) adı 
hil) matbaalar da yine An araba B vekaletçe idare olunur. Masrafları 
altında birleştirilmiştir. B:.ı nnt ~~ aş 
B k .. 1 b- · d n temin edılır. 
aşve a et utçes ın e re idaıe edilın kte ve (Devlet Ba-

M dd 3 968 sayılı kanuna go . 
' e - atbaa }' lnız okul kitaplarile talım ve 
') d t 1akta bulunan m ' • d' b k sımevı a ını aşın .. . . 1.• 1 görülen yayınlara aıd ığer as ı 

t l . ·ı ı~ k" ltur ı ·ın uzumu er lıyeye ve mı ı u .., ·d 1 halen ıner'ı bulunan kanunlara 
. 1 . . k b matbaaya aı o up . 
ış er ını yapm~ · ve .. u ·•Maarıf M ıthaa-;ı" adı altın la ve Maarif Vcka-
göre idare edıl ınrk uzere d d 

. . f r etine evam e t'r. 
l etı emrınde olarak aa ıynla matbaaları birleştırilınıyen askeri daireler· 

Madde 4 - Bu kanu · k • b .J s·· "k 
k 

• d · e l er'ın baskı işlen a en mat aa ·ıa ve uyu 
d l k b··r· as erı mr en >aş a u ~n . I . olmak üzere unıumi muvazeneye dahil bütiin 
Millet Meclisi ış lerı ıarıç 

• 1 • Devlet Matbaasında bedelsiz yapılır, 
dai relerin baskı ış erı . . . · · · h k 

. M ·f Matbaasınıı ıştıgal sahasına gıren ışlenm, ta a -
Bu daırel er aarı 

1
. t bedelleri mukabilinde Maaı if Mat 'Jaasında yaptıra· 

kuk edecek nıa ıye dd .. 1 V k'll . H t' . . 'b' ğ daki altıncı ma eye gore cra c ı eıı eye ınce 
bıleceklerı gı 1 aşa 1 k ı · · · b 1 d . d' I k tvellerin dışında a an ışlerıııı de harıç mat aa ar a 
lan zım e ı ece ce 
yaptırabilirle r. . · b k 

M dd 5 Askeri Matbaa ıle Devlet Matbaasında }apılacak as ı 
• 

1 
. a e ve Maliye Vekaleti Kırtasiye Deposunca temin edilen 

ış erıne yarayan d . 1 . b" 1 . d h b d'I k .. 
h 

. 1 me b•delleri aı re erı utçe erın en ma su e ı me · u· t-r nevı ma ze , .. 

M 1. \ 'ekale tince bu matbaalarda açılacak şubelerden ven lır. zere a ıy~ v 
Madde 6 -- Askeri Matbaa ile Devlet Matbaasının yapac.ığı üc.ret· 

· · ı · ev 1• ve miktarı her mali yıl başında icra Vekilleri Heyetınce 
sı z ı~ erın n , 

tesbit olunur. . .... 
Madde 7 -- Umumi muvazeneye dahıl bilumum dairelerın ?utun 

kıymetli evrakı tahakkuk ettirilecek olan maliye bed llerı mukabılınde 
Darphane ve Damga Matbaasında basılır. Bu n vı evrak a ka yerde 



• 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ,__ ________ ,__ ------=--------------
KiLO FIATI -----

En az 1 E.n çok 
K. S. K. S. 

CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza - 1·9,so ı= ıo --

--=p=iy_a_s_a_p_a_,rı:-a.,_tı-,,--- - 37 ,50---I- '38, 75--
Piyasa temizi-=.----- •--35,25 --1-36,25--= 

1 

-----------------·-~----1----~ 
......,,..,,.,...-..,....-...,------·-----'--·--- -Klevland 1 44,50 

YAPAÔI 

Beyaz ı ı ı Siyah_ _ _ --- - --

ÇIGIT 

--=-y..,...e....,rl~i -."Y:-:-e-m....,l"""ik-,,-----~-
- " -"Tohumlu-k .. --ı====-- ~5,,....,5""'0,_---

HUBUBAT 
BuğdayKıbn~s ___ 1 ______ 

1 
_____ -_ _=ı ------ -

" ·yerli 3,37 
- ,, - Mentane •------ı 

Arpa 
Fasulya Yulaf._ _______ _ 

------ı----~-ı Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

____,,,_________~ ·----:--------1 -------
Susam 1 

UN ______ ,___...,....,.__,:c----------------.---------
Dört yıldız Salih 
üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, .. _,.:--__ _.;.;,_ __ __;_ ________ -----
Simit ,, ------..,,.--......,_ __________ __ 
Dört yıldız Cumhuriyet 

----· 
Kaml·iyo \'t" Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 5 17 [ ,i ret 

ı--Rayişmark 
2. Kanun Vn. 4 83 F rank (Fransız ) 
Mart " 
Hind hazır 

Nevyork 

ı: 
1.ı· 
~ı ... 

,. 

