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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plc. 44 

IVliLLi ŞEFiMiZiN 
T ET Ki K LE Ri 

lnönü Maden tetkik ve arama 
Enstitür.ünü dün ziyaret ettiler 

Ankara 10: A . A. _ Rcisisicuınhur ]-;met lnönU dun hcralıcı !erimle 

Ha\ivckil Doktor Refik Sa\ dnnı ve lktisad \'ekili olJuliu hnlde mru:fcn tct
llılı \ c arama cnstitUsUnU ~ercflcndirmi;;lcr ' ' e pl'trol nrnmn gurubunda nrn
n~ahır hakkında izahat almışlardır. Milli Şefi teşriflerinde ve avdetlerinde 
cıvarda toplanan halk scv:ıi tczahurlerilc karşılnmışlar ve ugurlnmışlardır . 

Ankara : 10 ( A. A. ı Danimarka Elcisi bugUn Reisicumhur tarafın
dan mutat merasimle kabul edilmiş ve kendilerine ltimatnnnıcsini tapdim 
~tıniştir. KnbUI e"nasında Hariciye Umumi Katibi Numan Menemecoğlu dn 

azır bulunmu~tur . 

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

MEBUS iNTiHABI 
Parti namzedleri ayın yirmi 

ikisinde ilan edilecektir 

Ankara : 10 ( Telefonla) - Me· 
bus ini ihabı hazırlıkları yurdun her 
tarafında devam etmektedir. Haber 
a~dıtıma göre ikinci müntehip se
çııni bu ayın onbeşi ile yirmibir ara
sında temamile bitmiş olarakt:r. Mar
tın -yirmi iJ..isinde Cumhuriyet HaU: 
Partisi namzedlerinin ilan edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Mebus intiha· 
bı ayın yirmialtııında yapılacaktır. 

eksildiği, diger taraftan ise intihap 
dairesinin çoğalması dolayısile de 
arttığı görülmüştü . Bu artış eski 
meclise nnaran yirmi dörttü. Son 
zamanlarda Anlalyada esas defterler 
kaldırıldıktan sonra isimleri defter
lerde bulunmadığını söyliyerek mü
racaRt edenlerin sayısı bir mebus 
daha fazla çıkarmağa kafi gelditin· 
den mebus sayısı bu suretle yirmibeş 
fazlasile ( 422 ) ye baliğ olmakta• 
dır. 

r ...... !9 ........................ < 
; LÜBNAN'DA i 
i KARIŞIKLIK i 
! i • • i T evkifat yapıldı i 
e Beyrut: 10 - HUkOmet- ! 
i le borçlular araaınd•kl ! 
i mUzekere bir netice var· ! 
i medlllnden, komitenin ter- i 
i tlblle binlerce klfl aok•k- i 
i lerda nUmayl• yaparak • 
i altın yaz ıh borçlarmı bu· ı 
i gUnkU para klymetl Uze. i 
i rinde ödemlyeceklerlnl t 
i •lylemı,ıer ve hUkOmetln i 
i çıkarmıf oldulu teclll dU- i 
i yun kanununu protesto et· i 
i mlflerdlr • i 
i &unun Uzerln• hUkOmet i 
i komite aza•ından bazı i 
i klmselerl tevkif ederek e 
t num•Yltcllerl d•lıtmı•br. i 
t Şehir baftan bafa kapalı i 
i olup sokaklarda kuvvetH i 
i polls devrlyelerl dol••· i 

1 ' maktadır • i . ·-·-·-··· ................ ~·~·-·-·•· 
Vekillerimizin 

seyahatı 

Ankara : ıo (Telefonla ) - Ha
ber aldığıma göre Vekillerimiz inli· 
haptan evvel dairei intihabiyelerine 
gideceklerdir. Bu cümleden olanak 
üzere Maliye vekili Ağraya, Sıhhiye 
vekili Aydma, Adliye vekili Konyaya, 
Gümrük ve inhisarlar yekili lstan
bula, Maarif vekili lzmire, Ziraat 
vekili Bursaya, iktisat vekili Trabıo
na gideceklerdir. Esas defterlerin tanziminden son 

ra bazı yerlerde mebus adetlerinin J 

----- Çek k a b i n e si 

s u Ri y E D E B i R a z ı e d i ı d i 

KONFEDERASYON 
Suriye Ali Komseri bu iş hakkında 
esaslı bir rapor hazırlıyormuş ! 

Örfi 
ilan 

idare 
edildi 

r- , 

IÇekoslovakya yeni macer•·ı 
lara sahne olmak tehllke

Kürtdag"'ında isyan devam ediyor, 
Bir f ransıı tayyaresi düşürüldü 

alndel 

Prag : 10 ( Radyo ) - Kabine ! 
reisicümhur Bay Emil Haşa t:1rafından 
azledilmiştir. Hunun sebebi Çek ve 1 
Slovak aheııksizliği ıneselesiJir. Mem· 

d Halep : 10 (Hususi muhöbirim"z. 
co) - Arap ajan::ı Pari~ten aldığı 

l'lıaliimata atfen şunları bildirmek!e· 
dit: 
. Alakadar f ransıı makamlaıı, Fi-

lı t" • 1 s ııı konferanı;ı ne suretle n:tır.e e· 
Qirsc .neticelensin, Suriye meselesini 
aıtık halletmek zcmaııının hulül ettigi 
k anaatındadırlar. 

Selahiyettar zevatın bcyanatı?a 
~Orc yeni Ho - Komiser B. Ga_brı~I 

•Yo'nun şimdılik yeranc vazıf esı, 
Suriyedeki vaziyeti y.ıkından tetkik 
Cd N· erek hazır lıyacağı rapoı u en so_ıı 
ısan ayına kadar Hariciye nezarell · 

rıc · · rla "ermekten ibarettir. Yıne ısra 
~0Ylendiğine göre Pclris'teki alaka. 
ar makamlar milli blok mensupla-

tırıd ' . ı an teşekkul eden kabine erkanı· 
"c Yeni bir müzakereye girişecekler 
1 c ~Jriye meselesini halle çalışacak· 
aroır. 

a· yeni hal tarzının, 1936 muahede· 
11ld . ı·x.· ..: e tayin edilen Suriye bır 15

1 ye-
·•ııc k . · · . d td onfederasiyon şeklıııe ıstıoa 

tcc~i anlaşılmaktadır. 
dcrı)H4lep : 10 (Hususi uıuhabirimiz
tı l - Kürtdağındaki isyan hareke· 

•cr~uM • • . • t tır e n oıraıdaha vehametını ar -
b,,~aktadır. jandarma kuvvetlerinin 
tıı •ran hareketini bastırmak tan a
kay 0 duh anlaşıldığından bu mınla· 
de"' F' ransız askeri kuvveti sevkine 

•ın olunmaktadır. 
t~lir~Uriyenin muhtelif yc;rlerinden 
l<urtd en Serıeğ'al askerleri ile 28 tank 

p aQ-,na yollanmışlar. 

Bu hususta Kilis kaymakamı ile 

l Fransız istıhbarat zabilleri arasında 
1 temaslar yapıldığı ve Fransız askerle
} rinin müritleri ihala içın Türk toprak 
!arından geçmesine müsaade istendi
ği soyleniyor. 

- Gerisi ikinci sahifede -

)ekette .orfi idare ilin edilmiştir. ı' 
Parıs : 10 ( Radyo ) - Çekos· 

lovakyada kabinenin azledilmesi bura 
siyasi mahafilinde ehemmiyetle kar• ı 
şılanmıştır. Umumi kanaate gorc, 
Çekoslovakya yeni maceralara sahne 
olmak tchlikcsindedir. 

ıMADRiD DÜŞMEK 
ÜZERE BULUNUYOR 
Frankist kuvvetler Madride 
25 kilometre mesafededir 

İngiltere donanmasından üç harp 
gemisi dün ansızın Septeye geldi 

M d 
'd· 10 (Radyo)- Dün ötle- ı 

a rı . ı· b' 
M d "d dışında şiddet ı ır 

d n sonra a rı " e i olmuşıur. Bu yuzden 
tü!enk ate~urmuştu. Frankist kuvvet 
mu.n~a~:~d üzerine süratle yürümek 
len a. . kuvvetleri şehrin 25 
tedir. f rankıkst da bulunmaktadırlar. 
.1 t e ya·ının " kı ome r . k kları kamilen hukO· 

Madrıd so a . d d adık kıtaların işgalı altın a ır. 
mele s t klar dolaşmak tadır. 

