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8AH1P ve BAŞMUHARRIRı 
5 Kuruı 

Kurulu• Tarihi 

t~ ônunur.anı 192" 
ADANA: 

Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire · P\c. 

müşterek 
olunacak 

Balkanlarda şahsi siya~etlerle 
siyasetin istiklili yolunda devam 

\ Bulgar başvekilinin Ankara temas 
tebliğ AVRUPA -- - -

ROMANVAVI 

H A V A S 1 N DA K A R A B U L U T L A RI.. 1 
1 ları münasebetiyle 

A 

resmı 

• 

HiTLER 
1 

Köse İvanof hararetli bir teşyi merasimile mem .. 
\ leketine döndü; gazetecilere beyanatta bulundu TEHDiDE ' • BAŞLA Dl 

ondra-Paris-Moskova hazırlanıyor '. r- sec;ım , 
CUmhuriyet Halk Parti

Ankara : 20 ( Telefonlc1) - Kıy· \ 
metli misafirimiz Bulgar başvekili 
Köse lvanof ve bayanı refakat ve 
mRiyetleıındeki ıcval ile birlikte emir· 
lerine tahsis edilmiş bulunau hususi 
tirenle dün akşnm 20,10 da Ankara 

leketletini alakadar eden meselelerle 
Balkan işlerine ve dünya vaziyetine 
taalluk eden meseleleri müıterekea 
tetkik etmişlerdir. Avrupada teakup 
eden hadiseler karşısında gerek Bal. 
kan mılletleri arasındaki _te11nüdün, 
gerek bunların ayrı ayrı kendi siya· 
setlcrile müşterek sıyasetlerinin katt 
istiklfni yalnıı bu milletlerin bulun• 
dukları coğrafi mıntaY.a için detil, 
bütün Avrupa için de bir sulh garan· 
tisi teşkil ettiğini birkere daha mü• 
şahade eylemişlerdir. Sulhun idameai 
kaygusunun esaslı bir amili bulundutu 
müşterek menfaat meseleiinde eski
den olduğıı gibi istişare kararında 
Kose lvanof, Saydam ve Saracotlu, 
Bulgar başvekili ve hariciye DUlf1IUll 
Ankara ıiyaretile temelleri satlamlat· 
nuş olan Türk - Bulgar raiaaebet· 
lerinin bariı dostluk mahiyetinden 
dolayı ~evinç duymuşlardır. 

1 - İngiltere Sovyetlere bir iş 
birliği t;klifinde bulundu 

• 2 - Fransız h ududlarında aske-

\ 
1 

ı 

4 - Alman - Çek anlaşmas1 

r eddedıliyor katiyetle 
-----------------------• 

5 - Aimanya Romen hüku-

iki nota verdi 

sinin ••arı, yepmak lktlda
rlnda oımadılı ı,ıerle u
yu,turucu ve oyalayıcı söz. 
lerle Millete karfı gUnde-
Uk elyaset takip etmek de
lil TUrk Vatamnı Mllletlnl 
her cepheden llyık oldullu 
mevki• çıkarmaktır. 

dan ayıılınışlardır. 
Muhterem misafir istasyonda • 

metine 
ri, .mali iktisadi tedbirler 1 • askeri ve 1 

1 ~nternasyonal 

Başta başvekil Refik Saydam, Hari· 
ciye vekili Saracoğlu oldu~u halde 
riyascticümhur umumi katibı Kemal 
Gedeleçle seryaver Celal, harlciye 
vekalP-ti :kiitibiumumisi Numan Mene· 
mencioğlu, Ankara valisi, Ankara 
mevki kumandanı, devlet demiryolları 
umum müdürü, merkez kumandanı 
ve emniyet müdürü tarafından uğur· 
lanmı~lardır. Başta bando bulunan 
bir askeri kıla F.kselan'> Köse ivanofa 
selam resmi ifa etmiş ve Ankara ga
rını dolduran halk sık sık tekrar et. 
tikleri alkışlarla misafirlerimize karşı 
sevgilerini göstermişlerdir. Madam 
Köse h•anof ve kerimesine mütead· 
dıt buketler takdım Cd lnıiŞ l:-C. :Au 
karada lıulunan Bulgar kolonısi, bü· 
yüklerine iyi yokuluk temennisinde 
bulunmuşlardır. 

3 
6 - İngilterede 

hazırlık 1 
• Amerika bitaraflık kanunu-

o A 

nu bugünlerde lagvediyor 
sıyası 

)"'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·- -·-·-·-~ 
! Romanya harbe hazır bulunuyor ' ' .., \,.. ' . ! fakat istiklalini verm ;;ge as a ... , 
• • ! BUkre• : 20 ( Radyo) - Almanya hUkOmetl birbir ar· ! 
! kasına Romanya hUkOmetıne iki nota verml•tir. Almany~ ! 
! bu notalarla bazı taleplerde bulunuyor. Romen hUkOmeb ! 
! V• bilhassa kral bunu ,ıddetle red kar artnı vermiştir. ! 
! kraı ve hUkOmet fU karardadır : RomanY• lstlkl111 uj· ! 
! runda harbe glrmeğe hazırdır ve kendisini mUdafaa için i 
! her,eyl göze alacaktır. • • • • 

'•·--·- --·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·- ·-·-·-·-· . ...,.,.,...... . 
8eı·lin: 20 Rndyo ) - Almnn dev· 
et R . . ıı ı· d .. .... cısı Bn\' 1 fitler JCr ıııc on· 

··•U t • El .. S ş Ur. Almnny:ının Mosko\"3 çı:.ı 
A~\ jet dev Jetine iki notn ,·~rcr_c~ 
ı ınnn - Çek nnlnsmnsı netıce ını 
llıldi . . k t" b rmıştır. So' yet hu ilme ı u no· 
t:\la · 
t 

ra şu nm:ılde bir ccvııp vcrnıış· 
ır : 

k. " Çek mı ildi nnnım:ı Çek hU· 

Paris : 20 ( Radyo ) - Ha
usın Budapeştedcn hildirildiğine 
göre Macaristanda istisnai bir as· 
keri kaynatma vardır • Romanya 
hududunda mühim askeri tahşidat 
yapılmaktadır. Eski karpatlar Uk
ranyası topraklarında iki yüz bin 
kişı Srferber edilmıştir . Havasın 
Bükıeşle salalıiyeıtar mabfeller 

büyük 

R6manya Kralı Karoı 

den öğrenildiğine nazaran Kar pat 
lar Ukranyası takviye edilmiştir . 
iki yüı bin kişilık hazer kuvvetli 
iiç yüz bine çıkarılmıştır . 

Uıııcti, mıllctıııiu istildalini ortadan 
lnldııan biı· ıınlasın:ı inız:ılamnğa ns· 

clahi,Httnr d;gildir. Çek nı~l~c~i 
b •rlnrcn çnJı.;ıp k:unndı0ı istiklalını. 
ır anda l>nşk:ıı;ının ellerine verme· 

~I! nsl5. razı •'< ilı.!ir . \' e Sovyctler 
o~ le biı· şevi t.anınını \'C tnnınııyn· 

~aktır. Çunkll Cck milleti bu huws· 
ıı. " b · •·· Ve b· er cstçc reyini '\ crıncnuş~ır · 

B. MUSOLiNi BiR 
NUTUK VERECEK 

•nncnnlcyh Almıın;} 3 ile Çek huku· 
ırıer h" 
b
. 1 nrnsmdn ,.3pılan nnl:ısnrnnın ıç 
ır k· ~ 'Ymet.i \oktur .. , 

r 
Bcrlin ~ :?O Rnd.,·o - Lond· 

a B . 
tir U) Uk Elçisi hur~yn :n·det ctmış· 

Biiyiik f açist meclisi 
bu gün toplanacaktır 

1 Bir konferans 
1 -

1 
Toplanmahmı? 

Paris : . O - Enternasyolan F
ı ~ gaz.e e"'lnde cnkTnn:ı,·olnn 

bır konferans taplanmalımı?" M~vzu
unda şayanı dikkat bir makale çık· 
mı'itır. Bu makale:ic "'Uyle d ·ı· _ • • y enı ıyoı: 

Bugun ıçın bir milletler arası kon-
ferans toplanı:ık Ro11a B . · . ' - erim 
~ıhverını kuvvetlendir'llektcn başka 
ışe, yaı a~na~. Bu. aynı zamanda ltal. 
ya ntn ' ıddıalarını şişirdıği gibi Al 
manya yı cesaretlendirir ' · 

Baıı meseleler var ki Parı·s B 
1
• ' - er· 
ın arasında hele Paris R - oma ara-
sında muallakta kalmaması la d 
Me ela H b . zım ır. 
. s .. a eşıstan'ın işgali ile Cibu· 

tı -:- Adı~ab~ba arasındaki dcıniryo 
lu tıcaretı muteessir olmuşt 

8
. ur. 
ır milletler konferansı açılacak 

olursa, bu konferans kk d h" ' muva. aten 
~ ı ?lsa, birleşecek devletlerin biri-

bırlerıne bağlanmasın 1 • S . manı olur 
onra da, Fransa ile lnkiltere'nin a : 

rı ol~ıa~ müzakere etmekle da~a 
çok ıstıfadc edecekleri mes 1 1 ·· k . e e erın 
mduza ereleri ıçin de mahzur teşkil 
c er. 

