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;~ SEÇiM FAALiVETi ÇOK 
,.. . . 

ıyo ---- 1 Bir 
bo Ciimhu riyet ı 

çok mahalleler Vilayet Umumi Meclisi mesaısını bitirdi 
• 

seçımı bitirdi • 
·:ı hiiktimetinin dün 

içi bayındırlık 
zaferleri 

Mamlaketl battan 

ba,a demlrajtarla 
öruımu, görmek en 

bUyUk azmimizdir. 

i iNÖNÜ 
O ah§ılwn 17 l\ismı 1925 

M illi sefimiz sarin lsmet 
İnön,UoUn bund.an 14 yıl 
önce irad bu;ı•urmuş ol·. 

dukiarı nutuldarındnn bu vecizeyi 

Bugünde altı mahallede 
seçim faaliyeti başlıyor 

alaka 
kullanıyor 

Vatandaşlar seçime 
gösteriyor, reylerini 

Şehrimizde İkinci ınllntehip se-
çimine ayın onheşinci -;abahı başlandı
ğını yazmı~tık. lntihab faaliyeti .s~n
dık yerlerinde neşe ve hararet ıçın-
de devnm etmektedir . Vatandaşlar 
seçime buyuk bir alaka göstermekte- 1 

ve re.vlerini kullanmaktadır . 

cektir. Hanedan mahallesi seçimi ele 
yarına kadar sürecektir . 

BugUn Mırzaçelebi, Reşadbey ve 
Cemalpaşa, Hürriyet, Kayalıbağ ve 
Seyhan mahallelerinde rey atma faa-
liyeti başlayacaktır . • 

Yarında Turkocağı. Sucuzade 
mahallelerinde intibah bas~ıyacaktır 1 • • 

Mühim 

r ·-·-· SE~IM ·-·-·"1 
• i 
! Mamlakatlml:ı: BUyUk i 
! Millet Mecllslnln yeni se. i 
! çiminin ba•ında göz ka- i 
! ma,tırıcı bir vaz'lyatta bu- i 
! lunuyor. Türk Mlfletl Bey- i 
! natmllal siyasetin yarm 1_ i 
! çln beklenmedik hadlseler i 
ı hazırlaması lhtlmali kar • 
i ,ısmda her tUrlU nifaktan i 
i masun ve mUtenefflr bir i 
. halde, kendine • 
! vaz'lyettadlr. güvemr t 
• ! 
• • • 
! 1. İnönü i • • ....... .......... '\........... ' .................... ~·-·· 

kararlar alındı 

arası ve Vileyet-kasaba Kasabalar 
yolları 

• 
ınşasına çalışılacak 

Bunun için 
miktar 

. 
yol , bina ve arazı vergilerine 
zam yapmak zaruri görüldü 

bir 

Daimi Encümen seçildi 
Vilayet Umumı Meclisi dün saat 

on beşte Valimiz Bay Ali Rıza Çe
vik' ın Başkanlığı alı ında toplanmış· 
tır. Toplantıda geçen celsenin zaptı 
okunduktan sonra müzakeı eye ge· 
çilmiştir . Konuşmalar çok hararetli 

pılabilmektedir 
Meclis bu mevzu üzerinde ehem· 

ıniyeLle durarak,Çukurovalıların dört 
asır bekleme gibi bir bahtsızlığa 
ma ı uz kalmamaları için bir gelir 
kaynağı düşünülmüş ve neticede , 
takrirdek i tek liflerden ( Yol ve arazi 

~·az,mızın basma kovduk · 
' -iı·. . • Bundan gavemiz. 14 yıl evvel 

ılan J·ı - · b. · b k e ı miş olan metın ır azının u 
ısn zaman içinde demiryolculuk sa

a fi '°:tşımızda ne zaferler basardığımn bir 

Seçim ayın on beşin<le evvela 

011 bir mahallede başlıımışbr . Bun
lar, Cumhuriyet, Ulucami, Mesfon
zade, Karnı.oku, Alidede, Kocavezirı 
l Ianedan, Döşeme, Cın,arlı, Kurtuluş, 
Akkapu. Mıdık mahalleleridir . 

Bu mahallclt-rden mesten zade 
ile Kocavezir mahalielerindeki inti
hap faaliyeti bugünde devam ede· 

AJ ın on dokuzunda da, Karşıya
ka, Sanyakup, KuruköprU ve lstik-
1?1 mahallelerinde rey atmaga baş

lanacaktır . 

Muntebibsani Seçimi m:ı.luın ol-
dugu Uzere a;rın yirminci 
1~ de nihayete erecektir . 

gunu saat 

' olmuştur . Çünkü Vilayt'l umumi 

lll HATAY DA yolları hakkında birkaç aza tarafın. 
dan müşterek ve çok şayanıdikkal bir 
takrir verilmiş bulunuyordu · 

C H P S 
• Bıı takrir kasabalar arası ve ka• • • ı sabalan Vila;el Merkezine ba~layan 

yolların ( mevcut değil ) denecek 

nisbetlerini artırmak ) madde,i ka· 
bul edilmiştir. Meclis , bina ve arazi 
vergilerine binde iki ve yol verglsinc 
bir lira zamma ve bunun tah;ıkkuku 
için hükümet nezdinde teşebbiisatta 
bulunulmasını ittifakla karar vermiş-

·ı · l pı ançosunu yapmaktır. 

d ı Muhterem reisicumhurumuz ismet 
e n·· . d 

•0 nUnun ( Turkiye ctımhuriyeh e-
~ırsolları) tarihinde ilk açılma töreni· 

knı te~kil eden Yabsıhan nutuklarında· 
• 1 ) 

l• < ••.• ,. Şark hatlarının başlaması 
tarih' · · · d b 11· b l h" ı Sl\"nsetımız e e ı aş ı ır 

rııerhaledi~r. 
..... Buyuk l\.lillet Meclisi bu hat

lı .Yapacağız deyince Turk milletinin 
kabil· t• · t• d t · t• ıye ·ıne ıs ·ına e mış ır. 

·•·· .. Başladı~ımız yolun biteceği 
rıokfa yoktur. İlanihaye gldecek na.
tııUtennhi devam edecektir ..... > gibi 
Ve • cız<.:Ier demin·olu politikam ızın esas 
Ve h • <l eclefleri olmuştur. Bu kaynaklar-

. ( •an hız almış olan kuvvet iledir ki 
1 1 furk haritası demir aglarln Çelik 

rnv}.. b . d 

BAY HiTLER PRAG 
SARAYINA YERLEŞTi 

SÜKÜN TEESSÜS ETTİ! 

ve Paris Alman - Çek 
mesaisini tabii karşılıyor 

Londra 
teşriki 

T_ü~kiyedeki teşkilat 
gıbı . büyük kadro 
kurmağa başladı 

lskenderun: 16 (Husu i . 
mizden)- H s muhabı· 
. atay halk partisi .. h 

rı) ~t h. lk parti . cum u 
T"' k. . sı adını almı~ \'e aynı 

ur ıyedekı teşkilat gibi büyük b" 
kadro kurmağa başlamıştır. ır 

BT· .. u un mal111lelerde ve bütün 
koylerde ocak teşkilatına ve kon . 
haıırlıklıtrına başlanmıstı E gı e 
k ı r. vvelce 
u~u. muş ocaklardan birçoğu kon 

lerını yapm1şlardır. gre b ~ .-.rının izlerile ezenmış, yur .un 
~ 

1 
Utunlugu milli demiryollarla perçın

en · dl lllıştir. Berlin: 16 (Radyo)-' Hitler Prağ" 
da 19,45 de tarihi saraya gitmiş ve 
erkanıharbiyesiyle birlıkte oraya yer 
leşmiştir. Pra~ teşriki mesai komitesi 
de teşekkül etmiştir. Bu hususa dair 
bir beyennanıe neşredilmiştir. 

ı Beyruttan verilen bir habere .. 
ı Beyruttaki Suriye ve L .. b gore 

<l Y aratıcıhk, yapıcılık va.sırlarını 

( 
a bunyesin<le yaşatan ve nıilll kay
~nk~ardan kuvvet alan cumhuriyet 

esı Ukumeti doğu bölgede :yeni fakat: 
hlı ~~k Şanlı bir zafer Jaha ilan etti. 
li ~ C.Yizli cUmhuriv<.:tin umran abidele-

1 

·ı d' u nan bankası 
ı e ığ'er bankalar 'Hatayl 
1 1 · · d ' • a muamc" 
e erını urdurınuşlardır. Be rut .. 

