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SAHlP \ ' e BAŞMUHARRfRı 
16 Mart 939 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4380 

5 Kuruı Kuruluı Tarihi 

Kanunusani - 1924 
ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 

un büyük sürprizleri r ·-·-· SIEtr-1 M ·-·- ·-ı . • v ~ 
• • ! Milletler için en bUyUk i 

Atatürk günü 

Bütün Çek toprakları 
Alman idaresine geçti 

t kuvvet, her elllhtan ke•- i 
! kin, her kudretten UatUn i 
! en bUyUk kuvvet, kendi i 
• evlltları araeındakl blrllk i 
t kuvvetidir. Bllh••••· nUfua- i 
t ları çok Mllletlerln henUz i 

lneanlyet ldeall için tetik· i 
rar bulmamı, hlra siya- i 
eetıerl kareı••nda, nUfu•· i 
lart daha az Milletlerin i 
bathca dayandıkları kuv- i 
vet. kendi lçlerlndekl nlfak-i 
sız bereberllk kudretidir. i 

Dün 
bir 

şehrimizde büyük, hararetli 
merasimlerle kutlanmıştır 

Halkevinde parlak bir gece oldu; 
alaka uyandıran nutuklar verildi 

eklerin mukadderatı Mitlerin eline verildi . 15 Mart Atatürk günü dün şch · Şef Atatürkün şahsiyet ve hayatı 
rimizde halkevi gençliği vt- halkımı · ! gibi grniş bir alaka uyandırıcı mev 

zın iştiraki ile çok parlak ve hara \ zuu teşrih ediyordu. 

ı_ 

2 
Çeklerle Almanlar anlaştı! 
Karpatlar Ukranyası istiklal 

ilan etti 

3 
4 

Slovakların fştiklalı! 
Macarlar Ukranyanın bir 
kısmını işgal etti 

1. INÖNÜ i . . 
r~ ... ·~ ·~·~·~ . ...... ~ .... _ ~ . .., ....... retli bir surette kutlanmıştır Nevzad Güvenin nutkundan son 

Gündüz, halk evi gençliği ve ra kız lisesi ~talcbelcrindrn Bedia 

LAZ Ki YEDE bdediye tarafmdan Atatürk hevke ve muallim Celal Sahir Mutcr Ata-
line büyük merasim'e çelenklt!ı kon türk için yazılmış birer şiir söyle 

Fransız 
müdhiş, 

matbuatı Çenberlayn 
hakaret hücümlar 

llıtler de B olH ,,,, a 

ıe lıloraı) ada ılt rı 

Yiirüyen Almatı /. ı 
talarrnm ) anına 
gitmek ii::e11• Ber/111 -
dt>rı lıarel.<'t rtmişt ır. 

Londra : 15 ( Royteı) - Bu sa
h.ıh alınan mahimata göre, Slovakla· 
tın istikl<llleriPi ilan etmesi üzerine 
KarpatJar Ukranyası da ken".lisini ta· 

Ma< ar hükumeti dün Karpatlar 
Ukr~nyasındaki Çek kıtaatına ültima
tom vererek Okranyanın. 12 saat 

ınaınen müstakil bir devlet addttti
~İni ilan etmiştir. 

içinde tahliyesini istemiştir. Bu müd
det dolmuş olduğundan Macur kıta· 

' ları hafif bir müsademeden sonra 

-
SURiYE KABiNESi 
iSTiFA ETTi! 

Suriye Fransa ya, 
ihtiva eden bir 

noktainazarını 

nota verildi 

Vatani partisi işten 
uza!daştırılacak mı? 

1 
den ) _ Suriye kabinesi 

.,. ı muhablrım z u h ta 
_. na1ep : 15 ( Husu• binenin ıeutasmtn relslc m ur · 

Un aece ıstıfa etmı,ur. Ka uz maıom olmamakla be-
"•tından kabul edlllP edlf medlil hen ----

"aber siyası mahaflldekl ka· 1 Ç k ) }ara 
::··· 

1

QISre istifa kabul edil:· u urova 1 
it ltttr. latifanm sebepleri ha · 
'"da hiç bir maıomat veril· 

llll~or. 
Haber ald ığıma göre, dün, Fı an· 

saya S · ı t' a Cd ' uriyeniu nok tainazarınt ı 1 ıv 

a• 1.en bir r.ola ver ilmişti r. Nota Fransa 
1 k 'ld ' r · ı 0 miseri tarafından Parise bı ı-

ı rtıişt • ır. 

•ne Söylendiğine göre Vatani paı tisi 
la ~lekct işlerinden tamamile uzak· 
taş ıtılacaktır. Yeni kabinenin kim 

t.ıfınd · · · ı · 1 tııa an teşkıl edıleccğı ma um o -
ol rt'ıukJa beraber V;ıtani kabineden 

ltııyacağı tnııhakkak görülınckt,,dir. ı 
Su · · · ı 'lluh r ıycc.iek i vaziyet vahametını 1 

rışık~fö7.a ttnı ... !~ teıfir. Her tarafta ka· 1 
•klar devam ediyor. 

Bü ük Ziraat traktörleri 
y • ·ı· gehrtJ ıyor 
Ankara 15: ( Hususi ) - Hü· 

k
A t bilhassa Çukurova ve Eg~ 
unıe , · · 

k 
Jaki makineli ziraat ıçın 

mınta asın . . . 
·ıı traktörlerı getırmeyı 

Katarpı er A 
kararlaştırmıştır. Bu traktörkler d. 

' pamuk mınta asın a 
ikanın f mer ve randımanı ev· 

kullanılmakta ktad ır. Titaş mües· 
k ıade artırma k 
a ·ı getirtilen bu tra -

· vasıtası e sesesı k a müstahsılına tak· 
t .. fer Çu urov or , . 
sitle vcrilecektır • 

ile Daladiyeye 
yapmaktadır 

G A l E Y A N muştur. istiklal marşı ile başlayan mişlcrdir. Beş dakika istirahattan 

B U
.. y u·· D u·· 1 törende Ebedi Şefin hatırasına hör· sonra, Atatürkün Adanayı gelişi 

meten ayakta üç dakika sükut rdil ve matem töreni ile Hatay mitinğl 
miştir. Atatürk parkında büyük bir filimleri ğosterilmiştir. 

T 
\ kalabalık toplanmı•tı. Gençlik dün Bundan sonra bayan Belkıs Zen 

Ukranya'ya girmeğe başlamış ve bir •• k • v k 1 
h
. 1 ·k· k b · ı Ur ıg e • unutulmaz atasını ho"rmetle, takdisle cir ıran bir söy ev vermıştir. Bayan 

şe ır e ı ı asa ayı •tiga etmiştir. g l Macar kuvvetleri ilerilemekte devam 
1 

bir defa daha andı. Bclkısin nutku çok enteresandı . Dinle 
ediyor, Çek:kuvvet!eri geri çekilmek· Halkevinde verilen gecede pek yi ciler üzerinde geniş bir sükse yap 

tedir. Ukıanyadaki yeni yollar kaıni - ı e hararetli oldu. Halkevi salonunu b . 

len Macarların eline geçti. l s t ı• g o r u z 1 
seçkin bir kalabalık doldurmuştu. 

Diğer taraftan Alman kıtaa tı Çek d lıudu t l a rrndaki harekeli sürallend i rnıiş ' Toplantının mevzuu etrafın a ve 

Bu nutku erkek öğretmen oku · 

tundan bir talebenin şiirleri ve mu 
allim Rasım Gökne tarafından Ata 

nın vecizelerinin okunması takip 

etmiştir. 

ve ık i bölgeyi işga l etm iştir. Diğer 
1 

rilen nutu.~lar geniş bir afaka uyan 

hudutl-mnda ileıilcıne han:keti devam 1 MEA.LLI BEYENNAMELER dırmıştır. 
ediyor. NEŞREDlLDIGI BiLDiRiLiYOR Gecenin proğramr ~u idi: 

Çek devlet reisi Bay Haca ac-ele Atatürk gecesi saat 20,30 da 
Atatürk gecesi geç vakla kadar 

devam etmiş ve kalabalık, güzel 

temiz hislerle meşbü bir halde halk 

evimizden ayrılmıştır. 