Hap s.?nr~sı diplomasisi bozul. 
du. Çunku butün işler karıs•nağa 
başla_dı. Bundan <lalayı, emniy~l ve 
tnzınınat arasında oldlt~ x.·b· • 5U &I ı, sılah 

lan hır~k~rn. ile H .. ti:.adi ittıfaklar a-
rasında ıyı bır tekabül sist . k 
taca~·ı zannedilmisti .. emı uru-

~ . 
N~ticcsi malum. Almanya her 

daıbesınde muvaffak oldu. 

Memleketiınize seyyah 

Bulgar başı,; ekıli ve hariciye na
zıı ı Bay Köse tvanof ıle başvekıl 
Doktor Refik Saydam ve hariciye 
vekili Şükrü Saracoğlu arasında ya· 
pılan müteaddit mülakatlar netice· 
sinde aşa~ıdaki re~mitcblit neşredil· 
miştir : 

'' Bulgar başvekili ve hariciye na· 
zın Bay Köse lvanof, Cümhuriyet 
hükümetinin misafir! olarak Ankara· 
daki ikameti esnasında Reisicümhur 
ismet lnönü tarafından kabul edilmiş· 
tir. Diğer taraftıın Bay Köse ivanof 
ile b'lşvekil Refik Saydam ve haricı· 
ye vekili Şükrü Saracoğlu arasında 

1 
müteaddit mülakatlar vukubulmuştur. 
Büyük bir samimiyet havası içinde 
cereyan eden bu konuşmalar esna· 
sın-:ia Türk ve Bulgar devlet adam· 
ları doğrudan doğruya kendi mem· 

( a. a.) 

lstanbul : 20 (T clefonla) -Mem· 
leh:\\enne ~et eden 
safırimiz Bulgaır bafvekil' 
Kose 1 varıofa fstl\nbulda 
bir karşılama ve uturlam~Wıl,.I 
yapılmıştır, ....... L ... All 

Köse lvanof gazeteci! 
ye hükümct merkezini 
duydutu büyük memn 
ve Türk - Bulgar dostlu 
rüz ctlıren çok samimi bir 
ta bulunmuştur. 

Hava 
korunma nizamoa:••~ 

Havc1 taarruzlarına karp .... 
f aa tertibatı olarak tehlike ........ 
ışıkların söndürülmesi haklmada Ge 
nel kurmay başkanhğı tarafand9n 
hazırlanan nizamname viliyetelere 
tebliğ edilmiştir. 

'. suriyede kabine buhran 
Üçüocil bir Milli Kabinenin 
kurulması muhtemel mi? 

1
. Londra · "O Rnd, o -- lngi· 
1 k . - ~ ı~ş nbinesi bu gece nlclacclc loplnn· 
l ' ınUhiın mU:ınkcrelcrdto bulunmuş· 

• Roma: 20 (Radyo) euyUk façist mecllsi yarın (bugUn) 

Mu
sollnln1n riyaseti altında toplanacaktır. Bu toplantıya 

akfan kt dl bUyUk bir ehemmiyet verilme e r. 

geliyor -
Eğer böyle olursa Fransızlar 
idareyi ellerine alacaklardır. llr S d il .. \ c · 0 v:-·et Buyuk Elçi i e arıcı· 

;le n~znrcfüıc ı;iderck Lord Hnlifnk" 
SoruşmUştur . 

1 
Pnrio; . ·>o Rmh 0 ) - Frnnsız 

ııcc1· • . .. • • 
fv1uh·ısı lc .. ·ltnladc bir {oplnntı ~·nptı · 
hud ınlıl nıllzakcrelcr oldu. l)nl:ıdyc. 

llt ard ı · d• maB tcdb· n, askeri, ı ı.bsn ı. 
<'lt

1 
1_rlcrc lcvcssııl c,lıldi0ini be.' an 

l\,.ı . l t' 1 1 \·I 1 .. uı ne l c h.ıı·\ıi \ c n ·ıır~· ı nt c 
'<I • 1 • 
1
,.'1( c bır top}.rn{ ı , :ıptı 
ran 1 1·1 .. ' p '>nnı ı l omlr:ı l\lh U l • ı,". 1 " 1 

ıı .trisc l · 11 · . 1 l .. 
l 1 \rJ S~ U\IS \'C 31"1' 1\ C 1 C C 

\
. n bulunınustur . 
n • ı ık "'n ·l<:>n : :W ( Rn~\ o - A· 

l>r •\nın l>" l fl 1 · . J . oıc M 1 ar.1 ıgının ,\g\ ınc .ur 
L cdı.,c lcvJi edildi . 

1 lnlifakıdra : 20 ( Hl\d.' o - Lord 
S1.:f::ı, L., So\·yctlcr Birli~inin Londrıı. 
. • rctn . b s•liı: n.ncsınc gidcrcL Yeni Lir in· 

"<>ıc ;;\.;ovyct lşbirligi için bir p· 
ı c, T 1 clnıi:'lir, Söylendiğine gö· 
k ov\ et h ı. • • h 1 ınl\n,k_· llKi'ımclı bu proJe .ı c· 
ı c 1. 

1 nnlt t · b' ld' c l\tır nı nnznrını .. urntlc ı ı· 

~i.,a~· 
•rlık b 1 ve u:.1-.cd hth uk biı· ha· 

&flnmış bulunu~ oı ~ . 

Mueollnl 26 
martta, emektar , 
ıa,ıst1erln yll t 
dtinUmU munase 
betiyle mUhim 
bir nutuk ırad 
edecektir. 

Bl! mıtu\..t.ı lt.ıl 
' . , .ınların l:ı <.p.er n 

den b. b ,c- rııc .. i lh•· 

f:f bır •h'ıınal d.ı w 

1 nJe~iıı. 
B.ı} l; ı~ j :ı, Tc· 

legr ... fo gazete"in 
de jı,ıly:mın fıi!n· 
saya kaışı tıılcple· 
rinden bahsederken, 

diyorki: ~ 
- ltalyanın fran· s.ıya karşı taleple Mussolinl bir nutuk söylerken 

ı ı, Alınan ya ;ıe ~-bıı pakte nıüslenil l d.ıyanıyor . Mu nasip bir~ zamanda 

dedilm.iş 18ıer ::~epler siyasi realitelere l saııh bir ur ette ileri si.iı ülccektır. 
değildır. u ' ' 

lzmir: 20 (Hususi) -- Bu a)'ın son 
larına doğru lımir limanına bir in 
giliz seyyeh vapuriyle miihim mik· 
darda lngiliz sryyahı gelecektir. Sey 

yahlar, Bergamı ve Efes harabeleri 
ııi zi rartt edect'klerdir. 

lskcndcruıı: 20 (Hususi muh~bi· 
riıniıdcn) lldncı milli blok kabıne· 

Son dakika: 
İngiliz - Fransız - Türk - Sovyet - Romen - Yunan -
Polonya - Yugoslav konferansı toplana;ak mı? 
.. l.o~d~·n : 21 ~nb:ıha karşı ) - Roytcr njıınsuıın diplomatik muhahirinin 
ogrendığı.nc ~ö~e, Sovyet hukumcti İngiltcı·cyc. lngilterenin, Fransa.nın, Sov· 
yetler bırlığının , Pol::nynnın. Roman;y:ımn ve nralarında muhtemel olı:ırnk 
~Ur~iy.c ~·c Y~nanistanın d:ı Lulundul:,'u hat.le diger alakadar devletle· 
ı ın ıştırnkıyle hır. konfera~s. teklifinde bıılunnıu':' . Jngiiiz J-lnriciye Nazırı 
da pek ~akında bızzat lngılız huküme{inin lıu ın:ıhi,•ctte bazı tckliflercl'-

bulunacaıını cevabını vcrwı~tir . · 

sini teşkil eden Lütfı Haffann da illi• 
fasından sonra, artık Suriyede içladl 
bir milli kabine teşekkül etmellne fh 
timal verilmemektedir. 811 takdiıdl 1t 
başına gelecek kim dir.? 

