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1 TOTALITERLERLE DEMOKRASiLERiN TOPYEKÜN MÜCADELESi 1 

üçük devletleri korumak için 
ınumi bir taahhut plinı hazırlanıyor 

omanyaya bir tecavüz yapıhrsa, Türkiye, 
alkan paktı hükümleri dahilinde hareket edecek 

V eziyet ________ ...... ı· BI• tarihi ıDncl• .. Partisinin bayrall altında taplen•n •eçllk 

~ --------

Uınunıi taahhüt pliaı hakkında Türkiyenin Reyi alİadı; Romanya 
... tbuab fedakirlık yapılamayacajanı teyid ediyor; Loodrada Halifaksla 
8oıae arasında mühiaıa müzakereler oluyor; faıist meclisi topland • deınokrasilere karii hociimlar yapıldı; ltalyanın mihvere kartı aadak~ı: 
leyidedildi; Amerikada Alınan m tllarına umumi boykut baılacla. 

Almany~. 
Memelide 
Alıyor! 

uriyelilere 
bir mesaj 

" 8 0 ş Hayallara 
kapılmadan hakik. • 1 
vazıyeti görünüz!" lorıdra : 2'l ( Radyo ) - Alman maJQmata pre, frlDSll reisicOmburu 

n ve cefikası, kraliçe meriyi ziyaret ede• kea. la191iz hariciye naııhı 
d Hallfaka'le, Franlll"'bariciye naruı Bay 8olUlt ()ıta ve $arkf Avrupa 

---•eri &zerinde mlbim bir.ı1..,.ht J•~dw · 
bivc edildltine pr.. l.atl9•'1eflerhl iftlrakde Jaıila.e ve Fransa 
1latUIDI " taabhüd pltaı ., esu)armı baıırlamaktadır · Bu hususta Sov· 

.... ...._. we Polonyanm cevabı da bekleD111ektadir. ln,U~ere bu hususta 
iirkfnnin muvafakıtın' iıtibaal etmit bulunmaktad11. Türluye, Her ıamın 
Olnanyanın hukukunu müdafaaya amade nklutua• bildtnniftir. 

Amadolu aıa- düıı bu mevzudaki haberi verirken ıöyJe 
1 • bir -.ot ,..,_.., : "Türkiye tarahndan yapı1aeak yardımı, 

NOT Balka• P*fı bükümleri h~riciade ıaJamık dotru detıl· 

dir." faailiı h6kumetf, kabine toplantıamdan evvel umumi vazıyet haktında 
kamarasına iıabıl verecektir. BGkreş : 22 ( Radyo ) - Bitin Romanya matbub, Romınyaya vapı· 
muhtemel bir tecavüıü pı öaüıae alarak çok fidcletli nqriyal yap. 

ta. ve her ne olarll olsun siyul ve iktisadi sahada biç bir suretle Ro· 
'8Dla iatJkJlliafa ihlali ve bu yolda fedaklrhk mevıubahs olamiyacat;· ... Nevyork : 22 ( Radyo ) - Gönüllüler komiteai biti• t. meribda Al· 

• aaallarıaa ldfJI boykotaj Jaarekdiui umumilqtilmete çall1mal.t.d1r. 
teaio milracaatına 400,000 firma müs~t cevap vermif bulunuyor. 

- Gerisi iç sahifede -

., 
Londra .: 251 ( Bad yo) 

Li tYanya HükOaeti Ye
ael araııaini Almanya
ya iadeye karar verdi-
tini reamen teblil et
mı,tir, Bu hususta dok
ctor L•r ti hallta bf r 
nutuk aöyleyeoek~ir. 

Arazi hafta iQincie dev
re batlanaoak. 

. . laendcrun : 22 (Hususi muh . 
1 r~mızden) - Fransız Ho - K ~bı-

11 8. (iabriel Piyo reçen C omıs" 
nn .a.ruttaki Şark radyoı::d• -:ş~· 
yeldere hitaben mühim b. 

1 
.. ~rtbul ır meaaıda 

1 unmuıtur. Aynı zanı nd b' 
ı ti de Suriye ıaıetclerinde a ır sure-

! 
mit olan k. netredil· mez ur nıeqjda A•i K . 
aer eıcüm\e ıuolan ıoylcm· d' omı-

v t ıı ar. 
rap ıtım tetkikatın . 

hükümetime arzetmek .. netıcelerini 
Yll ,.,._ uıere Fransa 
k -~=-~te hazırlandıtım bir ı1r d • 
ellUJılFnle teşriki mesai ctm a a, 

vend,im Suriye hükümcr . ete aii· 
lerle neırel titi bir . t ., ının r.aıctc-
kile ıs ı anamc ıle 

rtl5 bu istifanın ~ebeblerini F çe. 
n _..enıllne ükt ran. falilt ôrd y etmek ısteditine 

. . um. Her feyde Sfrifi °' ıevdıtımden veka .. . l .. fi 
d

. yıı ıtau etmeti k 
ıme bir vaııfc ıdded' en-. ıyorum 

Surıye kabinesi tcşckk "I" - -
teakıp benimle u unu mu. 
muhtelif me.selele~~:tı~ı temaslarda 

t 
ketimden evvel h il' ransaya harc-

lmanya' va ar la payı 1 Ankarada t :m:.::.,.~;:~ ~::.:.~:!=~=~~~.~'. 