Almanya'ya gitm iş , .. e Hi ılerle nıüza- S • T •• k• ba~ladı . istiklal rnarşını gazetemiz 
kerelere geçmiştir. Kıı;a bir konuşma 

1 
UrJye- Ur Jye JDU sonıı anlaşna hasıl olmuş vr netice- h d yazı işlt'rİ müdürü Nevzad Güveni~ I 

•• 

iKiNCi MUNTEHiB 

d e Çeklerin Almanya tarafınd an hi· ıa e e konuşması 1 _"_u_tk_u_ıa_k_ip_e_u_i._B_u_n_u_tu_k_e_b_cdı 
ınaye allına alınması k ararlaştırılmış- ------- ---------

tır. Bu himayeyi de li en Alman kı- b -
t cı larr yapacak l ır . Bu münasebetle Fronsa11uı Ankara clçisı sım 
bülün Çeko~lov:ık yad n Alman nsi< cri l 1rı1c se) Jlı a tındcı rıasıl 1,,,,, 11 • 

idaresi hakim ol.ıcaktır. ' ) .ıptı :' 11 etırP ıırdır? 
Hu sabah bir beyanname neşrcdi-1 

!erek karar h ılka bildiı ılmiş ve hal- 1 
kın Alman askeri kuvvcllerine karşı 
itaat ve muhabbeti tavsiye edilmiş· 
tir. 

Londra : 15 (Radyo ) - Avam 

-· Gerisi dördüncü sohifede -

1 hı.lep ; 1 j <Turk si.ızU n } ı. • · 

l ' l I' . ı u ııı.uıı · ı 
)1 l ll"l\ oı·) - c,..,,·,·c:cl • ,.. 1 \ • ~.. c .,o C\l\11. ıU U· 

<IU . ! laik silahlı olarnk 4 : ki ~ 
t 

:> n anmış-
ır. 

Gerisi üc.üncü sahifede 

Veklletin 
mUhlm bir 

tamimi 

ÇEL TiK EKiMi 
UMUMi SIHHAT 

"EKiM SAHALARININ TAYIN VE TESBI ı I ESNASINDA 

MAH LLİ V AZIYETE GÖRE VERiLECEK RAPORLARDA 

SIHHi DUKUM ÜZERiNDE ' ISRAR EDiLMELi VE 

GÖRÜLECEK MAHZURLAR KARŞISINDA EKiMiN MENİ 
ClHETf MUHAKKAK SURETTE iLTiZAM OLUNMAiJ: 

-

Bir Çeltik harmantnda faaliyet 

Ankara: 15 (Hususi muhabirimiz 
den)- Meml~ketteki Çeltik ekimi ha
kkında vekalet mühim kararlar ver· 
miş bulunuyor. Sıhhi ve içtimai mua
venet vekaletimiz çeltik ekimi hazır

lıkları mevsimin yaklaşmış olması do 
layısiyle şimdiye kadar olduğu •gibi, 
tetkiki icap:eden sıhhi ledb!rlerle bu 
hususla tanzim edilecek raporlar hak 
kında alakalıların nazarı dikkatini 
celbctmeyi lüzumlu görmüş ve teşki. 
!atına şu mühim temimi yapmıştır: 

"Çeltik ekimi her larıtfta kabul 
olundu~u vechi! , umumi sıhhatı fev 

kalade alakalandıran sıhhi bir mese
le halinde mütalea olunması ' icap e· 
den bir 7.iraat şe kli olduğundan, eki 
len yerlerde ziraı randıman kadar sıh 
hi endişelerin vaziyete hak im olmıtsı 
zaruridir. Bu sebebile çeltik mıntaka 
lıu ında sıhhi teşkilatımızın bu hususta 
den•hte ettiği a~ır mesulıyette ken. 
dili~inden tezahür eder. Binaenaleyh 
3039 numaralı kanuna göre çeltik ko· 
misyonlarına iştirak eden tabiblerce 
ekim sahalarının tayin ve ıesbı li es
nasında, mahalli vaziyete aid verilecek 

- Gerisi ikinci sahifede -

SEÇiMi BAŞLADI 
ŞEHİRDE FAALİYET, NEŞE 

Dün on mahalle halkı rey
lerini kullaomağa başladı 

Dün ikinci Müntehib seçimi mü· 
nasebetile Şehrimiz.de adeta bir bay· 
ram manzarası vardı. Bütün mahal· 
lelerde halk toplulukları soka~lar~ 
dagılmıştı. Bilhassa intihab şubcsı 
merkezinin önleri pek kalabalıktı · 

Dün Cümhuriyet, Ulucami, Mes· 
lan zade, Karasoku, Alidede. Koca· 
vezir, Hanedan. Döşeme, Çınarlı, 
Kurtu l uş, Akkapu ve Mıdık mahalle
lerinde olmak üzere on bir mahalle 
halkı sandıkların bulunduğu mahal
lere giderak reylerini atmı~lardır · 
Sandıklar Cümhnriyet Fabrikasında, 
Ulucami medresesinde, Mestan zade 
Camiincle, Tan Sinemasında, Alidede 
medresesinde, Sucuzade Parti oca-

---------

ğında, Arıkzade medresesinde, Dö. 
şeme parti ocaiında, Çınarlı Parti 
ocağında , Mırz.a Çelebi Parti oca· 
ğında ve M~ık'ta Hamid evinde ol · 
mak üzere on bir yere konmuştu . 

Bu mahallelerden bazıları iki 
gün ve bazılarıda üç günde reylari· 
ni vermiş olacaklardır . 

Diger mahallelerde ayın 17 ve 
19 nda reylerini atmağa başl~yacak· 
)ardır. 20 Mart akşamı ikinci Münte
hib seçimi nihayet bulmuş olacaktır . 

Rey atma faaliyet i her sandık 
mahallinde saat on sekize kadar de
vam etmiştir . 

Adanalı l ar, en medeni bir hak 
olan rey Plma va7. ifes'ne büyiik bir 

1 neşe ile koşınakt&dırlar . 

UMUMi MECLiSTE 

Vil8yettmiz büdçesi 886,000 
lira olarak tesbit edildi 

Maarif büıicesinde 23 bin liralık 
bir tahsisat fazlahğı vardır 

• ı· Juadc toplannrnk budcc mUzakerclerinc devam ve 
Unıunıı nıcc ıs . _ . 

·ı· l 
1 

· · t l il etmiştir. Bu s cnckı budre 886190 lır n ola r ak kara r 
vı ayet ı Ut \.'csını es ı 

1 
L . 

1 
h (' cncki budccvc nt\zarnn 125 bin lirn kadar bir noksan· 

aş\ırı mı" r. ~cçen · . . lık vardı~. Fnk:ıt bu noksanlık bu :;enckı budcenın gcı;en altı aylık varidnh 
.. t 1 dcL(erc göre tan?.iın edilmiş olmasındandır . 

gos ernn ree a ı. 
Bu ·ıl butçcdc nazaradikkata çarpan ve buyuk bir memnuniyetle karşılanması 

.) 'f h . t d . . b • lazırıı gden nokta ınaarı ta sı sa ın a geçen sencnın umumı Utşc ınc naza-
ran 23 kusur bin liralık bir inzlnlık olmns1clır . Vilay etimizin bu mııhiın ihti

_,·acını göz önUnde tutan umumi mecli :siv·'~\ m kdir lc nnmak lazımdır . Umumi 
meclis buglln son toplantısını ,y ap~\,\\\. ve daimt encUruenide seçerek dağıl-
acaktir. 
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Memlek t meseleleri 
• tiı ü r 
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Adam 

. Partimizin hikaye
1
Ticaret Lisemizin temeli 

f musabakası d•• . J t } 
attan 

l 
• e ıce e 

Meşhud 
suçlar 
kanunu 
ne gibi 
neticeler 
verdi? 

Cümhuriıet dev de bir surette cereyan eder . Bu 
1 llfl m er asım e a J J 

rinde ceza davala pralik ve kısa sistem muhekemenin 1 Ankaradan aldığımız malıiınata 
rmda. sür'at ve sa selametini ve adaletin açık bir su · göre, Parti genel sekre~er\iğince • • • • • 

deliğin ıeminine 1 
reue tecellisini t•min etmek itib•- evvelce h•lkevı.,inin edeb•y•1• he Valımız Alı Rıza Çevık temele ılk harcı 

ehemmizet atfedil f riyle Cemiyetin ve ferdin hukukunu vesli üyeleri arasında açılmış olan 1 •• 

miştir. Umumi u:ıfıl ı ayni suretle himaye altına almakta· küçük hikaye müsab:kası. me~leke 1 koydu . T o ren alakalı oldu 
b b d t·ın· .. her tarafında büyuk bır alakay kanunumuz u a- ır · 

kımdan i,,lah edil· Cümhuriyet Mü fdei Umumileri la kaışılanmış ve :birço~ .hal~e~liler I 
miş olduğu gibi meşhud olarak işlenen suçların de· bu müsabaka} a İştirak ıçın hıkaye 1 

