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Uluca:ni yalcınınria hususi dairt Pk. 44 

imtiyazlı 1 
üesseselerin 
kalkması ı 

TRAMVAY VE TÜNEL 
ŞiRKETLERi DE ALINDI 

rFRANSANi~i"1 ita/ya, lspangag1:_ işgale 
AK DENiZ devam ettiği takdirde •.. 
KOMiTESi 1 

Tramvay Şi rketinin 1,570,000, Tünelin 175,000 
lirahk satın alma mukaveleleri imzalandı 

Havagazı Şirketleri de alınıyor! 
Ankara : 30 ( Tefonla ) - Hü. 

kumctimiz imtiyazlı şirketleri satın 

alma faaliyetine hararetle devam et· 
mektedir . 

Mebus seçimi 
faaliyetlerine 

başlandı 

Ônüınüzdeki ay 
toplan ıyor 

P•rla: 30 (Radyo)- A k 

deniz yUk•ek komlte•I • u -: 
b•t ayında bir içtima y ap a 

c•ktır. Bu lçtlmaa Faa Tu-
' 

nua, Cezalr umumi valllerı 
ile Suriye ve LUbnan f ev . 

k al l de kOml•erl l•tlr ak 8 

@
c ek tl r. Komiten in m u z a 
re mevzuunun çok mu. 

m olduiu •öylenlyor . 

Büyük Millet Meclisinin verdiği 1 s • 
Mebus iııt ihabını tecdid kararı üzerine u rı yed e 
viliyellerde seçim ha11rlıkluına der· 
hal başlanmıştır . 

Frosa nerelere yürüyecek? 
Londra : 30 ( Rııdyo ) - Deyli 

Herald ga1etesinin yazdığına ~öre, 
Fransız erkanı harbiyesi başvekılden. 
İtalyan :ıskerleri harp bittikten son 
radıı lsp ~nyada kalacak olursa 
Fransanın, askeri sebeplerden dolayı 
Balear adalarından Minorka adasını 
ve İspanyol fasını işgal ctıneye mec
bur olacağını mecliste bildirmesini ıs· 
temişlerdir. 

İngiliz gazetesinin erdiği bir. ha· 
bere göre, Fraıısada yaı ı ı es mı Le 
Temps, gazetesi de şöyle yazmakta· 
dır: 

• ltalyanın Jspanya~: ı . işgali d.e· 
vam ederse Fransa kend ısıne muka 
bil mevkiler temin eımek mecburiye· 

l 
tinde kalacaktır. 

Bu mevkilerden birçoğu insanın 

aklına derhal 'gelebil ir. Ve bunları 
işgal zoı bir .şey olmıyacak tır.,. 

., 
·rüRKSÖZÜ 

Okuyucu larının Kurban Bay 
r•mını kut lular v e Bay ram 
m Una•ebetly le dört g ün 
çıkamıyacaıını b lldlrlr • 

ı 

partiler birleşiyor 

Tunel şirketinin mubayaası hak· 
kındaki mGznkcrelcr ncticelenn· ış ve 
Tunel şirketinin 175,000 liraya met

ro ham ile beraber mul.>ayaasında 
mutabık kalınmış ve mukavele im
zalanmıştır. İstanbul - Kadıköy Ha· 
vagazı şirketlerinin ınubayasıda ya
kında yapılacak bu husustaki mü· 
zakereler ön ümüzdeki hafta içinde 
b ı~layacaktır . 

Tnamvay Şirketi ile bu haftaııırı 

başındanberi devam eden satın alma 
ınüzakerdni de nihayet bulmuştur . 
Yapılan müzakere ve muhasebe ne · 

ticesinde büuün imtiyaı haklarıle 
beraber Şirketin bilcümle tesisatı, 
ınalzemesi, binaları, emlaki atölye· 

Paıar giinü Cümhuriyet Halk 
Partisi ltyonkuıul Başk nı, Vali 
Tevfik lladi Baysalın reisliğinde 
toplanmış ve hazırlıklar hakkanda 
g5ıiişmeler yapmıştır . Son ~ıknn 

kanu mucib:ncc hazırlıklara tah .. is 
edilen müddetler azaltılmıştır. Bu
nun içindir ki, seçim nihayet yirmi 
Martta bitmiş olacaktır. Yine Paıar 
günü yapılan seçimde fevkalade bir 
surette toplanmış olan Belediye Mec· 
!isi intihab Teftiş Encümenini arala· 
rından ~eçmittir. Bu heyet allıs ı ~· 
Jediye azalarından, dördü de Vili· 
yet Umumi Meclisi Daimi Encüın 
a7.alarından olmak ü1ere un kışıden 
mürekkeptir . 

1 
~9T0N SURiVE FRANSA iLE 

; MUCADE·LEYE KALKACAKMIŞ 
leri ve anbarları mevcud 3000,000 
liralık malzemesi de dahil olduğu hal· 
de 1,570,000 lira üzerinde mubayaa
sında iki taraf mutabık kalmışt ır . 
Şirket personelin lehine tesis edil- 1 

Nnfin l't•lüli /Joy Ali ÇPtinknya 

miş olan muhtelif taavün sandıkları 

mevcudatı da mahfuz tutulmuştur . 

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

sonra tarihin Pampei'den 
eşsiz büyük 

-
faciası 

şölö 

On altı şehir mahvoldu 
tam 50,000 kişi öldü 

Şili : 31 ( Sabaha karşı ) - Şilideki Zelzelenin 
vuku bulduğu ik i yüz bin nufuslu mıntaka hal
kının yüzde yirmi beşi ölmüştür. O n alh şehir 
tamamen, bir şehir de k ısmen harap olmuştur . 

BULGAR SiYASETi 
BULGAR BAŞVEKiLi DIYORKI -----

Türkiye ile iyi 
retede yakında 

dostuz tica 
başlıyacağız 1 

Sof ya: 30 (Radyo) - ea,vekil i\ ösu lvanof Bulga r mecltaln 
de enter na•yonal vaziyetten uzun uzun baheetmı,ttr. Ba~vekll 
bu nutkunda ezcUmte şunlar ı aöy lemlştlr: 

-
0 Enternasyonal hadiseler .-- -

•ndl•• uyandı,.;naktadu·. Millet 
hır, mevcut dostıukıarı takviye Bal l l k devletleri 
ve Yeni cı o ılluklar ıeıninl y olun 
dadır. Bizde bu su9h ve anlaş 
ma •lyaaet lnl taki p ediy oruz. 

Ve bu sıyasct kıyınetiııi had ise 
lct karş ıiınd a tcharuz c ttiı ın ckı .. dırl 
B:.ılgarıstdn arlık her tarafta itimat 
~.ı 7.an.mıştır. Türkiy ~ ile olan münase ' 
ctleıımız hergün biraz daha kuvvet ı 

l~n.lır:kte devam ediyor. Yakında bir 
~ıckar~t muahedesi iledc bu dostluğu 
a vıye edeceğiz.,, 

J ap::>n e lçileri toplan tısı l 

P Mis: 30 (Radyo)- J l 
P · o_ . aponyanı rı 
arıs, oerlrn, Roma Bru··1c 1 B 

·ı • ae ' ur· 1 
goı elçı eri ~~rada toplanarak nok 
~za! tuba•?!': bulunmu~lardar. 1 

konferansı 

Koprnl ı ag : 30 (Rad> o) · B .. ltık 
J cvll'lleri harici>·e nazırları ça rşa n 1)a 1 

günü toplanacaktır. Konferans Ko· 

1

1 
p r nh <tgda yapılacaktır. Dört gün 

kadar sürece ği tahmin edilmektedir ı 
·ı 

Kolonel Kole i\nkara- 1 

dan Hataya döndü 

Antakya : 30 ( Hususi ) - Ko· 
~ncl Kole Ankaradan dönmüştür , 

ole, Ankara temasların :fan mem· 
nun döndütünü beyan etmiştir • 

HATAYDAKI 
MAHKEMELER 
Yabancı hakim tayin 
edileceği habet'İ yalan 

lskcnderun: 30 (Hususi muhabiri 
mizden) - Hatay mahkemelerine ya
bancı hakimlerin tayin edileceği hak· 
kında çıkan şayıalar üzerine ı- atay 
adliye vt·kili şu beyanatta bulunmuş 
tur. 