Madrid-Valansiya yolu ile müııa 
kalat yapılma~a başlanmı~tır. 

Komo.nist guruplarından bir çok 
farı Frankıstlere teslim olmaktadır. 

Ka~a. or~uaundan firarlar olduğun
dan mıllı muprfaa meclisi bir leblit 
neşrederek firarilerin atır zararlara 
çarptıralacağını bildirmiıtir. 

Hatayın gUzel k•f•l•rlnden: A•I nehri 

HATAYLA TÜRKiYE ARASINDA 
PASAPORT KA YOi KALDIRILDI 

Dost Yunan hllkdmetide Hatayda 
konsolosluk ihdas ettiğini 

bir 
bildirdi 

lskenderun: 10 (Hususi mu . . . 
gazetesi bugün çok a an . habırır~ızden)- "Hatay" 

Ayrıca bir verilen haberde şöyle denilme~tedir. 

mektedir. Bu haberi şa Y 1 dıkkat bır malumat vır-
ynen nakled'y 

Mevsukan aldığımız bir hab ' orum: 

Hatayın tanınmış tüccarlarından bay lstiradi G· 
libtis Yunan hükumeti taratından Hatay konsolo•lu· 
auna tayin edılmiştir. Bay lstiradi iki gOn evvel 
Beyruttan şehrimize gelen Beyrut Yunan bqkoneo· 
loıu tarafından Devlet Reisimize takdim edilmit ve 
vazifesine başlamıştır. 

Hataya gelmek için pasa t ere göre Anavatandan 
dırılmıştır. por almak mecburiyeti kal· 

Bu kolaylık üzerine dün ak 
epeyce yolcu gelmiştir. şamkı trenle şehrimize 

ıı----:-:ME~M~L-E __ K_E __ T ___ M __ E_S_E_~_L_E:==LE=R==l=ı, İş bankası i 
heye · istifa ediy 

Plinlı mahalleler Umumi heyet ayın on 
yedisinde toplanacak 

~~ ":>ASTRO iŞLERi ESASLI BiR ŞEKiLDE 
MUVAFFAKIYETLE ILERLF.MEKTE 

1 
Asfalttaki 

modern 

1 evler i
l Kurtuluş ve Cemalpaşa , 
Planlı birer mahalle oldu 

Ankua : 10 ( Telefonla ) -
bankası umumi heyeti bo a1m 
de Ankırada toplanıc.ktır. An 
n1n mali mahfillerinde marla doliltiH 
bir habere göre, banka idare mec• 
liıi aziları topyekün iıtifa etmifler• 
dir. Bunlar arasında Türk hava ku. 
rumu reisi, Knk larcli mebusu Fuad 
Bulca, Rolu mebusu Cevad Abbu 
Gürer, Sinop mebusu Recep ZihtG 
Gaziantep mebusu Kılınç Ali vMd1r: 

. ~alkıını:r.ı oldtığLı kadar Adi' e· 
111121 de yıllardanbcri · ı y . . ' ışga eden 
şehırlerdekı emlak \ c hudut ıh tilaf~ 
lan Adanada günden güne azalmak
tadır . B'.lnun yegane amili şehrin 
Kadastro işlerinin oldukça ileı ilemi 
olmasıdır. ş 
. Şe~r~miz Kadastro teşkilatınm Sİ· 

cıl lesısı işleriyle halka haritalı tap 
senedi tevzii çalışması devam ediyo~ 

Dün aldığımız malumata göre 
Kayalıbağ. •.Reşat bey ve Kurlulu; 
mahallelerının senelierinin tevıiine 
başlanmıştır . Her Cuma günü hal
kımız Kadastro idaresine müracaat 
ederek veni tapu senetlerini almak· 
tadu. Şimdiye kadar 3738 gayrimen 
k.u~ün senetleri hazırlanmış ve ekse
rısı dağıtılmıştır . 

Bu istifanın mebuslann berbanri bir 
banka ve müessese mecJialeriDde bu· 
Junamiyacaklara hakkındaki kararla 
alikadar oldu~u söylenmektedir. 

NOT - Dün, bu haber bir ya• 
lışlık olarak Deniıbank idare mecU. 
sinin istifası şeklinde çıkmııtır. Oaır 
diler ve düzeltiriz . 

ltalyan bütçesinde 

i 16,000,000,000 
ı liret açık varlhı 

da ikm:ıl edılmiştir . Bu yakınlard t ı 
istiklal ve Hanedan mahallelerinin Paris : 10 ( Rad o )- R ad 
de Kad ı başlanacaktır.Bu su· Y om U as rosuna . . alman malümata göre 1936-19!7 
retle şehr'n k ymetlı ve ışlek ve • 
• _ 1 en ~ 'k al edil- htsapları neşredilmiştir • Bu hesaba 
ı~ar planına dahıl kısmı 1 m göre', 1936-1937 senesinde varidat 
mış olacaktır. 2A k- ·ı ı· 

K 
• . bati eni si- "' usur mı yar ırct • masraf da 40 

anun medenı ıle 1 Y ·ı k- r t · A 
cil teşkilatının emrettiti lsviçre ıis· mı Y~~ u~ur ·~~ tır. · çık mikdan 
temi ı;icil defterleri kısım kısım tapu on a 

1 mı yar ırettır · 
Sicil Muhafızlıtına devredilmektedir. 
Şimdiye kadar yedi mahallenin def
teri devrolunmuş ve mrhallelerden 
mektum 188 gayrimenkul hazine na· 
mına tesçil olunmuştur . 

Köse İvanof 
16 martta lstanbul'a 
gelmiş olacaktır 

Romanya hariciye nazarı 
Gafenko'nun beyanatı 

Çarp, ransız ordusu henüz asilerle 
Şınarnıştır 

1' Çün~ ü b. 1 h .. Urkiy un an mu asara ıçın 

tCloac:t ~ududundan geçmek lazım 
Cdar, 

Sokaklar~a. '"ıo ki ometre dışında 
Madrıdın • ı 

. t a"silerlcde mücadeleler yapı 
komonıs 

Komonistler havas ajansınm bir 
muhabirini tevkif etmitlersede bir 
müddet sonra serbest bırakm•şlardır. 

- Gerili ikiaai aallif• -

Şehrin gerek hudut ve gerekse 
t~sarruf hatkları noktasından karışık 
bır halde bulunan mahallelerinden 
~urtulu~ ve Camalpaşı, şimdi planlı 
b~rer mahalle haline getirilmiş ve es 
k!den ekserisi . kaybolmuş şahıslara 
••l , kanıık bır vaziyette bulun Eat· 1 an ı ataayon m "hailesi Kadaıtrosu 

Ankara: 10 ( A. A. ) - Bul· 
gar Bııvekili Bay Köse lvanof on 
alta Mart Sabahı lstınbula ve on 
yedi Mart sabahı dı Arıkara'yı 
plecektir , 

Bükrcı : 10 ( Radyo )- Hari· 
ciye nazın Bay Gafenko gazeteci. 
leri kabulle Varıovı temas· 
ları hakkında malumat vererek , bu 
ziyaretin üç mevzu etrafında fdôr 
teatisine vesi le verditini ve bunla· 
rın ekonomik münasebabn inlciflfa 
bütün komşularla dostlup ia...: 
si, milli ve istiklal duypla,.. de• 
ima ıöz önünde tutu._ Ollıil•• 
beyan etmiftir, 

maktadır. 
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1( ş elhl ü ır lhl c§l be ır o e ırJ--1 MÜHiM ŞAHSiYETLER 

NEGRİN 
., ...................................................... 1 ................. 1 Roma - Berlin mihveri 

bahtı kararıyor ! • 
VE 

PETAİN n1n 

Beck - Hıt'cr mülfılatını takıben B. Von Ribbentrop'un ziyaretinden 
sonra Varşova şimdi de Kont Ciyano ıle maiyetindeki ltalyan gazeteci. 
lerinı mısafır etmiştır. Bu da, " mihver ,. azalarının Polonya unsuruna 
ne kadar ehemmiyet verdiklerini gösterir . 

