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1. lnönü ! 
........ ~·-··· . ! -·~·- ·-·~·-·-· .. ·····.,· 

\'eni 
seçimin 
llıani\sı 

NEVZAD &0 YEN 

Çek - Slovak işinden sonra! .. 

ORTA AVRUPA KON 
FEDERASYONUMU? 

Himaye idaresini 
böyle bir gayenin 

kuran bay Adolf Hitler, 
tahakkuku peşinde imiş ! 

Berlin: 17 (O. N. B.)- Hitler Bohemya ve Mo 
ravyayı Alman toprakları addetmiş ve ~raları~ı hi· 
mayesi altına almış bulunu~o~. Al.man sı~asetı, Al· 
man askeri nizamı, Alman ıktısadı harekatı buralar· 
da aynen tatbik edilecektir. Hi~ler Boh~mya _ve ~o· , 
ravya bölgeleri için Prağda bır umumı valı tayın 
edilecektir. Bu umumi vali Fuhrer'in siyasi direktif· 
!erinin tamamiyle tatbik edilip edimedidini kontrol 

edecektir. 

Almanyada (Himaye idaresinin) orta elçi unvan· 
le bir delegesi bulunacaktır. ıy 
. Bu . Bö_lg~lerde dünden itibaren asker kaydı usulü· 
ılga edılmıştır. 

Paris: 17 (Ha_vas)- Bura siyasi mahafili, Hitlerin 
O~ta Avrupada bır konfederasyon teşkili azminde 
olduljunu ve bu gayeyi tahakkuk ettirmek · · 
d h ·ı · b" 1 · ıçrn a a ı erı ır ça ışma peşınde koşacağını b 
etmektedir. eyan 

ç gUndenberi mebus seçimi 
devam ediyor. Havanın fır

ı tınalı ve mutemadiyt-n yağ· 
11 gİhnesine rağmen halkımızın 

kullanmak hususunda gösterdi-
'lika dikkate de li-er 'Ve sevinç ve

le bir vazivettedir. 

Sıtma mücadele konfer
ansı mesaisini dün bitirdi 1 

Cü~hurreisimiz 
rey verdi 

Sokakları; mağazaları, binaları 
•-1tlarla sUslenmi~, bando V'C da

~-•ll &esleri ile dolan şehirde bir bay· 

.__.. ... ,ÇeLhresi var. Herkes neş'e içinde, 
ve milli vıuifesini yapmağa 

az;ı 

Yor. 
. Bugun, birçok memleketlerde bu 
t aeçillller bir karışJ<lık, bir hu-
1\ıahık ve endişe bava~ımn tloğma· 

•esile olacak bir hadise halinde· j 
' Dalım politikalarının tenevvUU 

İstikametini kaybeden bu mem· \ 
tlerde mebus ı;eçiıni ekseriya halk 

11
, bir korkudur Halbu ki bizde ! 

~ e Ve milli bir ~azifın·İ ,·apmaktan ' 
te~eJJ • l · ·h · · h ıtı•ı- 1< bir haz ve ru ınşıra ı ı 
"'llt:adır . 1 
Bunurı ,·cgane sebebi. Kemalizmin rJt ~ . 

b 
Yurdunda .)·aı>tı " • birlik ve be· 1 

ert·L cı hı. şuurunun butun \•atandaşları 1 

l\ı derecede ihata eden bir kuvvet 
Undandır. j 

Bazi vilayetlerde görülen ihmalların kati 
suretle önüne geçilmesi karatlaşbrılmıştır 

Pirinç ziraatı .ilstllnde 
ehemmiyetle duruluyor 

,, nkıı ra : 17 (Telefonla) - [ ıtma 
mücadele reisleri kongresi dün mesa 
isini bitirmiştir. Antalya ve Ankarada 
ki sıtma mücadelesi hakkı.1daki ra· 
porlar okunmuş ve umumi hıfzıssıhha 
meclislerinin münlaıam toplantılar 
y pmaları hakkında alakadarlara ye · 
ni d irektifler verilmesi kararlaştırılmış 
tır. 

Bazı vilayellerde görülen ihmal· 
ların kati surette önüne geçilmeside 

karar allına alınmıştır . Vilayet hılııs· 
"Sıhha meclisleri sık sık toplanarak 
sıhhr mahzurların izalesi için tedbir I 
ler alacak )ardır . Bundan başka bilhas 
sa çeJt ik ekimi zamanı yaklaşlıtı 
için bu yolda verilecek müsaadelerde 
sıhhi noktaların ehemmiyetle göz ö 
nünde tutulmasınında her tarafa tek· 
rar tamim edilmesi muvafık görülmüş 
tür . Kongre azaları vilayetlere dön· 
mektedirler. 

Ankara: 17 (Telefonla)- Reisi 

cümhur lsm"t lnönü ve bayan ismet 

lnönü beraberinde başvekil dokt ! 
Refik Saydam oldğu halde buğ:: ı 
saat ı: de ~e_lediye dairesine gele
rek . ım·ntehıbı saniltr için reyle . . . . 1 . rını 
ıstrma etmışlerdir. 

HAT AVDA 
Kırıkhanda da parti 
teşkilatı kuruldu 

. Aııtakya: 17 (Hu. usi)- Cümhu• 
ııyet halk partisi ocak ve semt tf' • 
kilatı Hataym her tarafında b"" .. kş 
b" h 1 uyu 

Hepimiz cunıhuri,·ct halk partisi 1 
iti~ tl . 
k

e erine re,· verivol'uz. Çunku, - - ------------ - -------
--~,...r b' . ~ _ırliginin remzi olan lıu nd: ida· 1 

1'. ız a ve faaliyetle devam etmck-
tedır. ı 

Kmkhanın Mecidiye ve naf ia 

semt ocakları kongresi 12 şubat 
9~9 saat 17 de Kırıkhan Halkevi t 
bınasında yapılmış ve kongreye 700 

Şekiıın· • ·11• 'd 1 .. . 0 

"' U . ızın , mı 1 ı co oıımızın, aı z ı 

•deal11:rinıi zin en doğru tarifi ol · 
.._...,,,,.

1
{

11 gibi , bunların tahakkukunda bu-
rııuvaffak i, dlcr !!listcrmiş ve eser· 

r ~ "' 
ıne.rdann ko\'mus milli bir cibaz-

r l t v ) 1 
t' ş c bunun içindir ki . buttın mi · 
" onun içinde ve etrafında toplanmış· 
. y . ı b r . apnıakta olduğumuz scçım e u 

1
• tı~·c lıağlılı~ımızı is bat ederken, 
.hangi :.İ\·asi Liı· partiye, heı· ban· 
sı v .b 

·' nsi Ye_,. :ı içtimai bir prens• e 

klılıgıınızı de ııil milli birlige, Ata· 
1- • ;::) ' 
1 ınkılabına. ne kadar candan sa-
i~ış olduğ11muzu butlln dunya_ya 
·ıı e~rc daha gösterecek ve butun 

etın 1 . · · tte eı-· c ele vermış bır vazıye 
~'Ye ne kadar buyuk ve emniyetle 

ı...-...,. t:ına isbat etmiş olacağı~ · . 
\> u mebus seçiminin yenı hır ma· 
8 themmiyeti daha vardır : .. 