- Hataya bir Fransız hakiminin 
tayin eJilecc1in: dair S uriye gazete 
!erinin neşriyatını ben de gördüm. Te 
şkili mahakim kanunu Hatayda bulu 
n~cak. mahkemelerin nevi \'e şekilleri 
111 tayın ve tahdid etmiştir hu kanunu 
hükümlerine göre Hatııyda başka b:r 
ma~kemenin teşkiline imkan olmadığı 
ı:- bı heyet! hakime arasına Hataylı 
olmıyan bır hakimin girmesine ve ka-
ıairey vermeşinede imkan yoktur. 

Bu ınutalealarımız halen mcri olan 
kanunun icabatındadır. Hukuku düvel 
noktasınd a n da tcdkik edilecek olur 
sa: Kaza hakkı müstak il bir devletin 
ıstiklalinın en hliyük bir tezahürüdür. 

r'tıibuki hır ecnebi hakımin bir 
dcv :cı t u ı r.ığında k<t z <ı ya ıııcıııur edil 
nı csi u ıl 1. \ it t ıı is tık lfılırıc ınütlalıcılc · 

dcıı h.ı~k,ı bıı :;;ey sayılamaz. Ccncv 
ı c aı.ı.ı:;;ııı .ı~ı 11.ıtrıy l> .: vlctın in tanı 

istikhı l ııı ı ı.ınıınış \'C hu cıııla~ııı<t Tiır· 

kıyc v F ı aııs.ı De v: t lcı ı t.ır<ı ' ıııcicın 
iııı za cd ıl ııı ; I; ~urd iyl c 1 lc1ta ) ııı ı.sti., . 

l ti lı bu ı k ı hül.ıiıııctın 1.ı ın ;:ııı <ı i tıı ı a 
g iı ını :;; tıı. Bundarı b ı~l< a nııll .: lll! r c~ · 
ıııiyetıne dcgil bii tuıı d evletler de Ce 
nevre c1ıılaşnıa s ıııı kabul clııı i s oldu · 
gundaıı ıstıklaliın it. tckafülü d övcli 
altı .1dcıdır. 8inacncıl eylı hangi nokta· 
d~n derpış edılccek olursa Hat ııy da 
bır ecııebi hakimin ic-rayı kaza etme 
sine imkan kalmamıştır. Es ısen ecne. 
bi mahkemelerinin teşkili hakkındaki 
159 . numaralı karaınljme ilga edilmiş t ir 
Surıye kaı.etelerinin yazı t arzlarına 
bakılırsa Hataya gönderileceği iddia 
cdılen eı·nebi hlkiminin kapitülasyon 
lar mülgadır. Mülga olan eski hukuk 
kaideleri ne istinaden yeniden ecneb 
mahkemeleri lCfkil veya ecnebi hakim 
tayinine yine imkin yoktur .• 

Şam gazeteleri hararetli neşriyat 
Halep : 30 ( Hususi muhabiri. 

miz bildiri)·or ) - Suriyede dedi 
kodu ve sinirler yatışmada yeni yeni 
mevzular ortaya çıkmaktadır. 

~öylendiğ'ir.e göre Suriye Ali 
koın~seri. Dürzülere sükünet ve intizar 
tavsıyesınde bulunmuştur. Diğer ta· 
raftan Cebeli Oüruzda da Plebisit . 

1 ğ .. 1 . ya 
pı aca ı soy enmektedir. Ali Komis,.r 
~ali hazırda Celep de Lulunmak lad 
Al

. K . ır. 
ı omısere büyük teıahurat yapıl-

maktadır, 

~ ~ürıülcr her tarafı Fransız ve 
Durzu bayraklarile danatınıştır. 

.. Ş a m gazetelerinin yazdığına 
gore, Cebeli Düruz bir an için Şam 
hüki'ımeti_ndcn ayrı yc.şıyacaktır. Şe:m 
gazetelerı Vatani kitleye \'e Fı ansa ya 

-------

şiddetle hücuma devam ediyorlar· 

(Elkabl·s) gazetesi diyor ki: 

- Muahade uçtu, İskenderun 
ııçtul Cebeliduruz Lazkiye ve Cezi
rede uçacak. Vezirler hala sandalya
larına sımsıtı batlı duruyorlar! 

Yine ayni gazetenin yazdığına 
göre, Fransızların Suriyelil~rle teşri· 
kimesai etmek fikrinden nihai suret· 

te nükul etmeleri üzerine, nufuzlu bir 
şahsın tavassutu neticesinde memle· 
ketteki bütün parti ileri i(eltnleri a· 
rasında bir u 1.laşma hu ,ule gelmiş 
ve bütün vatandaş) aıın tek cephe 
halinde yeniden milli mücadeleye 
başlamaları kararlaştırılmıştır. Bu U7.• 

!aşmaya tavassut eden maruf şah-

--- -
AVUSTURV A BÖLGESİNDE 
KARIŞ!_KLIK ŞAVİALARI 

Berlin havadisi 
çıktılı söylenen ' 

Karısıkhklar 

1 Viyan• ••hrl 1 t e k Z i p ediyor 

Bedin: 30. ( RaJyo ) - Alman 
askerlerinin topl :ınrnası üzerine Avus· 
turyııda , bilhas::-a Viyanada karışı k· 

lık la~ çık lığı hakkında ecnebi gazete 
ve aıanslaranda haberler görülmek
tedir. Ayni zamanda bazı Alman kı· 
talaranın Şimali Amerikaya ve fspan. 

yaya gönderilmesi hakkındakiJ::!;'İ• 
ahıi öa katiyen asılsızdır . 

Hakikat halde Alman dağ kıta
ları toplanmıştır . Fakat bu toplanış 
kış talimlerinden başka bir şey de
ğ'ıldir . 

siyetin buldutu fo r ınül bütün par ti! er 

tatmin edecek mahiyetted ir . 

B\I mesele hakkmda Bayram er

tesi Suriye ahalisine hitaben b ir be· 
yanname neşredilecek tir . 

FiLiS Ti NDE 
MÜSADEME 
Kudüs : 30 (Radyo) - Gazze 

i'ftasyonu civarında çeteler tarafın
dan lngiliz kollarına tecavüz edilmiş· 

tir. Yapılan müsademeler neticesin· 

de Araplardan yedi l8şi yaralanmış 
lngilizlerden de üç kişi hafif yara· 
lanmıştır. 

Hint müslümanları cemiye 
ti Çemberlayne müracatta 

Bombay: 30 (R:ıdyo) - Hint 

müslümanları cemiyeti bir mektupla 
Çemberlayna müracaat ederek Filis· 
tin konferansına iştiraklerin\ talep 

etmişlerdir. Bu teklifin kabul edilece 
ği sanılıyor. 

Bay Cevad Açıkalın 

lskenderun : 30 ( Hususi ) 

Türkiyenin Hat:ıy F evkalade Mü· 
meı;si li .Bay C evad Açıkalın lstan· 
hu la gıt m iştir . lhy C c \•ad Aç ık ;ı lııı 

Ba )' raııı e ı tr ·i ~ht;ıy 1 a v ~" l t"Jr· 
c kl ir . 

