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SAHiP ve BAŞMUHARRfR• 

5 Kuruı Kuruluı Tarihi 

Kanunul'ani - 1924 
ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Bir ~ürpriz daha vukubulacak • 
• 

MEIV~ELiN iLHAKI ! 
Memel 
bazı 

Almanları 25 martta çok mllhim 
toplanaeak kararlar ittihazı için 

Ç 
, k deki Utvanyalı makama! hakkında 

em her la y n ın ço 1 cok şiddetli bir nııtuk sl)ylemiştir. 
j Mumaileyh, 25 martta fevkalade 

mühim bir nutku 1 içtimaa da\·et ~dilmiş olan Meme! 
diyetinin tahsımmül edilmez bir hale 
gelmiş olan hayat şartlarında esaslı 
tadilat icrasına memur cdllecegini 
beyan etmiştir. 

Milletlerin kendı mukadderatla· 
rını tayin etmek hakkı, hudutların 
tesbitinde esas ittihaz edilmek icap 
ederken bıı hak, Memelin Almanya· 
d"n ayrılması suretile ihlal edilmiştir. 

Meme) diyet meclisinin 25 mart 
içtimRında Almanyaya ilhak kararı 

vermesi pek muhiemcldir. Almanya 
yaptığına 
pişman 
olacak! 

Bay Litvinof yakında 
Londraya gidecek 

Londra : 18 ( Rl)yter) - lngiliz 
başvr-kili söylediği bir nutuk•a şöyle 
demiştir : 

Bütün dünya efkarı umumiyesi 
l u aıe kadar misli gvrülmtmiş şid· 
detli bir darbe ile karşılaşmıştır. 
Bu hadiseler istikbalde en derin 
akisler tevlit edecektir. Hitler hak 
ile istediği gibi oynamıştır. Biz ev· 
velkindcn çok daha kuvvetliyiz. Ce 
bir ve haksııJık harekrtleri eı geç 
daima cezasını bulur. Yapılan hare· 
ketlerin her biri Almanya için yeni 
tehlikeler doturmu; tur. Kihinlak 
iddiasında dejilim, fakat Almanya 
sonunda hükumetioin yapbğı bu 
işlerden acı suretle pişman olacak· 
tır, 

Bir Sovyet nazırının 

Londraya gelişi mühim 

ilk defa 
görülüyor 

Paris : 18 ( Radyo ) - Alman· 
yanın Çekoslovakyadan sonra Baltık 
denizi sahilinde Litvanya hükumetine 
tabi Memel serbest şehrinde hareke· 
te geçmesi muhtemel görülüyor. 

Meme! Almanlarının lideri dok· 
t1lr Ernest Noyman Hitlere bir telgraf 
çekerek ' Meme! Almanlarının uğra· 
dıldarı feci muamelelere bir nihayet 
vermek üzere , . Almanyan:n müda· 
halesini talep etmiştir. 

Doktor Errr.cst Noynıan. Memel· 

Bay Lltvlnef 

Londra: 18 (Radyo)- Haber ve 
rilditine göre, Sovyet h ıriciye komi 
seri Litvinof Londraya davcı edilecek 
tir. Bu davet resmen ingiliz hariciye 
ticaret nazırı Hudson tarafından Mos· 
kovaya gittiği zaman yapılacaktır. 
Bir Sovyet nazırının Londraya ilk 

Romanın isteklerini 
Hitler doğru bulmıyor 

-Mançester 
Gardian'ın 

Roma - Berlin mihveri 
maruz? tehlikeye Çok mUhlm 

Bir Yazı•• -
( Londra:- Mart l - Bir ta· 

1 aftan askeri haznlıklara devam ~
dılmekle beraber, İtaiya'nın Fransa· 
dan istedikleri şey daha bir kaç haf· 
ta ortaya atılınıyacağı hakkında esas· 
lı bir kanaat mevcuttur. 

Akdeniı'e taalluk eden b~ dilek· 
lcrın oı taya atılması içi~ ispanya 
ıneselesınin daha kati .bır surette 
halledilmesini beklemek ltalyan dış 
~ıya'lctı şeflerine mülayım g.eı.mekte 
ıse de Almanya'nın vaıiyetının d~ 
Bay Musolinı'yi bu işte biraz gcrı 
durınağa sevketmektedır. 

lngiliz - Fransiz tesanüdü hak· 
kında her iki memlekette ylipılan iı· 
8.hlar ve gene her ıki memleket'n 
sılahlanmak hususunda gösterdiği 
bu -k · t• yu terakkilcr Berlin'i vazıye 1 

d"ha fazla tecnnl ve ihtiyatla tetkik 
ve ın- d' utalea etmeğe mecbur e ıyor . 

Bcrlin'deki nasyonal - sasyıdist 
~~hfılleri, Ba~ Hitler'in, ltalya ile 

ınanya'nın bugünkü vaziyet ve 
Şartlar d~hılinde ne kadar ileri gide 

• 
mı 

tetkik etmekle olduğu bildiriliyor. 
Bay Hıtler'ın ltalya tarafından 

Fransa'ya karşı yapıla acemice tek· 
lifleri gerek taktik, gerek politik ba. 
kımdan akılsızca ve muvaffakiyelsiz· 
ce bulduğu, artık, bir sır olmaktan 
çıkmıştır. Ortada en ehcmiyct!i hadi: 
se hiç süphesiz, halyan dıleklerı 
ile' Alman emellerinin telifidir. lıal· 
yan dileklerini Almanlar tutmamışlar 
dır· Bay Hitler, bunlardan ustaca 
kendi imparatorluk propa~andası ı· 
çin istifadeyi düşünmektedır. 

Hiller, He.; ve Gobels l_talyan 
davasına kayıtsız ve ş11~tsı~ muzaha· 

f.k . de iseler de Gorıng ve: ar. ret ı rın . _d 
kadaşları Almanya'f!ın uzun bı.~ mu • 
det intizar halinde kaim.as~ luzumlu 
olduğu hakkında führerı ıknaa ut· 
raşmaktadırlar. . . b' h 

G.. · erditı ır mu Mareşal oung, v 
tırada ve yaptıtı bir mülakatta ~· 

. ' b.. ··k Almanya emellerı 
Hıtler e uyu . . .. Al 
. tahakkuku için ıkı uç sene . 

nın , siyasi bir salabet temın 
many~ nın la silahlanması 

defa gelişi olan bu ziyarete siyasi ma 
hafilde büyük ehemmiyet verilmekte· 
dir. Malümdurki Hudson Bcrlin sıya· 
halından sarfınazar etmiştir. Hudı-on 
bugün Varşovaya gitmektedir Ayın 
22 sine kadar orada kaldıktan sonra 
Moskıtvaya hareket edecektir. Mosko I 
vada beş gün kalacak olan nazır Sov 
yel hükumeti ile lngilız • Sovyet ıica 1 
ret münasebatı uzerindc gorüşecektir. f 
Gerek bu temaslara, gerek l.ilvin fun 
Londraya davetine büyük ehemmiyet 
veren siyasi mahafilde, Çemberlaynın 
Londradaki Sovyet sefiri : taraf mdan 
geçenlerde tesbit edilen kabul resmi· 
ne biııat gitmP.si de f ngiliz · Sovyet 
dostlutunun takviyesi şeklinde tefsir 
olunmaktadır. 

i n g i 1 t e rede! 

b Ü yük b i r; 
1 

manevra var, 

MANEVRADA iKi MiL YON 
TÜRK L.IRASI Ki YMETINDE 
TANK, TOP. ZIRHLll BOMBAR • 
DIMANA HEDEF YAPILACAK 1 

Londrn: 1 Knd.' o) - lngiliz hn 
vn kıın•ctleri bir mancvrn}n hazırlan· 1 
mnktadır. Bu manevrada bilhassa .' e 
ni bomhnrdımnn tecrubc i vnpılacnk· 
hr. Bunun için 2j0,000 lngiliz lirMOı 

kıymetindeki elli tnnk' top ve zırhlı 
otomobil bombnrllımnna hedef ittihnz 
edilecek ve t:ıy~ arclerdcn :ı.tılncnk 

bombaların bunları ne derece.' c 
k:ufo.r tahrip cttigi tetkik olunacaktır. 
,'\\nnc\ ra ,.e bombardıman tecrubelc· 
rinin tarihi gizli bulunnınktndır. I;onkat 
bu hafta ıçindc olacağı tahmin :edili-

·' or. 