1 

carları tarafından H t dy tuC"-

n ı·ınd v d 1 k t'n bir saheseri de Erzincan a 
aıı . urdu. Bu k~rnlan abidenin adı (Er· 

~ınca G n arı) dır. 

l) t\ Bu gar. 1 la_ytlarpa~adao kalkarak 

1 
. nknra, Kavseri ve Sivas mahallelc-

~ rın' • 
] 1 aşarak Erzuruma ve daha ileride 
r~afkıı.slara uz-'lnmalda olan ( Aoka

S~ - Sivas - Kafkas ) demiryolunu 

1
1V'asbn itibaren ~~;; inci kilometre· 

l ı: karsılasmıs ve Eı·zuruma serbest 
·'ol ' ) ' 

vermiştir. 

l · Bazı hadiseler vardır ki: Umumi 
'lr b 1 . Ilı akıı;la: mahiyet ve kıymet erı 

ı.l tl~tl Ve ifadeleri birdenbire ,,e buton 

~ı~:•nliklcrile kavranamaz. Fakat; ta.f
ı·i}~ta girişilerek incelemeler kökleşti
k 1.rse basit görUnen hadiselerin her 

flöhemya bölgesi sivil şefliğine 
konrat, Moravya bölgesi sivil şefliği 
ne<:Je Henlayn tayin edilmiştir. 1 

Hükümet, halka Alman kıtaatının 
bu hareketinin bir işgal demek olma 
dığını ve Alman kıtaatı ile teşri!( 
mesai edecek gönüllü kıtaatı teşkilatı 
kuru!acağ'ını bildirmiştir. 

Macarlar Ukranyada ileri haı c · 
kete devam ediyorlar . . Çek kıtaatının 
mukavemeti, tamamile tedafüdir. 

Paris: 16 (Radyo)- Alm:ınya bü· 
yük elçisi son hadiseler m.ünasebetiy 
le bay Boneyi ziyaret etrr.ış ve uzun 
bir görüşme yaµmıştır. 

Londra: 16 (Radyo)- A\laın ka 
marasında münakaşalı müzakereler ' 

' ~ 

1 
1 
1 

Çekoslovakyadakl son hadisede 
bUyUk rom olan Hentayn f 

olmuştur. Çemberlayn, Münih anlaş
masının ihlal edilmiş olmadığıı. ı Pra*ın 1 

Berlinle anlaşmış bulundu~unu ve bi 1 

- Gerisi üçüncü sahifede - j 

'rınj . d \.'lk n huviyct ve değerı nıey ana 

P•l:~u.ı, Cumhuriyetinin ,lcmiry~ll~r!BULGAR BAŞVEKiLi 
0 

ıı~ı kası ve bu politikanın bııbırı I 
~:~:::ı::,n';:!~r~~;. ,:~~~:~~~·,.:~,~~ ıfST ANBULA GELDi 

pi lıı~, tın, dtna.mik eneqının muhassa 
ı.l1ııı.d~lan, bu kabil muhim hadiseler- 1 
Jİ~j iir. b~arsılına2 azmin _yuksek dene~- l K •• 1. f' llğtar,: .. ugU11 memleketi saran eını ~ Bay ose vano a hudutta 

d · ı k ·· a ay a tahs:ı 
e ı me uzere verilen ka .. 1 • d " mpıya çek 
ve ıgcr mali senedler bank· I· 
fından kabul edilmemekted· a ,ır lata. 

ır. 

Ankara Halkevinde 
Milli Hakimiyet nıevzuu 
etrafında bir konf erans 

B Ankara : l 6 ( T elefonıa ) -
u akşam saat 21 de A k 

Halkevi Başkanı Ferıd G·· n ·ara 
f d 

uve-n ta· 
ra ın an Radyoda ( M·ıı · H k. . t ) ı ' <l ımı . 
ye mevzuu etrafında alakalı bir 
konferans verilmiştir . 

BÜYÜK DÜGÜN 

Prenses Fevziye 
neler götürüyor? 