Türlçİye - Suriye 
enılak işi 

Mü La kerele r bc' Ş 0 ı) acak 
Bcıut : 30 Tüı k • ) ~d rkı Sıırı 

ye ve Lı ıl.m aııl ıl ar ırı eıııı akı ile Suri 
yc·dl' ki T ii ı kl ı ı in em lakı mtselesı 
hakkında sene leı d t·nçeı i F aransa i 1e 

Türkiy~ arasınd a cere} an eden ve 

bir türlü neticelenmizen müzakereler 

son safhasındadır. 
Ankaradan Ho- Kamiser liğe ge· 

len bir habere göre T!1rkiye hükfı · 
ıneii bu meseleyi kati surette hııllc 
karnr , vermiştir. Bu karışık işin de 

yoluna girerek herke~İn malına ser 
bestçe sahip olması temin edilecek· 

tir. 



z = z 

AVRUPA MEKTUBU 

M~~~~~=~!~=~~:~~~ -,~-~~e~h~_ı_r~~h~-a~b~-•~r_!_•~~r,~n~_j 
bir istatistik tutmuştur. Bu istatisti$e nazaran amerikalılar, aile bütceleri ı 

nin yüzde 25 inden yüzde 40k adarım gıdalarına ayırıyorlar. , - Vatandaş: ı' SPORCULARIM iZi N 
Bazı memleketlerde, mesela lngiltr.rrde ye-me içme !tandardı iyidir. 1 

Yalnız en faydalı gıda madJeleri yoktur. Büyük. Britanyada adam ba-
1 

Bugün Kurban Bayramı. Yuvan 1 

şına süt, tam Jı:ıda ijyeninin icap ettirdiği südün yarısı kadar düşmektedir. da çoluk ~ocıığunla bu günü- K 1 ş F A A L ı• y E T ı• 
Norveç gibi dana bazı memleketler eardır ki, tereyağı ve yumurta kutlularken senin heran üzerin· 

fibi yenecek maddelarini ihraç etmeyi düşünür ve milli istiklalden mah 1 de kanad geren, stni aile · yuvanı 
rum kalır. ı ve güzel yuıclunu göklerden gele 

Yalnız Fransada gıdalar pişirilmek Üz <!re hozırlanırken, besleyici ev cek tehlikelere karşı koruyan tay 
saflarının bir kısmını kaybeder, Ekmek, et ve sebze ne kadar çok olursa 1 yareyi unutma. Bu çelik kanatları 

Kayakçılarımız dün 
hareket 

akşam 
ettiler 

olsun, eğer iyi pişirilmez veya fena hazırlanırsa hiçbir işe yaramaz. 
1
1 ve bu kuvetli yurd bekçill"rini her-

Milletler cemiyeti raporunda umumiyet itibariyle gıda maddelerinin gün biraz daha çoğ~ltmaya çalı 
Fraosada daha iyi hazırlandığı yazılıdır. şan (Türk Hava Kurumu) nu unut· 

Bozantıya 

BÖLGELER ARASI KIR KCŞULARINA iŞTiRAK iÇiN TAKl
MIMIZ ANTRANÖRLE BiRLiKTE KAYSERIYE GIEIYOR · ma Keseceğin kurbanı ya ayne'1 ve 

== == ..... --........ _ ........ 
' ' t Avrupa postası $ t- .... ______ ......... ~ 

Hitler Sovyetlerle 
anlaşmak istiyormuş 

ya para olarak (Türk Hava Kuru· 
mu) na ver. istersen bunların deri· 

ı !erini kapına kadar gelecek me 
11>urlara makbuz karşılığ nda vtr. 
Bu suret'e Türk havacıhjıria bü 

ı I yük bir yardtm yapmış ol~c~ks~~· 

Müsabakalar neticesi ve bayramda yapılacak maçlar 
f 

Bu kış bölgemizde can1ı bir si- arasmda hususi bir fotbol nıacı ya 
por hareketi göze çarpmaktadır. pılac~ktır. 

BOtün dünya Hitlerin bundan sonra ne yapacağ ını beklerken 
Nazi Lideri, Avrupadaki hakimiyetini tamamlamak maksadını 
takip ederek; Sovyet Rusya ile gizli bir anlaşma düşünmekte
dir, 
Plln hazırlanmak üzeredir. Bu hafta Sovyet ve Nazi murahhas. 
ları bir lskandınav hükumet merkezinde, ihtimal Stokholmda 
buluşacaklardır. 

Hitler Berlindeki .5ovyet elçisi ' 
ile laik dakika göriifmüş ve kendi· 
sinin Berlinle Moskova arasında bir f 
111iiıakere açılması hususundaki .,. l 
zasunun Staline bildirmesini istemiş· J 

tir. 
1 

Son günlerde ~ovyet 1-tariciye 
lcomisni Litvinofcan, Moskovada bu· 
lunması zaruı i olduğundan dolayı, 
Cenevredeki Milletler cemiyeti top· 
lantısana gideceğf bildirilmişti. 

O zamandanberi de Alman mat 
buatındaki Rusyaya hücumlar kesil 
miştir. lngiltert, Fransa ve Amerika ' 
aleyhine birçok şeyler yazılmakta ! 
dır, fakat Stalin veya Sovyet siya. 
seti altyhinde bir tek kelime söy 
lenmr.mektedir. 

Hitler, Sovyet Rusya ile yakın · 
!aşmaya Münih anlaşmaııından sonra 
karar veı miştir. 

Hitler, Stalinin, Çekoslovakya 
buhranı sırasında garp demokrasile 
ri ile herabt'r harcktt etmek teşeb· 
hüsünde sukutu havale düştüğünü 

biliyor. 
Hitle• in Rusya işlerinde fikir da. 

n1ştıtı Her Fon Ruunbcrg, kendisi· 
ne, Sovyet Rusyanın şu iki siyaset 
ten birini takibe mecbur kaldığını 
soylemiştir: 

1 - Avrupa siyasetlerinden ay 
ralmık ve Amerika ile sıkı bir işbir 
lijine girişmek: 

2- ideoloji farklarını nazarı dik
kate almayarak Almanya ve ltalya 
ile anlaşmak. 

Gizli istihbarat memurları Na 
zi liderine, bir çok Rus siyasilerinin 
Sovyet - Amerikan dostluğuna ta· 
raftar olduklarım bildirmişlerdir. 

Eter müzalcereleıde iyi netice 
ahnac~lc olursa Hitler "O Kanunu· 
sanide Rayştağda söyleyeceti nu 
tukta Ruıyaya karşı "dosça,. sözler 
ıöyley< cektir. 

._... ..... ----~ ......... ----~~------

INGILTEREDE 

Hava 
karşı 

akınına 
tedbir 

Sivil müJaf aa işlerine memur 
bakan Sir Jobn Andruon tarafın· 
dan, tatilden evvel parlamentoya 
vuilmiş olan • Hava hücumlauna 
yeni müdafaa programı " hemen 
hemen yirmi milyon kişiyi , bomba 
parçaların <t , zehirti gaza v~ yıkıla· 
cak yapı e11kazın11 karşı koruyacak 
mahiyettedir . 

Bu programın dışında kalan yir· 
mi be-ş mılyon kişi , ya havct teh· 
likesine maruz bulunmıyan sahalar
da veya ınruret halinde, emniyetli 
yer1ere nakledileceklerdir . Fakat 
doğrudan do~ruya isabet edecek 1 
'Olan bombcılara karşı , hu prO&'.!.PDI ' 
da h•nüz terti '>at a•ınmış değildir . 1 

Yeni programda, hükumetin bugüne 
1 

kadar almış olduğu tedbirlerin hep 
sinde bir yenilık , bir değişiklik var 
dır . 

lngiliı hükumeti ,, bundan altı 
ay evvel, uker i mevzileri andıran 
sıkınakların inşasına taraftardı; hal· 
buki , şimdi y~p yeni fikirlerin 
tatbikine doğru gidilmektedir. Yeni 
tasawurlara göre, evveli , halk üç 
grupa aynlmaktadır : 

1 - Hava taarruzu esnasında ev 

Gençl•·rimiz rnuntaum çalışmakta Resmi atletizm mu'labakaldrına 

1 

1 

ve bölge antrenörü bay Cevadda gelince-: 400 metrelik kır koşusu ne I 
devamlı bir faafiyet göstermektedir. ticelenmişlir. Birinci Şevket (Toros) 

Kaysf'ıide yapılacak bölgeler 14, 20, 3 dakikısda, ikincl Ali 14,. 
arası kır koşularına Lölgtmizden 55 dakikada (Seyhan) uçüncü Na· 

Kl'ıılay balosu 

Şdırimiz Kızılay kurumu menfa 1 
atına halktvi salor unda 4 Şubat j 
cumartesi akşamı bir balo verilecek 

1 
tir. Bu baloya aid davetiyelerin da· 
ğıtılmasına başlanmııtır. 