936 senesi birinci !illerin= aynı günde tesbit ve ihzar ler göndermişlerdir. Bu suretle par 
teşrinin başındanberi tatbik edilen ederek mahkemeye müracaat r.t ti merkezinde toplanan hikayelerin 
meşhud suçların muhakeme usulü mek imkanına maliktirler. Fakat ba. yekürıu 218 dir. Bu hıkayeler ara· ! 
kanunu, meşhud suçlar hakkında zı hadiseler olabilir ki bunların ha· ~ınde on tane~ine yüzer lira müka· 
ameli ve seri bir sistem kabul et· iz oldukları şerait Muddei Umumi· fat verilecek ve takJir edilen diğer 
miştir. lerden der hal mahkemeye müraca hıkayderle hirlikte bunlar gazete 1 

Meşhud suçların mahiyetleıi ve at etmek imkanını nez'eder. Bunlar • mizde ve Ülkü'de neşredilecektir. 
işlenme tarzları sür'at ve sadeliğin müstesna hallerdir. Esas itibarile Bu hıkayelere derece verecek ve 
adalet icaplarile telifine müsaittir. suçu işlerken görülen veya suçun iş kazananla11 tayin edrcek olan ha· 1 

Çünkü meşhud suç faili ya suçu iş- lenmesini müteakip ~uçlu oldukları hm he) eti dün i1k toplantısını parti 
lerken görüfn:üş ve üstüne vanlmış nı gösteren ~şya ve eserlerle yaka 1 meıkezinde yapmıştır. Falih Rıfkı 
tır veya suçu işlcıken görülmese !anan suçlu hakkında delilleıin der Atay, H. Vedat Fıratlı. Hüseyin Rah 
bile suçun işlenmesinden hemen hal zabt Ve! tesbit edilerek mahke mi Gürpınar, Ahmet Kud~i Tecer ı 

Şehrimiz Ticaret mektebinin ye 
nı binasının Elektirik fabrikası ci · 
varındaki arsada kurulacağını yaz· 
mıştık . 

Yeni binanın temeli dün saat 
16 da Vali ve Parti Başkanımıı 
Bay Ali Rıza Çevik, Maarif Mü 
düı ü, Lise Direktörleri Gazeteci · 
!er, Vilayet Erkanı, Enstitü Müdü · 
rü, Bütün Orta tedrisat okul Di· 
rektör ve Ôğretmenlerile talebe
lerin iştirak ettiği bir merasimle 
atılmıştır . 

Valimiz Bay Ali Rıza Çevik bu 
münasebetle hararetli bir nutuk 

söylemişler, tebrik ve temennilerde 
bulunmuşlardır . 

Ticaret Mektebi miidürü Bay 
Nadi de bir söylevde bulunmuş ve 
bunu okuldan bir ta!eben·n hita· 
besi takib etmiştir . 

Davetlilere bir büfe açılmış, 
pasta, limonat ve çikolatlar ikram 
edilmiştir . 

inşa edilecek o1an binanın p 
Jaoları Valimiz tarafından tetkik 
edilmiş ve davetlilerle bu mevzu 
üzerinde konuşmalarda burunu! 
duktao sonra saat 17,30 da töre· 
ne son verilmiştir sonra suçt?n husule gelen zararlı menin takdirine arzedilme.ııinde müş Mustafa Nihat Ôzön, Nafı Atuf 

ı y N ba ·-----·---~----------------------------------~~--------neticeyi görenler tarafından teessür kilata tesadüf edilmez. Şu kadar 'Kansu. Sadri Ertem, aşar a 1 

ve heyecan içinde takip edilerek kı müstesna hallere de mak ve Bayan Fevziye Abdullah'ıan 
yakalanmıştır. Suçu işlerken görü1· sur olsa meşhud suçlar kanunu mürekkep olan hakem ht.yeti mü 
mese ve vak'a mahallinde böyle bir Müddei .Umuminin noksan delillerle sabakaya iştirak eden 'l'hikayeleri 
takibe maruz kalmasa bile suçlu mahkemeye nıüracaa .rıı terviç et- tetkik ettikten sonra bu ayın 28 İn 
Suçu Pek az evvel işledig" ini göste- b kd. d k d' · d de ikinci toplantısını yapacaktır. memiş ve u ta ır e en ısıne, e 

1 teren eşya ve eserlerle ele geçmiş· Jillerirıi noksansız tesbit edebilmesi 
tir. Suçun meşhud mahiyeti haiz için 24 saatJık bir mühlet vnmiştir. 
olması için icabeden~ bu şartlar de· Kanun mahkemede adaletin tama 
fillerinin kolaylıkla tesbit edilmesi· mile tecelli etmesine o derece itina 
ni temin eder. Bunun içindir ki meş- göstermiştir ki, Cümhuriyet Müddei 
hud suçların delilleri tahkikatın de· Umumisinin davasını derhal inkişaf 
ıinleşdirilmesini icabettirmiyecek edebilecek tamamile olgun ve mus 
surette kendiliğinden olgun ee mü· tahzar bir hale getirmeden ikame 

HAVA VAZİYETİ 

Dün şehrimizde ılık Lir hava 
vardı. Gök yüzü açık. Hava hafif 
rüzgarlı, Ençok sıcak gölgede 1 :J 
derece idi. Geceleri en az sıcak 

5 derecedir. 

Eski Defterdarım1z 

Vila} etimiz eski Defterdarı Ha· 
lil Eroğlu Adanadan ayrılmış bu· 

1 
luouyor . Şehrimizde hulundu~u 

müddetçe dürüstlüğü ve değerlı fa· 
liyeti ve kibarlığı ile bütün Adana 
muhitinin sevgisini ve börmetini 
kazanan değerli memurumuzun A
danadan ayrılması karşısında bü · 
yük teesslir duymaktayız. Kendisi· 
ne hayıı lı yolculuklar ve yeni me 

Çeltik ekimi 

-- Birinci sahifeden artan -

raporlarda, sıhhi duı um iizerinde 
şiddetle israr etmeli ve göı ülecek 
muzurlaı karşısında ekmtk men'i ci
heti iltizam olunmalıdır. Esa:::en kanu
nun \'e lnlimatnıımenin sıhhi hiiküm 
lerida bu hususta çok sarihdir. Veka· 
)etimizin ve teşkilatının scnelerdenbe 
ri en titiz bir itina ile takip etliği u· 
mumi sıhhalın herhangi bir vesıle ile 

• 1 

U 
zunluğu dör 
bi allı beyg 
bir makine 

Bu makine insan , Ne 
açacaktır. Bundan başk 
konuşan , yürüyen , şa 
küçük mak·ne adamlar 
di. 

Ooı t metre boyun 
adam tıpk ı bir insan gi 
ce uyuyor, sabahlan 
yor ve harekete geçiyo 

Dörtyiiz bin mily 
mesafeden gelen güneş 
makine adamın gözler 
"2aman Nevyork sergisi 
clekırıklerlc ışıldayacak 

kad a açılmış olacaktıı. 
Bundan başka Ne 

sinde mokine askeı !erde 
mektedir. Kumandadan 
kullanan, yürüyen maki 

Daha yarım asır ev 
tayyarey{' , onbeş sene 
dar radyoya , ve on s 
kadar televizyona kim i 

Fakat bütün bunları 

bik nümunelcrini g5rdü 
maktayı7.. . 

Yaıın : 

- logiltere askt'r i 
verdi 1 

- Almanya on milyo 
du imal ediyor . 

- Amerikanın inşası 

fırkalardaki neferlerin bo 
oJa,·ak .. 115.h . • 

Cümlelerini işitnıiyec 

<temin edebilir ! 
Kıyamet in koptuğu a 

• insan inşaatı ., nın ba 
olacak . 

TA 

teb:ıriz bir mahiyettedir. etmesindeki esaslı mahzuru nazan 
Cemiyetin menfaatı suçu işleye dikkate alarak hakiki bir zaruret İş verenlerle işçiler 

arasında ki ihtilaflar 

ihlaline müsaade etmiyeceği çok tabii 
1
--- -----::::::::::==::! 

muriyetinde muvaffakiyetler te-
menni ederiz . 

nin kısa bir zamanda tecziye edil· mevcut ise pek müstesna hallerde 
mesini icabettirir. Cezanın müessir kendisini gösterecek bu zaruret kar-

Ceyhan ne 
olmakla, tabiblerin bu hususta mücllil 

k d ve knti raporlar vererek bilhassa sıt 

a ar 1 malı yerlerde çeltik ziraatının ınulıa. 
? . berelere meydan vcr11miyecek bir şe 

. . . 
1 .l_... ... . • 

RAD 
ve ibret verici bir mahiyette olması şısında C. Müddei Umumisine umu iş verenlerle işçiler arasın:.la 
için bu sür'ate ihtiyaç olduğu gibi mi usule mürac at edebilmek seıa çıkacak ihtilatların tahkim ve uzlaş 
husule gelen heyecanı t,.skin ve su· hiyetini de tanılınıştır. ma yoluyla halline dair olan nizamna 
çun ika ettiği tesirleri izale etmek Kanunun bütün bu hükümlerin· me Devlet şurası tarafından :tetkik 
için de suçlu hakkında sür'atle ha· d n çıktın hakikat şudur ki kanun ı edilerrk vekiller heyctiııe verilmiş· 

1 et yiyor 1 kıldc men'i cihetine gedilmesi lazımdır. 
Bunlardan mada mücadele mıntakası l 
n.ı dahil mahallerde teşkkül eden çel 

Ceyhan: 15 (Hususi muhabiri · 
mizden}- Ceyhanda et istihlaki iyi 
bir derec•!dedir, Be-lediyeden aldı · 

ğım istntistiğe göre. Ceyhan mez-
1 

lıahasında bir yılda 1 ~7699 kiloluk j 
7300 k a d a r m 11 h t e l i .~ 1 
hayvan kesilmiştir. Kıuabanın,_nu.

