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ULGAR BAŞVEKiLij 
ARIN GELiYOR 

ay Köse lvenofa kalabalık bir 
refakat ediyor zeteci kafilesi 

BAŞVEKiLi HUOUODA KARŞILAYACAK OLAN 
HEYETiMiZ ISTANBULDAN HAREKET ETTi 

k6yJerimlz 

Varlık halinde koyü ele a· 
lan, ona hukuki şahsiyet 

it- veren, ıstıraplarına el a· 
oy 'le köylü davasını ortaya ko· 

\'~ onu temel taşı yapan Cümhu• 
idaresidir. tB/Mart/1924 te ka

edilen köye kanunu ile köylerimiz 
•t ve inkiıaf sahasına dahil ol· 
: her iyi işimiz gibi köylerimizin 
1"11lısı da Cümhuriyete nasip ol· 
ur, Saltanat idaresi köy ve köy· 
dainıa atır mükellefiyetlere tabi 

Ut. onu istismar menbaı olarak 
llnuştır. 

:: devrin telekkilerine ıöre köy· 
aktan mahrum, külfete maruz, 
l~yi istenen; hiçbir ıey verilme· 
bır mefhumdu: 

lstanbul : 14 ( Hususi )- Ôbür-

1 

gün şehrimize gelecek olan muhte
rem mi~afirimiz Bulgar Başvekili K~
sc fvanol'un mihmandarlığma Harı. 
ciye Vekaleti Ticaret ve iktisat dai• 
resinden Fikret tayin edilmiştir . 

Dost ve komşu memleket Baş· 
vekilini karşılamak üzere Fikret, di
ger hariciye memur lariyle birlikte 

hududa gitmiştir. 
Ekselans Köse lvanof Ankarıtyı 

ziyaretlerinin ilk günü etnotrafya 
müzesine giderek Atatürkün tabu· 
tuna hür met ifasında bulunacaktır . 

Başvekil Kôse lvanof'la birlikte 
Bulgaristandan güzide bir matbuat 
Heyeti gelecektir . Gelecek Heyet , 
başta matbuat Umum Müdürü Yorgi 
Sarafinof olmak üzere , tıükümetin 
naşiri efkirı Dinez gazetesi ve Fran· 
sızca La Bulgarie müdürü Protoç 
Utro gazetesinden Naimof , Zora , 
gazetesinden Kopukof ve matbuat 
müdürlüt\i müşavirleri ve foto mu· 
habirleri ıelmektedir . 

Mi L L i 
Ş E FiN 
KABUL 
RESMi 
Cümhurreisimiz dün 
ankaradaki Subayla· 
rımız için bir kabul 
resmi tertib etliler 

Ankara: 14 ( Tcfonla - CUm· 
hurrcisimiz MilH Şef f smet lnönll bu 
gUn i.lgleden ~onra Çankaya köşkün· 
de Ankarada bulunan Ordu Subay· 
lan için bir kabul resmi tcrtib d· 

mi,lerdir . 

LONDRİ~'DA 

Mühim askeri 
evrak çallndı 
Londra : 14 ( Radyo ) - Lon

drada dün akpm bir otomobilden 
mühim askeri vesikalır çalınmıştır . 

ismi gizli tutulan yüksek rütbeli 
bir zat, otomobilinden biran uzak
laştığı esnada , içeride • bir çantada 
bulunan evrakın çahndıtını söylemiş-

tir • 

ANŞLUSUNI 
YILDÔNÜMÜ • 

KUTLANIRKEN 1 

ÇEKOSLOVAKY A'DA 
BÜYÜK NÜMA ViŞLER 

Slovakya, Almanya himayesinde mustakll 
bir devlet olarak ayrılacakmış! 

' ' Tarihi bir r••lm: Alman kıtaatı geçen ••M Avuaturr•r• girerken 

Viyanadaki tezahürat B t• lava'da vaziyet 
r-.--VIY ANADA SÖYLENEN NUTUKT ı\ 1 p:~ ,:!adyo)- Praliılavada vaziyet çok 

·--.. ,- 1 ciddi ve tehlikeli bir şekil aldı. Çek kıtaatı şehrin 
Atatürk mümtaz bir dahı· 1.dı·. i mühim binalarını işgal etti. Müze binasına mitral· 

O 
yözler yerlcttirildi. Askerler nümayişçilere süngü 

nun adı ebedi olarak t •h kullanmaktadır. "Slovakya Çek tedhişçilerinin boyun 

geçmiştir. Almanya eski ~~tıt e duruau altında yaşayamaz,, maalinde beyannameler 

f·kı . . mu e- daqıtılmaktadır. 
ı erının sevgisini hali kalbı·n- Eski Çek cumhurreisi Tiso Hitlerle görüşerek 

,l<öy yolsuzdu, münakale: tabiatın 
:a ettiti patikalarla bin bir müş· 
t içinde temin ediliyordu. Köyde 
r iınamların din derslerinden ve 

tiı t~lkinlerinden ilham alırdı. 
Aıayiş; köylünün hiç göremedi· 

lali~ olamadıfı, hatta tahayyül e
•ti bir mefhumdu. Ş.kavet, 

Müstemlekeler 
talebinde ısrar! 

Bratishıa hareket etmiştir. Maks serbest bırakılmıtiır. 
de yaşatıyor. Bu muhabbet. . Profesor Pakev hAla mevkuftur. Yeni cumhurreiai 
L "l" b ımız Sıdor eakı kabine azalarını çaaırarak istişareler yap 
fıa a akidirl mıttır. Cumhurrcisi akşam üzeride hariciye nazırını 

kabul ederek uzun müddet görüşmüştür. 
Almanyadaki Anşlus yıl dönümü merasimi mü· 

nasebetiyle buradcı aümayişler olmuştur. Almanlar 
elterınde gamalı haçlı bayraklar taşıyarak bQyDk nO 
mayif ler yaptı. Bunlar Çek aekerferr tarafından dO 
gülerek daöıtılmıttır. 

.. 
Bertin: 14 °(Radyo)- Bota A 

• adam kaldırma, hayvan hırsız
• · · lier yer.fe gijnün adr vakala· 
S lftda yer almlf tı. · 

•nd farkı: Atalık. mollalık, ho· 
• bacılık, kibyahk • . . . Köyde 
~zlı zümreler. yaratmıştı .. Köy 
I 0!ün gelirleri bunların elinde 
Jlımai maksadlarla tesis edilen 

1 ar bunların me'keli olmuştu. 

Sistamatik Silahlanma, arzunun 
tahakkukuna kadar devam edecek 

luıun yıl dönUmO bO ük t n lmanyada Anşlu 
Y azahürat içind k ti 

tır. Amiral Beder b ü • u anmış· 
. . . u m nasebetle mOhim bir nutuk 

söylemıttır. Amiral nutkunun b" k 
mittir: ır ısmında şöyle de· 

Londra: 14 (Radyo)- Çek hudutlarının garan· 
tisi için Almanyaya muraacaat yapılıp yap~madıt)ı 
hakkında bir mebusun aualine, hükumet erkAnı mü· 
meıBSi li tarafından ne müıbet nede menfi bir cevap 

tkof\omi adına köyde hiçbir ha· 
tt eserine tesadüf edilemezdi. Kıt. 
Yıllarında köylü sefalet içinde 
•ıurdı. Elinden tutan, yardımına 
11 olmazdı .• Bilikis ata, mülte-
~~ mürabaha•:ı için bu bir nimet· 

uksek faizlere köylüyü borçlan
t •le, ömrü b~yunca köylüyü elin• 
.utınak için böyle yıllar gözetle· 
~ B~nun içindir ki, köylünün iki 

1 bır araya gelmezdi., 
Vetem, sıtma, Firengi ... Köyleri 
~lıta çevirmişti. Bu yüıd~n bi~· 
0ıler söner· harabeye donerdı. 

ka ' ·ı · f nun ve nizamlarla defi : or 
•detıerle idare edilirdi. 

~ük milli .şef buyuruyorlar ki; 

Berlin : 14 - Leipzig serk.isin· 
de propaganda Nazırı Dr. Göbblin 

' verdiği muhim bir nutuktan sonra 
haricde uyandırdıJI akisler buraca 
buyuk bir ehemmiyetle takip olunu· 
yor. Almgnya'nın Ounyada mevcud 
~evadda olan bir hiss-esile buna aid 
ticaretin mUsavi bir derecede olmak 
suretile bir hakkın istenmesi çok de· 
fa tekrar edilmiş ve 80 Milyon nU· 
fus için bulunduiu _yerlerin yaşama· 
)arına kifi olmadıl1 ileri sürUlmUş· 
tur . 