üç kitiden müteşekkil bir takım, ant ci Kaykot (Toros), dördüncü Celal 
renör bay Cavadın ıiyaseti ı.ltında Kottlay. 
bayramın dör<1Üncü günü şehrimiz 
dtn hareke~ edecektir. Dün akşam· disildct koşularıda neticelenmiş 
da bir kaıakçi kafilesi bozanbya tır. Mesafesi 10 kilometre ollln bu 
hareket etmiştir. Oı ada kayak spor lcotu da 2S,3 dakikada Ali Çetin 

l lan yapılacaktır. Er (Toroı), 2S.8 dakikada ikinci Ah 
\ Bayıamm ikinci günü Kayseri met Eceaoy (Torostan). üçüncüsü 

l Muhtelit ile Seyhan Adana sipor Kemal S•wnla (Seyhan sipordan) 

DÜNKÜ HAVA 

Gök yiizü açık. Hava hafif rüz· --------~!"!'-~!"'!"'!!'---~1!1!11!99!!---~ 
girh. Ençok sıcak gölgede J 8 dere I 
ce. Geceleri enaı sıcak 3 dence. - Türk Hava Kurnmu -, 

11 Ad•na 'ubeal Yurdd•flarıntn 
Kurban Baıramını iyi dll•k· 

lcrinde Lulunanlar ; lerle kutlular • 
2- Sokakta bufunanlar ; ı -
3- iş başında bulunanlar 
iş başında bulunanlarm emoiyet 

altına alınmaları vazifesi , patronla
ra, müessese sahiplerine bırakılmtŞ 
tır, sokaktaki halle için , belediye 
ler, üstleri örtülmüş hendekler, sı 
ğınaklar ve yeralta parkları yaptr 
racakla ı dır. ikametgahlar için ise, 
lngilteredeki inşaat tarzım göz önün 
de tutan direktıfler verilm~ktt:dir . ~ 

bodrumları olan evlerin, lıodı um 

Hatay Mebusları 

lskt"nderun : 30 ( Hususi ) -
Hatay Mebuslarınan Türkiye Dev 
lct Demir yollarında Parasız seya · 
hat edec : ği malumdur. Suriye De. 
miryollar idaresi de Hatıy Mebus. 
larmın l kenderun -- Payas De· 
miryo!ania pırasız seyahat etme 
!erini kaLul etmiştir . 

tavanlarını çdik örgülerle takviye \ İsp~uyadaki yabancılar 
etmek cfü~ünü!mckt~dir. Ancak, hal 1 •

1 1 111 11 
k ı. ·· · b" k b d ı KatalonJalllar ve • a yan m e 
ın uuyuıe ır ısını, o rumu o.mı 

1 
yan iki k .. tlı evler~e ~turma~ ta ol 1 K&~alonya tampertmanı ve mtn 
duğundan, başka bır ~~~~ .:rr~ıbatı ı faatleri icabı ltalyanın ispanya üze· 
yapılmdsma zaruret gorulınu~tu · · On 1 rinde devamlı hir nüfuzuna engel 
milyon kişinin hava. hücumlctnna kar. teşkil etmektedir . Katalonya zihni 
şı koru~oıasını tt~m ed~ct> k ~ olan 1 yetinin bütün ananeleri ltalyan ka· 
bu ted~ır t'lşınabıledek ~ır agı_r lı ·~.a . puralizmine zıttır. hal yanın ticareti 
olmak uzere yapılaclk o an çehk or ı de erek lspanyol Amerikasında , 
tül~rdir. Bu ört~l~r, evin ~vl~ ~e bah ger~kse bizzat ispanyada ancak 
çesınde dıvar dıbııı: yerıl"ştırıleıt-~ Barselonun zararına olarak inkişaf 
60 santimetre t_oprağa gömülecf"kt·r edebilir . ltalyanlarıa Barselonlular 

Örtünün iistü toprakla takviye doğru fan doğruya rakiptirler. Hatta 
edil,cektir. Alakalı daireler daha Alman piyasasında bile bu rekabeti 
şimdiden, lu çelık örtiilerdrn ge· güdüyorlardı . 
niş ölçüde siparişlerde bulunmak· 
tadır lar. Bu İşin başarılmasında, 

İşsiz kalmış işçiler kullanılacaktır . 
Faaliyete gcçilinçe, bir yıl miiddet 
40,000 işçi bu yüzden ekmek pl· 
rası kazanmış olacaktır . H.-r ne 

masraflarını devletin üzerine alac .. · 
tını söylemi" bulunuyorsa da, vakti ' 
hali y:-rinde olanların bunlan para , 
ile satm alacaklarım da ilave et· 

karlar Sır John Andeıson, Lu siper rni~tir . 

Ferid Celil Güven'in Tiyatromuza 
kazandırdatı milli eser : 

Çakır Ali 
VE 

Kürsüden Uzakta 
Büyük Facia 

7 Şubatta Asri sinemada 
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Gayip çocuk 

Fotoğrafım yukarıya koyduğu· 

muz. 931 doğumlu korıdöktor Hüse 
yin oğlu Halil fbrahim bundan yir 
mi gün evvel istasyon cİ\•armda ge 
zerken gaip olmuştur. gört'ftlerin ye 
ni istasyon karakoluna veya malba 
amıza haber vermeleıi insaniyd na 
mına rica olunur. 

Çocuğun üzerinde yün bir ciket 
beyaz çizgili siyah kısa panta· 
lon vardır. 

7-7 10208 

Pallak Bahl•l•r 

Amerikalıl 
ne istiyor 

L>oktor Gübeles ( hakı 
.-f.merıkan Mıllt!Li ue il&ı 

ba§l&g:ı a/Jında Seher B 
/ıtır gazetesinde maka 
yazmıştır. 

a a çüncü Rayh'io propag l\:JI naım,bu makalesinde, 
rudan d<>truya ame 

miletine hitap ederek, ilk önce, 
yona! Sosyalizmin Alman mil 
nin politik ve metafizik ana fik 
duğunu ve bunun bütün millet 
bul edilmiş olduğunu söyl 
.. Nasyonal Sosyalizme karşı 
yel almak Alman miUetini t 
etmek demektir. 

Doktor G·l~bbels' e göre, A 
rika Birleşik devletlerinde üçü 
Rayh'a karşı tezahür etmekle 
h•Husi yel Yahudileı ce yapılan 
bir tehyiç hareketinin eseı idir: 
mesi iktiza eden cihet, Ame 
milletinin Yahudilik aşkiyle Ra 
ve her şeyden evvel Alman mi 
ne karşı akim bir düşmanlıta 
lenip sürüklenmiyecetidir.,. 

Doktor Goebhels nosyanl 
yalizm hakkındaki müdaf aanam 
bir tehditle bitirmektedir. Pro 
da nazıra, ekonomik tazyik ted 
!erinin filvaki, iki yüzlü bir k 
benıeditini ve işin ıonun:la b 
rın kullanana tevtccüh ettikl 
hatırlatmaktadır. 

RADYO 
• BugUnkU program 

Türkiye llcı.Jyo dıjizi)Orı po 
Türki)e Rudyosu - A11kara Ra 

SALI - 31 - 1 - 39 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziti - Pi. 
13,00 Mdmleket saat a)cı.fl, 

111 ·tcoroloji h,ıberlc r i. 