1 fusu onbin küsür olduğuna gore 
nüfus başına yılda 19~20 kilo et İ 
düşmektedir. Fakat küçük çocukları 

1 
göz önüne aldığımız takdirde nüfus 
başıne olan istihlakin 25-30 kilo · 
yu bulduğu anlaşılıyor. Bu, çok iyi 
bir neticedir. Bilhassa Ceyhanın i 
güzel bir mezbahaya sahip oluşu 1 

sıhhi ve temiz bir et yenmesini te · jl 

min etmektedir. 

tik h oıııisyonla ı rnda a~a. ~lnra~ bc
hemeha 1 mücadele tabıbının bu.undıı· 
ı ulması hususuna itina edilmasi tanıi 

• BugUnkU progr 

7'urki) c RadJ o dıfiizıJ or 
Tiilkı)e Rad) osıı - A11l.u 

rekete geçnıt-k lazımdır. Fakat bu sür'at İçin adaletin icaplarındaıı fe- 1 tir. 

sür'atten dolayı adalet hiç bir za dakarlık etmemiş, bilakis ,süı 'ati a· -------------------
man müteessir olma !ıdrr. Cemiye· j 

daletın tecellisi için faıdeli bir unsur tin sür'tle ceza tatbik'ni amir olan 
ol.ırak iltizılm etnıiştir ve Cümhuıi· j mcnfaatı karşısında ~uçlunun ft rdi 
}'et ~üdd i Umumilerin geniş bir 

mrnfaa'tı da himaye'rdılmelıdır. Ha- takdir hakkı tanıyarak kanunun ta· 
kimleıi•ı, işin hakikatine nüfuz ede- d 1 

yin ettiği kısa müddet için e arla e rek vicdanlarının tamamile ten vvıir k f 
tin \e hakıkatın iyice in işa ına e· 

etmelc::ri ve hüküm vttirlerkcn hiç min olmadıkları hadiselerde bu ka· 
bir tereddüde duçar olm&malaıı nunun tatbikatından ftra ğat edebil· 
imkanını temin etmek icabeder. 

işte meşhud suçların muhakeme mek imkanını vermiştir. 

usulü kanunu adaletin tam olarak Su~·lularırı suçu işledikleri gün 
tecellisini sür'at ve sadelikle telif mahkemeye sevkedilerek tecziye e. 

dilmeleri cezanın ibret verici tesiri· etmiş olmak itibariledir ki iki seneyi 
tecavüz eden tatbikatında, tatbik ni şayanı kayt bir surette arttırmış-

tır. Bu suretle kanunun halk üzeıin · sahasını genişletmek temayüllerini 
· de yaptığı terbiyetkar tesir dolayisi uyandıran müsbet neticeler• vermış f 

ledir ki, faraza stanl>ulda kanunun tir. Kanun suçu işlediği gün suçlu 
hakkında karaı verilmesini istihdaf tatbikine başlandığı 936 senesi Bi· 
etmiştir. 

Zabıta yakalanan suçluyu tan· 
zim edeceği zabıt varakası ve elde 1 
edeceği mandi snbut delillerile bir· 
likte vakıt geçirmekc:izin aynı $ünde 
cümhuriyet müddeiumumiliğine tes 
lim ve cümhuriyet müddeiumumisi 

de yine ayni günde, vaka şahitle 
rini ve ehli hibreyi de hazır bulun
durmak suretiyle suçluyu mahkeme · 1 

ye sevketmekte ve mahkeme de yi· 
ne ayni günde suçlu hakkmda ka
rarını vermektedir • Bu suretle suç 
işleoir ışlenmez mahkeme delillere 
el koyarak işin hakikatına nüfuz et· 
mek imkanına maliktir. 

Mc:hkeme kendisine arzedilen de 
!illeri toplarken biı az evvel hadise· 
yi müşahede etmiş olan 'liahillerin 
taze malumatına istinat etmektedir. 
Mahkeme tahkikatında tam bir se-
lamet mevcuttur. Hadise , vukuunu 

müteakip mahkemeye delilleriyle 
arzedilmiş olması dolayısiyle tahki 
kat her tüı/ü tesir ve tezvirden aza 

rinci Tr-şrin ayında meşhuden mah· 

kemeye ıntikal eden (511) İş tedri· 
cen tenakus göstererek bugün yarı 

dan aşağı bir miktara inmiştir. An 
kara ve fzllılir mahk melerinden alı 
nan ih ai ma fımat. oralarda da 
meşhucl suçlarda aynı mikyasta bir 
tenakus göstermektedir. 

Yukarıda izahedildiği üzere ka 
nunun asıl hedefi, bel kemiği suçlu 
h kkında, hakiki bir zaruret karşı 
sında kalınmadıkça suçu işlediği gün 

mahkemeden hüküm almaktır. Ka· 
nun , tatbıkatında bu hedefinde 
tamamiyle muvaffak olmuştur . Bü 
t~n memlekt-tte meşhut sııç failleri 
yüzde üç, dörtle ifade edilehilccek 
pek az bir miktarı müstesoa olmak 
üzere ayni günde mahkemeye sev 
kedildikleri gibi malıLme de işle 

ri denilebilir :ki he'Tien a~1ni günde 
' 

hükme bağramaktadır . 
Kanuni zaruretler dolayısiyle 

işin bir celsede karara bö~lanması 

mümkün olmayan hallere pek nadir 

olarak tesadüf edilmiştir . Bu nadir 
hallerde de mahkemeler bu imkan 
sızlığı doğuran noksanları en çabuk 
asıtalarla ikmal etmek suretiyle 

işi nihayet ikinci celsede karara 
bağlamaktadırlar . 

Kanunun, tatbikatta gösterdiği 

muvaffakıyetin canlı bir delili olmak ' 
üzere kendisine en geniş bir tatbik 1 
sahası bulan lstanbul mahkemeleri· 
nin vaziyeti gösteril~bilir . 

İstanbul mahkemelerine 936 
senesi Haziranı başlndan 937 se 
nesi Mayıs ayı sonuna kadar geçen 
bir senelik müddet zarfında (3785) 1 

meşhut suç davası sevkedilmiş, mah 
kemeler bu davalardan pek azını 
kanuni zaruretler dolayısiyle yakın 

bir celseye telılr ederek günü gü. 
nüııe halletmişlerdir . 937 senesi 
Haziran ayına girıldiği sırada Lü
tün fstanbul mahkemelerinde mrş· 
hut wç vakaf anna ait olmak üzere 
ancak (6) dava bulunmakta idi. 

işte kanufJuıı memleketin her 
tarafında verdiği 1 gerek Adliye ve 
gerek zabıta için şeref kaydeden 
ve tatbikına geçildiği sırada en nik 
bin düşünceleri de geride bırakan 
b11 müsbet n~ticeleri tathik saha· 

bütün Çek toprak
Jarı Alman idaresi

ne geçti 
Birinci sahifeden aı tan -

kamarasında muhalif mebuslar tara. 
fından güriiltüler çıkarılmış ve Çenı• 
berlaync sü ıller te\'Cih eni!miştir. 

Ba~vckil, Almanynnın hareketi hak· 
kında hükumetin neler düşündüğünü 
soran muhalefet lideri Atbi}e, bir 
knrar verilmiş olmadığuıı beyanla 
iklif.t etmiştir. 

Paris : 15 ( Radyo ) - Fransız 
gazetelcıi Çembt!rlayn ile Daladye'ye 
şiddetlı hücumlarda bulunmak ta ve 
onların Münih dönüşünde sulha hiz
met ettiklerine dair beyanatlarında 

yalan söylediklerini kayid ederek 
hakaretarn·z neşriyat yapmaktadırlar . 