Amerika 
bitaraflık 
kanununu 
bozacakmı 

Vaşinıton: 18 (Radyo)- Hitler 
dün Viyanaya gelmiştir Maçar naibi 
Karpıtlar altı ukranyasına ritmıştir 

Romanya lcıtaları Karpatlaraltı ulcran· 
yanın Romanyalalarla meılcun kasa· 
balarını işgal etmek üzere harekete 
ieçmişlerdir. Amerika cüm 
hurreisı bitkrafhk kanununun tadili 

ş:.~ö:~~: 1 HiTLER ViY ANA'DA 
'r '1,• 1 " MATBUAT! BÜ 

iZHAR ETMEK'TE 
INGILIZ VE FRANSIZ 

i Milletin mUrakabeal, I· YÜK BiR ENDiŞE 
i d•r• Uzerlnde haktkf ve t 
i 11111 olmadıkça ve böyle i 
i olduiuna Milletçe kanaat t 
i edinmedikçe Halk idaresi • 

. 

vardır denilemez. Onun ı t 
çln BUyUk Millet Mecnaı . • 
nln vazife lf a etmesi en u • 
fak bir tereddüde mahal ! 
vermlyecek aallbetle ola. ! 
caktır. 1 

• 
J 1. İnönü ! • ~·~·~·~·~·-·~·~·~·~ ....... ~ ... : 

ucuz 
RADYO 

Hükumet yetmiş bin 
makine ismarlayacak 

Ankara : 18 ( Hususi M h b. . . d ) u a ı 
ramız en - Nafia Vekaleti An· 
kara radyosunun neşriyatı ile ya· 
kandan alakasını ehemmiyetle mu 
hafaza etmektedir • 

Halk i~in tesbit edilen ucuz 
radyo m_akınelerinden şimdidik 60 
-: 10 bın makine sipariş edilecek 
tır. Bunların 25 - 35 lira 
d b' f. arasın· 
~ .. ır ıat üzerinden sahlmas d ..• 

ıunulmektedir . 
1 

u 

Ankara istasyonunun neşriyatı 
tekemmül ettikten sonra, abone· 
ler hemen birkaç ay içinde iranıl
~ıyacak derecede artmıştn. Şim. 
dıden memleket dahilinde 50 b. 
den f12lı rad}o abonesi vardı~· 
Şarkct zamanında en b- "k 'k". uyu şı a· 
yet vesilesi olan ıcs kaçatçılıtın· 
~an ~rtık eser kalmamıştır. Ruhsa. 
~ıyc~z radyo makinelerini satmak 
ımkansız olduğu için ka k 
k
. 

1 
• ' ça ma. 

ıne crın elden ele devred·ıı . . d . mesının 
e tamamıle önüne geçilmiştir . 

Ankara radyosunun kısa dal .. . d ga 
uzerın en neşrettiği programlarda 
alatuıka musikiye layik old v he . . ugu c 

mmıyetın verilmiş olması, bilha;;· 
sa uzak ecnebi diyarlarmda yaşı· 
şıyan Türkleri son derece mem 
bırakmaktadır . nun 

Radyo servisine hergün muh\e
lı~ memleketlerdeki vatandaşlardan 
yuz_lerce, binlerce mektup gel k· 
tedır. mc 

Bu mektuplardan hemen h . 
T'" k epsı 

ur çe şarkılaıın iyi işitildiği k;tyd· • 
olunarak, radyo idaresi, gösterilen• 1 

muvaff akıyetten dolayı tebrik d'I 1 
mekt d. e 1 

• e ır. I 
Ucuz halk makineleıinin t . ·· · .. ı.:vzıını 

mutcaıtip, radyo, en ufak k .. 1 
d h

. . oy ere 
a ı gıreccktir. 

ŞEHİRDE 

''Artık 
sözüne 

Almanyanın hiçbir 
asla inanılamaz ! ,, 

Beneşin , Fransa, İngiltere, Amerika ve 
Sovyet hükumetlerine çektiği protesto 

Viyana : 18 ( Rad) o ) - Hıtler 
saat 17 de buraya muvasal8t etmiş . 
tir. Führer, eski Çek Başvekili Haha 
ile uzun bir mülakat yapmıştır. 

ku bu hukıimetın tdarecılen bııtün 

insanlık prensiplerıni ıhtiraslarına feda 
etnıışlerdir . 

Londra . 18 ( Radyo )- Britanya 
halkı , merkezi Avrup:\da cereyan 
eden hadiseleri nefretle takıbetmek• 

tediı. Kur'a usulu askcrliğ-in ıhdasılc 
Hıtlere bır cevap verilmesi hakkında 
Çemberltiyne halk tarafından müra
caatlaı ) apıhyor . 

Londra : 18 ( Radyo } - Orta 
Avrupadaki son hadiseler münase· 
betiyle lngiliz matbuatı duyduğ'u bü· 
yük endişeleri tebarüz ettiren çok 
şayanıdikkat makaleler neşretmekt~
dir. Matbuatta eıcümle şoyle denı· 
liyor : 

" Arlık Almanyanın hiçbır sozünc 
inanılmayacağı sübut bulmuştur " 

Fransız matbuatı da aynı me~ • 
zuda mühim yazılarla doludur. Parıs 
matbuatı diyor ki : 

Prağ : 18 ( Radyo ) - Eski Çc
koslo\ ak Cumhurreisi Bay Bencş 
Ruzvelte, ÇemberlAync , Daladyeye , 
Litvınofa birer protesto göndermiş· 
tir. Bu protestoda, geçen yıl Çekos· 
lovakyanın büyük fedakarlıklarından 
sonra, Münih anlaşmasını ımza eden 
Almanyanın Çekoslovakyayı parça
lamasının vicdansız oldutu ve bu 
cinayet Rusya, Amerika, lngıltcre ve 
Fransanın tanımama!:ınt rıca etmıştır 

- " Hitlerin cebirle muahede 
kabul ettirmek yolundaki hareketi 
çok iğrenç telakki edıldi ~ B_und~n 
böyle nasyonal sosyalist hukume!ın 
hiçbir söxüne inanılmıyacaktır. Çun· 

Köse İvanof'un Ankarayı ziyareti 

TÜRK BULGAR 
SAMiMiYETi ! 

Refik Saydam ve Köse lvanof arasında dün 
çok hararetli nutuklar teati edildi 

Cümhurreisimizin Bulgar 
Başvekiline ziyafetleri 

Ankarn : 1~ Tclcfonlıı - lfos· 

'ckilimiz Refik Sn) dam'ın dun gece 

A k k ti. j nfirimiz 
n arn Palastn. "me ı nı 

Ba, Kö c h anof serefine verdiği zi· 
· ı· ı t Butun ">af et pek hnrarel 1 o mu uı · 

Sefirler , c rcfiknları 'c cf aretlcr 

Erkanı hu zi' afette haur bulunmus· 

!ardır . 
.,,. f . 1 lo~ru Bas\ e· 
.r.•.) a ctın son arınn < eı 

kilim iz Refik Sa\ dam bır nutuk so\ • 
~ k'l. · l u nutuk· lem işlerdir. Baş' e ı ımız > •• 

larındn, do t memleket Baş' ekılının 
A · • d 1 ulan mem· nkara~ ı zı\ arehn en uu' 

. ~ b d k kı\ metli nıısn 
nunıyct ı e\ an e ere ~ 

firi selıimlnmıs 'c hundan onrn sö · 

lerine, Turk Bulgar milletleri ara· 
ındakı do tane munasebatının tnhlılı 

İN Ş AA Ti 

, 

ılc devam etmis ve on Sclanik an· 
lasmasile t:ıh İ) c cdılen do tlu un 

mcsud neticelerinı 

tir . 

Bn"' tkilimi İn bu nutkuna, kl\ • 
metli misafirİmı:ı: Ba.) Kosc lvan 
mukabelede bulunarak, Refik Sa, da 
mın .. amimi o lcı inden du\ duğu bu 
.' uk memnunİ\ eti 'e hududdan İtiba 
ren kendi İne osterilcn mısafırper 

, erlik teznhurundan Ju, du ıı sur ur 
,.c buna hali :ıne {esckkUrlerıle mu 

knbclc etti ıni :.o\ lcdıktcn sonr 
Bulgnı Turk do tluğundan' Ata 
turktcıı lıarııı ('llc lınh ctmis 'c Ata 
tllrkll İstıhlaf eden de crlı Şef 1 me 

lnönll'rıc kar 1 da ll\ na bu, uk hur 
met his ıni dmduklnrını butun Bul 
ar milletinin A\ ni hi ferle me b 

olrlu unu tcbnı u cttırn1i 'c çok çe 
tin inıtihnnlnr eçıren Bul ar mıl 
letının sulhun kı.) metını İ\ i takdı 
ctmi oldu unu ılıi' e ctmi tir 

Zi' nfeti parlak bır u .. arc taki 
et mı~ 'c .,u,·arc cç 'nktn kada 

sllrmll .,tllr . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Fransada 
endüstride 
seferberlik 

Şc:hrimizde bu.) uk inşaat foalh eti gôzc çnrpmaktad.ır. lialke\ i bina ı 
~c ·' Uzm~ h~vuzu ve atlama kulesi, ta,, are me\ danındaki İnsaattan başka 
.u.~ uk .hır banaJ 1\ daha başlanmıştır. bir kaç gUn C\ vel schrinıiz ti nret lıse 
ının bınasının temeli atald · · ı· Al " 

Paris: 18 (Havas) - Son ort 
Avrupa hadiseleri dolayısiyle Fra 
sız cndüstıisinde bu günlerde sefe 
berlik ilan edilecektir. Haftalık i 
saatı 45 den altmışa ç.ıkarılacaktı 

Bundan sonra müessesr-ler icabı 
hükumetin harp malzemeli imalat 1sını ~ aznwıtık Y ukarıdakı re ım va ımız ı ''" . ,. . ı-

yardım edeceklerdir. 