Almanya'da mUstemlekeler hak· 
kında haricde verilen hukumler, hiç 
bir şeyden haberi olmayan du.ygu· 
)arla karışık fena arzulann bulundu· 
gunu gösteren bir harek.et olarak te· 

Jakki edilmektedir · 
Mustemleke aleyhdarı bulunan 

b
i memleketlerin gazeteleri içe· 

ecne . 't" 

tvekil oldutum vakit elde bu 
11 bütçenin 3 de birinden fazlası. 
t0Ylü veriyordu. Anadolu ortasın· 

11 
ttısüs etmiş bir köylü hükumeti 1 
~~"1uz için evvel emirde onun 1 

ll hafifletmete cesaretle teşeb· 1 
tttiJc A. · • ' 'I alt 

risinde bilhassa '' Temps " ın ' ıraZ· 
ları daha umumi ve toplu olar~k. ?r~ 

k 
-~a çah•anlardan bırısını 

taya oym"'O " . . . 
te kil ediyor. Yapılan ıtırllzlar, ş'öy· 
le!e hulaı;a edilebilir " Al.manya ~an • ~ar vergısının ı gası m 

-~~e. yapılmış büyük, korkunç 
lık 1 •11Y•ttı. Mali noktai n ızardan 
ti e 1• bir imtihana maruz olan heY 
IG ~ı.r hükümet ancak idealist bir 
lr~!'ti o!mak hasletile b~!ç~nin 
t b~nberı alışılmış 3 de bın uze· 
''J.1 °Yle bir tecrüb~ye girişebilir· 
i b~hakkak ki acar· köylü sırtın· 
.ıuk- .. .,, 

btr ~n en atırı idi; onun içindir· 
iltt:un artan niciliğ'i köyü yal· 
•)o •.den uçuruma sürüklemekle 

llaıı11 rjlt?nu lazımı gayri müfariki 
tQ bü ı~am usulüde; - derebey· 

llQ e Yuk kuvveti vermek ve o 
• n hak·k· . k l'i)le k _ 1 ~ tımsalini yaratma 
baht oylu varlıtında, köy içti· 

' lttir,.~da en büyük yaralar açı· 
~rGlü ar Y•.şatıyordu ... 

iıtir!or kı köy; Cümhuriyete 
İtlllit b ~ ve yokluk içinde inli· 
'tilt141 ~ unuyordu. 

Ştf: •vıası sonlarında Ebe-
,,.,. 

• Ür'- · 
• ""1Ye · •si; hak~·~ sahibi hakikisi ve 
!., •kı müstahsil olan köy· 

'kt' d' güçluklcri ~ırf nasıonalsozıa· 
1 ısa ı . . 
list Rejimin takip ettigi . hır . sıyaset 
icabı olarak sistematik. bır ~·I~lan· 

devam ettirilmesınden ılerı ge· 
maron , h r Bu yuzden asıl mubım ve a· 
?t~r ~eleler ihmal edilmiştir. Al· , a ı me... • . . . . 

• hududlarınm selameti ıçm Sa· 
manya 

h k'kı' mevkiine ve büyük vas· 
surun a 1 

f ına işaret buyurmuşlardı. 
Kanunlarımıza gore: . _ 
Kö man~vi şahsiyeti haız ~omu-

. yidare ve başlı başına bır. var: 
nal bır h . eti manevıyeyı 
lıktır. Mu~t~r, .~.8 ~~yde devletin de 
temsil ettığı gı 1 

· d memurudur. 
devletın e k k ıs yaşından 

Köyün; kadın er e . . 
- Hl tarafından seçılm•ı 

yukarı koylu er köy idaresi· 
bir meclisi vardı. Kanun 1 ekono• 

•1 - 1 yal tanımsa • 
ne ku ture , sos ' • hhah koru· 
mik bazı itlerle umumıdsılıl\oını temin 

k • H bayın ır • 
yacak, oyun - . 1 l bmil etınif• 
edecek mühim vazıfe er a 

tir. ______ _ 
• 1 -

1 

lah ha,,ırhldarını bitirdikten sonra d" 
1 

- «Atatürk mümtaz bir dahi idi. Onun adı ebe 
şimdi daha ileri vararak. bunları mUd· 1 0 arak tarihe geçmiştir. Al . hiııı bir tazyik siyasetine ilet olarak 1 rinin sevgisini hAIA k lb' d manya eskı müttefikle· 

T ı a ın e yaşatıyor B h 
kullanmak istiyor. Almanya'nın her bet aynı hararetle devam etmekt d' ' u mu ab· 

verilmemiştir. . 
Berlin: 14 (Radyo)- Gazeteler, Çeklerin zorba 

1 ıkla Slovakları meriyetten mahrum edeceklerini yaz 
maktadırlar. Gazeteler Slovakyanın Almanya hima· 
yesinde müıtakil bir devlet olarak. ilAnının bir saat 

halde tabiatca bir servete malik ol· 1ı Viyanadaki merasim çok m e ır." 
madığı iddia edilemez. Çunku Avus· uazzam olmuştur. 
tlll'ya ve Sudet gibi zengin arazileri -------------------·---~~------------------

meselesi olduOunu kayd etmektegır. 

kazanmıştır . ,, 1 
Bu suretle ~ apılan itirazlar mUs· . r-·-·-·-·-·-·-·-·-·- l 

tem lekelerle alakadar olan meseleleri !! ti ı N D 1. STA N·-·-~<,!. 
ortadan busbutun silecek surette 

tebt;keli bir inkar mahiyetindedir . ı •'. 1 s T 1 K L A" L 
11 
•• 

Buramn kanaahnca, iki mühim 

meseleyi tayet ciddi olarak göz t ı S T ı y Q i 
önüne almak lazımdır. Biri siyaıe · ! R 1 i • • • 
ten bir olma diteri de Materiyalca • t 

939 Fuarımız 
Profesör Gotye muazzam sergi 

sarayı plinını hazırladı 
-bir olma haklarıdır • t Milli kongrede çok i 

- Gerisi üçüncü 11hilede - 1 ciddi kararlar verildi ! Sergi sarayı 10,000 metr.ı murabba sahada kurulacak 
i ! fzmir : 14 (Hususi muhabirimiz· tür. Bel~iye f~n h~~eti, bu plinın 

ROMA'NIN 
BLANÇOSU 

lspanyol harbinde kaç 
İtalyan askeri öldü ? 

Roma : 14 ( Radyo ) - · ispanya 
dahili harbine iştirAk eden halyan· 

lardaıı kaç kişinin öldüQ'ü hakkında 
hükumet tarafından bufiin bir resmi 
teblit neşredilmiştir. Bu tebliğe gö. 
re, ispanya dahili harbinde 3n su. 
bayla 2793 asker yaralanmış 19819 
asker ölmüş, 598 asker kay bolmuş· 
tur . 

i Bombay : 14 (Radyo)- ! den ) _ 939 Fuarının yenilitini teş· 1 mütemmım proJelerrnı haı.ırlamata 
kil ede k 1 b- -k • sarayının başlamıştır. ce o an uyu sergı 1 Sergi sarayı onbin metre murab· 
plinı, Profesör mimar Gotye t~ra~n· balık bir sahada kurulacak; iki cep. 
dan hazırlanmlf, Fuar komıtea1ne ı G · · ·k· · hif d 

1 
• • · rüJ - . · - enll ı ına sa e e -

sre mıştır. Bu plin muvafık go muı 

i Hlndletan mllll kOngreal ! 
i toplanmı,br. Kongrede c;ok ! 
imUhlm kararlar verllmlttlr, ! 
i Mlzakere ••naaında lngll- i 
i terenin harici alyaaetl •ld- · 
i d•tl• tenkld edllmı,tir. Y•· ! 
! rilen en m•tt•m karar••r- , Son d 8 k 1• ka 
! dan blrlal de Hindistan i 
! letlkl811 me•ledtdlr. Kon- i .....;;~..:::_:~:.__:=:..::~------
! gre, her ne baheaına oıur. i 
! ea Olaun Hlndlllerln, mu- i 
! kadderat1ar1na kandllerl- i 
! nln ••hlp olmaları ve bu- i 
! nun lc;ln Hlndletand• mU•· i • • i takll bir hUkOmet kurulma- ! 
i •• kararıa,mı,t1r. Komıte· ! 

1 i ler halka beyannameler ! 

• • • 4ı.•~ ·-•9'•e.·-·-•<e•<e••o••<e•'9••• 

haritasında dtln 
daha oldu 

Dünya 
bir değişiklik 

Slovakya devleti kuruldu 
1 

i ne,redecektlr. ! 