Londra : t5 ( Royter ) - Çek 
kabinesi, Haça ile Hitlcr arasındaki 
anlaşınl}I kabul etmiş ve Çek mu· 
kadderatının Hitlerin eline te~dl cdi_ı- 1 diğini Vt! Çeklerin Alman hırnayesı ı 
knbul ettiğini halka ayrıca bir beyan·/ 
ıı<ıme ile ilan etmiştir. 

sını genişletmeğe vesile olmuş V<'! 

kıinun tadil görerek 13 - 7 - 1938 
tarihinJen itibaren Ağırceza mah. 
kcmelerinin vazife gördükleri Bele. 
diye hudutları i\inde işlenen ağır 
cezalı meşhut cürümler hakkında 

da tatbik edilıneğe başlanmıştır. Bu 
sahada alınan neticeler de sürat ve 
adaletin tecellisi bakımından şük· 
ranla kaydedilecek derecede müs· 
bettir . 

o. s. 

Alman orduları yarına k:ıdaı bü· J 

tün Çckoslovakyada yerleşmiş ola- / 
caklardır. 

1 

men tebliğ olunur.• 

Karadenizde yapılacak 
büyük kömür limanın1ız 

Ankara : 15 - Diin Nafia Ve
kaleti mümessiller inin de iştirakiyle 
İktisat Vekaietinde deniz miiste· 
şarı B. Mustafa Nuri Anılın rf'isli
ğinde bir komisyon topla:ımıştır . 
Komisyon Karadcnizde Çatalağzın 
da yapılacak kömür limanının ye 
rinin tesbiti işi ile meşgul olmuştur. 

Yeni bir inşa makinesi 

Anknıa : 15 - Husu;,) - Ya. 
kında Ankaraya, heto . ı inşaatıncfa 

ilk defa olar ak yeni tip Lir makine 
getirilecektir . Bıı makine 35 metre 
irtifa ve 200 metre bir saha üze· 
rine beton lıarcı hu;,usu tulumbala· 
rı ile çıkarabilme'ı<te ve işçidc-n bii· 
yük tasarruflar temin etmektedir . 
Tıtaş müessesesi bu makineleri,} ap· 
makta olduğu Gümıüic İnhisarlar 
Vekaleti g:bi büyük inşalar için ge 
tirtmektedir. 

intihabı Meb'usan 
1 Hey' eti teftişi ye ri
. yasetinden : 
l 

Evvelce Tan Sinemasına konu 
lacağı ilan edilen Tepebağ intihap 
şübesine aid rey sandığının görülen 
lüzum üzerine bu giinden itibaren 
Tayyare Cemiyeti binasına konul· 
masının kararlaştırılmış olciuğu 

ilan olunur . 

Perşembe 16 - 3 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği P 
13 00 Memleke~ saa 

jaos, meteoroloji haber le 
13.15 - 14 Müzik ( 

rogram - Pi . ) 
18.30 Pı ogranı . 

18 35 Müzik - Pi 
ler, Solistler ) 

19.00 Konuşma ( Zir 
19.15 Türk müziği ( F 

ti ) Tah in Karaı uş, Hi1 
man, Refik Fer san, Ha 
Hamdi Toka)', Basıi Üflt 

20,00 Ajans, mc tt örol 
leri, ziraat l orsası ( fi} at 

20.15 Türk nıiiziği 

Vecihe, Ct vdet Çağl 
Kadri, Kemal Niyazı 

Okuyaıı lar : Necmi Rıza . 
Ôzdenses. 1 - . . . . -
2 - Ali ağa - U~şak şa 
im seni bl n arardım. 3 -
Celaleddin paşa - Nar 
4 - Şevki bey - Tutuld 
zülfiyaıe. 5 - uphi Ziy 
-C"ndi birn sözlerime. 6 
Nıyazi Styhun - Taksim 
fık F ersan - Göğsümde 
gittin. 8 - Refik Fersa 
benim gonca ğülüın. 9 
- Sana {ayıkmı ey giılten. 
Şemseddin Ziya - Bıkdını 

11 _ . . . . . . - Saz srın 
21.00 Memleket saat aya 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, 

yo - nukut bor sası ( fiyat ) 
21.25 Nrşcli plaklar 
22 00 Müzik ( Küçiik O 

- Şef: Necip Aş~m ) 1 -
- Köy hikayeleri 2 - Borc 
3ir gecenin romanı ( Va 1 

Leopold - Karlsbad hatır 
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KOKOT 

k Leman, ?.8 ya~ında , yüksek bir 
m h~kottur. Nedret, 32 yaşında.Onun 
sö k ızrnetçisi. Lf'manın evinrte . Genç 
al adırt üçiincü katta adi , tcıhta bir 

karyolada yatmaktadır . Eıinde bir 
ıf. ro 

ınan vardır. 

Nedret - H:.nımım bu yatakla 
ta hat nusınız ? 

Leman - Rahat ne demek l 
Çok rahat. 

vu - · Başka bir şeye ihtiyacınız 
arı >ok rnu ? 

1

° - Şimdilik hayır .. ( Nedret gü· 
ler ) Ne ··ı·· ? ~ _ . ye gu uyorsun . · 

hır - Hiç ... 
an· - Söyle, söyle .. 
ke: d - Bu yaptığınız şeye şaşıyorum 

1 
a .. 1 

1:: - Yani bf'nİ budala sanıyorsun · 

dün söylüyordunuz . 
- Yalan değil a .. 
- Eğer ıddianı~ veçhi/e hayat-

tan zevk almak için bunlara lüzum 
yoksa şimdiye kadar niçin para 

artlıramadmız ? 
- Ne ahmaksın kız ! Ka1Jil de 

ğil a ttır.:ıına n. Müteahhidın ve baş-
kalarının verdiğini avuç doıusu parayı 
lıarcetrr.eğe mecburum.Düşün .. Ko
kotum, ama, yliksek cinsten .... Pa
ranın hesabını düşünmeden yaşama 

Romanya tayyare 
mübayaa ediyor 

Bükreş: 15 (Radyo)- Romanya 
uçuş ve deniz yolları nezareti tay· 
yare motorları ve diğer hava uçuşl 
larmı yapabilen m1ınulatı :-atmalmak 
üzere Miinihte,ki tayyare motor fab 
rikaları ile mukavele akdetmiştir. 

Bu mukaveleye göre Alman fab 
rikaları Somanya için istediği kadar 
tayyare yapacaktır. • 

Kont Ciyanonun 
temasları 

Roma: 15 (Radyo) - Hariciye 
nazırı Kont Ciyano bugün Macaris 
tan orta elçisini kabul ederek uzun 
bir görüşme yapmıştır. 

Bu tem~sın mevzuu çok mahrem 

tutulmaktadır. 

Eski Irak 
Baş ve ki li 

Divanıharbde! 
Bağdad : 15 -- Hükumeti de 

virm~k suçu ile tevkif edilen eski 
Başvekil Hikmet Süleyman ile .50 
kadar zabitin vatana hiyanet su. 
çiyle muhakeme edilmeleri takar
rur etmiştir. Kralın bir emirname
siyle bunlar husu'Si surette teşkil 

edileet~k askeri bir mahkemede 
muhakeme edilecektir . 

Alınan tedbirler sayesin Ja lra· 
k'ın her tarafında sükun hüküm 
sürmekt .. dir. Ordunun bir çok ku· 
mandanları Saraya gelerek Krala 
sadakatlerini bildirnıişlerdir . 

Ha v:a işçileri için tedbir 

1 lıyım. Arbmdan ko~~ın adamların 
en ziyade hoşuna giJen şey israf 
ve sdahattir . Bunlar , eğer p~rayı 
sokağa atarsan verirler . Elini avu 
cunu sık tın m•, kimsf'yi göremezsin . 
Apteshane pe11ccrcs1n '" metresi beş 
liradan dantelalar , salona beş yüz 
liralık halılar, kadife oda takımları 
koyuyo•sam, hunu zevkim için mi Kömür yakan otobüsler 

değiJ rnı· ? 1 
dı 1 
bili - Beni affediniz ama, bazı keı~ 

e . ı yapıyorum zannediyorsunuz ? . Bu , 
böyle 1~2101. Sanat icabı .. 

Ankara 15 (H1Jsusi)~- Zonguldak 
kamür havzasınd'i amelenin sıhhatı 
ve rahatı için Etibank'ın inşa ettirdi 
ği binalar bitmek üzetedir. Asma 
sahasında bekar işçilere üc yatakha 
n.e bir yıkanma binası biı yeme' ane 
hın ası yapıl maktadır. 

kıl vet., Dostuııuz fevkala.Je zengın ı 
Parasının hesabını bilemiyecek ka- \ 
dar zengin bir müteahlıit . Siıe her j 

na ay üçyüz lira vaiyor. Sonra böyle 1 

bir tııükellef bir konakta oturuyorsu ı 

- Buncl<ın dolayı siu :daha çok 

se\iyorlar mı?. 
- Daha çok scvmt"zler, fakat 

muhabbetleri daha uzun oluı. Hem 
mesut etmek için l-ana bunların 
hiç biıi11in lüzumu yok. Ayda elli 

: liralık bir irad lemin edebilsenı, de 

nuz. Sizin yatak odanız gibi yatak 
ışl odaları İstanbulda az bulunur· Kar 1 

fl1 ~ola!1ız , vaktiyie kimin karyolası 
1 • 
ınış, hatırıma gelmiyor .. 