Suriye vaziyetini takibeden .ıs· 
feller ali komiserin muhtelif mınbk•· 
!arda tetkikatını bitirerek bugün yarın 
Fransaya gidece~ini ve Pariste Fran· 

sız hariciyesiyle temas edip yeni tali· 
mat almadan hiçbir şey yapanuyaca· 
ğını ve binaenaleyh bugünkü şerait 
içinde bitaraf bir kabinenin i..,..._ 
gelmesi mutaleası ileri sürülmektedir 
Şayel milli blok haricinde böyle bir 
:'l't>ıne teşekkülü mü~ 
Fransızlar idareyi do,&nMllll 

ele alacaklardu'. 
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1 MERHALE 
Bugün kutlanacak! 

toprak bayramı 
Vilayetimizde ikinci' 
müntehip seçimi bitti 

Avuk~t'ık kanunu f" "' 
aJiilct.:'I sürallc ternı· ı Adliye teşkilatında yazifc aln11< olan muhtc· ı 

Bugün Toprak bayramıdır . 

· k I lil uzuvlara ait fnaliJclin ras\·oncl bir ~ekildc 1 

nıne ve anun arın tam . . . · . , k . . tanzımı, geçen dört ,Yıl zarfında latbık edilen in· 
Bayıam her yıl olduğu gibi Şeb· 
rimiz Ziraat Lisesinde yapılacak 
töıenle kutlanacaktır. Töreri Zi 
raat Lisesi terli, ı ve idare etmek· 
tedir , 

Osmaniye, Dörly0I, Kadirli ve Saimbeyli kazala
rından neticeye dair henüz malumat gelmedi O ara tatbıkına l ır kı af ve ~vuksclmc nu.-sni ... inin ehemmiyetli bir 

başka yo. lan fakat rl ı merhalesini teşkil eder. Usul kanunlarında surat 
ha şümullü bir tarzdd ve s5dcliğin en gUzel bir ııUmunc,i ve hak ve 

Atılan reylerin adedi 
anlaşılacaktır 

de hiz et tdectklir , Fil adalet; ı tecelli,inrte örnek tc~kil edecek mahi· 
tfo münasebetle talebeler tara· 

fından, günün manası hakkında 
hitabelerde b1ılunulacaktır. Törene 
bütün halkımız davetlidir . 

vakı •osyal hayata yeni v~tlc olan meşhut sııçlaı· ~anuııunun nclicelcri hiç 

b
. . hır {ereddude n1ahal Vt.'l'nuyccek derecede ,~rızih 
ır ıı•zam veı en mev· bugün , .• knt"dir . 

zuatın üstün esa;ları --·----------------...; 
Hakiırlerin olduğu ka. 

hüyıik inkilabın memleket adliyesine 
temin eylediği bu teı illi eser ileıiye 1 

doğru yapılan t.amleleıiıı en güzel 
bir nu'llunesidir. 

Radyolu kahveler 
Kafaşantan addedilemez 

Vılayetimizde ikinci muntehip se. 
çimi dün son bulmuşlur . Seçim bü· 
yük bir neşe içinde sona ermiştir . 

halli parli Başkanlıklarından sorul· 
muştur. dar Avukntların da gen:ş kültürlü ı 

olmalarına ıhtiyaç gösterecek ma. 
biytltedir. Avukatın teşkilattaki ro· 
lü bı1gi ve doğru 1uk husus~nda te l 
minat arzetmekten ibaret kalmaya· ----........ ---------

Bazı belediyecelerle radyolu 
kahvehane sahiblerinden belediye 
vergi ve resimleri kanununun ':I un 
maddes ne dayanılarak luHyat resmi 
alınmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Dün aldığımız maluma ta göre 
merkez Adana kazasiyle bilumum 
kazalarımızda seçim faaliyeti sona 
ermiş bulunuyor.Fakat Osmaniye,Ka· 
dirli,Ceyhan, Dörtyol ve Saimbeyliden 
henüz malumat gelmemiştir . Bura· 
!ardaki seçim neti esi telgrafla ma-

Bugün kazalardan alınacak ce· 
vaplar üterine ıntihap vaziyetini 
( Rey adedini ) rakamlı olarak bil 
di receğiz . 

Kuvvetle tahmin edıldiğ-ine göre, 
Seyhan vilayetinde bütün reyler itti 
fakla Cümhuriyet Halk PMtisi ikinci 
müntehip namze'lerine verılmiştir . 

rak Adliyrnin müdahal ·sini icabet 
tiı en halleri de tahdit ed r. Davacı 
ile yapacağı i~İişare mesnetsiz iddi· 
alarm beı taraf edilmesini , içtinabı 
imkansız olmayan ihtilaflarda bir 
uzlaşma zemini bulunmasına yarar . 
Bu takdirde Hakım ve Avukat 
müşterek bir vazifer,in ifasını hak 

' 
talıarrisini deruhte etmiş olur. Aksi 
halde usul kanunlarının zaruri olan 
teminata taraf.ar elinde davayı uzat 
mağa yaıay~n bir vesile haline gi
rer . 

Bu itibarladır ki kanur,un es· 
babı mucibesiııde tebarüz ettirildiği 
veçhile bir memleket Adliyesinde, 
hakkı bak olduğu için yerine geti 

Cren faziletli bir Hakimler kütlesine 
ne derrce ihtiyaç varsa Hakimin 
faaliyetini tenvir eden ve yalnız 

bilgi ve doğruluğu kendine rehber 
tanıyan bir Avukatlar toıılu!u~una 
da o mertebe lüzum vardır 

Beton, 
galip 

mermilere 
geliyor 

Radyo yalnız bir çalğı olmayıp 
Berlin : 20 Almaııya caddeler ses alıcı ve neşredici bir alettir. 

inşası direktörü • Dr. Tod • in Bu itibarla radyosu olan kahvelerin 
emriyle " Alman mimarı " unvani ' çalgılı kahve (kalaşantan) addedile 

Köy muhtarları 
seçimi işi! 

Kangiran ihtiyarlık 
hastalığı değildir 

altında bir ceridei resmiye çıkmak. rek 9 uncu maddenin tatbikine im 
taclır. Bu kerrc Dr. " Tod • bu rı· kan olmadığını vekalet vilayetler" Hükumet reisle, i hazır Beılin : 20 - " Deuce Arz· 
salede kendi idaresi altında büsbü. tebliğ etmiştir. bulunacak blatt: Alman tıp risalesi ,, Kangi· 
tün yeni bir düzene girmiş bulunan ranla mÜdadele ve onun tehlike 
Alman inşaatının halihazır Vf. İstik Köy paraları ve sine karşı gelebilmek üzere yapı Köy muhtarları seçim işi için 
balde yaradac&ğı işlere dair iza aAmı"rlerle memurlar lan son tedkik ndicelerini neşret köylere gönderilecek memurların 
hatı çok nuarı diklc~ti celbetınek· nıe .. tedir. Bu risale barpden evvel harcırahları hakkında dahiliye ve· 
tedir. Bilh1Ssa gMp istihkamatına olduğu gibi heıkesin korkduğu 
d K.. b'" 1 u ··cretleri kuletinden viiayete bir tamim gcl-

air neşriyat çok enteressandır . oy uro arı mem r u • bu hastalığa yakalanma tehlikesi· 
1938 senesi Haziran iptidala. nin tediye suretiyle köy paralarına miştir, nin artmadığını bildiriyor . 

d 
"d • · 1 · · d·ır. memur Bu gibi memurlara verilecek rın a istihkamın ilk sıraları bep be 1 arc amır erının ve ız;er lnsarın yaşına göre bu hasta· 

d !arın el sürmemesi hakkında dahili harcırah köy sandıklarıııdan değıl, 
ton an rapılmıştı. Eyhil nihayetle vekalet b~dcesinden verilecektir. lığın muayyen bir şekli vardır . 
rinde çok buhranı. •onlo..,ndca ö~I· ye vekaletinden vilayttlere bir ta Kırk yaşında ve daha yüksek yaş· 
b 

•ıı·m yapılmıştır Hükumet namına "serimde bu 
.to mania safhaları yapılmıştı ki '' · ' da bulu ıanlarda bu hastalık dan 
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Ç emberlayn bugiio 
miş yaşına bası)' 
ıyı bir tesadüf 

bu yıldönümünü, doğduğu şeb 
Biımingham'da ge"çirccek. 
bugü ı "Unionistler birliği. o' 
lik toplanlısı var ve bu !eşek~ 
rei~i o1an Çemberlayn bu mÜO 
le hirde nutuk söyliyecektir 

Son 
Yada bir 
rut koku 

Bilh 
harp pa 
ıiyor, 

birçok 

Bugün, Çemberlayn'ın 70 
bastığını bu birlik te unutmaıt. 
ve birliğin Birmingham şubesi 
Sır John Burman, Mister Çeııı 

ne bir hediye verecektir. Fak• 
diyenin ne olduğünu kimse bil 
Bunun Çemberlayn için şaşırtı 

şey olacağı :söyleniyor. 
lngiliz Başvekili bu gece, , 

ne verilt cek ziyafette ve tertif 
nan toplantıda , bulunduk tan 
yarınki pazar gününü Ves~bar~ 

evinde geçirecek ve ertesi güo, 
hap dairesi olan Erlgbaston'a 
cektir. Çerrıberlayn, i~lerinden 
yı, l-ıuraya uzun zımandanberi 
ınemiştir. 