--------, 
SEÇiM BUGÜN 

Berlin : l5 ( o. N. e. ) - ~y~i mahıfilden alınan malumata göre 

Slovak devleti bui'ün teşekkül etmııtır. . . . 
Slovak meclisinin istiklal hakkında verdığı karar Berhne tebliğ edil· 

Meb'us seçmek gUneşten, ha· 
vadan faydalanmak gibi tabii 
bir bak, memleketi müdafaa et· 
ınek kadar yüksek bir vuife
dir. Vatandaş bu hakkını kul· 
lan, Bu T"azifeni yap 1 

ikinci müntehip seçimi 

ikinci müntebip seçimine burün 
başlaıuyor. Seçim onbir intihap da· 
iresinde yap1lıcaktır. Her dairenin 

intihap aüaleri aynlmtıbr. 

miş ve Berlinin müıahareti talep edilmiştir. Bertin bu kararı kabul ve mü· 
zahareti vadetmiıtir. Şu dakikada Slovakya müstakil bir devlet olmuş bu. 
lunuyor. Almanya SJovakya'yı müdffaa edecektir. 

Paris : ıs ( Radro ) - Çekoslovakya hudutlarında Almanlar askeri 
hareket ıosteriyor. Askeri tirenler mütemadiyen faaliyette bulunmaktadır. 

Macar K•rp•tlaraltl Ukr•~ ... na glrdller 

Loadra : ıs ( Sabaha kufi ) - \ıacar ~ıtaıtt da Karpatlaraltı Uk· 
rany11ın1t sirmete" baılımışla dı , 



- - ---- ·- ·- ~------ ~ . -·. -~ -

LERiMiZ ,-------------~---·--,, 
ş e lh ö ır hl ©l b e ır o e ır ô lı 

Tino Rossi 
için gelmedi 

- Başmakaleden artan ~ .................................................................. , Berlin : 14 (Radyo) -
şantöz Tino:Rossi iki konser 
üzere Berline geldi , 

Bu işlerin tahakkuku için köyün ı 

kanunla tayin edilmiş mali selahi 
yelleri, muayyen menbalardan ala
bileceği gelirleri vardır, Bu imkan. 
lar; köylerin ihtiyacına, köylünün ö. 
deme kabiliyetine - ve ekonomi 
bfinyesine uygun ve ekreriyeti el 
kol emeğine dayan:rn mütevazı 

birtr bütçe ile çerçivelcnir. 
Kanun köye kazai selahiyetlerde 

vermiştir, Bu suretle bir çok huku
ki davaları kendi aralarında halle 
imkan bulabilirler. 

Bir kaç köy arasında müşterek 
işler için köy heyetlerinin araların· 
da birlik yapmaları kanunla derpiş 
edildiği gibi zirai asayişin yerinde 
ve düzeninde gitmesi ve köylünün 
mal, can ve ırzının korunması için 
de köy zabıtasına mühim selahiyet
ler verilmiştir. 

Bu kanunun çer çeveledi~i ikti· 
dar ve selahiyetlcr; köyün ınkişaf 
sahasını hüviyet ve icablariyle mü. 
tenazır bir hale getirmek gayesini 
istihdaf etmiştir. 

38494 muhtarlıkla idare edilen 
köylerimizin halen 29077 sinde köy 
kanunu yürütüm yerindedir. Mevcud 
kö}ümüzün 11175 i 150 den aşağı 
nüfusu olanlardır. Nüfusu 150-500 
arasında olan 20451 köyümüz var· 
dir. Nüfusu 500 den fazla olan 
köylerimizin sayısı 6868 dir. 

Köyde planlı ve proğramlı mesa 
i esastır. Bunun hedefi mamur ve 
müreffeh kö}ü yaratmaktır. 

iktisadi kalkınmamızın milli bün 

cını tatmin etmeğe çalışmaktadır. 
Asayiş; cümhıniyct köylüsünün 

buğün en büyük nimeti ve asırların 

göremediği ve gösteremediği biricik 
varlığıdır. Dün tahayyül bile edeme 
diği bu nimetin feyizlerini şimdi 
her surette idrak ederken köylünün 
cümkuriyete gösterbiği candan bağ 'ı 
hl ık tezahürleri ve esuin ulviyeti 
karşısında göz yaşları dökmemtk 
mümkün değildir. 

Anadolu köy !erini gezenler de
reluin görünmez bucaklarında_dağ 
başlarının ıssız, kuytu çukurlarında 

eski köy yeri, ören... gibi adlarla 
anılan harebelere rastlarlar. Böyle 
yerlerde hala yaşamakta olan köy-

f )er de görülür. Aksakallı bir ihtiyal 
ra sorarsanız: baba okadar güzel 
yerleriniz varken niçin buraya sokul 
muşsunuz ? 

Sakalını avucuna alarak kaşlarını 
kaldırır ve size şu cevabı verir; 

-Oğul eski padışahlar devrinde 
deli başılar varmış, onlar köylere I 
gider canlarının istediğini yaparlar ; 
mış can, mal, ırz korkusundan de· 
delerimiz buralara sığınmışlar. Ho· 
roz bile besleyemezm•.,ler ki, sesi 
duyulupta gelme~inler ... Bak şimdi 
çok şükür cümhuriytt sayesinde tep 
si ile altını başına koy, istediğin yeJ 
re gitl! 

işte hilafeti kübra, meşihatı ülya 
şerait garra .. gibi kuru şatafatlara 
sığınan saltanat devrinin emniyet ve 
asayışı ve işte layik cumhuriyetin 
köye veköylüye verdikleri .. 

içtimai nizam ve milli ahlak için 

HALKEVlMIZDE 

Atatürk günü 
Bu akşam Halkevinde Ebedi 

ef Atatürk'ün kurtuluş savaşından 
sonra Adanamızı ilk defa teşrif et. 
tiği gunün yıl dönümü kutlanacak. 
tır. Tören için dolgun bir program 
hazırlanmış bulunuyor. Bu progra· 
ma nazaran törene saat 20,30 da 
istiklal marşımızla başlanacak ve 
ondan sonra Atatürk'ün Adanadaki 
günlerinin kurtuluş savaşımızda 
ehemmiyeti ile yaptığı devrimlerin 
eşsizliği tebarüz ettirilecek ve şiirler 
ile Ulu Atanın vecizeleri okunacaktır. 
Konferansf ar ve şiirler ara&ında Ete. 
di Şefin Adana' da alınan filmleri 
de gösterilecektir. 

Halkevimizin Ata günü tör~ni 
giriş kartlarının ev sekreterliğinden 
alınması lazımdır. 

İkinci Orta okul 
Direktörlüğünde 

Talebe velllerl toplantası 

lkinçi Orta okul öğretmenleri 
talebe eğcleriyle 18 - Mart -
1939 Cumartesi günü saat 15.30 
da toplu bir halde görüşmek iste
diklerinden Üçüncü ve ikinci sınıf 
lara devam eden talebenin ·ege le · 
rinin tam zamanında okulu teşrif 
etmeleri okul Müdürlüğünden rica 
ediliyor . 

yeye mal edilmesi, istishal ka} nak. 
larımızın kuvvetlenmesi, endüstri manevi müeyyide arayanlara onu ne ~~~~-=""'.,,,....,=""'~~~,... ........ --~, 

rede bulabileceklerini gösteren canlı il 
hayatımızın inkişaf etmesi ve niha· bir misa il.. Bütün bunlar: Geçmiş idarelrrin 
yet satınnlma kapasitesinin artması iki devrin farklarını böyle bariz ihmal ve istismarına uğramış umumi 
için köylüye İstinad etmek ana da· şekilde müşahede eden Türk köylü harpte baştan başa harap olmuş , 
vamız olmuştur, Bunun içindir ki, sü kendi sahasınbaki kalkınması ile milli mücadelede istiklaline kavuş· 
Devlet kendi varlığı demek olan cidden ğurur duyulacak işlerde ba · mak için varını yoğunu seve seve 
köyü daima tide tutmuş ve köyün şarmak yolur.dadır: vermiş, buhran yıllarında da birçok 
kalkınmasını tesri edecek esaslı ted. Köyler! manevi şahsiyet adına sıkıntılar çekmiş asil bir kitlenin 
birleri proğramın daima başında gelir kaynağı olabilecek 274095 yoktan var ettiği ve köy kanununa 
bıılundurpıuştur: dekar tarla, 11950 dekar bağ ve dayanarak yarattığı eserlerdir . 