Si ) 

13. l 0.14 Miizilc ( Üı>ar lar 
18,30 Prolram 
18 25 Konuşma ( Sonae 
19.00 Konufnaa (Türkiye 

19.15 Tıiık müziği ( fa-;:ı 
ti : Şttaraban faslı ) 

Hitler bu sefer de, mazide bir 
~ok iyi netict.ler vermiş olan bir si· 
lihı k~llınmaktadır: --·------------------------------------------------------------------------------------------------, 

20 00 Ajans, meteo olojı h 
lcıi, ziraat borsası ( Fıyat ) 

20.16 Türk müziği. 
Okuyanlar : Samahat Ôz J 

Mahmut karmtaş, Çalanlar : V 
Reşat E~er Cevdd Lozan. 1 
tuni zade rut cedit peşrevi. 2 
fik Fersan - Mahur şarpı : Bi 
şe yarat 3 - Giriftzen ası n -
na'< şarkı : Çaldırıp çalgıyı 4 
rdili hicazkar şarkı : Göyoiirnü 
5 - Taksim. 6 Gülizar şaıkı: 
gözlerimden gitmiyor. 7 - Hii 
ıarkı : mehtap dalgan dalgın 
S. Pınar - Kürdili şarkı : el 
aimler yakdı kına. 9 - Rak111. 
dili ~arkı : Dcmedirn hiç onıt k 
1 O - Keıneneçeci Vasil - le 

Tehdit .. 

Rusya için büyük bir ihtilat do . 
tuıabilecek olan Ukrayna meselesi 
oı taya ÇJkarılmı,tır. 

Haftalarca herkes , Hitlerin Sov· 
yetlere karşı askeri bir mücadeleye 
ıirişecetini zannetti. 

Sonra 12:Kanunusanide Berlin· 
deki Sovyet elçisine, Almanyanın 
Ukraynayı iıtili etmek niyetinde 
olmadıtJ bildirilmiştir. 

Almanyanın dosluk teklifini Sta 
linin iyi karşılamasına, Amerika ile 
dostlutu, Rusyanın Avrupadaki em. 
niyetini teminat altına alamıyacak 
mahiyette olması .amil olmuştur. 

lıkandir avyadaki gizli görüşme 
ler bir bızırlık mahiyetinde olacak 

tır. 

YAZAtt : 1 Yerinden kurtu1an 
C E K velena yelktni rüı 
LONDON garda şiddetle yap· 

raldmmata, tabanca gibi patlamata 
baılamıttır. 

ÇoualamıttJm. Hatta emin olmak 
için geı i döndü ve kaptanın "üfür· 
ferinin en koyuliyle karfl••ıtı. Kap
tan biraz ıükünet bulunca Higins: 

- O yelkeni bizzat keodim bat 
lamıştım. Hatt l emin olmak için bir 
düğıim daha atmıştım, diye kendini 
müdafaaya çalıştı. Kaptan tekrar 
feveran etti: . 

- Bir düğüm daha attın hal Sen 
donunun uçkurunu bile ~ağlıyamaı· 
11n. Sersem herif. Söyle bakayım 
sımsakı bağladınaa neden çözüldu? 

Gafbe Kaç ! .. 
-VIII-

ikinci kaptanın ürkek sesi kap· 
ttanm gürlemeleti ar ~smda kaybol 
du. 

Yarım .saat sonra, lumbar ağzı· 
nın içind .. ,,arn merdivenin l:.aşında 
Corç Doıetinin öhisü bulunduğu va 
kaptan Ka~en de herkes kadar ŞJŞ· 
mışh .. 

Ôğ1edrn sonra, kamarasında yal· 
nız kalıı ıca gemi jurnalını açtı ve 
yazmağa başladı: 

•f ayfa Kari Brun ~lu bir fırtı 

na sırasında babafingo dir~tindcn 
denize düşerek kayboldu. O sırada 
pupa~ına sP.yrediyorduk. Geminin 
.sc 'amcti namına orsalamağa Ct'saret 
edt'medim Qeniz fazla' kaba11kh O 
nun i~in sandal da indirilr:mezdi. 

ikinci bir sayfaya da şunları ka
raladı: 

•Mister Dcrotiyi güvertede pt'k 
Jikkatsız dolaştığı için daima ikaz 
eder, daha dikkatli olmasını tavsiye 
ederim. 

Günün birinde büyük makaralar 
dan biı inin kafasını datıtacağını ktn 
disine nef aatle söylemiştim. Dikknt 
sizce bağlanan bir vdena )'elktni 
iskotası bu müessif kazaya sebebi
yt-l vermiştir. 

Mistn Doreti l-üt~n gemiye ken· 
dini sevdirmişti. Bu acıklı kaza he· 
pimizi derin bir teusüre garketti. 

Kaptan Don Kalen edebi gayre 
tini sakhyanıadı~ı bir hazranlıkla o· 
kudu, sayfayı kurut u ve ateşledi ve 
düşünmete başladı. Morey Rogersin 
atıldıtmı hisseti. Morey Rogers do
kuz mil yıpıyordu K:.ptan Don Ka 
lenin kıllı yüzünde bir memnuniyet 
gülümsemesi belirdi. En nihayet gar 
be kaçmıı ve allahı aldatmıştı. 

-Son -

--------------------------·-------------------------------------------------------~· 

hicahar saz semaisi. 
21.00 Memleket saat ay• 
21.00 Konuşma ( hukuk il 

ma kuıuınu ) 
21. l 5 E'Jham, tahvilat, le 

nukut borsası ( fiyat ) 
21.30 Müzik ( radyo ork 

- Şef : Praetoriuş ) 
1 - J. Haydn - senfoni 

jör Nr. 31, 176S yaüılmış. a 
ro b ) A lagio c ) menuetto 
ç) Fmal, Modeıato molto ' 
Strauss : Rüit si bemol mı' 
nefesli sazlar ıçin, op. 4. a ) 
b ) romans c ) Gavot ç ) 
syon ve füg 

22.20 Müzik ( keman 
Pi) 

- Gerisi dördüncü sahife 



31 ikinci kanun 
Salı günü akşa 

mından itibaren 

A 
Telefon : 

s r " 1 
• 
ı n s e 

1939 

m a 
250 

Bayram gün ve 

gecelerine mahsus 

fevkalade program 

Sayın halkımızın bayramlarını kutlar , sıhhat ve saadetler diler 
Beyaz perdenin en şöhretli Bülbülünü, 939 mevsiminin en nrfiı filminde sayan Adana halkma takdim ile şeref duyar. BÜLBÜLLER ÖTERKEN - LA BOHEM - ÇARD l\Ş FÜ~STIN KAST ADIVA -- SARAY 

KONSERi gibi yalnız m büyüle pheserler yar1dan beyaz perdenin altun aaçh, billür sesli, eşsiz bülbülü 

Martha Cgg~rth ve dünyanın enbüyük komikleri TBEO LINGEN - Hanı MOSER - PAUL HôRBIGER - LUCIE ANGILISB ve yrni Jön Prömi)'e ve Mihracrnin Gözdrsi - Hind Mezarı 
L "' filmlerin baş Yaldızı FRITZ VAN DONGEN tarafından yaratılan : 

(S a r ı Z a m b a k) 
Sizleri hiç durmadan kahkahalara boğacak, katıla katıla güldürecek ( Faka Basmaz ) Türkçe sözlü: Lorel Hardi 

3 - Bayan \...eneral 4 - Başkasının Kılığında 5 - Şehvet Adası 6 - Kral Eğleniyor 
DiKKAT : Kişe her vakıt açıktır. Localarımzı telefonla temin eJiniz. ( SARI Z.ı\MBAK ) ve ( FAKABı\SMAZ ) filmleri gece suvarelcrinde österilecektir. ( FAKABASMAZL.ı\R , 

filmi ayrıca her gün matinelerde de gösterilecekti. Diger f ılmler sara iledir g J 0236 
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KELEBE.· 

nd 
Ahnedin karısı z,.hra : 29 ya. 