'ıl' 11.)'Uk Atamız fani dunyaya goz· 
1 kapadııh zaman dunyanın ka-ile! e.• , • • 

)i a bir istifham do~muştu · Bızı 
~•rnayanlar Ataturk inkılabının 

~l•Yetini yakından bilmeyen yabancı 
,.. h ' u buyuk hadiseden sonra, 

~ Q. 'furkiyeye dönmuştu . Aceba, 
°"1lrdı i Şefin ortadan çekilişiyle 

d d ·ı l' e bir sarsıntı olmıyacak mı ır. 
~ llrk ınilleti bu istifhama surat· 

il~ ~llp vermiş, Buyuk Şefin, bu
eıerinde kendinden sonra da en 

'litıi h~ sarsıntı bile vukua gelmiye· 
~11: nun en buyuk arkadaşı olan 
~laltnu e~ kuçuk bir tereddut v~ 

ı:ı. et hı le olmadan millet Şef ı 
~~ekle isbat etmişti . BugUn 
~ta oldtıgumuz mebus seçimi ile 1 

'-ette katı daha geniş, daha parlak bir 
~ \>e ddUnya.nm gözll önUne koya· 
1 bir d ~nyaya Turk birliğinin ye· 
~ ~lalini dah.n vereceğiz . 

ltıı~,I\ 'il •tibarladır ki vatandaşları -
~ ..ı. .Y1.:nj ·b .' . .. 1\ııJı.ı . ınc us scçımınc karşı gos· 
ili Cl'ı ) • ı .>etle ka a. bayı buyuk biı· meınnu· 

' 'lbb: h "~ılıyor ,.c .)' Ukarıda söyle· 
~lı ~· i!lukattn tccellLiuc w k~v-

OlJio .. 
f~t • ·tJ 

. • U • Meclisinin mesaisini bitiı·erek tatil yaptığını dun yazmıştık. 
Vıla'-'et mnmı \T ı · · Al" R Ç "k · ı b 

J . • U • Meclis Azalarını a ımız ı ıza cvı ı c ir 
Resmımız mumı • 
arada göstermektedir . 

ikinci beş yıllık Sana
yi Programımız 

Birinci programın tatbikı 
yüz milyon harcadık 

• • 
ıçın 

Bu planı.:.,.n __ ı_a_m_a~m~l~a_n_m_as_ı~_s_a..;y_e_s_in_d_e 
----- memlekette 75 milyon 
~h~e~r--~se~n~e~:---:----:-:--:-;-----:-
- kahna.sı temin e d i l d i 
lira~:"--------------- f • ) _ 1934 yük merasimle kutlulanacaktir. 

Ankara : 17 (Tclo ı~n :k hitam l Dokuma , sellüloz, seramik, kim· 
de başhyaıak bu yıl tal. 1 1

• prog ya ve maden sanayilerinden mürek-
biılan birinci be~ . Y~~~ s~n~::c1. g\i.... • "c'eb -ofan- Öll ıı'k prog'r·a·m fallfa·m~°n 
~ .. .-8 ttlennw.rr ya 
rım:nm 

df'n fazla partili i•~i~ak etmiştir. 1 

Kongrede Partmın tarihçesi ya· 1 

pılarak Milli Şef ismet f ·· .. nonune say 
gı ve bağlılık nutukları söyl~nerek • 
hararetle alkışlanmıştır. ; 

Nutuktan sonra idare h t· eve ı aza 
!arının . seçimi?e geçilmiş ve Mı cidiye 
ocağı ıdare heyetince reis Rıza Ta. ' 
ner, azalıklara Münir Al' L[· . • ı ı ıcazı 

'_ezacı Mamalyan seçilmişlerdir. Na. ! 
fıa ocağı azalıklarma da Kirkor K"'k 
çiyan, Süleyman Müftü seçilerek k:n 
gre sona ermiştir. 1 

ta!bik _edilmiş ve yurdun muhtelif.J 1 
koşelerınde bu sanayilere ait m ht 1 
lif fabrikalar k~rulmuştur. u e j 

Yukarıdakı beş sanayiin kurul
~ası için 100 milyon lira sarfedilmiş
tır. 

. . F~kat bize yalnız bir senede ge· 
tırdığı menhaı 75 milyon liradır . 

Yani bu sanayilere ait mad. 
deler için şimdiye kadar harice her 
sene 75 milyon liramız gitmiş oluyor
du. 

Diğer taraftan yeni beş senelik 
programın hazırlanması da bitmiştir 
Program muhteviyatının yapılacak 
merasim sırasında ilan edilmesi muh· 
temeldir. 

Yeni programda bilhassa maden• 
~ilik. ve . maden kömürü ocaklarının 
ışletılmesıne ehemmiyet verilmekte 
ve yurdda kurulac11k elektrik sant• 
ralları ile mahrukat, gıda maddeleri, 
~i~y~, ~mi~anik ve denizcHik sanayi. 
ının onumuzdeki beş yıl içinde tama. 

1 ~en teşekkül edeceği müjdclcnıncl.-
. t84lr. ... . " .. ·- . .. 

Bu L GAR Köse ivanof 
BAŞYE.KILININ 

ız•YARETlı A nkara' da -

Komşu memleket Başvekiline 
Ankarada parlak merasim yapıldı 

KÖSE IVANOF TÜRK KITALARINI TEFTiŞ ETTi 
VE TÜRKÇE OLAKAK HATIRLARINI SORDU 

Bay Ki•• lvanot 

Ankara : 17 ( Telefonla )- Kom 
şu memleket Başvekili kıymetli mi
safirimiz Ekselans Köse fvanof ve 

Bayan lvanof, bugün saat 10,35 de 
tıususi bir trenle Ankaraya muvasa
lat etmişlerdir. Bütün istasyon Türk
Bulgnr bayrakları ile süslü bir halde 
idi . 

Garda muhterem misafirleri, Baş· 
vekilimiz Refik Saydam , Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu , diger 
Vekiller, mebuslar ve kalabalık bir 
halk kütlesi hararetle karşılamıştır . 

Bay Köse İvanof trenden indik
ten sonra Başvekilimiz Refik Say-
damla tanışmışlar ve müteakiben as
keri teftiş ederek onlara Türkçe ola-

r rak " Merhaba asker ,. diye selam. 
1 lamış ve " Sağol ., cevabını almış. 

tır . 
Bayan lvanofa müteaddit büket

ler takdim edilmiştir . Köse lvanof 
ve refikaları Başvekilimiz Refik Say· 
damla birlikte doğruca AnkarapaJasa 
gitmişlerdir . Gardan Ankarapalasa 
giden yol sağlı sollu Türk - Bulgar 
bayrakları ile donanmış bir halde 
idi. Caddelarde halk kıymetli misa
firlerimizi hararetle alkışlamıştır . 

1 MEMLEKET MESELELERİ 1 

ADANA'DA HAVA 
KAMPI AÇILIYOR 
Bu yıl Tiirkkuşu Talebe sayısı· 

nın çok artacağı görülüyor 

ldılnnız malOm•ta göre bu yıl Adan•. 
iyi bir kaynakdan • b a kampı açılacaktır Bu au 

da, lnönUnd• oldulu gibi biri 
8

1v Ad•n• kampında ç~ll,acak: 
retle Adan• TUrkkufU talebe er 
tardır • 

TUrk hava kurumunun TUrk· I 
ku,u •ubelerı mev:.ud oıen Adana - Suriye 

telefonu 
Ankara, Adana, Ballk••lr, Bur· 
aa, Denlzlt, l•tanbul ve ızmlr 
•Ubelerınde birer kamp kuru· 
lacaktlr • 

Türk gençliğinde havcılıta kar· 
şı gittikçe artan sevgi ve alaka~a~, 
Yurd Müdafaası bakımından da ıstı
fade etmek ehemmiyetini göz önüne 
alan Maarıf Vekaleti, Liselerin ikin· 
ci devrelerinden Kamplara talebe 
kayid edilebilece~ini ve gençlerde 
havacılık sevgisinin uyandırılma~ı
için lühımlu işlerin yapılmasını teşkı· 
latına bildirmiştir . 