Memleket meseleleri 
----------·---------··------------·---, . .!~f!!.H!.~~~~ YAPR~ r <eh Ü il'" h @\iğ) <e il'" 0 <e il'" Ü lı Teukid .lli EKONOMiDE 

HA V NCILIK '-------------··------------------·-----'' Avru~dameş~r~rm kidin tenkidine nıı 
1 B l d. ı·h b o· . t• Halkevı·nde oıan bir kitap, kapıı 1 e e ıye ın 1 a l ır cınaye ID pış kapılırmış. Tenkit, eserin al 

\le ııteketi:ıiz içın başlı bıışınn iktisndl bir kı.ı met olıın ha.' -
\.•nncı ık t.:rck kendileı-i.ne :ıArnr \."t:'l'C11 Snıil!crJc mUcadı::lc 

\:e c c1 
!iC ıslrıh ve ço nltma .rönlcrındt:n nıuhtaç ol<lut,iu mU

C.)} u.lclcri \.C tc vıki a.ncnk cUnıhurİ.)ctin kuı·tnrıc-ı clindt.· bu-

• • 
ıçın 

mümessil IDUh8kemeSİ hine dahi olsa ... Bizde göklere 
Dün geceki konferans karılan eser bile kitapçı dükki 

1 • • 

seçımı 
1 

Yapılacak rının camekanlarında güneşttn 
Karısının aşıkını öldüren Şehrimiz halkevindc dün gece rarıp solmaktadır. Bence bunun 

adam ne diyor? (18 mart Çanakkale deniz muharc· bebini, gene tenkit yokluğund 
1 

• 
" u tur 

C er ve ış ku ret, eti, derisı, SÜ 1 
ili yuru ve akatla•ı ile ımlli 

gelır arasınca zir.ı. ı ihs 1 k yme· 
tı, •n 1 4 ı..nu teşKıl etmtKtedır, 
13urıL. , c.c;r t e .. Ü ~ c y · ol r T rk 
ı::illetın•I' ger k g da v gerekse 
diğer Z8ru.i ı .tıy .; rı yor er: .. len, 

Tüık Mılltli lı r.ırnhha icablar heleri) mcvzuunda binbaşı Faruk ramalıyızl. 
MÜDDEiUMUMi DÜN iDDiA tarafından değerli bir konferans ve Tarihte bir Kadı zadelilcr. dah:lin<lc l aJdı asg~ri de olsa ya Yeni yapılacak belediye seçimi 

şamak ve çalışmak için el yemek ni idare etmek üzere evvelki pazar 
NAMESiNi OKUDU T 

rilmiştir. Konferans· kalabalık bir selesi vardıı. Molla Mehmet " 
mecburiyllindedir. Mezl:.ahası olan günü mahallelerden ikişer mümessil Karısını öldürmek kasdile ya· 
şt>hirlerirr •. zde nufus başına vasati seçildiğini, kanuna göre bunların ralamak ve ayni çiftlikte çalışan 

kitle tarafından alaka ile takip edil katı. Muhammediye. Tatar i 
miştir. da diğer bir şerh yapmışlardı. Ş 

1: z o duğ ekol'omııc kıymet ve 
t herr miydinin kısaca .zahı faıdalı 
göı · lmüştür 

Hayvan serv timizin baş itiba
rıle mevcudu ve çogalışı şöyledir: 

923 de 23,000,000 ve 
938 ., 38,000,000 dur. 
Bunlar, yalnız sayıma dahil olan 

hayvanlar olup sayım harici kalanlar 
da son yekuna ilave edilirse halen 
Türkiye' de 50,000,000 başa yakın 1 

hir umumi mevcut tahmin ~dilebi
lir. 
M illi servetimiz arasında bun , 

ların kıymet itibarile tutarı 
968,500,000 lira kadardır. 

Ziraat ekonomisinin muhtelif 
safhalarına göre ayrılışında hayvan 
mııhsu.lerinin safi istihsal kıymetle
n şunlardı. 

olarak ;stihlak edilen 21 kilo ele arasından kur'a ile seçılecek on kişi seyis Ahmedi tabtnça ile öldür 
mukabil Umum nufus başına : n;n intihap encümeni teşkil edeceği mekkn suçlu pamuk üretme çiftli. 

Arjantinde 120 Kilo et rıi yazmıştık. ğinde makinist muavini Ali Altmışın 
Yeni Zellanda da 103 .. ,, Gazetemizin dünkü r.u,hasındaki duruşmasına ağır cezada dün devam 
Avusturalyada 91 ,, " emniyet müdürlüğü ilanına nazaran edilmiştir. Suçlunun karısı Saniye 
lngilterede 63 " " bazı manallelerd~ bu seçimin kanu ile evli olduklarına dair nüfustan 
Amerika da 62 na uygun olma lığı (bazılarının üm· gelen cevap okundu. Müddeiumumi 
Almanyad 49 ·:. :: mi ve bazılarının mahalleleli olma- Şeref Gokmen esas hakkında mü· 
lsviçrede 42 " " dığı) anlaşıldığından buğun saat taleasını söyliyerek suçlu Ali Alt-

B 1 ·k d 36 9 da serim yenilenecektir. mış'ın vaka giccsi sahure kalktığı 
e çı a a " " İ • 
istihlak di/mekte ve komşu mem İlana göre, Alidcde mahallesi sırada karısı ile ayrı yatakta yatan 

leketler de bu noktai nazardan biz· seçimi hasan ağa camiinde Sarıya- çocuğunun bulunduğu tahta baktığı 
den ileri vaziyette bulunmakıadır . kup ve Hürriyet mahalleleri seçimi zaman karısının yerinde olmadığını 

M emleketimizde et istihlakin· Alemdarzade mescidinde, Tepebağ görerek ve aşağı indiğinde kısık 
de kesilebilecek hayvanlar mahallesi seçimi Doğru!uk fabrika· olarak yanan lambanın ani olarak 

küçük baş olarak mevcudun 1 I 7 1 sında, Kayalıbağ mahallesi seçimi söndüğünü ve bu arada oda kapı 
si ve büyük baş olarak da 1 / 16 Şeyh oğlu camiinde, Cümhuriyet ma sının açılıp bir erkeğin Ali Altmış'ın 
sı hesap edilmekdedir. Ve ecnebi hallesi seçimi yamaçlı mektebinde omuzuııa çarparak geçtiğini ve oda 
memleketlere çıkarılrrılarla bera Seyhan mahallesi seçimi Seyhan ya giren suçlunun yerde bir şiltenin 
ber mezbahalard1 kesiienlerin Sa)ı · serili ve k.ırısımn gecelikle orada mektebinde. Cemalpaşa ve Reşatbey 
sı da esasen yukarıdaki mikyas k olduğunu görerek evveldenberi şüp 

mahalleleri seçimi Necatibey me 
dahilinde az çok umumi verim ka belendiği ve bu; vakadan yirmibeş 

Süt ve mamulatı 
Et ve iç yağları 
Yün ve tiftik, kıl 
Deriler 

52 milyon lira 
29 
11 

tebindc yapılanaktır. Kanuuna göre 
1 

patisctine uygun ge/mekdedir . gün kadar evvel ayrılma teşebbüsü al· 
seçim olabilmek için o mahalle de d k k d h 

Yumurta 
Kümes hayvanları 
Ve diger hasılat 

" " 
" " 

3 ,. " 
8 " 
3 ,. " 

" 
2 ., fi 

Millete hiç olmazsa asgari had ığı arısının en isine i anet etti-
ikametgah sahibi olmak, mümesil ğ' · h' d k k d dahilinde et yedirebilmek için l u mı ısse ere , açtığı için o an a 
seçebilmek içinde hem o mahalleden 

günkü hayvan mevcudumuzun kifa - yakalayamadığı seyis Ahmedi erte 
bulunmak, şarttır. 