" " s 1 - .... u tanının ... 
- O da sizin gibi bir kadın 

dı>ğil mi ? 
- Ama, padişahlarla .. 

N - Her neyse .. Bütün bunlara 
llıalik olmak sonra da hiç birinden 
hazetmemek 've bu odaya çıkarak 
şu adi karyolada yatmak ! Ne ya ı 
Payım, şaşıyorum~. Bir türlü aklım 
alnııyor. Sonra, tuvalet takımınız ht"p 
Rüınüşten .. 

- - Ne olacak ? . 
- Eğer bunlar benim olsa , lu· 

.~ı v 1 cfı a el odamdan hiç çıkmam . Düşü-
tı~rı bir gere: Halis &'.ümüş. Halbu 

9 kı siz, beyt>fendi gider gitmrz , bu 
odaya çıkıp çinko bir tas içinde 
yıkanıyorsunuz . 

1 ı, b· - Çinko tas dah.11 zarif . Zf"ki 
ır kız olduğun lıalde bunu anla 

nıak · d · k' ık • ıstemiyorsun . t3ahse erıın ı 

ıo 

ŞırnrJi benim yerimde olmak ister. 
din d v ·ı . ? • egı mı 

oiı Kenarında beyaz, küçiik bir ev-

de yaşarım. 
- Fakat gümüş tuvalet takımı 

nı beraber alırdınız değil mi? 
_ Katiyyen .. Onlardan usandım j 

artık.. . 

1 -A!l 
- Neyse. Bu lıülya!an bırakalım j 

--........ -~--
Ankara : 15 ( Hıısu.)i ) - Pt:t· 

rol bulunmayan memleketlerde mu
vaff akıydle iş gören ve kömür ya· 
kan olo büslerUen , büyük şehiıleti
miz ve bu arada Ankara , İstanbul, 
Adana ve Bursa için getirtilme me 
selesi tetkik edilmektedir . Titaş 
müessesesi bu hususta alakalı ma· 
kanılara teklifler yapmıştır· 

Zehirli gaı.lere karşı 

Ankara : 15 ( Husus~ ) - Hava 
hücumlarından korunmak için şe
hirlerde yapılan tahaffuzhanelerde 

kullanılan ve zehirli gazların geçme 
diği deilıİr kapılardan memleketimiz 
için de getirilecektir. Bu kapıla ı Ti
taş müessesesinin temsil ettiği John 
Tann fit masınındır. 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında 
Sinemanın iki büyük dehası 

GRE rA GARBO-CHARLESBoyer 

l Q39 senesinin zafer tacı 

KONTES VALEVSKA 

Bu binalar Gelik ve Çay dam~ 
rı r.ıevkiindede aynen inşa edilmek 
t:dir. Titaş~müessese~inin yaptıRi 
lıınalarııı yekunu böylelikle onbeşi 
bulm~ktadır. lBu uin 3 lar 375 bin 
liraya. mal olmuştur. 

Bir haftadanberi 

Alsaray 
Sinema,sında 

Devameden 

Şeyhin aşkı 
Tüı kçe arap:;.a süzlü ve şarkılı 

şahe eri onbinlerce halk gördü 
\:.e b~ğendi. Föremiyetlerin ısrarı 
uzerıne bu akşamdaıı itibaren bir 
kaç gü dah:'l göst<.·rilecektır 
Ayrıca: · 
EDMOND LOw MIYRNA-LEY 

T <ırnf ından fevkalade bir suret 
le oynanan ' 

Transatlantik 
Aşlı ınaorra dramı 
Çarşamba 2.30 da 
Tenzilatlı halk nıatinasında 

iki filim - Ne yalan söyliyeyim , hanı 
tnırn, şüphesiz isterdim .. 

:Jli t - Hakkın var .. Hizmetçi olmak 

Nedret... Şımdilik şu kuçlik oda}ı 
malısus böyle döşettim. Burada ı 
yJpyalnız kalrnca kendimi pek me 
sud zannediyoıum. Şimdi anladın 
mı? Bu odaya hiç bir er kek ayale 
basmadı. Müleahhidin gelmiyeceği 
geceler bütün hizmetçileri savdıktan 
sonra, kendi oJama ·çıkarım. Bu ya· 
tak kendi yatağını. Romanırnı alır, 
rahat rahtıt okurum, Burada Lulun 
maktan 0 kadar memnunum kil.. Bu 
karyolayı on liraya aldım. Halbuki 
aşağıdaki karyola değer biçi:emiye· 
cek kadar kuvvetlidir. Onda ...... ,, 
Sultan yatmıs .. Daha bilmem kimler 
yatmış. Halbuki bunda benden baş 
ka kim'>e yatmndı, Anlıyormusunuz 
bv karyola beni:-,ıdir benim ... Başka Şcıheserler şaheserinde sizlere 
hiç kimsenin değil. Ötürü uykn kar srınatlarınm kudr"tini lıir daha is 1 

1- Şeyhin askı 

2- Transa ti antik . tırısa hanım olmak her halde dahrı 
'Yidir 1 yolası veğil.. Onu Liç sevmiyorum hat etmiş o!acaklcıı dır. 10365 1 

- EIGelte .. 
}'c . 
.rıme geçmt!k 

tnı ? 

Mesela , siz benim 
istemezsiniz , değil 

Haydı, ~imdi içecek bir şey getir. j;.--=------~ ..... ---·'""""""""'..;'-=-~---=-·-._..--1-0382 
Har crel bastı. . . ·? ı--~----:-=-~~-=---:---..-=-----,,__, ____ ""1n- 1 

-Şampanya getıreyım mı. ( Bu Hafta Biitün Adatıalılar ) -
- Hayır, bıraz su . ~ 

(NeJret çıkar. Biraz sonıa tr!aş s NA 
in gelir) 

_ Oh, hanımım, lıanımını .. 

l 
- Senin yerine değil , fakat 

Jaşk 1 · · a arının yerine geçmek ısterırn. 

- Kabil değil mi ? 
- Kahil ... 

l - Fakat lıundan dah:ı i)i,ini 
d Ulurııazsı:llz .. Bir m jteahhiJ ... Ay· 
tı; 300 lira .. Gümü~ takımlar , el 

astar ... Herşey .. Dü~ünl.ın bir kere .. 

r~k - Doğru. Bunlar ht"psi giizel, 
ııC ,,q at çok. .. Artık usandım , iğreni c rOru H k .. b cıı.. ayattan zevk alma ıçın 
ı• unla ra ne lüzum var ? 
~ - s k' d' 1 an ı alar e ıyorsunuz · 

- Ne için alay ede}'İm ? 
de h'": Sene sonuna gdJiğimiz hal

" ~Para arttıramadığınızı daha 

1 _ p 
l _ achernegg - Viyana süiti 

Nt! Vdr'?. 
_ lJeydendi geli) or ... Treni ka' 

çırmış ... 
_ Yarabbi ne rahattım! Ne mes 

1 uttuın ! (Romanı kap:ır, oturur) Şim· 
di kalkmak, giyinmek, aşağı inmek 
deli Vı! ihtiyar biı aşıkla " .. "".Sulta 
nın kaı yolasınc1a yatmak için gene 

soyunmak lazım. . 
N,dret Başka lıır akşam ken 

di yatağıııızda yatarsınız. 
_ Doğru, öylt".. Fal<at bu akşa 
ktiybcl rnek!.. Böyle para kazan. 

ını ~ k 1 
l ı ... ~k fela ·et .. 

nıak oe uuyu ----1 _ 

Kömür istihsalimiz 
artınlacak 

rJerild Küçük geçid resmi 2 - O· 
berıd a balet müziği 3 - Gra
katı e gezinti 4 - Paraterde atlı 

ilca 5 letirı len - -p tLeh~r - Eva ope· Ankara : 15 ( Hususi ) .- Kö 
22 

3 
o pun .. h sıodnki me!<anızasyon 

....... P{ .O Müzik ( Çıngan ve saire mur avza prnış ol<ın MP-cco fir-
')3 , tetkikatını ya . · 1 

Get rm kde ve Mevsimin Rakipsiz ve En Hissi Fılıni F ran 
Akadenıisiııden Büyük Edip PlERRE DECOURCELLE n· ş ısa ı ın a 1eser 

Romarıır.drn iktibas crlilen 

(i~· .. <.tva .. •Yavrucuk) 
Fevkalade Fılmı Buyuk bır Teessur ve HeyPcan içerisinde görm kt d' l 

Senenin Bu FRANSlZCAA SÔZLÜ Şaheseri cicld~n layık eoldeu~: er. 
Alakayı Görmüstür. 