Fakat, bu arada " mıhver ., in bahtı bır hayli kararmıştır. Talebele· 
rin Alman aıeyııta• rümayişleri Leh milletinin duygularını hakiki mah1• 

yetıyle belırhıiştir. Bu nümayişlerin, Polonyayı, mihverin güvenebileceği 
bir istir'< tgah o ::rak gtlrmiye alışkın olan ltalyan mümessıllerinin clerın 
surette car·nı sıkmış olacı;ğı tahmin edilebilir . J 

Diger taraftan, silahlanmalarını 1 sova ve Bukreş bunun tabii birer 
hızl~ııdıran lngiltere ile Fiansa Şar imtiJadı olacaktır. 1 

ki Avrupaya yeniden ve git gide J Bu emeller Polonya'nın Almanya 
artan bir alaka göstermektedirler. ile Ruıya arasında kalan milletlerin 'ı 

Yeni 
• 

seçım 

belediye 
faaliyeti 

İntihap encümeni teşkili 
için tebligat yapıldı 

Şehrimiz ıeni belediye seçimi faa· 
liyetine başlanmıştır, Yeni belediye 
seçimini idare edecek olan intihap 
encümenini seçmek üzere her ma 
halleden ikişer murahhasın ayrılması 

için bdediye karakollara tebligatta 1 

bulunmuştur. Bütün mahallelerden 
seçi'en mümessiller on kişili.k inti ı 
hap encümenini seçeceklerdır. 

B. Hudson'un reisliğindeki lngiliz ti teşkil rdeceklerin üçüncü mihver 

caıi heyeti Moskovaya giderken 1 fikrine oldukca uygun düşmektedir. Bara1· mihveri 
Leh hükümet merkezinde tevakk-ıf Fakat Va•şova'nın, daha önce, 

edecektir. ha , et, Kolonel Beck, 1 Karpat Ukranya füzerindc Polon Ve istimlak saha Si 
lngiliz ve Fransız hükumetlerinin ya - Macar müşterek hududunun / ı 
davetlerine ica~et ederek bu ay viicuda gelmesi lazımgeleceği mü· 

1 ' REGÜLATÖR MiHVERi i
1
çirin,de Londra ve Paris'e gidrcek 

1 

taleasında bulunduğu söyleniyor. Bu 1 NTI 
TESBIT EDiLDi , VE ŞA · 

projeye Almanyanın muhalefetini YEYE GiDECEK YOLUN 
Kont Ciyano Varşovayı ziyare· herkesten iyi bilen ltalyan bakanı ETÜDÜ B 1 T 1 R 1 L D 1 i 

tinden ne umuyordu? Bunu tahmin 1 acaba buna ne cevap vermiş olabi· 1 
etmek güç değildir . \ lır? Şu halde, kont Ciyanonun Yor· Seynan üzerinde kurulacak olan . 

Varşovanın , nüfus fazlalığı için şova seyahati, Leh - Fransız itti büyük barajın inşaat hazırlıkları 
ham ma,!del re ve mahreçlere ih- l fakının kuvvetlenmesine ve Alman ilerilemektedir. inşaatı yapacak şir 
ti yacı vardır . ltalya gibi , Almanya 1 aleyhdarı nümayişlere şahit olan 1 ketin mühendisleri faaliyetlerine 
gibi , 0 da tatmin edilmemiş bir İtalyan siyaseti için bir muvaffaki· devamdadır. 

1 

Şehrimiz Orta Tedrisat 
okulları spor teşkilatı 

Spor Yurdları kuruldu 

Önümüzdeki Pazar günü talebeler arasında 
1200 metrelik bir kır koşusu yapılacak 

Okullarda spor işlerini bir ni· 
zam altına almak üzere son za 
manlarda h>planan beden terbiye· 
si şurasının hazırladığı talimatna· 

me Adana Kültür direktörünün ri· I 
yasetinde beden ı,rbiyesi Oğrt!· 
menleri tarafından 3-3 - 939 ta· 

rihinde esaslı şekilde tetkik edil· 
miş ve mekteplerde teşekkülü is 

!enen spor yuvaları, spor yurdla· 
rı kurul muştur , 

Bu teşekküller yeni yeni direk· 
tifler dahilinde daimi faaliyette · 
dir . 

Bu cümleden olmak üzere Kış 
çalışmaları neticesi olarak -123 
939 Pazar günü 1200 metre kı• 

1 - Koşuya Lise ikinci dev· 
re, Öğretmen okulu ve Zıı aat Li · 
sesiuden ( 16 ) yaşından büyük o
lan atletler ( 7 ) şer kişilik takım· 
larla iştirak edecektir . 

Her O.<UI çıkarabildiği kadar 
takım iştirak ettirebilir . 

2 - Koşu D. m:rköprü yo1u 
üstünde Askeri mahfel bitiş nok· 
tası olarak yapılacaktır . 

3 - Atletlerin soyunma ve 
giyinme halinde sıhhi durumlarını 
muhafaza maksadile Askeri mah 
fel Tüm komutanlığı yüksek mü· 
saadeleri ile temin edilmiştir . 

koşusu tertip edilmiştir . 

Talebeler tarafından çok alaka 
ile karşılanan bu koşuyu müteakip 
1800 ve 1500 metre koşular da 
yapılacaktır , . millettir. Alman·ltalyan sömürge ta yetsi~lik olmuştur. Bu seyahat, an· Dün aldıgımız ttnlumata göre 

1 lepleıine imzasını katmıya davet anevi ltalyan - Leh dostluğunun rekoletör mihveri ve istimlak sahası -------------------

IF:!!!!!_ ünün mühim şahsiyetle: 
~ rinden biri Mareşal Pc 

tain ( Pete n ) dir . 
Fransa, bu büyük elçiyi Fran' 

co nezdinc gönderirken şunhrı he· 
saba kattı: Nasyonalistlerin hüku 
meli askerlerden mürekkeptir; bir 
Mareşal onların üzerinde elbette 
nafiz olur. Üstelik Petaiıı, F ranco' ~ 
nun vaktiyle hocasıydı , , d 

Bu hesaplar doğru çıkmış, Pe i>'t 
lain, büyük bir memnuniyetle ka ~sın 
bul edilmiştir . . le 

1856 da Padökale'de doğan an 
Petain, Harbiye mektebinde pro ıse 
fesörlük ederken albaydı. bu sııa· 11 

da unıumi harp patlak verdi, Pe· '?1 

tain, Marn'da, Şampanya,da ve ıst 
1 

Verc!,un'da mühim roller oynamış •zar 
tır. General Nivelle'in erkanıhar Y 

, biye reisliğini yapmış; sonra da 
Şimal ordularının umumi kumanda· 1nla 
sını deruhte ederek Mareşal Foş'un tın 
en faydalı yardımcısı olmuştur . tı 

1918 de, Klemanso hükümeti la 

zamanında Mareşallık rütbesine lnu 
' yükseldi. Şubat 1935 senesinde ilk fsu 

defa olarak, D.ımerg Kabinesinde hı 
Harhiye nezaretini deruhte etmiş S t 
tir. Müteakiben de devlet işlerinde • h 
çalışmıştır . 

etmekle beraber onun hırsını uyan basit bir tezahürü, yan: p~k mah· 1 arazi üzerinde tesbit edilmiştir. Is· 1 

dırmak kabil değil miydi? icabında ' dut şümullü bir hadise .tarak kala· tasyondan baraja giden demiıyolu 
[Madagaskar adası onun için mü- caktır. inşaatıda ilerlemektedir. Muallim 

Çek sahtekarlığı 
muhakemesi 

Çok fecı bir kaza
1 

hlık 
lşh . ' -

lspanyol Cümhuıiyetçilcıinin t~o 
Başvekili olan Negrin'in Fransaya y' 
kaçtığı haber veriliyor . 'k' 