yetsizliği ve hazin durumu ve bu si günü çıftlığinin avlusunda görme 
nun kemmi ve keyfı yönlerden ço Bir yanlışlığa mahal kalmamak siyle intikam hisle ı i kabararak ani 

1 k 1 üzere hemşerilerimizin nazuıdıkka h ğa ış ve yü se işine ait müdevve· te evvür neticesi mumaileyhi orada 

108 db 1 C tını celbedcıiz. b d Yekun nat ve te ir er ümhuriyet hüku · ta anca ile öl ürdükten sonra büyük 
metinin el koyduğu ana işlerden .. bir soğuk kanlılıkla eve giderek ça-

Yeknazarda gerek baş ve gerek birisidir . maşır leğeni başında bulunan karı 
S< safi istihsal cephesinden bu yekun 1 Okuyucularımı sıkmamış ol· R • İ ki • sınıda: 
lar, ehemmiydli bir kıymet nazara mak için elimizdeki az çok haki· omanın IS e eri - Sen sağ kaldın! hıtabiyle öl 
arz ederse de hiç birisi Tüı k milleti kate yakın ihsai rakamları evvela dürmek istediği ve bu arada attığı 
nin hakiki ihtiyaçlarına cevap vere deri, süt, yün ve saire gibi hayvan - Birinci sahifeden artan - tabanca kurşunlarından birinin Sani 
cek vöziyette dtğildir. mahsullerinin kemmi ve keyfi du· niyeyi yaraladığı etraflı delillerle i 

Cümbuıiyet hükumetioirı mevzu rumunun etle mukayese edılebilecek lazım geldiği fikir ve mütaleasında zah ve suçlurun tahrik tesiri altında 
la olan yakın ve büyük ilgilisinin 1 v.aziyette ~l.duğunu arz etmekle ik- bulunmuştur. Göıing, bu müddet seyis Ahmedi öldürdüğü ve karnı 
mucip sebepleıini ve ihtiyaçları kar tıfa edecegım zaıfında şark Avıupa'sı işleri halle- nı da öldürmek maksadiylt yaraladı 
şılamak üzere tedvir elliği kanuni Şu hale göre Tüık Milleti hay dilirken yabancı memleketlerdeki ğını teyit göraek her iki noktadan 

Pay as 
yolunda 

demir 
tenzilat 

Devlet demiryolları idaresi kar· 
deş Hatayla anavatan ve Suriye a
rasındaki münakalatı iktisadi şart 
lara uygun bir şekilde inkişafı için 
cenup demiryolları ile müştereken 

yeni bir ücret tarifosi tesbit etmiş
tir. 

Bu sabahtan itibaren tatbikına 
başlanmış olan yeni tarifeye göre 
münhasıran lskenderundan Halel:ıe 
veya Halebin cenubundaki herhangi 
bir istasyona ve bilmukabele Hale 1 
bin cenubundaki istasyonlarla Halep 

1 
tep lskenderuna nakledileçek eşya 

için Türk topraklarında bulunan Pa 
yas·Meydanekber sahası dahilinde 
ton başına maktuan perakende ola 
rak 266 kuruş ve en az beş ton 
ücreti verilmek şartiyle toptan nak 
liyatta 207 kuruş ücret alınacaktır. 

Eğer yükün mtcmuu en az ontonu 
geçerse almacak nakliye ücreti ton 
başına 172.5 kuruş üzerinden hesap 
edilece~ tir. 

YENi NEŞRiYAT 

Beden terbiyesi ve spor 

Beden terbiyesi ve spor adlı 
mecmuanın 3 üncü sayısı çıkmıştır. 

13u sayıda gençlerimiz ıçin çok isti. 
fadeli yazılar vardır . Tavsiye ede
rız . 

tc Muhammediye tarikatındaki 
dislcr meydana konuyordu. uı 
galeyana geldi. Molla Mehoı1 

katlı istendi. Kadı zadcliler: 
- Elbette katline fetva ve 

tepeliye lim .. 
Diye tepiniyorlardı. Fakat Ş 

hislam Bahai Efendi. fetvayı ~ 

medi. 
Tatar imam tenkitlere ku 

vermiyordu. Molla Mehmet 
korkusu ile terki diyar ederken 
tar imam kütübü ahadis ve ol f 
ne müteallik nüshaları bir kal 
yükleyerek Fatih camiinin yol 
tutmak~a idi: 

- Emri şer'a razıyız .. 

Diyordu. Kitapları camiin a 
sunda katırın sırtından indirdi; Y 
dı. Hasımlarını beklcmeğc başlad 

Gözü kararmış Tatar ioı 
herkesi yıldırmıştı. Eserleri kat 
üstün bir rağbet hulmuştu; ve i 
büyüyeceğini anlıyan Turhan Sult 
"kibar esnafın tclifat ve a~arına 
hi ve italci lisan. edilmesini man 
ti . 

Kitap için müellifin katline f 
man bekleme devri tarih olmuşl 
Babayiğit bir ltnkitçi hiç olma 
eserlerin katline ferman çıkara 
se... N. A. 

RADYO 
• BugUnkU program 

Türl.iye Nadyo dıjüzı) on f!Ostul 
Tiirki J r Radynsıı - Arı kara Raı/.ı O mü,.yyidelerle aldığı tedbirlerin ma vancılık hususunda geniş mikyasta propagandanın şiddetlendirilmesi suçlunun cezalandırılmasını istedi. 

hiyetıııı izah için Türkiyede et mese · yetiştiricilik ve isla.hcılık ihti)·acı fikrindedir. Suçlu alr altmış yazılı müdafaasını Pazar 19 - 3 
sel.esini bır misal ol.orak ele alalım 1 kbarşlısın~adır Türk IUlke~i ha~va_n Yugoslavya'da doktor Stoyadi verdi. vak'a günüde seyis Aliyi e Ceyhan : 18 ( Hususi ) Cey. 12.30 Proğram 

Ceyhanda ikinci münte
hip seçimi devamda 

- :J 

Etın v da ve hıfzıssıhha kaidelerine es emege ve çoğa tmaga musaıt 1 
novir;'n, Macaristan' da lmredi 'nin 

1 
vin:le gördüğünü iddia etti. Heyet handa ve köylerinde ikinci münte 

göre' •r şahıs başk'l diğer gıdalar 45.000.000 hrktar arazi)e malik· düşmesi ve şarki Avıupa'da son hakime evrakı tetkik ve karar Vt'rmek hip seçimine hararetle devam edil· 12,35 Müzik (Küçük oıkestr• 
d 1 k 

· V b t ki d 1 d .. "I · • f ı· t j mektedir . Havaların yai'rmurlu ve Şef: Necip Aşkın) 1- Riisager 
k 1 1 ık b .. "k Bir entcrmezo 2- Brahms- Mac 

a 0 ma şartiyle günde 100 gram 

1 

tır. e u opra ar, mevcu un zaman ar a goru en sıyası aa ıye - üzere duruşmayı başka bir güne bı " 
ete muhtaçtır. yüzde 62 sin fon fazlası ile, hay fer, Naziler tarafından Alınan haki raktık. soğu omasına rağme.l ıa uyu 

Bu haddi asgaıi bir vahit olarak vanata sinesinde yer verecek d:> · miyetine karşı bir muhalefet cere- bir neşe ile sandık başlarına gel· dansı No. 9 3- Künneke- Mela~ 
k '- l 1 ld f b J HAVA V ZİY İ • k f · · k il k d kolik vals 4- Löhr-Bavyera v•

1 
a·JU o un ursa yı a nu us aşına yuracak ve besleyip çoğalt.1cak yanı şeklinde telakki olunmaktadir. A ET ,me te ve rey erını u anma ta ır-

asgari 36 kılo et istıhlak edilmesi vaziyettadir . k d ı lar. Birinci müntehiplerden yüzde ları · Ten idlere ve öğü lere bu 3 00 M 1 ı 
icabetmcktedir ( 100 000.COO ) Baş hayvana Dün şehrimizde öğleden evvel doksanı reylerini vermişlerdir. 1 , cm eket saat ayar 

kadar az ehemmiyet verdiğinden do 
ı doğru gitmek milli ekonomik ihti- t hava güneşli , öğleden sonıa rüz ajans, meteoroloji haberleri. E .Jimizdeki vesika ara göre 937 

yılında mezl:-ah larda buyük 
v~ küçük 3 541,103 ba~ lıayva· ke 
silmiş \'e 86,021,500 k ıG et ı tıh 

layı Hitler'ın istikbalini hesaplamak ş k d d 
r 

yaç ve mecburiyetlain doğurdu imkansız görül~etcdir 1 garlı ve bulutlu geçmiştir . En çok ar l er Ün e 13,15 Müzik ( Küçük orkesl
1 