İlkbahara Dotru Kamp açılacak 
yerlere, Kamp malzemesinin sevkına 
başlanacaktır . 

Yüzme havuzu 

Uelediyenin Atatürk Parkı ar 
kasında yaptumakta olduğu Y~z 
me havuzu inşaatı ilerlemektedır 
Havuıun bir köşesinde birde atla · 
ma kulesi yapılmata başlanmışhr . 
Yüzme havuzunun uzunluğu 50 ve 
g•mşlıti 2'.S -metre tutmaktadır , 

mısır 

Fransız mandater hükumeti 
iJe yapılan bir anlaşma mucibince 

Türkiye ve Hatayla Suriye ve diter 

sark memleketleri arasındaki tele

fon konuşmaları Halep otomatik 
telefon santralı vastasıyle yapılacak 
ve mandater hükumet bu santrah 
konuşmaları muntazam bir surette 

idare edebilecek bir halde islih 

edecekti. 
Aradan iki sene geçtiği halde 

anla,mı hükümlerinin yerine getirilme 

mesi üzerine nafia vekaleti mandeter 
hükumete muraacaat ederek izahat 

istemiştir . ~andatcr hükumet oto· 
matik tesisatın nisan içinde biteceği 

. ni bildirmiştir. 

Şu hale göre Adana ile Suriye 
-Mı sn ~ e Irak mcmlekttleri arasın 

C~t muntazam konUflllllara nisan 
\ sonun·da öaılan"l'Cllml' • 
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ÇOCUKLARIMIZ 1 Şehı a 

o lr 
Ve \ıı.~ .............................. ~ .............. ,~ ............. . 

DemokrB 
kuvveti 

iSLAHANELER 
Suç işleyen çocuk. (" " 

la r yaşlarına ve fark 1 Kanunun suç saydıj)ı bir 1111 lşllyenlerl 
t · k d f . h cezaya çarpı,tırırlar. Fakat bir insanın 

ve emyız u " 101 a cezaya çarptırılması onu11 irade ve lhtl. 
iz olup olmadıklarına yal"'a malik olmaslle kaimdir. Bu irade
göre kendilerine hiç nln serbest olması ve fail in kuvvei mU . 

ceza verilmez veya tam 
cez? ehliyetini haiz olan 
büyüklerden daha az 

ceza verilir. Bu, bütün 

meyylzeye sahip bulunması, yanı insan-
ların tabii halde olmaları ve yaptıkları 
,eyin fenalıllını idrak edecek vaziyette 
bulunmaları ıazımdır. 

medeni memleketlerin ~-----
kanunlarının kabul et-
tikleri bir prensiptir. Bu gibi çocuk 

1

1 
lara verilen cezaların mahiyetleri 
ayrıdır, Terhibi olmaktan ziyade 
kendilerini islah ve terbiyeye ma 
tuftur. 

Çocukları suçlu yapan sebep 
ve amiller muhtelif ve mütenevvi
dir. Çocukların suçluluğu uzun za· 
mandanberi dünyanın her tarafında 
zihinleri işgal eden mühim bir me 
selcdir. Çünkü umumiyet itibarile 
suçluluğu azaltmak için devletlerin 
açtıkları mücadelede muvaffak ola
bilmeleri, mücrim çocuklar hakkın 
da alacakları tedbirlere mütevakkıf 
tıı . Her hangi bir sebeple ahlak 
fesadı tehlikesine maruz olan kü· 
çüklerin hüsnü ahlaklarına ihtimam 
etmek, fıkri ve ahlaki bünyeleri he
nüz inkişaf devresinde bulunan ve 
fiillerinden hiç mesul oJmiyan veya 
diğer ceza ehliyetini haiz büyük 
·mahkiımlnla aynı derecede mes'ul 
bulunmayan çocukların ve gençlerin j 
suç işlemelerini meneylemek, fikri 
ve bede ni tekamül devresinde iken 
fenalıklardan vikaye etmek ve ken· 
dilerinin islah ve tehziplerine çalış· 
mak lazımdır. Ve bu gayenin ta

hakkuku için önle}ici koruyucu ve 

ortadan kaldırıcı olarak derpiş edi 
len muhtelif tedbir ve çarelerin en 
mühimlerinden birisi islahhaneleri· 
dir. 

Çocukları yaşlı mahkiımlaı la be· 
raber umumi ceza evlerinde bulun· 
durmanın zararları p• k çoktur. "Bir 
cemiyette mucrım yetiştirmenin 

usullerinden biri suçlu çocukları 

umumi ceza evlerine göndermekti~., . 

diyenler pek haklıdırlar. Bunun için 
mahkum çocukların diğer mahkum· 

!ardan ayrı olarak hususi müe~sese 
fere konulması prensibi kabul edil
miştir. Bizim ceza kanunumuzun 54 
üncü maddesi fili işlediği zaman on 
bir yaşını bitirib de onbeş yaşını 
doldurmamış olanlımn mahkum ol· 
dukları cezaların bir islahhanede 
çektirlleceğini amir bulunmaktadır. 

Memleketimizde şimdiye kadar 
böyle bir islahhane mevcut drğildi. 
1937 büt~esine konulan tahsisat ile 
Adliye vekaleti tarafından Edırnede 

mahkôm çocuklar için bir islahhane 
açılmıştır. 

Yazan : G. S. 

müterakki .ve mütemeddin milletler 
ve memleketler seviyesine ulaştıran 
cümhuriyet rejimi, mücrim çocuklar 
meselesini aı tık ele almıştır. Bu sa 
hadaki çalışmaların daha ienişleti· 
lerrk bu meselenin de bugünkü te· 
rakkiyatın ve ilmin icabettirdiği şe· 
kilde hall~dileceği şüphesizdir. 

Ceyhanda Zirai 
faaliyet hararetli 

Çiftçiye tohum veriliyor 

Ceyhan : 17 (Hususi muhabiri 
mizden) - Geçen ki mektubumda 
Ceyhan Çıftçilerine tohumluk çiğit 
verileceğini yazmışdım. Mevsuk 
menbalardan aldığım malumata na 
zaran; Adana pamuk üretme Çiftli
ğinden Ceyhan pamuk kontrol me· 
murluğuoa ( 100) ton yerli ve ( 12) 
tonda Kılavlant çiğidi gönderilmiş 
tir . Bu (12) ton Kılavlant tohum 
luk çiğit, g eçen 938 senesinde pa· 
muk mahsulatı temamen hasara 
uğrayan Kaldırım ve Sarı bahçe 
köylerine verilmiş Jir. 

Diğer, - 100 - ton yerli çiğit 
te muhtacı muavenet bulunan köyle. 
re tevzi edılmekdedir . Bugüne ka· 
dar şu köylere çiğit verilmişdir. 

Tatarlı köyüne - 1460 - kilo, 
Kaldırım koyüne (Kılavlaııttan baş· 
ka) - 5675 - ve büyük Mangıt 

köyiine - 14675 ·, Küçük Burha
niyeye 2800, Hamdilliye 8125 ve 
fmran köyüne 1'900, Yılan kalaya 
2800, Veysiye köyüne 10550 kilo. 

Fakat bu gelen 100 ton yerli 
çiğit ka2 amız köylerine kafi gel mi· 
yeceğinden Yüz ton daha i<tenmiş· 
dir. Bu istenilen yüz ton çi~idinde 

gondeı ileceği ihtimal dahilindedir. 

Köylülerimizin Makine ile zeri· 
yat yapmalarını teşvik ve onları a· 
lışdırmak maksad iyle Adana pamuk 
üretme çifliği tarafından Ceyhan 
Köylülerine verilmek üzere (6) Mib. 
zer makine göııderilmişdir. 