Kahire : 26 ( Radyo } _ 1 
1. hd' · ı ran ve ıa ı ı e Mısır prense-si F . .. .. . evzıye-

~~~ duğunlerı düo başlamıştır. Dü· 
gun çok mutantan olmuştur. 

Fevziyenin çeyizi yedi kürk man.1 
to, 55,000 sterlin değerinde nıücev-bı.ıı • uzunluğu 2975 kilometrcyı 

1 ıııu~tu ld k } • • ııu 1~2:1 :~nesi Nisanmın l7 inci gU- bu a arşı ama merasımJ 

ve Istan 1 

yapıldı 

KOMŞU MEMLEKET BAŞVEKiLi BUGÜN 
ANKARAYA V A R M 1 Ş OLACAKTIR 

ı ·ı-01· --
il" u ulomctrc uzunbY.unda bu-

·•<tn A. o 
!1.ııc'lk , nkara - Erzurum hattının 

1 
hera_t, 100 top, 200 sandık ve ba

l )vol ıle yeni eşyalardan ibarettir. 

~i~:ı.n kfıG kilometrelik Ankara - Yah· 
, ~ıas'sının1 işlctı~eye açmıştık. 
•ıı.cı SU senesi Birinci Kanununun 11 
dıı.ki /\ nu de 038 kilometr<.: uzunluğun-
tiı nkur.. E . 1 ç ı ıı., V " - rzıncan t1smını a -

e E: . . Hu rzıncan garın ı aştık. 

b
lab

1111 
hadise bile Cumhuriyet inki· 

. ıı Tu k 
11• Z;ıf r nmraıunm ba.şh başına 

ll er tarih idil'. 
ftı• u bı.ı·ih f . ~ıı.t • en ve tabıat savaşının, 

lstanbul : 16 (Telefonla) - Bul: 
ar ba vekili Bay Köse lvanof bu~.un 

.g şl lmi,tir Bulgar başvekılı· 
Istanbu a ge " · . 

d
. kişilik; bir gazetecı grupu 

ne ye ı . 
refakat ctmektedır. 

K 
.. e fvanof dün gece saat 

Bay os . 
2 20 de Karaağaca mu \asalat etmış, 

2 ' ı· kumandan ve matbuat 
garda va ı, d k tıı.ıııct 11._ V'c fedakarlığın şeho.met des· Ne· 'el Atay tarafı~ . an ' ar-

- ~ namıncı. " ,. ~ ·<tml~~et l:Ja:r:e· 
~etic:: :I.: ... _• __ L • t f- _ ----".ı..uı"w·...-cl;ı', ~,.QlnŞll IO 

kili saat 22,45 de halkın alkışları 
arasında Edirncden ayrılmışlardır 
B~~an Köse lvanof da Bulgar başve: 
kılıne refakat etmektedir. 

Köse lvanof bu sabah saat 10 da 
Sirk~d istasyonuna muva!:alal et miş

tir. istasyon Türk - Bulgar bayrak
larile süslü idi • Garda vali muavini, 
kumandan. emniyet müdürü, hükfünet 
erkanı na·zır bufu'ıfU'yordu. Bayan rva• 

nofa ~~ketler takdim edilmiştiı. Bu
nu muteakip Bulgar - Türk milli 
marşları çalınm ı ştır. Bulgar kolonisi 
de ~a~an lvanofa büketler takdim 
ctmışt ır. 

~ulgarislanın P. nkara elçisi de 
gclnuşti. 

. Baş.vekil dogruca perapalasa git. 
mışlerdır. Köse lvanof bu gece hu· 
s~sı •bir •trenle Anll.arnı ~ barcl.:ct 
eö~cckferdrr. 

bir halde olması, halbuki bu yüzden 
halkımmn ve bilhassa çiftçimizin 

büyük zararlar gBrdüğü, çünkü zirai 
marldelerin nakliye masraflarının bu 
şerait altında çok yükseldiği , bina· 
enaleyh bunun Çukurovada her şey
den evvel iktisadi bir unsur oldu~u. 
ve bunun için bu derde süratle bir 
çue bulmak lüzumu mevzuunda idi. 

Ayni takrirde , bu işin bugünkü 
Vilayet bütçesinden ayrılacak bir pa· 
ra ile temini imkanı mevcut olmadığı 
ve binaenaleyh yol inşaatı için kar· 

naklar bulunması meselesi ve bu 
kaynakların ancak bir bankadan is· 
tikraı, yol ve bin~ vergilerine zam 
veyahut Hava Kurumu için kesilen • 
yüzde bir buçuk y:ırdımın muııyyen 1 
bir ıni.iddeı için bu uğura teuerru / 
noktai nazarları ortaya sürülmiiş ve 
Meclisin tasvibine aı-zedilmi~ti . 

Bu mühim takrirde şu şayanıdik· 
kat nokta da tebarüz ettirıliyordu : 

Eğer bugünkü bütçeden ayrılacak 
para ile bu yolların inşasına katla· 
nacak olursak Çuk urovanın ) olları 
anc"\k dört asırda yapılabilecektir · 
Çünkü bütçeden ayrılabilen para ile 
senede ancak iU kilometre yol }a-

tir . 
Bundan sonra Vılayel Umumi 

Meclisi Daimi Encümen seçimine ge· 
çilmiştir. Yapılan hafi reyli seçimde 

Daimi Encümene. Bay Fahri Uğurlu, 
Der:lc Gürsel ( Osmaniye ) , Hilmi 
Çamurdan ( Kozan ) Ve Tevfik Yıl· 
dırım ( Saimbeyli ) seçilmişlerdir . 

Bundan sonra ruznamede müza
kere edilecek başka madde kalma
dığ-ından Valimiz Alı Rıza Çcvik'in 
bir nutku ilı~ toplantıya nilıayet ve· 
rilmiş ve Meclis tatil edilmiştir. 

939 Vilayet bütçesinin 886,795 
lira olarak kabul ve teshit edildiğini 
yazmıştık . Bütçenin masraf kısmı 

şöyle ayrılmıştır : 
Hususi Muhasebe teşkilcilı memur 

ve müteferrik masraflan için 122880, 
Naria işlerı için 22894, Maarif işleri 
için 319,lO:l, Ziraat ve Baytar işleıi 
için 15<160, Sıhhat işleri için 90170 , 
muhtelif masraflar ve yardım ıçın 
l 67903 , f cvkaladc masraflar için 
5500, yol ve köprüler tamiratı ıçın 
126386 , koy mektepleri inşaatına 

yardım için 2500, mektep hastaha · 
nesi inşası mütcda\'il sermayesi için 
ıs,ooo lira : 

CENUBDA SÜRÜP GİDEN KARGAŞALIK 

Kürt dağında 
askere pusu 

Müritler 
kurdu 

SURİYE ESKİ DAHiLiYE VEZiRiNİN SAÇMALAR! : 

Güya Kttrtdağındaki isyanda ' ~ Türkiyenin parmagı varmış! 
Haleb : 

16 
( Husuei muhabirimizden ) - Suı lyedekl karı,ık

hk henUz durulmadı. Halebe gelen eski Suriye Oahlllya Vezi
ri Mazhar Arslan paşa çok saçma bir beyanatta bulunmuş· 
tur. Eski Vezir dlyorkl : 

" KUrtdaOındakl MUrltlerirt 
lsyanmda Ecnebf devletln par· 
maGı oldufiu ellme~e geçen 
vesalkle anladık. Bu ecnebi 
devlet Türkiyedir 1 

Yukarıdaki beyanat Havas Ajan
sının Halep muhabiri tarafından der· 
hal telefonla bildırilmiş. ve her iki 
gazetede de intişar eylemiştir . 

Fcıkat bundan etekleri tutuşan, 
Vezir dt·rhal bütün gaıete muhabir 
Jeı-ini bugün hüküınct konağına da \ 
vet cde:-ek mt ,ar edt o br.•"\\\Jı 1 
tekzib elmiş1ir • ı 

so Dakika 
İstanbul 16 ( Telefonla ) -

l3ulgar Bcışvckili Gazelecilere beya· 
nalla buhınmuş ve Bulgaristanda 
Hepimizin Milli Şefiniz Eksel an İs · 
met lnönüne ve Tlirk Milletine kar
~ı \\~\)emekte olduğumuz derin tek
',.m hisleı inin ifadesini iblak edece· 
ğımd 11 dolayı bilhassa bahlıyaı m 
dcrmşlir • 



• 

Politik Bahisler 

ALMAN •• •• •• •• 
YURUYUŞU 

Temps gazetesi Romanya dış işler bakanı B. Gafenro'nun l'arşo· 
va zıyareııni tahlil ue tefsir e11ıkıen sonrn diyor ki: 

Alman }Ürüyü;,üne kaışı üzeıirde aldarılmHı güç olacak mukave 
mtt lıarekrtleri uyarmaktadır. Öyle ki bunlar Çekoslovakya 
meselesinin halli ertesir de vaziyetin içinde inkitaf eltili hava 

yı değiştirmek neticesini doğuımaktadır. Belgrad'da B. Stoyadinoviç'in 
düşmesi, ne denilirse denils:n, Yugoslavya ılış siyasetinin daha lüyük 
bir harektt serbestisi Romanya ve diğer Balkan devletleriyle daha tam 
bir tesanüt veçhesinde kalkınmasını ilan etmiştir. 

Bükreş'te' nazileıin tahrikçi hartketlerinin lastiıılm~sı ve Berlin'e 
pek aşikar bir surette tabi mahfillerin nüfuzuna karşı en enerjır b'r reak· 
siyon kıra) Karol'un Romen milletinin derin hislerini ka•şılıyan bir istik 
lal siyaseti takip tlmek hususundaki arzusunu ifade etmiştir. Patrik Mi· 
r..ın Cristea'nın haldi olarak baş vekalete "Demir muhafız" teşkilatını 
kati surette yıkmış olan iç bakam B. Calinescö'nuıı getirilmi olması bu 
bakımdan manidardır. 

TORKSOZO 

,~~~~~--~~~~--~~~~-~~-·--·-'ıGene şemsiy 
ş <®itil n ır h c§l lb> ~ ır o ~ ır n 