Juan Negrin 50 yaşındadır .
1

1 
.. 1 

Madrid mebusu idi. Sosyalist fır- uç 

kasının en namlı şahsiyenlerinden· ' 
ıııy 

kellef bir lokma olamaz mıydı ? Serge ::>aboııer mektebinin yanından Şantiyeye git 
La Trıbune des Natio11s Başkalarına ait olanı eşe dosta ik· mek için yapılacak ikinci yolun etü · 

ram etmek pek kolaydır , ve dün· düde bitmiştir. 
yadaki söınürgeleıin yeniden tak- M d "d d •• k 1 
simini istiyenıer için bu pek karlı a rı uşme 1 Halkevinde 
bir pazarlık değil midir ? •• b ( 

Fakat Varşova manevrayı peşi , 

Çek ve evrak, tetkik 
için güzel sanatlar 

akademisine gönderildi uzere u unuyor 
1 

· ı 

nen önlemiştir. .,,,.1 - Birinci sahifeden artan Hıfzı Vel~et'in konferansı Sahte çek tanzim etmek suretiy 

Evvela, Polonya sömürge husu · 1 1 le bıından bir müddet evvel Adana 
sundaki dilekleriri arazi istemek Cebe ü tarik: 10 (Radyo)-Büyük ok Hukuk faköhesi doçentlerindrıı maliyesi huabına bankadan para 
suretiyle ortaya koymaktan istinkaf yanus'a manevralara iştirak elmiş o· Hıfzı Vddet bu a:Cşam Halkt:vi sa· d • 

1 1 h ' ~ d çekenleıin muhakemesine ün agır •tmekttdir SaJece ham maddelerin lan 3 büyük ngi iz arp gemrsi ün !onunda " gayrikabili tedavi hasta· 
c gece ansızın Cebelilttarık sularına d ? cezada devam edilmiştir.' adilane bir tarzda taksimini ve faz. farın öldürülmesinf cevaz varmı ır " 

girmiştir. Bu gemil.rin birkaç gün k .• 

1 

Mahkeme, çekler ve evraklar la işçileri için dostane bir hal tarzı kalacakları ve ondan sonra şark is· mevzulu bir konnferans verece tır. ) I 
daki imzaların (sahtemi c:leğilmi o i~temt"kle iktifa ediı or. lika metine hareket edecekleri söylen· 1 

Bu iki !ekil arasında harple sulh mektedir. Ç 1 w d dtiğunu tetkik icin bu dosyayı güzel · C. H. P. ınar ı ocagın a d arasındaki k.ıdar mana farkı vardır. Paris: 10 (Radyo)- Tunus umu sanatlar akademisine gön ermeğe 
Veri.len kohferans k · ı· Onun içindir ki Polony1 ta~arladığı mi valisi Tunus Jiıranlarından birine arar vermış ır. 

Bir çocuk su fıçısına 
düşüp boğuldu 

Şehrimizin Şabeniye mahallesin 
de dün çok feci bir kaza olmuş 
tur. Berber hüseyin adında bir ada 
mm ikibuçuk yaşlarındaki Müzeyyen 
adın iaki kızı evin bahcesindeki su 
do'u fıyıya düşerek bo~ulmuştur. 

Mersinin • 
ımarı 

Vekaletçe tasdik edilen 
plana göre Mersin üç 

kısma ayrılıyor 

' 

hal şekli lüyük demokrat devlet· sığınmış ve silahları alınmış olan 1 Bu dosyanın tedkikden 

ler mzdinde git gide daha müsait cumhuriyetçi ispanyanın on bir C H. partisi _Çınarlı ocağınd 1 gelmts'ne intizaran muhakeme baş Mersin: 10 (Husu.i)- Şehrimizin 
yankılar bırakmaktadır. harp gemisinin general Frankoya ocak başkanı Mehmed Görtn tara ka bir güne talik edılmiştir, mustakbel imar planı nafia vakaletin 

ikincisi , polonya hükumeti !tal· ait oldukur u ve mürettebatının Is fından ocaklılara, parti mevzuatına ce lastik edilmişti. Bu plane göre, 
yanın taleplerine karşı bir alaka panyaya avdetle vtya Tunusta kal· dair bir konferans verilmiştir. Bir umumi evde şehir üç mıntakaya ayrılmıştır. Ti· 

1 

1 

di . . r 
Tıb doktorudur. Madrid Üni· ' 

versitesinde bioloji profesörüydü • 
Ayni za.manda iktisadi meseleler ;a 
de de mütehassıstır. Mebusan mec k 
!isinde iktisadcı olarak fevkalade\~ 
dikkati celbetmiş, nüfuz sahibi ol 1 

N· muştu . 

1 
Dahili muharebenin 

1 

şahsiyetlerindedir 

en müfrit~~ 
ıs 

lün 

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

RADYO -~ 
t rn 

• BugUr'lkU progr•m • 'n 

h 
Türkıye RcıJyo dıfü:ıı oıı p~;talııfl ~iri 
Tüı/,iye Radyosu - .1nlıara Radıusıı 'd 

göstermemek şöyle dursun bunları makta serbest bulunduklarını söyle caret mıntakası, endüstri mıntakası 
t2s>ipten kati surette istinkaf etti· miştir.· HAVA VAZİYETİ çıkan kavga iskan mıntakası. 13.30 Proğram 
ğini bildir meyi ihmal etmemiştir . Yeni inş• faaliyetinde belediye l 4 35 Müzik ( Çigan ve saire -~ er 
Kont Ciyanonun Polonya hükümet S d b• 10 Mart 939 .. çok hassıs davranacaktır. Mesela Pi ) ind 

Cumarteel 11 - 3 - 39 'n 

ııı 

-

meı kezine gelişinden önce yarı res U Tİ Ye e 1 r Umumi ev kadınlarından Ahmet endüstri mm takasında yol genişligi . l 4 00 Memleke! saat ayarı, a Si 
mi lskra ajansı şöyle diı·ordu : k f d Gök }ÜZÜ kapalı, hava h•fıf lrızı Perişan ile lsnıail kızı Emine, ne olursa olsun bodrum katın· jans, meıeoroloji habeılcri . 

" Akdeniz havası Polonyadan , On e erasyon rüzgarlı, en çok sıcak 15 derece, lsmail oğlu Mehmet adında bir daıı maada üç kattan f:zla katlı j 14 10 Türk müziği (Fasıl he , 

uzaktır ve onun yakın menfaatlerine • . geceleri en az sıc.k 4 derece, adam tarafından kısk · nçlık yüzün bina yapılamıyacaktır. iskan mıntaka yeti ) Çalanlar : Veçihe, Ru~cn f'' ~O. 
teması yoktur. Şımdiye kadar ita! 1 -· Biıir.ci sahifeden artan den döğülmüş ve yaralanmışlardır. sındaki evlerde bodrum katından 1 rit Kam, Cevdet Kozan 

yan matbuatı tarafından ileri sürü 1 Zabıta iş, vaziyet etmiş ve Meh· mada azami iki katlı olacaktır. 
14

.40 _ 15.30 Mü•ik ( Caı 
len iddiaların Fıansanın müttefiki j Müritlerin müth'ş tethiş harckaıı kolay kolay düzeleceğid~ yok g.bi· met ha~kında kanuni muamele ya Endüsıi mıntakası ise, istasyon band _Pi.) 
olan Polonyayı dostu o•an ltalyaya ı kaı şısında ağalar ve ağalara tabi 0 · dır, ilerisi ve denizle tren hlttı arası p 

L k' k d f lan birçok halk Kürlda"'ından çeki· Telefon telleri kesilmiş olup bu· pı'mış'ır, I k . t k d d" iri 17.30 rogram ' I) muarız <>ir mev ıe oy uğur.u ar " o ara , tıcaret mın a ası a e~ us I 
17

.35 Müzik ( Dans saati- P. 2ı, ke '.m•k ıa·zımJır . " !erek Halebe ve Afnne iltica eyle- günkü şerait içinde bunların tam;ri. mıntakasından itibaren halk sıncma 
' ' d ı d · k · kt M" 'ti h .. B' h 1 w 19.15 Tu"ık müziği ( Fasıl he 21, ınet.te i.r er. ne e '"' an yo ur. urr er cıgun ır y"smanın sar oş ugu 