Başvekilin 70 inci }'ılı bütün 
giltereJe de bir ço' toplantıl 
kutlanacaktır. Kampbel Barııne• 
Jan biri hiç bir lngiliz başvekilı 
vekalette iken 70 yaşırıa lıaşm' 
tıı. Mister Baldvin bu yaşa gelıı 
3 ay kala başvelcaletten çekilnıi, 

sükun ı 
Yor. 
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RADYO 
• Bugünkü program 

Avrupa 
Üzerinde 
Yoktur. 
ten zi va 
Pınmakta 

!ık n 
cinin bu 

işte yeni kanunun hedrf tulmuş 
oldu~u bu gaye Adli teşkilattakı 

ıslahatın ve yükselme mesaisinin 
"en mühim bir merhalesidir . 

Avukatların adaletin tevziindeki 
rı,üessir ro'.iinü Adli teşkilattaki 

h~k ve vazifeleı ini lıu zaviyeden 
ölçüye vuran yf"ni kanun Avuk~t. 

lığı " Amnıe hizmeti mahiyetinde 
bır meslek nddederrk " gaye sini 
Avukatların hukuki bilgi ve tecrü 
beler ni ada!et hizmetine tahsis, ta· 
rafl~ . ı hukuki münasebetlerinden 
doğan ihtiliiflarııı hakka uygun ola 
rak halline tavassut ve umumiyetle 
mahke e!erle diğer resmi mercilere · 
kanunun tam olarak tatbikı husu 

b J f 
lunm•k vazifesönin bazı yerlerde ka 

un aıın müda aalarının üçte birini ölenlerin ınikdarı çogalmaktadır . 
k k d B

• b b" rakol komutanlarına verildiği, me-
ıraca üşmanların mermileri kafı ır ara a l r ÇO- Bu >üzJen bu bastalıg" ın bioloı'i 

d ğ ·ıd· B ı muren gi.ienlerin göz önünde yap· 
e ı ı. u surete mermiyle beton ntktai nazarından tehl•keleri art. 

fb 1 d 
w d • tıkları seçimde kanunsuzluk olduı.u 

sa a arı arasın a girişilen müsa CUgU ez ı 6 mıştır. Bu hastalığa aid mücadele 

fiiıl.ı) (' llııJ) (} 
Tiir~ı)e lluılıosıı 

Satı 21 

ı/ıjıi;ı)OI! f'"'(d 
~-1r1/,ura /(ud.• 

3 - 39 

12.30 Proğram 

b k 1 d 
iddiasiyle seçimi yenilcmeğe bile 

a a ar a betonun galibiyeti ile I ve tedkibtd• ziyade;ile artmıştır. 
1 D Ş f 

ka kışlıkları şikayetlerden anlaşıl· 
netice ..:nmişti. ün ebrimizde e~i bir ölüm Yapılan tedkikat gösh:rmiştirki en 12, 15 Türk müzii(i Pi. 

8 b d 
maktadır. Bu işlerin, imkan olan hal· 

" auvorhaben West • istihkamı a isesi olmuştur, Mehmed oğlu çok vukubulan kangran hastalık· 13,00 Memleket saat ayarı,•İ~ 

lir Hitle 
Belçika, 
nıüsta kil 
1-tollanda 
lar. Nit 
Yurıan 

S 
!erde bizzat hükumet reisi tarafın 

için yarım miiyon işçi çalışıyordu . alib Bezirci adında birinin idare· !ardan birisi mide ondan sonra sı· meleorolojı lıa\ıerl ri. 

Al d 900 
· d b 1 1 I k k dan mahalline gidilerek yapılması S f k ı ·ki manya a O mevcut beton maki sın e u unan a tı numara ı örü ra ile Akciğer, Brönşid ve ba"ır· 13, 15 Müzik ( !n om p a 

1 ı d 300 b ş k 1 ve mümkün olmıyan hallerde idari & K ~ ne er en O i bu işe tahsis edilmiş ara ası ev i oğ u on dört yaşın sak gelir . 13,45-14 Konuşrna ( 8 

1 5 
·ı d M f işlerde muvaffakiyetlui trcriibe , mı yon ton çimtnto \e 300,000 a usta a isminde bir gence ça•p Bu gastalık şimdiye kadar ek· saati-Ev h;ıyatına ait ) 

'k' · k d b d edilmiş bir memur gönderilmesi bu metre mı abı tahta pnçaları sar· mış ve gö sün en, aşın an ağır seriya ihhyaılara ariz olan lir 18,30 Program · 

f d 1 
şekilde yapılan seçimlerd" de ka· e imişti . surette yaralamıştır. Memleket has. hastalık zarı olu ıurdu. Hadise lıu· 18,35 Müzik ( Ddııs plakları 

B
. k ı k h · d d 1 1 1 nunsuzluklar görülürse tesbiti ilı: ır ta ım kısım ara ta sim edil ta anesın e te aviye a ıııan yara ı nun aksini, göstermektedir 1 C Bü 19,00 Konuşma ( Türkiye fi' 

. b b k 1 ~ d . b h ld 1 d 1· vali ve kaymakamlara bütürı seçim mış u üyü iş ere oabil olan iın sa a a ığı yara ar atı ö , k 1 yük Almanya memleketlerinde ya tası ) 

1 1 
.. .. S 

1 
b k 1 evra iye verilerek tebliğ o'unacak F 1 h 

ame e eıin yerleştirilmesi Alman muştur. uç u ara acı ya a anmış pılan tetkikatda 70 ya•ında olarak 19,15 Türk müziği ( •51 

1 h 1 h d
. Adi' 

1 
k karara göre muamele yapılması za· ' h ~ aıne e cep esi ve nısyona sosyalist ve a ısc:>ye ıyece e Ouulmuş· • ld bu hastalığa tutulanların yu""zde 21 , yeli) Safıye Tokay ve Ta sin 

rurı o uğu bildirilmiştir. 
sunda yardım etmek sureti de t'5 paı tisinin yardınıiyle vukubulmuş tur . 6 isi erkek ve yüde 93, 1 i kadın rakuş • 
bit etm şiir. tur, Bu hal istikbalde de fevkalad~ HAVA VAZiYETi bulunmaktadır. Bu hastalık ekseri· 20,00 Ajans, metroroloji h 

b. h d' k d '- ı ı Terbiyevi filin1ler b lı ( f ) llrd eh iyeli temin bakımından ır a ıse arşısın a uu urıu duğun· ~a kemale ermiş erkek ve kadın erleri, ziıaat orsası ıy.ıt 
avukat ııamzt>tlerı için iki senelik da böyle bir org~oizasyoıı teşkila D k !arda bulunmaktadır. Bu hastalığa 20, 15 Tüı k müziği · Çalanı~r 

t 
ld 1 ün gö yüzü açık, hava hafif Terbiyevi filmlerden gümrük rts , ~ 

bir staj devresı te>ıS eylemekle lıe· ın yapı ığı ve yapı masının imkan E lutu1upcia ölenlerden dört de veya V ccıhe, Rtlık F <rsan • Ruş-n Ka 
b 

1 d ,, 1 k ı,· k'ld rüzgürlı idi. n çok sıcak gölgede mi alınmaması meselesini tetkik et J 
rabn avukatlık ıhtının iktisal-ıını u un u,.unu paı a .ır şe 1 r. is 7 d beşde bi•i olarak ihtiyarlar teşkil Cevdet Kozan • Rrşat faer • O.-

bat etmektedir . l ereceyi bulmuştu. Geceleri rn mek üzere Ankarada genel kurmay 1 N R Al k M rı müte:ıkıp elıhyet w iktıJarı daima az sıcak 4 derece' etml'ktedir . yan ar: cemi ız, ııs ""· e', 
Almanyanln " inşaat 