Bu makineler istekli bulunan 
Köylülere verilmiş ve daha makina 
isteyen köylülerede gelecek seneler 
de verileceği vadinde bulunulmuş· 

dur. 
Bu, içtimai iş sahasında fenni, 

içtimai muavenet sahasında ileri 
atılmış bir adımdır. Bu islahhaneye 

memleketin her tarafından mahkum 
çocuklar gönderilmektedir. Burada ,. 
çocuklar islah ve terbiye' edilmekte, 
okutulmakta ve kendilerine muhte· 

Çiftçilerimizin kendilerine veri 

Avrupanın karışık 

GUnUn tarafları yalnız akde 
meseleal niı havzası ile orta 

lif san'atlar öğretilmektedir. Burası 
bir ceza müessesesi değil bir mek· 
tcptir, bir terbiye müessesesidiı. 
Buradan çıkan çocuklar cemiyete 
faideli bir unsur olarak avdet et· 
mektedirler. 

Uzun zamandaııberi tahakkuk 
ettirilmesi şiddetle arzu edild iği hal 
de ancak bir iki sene evvel açılabi · 
len, memlekat ve adliyemiz için el 
zem bulunmuş olan bu müessesede 
cümhurivetin sayesinde mevcut bul· 
muştur. 

Yapılması asırlara mütevakkıf 
olan mühim i şler 5-10 sene gibi 

k ısa bir müddet · zarfında ba,ararak 

mfleti 6 em leke ti her sahada en 1ı 

• 

Ana Dil ini onu~nı" 

ve şarki Avrupa de 
ğildir. Garbi Avrupada da mühim 
hadiseler cereyan etmektedir. Alman 
yanın garbi Avrupada harp yap 
mak istediği takdirde ilk işi Hollan 
da ve fsviçreyi işgal ederek lngiltere 
ile Fransaya karşı elinde biter re· 
hine olarak bulunduracağı hakkında 
şayialar çıkmıştır. 

Şimdi Hollanda her ihtimal~ kar 
şı bütün hudutlarını fevkalade tah 
kim etmekte ve silahlanmaktadır. 
Çünkü herhanği münasebette, hatta 
fngilizlerle frarısızların bile transit 
olarak geçmeleri için kendi topra c 

Memurlara verilecek 
zehirli gaz maskesi 

Aldığımız malumata göre, kızıl 
ay tarafından danesi altı liraya sat · 
lığa çıkarılan zehirlı gaz maskeleri· 
nin memurlara ikiş ·. r liradan üçer 
taksitte verilmesi kararlaşmıştır. 

HAVA VAZİYETi 

Dün şehrimizde hava çok mü 
tehavvil geçmiştir. Öğleden evvel 
şiddetli bir yağmur yağmış . öğleden 
sonra da hava kapalı ,ve fırtınalı 

geçmiştir. En çok sıcok 14 derece 
dir. Geceleride en az sıcak 4 de 
rece. 

A.t koşuları 

Ziraat Vekaletinden gelen nıa 
lumattan anlaşıldığına göre bu yıl 

bölgemiz At koşuları Nisanın iki· 
sinde başlayacaktır . 

Parasız yatılı talebelerin 
taahhüt senetleri 

1 

Bu ders yılından evvel parasız l 
· yatılı olarak alınmış olan talebenin : 
taahhüt senetlerinin değiştirilmeme 1 

si kararlaştırılmıştır. Talebe istediği 1 
takdirde taahhüt senetlerinin d ğiş 

tirilebileceği alakadaı lara bil diril· 'ı 
miştir. 

Yanan rakı fabrikası 
tahkikatı derinleştiriliyor 

Eski istasyondaki Bürücek Ra 

kı Fabrikasında dün sabaha karşı 

bir yangın çıkmış ve fabrika yan· 
mıştır. Alınan malumata göre , üç 

dört bin liralık bir stok rakı yan· 
mıştır. 

Yangına bir dikkatsizlik sebep 
olmuş ise de bu hususta zabıta et 
raflı bir surette tahkikat yapmak· 
tadır . 

len mibzer makineleri ile zeriyat 
yapmaları ve usulunu öğrenmeleri 

hakkında kazamız pamuk kontrol 
memuru nazmi bu işe memur edil· 
mişdir. Alınan haberlere göre, ya 
kında Vilayetten Köylülerimize ve· 
rilmek üzere çapa makineleride 
gönderilecekdir. 

Dağıtılan tohumlak çiğitler borç 
!anma suretiyle yani her Çiftçi al 
dığı mikdarda Yeni sene yerine çi· 
ğit verecckdir. 

Seçim Faaliyeti hararet
le devam etmektedir 

Dünde mahallelerde bazı 
işleri verme bitirildi 

rey 

MUntehlbiaıınl Seçimi faaliyeti Şehrimizde hararetle de· 
vem etmektedir. Havaların yağmurıu rUzkarıı olmasına rall· 
men halkımız •andık ba,ıarınıı ne,e ile gltmekts ve reylerini 
kullanmaktadır • 

Dün üç mahallenin daha rey 
verme işi bitmiştir . 

Köylerde seçim kamilen bit 
miştir . 

Halkevi Başkanlığından: 
Çanakkale Zaferinin 24 üncü 

yıldonümü için 18/Martı939 Cumar
tesi günü saat 20,30 da evimizde 
bir tören yapılacaktıı. Giriş kartı 
kaydı yoktur. Herkes g elebilir 
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lrıtransiğea nl gautesinrle 
ra rıM re lngı lteren flı çok. ku 
as ket i bakıındaıı mükemmelen 
oldvkların ı kayderek di yor kı 

lmakya'aın bu 
hayale kapılma 
lıyoı. Fakat şu 

manlara kadar ltalya için va 
nı d eğildir. ltalyan matbu 
bir yandan tahrik eder ve 
talepler ilr.ri sürerken mille 
giltnenin bize yardım etıııi 
iknaa çalışıyordu . Artık bu 
bu lunmasına imkan kalma 
söylenebilir. lngiliz imparı1 

nun muazzam kuvveti bilind 
hiç de ihmal edilerniyacek 
sız kuvvetleriyle birleşece~1 

suretle bize karır oynanmak 
oyunun tehlikesi mıithiş surı 

m a ktadır. Romanın bunun f 
olmaması imkansız göı ünlll 
Roma evvela bizin iç kavg 
güvenm i şti, fakat müttehit b 

Seçim işi yarıyı geçmiştir. Va· 

tandaşlar, fikir ve ruh birliği ile 

Cümhuriyet Halk Partisi namzed

lerine rey vermekte ittifak göste
riyorlar . 

Bugünde ( Gazetemizin ilan kıs 

mında var ) Cedvelde gösterildiği 

üzere diger bir kaç mahallenin se· 

çimi başlayacaktır . 

Bu gece nöbetçi eczane IJ 

bizi ay ağa kaldırmıştı r . Ay 
da lngilterenin sulhcu!uğuna 
!ahlanma hususundaki rgrcil 
de giivenilmişti . Fakat l:iı~ 
içinde her şey d eğişmiştir. 

Kalekapısı civarında 1 

M. Rifat eczahanedir 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Belediye intihap Encümeni Azalığı için 12 - 3 - 939 tarihinde 

yapılan seçimde Alidede, Sarıyakup, Tepebağ, Kayalıbağ, Cemalpaşa, 
Cümhuaiyet, Seyhan, Hüriyet, ve Reşatbey mahallelerinden saçilen bi. 
rer Zatın bu husustaki kararnamede zikredilen evsafı haiz bulunma 
dığı anlaşıldığından aşağı.da gösterilen zem an ve yeı ferde mezkur ma 
halleler halkı arasında her mahalle halkından Belediye intihap hakkını 
haiz olanların gösterilen yerlerde bulunmaları !uzumu ilan oluour . 