•ında. 
( V ak,a lzrnirde büyük bır otel 

de feçiyor. Ahmedin karısı Zehra 
ile Tarık Tarıtm oJasındaki şezlong 
da bışbaşı, konuşuyorlar. ) 

Tarık - Bak sevg lirn, artık şa 
fak söküyor, hay.ii kocanıu odasma 
ıit. 

Zehra ( Kalkarak ) - P~kili 1 
aını, daha vakit v.u. fstınbulda seni 
de bu seyahatte çağırdığı zaman ka 
~ul etmeni rica ettim. Çünkü rf'hat 
11z olmıyıcağımzı pekili biliyorduın 

Tarık - P~ki, peki ama, benim 
canım sıkılıyor. 

- Sıkılma. Diinyada hıç kimse ~ 
nin uyku3u bu adamın uykusu kadar 
ağır değildir, Uyuduğu zaman artık ! 
uyanmaz ve hiç bir fey onu uyandı ' 
rıtmaz. Sanki öfmiiı de mezara gir 
miş gibi. Bir aşık için ne hoş şeyi. 

- Dotru dotru .. Fakat, artık 
giyin., Bir kerr yakalanırsak!, 

- Kabil değil, .. 
- O kaJar bağırma. Yanımız. 

J.ıki odada yatıyor. Duvar çok ince 
dir. ! 

- Ne olur a canım. 
( Oldukça yaksek sesle bir şarkı 

söylemete başlar. ) ı 
Tarık - Aflıth aşkına batırma. 
Zebra - Ne korkak şey yarab 1 

1 
bil Eiu Lir te'ılik e olsa bağırarmı -
yım?I. 

- Evet ama, tiiyl~riın iirperi 
yor •. 

- Sana şayanı hayret bir şey 
söyliyey;m mi ?. 

- Ne?. 
- Kocam uyk, sunun bu kadar 

•tır olduğun:ı inanmıyor .. 
Ona bakarsan uykusu o kadar 

hafıf, o kadar h-ttif ki ! . 
- Kelebelc uykusu ... 
- Evet .. Gülüyorsun ha 1 ? Bu 

~u. kimin sayesinde böyle zannediyor 
bılıyor n1usuu ? Benim sayemde .. 

Ona daima: • Ahmet, uykun o ka 
dar h~fıf ki, o'.ur şey detil... l 

Bır parınatırnı bile oynatamıyo : 
ru~. Hemen uyanıyor.sun!,, diy~ diy 
e nıhayet o da inandı. 1 

- Ne de kurnazsın!. 1 

- Garip drtil mi ama ben par 
ma.ıı.. ' . g•rıtı oynatınca uyanacatını zanne 
dıyor .. ( Karyolanın ucunda Juran ı 
Taratan potinini ahp şiddetle bir ke 
... ,. fı 1 t ı 
rir I r • "~ a1atıyle iskemleyi dev 

· ) •tedifiml7. kadar rürültü edebi -

lJYK.USU 
t 

liriz. Bir tarafından 
öbür tarafına bile 
dönmtz. 

- Yetişr, ye 
tişir., Kocan uyan 

mua bile haşka yolcula ı düşün. 
Nihayet bizi otelden kovacaklar 

haydi artık git.. 
- Sen de brrabr:r gel. 
- Nereye gelc:)'im? 
- Bizim odanın kapmna kadar. 
- Kabil değ'I; Lu ihtiyatsızfıtı 

yapman. 
ihtiyatsızlık mı? Böyle şeyler 

söyleme .. Sonra seni oday11 bile sblca 
nm., Hem emin ol gene bir şey duy 
maz. 

- Yapma Allah aşkına, ha)di 
git.. 

- Alay mı ediyoıum sanıyotsun 

? Vallahi ciddi. isteısf'n tccıübe eJe 
ram. 

- Yok, yok .. 
- Kapayı1 kadar gel .. 
- Ne inadcısın ! Şimdi kalkmak, 

i) BÜTÜN AD,\NALILAR t11 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

8 Ö S l E R 1 L M E 6 E BA.LANACAK O L A N 
Sıcak Çöllerin ihtirasla Havalarrn Filmi, Cörülmemiş derecrde 

heytcanh ve Hissi mevzuu ile mevsimin Büyük Ve Emsalsiz 
+ Sinema Zaferi olan + 

çoL -KıZı" f. 
• 

emıe 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Alatürke MtJsikili ve En Hazin Gazel ve i.;li şu:Cılarla süslii 
Senenin Hakiki Şaı k Filmini Görecek, Bcğe-necek 

ve Tekrar Seyrttme-k istiyeccktir. 
l'llmln Mualkl l11sm11H idare edenler : 

Me~ut Cemil ve Cevdet Kozan 
,.,.kı ve aazellerl okuıan ; 

Bayan Muzaffer, Nadir, Mustafa Çağlar ve Hikmet ....... - ..-................. ..,... ........................... ~ ............. ~ ....... ~ . .-.....~..-...~-
Dikkat : · -=- -- -·-~-:-..:::_ 

Lutfen Bıletlerin erken Ald111I· TAN SINEM•SI 
ması rica olunur. ~ -S M -----~-= 

1 
ayan Ufterlterlnln Bay. · 

O 
ramını T••rlk •dff. 

BU G N 2,30 da .;u..... __ ~ . _ __...,,.. 

Görünmiyen Suvari, nin 30 Kısmı Birden 
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~ Pijamayla çılc,. .ı-----·---Iİllİlll .... _____ . pantalon giymek lazım.ı ,. 

- Yolculardan birine meseli bir Çakır Alı• :'-:~~-~~~~---!·..._ __ 
kadına tesadüf ederim... 1 Muhterem Adanalılara müjde t •• 

- Birparıtolon giy .. Ne olur.. 1 Nasıl bir eser mi dediniz?. Bu akşam 
Tarık ( Kalkar) - Bir dakika 1 Şaheser Al 

evvel gidesin diye geliyorum. sar ay 
( Paot .. lonunu giyer ve kapıyı Tıyatroya ç~virenler : 

açar. ) f eriJ Celil Güven v~ RaşiJ Rıza Sinemasında 
Zehra - Oh, uzatıyorsun... 7 Şubatta Asri Sinemada Bayram h1fta .ı şerefıne sen ·nin 
inan bana, hiç bir ,ey duym-.z 10239 en ~ü.zel tn muht· ş ·m prorramı 

diyorum.. 1 Tımhın carıla hir sahif ~sini vatan 
( Koridora çıkarlar. ) neye yarar?. t d ı 

1 
B 1 1 u run. a Cdn arına veren vıtanper· 

Zehra - Kims~ y.>k ... N~ iıi•.. - i mem, zevkime gidiyor. ~erleıın kahramanlıklarını, Romayı 
( Ô..>iir oJanın icap• önüne gelır - Bırak, işiJccekler. Sonra seni tatreten, tarihin meşhur kumandan 

)er. ) &nsuvar f Haydi gir. ı ft"na bir kadın zann~decekler. lr.rından tek gözlü mehip 
( Tarik dönmek iıter. ) - Zarar yok, bu d• bir hatıra kum.ından ANl8AL'ın 
Zehta ( kolundan tutarak ) - Dur olur ( Koridorda bir gürü tü işidilir.) Kartaca 

( kapıyı açar, içeri bakar. ) Ne di · Bak biri geliyor. ( Tarık'ı içeri çeker 
yordum, işte hak.. ve kapıyı kapar. ) M h b J 