Vergi sistemlerimiz, şimendüfer bahçelik, 192870 adet zeytin ağacı Bunlar bilhassa keyfiyet itibariy-
siyasatimiz. sulama proğramımız 2273378 kavak ağacı, 10 otel, 1614 le büyük ve sonsuz bir varlığı ifa· 
zirai islfıhatımız, iktisadi kalkınma. ! magaza ve eükkao, 24 fabrika te· delendirmekte ve Cümhuriyetio yük-
nıız, geniş sağlıJ< mücadele tc>dbir min, 420167 yabani ağaç 28078 sek himayesiyle köylünün koruyucu, l 
!erimiz... Devletin hep bu hedefe meyve ağacı aşıl atmış köylüye dağı yapıcı ve teşkilatçı bir rejimin ida 
doğru yürüttüğü bliyük köy işleri· tılmak üzere 661610 ağacı muhtevi resinde l>ir kaç yılda neler yarat-
mizdir. ~u da .. göst~riyorki b.u devrin , 13347 _dekar fidanlık tesis etmiş; mağa ka<lir olduğunu pek canlı ola 
ı_elekkısıne ~ore koy: de~l~tı? te~e köy sınırları içinde 47077 kilometre i rak tebarüz ettirmektedir . 
lı; memleketın unsuru aslısıdır. Koy J 1 h k k"' d 1 T · k k" ı·· · b · .. . . . . su ama ar açmış ve oy a ına ur oy usu ; unun mınnet ve 
mukellefıyetını azaltmak; cumhurı - büyük kiiçük muhtelif cins 12585 şükranını içten duymakta , Cümhu-
yet halk partisi hükumetinin sarsıl -damızlık baş edinmiştir. 1 riyet idaresine ve kurtarıcı şeflerine 
maz bir., hedefidir. .. Bunlardan başka da köy idare· 

1
f olan bağlılığını, büyük partisine ve 

Köy yolları üzerindeki manıı 1 . b. k k k ko k d ı b - "k h"k" · k . en ırço orıu ve na o a arı onun uyu u u.netıne arşı son 
murur avarızın izalesi tekerleklı vesa "b' 615 ı 549 k" k · · · l k h ı· J . . . .. . . . gı ı spor a anı oy par ı suz sevgısinı en azız var ı a ınue 
ıtın geçmesme musaıd hale getıtJI· . · 476 k.. d 1741 k.. b ı· d k d . • ve mesıresı oy anı ı oy en ığin e yaşatma ·ta ır , 
~esi ü~erınde_ baş!a~a~ hpla?.lı ve ecza do'abı, 32 buğu sandığı. 483 Onun içindir ki O, Büyük Milli 
sıstemlı mesaı verımını ergun ço- .. b k t 117 h 

it kt d çop ara ası ve u usu ayvan Şefinin gösterdiği hedefe tereddiit· 
ga ma a ır. k . . 79 . 9 h 1 k b 

K.. ğ · • t u esım yerı, pazar yerı, a, süz yürüme ta ve onun tarihi ir oy çocu u ımamın uyu uc 
f d d k.. d J'k 1 d -ı 262 hamam, 162 asri mezarlık, 32 hitabesindeki bu buyuruğunu tek· me o un arı: oy e ı an ısı a o • 

d .. ·· ·· t lk' 1 · d k ti h aşım durağı yaptırmak suretiyle kö rarlamaktadır . urucu e ın erın en uı umuş er 
t ·· 1- ,.1 k .t. · h · 5350 - yün bayındırlığını arttırmış olduğu ( Ana dava; büyük ve ileri mil· ur u sa;ır; ı şeraı mı aız ır· 

f ,. d b kadar gibi içtimai bünye ve sağlığa da en le-t olarak var olmak ve var kal· an ocai!>ın a ve unun yarısı 
d · d b" büyüh hizmeti yapmıştır. ma k ! ) a eğıtmen yuvasın a asrın ter ıye 

Ticaret mektebi 
temeli atılıyor 

Şehrimiz ticaret mektebi için 
yeni bir bina İnşa edileceğini bir 
müddet evvel yazmıştık . Dün aldı· 
ğımız malumata göre, elektrik fab· 
rikası yanında iıışa edilecek olan bu 
binanın temel atma töreni bugün 
saat 16 da yapılacaktır. 

HAVA V AZİYETI 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi, en çok s.cak 
kölgede 20 dereceyi bulmuştu . Ge j 
celeri en az sıcak 4 derece . 

Bay Halil Eroğlu 

Vili) et eski Defterdarı Bay Ha. 
)il Eroğlu İstanbul Belediyesi Ka 
zanç itiraz Komisyonu Azalığına 
tayio edilmiştir . Çok kıymetli Ma· 
liyecimize muvaffakıyetler dileye
rek uğur !arız. 

939 Fuarımız 
- Birinci sahifeden aı tan -

heli olarak üç büyük pavyonu ihtiva 
edecektir. Plan o suretle tanzim edil· 
miştiı ki; bu üç pavyon ayrı ayrı 

olmalarına rağmen görünüşte birle· 
şerek cepheyi teşkil edeceklerdir. 

Sarayın inşasının nerede daha 
iyi olaca~ı henüz taayyün etmemiş 

se de, suni gölün civan muvafık 

görülmektedir. Bu sene sergi sara· 
yının yüzkin liralık kısmı inşa edile· 
cek, 940 fuarında da saray tamamla
nacaktır. 

Geçen sene çok rağbet gören 
suni gölde de nazı tadilat yapılacak· 
tır. Bu meyanda gölün park kısmın· 

da bir şelale, vücuda getirilmesi Ü7.e
rinde durulmaktadır. 

Hükumetimi7.in Fuara yardım 

maksadiyle ::ıyırdığı paranın bugün· 
lerde geleceği haber verilmiştir. Bu 
para ile yapılacak inşaata derhal 
başlanacaktır. 

939 Fuarında diğer senelere na
zaran daha fozla rağbet vardır. Mem 
lekelin en ücra kö~elerindeki sanayi 
müessesel<.>rimizden bile müraca:ıt 

mektupları gelmektedir. 
Açık hava tiyatrosu da bu se

neki Fuara yc.tiştirilccektir. Tiyatro 
2500 kişilik ve anfitiatr şeklinde ola· 
caklır. Plan haazırlanmıştır. 

Geçen sene Fuar sahasında ya· 
pılmış olan alış polikonu genişleti
lecektir. Almanyadan muhtelif c-ğlcn

~ celi silahlar gelir ilmiştir. 
Bu sene Fuarda satılacak eşya· 

!ara so~uk hatıra damgası vurula<·ak· 
tır. 

•Singapur'da manevralar 

Singapur : 14 ( Radyo} - Sin
gapur :sahillerinde 25 fngiliz harp 
gemisi m~nevralara başlamıştır. 

Polis bakım , 
yardım sandığı 

• • 
nızamnamesı 

Aldığımız malumata göre, Dev
let Şurası Emniyet Umum Müdür 
lüğünce polis teşkilat kanununa gö 
re hazırlanmış bulunan polis hakım 
ve yardım sandığı nizamname pro· 
jesinin tatbikına devam etmektedir . 

1 

1 

Tino Rossi gazetecilere b 
tında lstanbula gidemediğind 
müteessir olduğunu, buna s 
programının imkan vermedi 
fırs;ıt bulursa Türkiyeye gid 
ilave etmiştir., 

Belçikadaki kabi 
buhranının sebepl 

Londra: 14 ( R:ıdyo)
ajansının verdiği malumata 
Başvekil Bilara matbuata bey 
bulunarak, Belçikadaki kabin 
raoı sebeplerinin tamamile 
olduğunu ve önümüzdeki inti 
bunun ancak halledilebileceği 

Projenin önümüzdeki hafta içe· 
risinde Devlet Şurası Umumi Heye
tinden çıkacağı tahmin olunmakta
dır . 

1 }emiştir. 
Projenin ihtiva ettiği esaslara 

göre Emniyet Umum Müdürlüğün

den maaş alan memurların mühim 
ve müstacel ihtiyaç ve zaruretleri , 
aralarında kendilerine yardım , ai· 
lelerinin veya kendilerinin hayat tarz 
larını ve istikballerini medeni inki 
şafa ve refaha mazhar kılmak için 
lüzum görülen toplu ve münferit 
tf'şebbüs ve hareketleri lemin et· 
mek, anlarında para biriktirme iti
yadını ve karşılıklı yardım duygu 
!arını kökleştirmek , kendilerini si· l 
gorta e-tmek , çocuklarına , dul ve ı 
yetimlerine yardımda bulunmak mak 
sadiyle bir polis ba:Cım ve yardım 

sandığı kurulacaktır . 

Sandık Emniyet Umum Müdür
lüğüne bağlı şahsiyeti hükmiye~·i 

haiz olacak, merkezi Ankarada bu· 
lunacaktır. 

Emniyet Umum Müdürlüğü kad. 
rosundan para alanlar ve emniyet 
teşkilatından tekaüt maaşı aldığı 

halde sandığa mevduatta bulurıan · 
!ar sandığın azası olac'lklardır. 

Sandığın bir idare meclisi bulu· 
nacak ve sandık, sandık reisi tara· 
fından temsil olunacaktır. Sandığın 
veznedarlığını Ziraat Bankası yapa
c<ı ktır . 