FİLMİ YARAT ANLAR : . 

ANNİE DUCAUX Güzel 

Ve Küçük, J ~K rA VOLİ~ r 
1 

AYRICA: 

Neşe Kahkaha ve Hareket Filmi Komikler Kralı 
Fernandel 

Tıafından Pek Mükemmel bir tarzJa temsil 

(Spor Kralları) 
Dj k kat . Lutf en Bileti.erin evvelden 

• aldırılması Rıca olunur. 

edilen 

10372 

1 
1 

I 

3 !!!!!!!!!!!9 

• 
____________________ ..,._ __ ._ ____________________________ __ 

Her hafta daha güzel bir program intihap eden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Muhterem müşterilerine iki büyük ve muhteşem şaheser sunuyor 

1- Büyük sanatkar ( EMiL Y AN[NGS ) in yarattığı Almanca sözlü 

batarken (Güneş 
2- Sevimli sempatik Fransız sinema Yıldızı 

( Simonc Simon ) nun 

Çok beğenilen muvaffakıyetli temsili 

) 

( Beyaz Melek ) 
Bu fılm umumi arzu üzerine iki gün daha gösterileceklir -

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

Asri 

isteyiniz 

250 
Telefon 10377 

·---------------..... ----------------------------------------
2 beynelmilel şöhret 

Janet Makdooald 

Asri 
Nelson Eddy 

• 
sınema 

Çok yakında 
Kulağımıza _ Gözümüze - Hissimize - K~lb~miz~ - İnsanlığımıza -

Ayn ayrı tad veren ve bütün zevklen bır araya toplıyan 

-( Senorita-Altın dağların kızı ) 
Biricik şaheseriyle sayın halkımızın takdir ve alkışlarını to~l .. ayacaktır 

DiKKAT : - Biletler şimdiden satılmaktadır. Fazla tafsılat ıçın 
kişeye müracaat ediniz 

Telefon 250 10373 ___________________________________________________ ... 

Yeni çı~n_k_a .... n ........ u_~_, _v,_e_n_izam_ı_a_r __ , 

-----
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Krılıul tarıhi: lU/611938 

Neşri ıarilıi:25/6! 19::18 

Dünden artan · 

Madde 
104 

_ 
19

, 23, 29 uncu ma~delerde yazılı memn~iyet ve mec-

b 
. . lerle 24 ünciı madde gereğınce dıb yaprakla· 

urıyetlere rıayet etmeyen · · k d h f'f . . k · h etmeyenlerden l !ıradan 5 lıraya a ar a ı 
rını yı-şıl ıken ırıp 1m a 
para cezası alıııır. . ,. 

Madde lOS _ 
8 

inci maddeye göre kaçak sayılan sıgara kağıdlarm· 

d 
. k" ~ d · kull ınılan diğer kağıdlardan uzunluğu dokuz 

an ve sıgara agı ı yerıne h l' ğ d -. ·~· · t e kadar olanlarının er m yapra m an ve 
ve genışlıgı beş santıme rey k k"v dl h 
bunlaı dan fazla büyüklükte bulunanlarla yas~k kopya agı arının 1 er 
· . bb ya küsurundan bır aruş para cezası a mır 

hır 45 santımetre mura aı ve 
ı. k"~ dl abt ve müsadere edilir. ve uu agı ar z O dd · b' · · 

79 80 81 inci maddelerle 9 ıncı ma enm ırıncı 
Madde 106 - • ' d ı 1 · 1 1 h k f k 7 103 105 inci maddeler e yazı ı suç arı ış ey en er a • 

ı rasında ve 95, 9 , • . . maddesi hükmü ve 0 kanunun takib 
kında 1918 sayılı kanu.,un 25 ıncı 
ve muhakeme usulleri de tatbik olunur. 

Madcie 
107 

_ 791 80, 81 inci maddeleri~ 90 ıncı ~addenin birinci 

f k 103 10
5 inci maddeler narıç olmak uzer bu kanunda 

ı rası ve 95, 97, · .. · · lh 
1 h

. ı idaresinin müracaatı uzerıne o yerın su ceza 
yazılı suçlara n ısar ar 
mahkemelerince karar verilir. 

B hk 
1 rce verilip yirmi lirayı aşmayan veya 1918 sayılı kanu-

u ma eme e .. h"k d'I 
25 

· . dd · · ı inci fıkrac;ına gore u me ı en para crzası ve 
nun ıncı ma esının .. 1 • k 1 k •·d· 

d 
~ · 

5
n ı· çmeyen eşyanın musacıeresı arar arı atı ır. 

ve t:gerı o:1 ırayı ge 

H 
~ k 1 1 170 ı sayılı kanunun 69 uncu maddesine atfedilen 

ususı anun ar a 
hallerde de bu madde hükmü CP.reyan eder, 

Madde 
1 

OB _ 1918 sayılı lt~nuna temas .. e~en fiill~rd~n ~aşka .. b~ 

k 
.. bt e müsadere.si lazım gelen tutun vesaır ınhısara tabı 

anuna gore za v · . . . . 
maddeleri, fnhisınlar İdaresi. takiblerın netıcesıne kadar muhafaza ıle 
mükelleftir. 

Madde 109 _ Sulh ceza nıahkenıelcrince verilen para c~zası karar· 
ları inhisarlar idaresi tarafından Tahsili Emval Kanunu - hapis hiikmü 
müstesna olmak üzere · mucibince infaz olunur. 

Para cezalarını ödemekten aczi tahakkuk edenler hakkınd:l tayin e. 
dilmiş olan para cezalarından ağır olanlar• T~rk Ceza Kanunu hükümle
rine göre hapse ve hafif olanlarının ~\~ uç lira veya küsüru için bir gün 
hesabilc hafif hapse çevrilm,.t. \~~ere inhisarlar idaresinin verecekleri " .(JQ k

1
.. r· ınüesse.icsı vasıtasıy e 

'l') ııı 1Jzik ( Cazband - Pi ) ması, ıtaş "·l 45 j ~ raporu ve pro \ıe ' - 24 S h b ı · hazır larnış ol ugu . . J ~ __ Y_atın~; -- on ajans a er erı nakamlara vermıştır. ,~onu Var) ~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_L_~:__~___:_~~--------
... 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar 
En az ı En çok 

K. S. K. s. Kilo 
Koza 9,5Ö-. . . 

Pi,ı::asa parlalt _• 34,62 __ ,36 
Piyasa temizi • 34 

1 

. 
1 

Klevland 41 1 - - ·-
YAPAGI 

Beyaz 
1 1- -1 Siyah 

ÇIGIT 

t== Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4.62 

HUBUBAT 
BuA-day Kıbrıs 1 

• Yerli 3,25 

• Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 

. Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih .. üç • • :E .., Dört yıldız Dokruluk "' ..!ııı: o;: üç .El c " • 

.B ..:::ı Simit 
" ·- "' ::..: > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 

"' "" üç ..... 
" " 

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 

Santim ı Kambiyo ve Para 
15 I 3 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

P.:nt 

Hazır 1 
1 

5 l40 Lireı 

ı--Vadeli 1. • 5 06 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -3-35 
Vadeli il. 5 01 Sterlin (İngiliz ) -5 93 
Hind hazır 4 13 Dolar (Amerika) !26 35 
Nev~ork 8 74 Frank ( isvicre) 00 00 

r i~lUJJM11BA11liA '. • 

CAN IAUQTAQ.10. 

• 

ı • 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 1 

ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisata 

caddesi No: 40 B~rinci 
dairesi bitişiğinde 

Heyeti teftişiye riyasetinden: 

Martın 15 inci çarşamba günü sabahleyin saat sakizden itibaren ikinci müntehip seçimine başlanacak ve 
seçim her hün akşamın saat 18 ine kadar devam edecektir. 