1 
k S

" " 1 · ı J b v sının o"nu"ndl'n geçen yol 'O aca tır. T k k d ş· omuıge mese esı , u surete ve Üç gün evvel müıidler tarafın- ·raz daha kuvvetlermekted r er. ysti Celal o ses ve ar a a 
Fraı•sız itııfakı namına ortadan kal· dan P.sır edilen dört jandarmadan bi· Kürtdajlına Fran ız tayyareleri iskan mıntakası, aynı yoldan garbe ları . ) ~l. 
k., ca, kolonel beck'le kont Ciyono ri ölü olarak dağd• bulunmuştur. de scvkdilıniştir. Müritlerin }erleri- U.numi ev kadınlarından lsmail doğru Meriç çayına kadar olmak 

19
_
00 

Konuşma ( Dış politika 'illi 
b şka hangi mevzular üzerinde ko· ·Bunun müsademede yaralandığı ve ni keşfe uğraşan bu tayyarelerden bi kızı Emine edında bir kadın dün fena üzere tesbit edilmişt;r, hadiseleı i ) lil 

yolda götüıülürken ölduğü için bıra· ri, müritlerin tüfek ateşiyle düşürül k b f Beledı'ye şehı'rde ferdi inşaatı k M nuşmuş olabilirler? • müştür. lıalde sarhoş görülere za ıta tara ın 19.15 Türk müziği (Hal usı aııı kıldığı anlaşılm~ktadır. h kk. d aı tırmak için halkı teşvik ve her tür kısı ) Orta Anadolu konuşma ve ~2 Bilhassa, iki memleketin mm · Umumiyet itibarile Kürtdağı kar. Müritler en son sistem silahlarla dan kontrol altına alınmış ve a ın a 
h · b d k'b t ı t )u" suhulet gösterecektir. S · · · ı k V·Y 22· faatleri muvazi olan Tuna mesele makarışıktır . Bu anarşil< vaziyetin mü ce hezdirler. ıca e en la ı a yapı mış ır. türkületi az şaırı sıvası aşı • ·J 

feri Üzerinde . --------------------------------------------------------""\ sel ve lbrahim . . f · lıalya. Macar dostu, Romen ve r 
1 

? riye zabitine Mayııa'da Korsikalı sa 19.30 1 ürk müziği Çalanlar % 
Yugoslav dostlara karşı getiren ara 1 Tarihten 1 Son zamanlarda ıki Napolyon Yunan ımı . nılan imparatoıun aslında Maynalı Vecihe, Ruşen Ferit ~am, Cevde'.. aış 

Yapraklar Yunan gautesi Na K M d C ı Okuyan al zi meseleleri üzerinde oyn~dığı mu , _ polyon Bonapart'ın olduğu söylenmişti. Bundan başka ozan, esu emı · 1~ a 

tav.ıssı! role Polonyanın da iştirak kasabada bir Yunan kilis·si vardır. olduğu iddia edilmektedir. llyada'dan sahneler lawir eden eski Nur'. Halil P~yraz. 1 -: , ... .' -: ı~ı' 
etmesini İsi• r. Bu meseleler pek Yunanlı olduğu hakkında yazılar b'ır Yunan halısı da düğün hediyesi Zav.ıl p_eşrevı. 2 - F_aık .. beyın ·, • ta 1 d B h·k• d k Bu ailderdcn birisirin ismi Kalo 1797 d, Nopolyon Şarkta fütu y kd b 
dikenlidir ve şimdiye kadar, ne yazmış ar ır. u 

1 
aye şura an çı olarak Napolyon'un annesine veril· Zevıl karı - a 

1 
canu .ezın . 

1 1 ltalya'nın, ne de Polonya'nın mtsa- maktadır: Oo yedinci asrın sonlarına meros'du . Bu kelime "iyi kısım,. rna· hat yapmağı aklına koyunca kardl'ş miştir. Güfte : Nedimin. 3 _ Haşım ııe 1 t ~ 
ısi bu güçlükleri yenmiye muvaffak doğıu Yunanistan'ın cenubunda bu· nasıııa geldiğinden bu aileden birisi lerini Maynaya orada Bey'le vesair Fakat Yunanistan' da Napolyon yin _ Zcvil şarkı _ istersen ge Q • 

M b k 1 · · · it 1 · t d k Yunanlılarla müzakerelerde bulun· d · · · · ı ·ı t 'h · p 'd ı· 4 D d · Mahur 23 ( olama11Jıştır. lunan ayna'dan ir ta ım ai eler ısmını a yancaya erceme e ere evrını en ıyı ıı en arı çı appas gı e ım . - e enın - . 

Faşist hükıiıneti bir nevi Roma 1 kalkıp Korsika'oın Karges kasaba· "Buonopartl'. demi~. Şimdi Napol mak üzere göndermişti. bütün bu şayialHı kaydı ihtiyatla ı Şilrkısı - Gönül adlı bülbü'ünı var.' ı3,~ 
Uelgrad - Budapeşte müsellesine sına muhaceret etmış! ıdir. Hala bu yonun bu adamın torununun oğlu 1809 senesinde bir Fransız bah telakki etmektt"dir. 5 - ..... - Köçekce türküler 1 hı 

20,00 Aı'ans, meteoroloı'i habef' 
riyaset etmeği arzu etmektedir, y,_r, 

Ana oilinı 
--- ......... 



Sefalet ve ihtişamın 
pek bol olduğu yer 

HOLiVUD lNGİLTEREDE - . . 
.. ,. _________ x ---------"' H a v a bütçesi 

250000000 sterling 

Doktor 
seyahata 

Şaht 
çıkıyor 

,• 
Holivudda nasıl yaşarlar? Orada nasıl zen 
gin oJunur? Orası nasıl bir yerdir? Orada 
ne işler vardır? Nasıl tanırmak kabildir? 

x 

' ~fi 1 yanları bulan seyirciler ara de uğrayan tarafı buJuı: Lir takım 
tecrübesiz gençlerin başlarını dön· 
dürmek ve bunları serseriliğe, hay· 
!azlığa sevketmek ... 

Londra : 10 ( Radyo ) - lngi
liz hava nezareti hava bütçesini 
Avam Kamarasına t~vdi etmiştir . 
Bütçe ikiyüz elli milyon sterling· 
dir. Nazır bu münasebetle beya· 
natta bulunmuş ve bu sene içinde 
yeniden yirmi hava istasyonu kuru· 
lacf'ğını ve hava ordusunun mevcu
dunun yüz yirmi bine çıkarılac&ğını 
1940 Nisanında harp tayyarelerinin 
sayısının 2370 i bulacağını söyle 
miştir . 

Berlin: 10 (Radyo) - Alman 
devlet bankası eski nıiidürü doklar 
Şaht uzun sürecek bir istirahat se· 
yahatına çıkmıstır, D;ıktor Şaht'ın 

bu seyahati hakkında çıkarılan şa 
yialar asılsızdır. Şaht hiç bir resmi 
temas yapacak değildir. 

da sinemaya karşı incizap bes · 
enlerin bu temayüllerini birkaç 
ına ayırabiliriz: Evvela sadece 

Zel b' f'f . k h ır ı mı seyretme ten oş 

anlar ki bunlar seyircilerin büyük 
teri~etini teşkil eder.. Sonra gü · 

ı
1 

fılmleri seyretmekle beraber 
~~ın veya erkek bir veya birkaç 
ıst A k e aşık olanlar bunlara me tup 
Zarak resim]erini, imzalarını veya 
Yazılarını isteyenler . 