Her vilayette emniyet , müdür 
ve amirleri sandık heyetinin tabii 
reisi olacak ve 2 senede bir sandık 
heyetine aza seçimi yapılacaktır. 

Emniyet teşkilatında halen mcv. 
cut ve müesses yardım sandıkla · 
rının paraları polis bakım ve yar 
dım sandığına devrolunacaktır . 

Türk 
Hatay 

parası 

parası 

Antakya: 15 (Hususi muhabi
rimb:den)- Hatay millet meclisi 
Türk parasını Hatayın resmi1 parası 

olarak kabulü hakkındaki kanunu 
muza kere etmiş ve ve ittifakla ka 
bul eylemiştir. Türk parasının resmi 
para olarak kabuhı Halayın her 
tarafında uüyük sevinçle karşılan· 

mışhr, 

· Nevyork sergisi 
Türk satış heyeti 

lstanbul : 14 ( Hususi ) 
nelmilel Nevyork sergisinde 
paviyonunda: yapılacak~ satı 
hükumet Sümt:rbank'a ver 
Bu ayın 25 inci günii bir 
Amerikaya hareket edecekti 
heyet içinde kadın satış 
da vardır. 

• Bugünkü program 

Türkiye Radyo dijüzİ) on pu 
Tür ki ye Radyosu - Ankara R 

Çarşamba 15 - 3 -

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği Pi . 
13.00 Memleke~ saat ay 

jans, meteoroloji haberleri . 
13.15 - 14 Riyaseti C 

Bandosu - Şef : Ihsan K 
1 - Mozar t - Türk marşı 

LereuX - Göl kenarında bir 
şam... ( Obua için fantezi ) 
A. Thomas - Raymond op 
nın uvertüı Ü 4 - Kalman -
bazhane prensrsi operetinden 
purı • 

18.30 Program . 
18 35 Müzik - Pi. ( Bir 

serto ) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl 

ti -- Celal Tokses ve aıkada 
20,00 Ajans, meteoroloji h 

feri, ziraat borsası ( fiyat ) 
20.15 Türk müziği Çala 

ve tedris sistemleriyle cumhuriyetin 
10000 ne yakın öğretmen ve egit 
meni onu yarın için yetiştirmeği ele 
almıştır. Millet rnektepleri dersane 
lerinde de ona büyük ve ileri mill<:t 
olarak yükselmenin yolları göste 
riliyor. fçtimai yardım gibi en bü 
yük bir hasletin ilhamiyle dünya mil· 
letlerine fazilet örneği olan köylü 
müz; mekttpsiz kpylerin kimsesiz 
ve bakımsız zeki yavrularına yaptı .

1 

,.-------------.-----------------------------------------------------------------, 

Cevdet Çağla, Fahire F crsan 
fik Fersan, Okuyanlar: M 
Çağlar, safiye Tokay, 1 -
Feısan - Şeddiaıaban peş 

2 - Faize -- Badei vuslat içi 
3 - Kazım Uz - Gam .cıeni 
eylemese. 4 - Şemseddin Zi 
Ey gonca açıl. 5 - Bimen ş 
Gül o!sam. - 6 Cevdet Çağ 
Taksim. 7 - Rt.fik Fcrsan -
dı cihanı ateşin. 8 - Ali Gali 
Her lahze seni . 9 - Şemse 
Ziya - Olalı ben sana bende. 
Refik Fersan - Oyun havası 

21.00 Memleket-saat ayarı· 

1 
AMERiKAN Amerikada, son M ask e ı ı· Adam 1 a r !erinin gevşetilmiş ve genç kızın da 21.00 Konuşma ( Güzel s 
MEKTUBU birkaç ay zar· çırılçıplak ve yarı ölü bir haine ora· lar ) 

fında sık sık ya bırakılmış olduğunu dehşetle gör 21.15 Esham, tahvilat, ks 
tektrrür eden ve şi{ltdiye ka çiftlerdir. Yaşlılara, ailelere veya haydudların ikisi bir olarak onu uir müşlür. Saat ve kara çantası alın yo - nukut borsası (fiyat ) 
dar görülmemiş tarzda hırsızlıklar yanlarında kadın bulunmıyc;nlara hiç ağaca sımsıkı bağlamışlar ve üçü mıştı . Fakat boy le küçük bir para 21.25 Neşeli plaklar 
halkı dehşet içinde bırakmıştır. ilişmiyen bu haydudlar, son defa o· birden ağzı tıkalı kızın yanına dön· için hakıki bir hırsız hayatim tehlike 21.30 Temsil ( Yurdunı htr 

larak Amerikanın ismi gizli tutulan müşlerdir. . ye koymaz. senin için ! ... ) Yazan Teymc!l Bu esrarengiz soygunculukların 
faili henüz yakalanmamıştır. Bu va· 
katarın ne büyük ölçüde bir hırsız 

ğı 59 kargir 40 ahuap yatıli. pan- Jık, ne de cinayet kastiyle yapılma 
mış olmaları meseleye büsbiitün an sizonda da binlerce yavruyu cümhu , 

ı !aşılmaz bir hal verrrı ~tedir. riyetin öğretmet ve r eğitmenlerine . 
tevdi etmiş bulunmaktadır. Haydudlar üç kişıd'rler. Teca. 

Dün saltanat nasihinin köye br vüz ettikleri zam:.ın da=ma yüzleri 
raktığı (amme) cüzü yerine bugun I mas~eli ve elleri lastik eldiven~idir. 
köy; kendi camişinde Devletin da· Tehlıkeye maruz olanlar, hususı o· 
ğıttığı birçok faydalı eserlerle dolu ı tomobilleri!le kırlara ge~meğe gi· 
945 okuma odasi.t 624 kütüphane 1 den genç nı,anlılar ve yem tanışmış 
yaşatmakla inkilabıo kültür ihtiya · 

Ana Dilinı onuŞl111fl<' ' 

tanınmış bir ailesinin genç kızıyla Ağaca bnğlı kalan nişanlının 1 mil Akıncı 
Amerika Pilisi, bu üç maske i 

nişanlısına, tenha bir orman yolun· gözlerinin önünde çok müthiş bir adamın, Amerikanın belki de yiik ,22.00 Müzik ( Küçük Orkt 
hücum etmişlerdir. facia cereyan etmeğe başlamıştır. sek sırııfına mensub, gayritabii te- - Şef : Necip Aşkın ) 1 -

Daha cvvtlki vakalarda olduğu Haydud1ar ya ı baygın bir h:\lde o mayülleri olan dejenere mahluklar - Tempo tempo - Galop · 2 
gibi. bunda da uzaktan bir kurşun- lan genç:kızı, ağır ağır, soğukkan · olduğuna kanidir. Şimdiye kadar Johann Strauss - Sa~ah ha\'' 
la otomobilin liisliğini patlatarak i· !ıkla soyarak, üstünden çıkardıkları hiçbir cinayet işlenmemiş ve mühim 

1 
ıeri (Vals ) 3 - Toman .,.,, 

şe başlıyan maskeli haydudlar, du- elbiseleri, çamaşırları bir bir yığın bir para çalınmamış olmasına göre, yana hülyaları (Vals) 4 -. 
ran. otomobile hücum ederek taban yapmışlar ve bir kibritle tutuştur· bu taarruzların bir nevi sadizmin mau - Kontes Mariça oper_.tıt'I 
calarım genç adamın şakağına daya· muşlardır. Artık bu manzarayı sey müthiş bir tezahürü olduğu kuyvet - Potpuri. 5 - Zander - B 
mışlar ve genç kızı sürükliyerek o- retmeğe tahammül edemiyen grnç zannedilmektedir. Şimdiye kadar 6 - Löhr - J)üğün marşı 
tomobilden dışarı çıkarmışlardır. Er· adam, bağlı ol :foğuyerde bayılmıştir. kadar yirmiden fazlı çıft üç makeli 23.00 Müzik ( Cazband ..,.,, I 
kek müdafaa teşebbüsüne girişince, Gözlerini açtığı zaman kendi ip adamın taarruzunı uğramıştır. 23,45 - 24 Son ajans haber 

ve yarınki program . / 
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SULH YOLU 

---------· Emniyet General Frankonun beyanatı, doktor Göbbelsin nutku 
verici emniyet verici alametlerdir. Gerçi ltalyan meç 

alAmetler hulü gene mevcuttur. Bununla beraber bay Musolini 
d --- İtalyan matbuatının talebferini hükumeti namına jfa. 
s e ~tmekten daima çekinmiştir. Bu fetih siyasetin<len vaz geçmiş olma 
r a bılc her halde dostlarının vaziyetini. B B. Dafadier ve Bonnet tara. 
ırıdan bu kadar enerjik surette bildirilmiş ohn Fransanın enerjisini ve 
enternasyonal şartları hesaba katmakta olsa gerektir. 