ğu bir heJeftir . 1 sıcak 14 dereceyi bulmuştu. Gece· ------ - Şef: Necip aşkın ) 5 - Mich' 
Almarı şefinin geçen sene dış v Cüıııburıyct hiikiimetinın kanu leri en az sıcak 2 derece . - Şen serenad 6 - Müller "~ 

· tt k' ff k' ti - k d- Amman konsolosumuzuo 
lake arzedilmıştır. Bu suretle •eLr· ni vcnizami tedbirleri m:mleketi sıyase e 1 muva a ıye erı en 1 Okullardaki mecmualar çük serenat 7 - Johan Strauss 
l~rde İ•tıhlak ol nan • r."fo5 ba bu hedrfin yollarına sokmuş ve •İnde siyasi dehasının büyük oldu- verdiği! ziyafet Bu nağmeler seni sersın ey dünY 
şına gıınd 60 g• n ve yı da 21 !:-unların tatbikatından alınan so ğu hakkındaki kanaatı ve kendisine Oku 1larda çıkarılan mecmualarda Amman: 18 (Raclyo)- Türkiye 8 - Lautwschlager - Yıldızla' 
kılo 900 gram l r Koy! .. rde istihlak nuçlar bizi ümit dolu bir atiye yapılan tenkidlere karşı alınganlığı münasebetsiz ka•ikatörlcrin neşri , cümhuriyeti hükumetinin Aml\ıan doğru: Fantezi 9- Lincke -Ven~' 
edilrn etin hakı j mi:.Ctarı malun bağlamıştır · . nı 0 kadar arttırmıştır ki, artık, fi- taliınatnamenin 22 ve 23 üncü mad konsolasu bu gece Türk konsoloslu vals . 
d~ğildır F8bt bılınen, kciy!ümüzün Mtmleket kısa zamanda bunu kirleıine bir parça a}kı 1 davran- dderi mucibince yasaktır· Vekalet, ğunda bir ziyafet vermiştir. Ziyafeti 13,50 Türk müziği Çalanlar 
maalesef hesaba değmfyecek mik· idrak edecektir. lkiı.ci bir yazı ile ı mak, en yakın mesai arkadaşlarını alakadıırlaıa bu hususta tcbliğat Fmir Abdullahta şereflendirmişler- Vecibe, Kemal Niyazi s~yhun,Ce' 
tarda az et yemekte 0ı"'ası<lır. Bu- bu mevzua tıkıar gdinecektir . · bir hain menzilesine indirebilir. yapmıştır. dir. det Kozan, Cevdet Çağla. Okuyar 

nud1~yük~r ilitımalk yukarı- r-------------------------------------------------------,Müuyy~~narl- .... -K' 
d ki rakamın ayni olarak kabul lnglllz fıkrası H ft Ç b k 

1 
l . 

1 
T cığar peşrevi 2- Mahmut Celaled 

etsek bile Tiirkiyede saıf ve istih Köy papası, Pazar sabahı kili a an 1 n V Q d V İ 1 İ - . a uğ. 0 un .. şım acc e. re· din paşan•n -;<arcığar şarkısı- yı 
lak edilen et mı'ktarının mı'll"ı hıf- 'd k 'ft · · 1 d ne yetışece ım. h · · ı· d' 3 B <:3 seye gı er e'l çı çırıın tar asın a .. ı m~yusı vısa ın ır. ~ ayan " 
zıssıhha icaplarına uymaktan çok çalışmakta olduğunu gördü . dığı para ile bir otomobil almıştı . istiyor. Memur' kadına .ş~kacılığını gos· diyenin- Karcığar şırkı - Bir gôlf 
uzak bulunduğunu görürüz. Asg;1ri - Pazar günü çalışmakla !sanın Arabaya bir de taksi saati koım~5 - Dilsiz mi ? !ermek arzusunda ıdı : ol . 4 - Kemal Niyazi Seyhurı / 
olarak günde 100 gramdan ve yıl- hangi emre itaatsızlık ettiğini bili· olduğunu gören, Lir dostu sordu : - Evet dilsizmiş . ilen evvela , - Trene yetişeceksiniz ? Kcmeııçe taksimi. 5-Udi Ahmet·. 
da 36 kilodan milletin istihlak etmek yor mu<unuz ? . - Arabanı takside mı' çalış· - Evet · · · Karcıg· ar şarkı - Zahmı hı'cran 1~ anlamamıştım. Kendisi söyledi . 
mecburiyetinde olduğu et miktarı Çıftçi cevap verdi : !ırıyorsun ? , - O halde istasyona koşunuz · gibi. 6- Mustafa Nazifin-Karcıı'' 
takriben 650,000,000 kilogram ol - Hayır .. Siz de bana söyler - Ha}ır . Burası deOll 1 Burası postahane 1. şarkı-Gönülde bir ateş yakalıll' 
ması iktiza eder . Hayvanlarımızın misiniz, bu sabah öyle}'e kadar tar - O halde ne diye tabi saati Postahane kişesindeki memur• Yılan 1 dedi . 7- .... - Türkü - fkid' 
et olarak vasati sıkleti üzerinden lada sabanla kaç sıra çizebilcce- koydurdum ? . bir kadınla hararetli bir konuşmaya Genz kız arkad•şına : turnam gelir . 
yapılan hesaplara göre mtmlekeh ğimi biliyor musun? _ Hususi otomobilim olmayıp dalmıştı. içeri giren bir adam, te- / - Demek bir re.~sama modellik 14,20-30 Konuşma· ( Kadı~ 
mizde mevcut büyük et hayvanları Hayır . da taksiye b;nseydim ne kadar pa laşlı telaşlı kişeye yaklaşarak me ettin ? Dedı . Tablo neyi gösteri· Sa"ati ~ Çoc~rbiye-;f;ı~--dai;-) 
bir bıçakta kesilmek icabetmiş olsa Gördünüz ınü , herkf's kendi ra sarfedeceğimi merak ettim de.. murdan bir pul istedi . Memur ona yordu ? . 17,30 ProgNım 
hu suretle alacağımız et miktarı mesleğini biliyor 1 . Dllslz şöyle bir baktı ve aldırmıyarak ge. - Kleopatra ile yılanı.. 17,35 Müzik ( Pdzar çayı-Pi· 
milletin ancak hir buçuk yıllık ih- Merak Hizmetçi haber verdi : ne konuşmasın~ devam elli . - Ya ? Kleopatra ıc;ın kim 18, 15 Konuşma (Çoc11k saati) 
ti yacını karşılayabilc.cek vaziyetle· Tayyare piyangosunda kazan· - Bir dilsiz kapıda sizi görmek Müracaatçı söylendi : modellik ediyordu ? 18,45 Müzik ( Pazar çı) 1 d( 
dir. ______ .......... _..,,_.._ _______ ...,.,.....,....., ......... ..,..'l"""_ ..... ~...,.. ........ ...,..,....., ..... ,_,,~ .... .__...,.._..,..,.. ...... ..,..."'°"' ...... .,.....,. ............ ~ 

- Gerisi üçüncü sahifede -, . 



p L 
ı b Bay bir halı tüccarıdır: o kırk 

.~ Yaşında kadar vardır . Karısı 
Yırıni yedisini henüz doldurmuştur. 
ıok güzel bir kadıneır . Her iki~İ 
c ayakta sabah kahvaltısını beklı· 

t Yorlar . 
lfay - Nrn var? hep kımıldı· 

Yor ve ah çekiyorsun 1 
Bayan - rahatsızım . 
- Bir yerinmi ağrıyor ? 
- Her tarafım ağrıyor · 1 

. - Yazı geçirmek üzere gittiği 
rtıız deniz kenarında tutuldüğün ağ· 
rılar değil mi ? 

- Evet . 
- Öyleyse karıcığım · Hemen 

~cdaviye başlamak lazım . Sonra 
astalık ilerliyecek . 

- Etbo:tte . 
- Hah öylese sana bir itiraf 

t • 
a bulunacağım . 

- Ne itirafı ? 
- Dün bay Nuriye gilt.im 
- Nuri mi? Hangi Nurı? 
- Canım, vapurda tanıştığı· 

rnız genç doktor .. 
- Anladım. Neye gittin ? 
- Gelip 'seni tedavi etsin diye. 

- istemem . 
- istemez misin ? 
- Kati'yen . 
- Sebeb ? . . . .. 1 

. - Hiç ... Bay Nurının tedavısını 
ısteınem . 

t . - Gayet terbiyeli ve nazik 
hır doktormuş . 

- Belki ... Fakat bana sorma 
dan gidip onunla görüşmekte ma· 
na ne ? 

- Bilseydim gitmezdim. Fakat 
bu sabah gelecek . 