Bir Üçüncü sınıf daha vardırki 
nlar da sinema yıldızı olmayı akıl 
•na koymuşlardır. Yegane hülya 
1 Amerikaya gitmek, birçok sine 

artistlerinin yaptıkları gibi ki 
nu ı · · onlar sinema gazete erının 

tsusi ~kısımlarında, ekseriya büyiik 
hı şirketlerinin reklam servisi şef 
P tarafından yazdırılan makaleler 
•hatıralarda okumuşlardır· figü · 
~lıkla ışe başlayıp günün birinde 
şhur bir yıldızın veya büyük bir 
sörün gözüne çarparak yüksel. 
k.. ' 
.Yukarda tarif ettiğımiz birinci 
1kinci sınıf sinema meraklıları 
Gçüncü sınıfa sadece "deli,. der 

· Galiba sinemaya hiç merakı 
~'Yanların da fikri bu merkezde 
t. 

Çok şükür ki bu gibi "deli,.lcre 
i tastıanır. Fakat bunların geçirdik 

hazin maceralar, uğradıkları 
kscriya feci- akihetler, öteki 
li"leri akıllandırmaz. 
Nitekim Poriste son günlerde 

. ~ böyle bir vaka olmuş Colet 
ıs · k .. rnınde 16 yaşında bir genç ız 

un birinde "oende yıldız olaca · 
" diyerek babasının evinden çı 
gitmiş. 

b l<ııın kaybolması:ıı büyük bir 
tşla .. karşılıyan ana ile haba po 

llluracaat etmişler ve bu 16 
ırıdaki yaramazı Hollivud'da de· 1 

.hatta Parisin civarındaki stüdyo 
ıtlc . 1 B. 1 , rı o an Juanvil veya ıyyan 

da da değil, sadece bekar talebe 
rı oturJuğ..ı Kutiye Laten de 1 
ltıernıeht•erin.Jen bir·nden gelmiş 
. er tenli bir talebenin garsoni· 
ırıd b s· e ulnıuşlarl. .. 

ırıerna sanatının en çok tenki 

2oZiraat borsası ( fiyat ) . 
tiblS Temsil ( Fuzuli ge.cesı.) 

. eden : lbrahim Delıdenız 
l.ı Sıle Ankara radyosu küme o· 
C~ları Mesud Cemilin idare· 
c ı r 
1 

ş ırak edecektir . 
.15 la 

21 
1 

ıvıenılc:ket saat ayarı. 
~ 5 Esham, 1ahvilat, kambi · 

. ı.2~ukut borsası ( fiyat ) 
ıııı· Folklor saati ( Halk mu· 

ız v . k ·~. ) 
il 8 c. garp musikı t(' nıgı 

'"' cdı Yönetgen Sadi Yaver 
, ·•ıan, C , ı 
ı2.0Q eınal Reşit . 
22 JQ Haf talık posta kutusu . 
f : ~. Müzik ( Küçük Orkestra-

'~e . flrı _ cıp Aşkın ) l - Koch · 

arı ) ficr zaman için dost 
at, ) 

3 
2 - Blume - Güneşde 

~a 
4 

- Thaler - Kukuk 
I~ doJd - Vollgraf - KalbiW 

/\ u ( ağır vals ) 5 - 3i· 
~ılıd rlcıyen ·· ' t· N 1 A ) c e suı 1 o. 
0 1)) J Menuetto C ) Adagi . 
~3.oo arillon 
i M .. 3,15 '.lzik ( Cazband - Pi ) 

hrınk; 24 Son ajans haberleri 
Program , 

Resmi makamlar bile bu gibi 
hadiselerin te-sirlerinden uzak kala 
mıyorlar. 

Mesela geçenlerde Lozan da bir 
usinema merkeli ihdası düşünülmüş 
Fakat Vo kantonunun müşavirleri 
bıı projeye mu'ı :ılef et etmişler. 

f leriye süı düklai nıuhtdif sebepler 

arasında ".sinemanın hazan ahlak 
üzerine yaptığı mtnfi tesirlar,, de 

varmış, 

Belki de lıu havaJisi okuyan tüc 
car zihniyetli bazı kimseler, İsviçreli 
müşavirlere kızacaklar: 

"- lsviçreliler de ama geri ka 
Oalı insanlarmış. Diyecekler, böyle 

bir teklıf reddolunur mu? Hollivud 
gibi L.>zan da bir sinema şehri ola· 
cak ve dünyanın dört bucağından 

buraya oluk gibi rara akacaktı ah 
laki sebepler mi?. 

Adam sizde... Sinema gayri 
ahlaki bir rndüst r i değil ki!,. 

O cihet doğru ama, lsviçrelileri 
de bu tarzda düşünmektt"n kimse 

mened•mez. 

Diğer taraftan, Hollivud da Şi· 
kago, San F ransisko veya Cincinnat 

ti gibi her hangi bir şehirdir, hem 
de çalışkan bir şehir ... Fakat bura-

da, kocaman sönlayt lambalarının 
aydınlatmadığı karanlık, fecaat do· 

lu yerler de vor. Zıtten, Colette gi
bi zavallı kızlar, bu sönlayt'ların pa 

Fransa Atlantik 
filosu manevrada 

Manevralar 17 hazirana 
kadar sürecek 

Paris 10 - Fransanın atlantik 
filosu 17 Hazirana kadar sürecek 
o'an bü)1Ük manevralara başlamak 
uzere dün denize açılmıştır. Amiral 
gemisi Dunkerk zıı hlısıdır: Bu ma· 
nevralara, ikinci hattı harp filosu, 
4 iincü kruvazör filosu, ikinci ha· 
fjf kruvazör filosu, ikinci torpido 
mühribi ve 4 üncü tahtelbahir filo· 
tillaları iştirak edect!klerdir . 

1M.. .. OJ k i 
ı:rur zamana ugrayaca 

1 Ergani kupon pulları 1 

Fransa - Japon 
paktının feshi 

Tokyo : tO ( Radyo )- iyi bir 
kaynaktan alınan malumata göre , 
Japonya hükumeti 1907 senesinde ' 
Japonya ile Fransa arasın Ja akde
dilmiş olan paktı feshetmek niye 
tindedir. 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Müjde müjde 
Aylardanberi sabırsızlıkla bek. 

lenen ve şimdiye kadar görülen 
şark filmlerinin en güzeli. 

Şeyhin aşkı 
Türkçe sözlü şarkılı ve alat"' 

k 'k ur a musı ili bijyük şark filminin b 
rollerinde. aş 

ROMAN NOV ARRO - MYR 
NA LOY 

Maliye vekildi, 15 nisan 939 · _Alatuıka mu:iki ve fasılları 
tarihinden itibart'n mürür zamana 1 tertıp edenler mesut cemil cevdet 

kozan. 
uğrayacak olan ikramiyeli \ ' C yüzde 

beş faizli 1933 er gani istikraz tahvil. Şarkı ve gazeller: Mustafa Çağlar 

1
• leıi bir numaralı kuponların 15 ni· 1 D.'<k tt: iz :lıhı h I 

939 k d .. b d' 1 mı ma l kalma 
' san a şamın an ıtı aren te ı ması için y •rl-:r; '" •I ı. . . 

d 1 • k·ı· b'ld' · n .v ı_ • · 1 temını 

rıltılı ışıklarına hayran olan pervane· 
ler gibi yola çıkıyorlar ve çok defa,. 
daha ışık hüzmesinin içine girme- 1 

ye e i memesıni leş ı atına ı ırmış· lrica olunur 
~ ·----------~1~03~48~ tir. 

den sefalet içinde kaybulup gidiyor· ---- -----;-1 :Ş~T-:E:--::-;-::-:""":""':"'':""'-------N l HAY ET 

lar. TAN s·NE Hollivud'da - Sinema şeridine ı M As 1 
geçmemiş - kim bilir ne ~ad~r fa_-

• 

cıa cereyan ediyor. Hollıvud dakı 
sehletten bahsetmiştik. işte birkaç 
rakam, ki insana gayret sarih bir 

fıkir veıiyor: 

Hollivud'da resmen tescil olun· 
muş 20000 figüran vardır. Bütün si 

nema şirketleri haftada bunlardan 
ancak 3 000 nini ku!lanabi'irler.1.000 

figüran hayatını iyi kazan~aktadır. 
2.000 tanesi iyi kötü gtçınmekte 
dir. Geriye kalan 17.000 kişiye ge· 

). bu zavallılar da aç kalmakta 
ınCt', 

ve bılhassa kadınlar, en aşağı sevi· 

yelere kadar diişmektedir. 
Kıssadan hisse: 
Artisti beyaz perdede, Holliud'u 

da hartada görmeli! .. 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında. 