~------------------------------------1----·------'ı Öğretmenlerin 
ders saatı 

24 Saatten fazla 
ders verilmiyecek 

] Ulus okulları ay sonun 
1 da dersleri bitirecek 
ı 

Ders tevzii zarurdi dolayısiyle 
24 den fazla ders deruhte eden öğ 
retmenlere 24 den fazla olan ders 

IDokui Nisanda 
diplomaları 

kursları 
törenle 

bitirenlere 
verilecektir 

leri için 1932 yılı !bütçe kanununun Dün alakadaılardan aldığımız 
26 ıncı maddesine uyularak üçte bir 

1 
malumata göre, birinci teşrinde 

üzerinden vekalet ücreti verilmekte 1 açılan 1-tars komitesi Ulus okulları 
idi. Halbuki malıye vekaletinden , bu ay sonunda çalışmalarını bitire. 
alınan 27·2;1Y39 tarih ve 13222,. ! ceklerdiı. Kursu başaranlara diplo· 
73· 1131 numaralı yazıda 1932 }Ilı ; malan dokuz Nisan pazar günü tö
bütç,. kanuououn 26 ıncı maddesi · renle verilecek tir. 

Hars komitesi Ulus okullarına 
devam etmiyenlerden ceza almak. 
tadır. Millet mektepleri talimatna · 

mesi 16-45 yaşına kadar olan er
kek ve kadın vatandaşların Ulus 
okullarına devamı m•cburi olduğun· 
dan devam etmiyenlerden vilayet 

I?::!!_ ene diye söze başlıyorU: 
~ çürıku geçen gün ge. 

şemsiyeden bahsetmişlı 

Bugün bahsedeceğimiz şemsiye g 
ne Chanberlaynin şemsiyesidir. 

F ransada şemsiyenin adı Ça~ 
berlaynkalıyor. Büyük bir şemsiy1 

dükkanını camekanına koyduğu b 
~emsiyc nin üstüne şöyle bir y~lt 
yapıştırmış: 

Küçük Çamberlany büyük nıı 

deli Halifaks ... 
Bu hal böyle devam ederse ı· 

siyeye Çamberlany demek, Fran! 
dan başka memleketlere de siraY 
edecek ve beş on sene sonra ye 
yapılacak lugatlardan şemıiye kr 
mesi kalkıp yerine Ç·mberlayn ) 
zılacak .. 

Macaristan' da bile, antikomir tcrn pakta iltihaka rağmen, Alman yü· 
rÜ}ÜşÜne karşı mukavemet günden güne sarahat kasbetmekter!ir. B. im. 
redy'nin mecburi çekilişi Macaristan'ın dış siyasetinde kökten bir değiş· 
meyi ifade edrr mahiyette olmaması mümkümdür. Fakat bu memlekette 
nasyonal · sosyalist partisinin feşhi ve faaliyetten meni hadise<inin şumu· 
lü üzerinde aldanmıya da imkan yoktur. Varşova ile Buda peşte arasında· 
ki hakiki müşteıek menfaatla ve ananevi bu dostluğa istinat eden gü-: 
venli münasebetler. Polonya kamoyunun bütün temevvüçlerinin Macar ka· 
moyu üzarinde akisler yapmasını intac etmektedir ve Polonya' da bugün
kü ruhi halet Buda peşte' de pek dikkatle takip edilmektedir. Bütün bun· 
lar öyle alametlerdir ki pek kati formüller çıkarılması doğru olmasa bile 
Orta ve Şarki Avrupa' da partinin oynanmış olmaktak, uzak bulunduğu
nu, burada Polonya ile Ramanya'nın en büyiik rolü oynadıklarını düşün 
meye mahal verir. işte B. Gafenco'nun Vaışova'ya yapmış olduğu ziya. 
relin basit bir nezaket ve dostluk hareketi şümulünü çok aşan bir dik· 
kat uyandırmı olması da bu yüzdendir. 

hükmü l 6 1938 tarıhinden itibaren , Türkçe öğıetme dersleriniıı ve· 
meriyetten kaldırıldığıodan öğretmen 1 

rimi çok iyidir. Bir çok bölgelerde 
leıin 24 den fazla ol~n dersleri için' ana dilimiz Etitürkler arasında ta· 

idare heyeti kararile beşer lira para -=== 

Cümhuriyet 
Bayındırlık 

hükumetinin 
Zaferleri 

hiçbir suretle üçret verilemiyeceği mamen öğretilmiştir. 
bildirılmektedir. Gelecek ders yılı Saltanat idaresinin ihmali yü· 

saatten fazla dersi olan öğretmen ka takdire şayandır. 

cezası alınacaktır. 

Nitekim, deıslere devamsızlık 
gösteren beş kişiden beşer lira para 
cezası alışmıştır. 

Köylerdeki kurslara da devam 
sızlığı görülenlerden para cezası 
alınacaktır. 

başında ders tevzii yapılırken öğret 

1 

zünden ana dilini kaybeden bir kı. 
menlere 24 den fazla ders verilme sım vatandaşlarımızın, Türkçeyi öğ. 
mesi ve bu yıl ela uhdelerinde 24 

1 

renmek hususunda gösterdikleri ala 

!erin bu dersleri d('rs yılı wnuna ka -------------------·---- __ _ 
dar fahriyen okutmaları muvafıf gö 
rülmüştür. 

yüksek dağlar yarıldı . Büyük köp 
rüler kuruldu. Uzun töneller delindi, 
çok çetin boğazlar dolaşıldı. Bu bü 
yük himmetle nihayet Cümhuriyet 
lokomotiflerinin zafer düdükleri Er 
zincan ovasını da çınlattı, 

HAVA VAZİYETi 

Dün şehrimizde sabahlayin saat: 
yediden 8.30 a kadar hava yağmur 
lu, öğleye kadar güneşli, öğleden 
sonra da yı:ğmurlu ve fırtınalı geç
miştir. En çok sıcak dün 15 derece 
idi . Geceleri en az ~ıcak 4 derece. 

Kız talebemizin atış 
musabakalarına iştiraki 

RADYO ~iy 
alt 

• BugUnkU program 

ra 
Tüıkııe Rad)o dıjii:r)Oll p'1sta1Plar 
Türkı ye Rad) o.•a - Ankara Had) r 1 ~· 

Cuma 17 - 3 - 39 adı 

12.30 Proğram . 
12.35 Türk müziği Pi . luğ' 
13.00 Memleket saat ayarı, adan 

jans, meteoroloji habrıleri . lanı 
13,15-14 Müzik (Hafif seııİyj 

fonik plaklar ) el 
18,30 Program ış 

- Başmakaleden artan - Sürat asrında bulunuyoruz. Ç&
buk, daıma daha çabuk düstürü hu 
günkü medeniyetin idealini yaşatı
yor. 

Bir kumarcı grubu 
suç ustu yakalandı 

ilgili nıekteplerin beden terbiye 
si öğretmenlerinin teşkil edecekleri 

teknik komite aşağıdaki esaslar 
dahilinde kız talebenin koşu ve atış 

müsabakalarını nisan ayı içinde tesbit 
edece:ı.leri bir tarihte yapacaklardır.! 

18,35 Müzik (Dans müziği P 19 
19,00 Konuşma la 
19,15 Türk müziği ( Fasıl he 

(Demiryol Politikası) : Bu iki 
kelimenin manası, ~000 kilometre ye· 
ni ve mill1 demiryol şebekesidir. 

Yine bu iki kelimenin para cin· 
~inden kı~·meti: 

"330,000,000" UÇ}Uz elli mil~·on 
lirndır. 

Şu birkaç rakamın tefsir ve iza· 
hı İse bu sUtunl<lr<l sığmayacak kadar 
engin \ " C geniştir. 

Malatya - Çetinkaya iltisak 
hattı dahil olarak Sivas - Erzurum 
hattı için; ray, taraveıs gibi yol 
malzemesi, lokomotif ve vagon gi 
bi muharrik ve müteharrik edevatı, 
istimlak ve nakliye ile sair masraf 
ları da dahil olarak şimdiye kadar 
takriben (80 milyon) lira masraf 
yap,',:;ış ve hattın ikmali için daha 
bir ır.ikdar sarf na lüzum hasıl ola 
cağı anlaşılmakta. Bulunmuştur. 

Bu hattin çok sarp ve fevkalade 
arızalı, boğazlardan dolaşmasına 

rağmen (Lokomotif ve vagondan 
başka umum masraflar dahil olarak) 

üst üste beherkilometresinin masra
fı 11 O lıin lira tutmaktadır ki bu 
mikdar son derece müşkül ve arı. 

zalı olan böyle bir hat için katiyen 
çok değildir. En sahih takdir ölçü 
sü ancak bu milli Demiryollar üze· 
rinde bir tetkik seyahatı sonunda 
kullanılabilir. 

Sivas - Erzurum hattının ve 
bilhassa Sivas - Erzincan kısmının 
güzergahı üzerindeki muazzam eser 
ler, her Türkün kalp ve vicdanını 

en tatlı gurur duygulariyle heye
canlandırmaktadır . 

işte bizi bu satırları yazmağa 
sevkeden müessır de demiryol po· 
litikası ve Erzincan garı karşısında 

duygumuz bu sevinç heyecanları· 
dır. 

Sivastan hareketle Erzincan ga 
rına gelirken muhtelif açıklıkta 
1105 adet kargir ve beton köprü 