- Bu sabah mı ? 11 
- Evet. Neredeyse gelir ... 
- Seni de şeytan alsın, onu d~ ... 
- Rica ederim karıcığım ... lyı 

ll"ıuamele et doktora... Ayıb olur · 
- Pek de kolay bir şey değil. 
- Niçin? 
- Niçin olacak ? Çok genç 

bir adam. Hafifmeşıeb. Dudakla· 
tında daima alaylı bir tebessüm 
\ar ki, hiç de hoşuma gitmiyor · 

- Ben dikkat etmedim · 
- Siz erkekler zaten neye dik 

kat edersiniz ? 
- Tekrar ederim ki, bay Nu· 

ri. Çok değerli bir doktor, terl>.iyeli 
bır genç. Hele ~ir krrre senı te. 
~aviye baslasın, eminim ki ba\)k.a 
d.oktor İst;,miyeceksin. Dün kendı· 
sıni görJüğüm zaman senden bah· 
setti 

. . ? 
- Benden mi bahsettı · 
- Yani hastalığından ... 

L· - Hastalığımın ne olduğunu 
ılıne'z ki ! ... 

- Ben anlattım. Sonra, bana 
~cııiıı tabiatın, ahlakın hakkında 
0

Yle şeyler söyledi ki 1 . . 
- Sözün kıs!ISı: demek ~ımdı 

Rclecek . 

- Saat sekiz buçuğa doğru · 
- O halde hemen kalkalım ... 

c - Yok, yok ... Doktor seni iyi· 
· c. ınuayene için yatakta görmek 
ıstıvor 

- Yatakta mı? kabil değil. 
- F k a at ... 
- Kabil değil .. 

lo 
1
- Manasızlık etme ... Bütiin dok 

tar. 

- Böyle genç doktorlar değiL 
sun - Gülünecek şeyler ~öylüyor · 

te 111~~ayır, hayır .. f srar etme; u· 

- F k k Ctk k a at, karıcığım bir do tor 
hır c değildir, doktorların cinsi yok 

-R. 
surı cıca ederim, canımı sıkıyor .. 
S . 11~ Nihayet ben de kızacağım. 

ldrn edavi ettirmek istiyorum. Elim 
ıden h . T er şeyı yapıyorum. e 

,.. 
A 

kk
.. yerine böyle şeyler söylüyor 

şe ur . .. d 
S na rica ederım musaa e 

:~nd.e d:ktor Nuri is~ediği gibi seni 

atakta muayene etsın. 
Y _Pek ala. Fakat sende burada 

duracaksın. 
_ Ciddi mi söylüyorsun? 
_ Şüphesiz durmaımısınız~ . 
_ Durmak isterim. Fakat, ıtıraf 

el ki kabil değil. 
_ Bir koca için bunda fevkala 

delik görmüyorum. . .. 
_ Beni niçin gülünç mevkıe du 

1 

TAN SiN 
BU AKŞAM 

Mevsimin En Müthiş, En Heyecanlı ve Görülmemiş Macaralarla 
Dolu Harkutade Filmi baştan başa HAREKET, AŞK, Mücadele 
Sahrıelerile 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 R oller.Je : 
NOHA BERRY jr. ve JEAN ROGERS 

ilaveten: 
Dünya Havadisleri 

Dl• kkat . Fılm çok uzun olduğundan Sinema saat 8 de 
• Başlıyacaktır. 

10389 

Unutmayınız!. .. Muhtıra defterlerinize 

22-Mart 

Müstesna iki büyük film birden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

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

kapılarını açtığı şaheser .... 

(Büyük ehir) 
Baş rolleTde : SPENKER TRAKY LUIS RA YNER 

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

Aşk Fedakarlık , harikası .... 

ti na Kaça ç rı 

Baş rolde: HANS ALBERS. Ufanın Almanca sözlii misılsiz eseri .• 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin edebilirsinız. 

Telefon Asri 250 

10392 

şürmek istiyorsun? Sonra Nuri beni 
kıskanç zannederek neler demez ? 
Hem böyle bir şeyden şüpae ettiği 
mi göstermek doğru mu ? K~rısını 
doktorla brş dakika yalnız bıraka· 
mıyan adamın halini düşün. ~o.kto~ 
lar namusl3rından şüphe edıldı mı 
pek kızarlar. Onların yerinde olsam 
ben de t..ızarım. 

Çarşamba 
1 1 FRANSANIN EN BÜYÜK AKTÔRU 1 

_ Senin gibi adam görmedim 

zaten .. 
- Niçin? 
_ Niçin olacak ? Beni iki daki 

ka için bile sokağa yalnız çıkartma 
yacak kadar kıskanç olduğun halde 
şimdi böyle yarı çıplak bir vaziyet 
le, bir erkekle başba~a bırakıyor· 
sun ... 

_ Evet, kıskancım; bunu itıraf 
ederim. Fakat çok şüküı ki ahmak 
değilim. Şimdi eğer senin a~zu etti 
ğin gibi doktorun muayenesı esna
sında yanınızda durursam kainat 
benimle alay eder. 

(Kapı çalınır) 

Bayan-Kapı çalınıyor. 
Bay-Doktor Nuri geldi. Ben 

karşılayacağım. Rica ederim münase 
betsizlik etme. 

Bayan _ Zorla güıellik buna 
derler. Bütün bunlara.senin hatırın 

Günü akşamını lfıtfen yazınız!. .. ________ ___,, 
Senorita 
(Altın dağların kızı) 

1------~~---ı 
Sinema dünyası11ın en parlak iki Yıldızı 

jANNET MAKDONALD NELSON EDDY nin 

yarattıkları ve bütün zevkleri bir araya toplayan bu sanat abidesi 

..- Asri sınemanın 
Geniş salonlarında saygıdeğer hal~ımıza şeref galasi olar:ık 

takdim edilecektir. 

İzdihama mahal kalmamak ve yer bulmamak üzüntüsünü bertaraf etmek 
için Localarınızı ve yerlerinizi şimdiden temin ediniz . 

Telefon 250 10393 Telefon 250 

için katlanıyorum. ~---------.-..iıılıiııiiiı------------...:::!!-.-1 
Bayan yalnız kalır, . oıı. da.kik~ ı 

sonra kapı açılır. Bay ıçerı gırmı· 
yerek konuşur: 

_ Doktorcuğum, işte hastamız 
Arzu ettiğiniz gibi muayene ediniz 

(Kapı kapanır, Bayın ayak gü 
rültüsü uzakiaşır.) 

Doktor - Ah sevgilimi 
Bayan - Sevgili doktor ... Planı , 

ne iyi tertip ettik değil mı? .. 1 
_ Evet.. Hakikaten pek mu· 1 

kem mel 

Köse f vanofun 
Ankarayı ziyareti 
_ Birinci sahifeden artan -

Ankara : 18 (Telefonla)- Muh
terem misafirimiz Bulgar Başvekili 
Kkse f.,,anof refakatindek_i zav~t ile 
b. )'kte bugun Gazi terbıye, Zıraat 
ır ı . 

enstitülerini Usta okulunu, Ziyaret 
etmişler ve Çubuk barajını gezmişler 
dir. 1 1 .... b .. 

Reisicümhur smet nonu ugun 
saat oobir kırkbşte Bulgar başve· 
kT ekselans Köse lvanofu kabul 
b~~urmuşlardır. Reisicüınhur ismet 
lnönü ile Bulgar Başvekili arasında 
samimi bir şekilde uzun müddet su· 

.. 1 katta Başvekil doktor Re· 
ren mu a k'I Ş"k 
fik Saydam ve Hariciye Ve ı e u 
.. S :r.f hazır bulunmuşlardır. ru aracoE u 

Bayan ismet f nönü bugün saat on. 
iki.:le Bayan Köse f vanofu kabul bl 

1 dır Reisicümh~r ismet 
yurmuş ar . 1 1 .. .. t rafın 

.. .. ve bayan smet oomı a 
nonu b 
d b "n saat onüçte Bulgar aş· 

an ugu Ş f 
k·ı· E'-selans Köse lvanof ere ı· 

ve ı ı " . · ı. 

b . . "ğle Ziyafetı verı 
ne ır o . H 

. t' Ziyafette Başvekıl, a-
mış ır. · I · · . . V k 1· Bulgar e çısı, 
rıcıye r 1 1• • .. 

f 1 . 'z Riyasetıcumhur ve 
So ya e çımı , . 1 • 

H 
. . Vekalet u nuıni katıp erı 

arıcıye · hususi . . - h Baş yaverı, 
rıyasetıcunı ur d' 

-1·· .. hızır !Juluımuşlar ır • 
kalem mJ ııru 

RADYO 
( ikinci sahifeden artan } 

vamı-PI. ) 

Bu akşam 

Alsaray 
Sineruası 

1 ,, 
19,15 Türk müziği ( Fasıl he 

yeti ) Hakkı Derman,. Eşref Kadri, 
Hasan Gür , Basri Üfler , Hamdi 
Tokay ve Celal Tokses tarafından. 