1
·d 1 · emniyet umum müJürlu"ğu··, tu'"rkofı'• ·r k 1 O lı · 5 ct9 

nazara aları bir sistem kurmuştur, are eıı· ~ y } o göz. - s nan eyın· eb 
Bundan h şh stciyeriıı trtkikinede nirı düze,ıcisi fevkalade salahiyet. ve ziraat işleri umum müdürlüğün· ere bağ ı balo O- Ptşrevi. 2 - Tanlouri Ali dendi 

t •· · r· ı k D T dt · 'k F k den birer mümessilden mu··te•ekk1·1 s b k •· lıüyiik bır eb•m:nıyet atfedılerek ar uır ş ı o ara r. o ıstı . ev alade bir disiplinle yapı· • J ) S d egah şarkı Dilhara ı aş ınl" 
1 

b 1 't ·r 1 . . ., "k k bir ko'tıisvon kurulmuştur. ar a e s ı., avukatlıırın lıaj{ ve vaı leleri vuzuhla 3 e aı vazı e erını sıra 1 e zı ret laca işlerin artırılmasına çalışıl· 3 - H•cı Arıf h•y- !gafı şarı•,, 
b

. d'I · 
1 

k k h 1 mektedir · maktadır. Bu c•ridenı'n aynı' numa. ı YENi 1 1 Olmaz ilaç siııei şatpareme. 4 - I' les ıt e ı mış, m·s • in va ar ve ay I NEŞR YAT ngilterenin gösterdiği örnegı 
· Ordu kuvvetine ait mevzı"lerı·n d Alf d R b 1 K K t k · · ,· siyetini ıruh•faza ve a 1.ıld gıyele rasın a er osen er nosyona takiben Sovy~ Rusya, büyük 1ı1er şen am- enıeı:çe a ·sımı. 

rine uygun olarak saup at ve şeref ! it'llaını,nıuvasalat )Ollarının açılma sosyalist teşkilatına v~ zamanın ya 1 Havacılık ve Spor knlerini yere bağlı balonlarla ya Suphi Ziy .nın Müstear şark~ 
le ıcrasını ıruıakebe vecibesi nıuay siyle istihsaliit yapan şehirlerin ge· şayış duygularına mütenasip bir .Havacılık ve spor mecmuasının 235 pılacak sedler ile korumak tas&v Dön;ekmi bu aşkın şafağ ıı·lan. 

nişlrnmesi . evi :r inşası , zamanla Al · · · · d k b" 1 'I k k" - 13 lb 1 l 
1 

yen teşekküllere tevdi kılınmıştır. 1 man mımarıyetını an ırac> ır I inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda ha vuruııeadır. So•yet Rusya lıavd hü r ,1 tür usu- Ü Ü taş 3 

B f 
mütenasip heykel ve abideye mu"· şek.ide ı ğ · t t k J d 7 H lk ·· k.. .. E 111

11 

u vaz; derin ihmali mües.ir müry 1 yapı aca 101 ış.re < me · 1 vacı ığa air çok istifadeli yazılar kumları müdafaa te~kilatı için 400 gezer, · a tuo u~u -
5 

teallik inşaat... t d' b - - 1 8 Al t R ·.,ı yideloin tatbıkını istilzam eder. Böy e ır. vardır. Tavsiye ederiz. milyon ruble tahsis edilmiştir . uguıı ag 
3 mış. - ııııe ası 

lece yolsuz ve haksız işleri red ve 'r•-----------------·--------------·-------------------------- -Yicaz şarkısı - Can hastasıyıoıı· 
meslekin vakar ve haysiyetiyle telifi 1 1 R ' ., 9-Mustafa Nafızm- Hicaz şark•' Moıkova . usya_da_ çarlık Le n ,. n . n K G d o f1ı mbmkÜm oJmıyan her tu""rlu" haAI ve d k k 1 arı s 1 mışlır. Öğ5Ün e açılırış. 1 ''' -

Mektubu ı ar7sın~.Yı. ara hareketten içlinab etmek mecbuıi, ~ Yem reıımı ku. Leninin ölümünden sonra karısı caz şarkı · Kurdu meclis aşıkan 
ı:nde bulunan avukat kuvvei kazai raoların başı olan Leninin lıayat ar Leninin karısı Madja da kocası • Avıupayı başıboş dolaşmışlar. Paris. da bir dereceye kadar unutulmuş 21,00 Memleket saat ayaıı. . 
yeyi vazifesine isal eden makinanın ka:faşı Madja Kroyskaya geçen gün nın iyi ve fena günlerinde daima te, Miinihte, Petrogradda bir çok idi.. 21,00 Konuşma ( Hukuk il~ 
en kudretli uzuvlarından birini teşkil öldü. yanında bulunmuş ve kocasının ele· maceralar yaşamışlardır. Nihayet Madam L• nin kütüphaneleriyle yayma brum•ı ) 
etmiş olur. Moskovada Kremlin sarayının min~ de, neşesi nede oıtalc olmuştur. L• nin "Sosyal Demokrat. isimli e. meşgul olurdu., ' ?. l, 15 Eslıam,tahvilat,kambiı'0 

K L 1 
. . d b BugCn artık ölmüş olan bu CfSUI Nukut l s ( r· t ) 

anur.un tatbikinden kısa bir za bulunduğu kızıl meydandaki geniş enin i e eıvehla Sibiıy da kar· serını neşre e ildiği zaman yaklaşan ıorsa 
1 

ıya 
d 

ve mücadeleci icadın bütün koınirıist 21 25 N ı· ı ·ki R 
man zarfında elde edilen neticeler yolları do duran, başı açık, gözü ya• şılaşmışlar ve iki sür""':n böyle mü• saa et günlerinin sevinci kinde ş 

1 

P a aı · • ııu v !erin ve Stalinin do hürmetini lca 21 30 M·· k ( R -' k ~tf 
Türk adliyesinin bu eserıyle bakkile lı, erkek kadın on binlerce insan bü kül bir vaziyette evlen ı işler. Mıdja Madja ziyafetler tertip etmiş, bun ' uzı auyo 

0 

e 1 
iftihar ede!ıilecrk ve istikbalde de yük bir hüzün ve sükun irinde da Leninin cesur bir hayat arkada dan sonra 1917 1918 çarpışmala zanmış bir insandı .. Nitekim Stalin sı- Şef : Hasan Ferit ,\lııar ) 1, 

k
.• f ~ ölünün tabutu başında allı saat b•k M d 1 h B th ı I' y iP 

leş ıatın aali)etine ait birçok mese l>u büyük kadının cenaze merasimi şi olmuştur. rını müteakip ta Kremlin sarayında ' en e sso n - aı 
0 

Y '
0 

11 

1 
· b 1 d liyerek son hürmet vazifesini ifa et t" ·· 2 W A M t '1 ı• 

le erı al e ebilecek vaz"ıyette oldu · t" k tı·ı 8 d b uver uru - . . ozaı -. ne ı, ıra e ı er un an ıonra irlikte bütün Leninin karısı 0!1rak ikamete başla- miştir. ı tt' 

ğunug&~rmekt~~De~lebil~ki ---------------~---~~~~-~~~-~----------·------------------ merolustnfoni,doıııajör(J~' senfonisi ) Allegro vivae Andan1' 

uııııı 

r, 

Ger 
niQ birç 
lır. Bu 
ttsı.ıj sı 

birçok 
ıın le 
kaktır. 

İşte 
sıyaseti 

hassa d 
•tırnak 

tııaktad 

Bun 
r ş~l 

Vasfıııı 

19 
bdar 
ıki se 
ve son 
şı koy 
be çalı 

M 
S,nem 
Cuğiyl 

rol oy 
liıt ba• 
hir 111 

tah:ni 
<l. ba 

ııvcrt 



' na 
en 

eu 

O.oya sulhun 
anadsız Melekler 

Avrupanın 
kin için 

Siyasi 
kimler 

havasını tes
çalışıyor ? 

.ı~n seneler zarfında bütün dün 
Jlq b" h l'tlt ır arp havası e.,meğe, ba· 

k?kusu duyulmağa başla.-iı. 
ha Bilhassa Avrupada her gün bir 
. 'P patlamak tehlikesi baş göste· 

bifl)'or, daha doğrusu ilimharpsiz 
~çok harpler oluyor ve herŞ"'Y 

1 küo içinde t11bıi neticesine varı 
)'or. 