13 • Demirköpıü 

3 • Beton arme büyük viya· 
dük açılmakta ve uzunlukları ye 
kunu 23227 metreyi bulan 117 tü
nel geçilmektedir. 

Sıvas - Erzincan kısmında ya 
pılmış olan toprak tşlerinin tutarı : 
"9000000. dokuz milyon mttre mik 
abıru !Julmuştur . Bu da büyükçe 

bir dağın dinamitlerle parçalanıp 

dağıtılması ve ortadan kaldırılma 

sına muadil bir iş demektir. Bu böl 
gede bilhassa yazın müsait günle· 
rinde çalıştırılmış amele ve işçinin 
günlük sayısı :0000 i bulmuştur. 

Bir hat iizerinde günde vasati 
27 bin amele ve İşçinin çalıştırıl· 

ması başlı başına bir kuvvet ifade 
eder . 

Halil oğlu Hasan, Cumalı oğlu 
Remzi. Mehmed oğlu Mustafa ve 
Mustafa oğlu Sabri açıkta kumar 
oynarlarken Cünnüme~hud halinde 
yakalanmışlardır . 

Kumarcılar hakkında kanuni 
İcab yapılmıştır . 

yol politikası ise : 

Bu müsal,akalar bu sene için bir ' 
atış ve iki bayrak koşusundan iba· J 

ret olacaktır. Gerek atış ve gerek 
koşu .musabakaları takım koşusu 

olarak yapılacak ve ferdi tasnif ya 
pılmıyacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Ana mecmuası 

yeti ) Celal Toksesirı iştirakiyle ayn 
20,00 Ajans, meteoroloji hale la 

leri, ziraat borsası (fiyat) ~ir. 

Bu yüden demiryol politikasının 
feyizli verimlerinden biri de vatan· 
daşm; öz toprağını kendi eliyle Ba· 
yındırlığa ulaştırması ve kendisini 
huzur ve refaha kavuşturmasıclır. 

Garp alemi bundan yüz küsur 
yıl önce yollarını , demiryollarını 

yaptığı, çoğalttığı halde çok yazık 
ki Osmanlı imparatorluğunun batıl 
ve atıl zihniyeti,kıymetli yurdumuzu 
bu nımetlerden mahrum bırakmış 

ve memleketimizin bütün serveti 
türlü sefahet yolunda sarf ve israf 
edilmiştir. işte bu zihniyet ; mem· 
leket içinde ecnebi sermayesinin 
faaliyete geçmesini ve siyasi , mali 
bir hayli menfaatlerin çarpışmasını 

kolaylaştırmıştır . Ve bu yüzden : 

Milletimizin medeniyet yolunda 
inkişafı için bütün hayat şuı>elerinde 
düşündüğümüz maddi ve manevi 
tedbirler ; ancak ( Şimendöfer ) ve 
( Yollar ) ile hakiki \'erimini vere· 
bilir . 

Ana mecmuasının 14 üncü sa· 
yısı çıkmıştır. Yurd yavrularının 

sağlık, sosyal, kültürel durumlarının 
inkTşafına hizmet eden bu kıymetli 
dergiyi tavsiye ederiz . 

20, 15 Tü k müziği . Çalanlar Yo 
Vecihe, Cevdet Çağla , Kemal N de, 
yazi Seyhun , Refik Fer san . Ok• Yoll 
yanlar: Radif,•, H1lu1< Recai 1 alar 
- Peşrev. 2 - Refık F ersan - Mır:etnı 
hayyer şarkı - Her güzelin bağı d 
da. 3- Ali dendi Nıhav~n l ş~r~ ah 
- Sevdim yine. 4 - S. Kaynak . ~e 
Bin gül dağlanrda • 5 - Muhtel1 ış 

1 şarkılar . lrıe 
21,00 Me.nleket saat ayarı. sıa 

Demiryol güzergahlaıına rast
layan köylerin ve köylülerin göze 
çarpan kalkınmaları , hep demiryol 
politikasının ana yurtta yarattığı 

refahın kıvançlı verimleridir . 
Dünkü Erzincan, aziz yurdumu

zun ulaşılması zor bir köşesi zan· 
nolunuyordu . Artık demir ağalar 
içine alınmış bulunan bugünkü Er· 
zincan ise Ankaranın , lstanbulun 
ve uzak bölgelerin yakın bir kom 
şusu oldu, Fakat, bu komşuluk için 

578 Kilometrelik Haydarpaşa
Ankara demiryolunun inşası ancak 
21 senede tamamlanabilmiş. 

Ve 609 kilometrelik lzmir -
Aydın hatlarının normal inşaatı va· 
ziyetini alabilmeleri de tam 50 sene 
sürmüş. 

Osmanlı imparatorluğunun de. 
miryol İnşası mücadele senelerinde 
yapabildiği h•tların senelere düşen 
miktarı ancak -60 kilometreyi ge 
çememiştir . 

Cümhuriyet hükumetinin demir 

K. AtetUrk 
Gibi hakikatlara istinat etmiş

tir. Asil milletimiz ve ona dayanan 
Cümhuriyet hükumetimiz bu inan 
ve iman iledir ki ; Türk öz parası , 
öz kafası ve öz kazması ile senede 
200 kilometre demiryolu yapmış ve 
yurdu 3000 kilometrelik yeni hat 
larla kaplamış,Kayseriyi, sivası geç. 
miş bugün Erzincanı aşmıştır. Yarın 
da Erzuruma kavuşacaktır . 

Ne mutlu Türküm diyene ! 
o. s. 

ZABIT ADA 

Bir kadın yüzünden 

Mustafa oğlu lbrahinı ile, oğlu 
Kemal, Mehmed oğlu Durmuş a 
dında bir a lamı, aralarında çıkan 
bip kadın meselesinden dolayı ya· 
ralamışlardır. Baba oğul yakalan· 
mış, hakları11da kanuni İcab yapıl 

mıştır . 

21,00 Konuşma ( H ıftalık ~r son 
. . ) Sef 

servısı 

21,15 Esham, tahvilat, kambiı ~tl 
Nukut borsası ( fiyat ) •r 
21,25 l'leşeli plaklar R. Yar 

21,30 Müzik ( Riyaseticüınh" 
Flarmonik orkestrası ) Ş-f : Prat :~ 
torius 1- W. A. MoHrt: Klarin s 

1 

için konçerto L• - Majör, op 61 kon 
a) Allegro b) Aclagio c) Rorıdo L'.~ 
Allegro Solist : Hayrullah D ıygıı 1 

'' 

2- A. Glazounow : 8 inci S•nfo 
Mi bı.;moi :naji:i•, o;ı 83 o) Alleg' 
mo Jerato h) Mesto ' c) All~gro 

,..------------------------------------------·--------------":". "\ Mo:lerato sostenuto-ı\llegro ıP 
-~ Garbinde Küçük olacağını tasrıh et·niş'aJi. Merke1i d('rato. 

1 
k 

unun Karpatlar, şimaliode s LOVA KYA Avrupa imparatorlukları dağıldıktdn 22,45 Miizi\; ( Opera se e s)' 
vzuu T lan, Uve rtürlerı vr ' ıı e ) atra dağları şarkın sonra Çekler Slovakyayı işg;ıl etmiş p 

da Tuna ya akan U ler ve Bı atıslavada bir slovakya ka 23,00 Müz:k ( Cazbaıııl 
Tarıh ve co"rafyasına kısa bir bakı, 23 45 24 S · h•h· I{ dava suyu ve cenubunda Tuna bulu· 11 binesi kurulmuştur. Fa at bir küliür • - on 8 1 •ns 0 ' 

nan Slovakya, büyük bir ziraat mem göç etmiş kabilelerden ibarettiıleı. sına karşı şiddetle mücadeleye kal· sanibi olnıiyauçoğu btolikliğe sa ve yarııı1<i program. 
lekelidir. Büyük ve geniş ovaları her Slovakva, 9 uncu asırda bü;uk kışmışlar, Matika Slovanska adiyle lik ve idealist ziraatçilerden ıbarctı-------------
türlü hububat ziraatine elveriş:idir. Moravya hüku netin:n bir parçası ve halkı terbiye maksadıyle bir ce alan slovaklarla İyice tekamül d.niş 

Munzam bir mesa.ı Bu bakımdan Slovakva Çekoslovak olmuştur. 906 tarıhincle macarların miyt! kurmuşlarsa da bir muvaffa ve müsSet fikirli ç< klerin bir aradn 
yanın zahire an barı sayılır. bu devleti yıkmaları iizerine bir ınüd ki yet elde edememiş1 erdir. 1914 yaşamak zaruretinde kalmaları haylı nizamnamesi ha zırla n ı}' 

Slovakya toprakları 48,933 ka det lehlilerle çekler arasında müoa harbi başladığı sırada iki milyon S mühim an'asmazlıkları intaç etmiştir 
rekilometre, nüfusu üç milyon ka zaa m •vz~u olao Sloıa1<ya 11 inci lovakın Macar parleınentosunda an Bu s~b!b 1 e, sloıakva halkçı par 
dardır. Fakat bu nu .. fus arasın b ı ' t · ı cak iki mebusu vardı. Harp esnasın tisi ki istiklal tar.ıftarı idı · sene aıır JŞ angıcın:ıa amamıy e macar 
d Ç k d h 1 h ·da Slovaklar itila'f devletlerine sa ','. lerde şiddetli takriklerde bulunmuş a e ler mol avlar ve ay ı macar akimiyeti altına girmiştir. Bu haki -
da Vardır. · Si k d · · · · k' f rih surette temayu"I göstermişler ve tur. Ve nihayet, slovakya, 1 tem nııyet ova me enıyetının ın ışa ı 