- Oh, kabil deği . Tarak - Ah Z'"hra .. Bu çıl&"mlık U are e eri 
Ne için ? Zı:hra ( Hızlı konuşak ) - Sıma 1 ~~KÇE SÖZLÜ muazzı.m 
-- istemem istemem. O kadar hunu isbat etmek istiyordum, Gör. t~rıhı şaheser.Je i~erd n vuıulmuş 

nczak<"hiz d ·ğilim. düyı ! fşte uyuyor., bar n.rmlekdın feci akibetini b .. · 
- Ne olur? 2 yük bir h~.yecanla seyredrceks~ 
- Bir de uyuku ıiyle mi alay ede Sabc.h .. Otelin taras nda kahval 1 k İ n C İ f İ 1 m 

yim?. Hayır kabil değil.. tı edilıyor . Ahmet _ Bonjur Taıık.. Senenin en eğlenceli en güzel 
- Bir kere bak canım!. Düıı gtc : rahıtt uyudu:n. 1 ir mevzu;ı malik olan : 
- Hayır, bırak. sonra vicdan a Tarık - Çok rahat uyudum. ( GizJi Yuva ) 

zabı du)•arım!. Ahmet - Ben uyuyam;.dım .. 
- Ne buda'asınl. z h Baş rollerde : aten seya atteykcn hiç uyuya 
Tarık (Alelacele bakar) - Peki man•.. ROBERT MONTOGOMERY VE 

senin dediğin olsun. memnun oldun Tarık - · Yaaa 1. TARZAN KAHRAMANI GÜ 
mu?. 1 Ahmet E,·et ... Sabaha kadar göz ZEL "ILDIZ M .\UREEN 

- Şimdi içeri. girsen. konuşsıtk kırpmadım Zehra biraz dönür:ce OSULLIVAN 
gene duynıı.z. Kıpırdamaz bile... hemen uyanırım ... Locaların evvcldrn temini rica olunur 

- Artık inandım. fakat beni Uykumu bozmak için bir sinek Telefon 212 ALSARA Y 
buna icbar etme.. vızıltısı bile kafi.. Gülüyoı ı ınuz B ·· 2 30 d 

- ( a icbar cderaenıl. gun , a : 
Ah , detil mi?. Bu halden bende memnun Kartaca muharebeleri 

- , barak beni.. delilim ama .. 
- Rica ederim. z h Gi·di Yuva e ra - Haydi artık ye .. Ç;,yın 
- Artık kızacatna MDa.. Hem Nıı k 1 s .... uca .. 10222 --------

Askeri hastah'lnesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni J>Oslahanc k ıHş sındaki Eski muayenehene•lin lsı.klal mek 

tebi karşısında opcrator Yusuf Ziya ı~uayenchanesıne Nakletmı,tır. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
9 - 26 10195 

inşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

-

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü sta.tik . he~apl~rda beton arn:ıe. 
ve mimaride mütehassrs olmasr şarttır. lsteklılerın şımdıye kadar ne gıbı 
iılerJe çalı,tıklarını gösterir vesikalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname
lerini bi ı cr istidaya batlayarak Umum Müdüılülc müracaatlara wıumu 
ilin olunur. 10162 10-13- 15- 19- 21- 24 - 27- 31-··5 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 
-- - - .. -..... ~-----

Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 

hakkında kanun 

Kmıuıı ,\ıı · .'-t.)31) 
A.al111l tu11/11: J;J 11 1!1.f'J 

• Dünden artan · 

h .. , - 1 · • t tL"'-' k L1·j 0ı ,n .. y.ın hıllerde aid ol Ju~u vrkalctlcrin tek· 
•ı<u n ::-rını·ı ı ~ı"ı t'> · .. . . 

l'f' - · M ı· V ka· let"ınin mütaleası alınarak icra V ekıllcrı Hey tın 
ı ı uıerme a ı ye c _ .. 
c.~ tcsbit ~dilecek esasları fÖ•C mubayaa edılır. 

Madde 2 _ Bu kanun neşri tarihinden muteb~rdir. . 
M.a JJ ! 3 _ 8 

1 
km 11•11 icr .rnnı icra V ckıllerı H :yetı m • m•r lur. 

1611/1939 
(SON) 

T eşvikı Sanayi Kanunile .. bu k~n~na ·~~z~yyel 2261 
sayıh kanunun baz• bükumlerının degıştırılmesine 

ı dair kanun 

/\ ıwuıı f\'o: 3537 
1\.11/,,ıl ıurılu:29/61 J9."J'-I 

.\e~ri ltırthi: MI'?! J93l1 --
M J t(\.. J lı J'<:,v:!cı s rn1yi Krnunun la yazılı oirinci Si· td e ~ - ")) ;a,ı .. . . 

f 
• .. f 

1 
haiz ınüc,,sese kurmak yahud ınu ~s:SeJelen bı· 

na sınaı muesscse evs.ı ın . 
:.J • f f 'kt' ab e lecek dereced~ tevsı etm~k v ·yahui bu ev· 

rı.ucı sını evu ını ı ıs 

f h 
. .. 1 • daha ziyade hüyütın ~k ve hu nevi ın 'iesseseleri bır 

sa ı aız mu9sese erı . ı· •· · d · · k 
h
. d b k b' hre nakletmek veya ıına atının n~v ını eğıştirmr 

şe ır en ıt a ır şe • . .. . 
· 1 · de flctisad Vekaletınden musa:ı-ie almak mccburı)'e· 
ıstey~nler evv .! cmır 

tindeJirler. 

B 
- d I · \'erilebilmesi için 2261 sayılı kanunun 3 üncü mad· u musa e erın . . . • 

d 
. d 1 af ve şeraitın mevbudıyctı lazım iır. 

esın e ) azı ı evs 
M dd 2 _ 3 Hııiran 1933 tarih ve 2261 sayılı kanunun bitinci 

dd.a ·ı e tedil edilen Teş..,ikı Sanayi hakkındaki 28 Mı1y s 1927 hrib ve 
ma eaı c dd · ~ d k' k'ld d · ·ı · · lOSS sayrh kanunun 9 uncu m• e,:,ı aşa5 ı a ı şe ı e etıştın mrştır: 

S - üeslf'selere aiJ olup memleket dc1hilinde bulunrn;ıyan vrya 
ınaı m . 1 d'I 

kifi mikıfarda istihsal vep mıa e ı mcytn aşağıda yazılı maddeler gıim · 
rük ve bund munzam resi nlerdea mu1ftır: 

A ) Bu müeSl(.SClcr il.r. müştemilatının trsi~. inşa ve lt·vsiine muklazi 

her nevi inşaat malnmeıı, 

(Sonu Var) C}5R:ı, 

TA 
__ .._....__... __ .._ __ ~._.._....., __ ._..._._,.. ........ ..,_~ıx~=~••-••~~su...-zı-s•z--....,_,,.,.._.w~.,..._,..!'!!!!!"'~~..,.._.._....---~-----~·~--ı;~s~--'!'"'O'""--~!i--~----+• ----P 

Sineına ında 
E b 

) Türk~ 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-----,.....---- KiLO FIAT-l --c----·---, __ ...___ __ 
Satılan Mikdar CiNSi En az j E:n çok 

1~. S. K. S. Kilo 
19iiöza ;...=..= '~ 9,50 , ı O ·.-= -

Piyasa parlafı • 37,50--ı-38,75-
Piyasa temizi - . 35.25 1~25_"_ 

---------1-------~ı __ ~ ........... --
·---------~·-~---1·~--~ 
-=-=-...,.-~-----ı------'------Klevland 1 44,50 

YAPAGI 

Beyaz ı 1 - Siyah ___ ___ __ /..,.....__ -ı-·-- 1--
Ç 1 G 1 T , 

---~------::-----'::-=----.,...---~~-- ~--...,;._ _ _ 
~ ı-------- 1 ~ • ·-,,..., y-e-rl_i _'~'Y_e_m_h_'k_"___ ı-...------

--.. -~.T=o~h-u-m~lu-k-,,-- -~5-,5~0 -----
' 

HUBUBAT 
Buhday Kıbns 1 -ı 

, _ _...;6:;;....-.:--,_ • ....-:~---~-~--t~--~--- --~----.. Yerli 3,37 ---- ----- ______ , ____ ---------
" Mentane --,,_;,;. ______ _ ,~----1~-----

Arpa r . 