Arnerika 'ı bir gazeteci Avrupa· 
:n. kavgalı hayatiyle Amerikanın 
~kın ve güı ültüsüz idarrsini mu· 
I ~'se ederek vardığı neticevi şöy· 
e •zah etmiştir. 

.. A . vrupanın siyasi h=ıyatının bu 
~tide karışık olması şaşılacak bir 
~I değıldir. Çünkü kadmlara bü 

>uk bir kıymet verilmiş olan bu 
~llrda Avrupa kadınları siyaısi iş 
l~r Üzerinde hiç bir kati tesire ma· 
Rk .~etildirler. Halbuki Amerikada 

lırın bayraktarı olmuştur. 
Madam Emny Sonemın harbin 

önünde herhangi bir zavallınm hat 
ti bir martşal karısının da mağlup 
ofıcatını. zehirli gazlardan, mikrop 
lu bombalardan kurtulmanın müm· 
kun olamayacağım kocasın1 l irçok 1 
kereler anlatmış ve Göringin sulh 
için çahşmasına en büyük amil ol· 
muştur. 

Almanyada Madam Enney Sone 
man sulh için çalışırken iki kadın 
da Karadeniz mıntakasında siyasete 
parmak dolamış ve sulhün deva 
mına yardım etmişlerdir. 

Bunlardan birincisi Madam l..u 
yeskodur Romanya kralı Karolun 

Haftanın En Güzel ve Büyük Fılmini Görmek Üzere 

TAN SiNEMASINA 
BU AKŞAM 

Muhakkak Gidiniz ve Gösterilmete bqlaoacalr: olan Büyük Fransız 
Edi'li ELEKSANDR DUMAS.nın bütün Danyada defalarca okwı 
muş ve her okuyanı Heyecan ve tauıur içerimnde bırakmış 

Emsalsiz RomJm 

(MONTE KRıSTO) 
yı, Görünüz. 

ROBERT DONAL T ve ELISSA LANDI 
gibi iki Büyuk Artı t T ~.rafından Fevkalade bir tarzda yaratılan 
Bu FRANSIZC~ SÖZLO Şaheser Zıvalh bir Gencin başından 

Gttçen Elım ve Acı~lı Maceraları tasvir etmckdediı 
TAM MANASILE BiR AŞK FiLMi, HEYECANLI VE H~REKETLI 

RIR ŞAHESERDiR 
ilaveten: 

Dünya Havadisleri 
.. --- .. - . - ----- --- - ... -- ..._ - -- - - - - -

Gelecek Poğram : 
Sinemanın D"hakir Şahsiyeti 

JEAN GABiN Ve MICHELE MORGAN 
Tarnfmdan Yaratılan Emsalsiz AŞK ve iHTiRAS FiLMi 

._s_o~_s_u_sE_t 
tısıcümhur Ruzvelt herhangi bir 

llıühinı mevzu üzt>ı inde kati bir ka 
raı Vermeızden evvel muhakkak ka· 
r . 
Nsıylc uzun uzun münakaşa eder .. 

en yakın dostu olan Madam 
Luyesko fevka1ade bi• güzelliğe 
malıktir. Madam Luyesko aslel' Ya 
hudi olduğu için bir zamanlar Kod
reanu taraf !arının taarruzlarına da 
uğramışti. Birçok kneltr Almanya· 
nın p rasiyle harekete gelen de; 1 
mir muhahz~rMadam Luy sko ile ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-1~0:4:0~5~~~ 
Kral Karol on senelik müşterek 
hayatlaı ın~a bi<birlcrine çok yakın· 
!aşmış olduklarından Berlin ıle Bük
reş arasında kati bir anlaşma yapı· 
labilmesinin mün kün olamıyacağı 

•tekim Brezilya Reisicümhuru Var· 
ı~sın da istişare heyeti kızl~nndan 
~ut"şeUildir. Esasen l-ütün Ame· 
llkada, Meksikada, Arjantind-e Pe· 
l't.ıda da vaziyet böyledir. 
I . ~albuki Avrupada devlet reis 
'rının hemen kısmı azamı bekar, 
~ya boşanmıştırlar.. Bu sebeple 
.. vrupa siyasetini elinde tutanlar 
llZerinde kadınların kati trsirleri 
Yoktur. Bunun için ae Avrupa sulh 
lerı zivadP. harf'\ h .. ., ..... :.,:~-'" -· 

Plnrnaktadır. ,, 
ltk nazarJa Amerikalı gazete· 

cinin bu mütaleasi doAru götülebi
lir. Hitler btkirdır, 5talin bekardır. 
Belçika, lsveç, Norveç kralları ilt, 
müstakil lrlanda devlet reisi ve 
1-tollanda kraliçesi d~ boşanmıştır· 
lar · Nitekim Romanya kraliyle • 
Yunan kralı da ayni vaziyettcılir. 

Gerçi Avrupa devlet reislrrİ· 
ni11 birçoğu be kir ve y• boşanmış· 
tır .. Bu bir hakikattir. Fakat tarihte 
rcan,i sıf ah haiz olsun veya olmasın 
birç0k kadınlann daima siyas t üze· 
tinJe rol oynadıkları da mubak 
lcaktır. 
. işte bugün de kadaafann dun~• 

llyaaeti üzerinde rol~ri vardır Bıl
hasıa dört kadın dünya sülbünü ko· 
turnak ıç"n vıtr kuvvetleriyle çalış 
llıaktadırlı". 

Bunlardan biri ve birincisi Ma· 
'Cfal Göringin karısıdır. . 

Bir zamanlar nazi triyomvırası-

nın en şiddetli şahsiyeti sayılan Ma· 
reıal Göring evlendik•en sonra bu 
"••fını kaybetmiştir. 

1933 sene~inden 936 senesine 
kadar harp taraftarı olan Göring 
ı1tı sened,.nbrri sulb~rver olmuş 
\it IOn eylul a)ınddki harekata kar 
~ koymak iç;n de mümkün merte· 

ıannolunmaktadır. 
Macaı i: t:ında da vaziyet hemen 

hemttn aynidir. Amiral Hortynin ka 
rısına da Müsevilık isnat olunmakta 
ve bu vesile ıle hükumete karşı baş
kaldırmalar vukubulmaktadır. 

U il.. 1 • /1 • ı r ı • 

bini,~ Hı.tl~rden evvel kabul etmiş 
bir insandır. 

Avrupada pek tanınmış olmasına 
lir nen Amiral Hortyoin karısı da 

ra51 k b" 
Macar siyaseti üzerinde büyü ır 
rol oynamaktır. . . . ... 

Rus Japon harbmın onune ge· 
çttn ~adan ne prenses, nede amiral 
karısı olmadığı, hatta hemen nemen 
tanınma LIŞ bir ıahsiyet oldutu h~I 
de Rusya halk komiseri Kazanovı· 
çin hemşiresi Stalinin en yakın dos. 
tu olması hasebiyle dünyayı umumı 
bir felakete sürukhyecek olan Ruı
Ja on har nin önüne geçilmiıtir. 

p Kazanoviç'm bempıesi Japonya 
ya harp ılin etmenin ileride gerek 

er ek Rusyayı v e gerekse 
~unyayı felakete sürük~y~bile 
cekinl Staline kabul e~tl~ebilmı~ ve 1 

çok yakından takip ettatı Rus sı_yase 
tinin gr.rek dahildt, gerekıe harıçte 
sulh v~ sükun temin etmek yolunda 

1 bu"tu"n Kremlin sarayına ka 
o masanı 
bul ettirmiştir. .. 

Sulh yolunda en mühim rolu oy 
nayan kadın şimdıye kadaı adı g~· 

ıh kadınların rn gencı 
çen su perver . 

. . e muhakkak kı t>n mf'Ş 
en zengını v 
burdur. . . t 1 

Kadm okluğu halde femınıs o 
. her ıanıan talihin lutfuna 

mıyan ve 1 k 
d 

'b" bir •ans oyunu o ara 
uğra ığı gı ı y • • • • 

c calıımıştır. 
S Mareşal Göringin karısı Enny I 

aneman yalnız mevcudiyeti ve ço • 
cutiyle Mareşal üzerinde çok büyük ;?1 oynamaktadır. Aile reisi ve ev· 1 

~~ baba~ı o'1n Gör in~ m~bte~e~ 

kabul ettiği harpte de ke~dısıne ıyı 

b
. hisıe çık,ııcağım tahmm edebılrn 
tr lh .1hŞ3n 

f k t buna rağmen su a c; • 

h•rbın kati ve fecı netıçel rını 
~•hınin tltiği için hayata daha ziya· 

e bıtlanmış ve suth için çalışan 

s •• 
;•~abalc Mcnuetto Molto Allegr~ 

P. Corneliu~ Bağdad berberı 

b
a akadıil ltalyan başvekili Musso~ı 
u 1 ı han· . . b" ··k kızı ve ta yan nmlD uyu k 
. k"I" Kont Ciyanonun arısı \ 

cıye ve ı ı 

dır. alışkan 
Edda Musolinİ genç ve ç .. 