k L 1 v·ı ı· muz 1928 tarihinde hu;usi idHeSİ Çambd'ın ileri sürdüğü bir naza nı tevkif etmişse de Slovakyanın çe mec us arın ı yana par amen 
h ff tosunda takip ettikleri usulü Buda parlamento: u vehükümetçe ta•in 

'
iyeye go're Slov kla Si 1 şa siyetiııi tahribe muva •k olama 

a r, cenup ava· olunmuş bir reisi bulu·ıan bir eya· l b. k ı l k k t peştede tatbikten geri kalmamışlar rı gıupunun ır o u oma i tiza mış ır. d :et haline getirilmiştir. 
eder. Fakat umumen kabul edilmiş 19 uncu Asrın başlangıcında Ma ır. Slovaklarla Çeklrr Amerikanın Ancak, 

0 
tarihten sonra, istik 

olan diğer bir mütaleaya bakılırsa carlar latinçeyi kaldırarak yerine Piçburg şehrinde 1918 mayısında lal taraftarları faaliyetlerini olduk 
bunlar, k~nclilerine ırkan yakın ba macarcayı ikame edip Sentetiyen aktettikleri bir kongrede Çekoslovak ça azaltmışlardı. Slovenlerin Alman 
zi kabilelerin gelip Moravya ve Bo· tahtına tabi büyük Lir macar impa ya devletinin kuıuluşuna dair bir an yayı iltihakından sonra bir müddet 
hemyaya yerleştikleri çağlarda Oder ratorluğu kurmak istedikleri sıralar )aşına imza ederken Slovakya'nın sükunet bulmuş görünen Slov.ıkya 
ve Vistül taraflarından müstakbel da bu vaziyet değı~rniş ve Slovaklar hususi bir idaresi. parlamento u ve son ihtilal hareketini müteakip Lu 
Macaristanın şimal mıntrlkalarına bahsettiğimiz:macarlaştırma politika adliyesı ve slovakçanın resmi lisan günkü vaziyeti almıştır. 

-
• . .. 

. d • 
I~ k~nnnunu~ 37 inci m1d ' 

rnucil; ince ınunz:ım ınrsai nizaıtı 

mesi iş dairesince lı>yırlanmı~lıf 
Niza~ınaoıe •Devlet şura'1~ 

ganrlerilmek üzer nedir. !~ kaıı'' 
hükiıml~ıioe göre h"fıaJa 41! sa~ 1 

ve esas iş m~ide!İne ilaw o!a~ 
iş y~rl•ri ~örec.'.kl~ri za 'Jretl~r ,j 
layısıylc gund~ uc sa tı ve s•ııe 

90 günü geçme .. ek üzer:! muııı:. 
mesai 'yapabilirler. Hazırl<'n n ~. 

-~· zamnamede İş kanununnn bu ~~ , 
.ı 

lerinin tatbik suretini gcstr;r n r· 
far m·e 'cdtı.ır 

' 1 ıı a ıaııenın il po bü ü1' bir 
•~rsıni l:ırı ,•far Bıralaıı ıv!~-

lıyor ve aiti eııy c fıı-
~n D _....si.:i!'.J!.l.!!!.~~'..:..'..::.:._.:::.:.:.:..:.;:...;ı~~;.,:iııı .. Jİiiİİ ... -._. ................. .... 



~n 
lt kır koşusu 

\ / birincilikleri 

tısabakalar nasıl yaf>ılacak 
lk T bara alınacaktır. 1 ~er koşucu yarış 

. i Sf'nedir y;ıpılmakta oları ür k ıy k b bı"tiri• sırasanıı gö. e sayı alaca en 
e ır koşulannm üçüncüsü u Y .. _ B" . az sayı alan takım yarışı kazana· 
141 pazar ğünü yapılacahtır. arın ı caktır. 

•ene altı, ikinci sene on iki bö ge Geçen sene, bu yarışın ferdi bi 
tasında yapılmış olen bu müsabaka ri nciliğini Kocaeli bölgesinden Galip 
ra, bu yıl tam onattı bölge iştirak E ._. h" d B h t koşar, ikinciliğini sıcışe ır en ' • 
llıek hakkını kaz .. nmış bulunmak zat Akdeniz almıştı, Takım tasnifin 

adır. ı de ise, biriııciliği lstanbul, ikinci iği 
Beden terbiyesi gmel direktör E4Jkişehir üçüncülüğü ise Ankara al 

iü At!etizm federasyonu tarafın mıştır. .. . 
an hazırlanmış ve bütün bölgelere Geçen sene bu şekilde surp11Z· 
~im edılmiş olan kış faaliyetini! erı lcr oldu~uodan, bu senede hangi 

fekilda tatbik etmiş olan bu böl· takımın kazanac,ğırıı tayin etmf'k 
~ler cumartesi günü Ankara ıa gel müşkilleşmiş bulunmakta iır. 
'f bulunacaklar ve ertesi günüde Bununla beraber, A11kara lstan 
9 1 t ınayis ' stadyomunda başlayacak bul, Ve Kocaeli. atl_etlcrmin bu ya· 
lan koşuya İştirak edeceklerdir. rışan büyük fevorılerı oldutunu kabul 1 

H"r sene aynı sahı dahilinde etmek lmmdtr. Bilhassa, lst~nbul 
Yni :mesafe üzerinde yapılmakta 

1 

dan Rıza Maksu.i, Artan, Ankara 
~•n koıunun mesafesi 6000 metre dan Mustafa, ve Kocaf'liden Galip 
ır. Bu mesafenin 1400 metresi stad ile, Eskişehirden Behzadm yine bir 
om pisti üzerinde 4600 metreci h:ıylı çekişecekleri muhakkak görül 

c,l haricte kumlu, arızalı çayırlı mektedir. ( ol Geçen seneki dertce üzerinde • 
arda, dertlerden geçmek, mani de bir hayla detişiklik yapacak gibı 

!~d1~ atlamak suretiyle cereyan görünen bu seneki yarışlardad _a, b_ol 
... edcdir. Y •nşa başlıyan koıucul ar si ad geleı im ize :muvaff akiyetler d~I<'.'~· 

•bilinde bir buçuk tur yapacaklar Yarışa iştirak edecek bölgelerın ısım 1 

• ıtadyomun maraton kopısmdın leri pnlardıı; Ankara, Aydın, Ad~· 
•ıarı çıkacaklar 2600 metr. lık bir na, Bursa, Bolu, Gaziantep, Ko:aelı 

Kayseri, Kastamoni, Konya, Edırne 
esafeyi dişarda koştuktan sonra T b 1 d lstanbul, lzmir, Muğla, ra zon, 
a Yoma girerek bir tur yaptıktan! Yozgat. ___ , ______ ,.. 
nra tekı ar dışa11 çıkacaklar, bu , ___ _ 

&efer drşardaki yolun aksi istikameti j Pek yakında 
l de kat ederek stad)oma girecek· 
'' ve yarım tur da stadda yaparak 
>'atışı ikmal edeceklerdir. 

Bn suretle tsasen Milli küme 
l!ı~çlarını .seyr;tmek için sahaya gel 
~ıı olan seyirciler yarışın başını ve 
konunu se> r tmek ve ve yarışla ya· 
~nclan alakalanmak imkimnı bula· 

"ccklcrlıir. 

Alsaray 
Sinemasında 
Sincnıanm iki büyük dehası 

GRE TA GARBO-CHARLESBoytr 

ı 939 senesinin uf er tacı 

Müs,.bakaya iştirak edecek böl 
ttlcrin takımları dörder atletteo mü ı ~elckeptir. Bunların üçü takimın ası.1 Şaheserler şaheserinde siz ~re 

KONTES V ALEVSKA 

ıtaş f sanatlarının kudretini bir daha ıs · 
l k Ucusu, biri ihtiyatıdır. Mama ı bat etmiş olacaklaıdır. 10365 
' . ırn tasnifinde bu dört atletten en ı .:::~-;~--·-------in d . . •· """=, ercce almış olan üçü nazarı ılı· 

l AN SiNEMASINDA - BU AKŞAM 
J,f H 1 ve Görülmemiş Mıcaralarla 
~vıirnin En Müthış •. En ta:y~~: 1 

HAREKET, AŞK. Mücadele 
~~.~ Harlr.ulide Fılmı baş .k. 1 t b"r merak ve Heyecın 
~elerile dolu ve Seyircilere • ı saat am ı 

erecek olan 

(Tibet Esrarı) 
ÇINJN K k . M h"tl · de cereyan tden 30 KISIMLIK 

or unç ve Esrarengız u ı trın G .. .. .. 
Büyük Seryal Fılmi Muhakkak orunuz 

8 aş Rollertfe: GERS 
NOHA BERRY Jr. ve JEAN RO 

ilaveten: 
Dünya Havadisleri 

Dikkat . Fılm çok uzun oldu~undan 
• Başlayacaktır. 

Sinema saat 8 de 

10389 

Toplantı projesi 
son şeklini aldı 

Ankara : 16 ( Hususi ) - Em 
niyet işleri Umum Müdürlütfince 
hazırlanmlf bulunan tecemmuat ka 
nun proiesi son şeklini almış bu 
lunmaktadır. 20 Sene evvelki şart 
Jara göre hazırlanmış olan tecem· 
muat kanunu buıünkü içtimai, ik 
tisadi ve sınai inlı:ilip şartlarnıa 
uygun bulunmuyordu. Bugünkü ih · 
tiyaçlarm icablannı karşılamak, 
Cümhuı iyet kannnlan ile içtimaat 
ve tecem~uat kanunlanmn telifini 
imkan dahiline almak maksadiyle 
Umum Müdürlük bu projeyi ha· 
zarlamış ve projenin hazırlanmasın
da Yunanistan, Almanya ve ltalya 
gibi garp devletlerinin mevzuatına 
da müracaat etmiştir . 

Proje, ya, alacak toplantıları 