Mahallenin ismi intihap tarihi intihap saati intihap yeri 

Alidede ma hailesi 

Sarıyakup ., ., 
Tepebağ ,, ., 

Kayalıbağ " ,, 
Cümhur i yet ,, 
Seyhan ,, ,, 

Cemalpaşa" ,, 

Reşat bey ,, ,, 
Rüriyet 't H 

--
19- 3-939 Pazar Saat 9- da 

" " " " " " " 
" " " .. " " " 

" " " " " " " 
" " " " " " 
" " " " " " " 
" " " " " " " 

" " " " " H IJ 

" " 
., ,. 

" " " 
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939 Model 

Hasanağa Camii 
Alemdarza de ,, 
Doğruluk fabri 

kası 

Şıhoğlu Camii 
Yamaçlı mektebi 

Seyhan mektebi 
Necati bey mek 

tebi 

" " " 
Alemdar zade 

Camii 

Blaupunkt radyoları 
Radio :ılırken Blaupunkt radiosunu hatırlamadan ve otıun ölçü bi 

çilmez güzel ve parazitsiz sesini dinlemeden, zarif, şık möblesini gör 
meden lıaşka marka radio alırsanız mutlak üzüntü çekersiniz. 

Satış yen 
Yeııi eczane yanında Yeni mağaza 

Ş. Rıza İşçen 
10375 2-4 

anlamıştır. Endüstıisi tam r 
la çalışmaktadır . lrgiltere D. 

siz kati neticnyi al acak bü 
1 gayret sarfına hazır bulunııı 

)'Or. Üstelik Fransa'nın ku1 

düşmesine musaade etmerrıel 
sundaki kararı tamamen 
kalmaktadır. lngiltere 1914 
tasına yeni ~ en dü~mek iste 

RADY 
• BugUnkU prograrf'I 

Türl. iY" Radyo dıfüzı ı on ( 
Türli ye Radyo.m - Ankara F 

Cumartesi 18 

13.30 Proğıam 
13.35 Türk müziği Pi . 
14.00 Memleke~ ~aat ~ı 

jans, meteoroloji haberleri · 
14.10 Türk müziği Çal 

Vecihe, Cevdet Kozan, Ruş 
Okuyan : Muzaffer llkar 1 ~ 
Yekta - Mahur peşrevi . 2 
lif ağa - Mahur şarkı - fı 
bebilsem 3 - R ahmi bey 
attin beni 4 - C evdet Ko1 

Taksim. 5 - Şükıü Şrnözaf 

sevda ne tatlı yalan. 6 -
hey - Tervünazı seyre çı 1 

7 - Ş~ mseddin Zıya - Ş~ 
bir bakın. 8 - Şemseddin Zi 
Saz Semaisi . 

14.40-15.30 Müzi!-: ( ÜJ~ 
ziği - Pi. ) 

17.30 Program . 
17.30 Müzik ( Dans Sdalİ 
18.15 Türk müziği ( Hal\ 

sikisi ) Sivaslı Aşık Veysel' 
rah :m . 

18.35 Türk müziği ( Fasıl 
ti ) Safiy e I'nkay Vt! Tahsin 

BELÇ • 
1 KA 

, kuşun iştirakiyle . 

li zamanın~a Al.nanlarla. beraber 1 19.00 . Konuşma ( Dış 
çalışan Fıamanlı doktor Maıtensin hadıselerı ) 
atfedilip Be'ç kaya döndGktcn sonra 19 15 Türk müziği ( F 0

1
k
1
" 

!arının askeri harekat sahası ol nıası 
na müsaade etmemeğe karar ver 
mi~tir. 

Belçika hakkında Almanyaya 

şu veya bu emel ve tasavvur atfe
dilmiyor. Fakat bu memlekette mil
liyet gayreti gayet vahim bir vui
yet doğurmuş ve bu 7 milyonluk 

devleti ikiye parçalamak tehlikesine 
maruz bırakmıştır. Belçika ahalisinin 
yarısından ziyade Almancaya yakın 
bir Cermen dili kullanan Flamanlar
dan ve kalanı Fransızca konuşan 

valonlardan müteşekkildir. Flaman· 
!ar Almanlar hakkında teveccüh ve 

ırki alaka bes'edikleri gibi Valonlar 
dahi Fransır.ları kardtş saymakta -

dırlar. 

Eskiden resmi dil ve ordu ku
manda lisanı Fransızca olduğıı hal 

de Flamanların yaşadıkları kıtada 
şimdi resmi dili Flamancadır. Ordu 
da iki lisanı kabul etmiftir. Flaman 

lar ile Valonlar ayrı ay ı ı kıtalarda 

askeri vazifelerini ifa ediyorlar. 

Lakin bu müsaadeler iki tarafı 

da tatmin etmemektt: ve aradaki zıd 

diyet uçurumu günden güne derin· 
leşmektedir. Alman ordusunun işga 

• 

Tıp akademisine aza seçilmiş olma Halil Bedii Yöndgen ) 

sı iki unsurun arasındaki zıddiyeti 19.30 Türk nıüzi g i ( Mu~lh 
o kadar arttırmıştır kı, iki tarafı ri Hali! Poyraz ve aıknda~lı~ 
memnun edecek bir çare bulanııyan 20,00 Ajan5, ıne te oroloJ1 

Spaak Kabinesi istifaya mecbur kal feri, ziraat 1 orsJ sı ' ( fııat ) 
dıgı gibi i::unun yerine gelen Pıerlot 20.15 Müzık N • şeli plaklı' 

20.20 Esh a, 11, tahvi lat, ~ 
kabinesi de parlamrn'.oda ekalliyette )' O _ nu kut lı orsa'! ( fıyat } 

kalmış ve nihayet kral yiiks•k sala 20.30 Memleket saat 3 yarf 

biyetini ,kullanarak rarlemantoyu GALA PROGR '\ MI 
feshetmiştir. lntıhap mücadelesi ırki 11 
munaferelin bir kat daha artmasına 

sebep olmaktadır. Belçıkanın mevcu 
diyeti bu intihabın sonuna bağlı bu 
lunuyor. 

20.30 A )1 Takdım B) 
ve Türk müzıği Binbir g<c'

1 
sallaımdaıı - MARUF Yaı~ı 
rem Reşid TemsiUe rürk ııı~ ı 
Küme okuyuculaıı ( Koro ) 

ecen: . M.:sud c~mil 
. ' 
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Finans ve Ekonomi 

-------------------------
ümidleri borsa 

arttırdı 
Sulh 

faaliyetini 
nedir ? vaziyet 

Avrupa borsalarında 

Beynelmilel siyaset alrminde it- j 
ınınanbahş haberler tevali < tmekte ' 
sulh ve sükun ümidleıi git tikçe kuv 
vet bulmaktadır. Bu intibaı hem ga 
rp demokrasileri matbuatında, he~ 
de totaliter devletlerin yarı resmı 
gazetele rinde görü} oruz. ltalyan ga 
zetelerinde artık Fransaya kar~ı ara 
zi istc-ğinden ht"men hemen hiç bahse 
dilmiyor; .Alman matbuatında da 
eski cidalcu lisan kalmamıştır; geçen 
hafta zarfında Japonya hariciye 

1 .. d 
nazırı tarafındeın Diete mec ısın e. 
vaki beyanatta, Japonyanın to.taliter 
bir memleket olmadığını ve bınaena 
leyh lngiltere, Fransa vs müttehit. 
Amerika dev'elllrinin aldıkları vazı 
Yeti, Japonyaya karşı hasmane bir 
hareket telakki etmediğini söylem ... e 
si de ehemiyetle telakki edilmek la 
zımdır. 