20,00 Ajans , meteoroloji ha· 
berleri . 

I Meshur~ Fı_an~ız romancısı CHALES 1 
MERE nın olme7. eseri Vertig den 
muktebes 

20, 15 Türk müziği Çalanlar : 
Vecihe, Ce\·det Kozan, (~uşrn Kam, 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyanlar : Mu 
zaffer llkar ve Radife Neydik . 1-
Banli Hasan ağanın - Rast peş. 
revi. 2 - Dede efendinin - Rast 
karı natıkı-24 Makam . 3 - Arıf 1 

beyin-Rast şarkı-Aşık oldur kim 
kılar canın feJa. 4 - Zühtü Barda· 
koğlu-Santur taksimi . 5 - Mah
mut Celaleddin paşanın - Rast 
şarkı~• - Fıtoelcr gizlemiş. 6- ... 
- Rast saz semaisi. 7-Şemseddin 
Ziya - Kürdili hicazkar şarkı - Gü · 
venme hüsnüne. 8 · Şemseddin Zi· 
ya - Kürdilihicazkar şarkı - Bıktım 

elinden. 9 - Refık F ersan - Mu hay 
yer şarkı - Her güzelin bağından 
bir güi seçerdi . 

21,00 Memleket saat ayarı 
21,00 Neşeli plak:ar - R. 
21,10 Müzik ( Rıyaseticümhur 

bandosu-Şef: Ihsan Künçer ) l -
C. Friedemann - Marş '}, - P. La· 
come- Segoviana (lspanyol dansı) 
3 - A. Borodine- Prens lgır ore 
rasının uvertürii 4 - J. lbert -Aşk 
denizde seyahat ( Escales ) N. 2, 
N. 3 . 5- Brahms - Macar daus 
l&rı üzer ine fantezi . 

22,00 Anadolu ajansı ( Spor 
servisi ) 

22, 1 O Müzik ( Cazband - Pi. ) 
22,45 - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

ataşa 
(Rus aşkı) 

Aşk ihtiras macara filo iı.i sıı 
nar 

Ayrıca: 

Kenınaynert tarafından 

PUSU 
Fevkalade heytcanlı kovboy filmi -Sınema 8 30 da Bus aşkı fılnıi 
ile başlar. 

10388 

Pek yalunda 

A saray 
Sinemasında 

Sinemanın iki büylik dehası 

GRE l'A GARBO-CHARLE 'Boyer 

1039 senesinin z fer tacı 

KONTES VALEVSKA 

Şaheserler şaheserinde sizlere 
sanatlarının kudretini bir daha is · 
bat etmış olacaklaı dır. 10365 

( JEAN GABİN) Ve Bora Filminin Unutulınaz 
YILDIZi ( MİCHELE IMORGAN ) 

Aşk ve ihtiras için çırpınan insanların Elim ve Hazin Maceralarını 
Canlandıran ve Büyiik Fransız Edibi PIERRE MAC ORLEAN,mn 

Sisli Rıhtım Şaheser RJmanından Muhtebcs 

(5 
Vcnedik Film Musabakasında En Büyük Sanat Mükafatını kazanmış 

FRANSlZCA SÖZLÜ Emsalsiz Fılmi Yaratmışlardır 

Pek Yakında 

a 
10394 

Yeni çıkan_k ... a __ n __ u_r_ve_n_izam_a_r __ , 

-----
Damga Resmi 

tadiline dair 
A. ırıım No: 3 ıYl 1 

Kanununun 
Kanun 

1928 tarih ve 13?4 sayılı Damga Resmi Knnu 
Madde 1 - 23 5 birinci maddesi ile değiştırilen on birinci 

nunun 3478 sa~'''~ _kanunu~. 'nci maddesinin 74 üncü numarası aşağıda. 
maddesı ile değıştırılen on ırı 

ki şekilde değiştirilmiştir: . k t azctelere ve mecmualara dercolu-
74 - Mevkut veya gayrımev u g 

nan ilanlar: Kurus 

k d"r ver işkal eden ilfinlardan 2 
20 . l abbaına a .. " bb santıme re mur d k rı 100 santimetre mura a 
20 santimetre murabbaın an >ll a 5 

ına kadar yer işgal eden ilanladrdan k 200 santimetre ınurab· 
100 santimetre murabbaın an yu arı 10 

. ı. 1 d ilanlardan .• 
bama kadar yer ışıo:a e en _1 k 

1 
yer işgal eden alanların 

O 
. bbaınuan yu ar 

20 santımetre mura . bbaı ve l.üsuru için. 10 
t d h 200 santımetre ınuı n 
amamın an er ayf sında ıHina tah ıs edı 

d ete veya mecmua s 
Resmin hesabın a gaz .. t izgılerile ve bu çızgıl r yoks dı 

1 cmuanın su un ç B 
en ve gazete veya ıne 

1 
ha nazarı itibare alınır. ır gazete 

. 1 hd'J dılmım o an sa ' ğer ılan arla ta ı e f d colunan ılfınlar o sayfanın tamamım 
· ) asına er 

veya mecmuanın oır sa k.. fada başka ilan münderiç bulunma· 
. 1 . 1 L 'ıle mez ur sn} 
ışga etmemış o sa , 1 

. l ı-tmi~ addo unur. 
dıkça tam sayfayı ışga kkam ve} a sair şekıl ve iş retlerin 

il • fh yazı resı m, ra 
an me umuna ' 

1 
· ımıs olan ılanlarda ç rçeveler dnhildır 

k"ff . f çeve ı e ç vrı \ 
a esı ve etra ı çer I yerlerde intişar eden gazetelere derco-

N .. f 100 000 den az o an d 1 u usu • k' lerin y rısı ve mecmualara erco unan ı 
1 '!" 1 d ukarı ·ı re51m d unan ı an ar an > d 1 ı·r; mahalde münteşir gazete! r e a}'nı 
I" 1 d anın neşre ı uıo• "f . an ar an, mecmu _ b 1 duğu resmin yansı alınır. Nu usun tayı-
bi+yüklükteki ilanların tabı u un 
nındc son nüfus sayımı es stır. 

R . r .. 1 alardtın alınır. 
,.sım, as 1 nuAs 1 

• K unun 32 nci madde inin 42 nci numarası aşa-
Madde 2 - ynı an · 75 76 7" · 

d 
· t · ·ımi!': ve bu madde>~ ) enıden , ve ı ncı 

ğıdaki şekilde eğı~ ırı ' 
numaralar eklenmiştir: . . ı k 

42 K b 
zayiata doğum .. e olum ve hayri ışlere müntea li 

ayı a, ' .. 
1 k t 

e ınecmnalara dercolunan ılanlar. 
o ara gaze e v k l b'ld' 

75 Bir matbuilntn intışarını ve munder catını o uyucu ara ı ır· 

k k d ·ı ve yalnız bir defaya nı;: ba ır olmak üzere gazete VC' me ma ·sa ı e 

(Sol\\\ Var) 9583 



_ ... 
Heyeti teftişiye riyasetinden: 

Martın 15 inci çarşamba güııü sabahleyin saat sakizden itibaren ikinci nıiintehip seçimine başlanacak ve 
seçim her hün :ıkşamın saat 18 İne kadar devam edecektir. 

Her m .. hallc ahalisinin reyini atacağı giinlcrle, sandığın yeı i aşağıd,\ gö~teı i:miştiı. Rey hakkına sa 
hıp ) urttaşların muayyen gün ve saatlarda rey veımt>k üz ·rt: sc-c;.iın yerlt'rı ıe gdmel~ı i ilan .olunur 13_ 3 939 

Heyeti tcfıi~iye rt isi lıt>ledı)e 

reis Vl'kilı Vedat Giiçlü 
Şubei intıhaJiyc 

merkezinin adı Mahcıllrnin adı Rey tıblacak günler Sandık )Cri 

Kaışık ıkcı 

Uıucamı 

Türkoc ığı 

Tepcbag 

Hürriyet 

Cumhu iyet 
Seyhan 
Karşıyaka 

Uluca mi 
Kayalı bağ 

Mestenzadc 
Tüıkocağı 
Karasoku 
Teptbağ 

Alidede 
Hürrivet 

15,16 3939 çaışaııılrn perşcuhe Cüııhuriyt t fabıikasındd 
17, 18 .. 
19,20 .. 
15, 16 .. 
17,18 .. 

15,16,17 u 

18,19 .. 
15, 16 .. 

Cuma, cunıar tcsi 
P dZar pazaıtesi 
Çrıışrnılıa, perşrmbc 
Cu ııın cumaı tesi 

.. 
.. 