_Nafile bir nikbinliğe düşmek istememekle beraber bu enternasyonal 
V~zıyetin demokrasılerin sulh siyaseti lehinde bir cereyan takip etmekte 
~ duğunu müşahede edebiliriz. Sadece hatırlatmak için birleşik devlet 
:rd.eki istihaleyi, Yuğoslavya ve!Macaristan'da vukua gelen siyasi deği· 
şıklıkleri, leh Romen ittifakının sıklaşmasını zikredelim. 
I Bütün hu vakalar bizi gayretimizi gevşetmiye sevketmemelidir. Bun· 
Hr .hiç olmazsa bize BB. Daladier ve Bonnı:t'in Çemberlayn ve lord 
alıfaksla birlikte tutmuş oldukları yolun sulh yolu olduğunu anlatacak 

nıahiyettedir. 

Müstemlekeler 
talebinde ısrar 
- Birinci sahifeden artan -

** * 

1 Türk ha va kurumu 
başkanlığından: 

lktisad ve iaşe kayırma işlerin· 
tir. de az çok tesiri olan bu harp ha· 

Zıtlanma siyaseti sırf vaktile Al· 
~anya'nın milletlerle bir olma hak · 

81.rıı tanımamasından ileri gelmiştir. 
ına~naleyh bu hazırlık Almanya' 

oın neden yapıldığına iyi bir cevap 
teşkil eder • 

Türkkuşu binasında 435 lira 
keşif bedelli otomatik santrifüj te· 
sisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. iste 
yenlerin 17 mart cuma' günü saat 
15 de kurumumuz binasında bulun· 
maları ilan olunur, 

12- 15 10366 

Tarsus belediye teisliğiu 

den: 

.
1 

Avusturya'da Südet arazilerin 
~bakı ise siyaseten bir olma hak· 
dını~ t~nılmasından başka bir şey 

Tarsusta vagön teslimi ve Top· 
rakkale taşı almak şartiyle belediye 

mizce ( 100,000) adet parke taşı 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak 

Getmekde ve Mevsimin Rakipsiz ve En H' A F' . 
Akademisinden Büyük Edip PIERRE DECOU~~ELLılrnEı _FrŞansha 

R 
,nın a eser 

1 
omanından iktibas edilen 

ı Fe~~~!ilm~!~~es!~ H ayr.uc.uk) 
Senenin Bu FRANSIZCA SÖZ~eU.. ~y:-can ı~e~ısınde gorınekted irler. 

A Şa heserı cıdd en layık oldugv 
Alakayı Görmüştür. u 

FİLMİ YARAT ANLAR : 

Güzel 

Ve Küçük, 

ANNİE DUCAUX 
JAK TAVOLİ ~ 

AYRICA: 

Neşe Kahkaha ve Hareket Filmi Komik! K 
F ernandel er ralı 

csa;~Pek Mükem;~r izda;em) edilen 

Dikkat . Lutfen Biletlerin evvelden 
• aldırılması Rica olunur. 

BUGÜN 2,30 Matinede 

1 - iki Zavallı Y avrocuk 
2 - Spor Kralları 

10372 

Pek yakında Halkevi Başkanlığından: 

A 
Ebedi Şefimiz Atat u" k"" K 

ı 
t 1 r un ur 

Saray u uş savaşından sonra ilk d f M 
tın 15 İnc i günli Ad e a ar· 
d' . 1 anayı şereflen 

S 
ırmış o maları dolayısi le 15 _· 

inemasında Mart 939 Çarşan1ba ~ . .. ( 20 30 ) d . . gunu saat 

S
. 'k' b"' "'k d h 1 ı · a evımızde b ı" t " ıneınanın ı ı uyu e ası yapılncak I k . . r aten . , ge ıne ıstıyenlere H lk 

3 

.-----------------------------------
Her hafta daha güzel bir program intihap eden 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz ve Bu akşam 
Muhterem müşterilerine iki büyük ve muhteşem h şa eser sunuyor 

1- Büyük sanatkar ( EMiL YANINGS ) in varatt - Al ıgı manca sözlü 

batarken (Güneş 
2- Sevimli sempatik Fransız sinema Yıldızı 

( Simone Simon ) nun 

Çok beğenilen muvaffakıyetli temsili 

) 

(~Beyaz Melek) 
- Bu film umumi arzu üzerine iki gün daha gösterilecektir _ 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

Telefon Asri 250 
10377 

:------------------------------:.-----
2 beynelmilel şöhret 

Janet Makdonald Nelson Eddy 

Asri 
• 
sınema 

Çok yakında 
Kulağımıza - Gözümüze - Hissimize - Kalbimize - insanlığımıza -

Ayrı ayrı tad veren ve bütün zevkleri bir araya tophyın 

.. _( Senorita-Altın dağların kızı ) 
Bırıcık şaheseriyle sayın halkımızın takdir ve alkışlarını toplayacaktır 

DiKKAT : - Biletler şimdiden satılmaktadır. Fazla tafsilat için 
kişeye müracaat ediniz 

Telefon 250 10373 
eğıldır. Nitt>kim bu hak, lngiltere 

39 ve Fransa Münih anlaşmgsile be 
~~ber sebebleri Porlomentole tes· 
ıt edildikden sonra tanılnııştır . 

tır. Beher taşın muhammen beleli 
sekiz buçuh olup heyeti umumiyesi 
nin muvakkat temınat akçesi 637 lira 

GRE TA GARBO- CHARLE, Boyer ı vınden giriş kartı ·ı k . a e· 1 
l veu ece tır 10381 ·--------

} Q39 senesinin zafer tacı • ' ı ------------------
yar 

Ru gece nöbetçi eczane 

50 kuruştur. ihalesi 23 mart 939 per 
şembe gunü saat 15 de bele-diye 
encümeninde yapılacağıudan istekli 
!erin şartname örneklerini belediye 
mizden aramaları ilan olunur . 

KONTES VALEVSKA 

Şalıeserler şaheserinde- sizlere Torosspor ın~sameresi 
sanatlarının kudretini bir daha is · 
bat etmiş olacaklardır. ] 0365 

18 
Martta Asri sinemada 

Y enipostabane civarında 

Yeni eczahanedir 
........ -------- 10374 7-10- 12-15 

Heyeti teftişiye riyasetinden: 
. Martın 15 inci çarşamba günü sabahleyin saat sakizden itibaren ikinci müntehip seç,imirıe başlanacak ve 

seçım her hün akşamın saat 18 ine kadar devam edecektir. 

1
. Her mahalle ahalisinin reyini atacağı günleri<, sandığın yeıi aşağıda gösteıilmiştir. Rey hakkına 50 

ııp yurttaşların muayyen gün ve saatlarda rey vermek üzere seçim yerlerine gelmeleri ilan ~olunur 13 3 939 
Heyeti teftişiye reisi lıel ediye 
reis vekili Vedat Güçlü 

ani Şubei intihabiye 
n, ~İn adı Mahallenin adı Rey atılacak günler Sandık yeri 

usl v 
~ l\.arşıkaka 

Uluca mi 

l'ürkocağı 

l'epebağ 

liürriyet 

l\ocavezir 
1. 

58 l\uruk ·· .. opru 
aıı1 

lstilcJal 

Cumhuriyet 
Seyhan 
Karşıyaka 
Uluca mi 
Kayalıbağ 
Mestenzadc 
Türkocağı 

Karasoku 
Tep~bağ 
Alidede 
Hürrivet 
SCtriyakup 

15,16 3 939 çarşamba perşenhc Ciinhuriyet fabrikasınd a .. 

Kocavezir 
Sucuzade 
Haneden 

Kuruköprü 
Döşeme 

istiklal 

17,18 .. 
19,20 " 
15,16 .. 
17, 18 .. 

15,16,17 .. 
18, 19 u 

15, 16 " 
17,18,19,20 .. 

15,16 .. 
17,18 .. 
19,20 .. 

15, 16, 17 " 
18,10,20 .. 

15,16,17,18 .. 

19,20 ,, 

15,16,17,18 " 

Çınarlı, kurtuluş 
Reşatbey cemalpeşa 

19,20 ,, 

15,16 " 
17, 18 .. 

Köprülü 

Cuma, cumartesi 
Pdzar pazartesi 
Çarşamba, perşembe 
Cuma cumartesi 

il 

Ulııcami medresesi 
il 

Çarşanba, perşenLe, cuma. Meslenzade camii 
Cumartesi pazar " 
Çarşamba perşembe Tan sin emasında 
Cuma cumartesi pazar pazartesi 
Çarşamba, perşembe Alidede medresesinde 
Cuma cumatesi " 
Pazar, pazartesi " 

Çarşamba perşembe cuma Sucuzad · e pa rtı ocağında 

Cumartesi pazar pazarlesi " 
Çarşanl>a perşe.nbe Arıkzadc )nedrcsesinde 
cuma muınalesı 

Pazar pazartesi 
Çarşamba peaş~mbe 
cuma cumartesi 
Pazar pazartes 
Çaış:ımba perşembe 
Cuma cumartesi 

" 
Doşeme parti ocağı 

" 
Çınarlı parti • ocağı 

" 
" Pazar 

Çarşamba perşembe Mirzaçelcbi parti ocağı 
" 

10355 

Kanun adamı 
Büyük bir temsil lıad ' . ıscsı 

18 Martta AsrAı sineınada 

10355 -.... 