Fasulya 
----"-------~~--~•~---- -------Ycld ı , ·---------·- - -- ----"'lı----~----Delice 

UN ----=----=----- ------ ____ " ___ -"""'. ______ _ 
Dört yıldız Salih 

--::----=---------~~--
... üç " " 

.:.C ~ Dört yıldız Doğruluk 

...:ıc :::: 

.E c: üç " .. 
-~ ~ , Simit ___ _ _., __ ~ _ 
~ B, ~ _ Ç>ört ,)'.ıldız Cumhuriyet . 
" üç " .. 

r 

Simit _ _ _ _ _,. _ _ _ __ _ _ 

Llverpol Telgraflan 1 -
28 I 1 I 1938 iş Baukasından a lın ıı ştır. 

·-----------"---~~-~-M-~~n~t~. İ--~~~~...,....-,~-.;...._..._~---_:_' 

Kambiyo ve Para 

Hazır . ı 5 17 /.ird. k ı---
--K------- - -4- - 83 ~~ay'--ı~şm-:a:rr:;---~----2-· _a_nu ..... n_.__V_a_. __._. __ - --- Frank (Fransız) - 3- 32 
_M_a_rt _ _ ....;.•.-..• __ __... ___ 4_ ~ -sterlin ( ingiliz) - 5- 89 

~ı_!Q_ Dolar (Amerika_)_ 125

1

98. Hind hazır 

. Nevyork 8 . 44 trank ( isviçre) ()0--00 

Malatya Bez ve İplik fa brik ası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 taıihli resmi gazttcdc neşrettiği yeni 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişliği lop m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

1 -)l t ı> ' trı nı ~ ;>.:;i1 V! f ı >·ikt teı l irni d i r . 20 loptan aşağı verilen 
sıparişlere yiilde 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal e:Jilmck şartiyle gönderilir. 

um n 
~ 

ideal ve Erika 
Yazı makinelerı 

N. ıımann fabrikası ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan bu 

yazı makinelerini resmi 
dcvair ve hususi mües· 

seselcrtercihan kullan· 
maktadırlar . 

Adana ve haulisi acen 
tesi · Hükumet cadde 

sinde 

8 10054 

Na uman 

Dikiş ve nakış makineler 

Dünyanın t'n tanınmış ve beğenilmiş 
makinel~ ı idir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat bt 
faiktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 

88 9490 -

1 YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli s inema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
15 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

, Kırıkk3le fabrika lanmı zda yevnıiye ile istihdam edilmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası allflacaktır. Emekli deniz makina subaylarından 

Seyhan defterdarlığından: 
Cinsi 

Otlakiye 
mahalli 

Otlakiye 
mahalli 

Otlakiye 
mahalli 

Mevkii 

Karataş nahiyesi dahilinde Adalı 
ve Bebeli köyleri dahilindeki 
hazinenin hususi mülkiyetindeki 
araziler 
Kapu arazisi demekle maruf 
hazinenin hüküm ue tasarrufu 
altındaki arazi 
Tuzla nahiyesi hududu dahilinde 
Tabaklar arazisi demekle maruf 
hazinenin hüküm ve tasarrufu 
Altındaki arazi 

Senelik muham
men bedeli 

Lira 

1500 

600 

500 

jcrı 

müd· 
Serı' 
~ 

iki sc 

iki st 

iki st 

Karataş nahiyesi hududu dahilinde Adalı ve Bebeli köyleriyle 1 
nahiyesi hududu dahilinde tabaklar arazisi ve yine Tuzla nahiyesi lı: 
du dahilinde kapu arazisi demekle marııf hazinenin hususi mülkiyeti 
hüküm ve tasarrufu altın-:Ja bulunan yukarıda mevkileriyle senelik 
hammen bedelleri hizalarında yazılı havyanatın :otlatılmasına ma~ 
olan yaylım yerleri mevcut hatita ve şartnameleri mucibince ayrı, 1 

ve ikişer senelik olmak üzere 18 1 939 tar;hinden itibaren 15 gün 111 

detle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 13 2 939 tarihine müsadif paf 
tcsi günü defterdarlıkta müteşekkıl komisyonda icra edileceğinden şı 
namelerini görmek İsteyenlerin hergün Milli emlak kalemine müra(') 
leri ve isteklilerin ihale gününden evvel taminat akçalarını yatırmıı1 

ilan olur.ur. 31 - 5 10240 

, V"-ya ticareti bahriye ma"ine mektebinden neş'et ve Türk donanmasında 
ıht iyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şaha· 
detnamtsi almış olanlar te1 cih edilecektir. Talip olanların istenilen \•esi . I 
kalarla Umum Müdürlüğe müracaatları.10136 3,5,8,12,15,18,21,24,27.3t _..._ ______________ ..._._.__ ..... ___ __. 

! 1 
------------.;..;.--------------------------------..... --
Doktor Rifat Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar

şısında 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizdr-.n onikiye kadar 
ve oniiçlen onaltı)a kadar hastalarımı bekliyoıum . 6- 15 10213 

,. 

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

l~lUJ!Ml~~Ai~A 

Kızılay 

CA~'1 ~UDTAQ.IQ 

Is mail 

civa nnda 
Müslüm 

Kemal Satır 

İskan daire5İ 
~partımanı sda 

yanında 

Hastalarını hcrgiin sabahtan akşama kaJar kahul eder . 16- 26 10040 __________________ ._,,,__,_ ________ _... _____ ,,_, _______ .._ ____ _,, 

or. lluzaff er Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinJe uz.un ıf. 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa I 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahltyin saat 12- 8, öğleden S· 

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

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac :ık muracaatları memnuniyetle kabul ede ... 

Muayrnehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

28-156 10116 Numara: 200 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındi~t20, Seylan , Çin 'e Cavadan doğr udrn dog ı uya müesstse 

mına getirilen rn mürıtdrap, taze ve kckulu ça) l ardc.ıı \ukuf ve itirı• 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertipleıi ,aı 
Muhtelif cins ve l Ü)'Ük l i.ıktc ~ utu ve pahtlrr içerisinde satılır. Ambl 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih ça) 
etiketi nefaset ve halisi) etinin trmirıatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal s• 
bakka'iyelerde sahhr. 

Umumi dr-poları ; l~lanlul TahmİıiÖnÜ No. 74 ( Kuıukahveci ~ 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul · C. ___________________________________ .... ____ ....,/ 

Bir Bayan RADYO 
aranıyor - ikinci sabifedm ;ut an 

Bir kız laleheyc gec : giindüz 2230 Müzik ( küçük or~ 
refakat cdccf'k evin ta nıııni ile ınr ş - .Şd : Nt'cip Aşkın ) 
gul olacak 20 - 30 yaş arasında ' 1 - J Slrauss Dyrıa 
hir Bayan aranıyor . IJarc:nize mü· ( esri\rı en.-iz vals 2 - Huılll 
raca at . : - pie ronun vedaı ( haıin st'r 

3 - Hans May - sana son d 
rak seni sevdigimi söyliyorıı rı ( 
- bostan 

Ceyhan Hususi muhase- ; 
be memurluğundan : 

Kazamıza bağlı köylere ( 22 ) 

adet pazarlık suretiyle 10-2-939 
Cuma güııü damızlık boğa alına

caktır. Pazarlık kaza merkezinde 
ihtiyar hey'etleri tarafından ve Bay 
tar huzurunda yapılacaktır. istek
lilerin şeraiti öğrenmek üzere Cey· 
han kaymakamlığına müracaatları 

ilan olunur • ' 10207 

22 - 27 - 31 

4 Johann strouıss - giizcl ilk . , 
( vals ) 5 - Siede - llkbahıı 
disi 6 - Fuçik - Hülya 7 DL 
il - la Gioconda ope:asındafl 
ferin dansı 

23.15 Müzik ( cazband ) 
23.45.24 Son ajan~ hal•cr 

yarınki r rog ram. .../ 

Umumi neşriyat müdiir~ 
Macid Güçlü 

Adana Türksö:rii matbıJ& 