· b .... k dehası 
Sinemanın ikı uyu 

RE f A GARBO-CHARLES Boyer 

1 q39 senesinin zafer tacı 

KONTES VALEVSKA 

BU AKŞAM 
BUtUn Halkımızın Sabırsızhkla Bektedlklerl 

A Ş K Diyarlarının . . . . M U S f K l Beldcleı inin Filmi 
Görülmemiş dert'cede Harikulade mevzı u, baş Do"' d" .. ·· R. k .. · 
V N f. M k' . s· Ş.. . n urucu a sları 

e t' ı; l.ISI ısı le ır ıır, Bır Aşk ve Emsalsız B' ~ h 
ır ':l'A eser olan 

ea,tan aa,a Renkll Bir Sanat ve Sinema Harikası 

:=;ŞAHANE VALS "u 
El B .. o·· s· -yt:vm utun unya ınemalarında Birden Büyük M ff k' I .. . . . uv;ı a ıyet erle 
Gosterılen 938 - _939 S~nenelerının En Müstesna Filrr.ini GALA 

Musameresı Olarak Takdim Ediyor 

Baş Rolde : KUKARAÇA Flimlnln Unutulm•z 
BILLOR SESLi YILDIZI 

- STEFFI DUNA -
Büyiik Fedakarlıklarla getirilen Bu Ş0 heser Bu"tu"' S d 1 · n eyre en erı 

Cezp ve Teshir Edecektir 
iLAVETEN: . 

1 

1 ahesrrinde sizlere Şaheser er ş h · ve Deniz Ateşler İçı"nde) 
k d etini bır da a ıs . 

sanatlarının u r 10365 10354 
lbat etmiş olacak_.:.,ı_a•.d.ır. _______ --...---..----------------------1 .;..-----------

--------------------------------------------
Sen<;:nin en güzel f ·ı . ' ı mı ..... 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

Muhterem müşterilerine, Beyoğlunun en büyük sineması ( Saray ) ın 
geniş salonlarını m1h5ere çeviren evlat muha~betini en ince 

noktasıııa kadar anlatan 

Oyna yarılar: (Vicdan azabı ) Viktor Mac 

Laglen Peter Lor~ 
Harikalar harikasını sunarak davet eder 

AYRICA: 

En 
. 

yenı dünya haberleri 

Kişe her vakrt açıktır . Localarınızı telefonla isteyıniz 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

11 - Mart .. Cumartesi gündüz 2,30 matinede 

1 - Amerikanın kuruluş•Jna ait ço 'c içli, çok hareketli ve çok 
heyecanlı bir mevıua malık 

(Dünya değişiyor) 
Yıldızları : PAUL MUNI - MAGERI f LINDSA Y 
2- ( Beyaz Melek ) Simone Simon 

GELECEK PROGRAM : 
Kıvrak Ovunlar . .. Bayıltan Nağmeler ... Çıldırtan Aşklar şaheseri .... 

( Senorita - Altın dağların kızı) 
Yıldızları : Herkesin sevdiği, nağmesine bayıldığı.şarkısına gönül taktığı : 

( JANETTE MAı<DONALD - NELSON EDDY ) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 250 
10358 

Halkevi başkanlığından~ 1----------·--
fstanbul hukuk fakültesi doçenti 

bay Hıfzı Veldet tarafındal' 11 
mart 939 cumartesi günü saat 21 
de Evimizde (gayri kabili tedavi 
hastalarm öldürülmesine ceavaz var 
mıdır) mevzulu bir konferans verile 
cektir. Giriş kartları Halkevinden 
dağıtılacaktır. 

10359 

Kanun adamı 

BÜYÜK FACiA . 

18 Martta Asri sinemada 
10355 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

A 1111m /\'o: J /,{7 
A.nbııl tarı/u; ]U 6 19~8 

:\eşrı ıarıhı:2)16 IYW 

- Dünden artan · 

Tütün ambarları hudud ve istikameti dAhilinde tütün nakleden çiftçi
lerden naklolunan Hitünler kontrol cüdanında yazılı mik~ara mutabık ol
duğu takdirde bir liradan beş liraya kadar hafıf para cezası alınır. 

Mıdde 92 - Çıftçi. 39 uncu m:ıdJe mucibirı~.e .. muayyt:n müddetin 
hitamından itibaren nihayet 15 gün içinde mahsuluou tamamen veya kıs· 
men a b t 1

. d bu geç teslim ettiği llitünün her kilo veya m ara es ım e erse, 
küsuru için 5 kuı uş, bu 15 gün geçtikten sonra tütünl.erini ambara geti-
ren çiftçilerden her kilo veya küsuıu için 15 kuruş hafıf para cezası alı-
nır. 

Kanuni takibat her halde bu ekici 15 gün geçtikten sonra başlar. 
Şu k d k" 'ft · 

1 
müddetin airnıesin Jen en aşağı 3 gün evvel a ar ı, çı çı muayyeı • . . 

lnhisa ı Jd · ·· caatla tütünlerini ambara vaktınde teslım ede-r ar aresın ~ mura . . . . 1 • 

miyeceğini köy ihtiyar meclisinin ilmühabenle tasdık edılmış makbuı bır 
sebebe binaen ihbar ederse vuku bulacak gecikmeden dolstyı c~za alın· 
maz.. 

Madd 93 _ ç ft · cüzdanında yazılı zimmetini iki on beş gü 1 g.!; 
e 1 çı, k d ı · · d ı· tikten sonra dahi tamamen veya kısmen ambara en ı ığın en tes ım et· 

mezse tarladaki miktarından 0 S fıre inJırildikten sonra hesap netice · 
sinde meydana çıkacak borç eksiğinin her bir kilo veya küsuru için iki 

buçuk lira hafif p•ua cezası alınır. 
Ambar lama müddr-tl~rinin bitıminden bir a}' sonra yapılacak araştır· 

mada çiftçinin elinde bulunacak tütünler zabt ve ınüsaiere edilmekle be
raber her bir kilo veya küsurundan beş li~a . ağır pua cezası alınır ve bu 
araştırmada elde edilecek tütünlerin sahıbı hakkında 1918 sayılı kanun 

hükümleri tatbik olunur. 
Arama üzerine- zimmete kayıtlı tütünlerin tanıamiyle mevcud olması 

halinde bunların a:nbara teslim t.dilınemiş olmasının maddeten sabit müc 
bir seb,eb vtya zaruretlerden ileri gildiği iddiaları mabkemec~ tetkik 

olunur. 
Bu nıüdaf aa varid ve sabit görülürse ikinci on beş gün içinde getir-

meyenler için kanunen muayyen olan ceza hükmolunur. 

Madde 94 - 60 ınci madde mucibince beyanname vermeyen veya 
defter tutmayan ve defterlerine günii gününe kayıd düşürmüyenlerden b.:s 
liıaddan on btş lir.lya kadar hafıf para cezası alınır. 