. d k dünya sulhu 
kocıısına ~ tesır c err b"I et k 
.. . de hayırlı ıollrr oynaya ı e 
uzcnn 
vaziyettedir. 

''"ertürü 4 F. Massenet Seenes 1 

: ltor~ı9ues 1 - Marche 2 - Aar __ _..-.----------ı 
~b8~~c~ 3 - Angelu~ 4 - Fcte Bu gece nöbetçi eczane 

2 Tarsuskapaıı c varında 
2,30 Müzik (Et'enceli plaklar) 

23.00 Müzık ( Cazband-Pt. ) Halk eczahanedir 
3 beri eri -

Unutmayınız!. .. Muhtıra defterlerinize 

22-Mart 
Çarşamba 

Günü akşam·ını lutfen yazınız!. .. 

Senor • 
ı t a . 1 

(Altın dağların kızı) 

Sinema dünyasırıın tn parlak ıki Yıldızı 

JANNET MAKDONAl~D NELSON EDDY rıin 
Yarattıkları ve bütün zevktcri bir araya top1ayan bu sanat abidesi 

• ,,.. Asri sınemanın .... 
Geniş salonlarında saygıdeğer halkımıza şeref galasi olank 

takdim edilecektir. 
izdihama methal kalmamak ve yer bulmamak üzüntüsünü bertaraf etmek 

için Localarınızı ve yerlerinizi şimdiden temin ediniz • 

Telefon 250 10393 • Telefon 250 

Halkevi Başkanlığından 
l .. tanbu1 f'debiy:ıt doçrnti Bay 1 

l\ihat Tarlan ıarafından 21 mart 
939 salı günü saat (21) de evimizde 
{saııat bakımından e lebiyatımmn 
dahili tekimülu) mevzulu bir kon 
fera s v rilec .. k, giriş kartları Hal 
k vi Sekr t rliğinden alınacaktır. 

10403 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sineması 

Görmeyenlerin ısrarı üzerine 
meşhur Fransız edibi CHARLES 
MERE nin ölmez es, ri 

Rus aşkı 
Aşk ıJ!acera ihtiras filmi Liıkaç 

aün daha gö.aterilcctktir. 

Ayrıca: 
SPENCER TRACY-JOAN 

BENNET 
tarafından' oynanan 

üze\lik kraliçesinın mil 
yoner kocası 
müzik ve revü fılmi. 

104&7 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında 
Sinemanın iki büyük dehası 

GRE f A GARBO-CHARU:. Boy~r 
1 Q39 senesinin zafer tacı 

KONTES V ALEVSKA 

Şaheserler şahesrrinde ıizlerf'! 
sanatlarının kudrıotini lir daha is 
bat dmiş olacaklaıdır. 10365 

Ttürk hava kurumu 
ada na subesinden: 

1 Şrhrimizdrki Türkku~u bi 
nası için mevcut kroki ve resimle 
rine ve şartnımesine göre yapbnlıt 
cak möblesi on be~ gün müdJetle 
açwk elcsıltmeye konmuştur. 

2 Bu işe talip olanların kroki 
ve ro imler ini ve şarhıameıini gör· 
mek üzere ıabemize müracaatları. 

3 ihale 3 nisan. 939 pazartesi 
i\;nü saat 15 de Türk hava kıuumu 
Adana şu~eai merkezinde yapılacak 
ter. 

Müstesna iki büyük film birden 
• Asri 

Bu 
sınema 
akşam 

19 -Mart- Pazar gün1ü~ 2,30 Ja akşamı 20,30 da fe~kalid~ protram 
1- Beyotlu ( ipek ) Sınemasının 938 - 939 sinema mevsimine 

kapılarını açtıjı şaheser ... 

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

Metro Goldvin Mayerin Fran11zca sözlü Aık, Macera filmi . 
2- Ender tesadüf edilen bir mükemmeliyette, nefis bir mevzu 

Aşk - F edakirlık , harika11 .... ' 

( Atina Kiiçakçılan ) 
Baş rolde: HANS ALSERS. Ufanın Almanca sözlü misilsiz eseri ... 

Kişe her vakıt açıktır • Localarımzı tetefonla temin edebilirsiniz. 

Telefon Atri 250 

10392 

Sinemanın Eo Kıymetli ve En Şayana Hayret Siması Sesi 
Çatlıyanlar kadar Güzel, Nefis ve Harılculidc 

YILDJZ 
Sizin En Büyük Sevgiliniz 

DEANNA DURBİN 
Greta Garbo.mn Sevgilisi Orkestra Şefi 

LEOPOLD STOKOWYSKI ve ADOLPH MENJOUE 
ile beraber Yaratblı Senenin Muazzam ve Emsa!siz Ş~besen ol1rak 

GôRECE~INIZ 

--YOZ ERKEGE--
8 i R KIZ 

....... ı ... , ....................... ~ 
MUSiKi GENÇLiK VE DOYULMAZ GÜZELLiKLER 

fe'itminde Botün Adanayı Yeniden Cezp ve Teshir 

Tan i--- .. ·ma ında 
D• kk . Irk G~i ~ref Galaa 

1 at · Alınabilir fellfon : 266 

ıçin Localar Şimdiden 
10404 

yeni çıkan kanur ve nizami 

Damga Resm~ 
tadiline daır 

Kanununun 
Kanun 

1\ uıım /\o: !JS'.JO 
K 11bııl tanlıı: 27 1 1939 

Neırı tanhi: 712 1939 

.. Dünden artan · 
. 

1 
. tarafındın bibliyografi :,eklinde yazılan yur 

gazete ve mecmua ıdare en .
1 

• lıun olma11n) 
1 (f

. · · cıösterı mat 0 . • • ar ıat ve tevzı yerı e öre teşekkül etmış olan hP-r new cem,. 
76 Cemiyetler.~~ bi~ iş için yapacakları toplaall illnlanle, 

yet ve klüplerin ke~d.ılenne :: türlü içtimai f aaliyttlere müteallik toplaob 
ticui maksatlar hane111de h 
ilanları. . d olar.ak raıete ve mecmualara dereecli· 

77 - iş arayan pluslar• aı 
~ilinlu. · tarihinden mutc,.berdir. 

Madde 3 Bu"-::: =~mlerini icraya Maliye ve Adliye Vekille· 
Madde 4 - Bu lf(an 30 1 1939 

ri memurdur, (SON) 
. . Kanununun bazı hükümlerinin 

\razı Vergısı d k 
. değiştirilmesi hakkın a anun 

Kal11ıl tarrlıı: 2(> 1 1939 

\"§" ıımhı : 7121 lf>39 

1 
6ll931 tarih ve 1833 sayalt Araıi Vertiıi Kanuna 

Madde 1 - 2. daki ıekilee detiıtirilmittir: 
nun 5 inci maddesı aşıt• kasaha veya şehir araiİIİDİn tamamının veya 

h · b' köy veya Her angı r k mahsulleri set dolu, kuraklık, yanıır, muzır 
l · ta asının • muayyen >ır mın b tahklar ıibi sair fevkalade anzalar dolayaıile 

h t ya bulaşıcı •• - d .. "d aşara ve . d imde -zayiata utrarıa bu suretle zarar gor utü ı •· 
en az üçte bır ere 'd ·ı · 'I" • d" · 

b t l •oların o seneye aı verrı en vı ayet umumı me •• 
.. t hk'katla za ı o• rı a . 1 t1 nfi:li• münakid olmadıAı zamanlarda daımi encümenler 

karaule ve k' d'I' 
t 

ı. v~ya tamamen ter ı n e ı ar. 
kararı e """' .. . I · · . ı ·ı · · t lcr.a edilmlt ve>" mabuatı sıgorta anmış arazıye aıu vergı e ıçın er· 

le uamelesi tatbik olunmaz. 
ın ~adde 2 • Ayoi kanunun 10 '"'\tU maddesi 

tifa;,llaiflir: 



Koz 
• 1 a 
1 ,. ' 

lt \'a7. 