Bir haftadanberi--1 

Sinemasında 
Devamedcn 

Şeyhin aşkı 
Türkçe araı>"a s " I" 

1 
.,. oz u ve ~ k I 

şa ı e~eri onbi I , aı ı ı n erce halk .. d"' 
ve hcğend i F'" . gor u · or cmıyetl · 
iize rine bu aba d .e~ın ıs rarı 
k 

.. " m aıı ı tı baren b" 
aç gu dah .. ır a gost e rilece ktır. 

Ayrıca: 

Edmo d ovv 
Mayrna-Loy 
Tarafından fevkalad e b' 

te oynanan ır suret 

TR ANSA TL ANTiK 

Aşlı maoera dramı 
Çarşamba 2.30 da 
Tenzilatlı halk mali nasında 

]ki filim 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

...... :-. . 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Kanım No: 3137 

/\abu/ tarilıi: ıoİ611938 
Ne§ri ıarihi:25/6/ 1938 

- Dünden artan ·· 

Madde 100 - 20 nci maddenin A ve B bendlerinde yazalı muamele
lere ikinci defa sebebiyet veren ve C bendinde yazılı muımeley~ mahal 
veren kimselerden 100 liraya kadar hafıf para cezası alınır. 

53 üncü madde hükmüne aykırı hareket edenlerden, azaltma bedele 
müteallik ise bunun ve siklet veya bedelsiz terke müteallik ise, indirilen 
miktar değerinin beş katından on katına L:adar ğır para ceza11 bükmo· 
lunur. Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak alınır. 

60 ıncı maddenin son fıkrasınc göre yapılan tartı neticesinde kanuni 
fıreler hesap edildikten sonra e'<sik çıkacak tütünlerin her lcilo veya kü
suru için tacirden üç lira ağır para cezası alınır. 

65 inci madde mucibince nakledilen tütünlerden, nakliye tezkeresin. 
de yazılı miktardan kanuni fire indirildikten sonra eksik çıkırsa, bu ek· 
siğin her bir kilo ve"a küsurundan da ayni ceza alınır. 

Madde 101 - fnhisarlar Jdaresinden aldıkları bu kanunda yazılı 
mamulatı satış tezkerelerinde gösterilerı mahal ve mevkilerin dııma rön· 
deren baş satıcılarla satıcı veya ge2er satıcılardan on liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezası alınır ve ruhsat tezkereleri idarece ipte! olunur. 
Bun l arı n cllerın~eki mamuller kendileri tarafından ruhsat ttzkcreli başka 
bir satıcıya d ·vreailinceye kadar idarece alıkonur. 

Madde 102 -- Bu kanunla inhisar altında bulu nan maddeleri, lnhiur 
idaresince konulan fıatlardan fazlasına satan satıcıların ruh11! tezkerele· 
ri, idare tarafından ibtal olunmakla berabt"'r kendilerinden on liradan 

yiiz liraya kadar hafif para cezası alınır. 
M ıd de 103 - Bu kanunla inhisar altın fa bulunan maddeler ve ma. 

mulfıta mahsus baudrol ve alameti f arıkaları kaçak maddeler üzerine 
koyan ve yapıştıranlardan veya bunları salahiyet ve mezuniyeti olmaksı· 
zın nezdlerinde buluoduran veya satanlardan ve kezalik inhisarlar idare
sine aid paket ve}'a kutu veya sair zarflar içinde kaçak maddeler 11tan 
fardan kaçan maddenin tab! oldrtu cezadan başka yirmi beş liradan yüz 
liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu maddeler zabt ve müsadere 

olunur. · 
Bu işleri yapan, inhisar maddelerinin satı~ları ise kendileri bu ceza· 

Akkapu 
Mirzaçelebi 

19 " 
15, 16 " 
17, 18 " 
1516 il 

' 

Cuma cumartesi 
Çarşamba perşembe Mıdıkta Hamit ağa evi 

1- Şeyhin askı 
2- Trpnsatlantık 

ya çarptırılmakla beı aber salış r,uhsat tezkereleri inhisarlar idaresince "b· 

Mıdık 
14-15-)6-17-18- 19 

l 0382 tal edilir ve bir daha ken lilcrine salış leıkeresi verilmez. 
1 

~..,,.,,_..,..._ ............ "'""'="'=~---------~-::--:~:---::-=--~---.,,..--:=~--~~----..~~=~~~__,_..~....,.,,....._...,.,..~(Sonu Var) 9583 10378 
... ____ ..._ _____ ..: 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

f.n çok Sablan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

Koza 9,50 
Piyasa parlağı • • 351 35,50--
Piyasa temizi • 34 . 

Klevland 40 
1 - . - -

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çlCIT 

~ Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4.62 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 1 

Yerli - 3,25- -
• 
" 

Mentane -
- Arpa - --
- Fasulya ı. - - --- -

: ~----- - - - --Yulaf 
-Delice 

~ 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :a ., Dört yıldız Do~luk .. 
.... :c üç " • • - " ..2 .:: Simit ·- ., .. 
:.<! > Dört yıldız Cumhuriyet " N .... üç ... .. .. 

Simit .. 
-

Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
14 I 3 I 1938 iş Baukasından alınmışbr. p,,.. Santim 

Hazır 5 30 LJreı 

Rayişmark ----
Vadeli 1. 5 93 
Vadeli il. 5 89 

Frank (Fransız ) -3-35 
Sterlin ( ingiliz ) -5-~ 

Hind hazır 4 12 Dolar ( Amerika ) 1261 43 
Nev~ork 8 75 Frank ( isvicre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistzn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğıuya müessese na. 

mına getirilen rn mür.t~hap, teze ve kckulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre dcğişrn numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif <:İrs ve tÜ) üklükte ~ulu ve pahtler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli nefaset ve halisiyetinin t~minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır, 

Unİuml depoları ; lstanl:ul Tabmi~önü No. 74 ( Kurukabveci hanı 
ait a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul . C. 

ı~------------------------------------...-.----------

Ana Dilinı 

,dur. 

onu~· 

i~\UJ]f#Ill~A~DlA . ·, 
CAN ll<UQTAQIQ 

J 

1 
1 

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor •• • 
musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 
Vesaire ... Vesaire , .. 

ASRf SiNEMADA 10355 

Askeri fabrikalar 
merkez satın alma 

umum müdürlüğü 
komisyonundan: 

hurdası alacağız. 685: 710 Ton demir 

3284 Sayılı kanun mucibince 685 : 710 Ton demir hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şaı tiyle beher tonu şartnamesinde izah edildiği 
veçhile 22 lira 16 kuruştan satın alınacaktır . 

Şartnameler bilabedel merkez satınalma komisyonundan verilir. Ta· 
liblerin 30 mart 1939 perşenbe günü akşamına kadar teklif edec.:kleri 
demir hurdası kadar ''• 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlikte şartnameyi 
kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı bayi fiyat tekliflerinin merkez 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

14-15-17-20 10370 

Belediye riyasetinden: İcra memurluğun' 

':...--------------------------------= 1 1- Seyhan nehri kenarındaki 

Kozan 
dan : 

· belediyeye ait Seyhan gazıno ve 
1 lokanta, bar ve yazlık sinema iki 
1 sene müddetle ve açık artırma su-

·------------·--·--------------- retiyle icara verileceektir. 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

2- Lokanta ile beraber gazi. 
no un senelik mııhammen yıllık ica. 
rı bin, barın dörtyüz , ve yazlık Sİ· 

nemanın elli liradır . 
3- Muvakkat ltminatlaıı : Lo· 

kanta ve gazinonun yüz elli , barın 
altmış, sinemanın yedi buçuk lira· 
dır. 

4 - ihaleleri Martın 20 inci pa· 
zartesi günü saat on beşte be\ediye 
encümeninde yapılacaktıı . 

5- Şartnameleri belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir . isteyenler 
oradan parasız alabilirler . 