mahallin en büyük hükumet Reisi· 
ne b yanname vermek suretiyl~ 
müsaade alınmasına bağlı tutmak 
tadır. Hala toplantılar mahalli 
en büyük Mülkiye amirine maili· 
mat vermt-k suretilc yapılıyordu . 
Müsaade izin vesikasi verilmek 
şeklinde olacaktır . 

Taplantı yapacaklar toplantının 
mahiyetini ve ne için müsaade is 
tenilditini bildirmekle rnükcllef o 
lacaklardır. Proje toplantıları iki 
kısma ayırmakta ve toplantılara 
müteallik uzun hükumleri muhtevi 

bulunmaktadır . 

lngiliz ticar~t nazırı 
Berline gitmiyecek 

Londra : 16 ( Radyo) - lngil· 
tere ticaret nazırı Berline gitmekten 
vaz geçmiştir. Nazır yalJttcıfl seya· 
hatta yalnız Moskova, Varşova ve 
lstokholm~ ıidccektir. 

Voleybol ve 
Kızlarımız 

Vekaletin bir emri 

Voleybol müsabakalarıoa tanzim 
ve idare etmek için mekteplerin 
Heden Terbi)eıi Öğretmenleri ve· 
ya Voleybol ile alakalı Spor Kap· 
tanları arasından üç kiıi intihap e 
dilerek bir "Volcbol Lik Heyeti,, 
teşkil edilecektir . 

Bu heyet müsabakalann tarih· 
lerini, hakemlerini, müsabakamn 
oynanacağı sahayı ve saati tesbit 
ederek tasdik edilmek üzere Kül 
tür Dircktörlütüoe verecektir . 

Kültiir Direktörleri müsal>aka 
farın yerim ve tarihini muntazam 
bir fıks ür halinde ilan ederek 
bunlaıın bir suretini Maarif Vekil · 
li,ti Beden Eğitimi Ve! izcilik Direk 
törlüğüne gönderecek ve mücbir 
sebrpler ~ulun na hkça müsabakc1 
ların tarihlerini detiştirmiyccckler 
dir. Hı~r hangi bir sebeble bu fiks· 
türlerde yapılacdk tadilattan Maa · 
rif Vekilliii Beden Eğitimi ve izci· 
lik Dir:Ktörlüğü en kısa bir zaman 
da haberdar edilmelidir . 

Müsabaka!arda beynelmiltl ni 
zamname tatbik, saha ölçülerile 
dığer teknik ve idari hususlar için 
de 27 Şu '>at 1939 tarih ve 7 sa· 
yılı Maarıf V eki iliği T cbliğler D~r · 
tisinde intiıaı eden talimat ahka 
mına riayd edilecektir . 

Devlet tahsilatı 
için kasalar 

~nlcara: 16 (Hususi)- Resmi gi 
şeler_m aaat dörtte kapanmaları do· 
layısıyle tahsildarların yanlarındaki 
parayı teslimi er tni günü bırakma 

l~rı bir mahzur olarak telakki edildi 
ğınden lüzum görülecek yerlere gece 
kasaları konulması düşünülmekt d" 
M 1 

L • • d e tr, 
em CKehmız e ilk defa Tüık tica 

ret bank111 tarafından tatbik edilen 
bu usul vezne ve bankaların kapalı 
oldufu saatlerde çok · emın ve sağ 

l 
lam bir sistem oldu7.-undan 1 

h 
. . li para a 

rın er hargı bır sebc' le ziyai .. 1 
mcktcdir. on en 

1 
1 

1 

Adana ovasının ıslahı 

Aııkora : 16 ( Hususı ) U 
d 

• zun 
zaman an beri üzerinde faaliyetle 
çalışılan Bur sa ovasının ıslah . 1 . . ı ış erı 

tamamıle bitmiştir Su pol"t"k 
· "lk .. .. · ı ı asının 

ı buyuk eseri olan bu işten sonra 
Adana ovasının ıslahı işlerine ba• 
lanacıakhr. Bu isi de Bursa o .. 
1 h 

. . . vasının 
ıs a ı ışını yapan Titaş f" ı ırmasının 

yapması muhtemeldir. 

Hitler Prag 
sarayına yerleşti 
- Birinci sahifeden artan _ 

naenaı:~h. bunda bir fe1ıkaladelık 
remedıtını beyan etmişt· go-

l . ır. 
SoylendıA"ıne göre Çek h-k · r ·ı . . ll ufne 

ıne verı ınesı evvelce k a 1 d" . . k rar aşan kre 
ının gerı alan kıı;mın:n ve .1 : 

Her hafta dıtha güzel bir program intihap eden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Muhterem müşterilerine iki büyük ve muhteşem ş h a eser sunuyor 

1- Büyük sanatkar ( EMiL YANINGS ) in varattıır. Al -5 1 manca sozlü 

(Güneş batarken 
2- Sevimli semı atik Fransız sinema Yıldızı 

( Sımone Simon ) nun 

Çok beğcrıilen muvctff akıyetli temsili 

( Beyaz Melek ) 
- Bu fılm umumi arzıJ üzerine iki gün daha gösterilecektir 

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

Telefon Asri 250 
10377 

, 

) 

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

Janet Makdooald Nelson Eddy 

Asri • 
sınema 

Çok yakında 
Kulağımıza - Gözümüze - Hissimize Kalbimiz ~ - insanlığımıza 

Ayrı ayn tad vrren ve bütün zevkleri bir araya toplryan 

.. ( Senorita-Altm dağların kızı ) 
Bıracık şaheseriyle sayın halkımızın takdir ve alkışlarını toplayacaktır 

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

Telefon 250 10373 
hakkında hükumet bır k rı ~e~esı 1 
etmiştir. arar ı ! tılıaz , ----------

Londra: 16 (Rad o) --------------~ 
fakı. Be r . y - Lord hali-

ı ıne gıtmekten vaz . 
Paris: 16 (Rad geçınışıır. 

h . . yo> - Bay Bonne 
arıcıye encümenınde H' "it . , rransa ve in 

gı ere.ıın Çekoslovak · ı · · t k k ya JŞ erme ar-
ı arışmasında mana olmadıx. b 

yan etmiştir. ısını C· 

Berlin: 16 (Radyo)- K 1 it . 'k arpat ar 
a ı ıstı amaline sevkediien Alman 
kıtalan İleri hareketini d d 
t 

ur urmuş· 
ur. 

lngiliz sefiri bugün H . I k Ç arcıycyc 
ge ere . ek ve Böhem mmtakaları 
mcselesı hakkındaki 1 ·ı· k ngı rz no tai. 
nazarırıı bildirmiştar. 

Ro~a: 16 (Radyo) Kont Ci a 
no Berlınle mütemadi temas h ı·y 
d d

. a ın · 
e ır. 

Prağ: 16 (R1dyo)- E·kı" r . . 1 .. h b ~~ t"JSı · 
cum ur ay Beneş bir b 1 cyennam~ 

neşredtrek son hadiseden d d ,. .. f uy U5U tc 
usu u ~cı bir lisanla ızhr etmekte ve 
Çcklcrın sonuoa kadaı Çek k 1 
la · " ma 

n azmınin kırılmamış oldı .?unu 1 
anlatmaktadır. 

0 

Bu akşaın 

Alsa ray 
Sinenıa~ı 

eshur F~an~ız romancısı CH L\ LES 
MERE nın olmez eseri Vertig den 
muktebes 

Na taşa 
(Rus aşkı) 

Aşk ihtiras macara fılmini sw 
nar 

Aynca: 
Kenmaynert tarafındah 

PUSU 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar ı 

·-------- --------
Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu 

Kanun No: 3437 
A.ııbul tan hı: 10, 611938 

Neşrı tarıhı .25 61193/J 

- Dünden artan 

muzakkereler Cümhuriyet Müddciumumiliklerincc infaz olunur. Hapis ve 

hafaf hapis müJdeti üç yılı geçemez 
Bu suretle hapsedilenler mahbus iken cezayı nderlersc mahbuı kal. 

dıkları müddet yukarıdaki esaslar dairesinde eczadan indirilir ve müteba· 
ki hapisten sarfı nazar olunur. MudJeiumumilcrce hhsil olunacai( para 

cezala11 inhisarlar idaresine verilir. 
Madde ı 10 Bu kanunda yazılı para cezaları, inhisarlar idaresine 

aiddir. Şu kadar ki, 79, 80, 81, inci mıdJelcrle 90 ancı maddenin birinci 
fıkrasında ve 95 97 103, vt: 105 inci maddelerde yazılı para cezalarile 
müsadere edılen' ka~ak ma.Jdelerin inhisarlar idaresince takdir eddecek 
de~erlcri 1918 sayıla kanım bu ümleri dairesinde dağıtılır; kalanı, .inhisar 

lar idaresi bütçesine irad kaydolununr. 
Madde ı \ 1 _ 79, 80, 81 inci maddelerle 90. ancı maddc~in birinci 

fıkrası ve ~5, 97
1 

10.3 ve 105 i .ci maddeler harıç olmak uzcre, bu 

kanund 1 1 r hakkında inhisarlar idaresi, Gümrük ve inhisarlar 
a yazı ı suç a •• . 

Vekilinin muvafakatile hükümden evvel veya kat ıleşmış olsun, olmasın 
hükümden sonra sulh olabıleceti gibi, bu cezaları takib ve tahsilden de 

vaz geçebilir. 