~.\•ah 

dana Borsası Muameleleri 

C..lf\S! 

J a~ • 
'" iz • 

P \ :v1 UK ve KOZA 
Kil O FIA Tl __ 

!:..rı :ız 1 f.n çok 
K. s. K. s 
0,10 
c 1,62 3~.7 5 

J l 

Satılan Mikdar 

1\ i!o 

-- --------

Ç I C 1 T -------ı 
1 --- . 1 1 -

ı -~ t r; '"Vr;jı.lik,, 

•Tc hı:mhık. 

1 

Ilı ~u.ıy ı..ıt rıs 
- - : Yerli 

• Men tane 
- Arpa · 

Fasulya 
-viııa ı · 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 

r<ı 6?- -1 -------

A T 

------
1 

-.;~;:.le:::r::.ci:.::m::.:e:.::k:..... _____ 1 _____ 11,-----ı --------ı 
Susam 

UN 
~ - -=D~ö~rt~_-yı7ld'ı-z'S'a'"lih.---...::._:;--- ----ıı--------

üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 

ÜÇ n " 
Simit ., 
Dört yıldız CLmhuriyet 
üç .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
20 I 3 I 1938 

Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

----------F-'Pe~"F-''sf•n·'~'m{-;-,-.,.---------ı--,--

1-5 _07 ı .u~·reı:...,---.----- 1-1-ı-~H~a~z_ır_-::------ ı-_;R~:a~y~iş::.:m;a~rk'°:'::-=:::\""--
ı-~V.;:a.;:d"-el .... i __;l. _____ ,_::_ -~6_8 Frank (Fransız) -3-135 

Vadeli il. 4 -1!_ Sterlin ( ingiliz) -5- 93 
ı--H-in-=d~_h_a_z_ır------ ı-~4< 06 Dolar (Amerika _) __ 1

00
261 

00
65 

-'-~~'--'-'-"------ı-..,7,- 95 -Frank( isviçre) Ntvyork 

ıi' muıuı 

eşit Soykan 
•• nu 

G~cel eri de vaki olacak n : uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

65-156 10116 Numara: 200 

Niğde valiliğinden : 
Kapalı zarf usulu ile artırma ilanı 

1 - Artırmaya korıulan iş, N ığde vilayeti husu , i idaresine ait Çif· 
tr.han kapl ıcasının bugünkü tesisatiyle ve ü~ sene n.üddet:e icarıdır. 

l - Goçen yılların senelik icar bedeli ( 5320 ) liradır. 
3 - Bu icara ait şartname vilayet hususi muhasebes:nde görülebilir. 
4 - Artırma, 27 Mart 939 tarihli pazartesi ıünü saat 15 te vilayet 

daimi encümen odasında yapılacaktır. 
5 - Arhrrrıa kapal ı zaıf uıulu ile yapılacaktır. 
6 - Artırmaya girebilmek için isteklilerin ( 1197 ) lira muvakkat 

teminat vcrmcj lazımdır. 

7 - Mektupların, 4 üncü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 
•·vveline kadar mJkbuz mukabilin·le komisyon riyasetine tevdi edilmesi 
liizııııd ır. Po;ta gecikmeleri k.bul olunnıaı. 10357 10-14-18-21 

:--~----------------------~---------------
YUSUF AYSAN 

Müessesesi 
Bilümum Elt-ktrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 

ve malzemesi telefon makinala•ı ve tesisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
19 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

SüdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

ır Türksözü 
(~ı11 ııi c! i h s iyil\1 ga1.c lt 

abor>e şartlan 

l '1 \ y lı~ 

6 Ay l ı~. 

3 Ayl ık 

1 Ayl ık 

Kııruş 

1200 
600 
ıoo 

100 

ı [) 1 m~ııııckc l e ı c;ın A lı 01 

' . 
bcııelı degı~:n ez y aln ı :1 pos ta ı n ;t -.rB ı 
Z-'!n ın e- rlilir 

' • 

----r. 
S 1 N' r· Müdiir:ii· e y n a rı. a.ı .ı 
... •• 1 

gıı ı: c • en : 

Adana - Mersın ve havalısi, Acantası 
Adanada hükfımeq caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanf'si 

1- Adana Tayyare meydArımd~ 

Hangara Litişik inşa eailecek Atrl 
ya binası (4775) lira (20) kuruş be· 
del ile açık eksiltmeye konulmııf 
tur . 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kıııkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır istekli 
!erden Ankarada l:;ulunanların Silah Fabrikasına, lstanbuldakilerin Zeytin· 
burnu fabrikasına, lzmirdckileıin de lzmirdeki Silah Fabrikasına, bu yer
ler haricinde olanların da rstida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

7-9-11-14-·16-ı8-21-23-25-27 10346 

----------------------------------------------------~ 
Doktor 

l-ladi 
Opera tor 

Aln anyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerin ie uzun -üd -det asistanlık yapmıştır. Haslalaıını Abidin paşa caddesinde Mustdfa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

-----------------------------------------: 

t 

Niğde Vilayeti Hususi 
muhasebe müdürlüğünden 

1 

Niğde vilayeti hususi idaresine ait , 

Çiftehan kaplıcasının icarıoa ait şart 
name Adana hususi muhasebesinde 

mevcut olup arzu edenlerin 
caatla görmeleıi. 

müra-

10402 21 -23 

2- Eksiltme 30-3-939 tarihi 
ne müsadif per.~embe günü saat 11 
de Nafia dairesinde ihale edilece"· 
tir. 

3- Bu ışe ait keşif ve sair eV 

rakı görm~k istiyenler Nafia müdii1 

lüğüne müracaat edebilirler . 
4- isteklilerin (358) lira (14) ~ 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve 
bu işi yapabileceklerine dair ehli· 
ret vesikası almak üzere ihale gÜ' 
nünden (8) gün evvel vilayete mii· 
racaatları ilan olunur. 
10383 17 --18- 20-23 

Turfanda sebze yetiştiricilerir in nazarıdikkatına: 

Sebzelerin vaktından evvel piyasaya çıkarılması emsalrna nazaran 

~eyvelerinin daha büyük gösterişli ve lenetli olmaları size büyük men
faatlar temin ed~r. Bunun için sebze fdelerini fiılelikten başlıyar~k .tdr· 

. . - - ··--u• o.ıuıycvı gu '.nelerlr. beslenınderı lawtı 
dır Senelndenbeıi her ycrJ~ kullarnlan ve iyi netic~ler ver n lngiliı 
güvercin markalı kimyevi gübrelerimizi müşterılcr in emirlerine ama-Je Lu 

lwıdurmakta olduğumuzu arz ve ilan eylerim. 

Satış yeri: Adanada Mülıiir bırnd erl e r. 
• Taısusta Abdulkadir Mehmet Ôı.gen. 

Deposu Mersinde Vıktoı Butros 

10405 

14-15 10269 g.• 

Portakal bahçesi sahipler'nin rıazarıdikkatına: 

Portakal, limon, mandalin gibi narrnciye ağaçlaıının kim}'evii güb
releri zamanınJayıı 

Hdyv.ın gübreleri terkiplerinJeki besleyici nıa dd ferin azlığı yiizGn leı• 
lı • r sene ağaçların meyveleri dolayısiyle zayi ettikleri kuvvetlerini ken Jile 
rin~ iade edememektedir. 

Ağaçların her s • ııe nıuvaztnPli lir su·t'llt lü}üye•tk mıyvr leıini 
muntazam verebilmdeıi için •zot, fo.,for v" pol as gi~ i e!as'ı gı )a nıad 
delerini kendilerine Lu ıııev;;i .nJ~ vermek ic ı p ell ı ğiııi dü ·:inen t ı c~ırl~a 
nemiz pıyas<rnırı en iyic i. ıs kiıııye'i g;i ' rel ! r iııi ~ dııt ; ;ı m İı l.! • ı~ ı irıi'l., 
mir ve sİp3rişleıine am~de bu'u,durdugunu ;;ız w i ' aıı 1• Jn. 

Satış yeri: A .Jan <ıda !11ühür lmadcı!n. 
• 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Tdtsusta Abdulk<ıd i r Mclıın c l ~)ı gc n 

1 
J)e~osıı Mersinde Vıktor Bulıos ' 

10 106 

:--~--------~------------------------~------~· 
muayenehanesinde hast. arını kabule 

Umumi neşrıyat ıııüJüıu 

1 
1-lergüo 

başlamıştır. 

--------------~-------------------------·ıı....------.----------------------------- Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