--
4 - -
4 
8 

- 332 
8 0 Sterlin ( İngiliz ) - - 5 89 
10 - Dolar ( Amerika}- !25 98 

44 -frank ( isviÇre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistm, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan do~ruya müessese na. 

mma getirilen en müntrhap, teze ve kc ~ulu çaylaıdeıı vukuf ve itina ile 
yapılan haınıanlardır. Her zev~ e göre değişf'n numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve l Ü) Üklükte ~ulu ve pahtler i çeıi~inde satılır. Ambalaj· 

ıanncaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisi) etinın ttnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kel:cşekeı ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi dtpola'ıı ; l~tanbul Tahmisönü No. 74 ( t<uıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul • C. 

[ Bütün Adanalılar Hazırlanınız ] 
GEÇEN SENE ŞEYH AHMET FiLMiNi GOS f ERMiŞ OLAN 

T_AN SiNEMASI 
Pek Yakında 

En Eski Türk Musikisi ve En Can Yakan Türk Şarkıları ve Gazellerilc 
Süslenmiş Bu Mevsimin En Büyük ve Eu Güzel Şark Filmi 

~~~~~-=-------~~~~~~~~-=~ 

C-EMiLE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞAHESERLER ŞAHESERiNi TAKDiM EDECEKTiR 

Bir Çöl Kızile Bir Askerin Heyecanlı ve Acıklı Aşk Romanını Tasvir 
Eden Bu Hissi ve Fevkalade Filmi Görmek istiyecek olan Yüzlerce 

Meraklıya yine TAN SiNEMASININ V c1si .Salonu Dargelecektir. 
Musiki Kısmını idare Edenler: MESUT CEMiL, CEVDET KOZAN 

Gazel, va Şarkı tarı Okuyan MUSTAFA ÇAGLAR 

Senenin bu Çok Güzel ve Hissi TÜRKÇE SÖZLÜ filmini 
Görmrge Hazırlanınız 

3 - 6 10215 

~-----------------------------------------------------~ 
9 - Şubat - 939 tarihinde 

.. 

--- - ___,.,,. 

Torosspor kulübü 
menfaatine 

( ASRi Si NEMADA) 
Pek yakında büyük .. ~ 

musamere 

(ÇAKIR AL i) \ 
Adana Milli Mücadele hayatına ait büyük Milli eser 

Yazan : Ferid Celll GU

Ayrıca : Cemil Cahidin bir komedisi 

Konser, monoloğ, MilJi oyunlar vesairt 
n 

Çoktanberi provalarını yapmakta .olan Toros~por Kulübü tarafından o1 
nanacak [ ÇAKIR ALI ] piyesini Adana Mücadeleimiiliyeye ait fevki 6 

iade bir eser olduğundan lütün Adanalıların bu piytSi behemehal g8 t 

mcleri tavsiye olunur . 4-5 10218 

Asri sinemada ı--• Askeri hastah3nesi diş hekimi 
Adana Ordu ma!Ulleri Birliği menfaatına ungin programlı fevkalade 

müsamere BÜYÜK BiR TEMSlL HADiSESi 
\ı1atbuat Umum Müdürlüğünün neşr ... ttiği ş ıh eserl~r şaheseri:-ıin dördüncüsu 

( ŞERiA TÇASI) 
Komedi 3 p c:: rde Muharriri: Ertuğrul Şevket 

Cephelerde bizim için malul dii ş,.n gazi1ere yardımımızı esirgemiyelim 
2 8 10221 

5. inci mıntaka etibba o
dası idare heyetinden: 
Odamızın yıllık toplantıı>ı 28· 1 939 

cumartesi saat 17 de Adana ticaret 
odası salonunda yapılacağından oda 
mıza mensup bil'umum me~dekdaş· 
ların gtlnıeleıini rica ederit 10230 

r 

Adana Belediye Riyasetin 
den: 

Gayip çocuk 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane kcıış sındnki Eekl m\layenehenesUn l s ı i klal nıct

tebi karşısında opc: atöı Yusuf Ziya muaycnrha nes=ne Nakletml•tfr. 

H~STALA QfNI HER GÜN KAtiUL EUER 
8 26 1 ~195 

s1 ....... ~&M~ .................. ı1ı1ıı .................. --

! Doktor Rifat Sözaltun 
1 

Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane k•f 
şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kad' 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 4- 15 1021 

-----------------------------------------------~:z;J!iJ!!!!!ll:~ 

Seyhan nafia 
müdürlüğünden: 

ı 
1 

Bir Bayan 
aranıyor l / Şubat / 939 Çarşamba gü· 

nü Kurban bayramı tatiline tesadüf 
etmesi dolayısiyle mezkur günde içti 
maını yapamayacak :olan Beled:)e 
me~lisi şubatın 6 ıııcı pazarertesi 
günü saat on beşte toplanacaktır. 

Fotoğrafını yukarıya koyduğu · 1 1- Adanada inşa edilecek Bir kız talebeye gece gündİ 
refakat edecek evin tanzimi ile d 
gul olacak 20- 30 yaş arasıJ 
bir Bayan aranıyor. idaremize rtİ 
racaat. Ruznamesı Belediye kanununun ı 

55 ci maddesi mucibince ilan olu 
nur. 