Her mahalle ahalisinin reyini atacağı günlerle, sandığın yeıi aşağıda gösterilmiştir. Rey hakkına sa
hip yurttaşların muayyen gün ve SJatlarda rey vermek üzere seçim yerlerine gelmeleri ilan :olunur 13 3 939 

Heyeti teftişiye reisi belediye 
reis vekili Vedat Güçlü 

Şubei intihabiye 
merkezinin adı Mahallenin adı Rey atılacak günler Sandık yeri 

Karşıkaka Cumhuıiyet 
Seyhan 
Karşıyaka 
Uluca mi 
Kayalıbağ 
Mestenzade 
Türkocağı 

Karasoku 
Tepebağ 

Ali dede 
Hürrivet 
Sariyakup 

Kocav~zir 

Sucuzade 
Haneden 

15, 16 3 939 çarşamba perşenbe Cünhuriyet fabrikasında 

Uluca mi 

Türkocağı 

Tepe bağ 

Hürriyet 

Koca vezir 

Kuru köprü 

istiklal 

Çınarlı 

Akkapu 

Mıdık 

Asri 

Kuruköpıü 

Döşeme 

istiklal 

17,18 • 
19,20 .. 
15,16 • 
17, 18 • 

15, 16, 17 " 
18,19 • 
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 

19,20 " 
15,16 " 
17,18 " Reşatbey cemalpeşa 

Köprülü 
Akkapu 
Mirza çelebi 
Mıdık 

19 • 
15, 16 " 
17, 18 " 
15, 16 .. 

18 Mart 

sinemada 
939 da 

.. • 

Gündüz ve gece 

Torosspor musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 

Vesaire ... Vesaire ... 

ASRİ SiNEMADA 

Cuma, cumartesi " 
Pazar pazartesi " 
Çarşamba, perşembe Ulucami medresesi 

Cunıa cumartesi " 
Çarşanba, perşcnbe, cuma. Mestenzade camii 
Cumartesi pazar " 
Çarşamba perşembe Tayyre cemiyeti binasında 
Cuma cumartesi pazar pazartesi " 
Çarşamba, perşembe Alidede medresesinde 

Cuma cumatesi " 
Pazar, pazartesi • 

Çarşamba perşembe cuma Sucuzade parti ocağında 
Cumartesi pazar pazartesi • 
Çarşanba perşenbe Arıkzade medresesinde 
cuma mumatesi 

Pazar pazartesi 
Çarşamba peaşembe 

cuma cumartesi 
Pazar pazartes 

Çarşamba perşembe 

Cuma cumartesi 
Pazar 
Çarşamba perşembe 
Cuma cumartesi 
Çarşamba perşembe 

Döşeme parti ocağı 

Çınarlı parti locağı 

" 

Mirzaçelebi parti ocağı .. 
Mıdıkta Hamit ağa evi 

14-15-16-17-18-19 10378 

10355 

Seyhan 1 apu müdür-
lüğünden : 

Köyü : Paşa kötü 
Cinsi : Tarla 
Miktarı : 100 Dönüm 
HuJudu : Şarkan Çanakçı yo~u 

Garlen Kilise köyü yolu, Şimalen 
Y •kup vereseleri, Cenuben Kilise 
köyünden Çolak Osman . 

Milli mensucat fabrikası limited sosyetesinden: 

Harap Bahçe mahallesinde otu· 
ran Selim oğlu H. Yakubun ver~
sesinin senetsiz temellükten tescil 
muamelesinin yapılması h .. kkındaki 
talebini havi Paşa kö) ü ihtiyar 
heyetinden verilen ilmühaberde, 
Paşa köyünde olup hudut ve mik· 
tarı yukarda yazılı tarla, Dede ve 
babadan inlikalen bila senet Selim 
oğlu H. Yakubun temellük ve zi
raatı altında iken Yakup 333 Ta· 
rihinde karısı Ümmügülsüm ve o
ğulları Ahdullah ve Selim ile kızı 
Fatmayı terk ederek öldüğü bildi 
rilmiştir . 

llyas ağa mevkiinde ve ırmak kenarında kain tahtı tasarrufumuzda 
bulunan takriben 300 dönümlük portakal ve meyve bahçesi iki sene 

müddetle icara verilecektir. 
Pazarlığı_ 30 mart tarihine rastlayan Perşembe günü saal 15 de 

milli mensucat fabrikasında yapılacaktır. 
icar şartnamesi her gün mezkur fabrikada görülebilir. 

11-14-16 10360 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac~k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

Mezkur tarlanın hııduciile mik. 
tarını tesbit ve bu güne kadar le· 
m•llük ve tasarruf sebebini ve 
gayrın hakkı taalluk edip etmediği 
ni tahakkult için 939 Martın yirmi 
altıncı Pazar günü maha iline ıne 

mur gön:lerilecektir . 
Bu tescil talebine karşı bir hak 

iddia eden varsa v güne kadar Ta· 
pu Müdürlüğiine ve muayyr.n gün· 
de vesaikle birlikte mahallinde bu· 
lunarak gelecek Tapu memuruna 
müracaat olunm~sı lüzumu ilan o: 
lunur . 

10384 

Lazkiyede galey 
giddikçe büyüd' 

- Birinci sahifeden artan ~ 

Burada kulliyetli mikdardn 
yanname dağıtılmış ve bu beyann 
!erden bir k,.m, camilerle bazı 
bim sokakların duvarlarına yap!f1 

mıştır. Bu beyannamenin muhte,·İ 
şudur: "'Fransa bizi muahede ko 
yasiyle mUtemadiyen o.ldo.th. }. 
Frans::u:un vaidlerine innnmı_yo 

Turki.reye iltihakı istiyoruz.,, 
L~ikve emniyet <laircsi bo 

vannamel;ri dagıt;n ve basanltır• 
detle takip eylemektedir. • 

Fransanın Ankara Bu~·uk E 
Bay Masiglinin geçen baftn İ 
Bcyruta giderek Frn.nsanın Suriy 
Lubnan Ho. - Komi.eri ile gör 
gunu ve tıı,yyare ile 1 lale be gel 
oradan da ekspresle Ankaraya dti 
ğUnU yazmıştık. 

DunkU posta ile gelen SuriJ 
LUbnım gazeteleri bu ziyaret mU 
bcti~·le şu tafsil?tı vermektedirle 

Bu görUşmelerde Turkiye 
ransa - Suri~ye arasındaki b 
muallak meseleler mcvzubah• o 
ve Bay Masigli Turkiye ile S 
arasında akdi mutasavver do. 
m-ıahedesinde Turkiycnin nokt 
zarını Fransız I lo - Konıiserine 
dirmiştir. 

İkinci meselede, Suriye ile 
ki,ye arasında akdedilecek bir 
kom~uluk ve ticar1 mubadele mu 
desidir. 

ÜçuocU meseleye gelince: Bu 
sele Turkise ile Suriye nraeıntl 
hai bir hudud taJİnİ me-sclcsidir. 

Ru gece nöbetçi ecza 
Yagcamıi civarında 

.\li Nasibi eczahane 

Seyhan Nafıa Müdür 
lüğüııden: 

1 - Adana tayyare mey 
j,tasyoıı binası ve hangarında 
pılmayan eksik iş'er keşif tutar 
lan (2570) lira (02) kuruş üzeri 
açık eksilmPye konulmustur . 

2 - Eksiltme 20 31939 T. 
müsadif pazarlt~si günü sa1t 11 
nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lsteyenıer bu işe ait ~ 
evrakını görmek üzere nafia d• 
sine ınuracaat edebilir. 

4 - isteklilerin (192) lira 
kuruş muvakkat teminat verme. 
bu işi yapa'>ileceğine dair ehi 
vesikası almak üzere ihale günii 
8 gün evvel vilayete muncaa 
ilan olunur. 

4-8-1? 1ı; ı) 

Zayi tasdikname 
Adana Cümhuriyet ilk ok 

dan aldığım 19 11-930 ınri~ 
10 numaralı tasdiknameyi ka) 
tim. Yenisini çıkaracağı nr:ları 1 

sinin hükmü olmadığını ilan r•l 
Adma: Rahiıniye M•lıalltS 

MUSTAFA DURM
1 

10385 

Kayıp Muhtar mühf 
Ç•putçu köyü MuhtarlıgıoJ 

mühür kaybolmuştur. Yenisini 
' racağımızdan eskisinin hükırıJ 

madığını ilan ederiz . 
Çaputçu köyü muh1 

10386 ALI ESER 

61-156 10116 Numara: 200 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

_____ _) 
Yeni eczahane 

Belediye karşısı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kıııkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli 
lerden Ankarada bulunanların Silah Fabrikasına, lstanbuldakilerin Zeytin· 
burnu fabrikasına, lzmirdekilerin de lzmirdeki Silah Fabrikasına, bu yer 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçetı 1f 
bijyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczahanemizde yerli ve yab1 

bütün müstahzarat bulunur. 10305 7-10 

Umumi neşriyat müdür~ 

Abidinpaşa 
Noter 

15 26 10170 1 !er haricinde olanların da ıstida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. Macid GiiçlÜ 
7-9-11-14--16-18-21-23-25-27 
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Adana Türksözü matbı' 