Hiç şüphe yokturki vaziyeti 
umumiyeniı1 bu suretle ıslabı~a: 
logiltere Başvekili B. Chamberlaymın 
durendiş siyaseti Fransa ve lngiitere 
nın harp tı:darikatını ikmal etme.· 
leri, bir de Amerikanın bitaraflık sı .. , 
}'asetinden feragat etmek temayu · 
feri sebep olmuştur. Hülasa Avrupa 
da silahlı bir buhranın bert<\ af edil 
diğinde herkes müttefiktir. 

Bu vaziyetin neticesi olarak Av 
rupa ve Amerika endüstrilerinde şa· 
Yanı dikkat bir inkişaf görülmekte 
ve önümüzdeki aylar İçin de t ey· 
nefmild mübadelat sahasında büyük 
tahminlerde bulunulmaktadır. 

Bütün dünya siyasi ve iktisadi 
vaziyetinin bir make! i olan Londra 
borsasında bir hafta zarfında yalnız 
lngiliz rantları değil bilumum Av· 

bağlı olmadığından ~eynelmilel bir 
kıymet ölçüsü ve m~ba~~le vası · 
tası addolunamaz. Şımdılık para . 
larda jandarmalık rolünü yalnız 
dolar ifa etmektedir . 

Hafta zarfında banknot mark 
ta Avrupa ve bilhassa Paris bor· 
sasında haylı yükselmiştir. Dr. Sc· 
baht Rayhşbanktan çekildiği sıra 
lard~ bir mark 3,50 frank fiatin· 
de idi. Üç gün evvel 5, 15 franga 
tereffü etti. Bu yükseliş • Fransa -

Almanya münasebatının ıslahına ve 
yakında yapılacak olan ticari bir 
anlaşmaya atfolunmaktadır . 

Avıupanın hemen bütün mem
leketlerirıde bir kısım işsiz amele ı 
bulunduğu ( lngilt~reJe 1,700,000; 
Fransada 400,000 ; Amerikada 

5,000,000 ) ve bunlara bütçelerden 
iaşe masrafı verildiği h~lde,. Alman· 
yada mevcut amelenin ışlerı .başar 

w a kafi gelmediğini ve bınaena · mag .. t 
1 h abancı işçilere muracaa a ey y .... . 
mecburiyet hasıl olduğunu ogrenı· 
yoruz. Alman istatistiklerine göre ' 
yalnız Ruhr havzasında bu suretle 
meşgul olan ecnebi amele. ve te~~ 
nisiyenlerin adedi 150 bme b~~1~ 
olmaktadır . Alman ağır sanayıın~ 

idaren eden gruplar ' hafta mesaı 
saatlarmın gene tezyidini talep et 

mişlerdir. .. 
Piyasalar : Yukarıda da .s?yl~· 

d.ğ. . 'bı' esham ve tahv1lat fı· 
ı ımız gı , .. 

atlarında umumiyetle tereffu var-
dır. Avrupa borsaları arasında yal· 
nız Brüksel mütereddit bulunmak 
tadır.Bunun da sebebi Kabine buh 
ranından ileti gelmektedir . 

rupa devletleri eshamının kısmı aza _______ "!"""' _____ , 

mi yükse imiştir. 

Dı>lara ır:azaran biı aydanberi 
4,68 parite'sini muhafaza eden in 
giliz lirası da 4,692 d" hafif bir 
ter~ffü ıkaydetmiştir. Sterlinin bir 
Peyki olan Fransız frangı da bitta 
bi sağlamdır. Fakat fırangın· resa 
neti daha ziyade, mali sahada_ el· 
de edilen muvaffakiyetler netıce· 
sinde, yalnız evvelce harice kaçı· 
rılmış oJan Fransız sermayeJerinin 
değil, hatta bizzal ecnebi serma: 
Yelerinin de halen Fraosayı melce 
ittihaz etm.:lerind~n ileri gelmekte· 
dir . 

Fransa Maliye Nazırı, nikbin 
nu•uklarından bir tanesini de ge· 
Çt> n gün irad etti . Bunda Fransız 
f rangmı ( monnaie - refuge ) ya· 
ni rnelce para diye tavsif ediy~~- · 
kanaatinde azıcık mübalağa etbgı · 

rıi söyliyehiliriı; çünkü İngiliz lirası 
gibi Fransız frangı da altın esasına ....___ _____________________ __ 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sineması 

Meshur Fransız romancısı C~ALE 
MERE nin ölmez eseri Vertıg den 

muktebes 

Na taşa 
(Rus aşkı) 

Aşk ibtiras macara filmini su 

nar ---- ---
Ayrıca: 

Kenmaynert tarafından 

PUSU 
Fevkalade heytcanlı kovboy~ 
- . 8 30 da Bus aşkı filmi 
Sınema -21.15 C ) Meşhur Virtüoz Zino 

F rancesati'nin Keman Resitali 1 -
Johann - Sebastian Bach - Kon· 
<;erto Allegro möderato Andante _.. 
Allegro assai 2 - Ludvvii' van 
Beethoven - Sonata N. 9, opus 
17_ ( L;\ majör ) ( Kreutzer e ithaf 
edılmiş ) Adagio sostenuto - P . 

ile başlar. 10388 

resto Andante con variazioni Fi· 
rıale ( Presto ) 

22.0Q Haftalık Postakutusu 
F 22· lS Resitalin devamı ( Zino 
~oncescati tarafından ) 3 - Ca · 

ınılle S . R . 
1.> amt - Saens - onao 
r~a . 
R Ptıççyozo 4 - A ) Maurice 
t :ıveı - Tıigan B ) Pablo de Sa· 
asate R C ) M - omanza Anda!uza 

f.> arıucı de F alıa - lspanyol DJnsı 
l:_\rı) J H a refabt eden · Dr. Otto ... rz . 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında 

.k. büyük dehası 
Sinemanın ı ı , 

RET A GARBO-CHARLESBoyer 
G . · fer tacı 

1939 senesının za 

KONTES V ALEVSK~ 

2~ 03 M1hik ( Cazband - Pi ) j 
~-~v ._~3,45 - 24 Son a · ans haberleri 

h •serinJe sızlere 
Şcıheserler şa c_ . lıir daha is. 

kud~etını 
.sanatlarının ' d 10365 

. . olacaklaı ır · bat t• lını~ 

3 

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

1 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

Mevsimin En Müthiş, En Heyecanlı ve Görülmemiş Macaralarla 
Dolu Harkulade Filmi baştan başa HAREKET, AŞK, Mücadele 
Sahoelerile dolu ve Seyircilere iki saat tam bir merak ve Heyecan 
Verecek olan 

(Tibet Esrarı) 
ÇiNiN Korkunç ve Esrarengiz Muhitlerinde cereyan eden 30 KISIMLIK 

Büyük Seryal Fılmi Muhakkak Görünüz 

Baş Rollerde : 
NOHA BERRY Jr. ve JEAN ROGERS 

İlaveten: 
Dünya Havadisleri 

Dikkat • Film çok uzun olduğundan 
• Başlıyacaktır. 

Sinema saat 8 de 

. 
10389 

Unutmayınız L .. Muhtıra defter1erinize 

22-Mart 

Çarşamba 

G 
.. 

ünu akşamını li'itfen yazınız!. .. 