Ruzname: 
Eski Zabıt özünün okunması: 
1 - Fasıldan fasıla tahsisat mü 

nakalesi h.ılckrnJa :-iayaset tezkere 
si. 

2 - Muı zam tahsisat talebine 
dair Riyaset tezk:eı esi. 

3 - Yeni tayin olunan memur 
!arla geçen toplantıdan kalan memur 
ların tasdiki memuriyeti hakkında: 

4 - Muhasebe kayt ve hesapla 
rını tetkik edm daimi encümenin 
müntehip az1larına verilecek huzur 
hakkın1 dair encümen kararı. 

5 - Belediyeye intikal eden bar 
sak fabrikac;ma iiit tarifenin tesbiti 
ve bu iş için varidat ve m lsraf büd 
çelerindcp birer fasıl açılması: 

6 - Kadri Ramazanoğlunuo Sey 
han parkı arasındaki hissesi hakkın
da daimi encümen kararı . 

7 - Kanarada tesisi düşünülen 
sucuk ve pastırma imalathaneleri 
için masraf büdçt.sine tahsisat konul 
ması hakk11da daimi encümen kara 
rı. 

8 - O niz bankıo salın alacağı 

Mersiıı liının şirketindıoki h;sıemizin' 
satış ve muameltsinin ikmali zımnın 
da Riyase t ~ a ahiyet verilmesi H. 

9 - f ;ıkir ve acezelere mecca 
nen buz verilmesi hakkında Riyaset 
tezkeresi. 

1 O - Riyasetin üç aylık rapo 
ru. 

10234 

muz. 931 do~umlu kondöktor Hüse 6697 4 lira 83 kuruş k~şif bedelli 
yin oğlu Halil lbrahim bundan yir ' 
mi gün evvel istasyon civarında ie l 
zerken gaip olmuştur. görenlerin ye· 
ni istasyon karakoluna veya matba j 
amıza haber vermeleri insaniyet na · ' 
mına rica olunur. J 

Çocuğun üzerinde yün bir caket 
' beyaz çizgili siyah kısa panta · ı 

lon vardır. t 

6- 7 10208 

Asri sinemada 
7 Şubatta 

Büyük bir tem1il hadisesi 

Çakır Ali 
Ferid Celal Güven ve Rejisör 
Raşid Rıza elbirliğiyle meydana 

getirilmiş ~ üyük eser 
10232 

Tarsus Belediye reisliğin 
den: 

Tarsusta vagon teslimi ve toprak 
kale tajı olmak şartiyle be)ediyemi 

zce ( 100,000 ) adet parke taşı ka. 
palı urf usulile satın alınacaktır. Be 
her taşın muhammen bedeli altı bu· 
çuk kuruş olup heyeti umumiyesinin 

muvaıc.kat teminat akçesi ( 487 ) 
lira ( 50 ) kuruştur. ihalesi 9. Şubet 
939 Perşembe günü saat 15- de be 
lediye encümeninde yapılacağından 

isteklilerin şartname örneklerini bele 
diyemizden aramaları ilan olunur. 

10183 
l 'S-19-24- 28 

Orta tecim okulu binasının 19000 
liralık kısmı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Q39 yılı şubatın 
9 uncu perş :mbe günü saat 11 de 
nafia dairesinde yapılac; ktır. 

3- ls!ekliler bu işe ait keşifna 
me ve sair evrakı görmek üzere na 
fiamüdürlüğüne muracaat edebilir 
ler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
1425 lira muvakkat teminat vermesi 

ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere eksiltme güni'.in 
den 8 gün evvel vilayete muracaat 
edilmesi lazımdır. 

isteyenler leıtlif mektuplarını 
2 inci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar nafia müdürlüğü : 
ne makbuz mukabilinde vermesi 
lazımdır. 

Posta ile gön•f erilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
panmış olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmf'Z; 

19- 22- 25-28 10196 

Satılık arsa · 

Yeni istasyon karşısında 570 
metre murabbaı iki tarafı sokak olan 
bir arsa satılıktır. 

lstiyenler Türkocağı mahallesi~ 
de Dr. Bay Hıyri karşısında 174 

Numaralı evde lıhameye mür.:aat 1 

elsinfer 9 - 1'0 101'86 

/ 

Adana belediye 
riyasetinden: 

1 - Buz nakline 11ahsus bir J 
buz nakliye kam)'Onıı açık eksiltı' 
suretiyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli iki~ 
sekiz yüz liradır. 

3- Muvakkat teminata iki f 
liradır. 

4 - ihalesi şubatın 9 "ncu r'° 
şembe günü saat on beşte beledi! 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameşi belediye f 
işleri müdürlüğündedir. fsteyeJ 
oradan parasın alabilirler. J 

6 - Taliplerin ihale günü t 

natleriyle birlikte muayyen sa~ 
belediye encümenine müraca• 
ilan o'unur. 

1 :J- 22- 25- 28 tO 

-----------------' 
Bu gece nöbetçi ecıar 

Hükumet civarında 

istikamet eczahanedit __________________ _)~ 

Uınumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türks.öı(i matlia•" 