ONUNCU KISIM 

Müttfertik hükümler 

Madde 112 Bu kanunda yazılı kağıdlc1rdan hangilerinin ne nisbet· 
te damga resmine tibi olacağı batlı 4 numaralı cetv~ldc gösterilmiştir. 

Madde 113 lnsarlar idaresi memurları hakkında diter Devlet me 
murlau gibi, memuriyet vazifesinden münbais vtya memurıyet vazifeleri· 
ni ifa sırasında hi is olan suçlardan dolayı Devlet memuı lan hakkındaki 
hükümler tatbik olunur. 

Bunlara karşı vazife ıfası sırasında veya ıfa etlikleri vazıfeden dolayı 
yapılan suçlar Devlet memurlarına kaışı yapılmış se} ılır. Tek mektep bulunan yerlerde 

bu müsabakalar mektepten s~çilc 
cek kuvvetçe birbirfetine denk ta· 1 Fevktlide heyıcanh kovboy fılmi 

Smema 8 30 da Bus aşkı~ 

Madde 114 Tulün eksperleriuın yetiştirilm~ . vazife görme, ve mesle· 

ki m s'ulayctlor'i ş killeri ve kimi rin eksper unvanını kullaı abilip ne gı 
bı halıcrde kaybedecekleri nizamname ile te•nil olunur. kımlar arasında tertip edilecektir . 

Bu takdirde tıkımlar A - B - C 
harfleri veya 1 - 2 3 sayıları 

\\e. dtıtil r en1' i ımlet1l anılacaktır 

ıle başlar. Madde 11.5 Turkıycde yetışı:a" ~ .. .,rak tütünler, tüccann mükellef 

(S\ uu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
-

Koza - 9,so=,~ 
~ = 

Piyasa parlağı .. 34,62 ___ 36 

Piyasa temizi • 34 1 

1 

1 

Klevland 41 1 -
-YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

çlCIT 

1 
Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4.62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

. 

• Yerli 3,25 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

u N 
Dört yıldız Salih 

... üç • • ·- .d Dört yıldız Doğruluk .D .. 
.... ı:: üç E c • • 
o - Simit ~ iiii " :.:: E; Dört yıldız Cumhuriyet 
"' <> üç .... 

" " 
Simit .. 

. -
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

16: / 3 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Sa.ntim. 

Hazır 5 . 40 Lir~t 
ı_•_ 

Rayişmark 
----

Vadeli 1. 5 06 
Frank (Fransız) -3- 35 

5 Oı Vadeli 11. Sterlin (lngiliz) -5-93 
Hind hazır 4 13 Dolar ( Amerika ) 126 35· 
Nev~ork 8 74 Frank ( İsviçre) 00 00 

i~lUJl n~B>AlflA · 
CAN KUD.TAQ.IQ 1 

' 

l 

1 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

16-26 

caddesi No: 40 B~rinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

1 

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 yeri aşağıda gösteıilmiştir. Rey hakkına sa
hip yurttaşların muayyen gün ve saatlarda rey vermek üzere seçim yerlerine gelmeleri ilan .olunur 13 3 939 

Heyeti teftişiye reisi helediye 
reis vekili Vedat Güçlü 

Şubei intihabiye 

merkezinin adı Mahallenin adı Rey atılacak günler Sandık yeri 

Karşıkaka 

U/ucami 

Türk ocağı 

Tepebağ 

Hürriyet 

Koca vezir 

Kuru köprü 

istiklal 

Çınarlı 

Akkapu 

Mıdık 

Cumhuriyet 
Seyhan 
Karşıyaka 

Uluca mi 
Kayalı bağ 

Mestenzade 
Türkocağı 

Karasoku 
Tepebağ 

Alidede 
Hürrivet 
Sariyakup 

Kocavnir 
Sucuzade 
Haneden 

15,16 3-939 çarşamba perşenhe Cünhuriyet fabrikasında 

Kuruköprü 
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 " 

" 
• 

Cuma, cunıartesi 
Pazar pazartesi 
Çarşamba, perşembe 
Cuma cumartesi 

Ulucami medresesi 
• 

Çarşanba, perşenbe, 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 

Cu'1!a cumartesi 
Çarşamba perşembe 

" 
Döşeme parti ocağı 

" 
Çınarlı parti '.oca ğı 

• 
• 

Mirzaçelebi parti ocağı 

" 
Mıdıkta Hamit ağa evi 

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

Seyhan Nafia Müd 
ğünden.: 

1-~na Tayyare meyd 
Hangara bitişik inşa edilecek 

1 ya binası (4775) lira (20) kur 
del ile açık eksiltmeye konu 
tur • 

2- Eksiltme 30-3-939 t 
ne müsadif perş~mbe günü s 
de Nafia dairesinde ihale ed' 

tir. 
3- Bu ışe ait keşif ve s 

rakı görmtk istiyenler Nafia 
lüğüne müracaat edebilirler • 

4- isteklilerin (358) lira ( 
ruş muvakkat teminat verme! 
bu işi yapabileceklerine dair 
)'et vesikası almak üzere ihal 
nünden (8) gün evvel vilayete 

j racaatları ilan olunur. 
10383 17-18-2 

Kayıp muhtar müh 
Gemisuru köyüne ait m 

mührü kaybolmuştur. Yenisini 
tıracağımızdan eskisin in hükm 
madığını ilan ederiz. 

Gemisuru köyü m 
\0390 HÜSEYiN KA 

------------ı 
Kanun adam 

Büyük bir temsil hadisesi 

18 Martta Asri sinemada 

10355 

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

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor 
.. . 

musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 

Monoloğ 
Milli oyunlar 

Vesaire ... Vesaire . , . 

ASRİ SiNEMADA 10355 

---------------------------------------------------.....; 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonundan: 
685: 710 Ton demir hurdası alacağız. 

3284 Sayılı kanun mucibince 685: 710 Toiı demir hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şaıtiyle beher tonu şartnamesinde izah edildiği 

veçhile 22 lira_ 16 kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler bilabedel merkez satınalma komisyonundan verılir. Ta 
liblerin 30 mart 1939 perşenbe günü akşamına kadar teklif edec~kleri 
demir hurdası kadar % 7,5 nishetinde temiııatlariyle birlikte şartnameyi 
kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı bayi fiyat tekliflerinin ll'erkez 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

14-15-17--20 10370 

Belediye riyasetinden: 

Ölçü ve tartı muayeneleri başlıyor: 

Ölçü ve tartı aletleriniin 939 yılı muayeneleri 15-3-939 tarihinde 
başlayıp mayıs ayı sonuna kadar devam edecektir. Ölçü sahiplerinin 
evvelce verilen müracaat kağıtlariyle birlikte ellerindeki ö'çü ve tartı 
aletlerinin bu müddet içinde belediye ayar memurlu~una getirerek mu· 
ayene ettirmeleri, aksi takdirde cezalandırılacaklaıı ilan olunur. 

14-17-20 10371 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n;uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

62-156 10116 Numara: 200 

939 Model 
• 

Blaupunkt radyoları 
Radio 'llırken Blaupunkt radiosunu hatırlamadan ve oııun ölçü 

çilmez güzel ve parazitsiz sesini dinlemed on, zarif, şık möblesini g 
meden lıaşka marka radio alırsanız mutlak üzilntü çekersiniz. 

Satış yeri 
Yeni eczane yanında Yeni mağaz;t 

Ş. Rıza İşçen 
10375 2-4 

ı---------------~----------------------------1 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alır anyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastalıaııelet:n le uzun :6 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarım Alıidin paşa caddesinde Mustafa R 
fat eczahanesi karşısında beıgün sabahlq in saat 12 8, ögleden so~ 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

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

12 - 15 10269 g.a 

Umumi neşriyat müdürü.~,/ 

Macid GüçliF~ / 
~Ada~a 1'üiL:sözü matb~~ 