__ S_e_n_o_r_i_t_a_I 

(Altın dağların kızı) 

Sinema dünyasırıın en parlak iki 

JANNET MAKDONALD - NELSON 

Yarattıkları ve bütün zevkleri bir araya toplayan 

• 

Yıldızı 

EDDY rıin 
bu sanat abidesi 

... Asri sınemanın w 
Geniş salonlarında saygıdeğer halkımıza şeref galasi olarık 

takdim edilecektir. 
izdihama mahal kalmamak ve yer bulmamak üzüntüsünü bertaraf et k 

ı 1 . . . . d me 
için Loca arrnızı ve yer erınızı şım iden temin ediniz . 

Telefon 250 10393 Telefon 250 

FRANSANIN EN BÜYÜK AKTÖRÜ 

( JEAN GABİN) Ve Bora Filminin Unutulmaz 
YILDIZI ( MICHELE MORGAN ) 

Aşk ve lhtiras için çır pırı an İnsanların Elim ve Hazin Maceralarını 
Canlandıran ve Büyük Fransız Edibi PİERRE MAC ORLEAN 

Ş R 
,nın 

Sisli Rıhtun aheser ..>manından Muhtebes 

(SON BUSE) 
Venedik Fılm Musabakasınd~. En Büyü~ S~nat Mükafatını kazanmış 

FRANS\ZCA SÖZLU Emsalsız Fılmi Yaratmışlardır 

Pek Yakında 

Tan Sinemasında 
1 10394 '

1 

---------------------------! 
Belediye Riyasetinden: 

1 - Kanara Gazozhanesi ihti 
yacı olan yarım milyon adet kapsul 
ile brş litre Limon esansı açık ek-
siltme sureti!~ satın ;.!anacaktır. ı 

2 - Kapsul ve esansın muhaın· • I 
men bedeli 1375 liradır. 

3 -- Muvakkat teminatı 103,13 
liradır. 

4 - ihalesi Nisanın 13 cü Per. 
şembe günü saat 15 de Belediye en 
cümeninde yapılacaktır. 

5 Şartnamesi Adana Belediyesi 
yazı işlerı müdürlüğündedir. isteyen 
ler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü mu
vakkat teminatlarlle birlikte Beledi 
ye encümenine müracaatlerı ilan o· 

lunur. 

tt-14-18-22 10364 

Sinemada 

Bugün 
ve 

T orosspor 

gündüz 
gece 

müsameresi 

Çanakkale günü 
Temsil Konser 

Fiatlar : 
Numaralı yer 

Mevki 
Balkon 

10396 

ıoo 

50 
25 

1 

1 

1 

l 
1 

1: 
1 

Müstesna iki büyük film birden 

Asri • 
sınema 

] 9 -Mart- Pazar gündüz 2,30 da akşamı 20,30 da fevkalade proğram 
1- Beyoğlu ( ipek ) Sinemasının 938 - 939 sinema mevsimine 

kapılarını açtığı şaheser .... 

( Büyük Şehir ) 
Baş rollerde : SPENKER TRAKY - LUIS R A YNER 

Metro Goldvin Mayerin Fransızca sözlü Aşk, Macera filmi . 
2- Ender tesadüf edilen bir mükemmeliyette, nefis bir mevzu , 

Aşk - Fedakarlık , harikası .... 

( Atina Kaçakçıları ) 
Baş rolde: HANS ALBERS. Ufanın Almanca sözlü misilsiz eseri ... 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. 

Telefon Asrı 250 

DIKKA r : 18 - Mart - Cumartesi gündüz .. ve gece TC?ROSSPOR 
Kulübünün müsameresi olduğunu ve bugun ve gece ~ınema 

mıyacag~ ını sayın müşterilerimize arzeylerız. 
oyna M""d·· . t u urıye 

10392 

. -..:.. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

63-156 10116 Numara: 200 

yeni çıkan kanur; ve nizamlar 

Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu 

Kanun No: 3·137 
Krılıııl ıarrlıi: I0/61 l<J.3/J 

Ycşri tarihi:2516/ 1938 

_ Dünden artan · 

Onuncu Kıstın 

Müteferrik hükümlt"r 

.. k" d yetişen yaprak tütünler, tüccarın mükellet 
Madde 115 - Tur ıy: e I k u··zerP Hazine ve Relediye ve idarei .. l arıç o ma , 

ıolduğu kazanç vergısı 1 
• • resimlerden ve bu kanun ile inhisar 

h . 1 .d her nevı vergı ve . . B 1 
ususıye ere aı 1 .. iik resminden gayrı Hazıne ve e e-

d b 1 ddeler ası gumr ~ 
altın a u un an ma ' .d 1 .. t'' vergi ve resimlerden muaftır. 
d. "d . h susiyelere aı JU un 
ıye ve ı areı u d' 1 1 hususi idarelerin yapmış oldukları iskele. 
Şu kadar ki, B~I~. ıye er e_ tacirler ve çiftçilerden beher ~on ba . 

!erden tfitünler geı;ırılırse,. geçıren 
. k · k le resmı alınır. 

şına ellı uruş ıs~ 
26 

Şubat 1341 tarihli ve 558 sayılı kanunun 6 ıncı 
Madde 116 

1 
•
1 7 Nisan 1926 tarihli ve 803 sayılı kanun ve 

14 ·· .. madde erı e 
ve uncu "hl' 907 sayılı Kanunun halen mer'i maddeferi, 
7 H · 1926 tarı ı ve 

azıran ·hr ve 1701 sayılı .. e 15 Haziran 19 n taıihli ve 
21 Haziran 193~ f~~rı. ~eşrin 1933 tarih ve 2331 sayılı ve 11 Haziran 
1828 sayılı ve 1 

6 
ıncı I kanunla; vesııir kanunların bu kanuna muhalif 

1934 tarih ve 250 sayı 1 

hükümleıi kaldırılmıştır. sureti tatbikını gösterir bir nizamnnme 
Madde l 17 - Bu Kanunun 

yapılır. dd _ Bu Kanunun mer'i yete girdiği taı ihte, 1701 sa-
Muvakkat ma e .. kk-ı d 1 1 . k ~ . 69 uncu maddesine goıe teşe ·u. e en 1eyel erın azaı 

yılı kanunun b k 1 '"t ll"k h'"k" l . 
vazifeleri dahilinde bulunan işler .. u an~nkuı1ı ~dsu e

1
mu ea ı .u umherı-

.. tk"'· e intaç edilmek uzere ala a ı ı are erce o yerın su! ce-ne gore te ı!{. v 
hkemelerine devrolunur. 

za ~aadde 118 - Bu Kanun neşri tarihin~en dört ay sonra mcr'idir. 

Madde 119 - Bu Kanun hükümlerini lcıa V ckiHcti Heyeti yerine 

getirir. 

(SON) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
- -

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. Kilo 

Koza 9,50=·--

Piyasa parlağ'ı • 34,62-- -
36 

Piyasa temizi - • 34 

Klevland 41 
1 -

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

~ Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3,25 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • ;ı; ,, Dört yıldız Doğruluk .. 
~~ üç .E ı:: • • 
..2 -= Simit .. ·- .. :..:: > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
iN "' üç ..... .. .. 

Simit 
" -

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
17 I 3 1 1938 

&mtim 1 iş Baukasından alınmıştır, 
l'ene 

Hazır 1-5 40 LJrcı '= Rayişmark 
Vadeli 1. 06 

1 ; 
Frank (Fransız ) 3 

Vadeli il. - Ol -----Sterlin (İngiliz) _ 5 
Hind hallr 1-+ 13 Dolar ( Amerika ) 126 

Nev~ork 74 -Frank( isviçref 00 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

--
35 
~ 
35 
00 

Kıııkkalede çalış!ııılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli 
lerden Ankara la Lu:unanların Silah Fabıikasına, fstanbuldakilerin Z•ytin· 
turru fah ı kas ı na, lzmiıJekilerin de lmıi r::leki Silah Fabrika~ına, lu ıcr
ler haricinde olanlar n dö ıstida ile Umum Miidütlüğe müı acaatlaıı. 