Ulucami medresesi .. 
Çarşanba, ı erşcnbr, cuma. Me:stenzade caınıı 
Cum31 l si ırıza r " 
Çarş,.ınl a perşeınbt- Tayrre cemiyeti binasında 
Cuma cuıırnılf si pazar pazarlcsi " 
Çaışc:n1l>a, perşembe Alidedc nıedıesesirıdt: 
Cuma cumatesi " 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarı~ 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir . 

Fiyatı ehvendir • 

Koca vezir 

Sariyakup 

Kocavezir 
Sucuzade 
Haneden 

17,18,19,~0 .. 
15,16 .. 
17,18 " 
19,20 " 

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

15,16,17,18 " 

Pazar, pazartesi " 

Çarşamba perşembe cuma Sucuzade parti ocağında 

Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet 11caddesinde 1 

Kuru köprü 
Cumartesi pazar pazartesi " 
Çarşanba perşenbe Arıkzade medresesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 

istiklal 

Çınarlı 

Akkapu 

Mıdık 

Kuruköprü 
Döşeme 

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

istiklal 
Çınarlr, kurtuluş 

Reşatbey cemalpeşa 

Köprülü 
Akkapu 
Mirzaçelebi 
Mıdık 

19,20 " 
l 5,16 .. 
17,18 " 

19 " 
15, 16 .. 
17,18 " 
1516 " 1 

cuma mumatesi 
Pazar pazartesi 
Çarşamba peaşembe 
cuma cumartesi 
Pazar paz,artes 

Çarşamba perşembe 
Cuma cumartesi 
Pazar 
Çarşamba perşembe 
Cuma cumartesi 
Çarşan 'Ja perşembe 

" 

Döşeme parti ocağı 

.. 
Çınarlı parti ocağı .. 

.. 
Mirzaçclebi parti ocağı .. 

Mıdıkta Hamit ağa evi 

Türk hava kurumu 
/-\dana şubesinden: 

Kurumumuza ait ve Adanada 
asfalt cadde üzerinde eski Akarca 
fabrikasında bulunan 509 adet kur· 
ban derisi 3 nisan 939 pazartesi 
günii saat 15 te açık artırma ile sa ı •rdrP~~,sm~ 

xwı 

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

tılacaktır. isteyenlerin o gün ve o sa 
atte şubemize rnuracaatları ilan o· 
lunur. 

19-24-1 10398 

= 

Adana Borsası Mu~meleleri 
PAMUK ve KOZA ·-

CiNSi 

----------:-·- KiLO FlAT_I ________ _ 

Satılan Mikdar 
En az ı En çok 

K. S K. S. Kilo 
Koza - 9,50 1 

•--=P-iy-a-sa-p-ar"'!'"'la"""ğl-.--- 34,62---36 
Piyasa temizi-. 34 _! ___ _ 

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

·------ı---ı----· -----· 
Klevland 41 1 

~B~eya .. z ___ , ___ , -1---
Siyah . 

ÇlGIT 

Yerli "Yemlikn 

" "Tohumlµk,, 4.62 

HUBUBAT 
-Bl ğdayKlbns 
--.. Yerli 

ı ______ _ 
- 3,25 

.. Men tane 
Arpa . 
Fasulya 

-Yulaf -- --
Delice 
Kuş yemi 1 
Keten tÖhumn 

ı~ 

1 Mercimek ---Susam 1 

u N 
Dört }ıldız_ ~a~ 

üç.__~~"-:---="'"~-:-;:-~~--
~Dört ,>ıldız Doğruluk 

-

--

-
-

__,ü;!.ç.._,...__:"~--""-----·----~-
Simit .. _ --·~ 
Dört yıldız Cumhuriyet __ . 

üç '' " _;:.z..~_:.:.~~.....;,;.~-~- -~ -~ 

Simit " 

. 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Liverpol Telgrafları 1 
18 / 3 I 1938 

Pcnt: ~ntım 

~-i-az-ır~~~-~----.,.-::5~ ......:;;L7~rc~t.,..---:~-~~~ı~-===
••----- -----ı·---::--- Rayişmark 

Vadeli 1. 5 _06 Frank (Fransız) ~ 35 
_V_a_d_e_li_ll_. _____ 

1 
__ 5=- ...Q.~ Sterlin (İngiliz) 93 

Hind hazır ı 4 1 13 -Dolar (Amerika) . _, ~~ 
Nevyork -- 1-S 74 -Frank(isviçre) 

Belediye riyasetinden: 

Ölçü ve tartı muayeneleri başlıyor: 
Ölçü ve tartı aletleriniin 939 yılı muayeneleri l 5-3-9. J tarihinde 

başlayıp mayıs ayı sonuna kadar devam edecektir. Ölçü sahiplerinin 
evvelce verilen müracaat kağıtlariyle birlikte ellerindeki ölçü ve tartı 
aletlerinin bu müddet içinde belediye ayar memurluğuna getirerek mu· 
ıyenc ettirmeİeri, aksi takdirde cezalandırılacakları ilan olunur. 

Ana Dmnı--"KUTI~ r 

. dur. 

14-17-20 10371 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçetelcıi 

biıyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan cczahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 8-10 

Askeri fabrikalar 
1merkez satın alma 

umum müdürlüğü 
komisyonundan: 

1 

1 

1 

685: 710 Ton demir hurdası alacağız. 

3281 Sayılı kanun mucibince 685: 710 Ton demir hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şaıtiyle beher tonu şartnamesinde izah edildiği 
veçhile 22 lira 16 kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler bilabedel merkez satınalma komisyonundan vcrılir. Ta. 
liblerİn 30 mart 1939 perşenbe günü akşamma kadar teklıf edect!kleri 
demir hurdası kadar % 7,5 nisbetinde temiııatlariyle birlikte şartnameyi 
kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı hayi fiyat tekliflerinin rrıerkez 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

14-15-17--20 10370 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve te~isatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemtsi telefon makinala'I ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 

18 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bi.tişiğinde 

10170 
_________________________ w _____ uw._.._~...__-----..------------~--

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

64-156 10116 Numara : 200 

13-15 10269 g.a 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 
tos/ 1938 tarih ve :)390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fi 
kabotlarımızm satılacagım ilan ederiz . 

Genişlik T·op 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 

,, ti 6 90 " 36 " 

" H 5 85 .. 36 .. 
" .. 5 90 

" 
36 .. 

Arslanlı .. 2 90 ,, 36 .. 
1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin 
2 - Bir balyadan noksan olan peıakende sevkiyat ve satışla 

zam yapılır. 
3 - ./l'ip 2 bezin bal) ası ( 20) lop tip 5 ve 6 bt zinbaly 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Ma) is 938 tarih 

nalına müstenittir. 14 10053 

Türk hava kurumu 
Adana subesinden: 

J- Şt' hrimizdrki Türkku~u bi· 
nası için mevcut kroki ve resimle· 
rine ve şartnamesine göre yaptırıl;ı 
cak môblesi on be~ gün müddetle 
açık eksiltme) e k(Jlırnuşlur. 

2-- Bu işe talip olanların kroki 
ve re. imlerini ve şartııamesini gör
mek üzere şubemize müracaatlaıı. 

3 ihale 3 nisan 939 pazartesi 
gi:nü saat 15 Je Türk hava kurumu 
Adana şu'Jcsi merkezinde yapılac.,k 
lır. 

19-24 1-2 10399 

Adana Belediyesindt!n: 

Belediye intihap encümeni aza
lığı için 12 3 939 tarihinde yapılan 
seçimde U'ucami mahallesinden sc 
çileıı iki zatın kanuni ~artları haiz 
olmadıkları aı ılaşıldığından mezklir 
mahalle halkı arasından yeniden baş· 
ka iki zatın intihabı için 19 3-93J 
tarihinde saat 14 de Ulucamide se
çim yapılacağından muayyen zaman 
da mezkur mah<\lle balkın Jan Bele 
diye intihap hakkını haiz olanların 

gösterilen yerde bulunmaları ilan 
olunur, 10400 

/\dana l icaret oda· 

OJamıza kayıtlı bilumu 
rın 1939 yılına ait oJa ka 
mart nıhayetine kadar Ö 

lazımdır. 

Mart nihayetine kadar 
memiş olan kaydiyeler ceı 
misli olarak icra vasıtasiy 

olunur. 
Odamıza kaytlı bilcüırıl 

rin buna göre hareket c 
kaydiy~lcriyle bi· lıkte kaza 
si 0/02 munzan oda hissel 

mart cuma gününe kadar 
ve sanayi odası veznesine 
hal yatırmaları ve hüviyet 
ları almaları ilan o'unur. 

10 

Bu gece nöbetçi eC 

Y eııi otel civarırıd 
Tahsin eczahatJ 

Umumi neşriyat ıniiJ 
Macid Güçl~ 