Abidinpaşa 
Noter 

14 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 
6- Seyhan gazino , lokanta ve 

barı işletmeye ehliyetli olanların 

şartnamesi mucibince ihale tarihin
i den bir hafta e\•vel belediye encü. 
1 menine müracaatla ehliyet vesika· 

-----------------------------· !arı almaları lazımdır. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

60-156 10116 Numara: 200 

Kozan icra memurlu
ğundan: 

sadif Cumartesi günü kezalik on 
dan on ikiye kadar müzayedesi 
ic-ra edilerek saat un ikide ençok 
arttıranın üzerine katiyyen ihalesi 
icra edilecektir , 

7- Taliplerin ihale günü mu . 
ayyen saatta muvakkat teminat 
makbuzlariyle birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

5-9-12-15 10341 

r------------------,' 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Kozanın Gazi köyünden Veli oğ· 
lu Alinin Kozan Sulh Hukuk mah· 
kcmesinden verilen 10-12-937 
tarihli ve 427-190 numaralı Lıir 
kıta ilam mucibince Kozanın Tıfan 
köyünden olup halen Adananın 

köprü başı yukarı mahallesinde otu 
ran ve Adanada paytonculukla işfr 
gal eden lslam oğlu Hasan zimmc· 
tinde olan alacağının alınması için 

borçlu lslam oğlu Hasanın Koza· 
nın Hıımam köyünün Tılan mevki 
inde vaki şarkan işbu tarladan müf 
rez Yusuf; Milmin garben yine işbu 
tarladan müfrez köy yeri şımafr~ 
hendek cenuben yol ıle mahdut ve 
tapunun teşrinisani 929 ve 80 nu· 
marasında mukayyet ve sair evsa· 
fında icra dairesince mazbut elli 
dönüm bir kıta tarladaki 8 de yedi 

hissesi ilan tarihinden itibaren 40 
gün sonra yani 22 Nisan 939 ta· 
rihine müsadif cumartesi güoü saat 
onbirden bire kadar birinci arttır· 
ması yaptırılarak verilen p~y işbu 

tarlaya tahmin edilen kıymetin yüz 
de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
mezkür saatta en çok arttırana iha· 
lesi icra edilecektir. Şayet bu kıy· 
met elde edilmediği takdirde enço~ 
arttıraııın taahhüdü baki kalmak 
üzere işbu tarlanın on beş gün içi~ 
de ikinci artırması yapılarak onbe' 
şinci güne tesadüf eden 6-5 -939 
tarihine müsadif kezalik cumartesi 

Kozan inhisarlar idaresine borç· 
lu Kozanın Ôrendere köyünden 
Muhtar Hamza oğlu Hüseynio işbu 
borcunun temini istifası zımmında 
evvelce haciz edilen ve bu kere 
satışına karar verilen ve tapunun 
Mayıs 340 tarih ve 39 numarasın· 
da mukayyet bulunan ve kayden 
Ôrendere köyiinde ve hali hazırda 
Oruçlu ve Çandık köyleri arasında 
ve kısmen Deliçay kıyısında ve 
Tespih Ôıen -mevkide Şarkan 
Kaş Şimalen Dere Garben Çay ve 
Cenubeıı Ağca oğlu tarlası hudut· 
larile mahdut ve yine kayden 1 O 
ve bilmesaha doksan dönümden 
ibaret bulunan ve bunun otuz beş 
dönümü halen ziraata salih olup 
bakiye elli beş dönümü de şimdi· 
lik gayri kabili zer olup ancak bu 
mahal çay kıyısı olmak dolayısiy · 
le az bir masrafla bu miktar kıs 

Bu arttırmaya ait şartname 1 
Nisan 939 tarihinden itibaren Ko· 
zan icra dairesinde her kesin göre· 
bilecrği şekilde açık bulundurula
caktır. Bedeli ihalrnin peşinen le· 
diye ve tasviyesi meşrut olup ta 
lip olanların verecekleri peyin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde bir pa· 
rayı daire veznesine depo etmeleri 
lazımdır . 

1 
günü yine ayni saatta en çok artr 
ranın üzerine kati olarak ihalesi icr 
kılınacaktır. Bu arttırmaya ait şart 

name bir Nisan 939 tarihinden iti 
baren Kozan icra dairesinde herke· 
sin görebileceği bir şekilde açık b~ 
lundurulacaktır. Bedeli ihalenin pe 
şinen tediye ve tesviyesi meşrul 
olup talip olanların verecekleri pe· 

1 -Dış memleketler için Abone 1 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı yin yüzde yedi buçuğu nisbetindt 

mm da bahçe haline getirilebileceği 
ve şu suretle diğer kısımdan daha 
yüksek istifadeler elde edilmesi 
melhuz bulunan mez.,ür tarlanın 

ilan tarihinden itibaren kırk gün 
sonra yani yirmi ıki Nisan 939 
tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar Kozan 

icra dairesinde ve birinci arttırma 
yapılarak verilen pey işhu tarlaya 
tahmin edilen kıymetin yüzde yet· 
miş beşini bulduğu taktirde o gün 
saat on ikide en çok arttırana iha. 
lesi icı a kılınacaktır. Şayet bu kıy· 
met elde edilmediği taktirde en 
çok arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartile mezkür tarlanın on beş 
gün içinde ikinci bir arttırması ya· 
pılarak : on beşinci güne tesadif 
eden 6 - S - 939 tarihine mii· 

zammedilir. 1 bir parayı Jaire veznesine tevdi et· 

Bedeli ihalesini ihalede peşin 
tediye ve tesviye edileceği gibi 
bu· satıştan doğan bilcümle masa· 
rif ve vergi ve resim ve dellaliye 
gibi sarfı icabeden bütün mesaı i· 
fat ta kezalik müşteriye aiJ bulu· 
nacaktır . 

ipotek sahibi alacaklılaı la di 
ğer alakadarların gayri menkul Ü· 

zerinde haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarının ev· 

raki müsbiteleıile 11 - 3 - 939 
tarihinden itibaren yirmi gün zar· 
fında Kozan icra dairesine bildir· 
meleri aksi halde hakları tapu si· 
cillerile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaştırılmasından hariç 
kalacakları icra kanununun 126 ın· 
cı maddesinin 4 üncü. bendi ikti 
zasından olup böyle bir hak iddia
sında bulunanların bu müddet zar
fında ve fazla malumat almak is· 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

Seyhan Nafia Müdürlü
ğünden : 

1- Adana Tayyare meydanında 
Hangara bitişik İnşa edilecek Ate!· 
ya binası (4775) lira (20) kuruş be· 
del ile açık eksiltmeye konulmlış· 

tur . 
2- Eksiltme 20-3-939 tarihi 

ne müsadif p!r5embe günü saat 11 
de Nafia dairesinde ihale edilecek
tir. 

3- Bu işe ait keşif ve sair ev· 
rakı görmık istiyenler Nafia müdür 
lüğüne müracaat edebilirler . 

4- isteklilerin (358) lira (14) ku 
ruş muvakkat teminat vermeleri ve 
bu işi yapabileceklerine dair ehl.
)'et vesikası almak üzere ihale gü· 
nünden (8) gün evvel vilayete mü
racaatları ilan olunur. 
10383 15-18-20-23 

teyenlerin de tarihi ilandan itibaren !"'"----·~-------
her gün 939 - 193 dosya numa 
rasile icra dairesine müracaat ey 
lemeleri ve yukarıda gösterilen ta· 
rihte dairede açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesine pey 
vermeleri !uzumu ilan olunur . 

10380 

Kanun adamı 

BÜYÜK FACiA 

18 Martta Asri sinrmada 
10355 

' meleri Jazımdır. Bu satıştan doğacı 

1 bilcümle masarif vergi resim della' 
!iye gibi sarfı icabeden bütün maS' 
raflar müşteriye ait bulunacaktır · 
ipotek sahibi alacaklıların ve diğer 
alakadarların gayri m•nkul üzerin 
deki haklarının hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialaıını evra~' 
müsbiteleıiyle 11-3 939 tarihin 

den itibaren 20 gün zarfında Koıı 
icra dairesine bildirmeleri aksi hal· 
de hakları tapu siciliyle sabit olın' 
dıkça satış bedelinin paylaştırılın•· 

sından hariç kalacakları icra Kano· 
nunun 126 ıncı maddesinin 4 ünca 
bendi iktizasından olduğundan bol' 
le bir hak iddiasında bulunanları~ 
bu miidd ... t zarfında ve fazla mal~ 
mat alm:.ık istiyenlerin tarihi iland• 

İl ibaren hergüıı 39-77 dosya nU 
marasiyle icra dairesine müracaat 
eylemeleri ve yukarıda gösteriltP 
tarihlerde dairede açık bulundurL1 

lacak olan arttıı ma şartnamesiıı' 
pey vermeleri ve ihale günleri ııı0 

ayyen olan saatlarda dairede batır 
bulunmaları aksi takdirde peyleriP 
den istinkaf etmiş addolunacak1811 

ilan olunur . 10379 

Umumi neşriyat 

Macid r 
Adana Türk· 

.. 
fi 
' 