7-9- 1 I-14--1ti-ı8-21-23-25-27 10346 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahbüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
17 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Niğde valiliğinden : 
Kapalı zarf usulu ile artırma ilanı 

1 - Artırmaya konulan iş, Niğde vilayeti hususi idaresine ait Çıf-
teban kaplıcasının bugünkü tesisatiyle ve üç. sene müddetle icarıdır. 

2 - Geçen yılların senelik icar bedeli ( 5320 ) liradır. 
3 - Bu icara ait şartname vilayet hususi muhasebesinde görülebilir. 
4 - Artırma, 27 Mart 939 tarihli pazartesi günü saat 15 te vilayet 

daimi encümen odasında yapılacaktır. 
5 - Artırma kapalı zarf usulu ile yapılacaklır. 
6 - Artırmaya girebilmek için isteklilerin ( 1197 ) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır. 

7 - Mektupla;ın, 4 üncü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilin<:le komisyon riyasetine tevdi edilmesi 
lazımdır. Po1ta gecikmeleri kabul olunmaz. 10357 10-14-T8-21 

Ana Dılın ı 

:, dur. 

Gayrimenkul malların 

açık artırma ilanı 

Ceyhan icra Memurluğundan 

D. No: 939- 88 

Aç.ık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 
Bir parça tarla tapunun 48 No.sun
da kayıtlı tarlaları Şarkan ve Gar· 
ben ve Cenuben ve Şimalen sahibi 
senet tarlalariyle mahdut 120 dö
nümlük tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhan Çiftlikat köyünde vaki 48 
No. da kayıtlı tarla . 

Bu gayri mmkul ev\·elce üze 
rine ihale olunan şahıs verilen me· 
bil içinde ihale bedelini ödemedi 
ğinden icra ve lf:as kanununun 133 
üncü maddesinin tatbiki suretiyle 
(15) gün müddetle artırmaya çıka 
rılmıştır. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü yedi lira . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
icra dairesinde 1141939 Cumartı.si 
S. 10- 12 de . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 17131939 tarihinden iti 
haren 939-88 numara ile Ceyhan , 
icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 

1 

mak isliyenler, işbu şartnameye ve 
939-88 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuka
nda yazılı kıymetin 0/ 0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 giin içinde 
evrakı müsbitelerile bir ikte memıı · 

riyctimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu siciU ~ sa
bit oldıkça salış bt delinin pay 
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar oh:nurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıklan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğn 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
farın o gayri menkul ile temin edil · 
miş alacaklarının mecnıuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada, 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih:ıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Bu tatla Yukarıda gösterilen 1-
4 - 939 Cumartesi tarihinde S. 
10 - 12 de Ceyhan icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire 

Iİnde satılacağı ilan 'o!ttmır. l ')J 95 

' 

Heyeti teftişiye riyasetinden: 

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

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

Heyeti teftişiye reisi belediye 
reis vekili Vedat Güçlü 

Şubei intibabiye 
merkezinin adı Mahallenin adı Rey atılacak günler Sandık yeri 

Karşı kaka Cumbuıiyet 

Seyhan 
Karşıyaka 

Ulucami 
Kayalıbağ 
Mestenzade 
Türkocağı 
Karasoku 
Tepebağ 

Alidede 
Hürrivet 
Sariyakup 

Kocavezir 
Sucuzade 
Haneden 

15,16 3 939 çarşamba perşenbe Cünburiyet fabrikasında 
17, 18 " Cuma, cumartesi • 
19,ZO " Pazar pazartesi " 

Uf uca mi 15, 16 • Çarşamba, perşembe Ulucami medresesi 
17,18 " Cuma cumartesi " 

Türkocağı 15,16,17 • Çarşanba, perşenbe, cuma. Mestenzade camii 
18, 19 " Cumartesi pazar " 

Tepe bağ 15, 16 " Çarşamba perşembe Tayyre cemiyeti binasında 
17, 18, 19,20 " Cuma cumartesi pazar pazartesi " 

Hürriyet 15, 16 " Çarşamba, perşembe Alidede medresesinde 
17, 18 " Cuma cumatesi • 
19,20 • Pazar, pazartesi • 

Koca vezir 15, l6,1'7 " Çarşamba perşembe cuma Sucuzade parti ocağında 
18, 10,20 • Cumartesi pazar pazar lesi • 

Kuru köprü 15, 16, 17, 18 " Çarşanba perşenbe Arıkzade medresesinde 
cuma mumatesi 

Kuıuköprü 19,20 " Pazar pazartesi " 
istiklal Döşeme 15,16,17,18 " Çarşamba peaş~mbe Döşeme parti ocağı 

cuma cumartesi 
istiklal 19,20 Pazar pazartes • • 

Çınarlı Çınarlı, kurtuluş 15,16 " Çarşamba perşembe Çınarlı parti (ocağı 
Reşatbey cemalpeşa 17,18 " Cuma cumartesi " 

Köprülü 19 • Pazar " 
Akkapu Akkapu 15,16 • Çarşamba perşembe Mirzaçelebi parti ocağı 

Mirza çelebi 17,18 .. Cu'lla cumartesi • 
Mıdık Mıdık 15,16 " Çarşamba perşembe Mıdıkta Hamit ağa evi 

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

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Adana - Mersin ve havalisi Acanlası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanPsi 

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizin Ceybanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve santral 
binası inşaatı ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli keşif üze · 
rinden eksiltmeye konmuştur. 
2 - Elektr k direkleri şartnamesinde yazılı evsafa uygun olarak be· 

lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş yerinde ihzar ve müteahhide teslim 
olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 5 - Nisan - 939 Çarşamba günü 

saat 15 de Ceybanda beledi ıe salonunda yapılacaktır. 

5 - istekliler, bu işi yapabileceklerine ait Nafia Vekaletinden alınmış 
ihlisas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik vesikası ile 939 senesi Ticaret 
Odası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya Banka 
mektubunu teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarının, 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine 
uygun surette hazırl.mmış ve eksiltmenin açılmasından bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine verilmiş olması meşruttur. 

7 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz muhasebe· 

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saatı içinde 

belediyemit' fen işleri bürosuna müracaat edebili der. 
10 - Mektupla sorulara derhal cevap verilir, 

17 - 'Z'6' - 6 - 8 1029'4 

-
1 

Seyhan Nafia Müdürlıl 

ğünden : 
1- Adana Tdyyare meydanıP 

Hangara bitişik inşa edilecek A11 

ya binası (4775) lira (20) kuruş 
del ile açık eksiltmeye konulırıt1l 
tur . 

2- Eksiltme 30- 3-939 tari~; 
ne miisadif perşembe günü saat 
de Nafia dairesinde ihale edile'' 

tir. 
3- Bu rşe ait keşif ve sair 

1 

rakı görmtk istiyenler Nafia ırıa 
lüğüne müracaat edebilirlrr . 

4- isteklilerin (358) lira (l~) 
ruş muvakkat teminat vermeferı 

bu i~i yapabilec"klerine dair cb 
)'Ct vesikası almak üzere ihale 
nünden (8) gün evvel vilayete 

1 racaatlarr ilan olunur. f 
10383 17- 18- 20" 

Umumi neşriyat müdürü 

Mc:tcid Güçlli 
A'dana Türksctii ın<lb~ 