1 



_4 

A ana Borsası Muameleleri 
-PAMUK ve KOZA 

-KiLO -FIA Ti 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
E.n çok 

K. s. K. S. Kilo 
~ 

Koza 9,50 1 
-Piyasa parlağı_.:_. -34,75--_ -35,50-

Piyasa temizi 34 1 ·- . • -· 
1 

1 
1 

Klcvland 40 -, 
.~-

YAPAGI --Beyaz 
Si vah 1 1 ı- -

ÇICIT 

1 
-,--- -

1 -- -
Ycrı "Ycmlık,, --1 

r " 
"Tohumluk,. 4 62 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

·-~- 1 --, - - ~ .. Yerli 3,25 
1 ·--.. rv ntane -Arpa 

Fa ulya -Yulaf 
Delice --

·-,_ 
Kuş yemi _ ,_ 

- Keten tohumn 1 
-~ 

Mercimek , "J -Susam 1 

u N 
Dört yıldız Salih , 

-- -... üç " .. ·- .:::: Dört yıldız Doğruluk .o cı;ı 
~ t; üç .2 c " . 
o - Simit = Cil ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::l 
C'I v- üç ı-.. ,, 

" 
Simit " 

Liverpol Telgraflara Kambiyo ve Pr .. a 
10 1 3 I 1938 Jş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 
,_5 30 Lıret 

I== --Rayişmark 
Vadeli I. 93 

ı-+ Frank (Fransız ) 3 35 ı---

Vadeli il. 89 Sterlin ( İngiliz ) -5-9' 
Hind hanr 

1 : 

12 Dolar ( Amerika ) 1261 43 
Nev~ork 75 Frank ( İsviçre) 00 00 

______________________ ._. __________________________ __ 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistcn, Seylan, Çin ve Cavacan c'oğı ud~n c'ogı U} a rr.üessese na. 

n ma getirilen <"n rr.ür tc:hap, ltıze ve kc kulu ça) lcı 1dc:ıı \ukuf ve itina ile 
}'apılan haımanlariır. Her Zfvbe göıe değişen numaralı tntipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve l Ü)iikliıkte lutu \e pahtler içrrisinde satılır. Ambalaj· 

ıarıncaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti ncf aset 'e halisi} etİr ·n h nıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticareti anrsi ve ıyı cıns mal satan 
baH ali yel erde sahlır. 

Umumi depolaıı ; ı~tanl ul Tal mi~cııü f\'o. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lsıanbul . C. 

' 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kıııkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli 
!erden Ankarada bulunanların Silah Fabrikasına, lstanbuldalcilerin Zeytin· 
burnu fabrikasına, lzmirdekilerin de lzmirdeki Silah Fabrikasına, bu ) er 
ler haricinde olanların da ıstida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

7-9-11-14--16-18-21-23-25-27 10346 

(. ~umbarct~·biri 
1 
1 

" ... ~ .. 1 
l .. 

\ 
I' 

,/ 

.A. i ,, 

( 

• l TlıRJ<IY! 

~lRAAiB1=lNJCAS( 

Diş tabibi 

tt··snü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac=tk n .uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

57-156 l 0116 Numara : 200 

Milli mensucat fabrikası limited sosyetesinden: 
lıyas ağa mevkiinde ve ırmak kenarında kain tahtı tasarrufumuzda 

bulunan takriben 300 dönümlük r oı ta kal ve meyve bahçesi iki sene 
müddetle icara verilecektir. 

Pazarlığı 30 mart tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de 
milli mensucat fabrıkasında yapılacaktır. 

icar şartnamesi her gün mezkur fabrikada görülebilir. 

11-14-16 10360 

-----------------------------------
Dr. uzaffer Lokman 

le hastalıkları müteha sısı 
;) 

Hergün muayenehanesinde hast. atını kabule 
başlamıştır. 

·-----------------------------------------------------

YUSUF 
Müe 

AYSAN 
• 

sesesı 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elt.ktrik makinaları 
ve malzemrsi telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisah 

Abidin paşa 
Noter 

11 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

-------------------------------------------ı 

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor •• • 
musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 
V csaire •.. Vesaire .•. 

ASRİ SiNEMADA 

/ Adana belediye riyasetinde 
Tapunun 
numara Tarihi Cinsi miktarı 

arşın 

"J7, 110 Mayıs 931 Üç bap dükka 105 
nın tamamı 

Hududu Sa bibi ----------------i Y emini tarik yesari ve arkası Mulla Ali oğlu Duran 
sahibi senet cephesi tarikiam zade veressleri. 

Belediye vergi ve resimlerinden borçlu bulundukları 35 
ruştan dolayı isim ve evsafı yukarıda yazılı üç bap dükka 
tcıhsili ~mval kanunu mucibince müzayedei evveliyesi 21 gü 
yedei katiyesi on gün müddetle müzadeye çıkarılmıştır. 

müzayede salonuna müracaatları ilan olunur. 

Belediye Riyasetinden: 

1 - Kanara Gazozhanesi ihti 
yacı olan yarım milyon adet kapsul 
ile beş litre Limon esansı açık ek· 
siltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Kapııul ve esansın mu ham · 
men bedeli 1375 liradır. 

3 -- Muvakkat teminatı 103,13 
liradır. 

4 - ihalesi Nisanın 13 cü Per. 
şcmbe günü saat 15 de Bele.diye en 
ciim ·ninde yapılacaktır. 

5 Şartnamesi Adana Belediyesi 
yazı işlen müdürlüğündedir. isteyen 
ler oraJa görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü mu 
vakkat teminatlarile birlikte Beledi 
ye encümenine müracaatlerı ilan o· 
lunur. 

11- 14-18- 22 10364 

Belediye Riyasetinden: 

Belediye Riya 

1 - Hükümet ci 
Parkının taraça kısm 
çı~ arttırma ile ve iki 
le icara verilecektir. 

2 - Yıllık muha 
deli yiİ7. elli liradır. 

3 - Muvakkat 
liradır. 

4 - İhalesi Mor 
Perşembe günü saat 
diye encü neninde ya 

5 - Taliplerin b 
ğe: ehil olduklarına 
hinden birhafta en 

cumenine müracaat 
vesikası almaları şart 

6 - Şartnamesi 

dürlüğündedir. 
isteyenler oradan 

lirler. 
7 - Talipleıin i 

ayyen saatle muvakka 
buzlarile birlikte Bel 
nine müracaatları ilan 

5-8-11-14 

Şurayı Devlet kararilc ibtal cdi· 
en Belediye intihabının yenilenmesine 
Belediye kanununun 31 inci mad · 
desine tevfikan 10, 31939 tarihin. 
den itibaren başlanmıştır . 

1 10363 
Seyhan Defte 
öan: 

~-----:-.,.....,......,,,...,,...-,--,~~~.,.....,.....-

1 Ceyhan belediye riya-
setinden : 

1 iKiNCi AÇlK EKSiL TME ILANI 

1 Belediyemizin açık rksiltn.e su 
retiyle ,'iatın alacağı (2400) lira mu
hammen bedelli 400 adet ahşap 
elektrik direklerirıe, evvelce yapılan 
ilan veçhilc eksiltme tarihi olarak 
tayin olunan 6 Mart 939 Pazaı tesi 
giinü istekli çıkmadığından 2490 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesine 
tevfıkan eksiltmemiz on gün daha 
uzatılmıştır. 

ikinci eksiltme, 20- ·3- 939 pa· 
zartesi gürıü yine Ct-yhanda bele 
diye salonunda saat 15 de açıla 
caktır. Bu işin muvakkat teminatı 
180 liradır. Lıteklilerin muvakkat 
teminatlarını ihale saatından önce 
maliye vezntsine yatırmış olmaları 

meşruttur. 

f stt-klilain muvakkat teminat 
makbuzları ve 939 senesine ait fr 
caret odası kayit makbuzları üzer 
leriııde olduğu hal•Je ihale gün ve 
s;ıatında belediyemiz salonunda hı.
zır bulunmaları lazımdır. Şartname 
!eri görmek , ve daha fazla izahat 
almak isteyenler hergün mesai saatı 
içinde belediyemiz fen işleri büro· 
suna müracaat edebilir lt'r, Mektupla 
sorulara derhal kar~ıhk verilecek 

tir. 103 61 

2423 lıra bedeli 
Hükümet konağının i 
çüncü kata bağlıyan 

venlerin sökiilerck bet 
ması ve inşaatın d: va 
detce muıur ve ubur 
yapılacak olan ahş11 

vakkat m:rdiven ve d 

tının yapılması 5 3 93 
tıbaren 15 gün müdde 
meye konulmuştur. 

2013/939 tarihine 
[zarlt"si günü saat on c 
darlıkta toplanacak k: 
çık ~ksiltme ile y 
şartnameyi görmek ist 
gün saat 16 dan 17 y 

Emlak Müdürlüğüne ı 

bilecekleri ve istcklilc 
teminat akçasile ve bu 

leccklerine dair Vila 
dan aldıkları vesika ilt 
racaat ları, 

5- 8 - 11-

Umumi neşriyat 

Macid Gi 
Adana Türksözü 