1 
J A d b h • f J lum Sma~alli itlerden ibar:ı;r bır ll· 

talya'ya a a aış. kinci müntehiplerin 11rtla;~~:m~:~i~. ~erçivesine bazı Y , , • naıile iltihak etmiı r~nsının lemi· 

Son dram karşısında hakiki 
A e e 

umumıyesı 
İtalyan efkarı 

- " Alman ittifakı ltalyayı her gün biraz 
daha büyük bir harbe sürüklüyor.,, 

Parslle !iı/uın " Ujuınal ,, 
Ga.:t!tesiniıı Rama mıJıa· 
biri bildiriyor : 

'F&Jiat ltaJJa gibi Totaliter bir 
..:''-ette, bu,uk hadiseler kar~•· 
~ daima iki çefid akıulamel var· 

2 - Bu ittifak ba~laogıcıadaıı l 
bir harbe surulılemelLtedir . 

beri oisbetsia ve adaletsiz bir şekil· 
de daima AlmaoJanm lehine olmu~
tur. Ve istikbalde de daha zi_yado 

olacaktır . 
Sadece luı•vete da.) anar ok t•n· 

taj yapmak saretile Hitler'le Musso· 
liai•oio t.ir ( ganimet paylaşabile· 
ccgioi hesablayaıılar bile her gUn bi· 
ras da)ıo iJi his ediyorlarki, Bitler 
botun orta Avrupayı bir damla kan 
bile dökmeden zabtetse bae 1talya, 
Fraosıa 'leya liogiliz imparatorlu· 
ıvodaıı bir kanf toprak alabilmek 
için mutbiş bir. harbi göze almak 
ecbariyetiodcdır. Ve bu suretle de· 

:aaı ederıc poi•et deoileJı teY Al· 
mao'·a için arılan pa.> ı, ltalya için 
. bir ~· -L-:...len ıbU.et kalacaktır . 
ıse ~- __ ._. . la 

Jtalyao milleti ~ ıy• aa •lf· 
,... k' ı.ttn gectikçe biraz daha kav· 
... r ı, e- ·L· • ı· --~ 

J-.cn kendisinin ıa.ı mas ı nwusa 
\1C~ıgu t __ L' '--

iktisadi ••balar• sau•P ouua 
~~ttefiki Almaııya yakm bir .alD&ll· 
da Şeflik "aaifesinİ gtirme&e bafla· 

acak ~ ltaly• için itaatten batka 
Y, k.ı-ayaelktat' . 
bır ça.reR • J AL.al.amele gelince, 

l •••• • 
. . d"'rt ıaat beklediltteo ıuora, 

yıl'ftl• u d 'b'' kı A lus'dan sonra ol uııı &' • 
tlH~ , ,. Df bafeketisai alkıflamakta, ve 

ıbet' ıo daha tiDCC haber· 
ıw, an•• bııobn • da 

•• ba~ - .... 

ıstışarı toplantısı ahalinin arzularını y: .•n ala~adar maksadıyle mevz rbıne. gehrmck 
bü "k uu ahıs me T ı Y~ bir bitarafhklı tetkik saı ı 

Baıvekilimiıle Parti 
lienel Sekreterinin 

beyannamesi 

ı Surıye hükumetine ba cdertk 
bulundum zı tekliflerde 

1 Fakat. Suriye hük. . 

1 

mandater d~vlet müm u'1.'~tı mahıa 
ileri sürülmüı ol dessıh taraf andan 

l ki
. f masm an dola b 

1 
e ı leri redetti 8 . • yı, u 

Anlc 22 riki m · · u samımı bir teş 
an : ( Telefonla ) - 1 ~aı arzusunun delilimidir? • 

Bug&n An arada ikinci müntehipler Sunyc kabinesi •imdiden -
· •:. · b' ıebt:tl · · A Y" ' muna 11W9arı ır toplantı yıpmıtlardır • 1 enrun li komiserle dcr.·ı F Mebu ransaz sef . ·ı 51 • • 

s nımzetleri .ilin edilmezden 1 Halb 1c. m ı e olmasını arzu edi 
evvel p a r t i namzetleriyle te. • ı r . u . ı . bu iddia, Suriye hül ii~ar 
ıııaa gayesini istihdaf eden bu top. ~~ ı:~nıd •ıtiti 1936 nıu•bo • 

lanbda samimi rörüşmcler olmu•lur 1 b eaa al amma da muhaliftir. Çünkü 

Bqvrlcilimiz Rcfık Saydam ve - G .. d" dM men tatbık edil 
T • ı u an aşmanın tama . 

P 
. 1 erııı oı uncü hif d 

arb rene sekreterimiz Fikri Tuzer IO e e -

taraf~dan ikinci müntebiplcre bita. f 
ben bar beyanname n:pedilmiıtir. ı Blllyoruzkl : 
Bu beyanname, Partimizin yüksek .,.••••••••••• 
gayelinden bahletmekte ve Par tinin 
pertceti mebus namzedi · "k' • .. .,. erıne 
ı mcı muntehiplerin ittifakla rey 
ve~eri parti meosuplarının vaıi· 
feaa ıcabatandan oldutu yolundadır• 

itfaiye konferansı'!& bir 
mümessil göndereceğiz __ ,._ 

. . Bir Milletin Si.) asi t-rginlik 
·~~ılıan zamanları intihap gu l . 
rıdır. n c 

• 
lnkilabı cven 

koru~ ucu teşkilat 

Halk Partisidir t 

• 

.. 

onu korur 
Cumburi) 

lokillpçı, lnkılip Partisınin 
kadrosunda yer ahr. 

• 
lolülibaa mea'vliyetini Uk· 

~:-n 'Caaduınyct Halk Parli i-

MEBUS SEÇiMl-ı 

26 Martta yapılacak 

intihap bütün yurdda bir 
içinde bitmiş olacaktır 

.. 
gu 

Ank•r• : 22 ( Teletonl• )- Mellu• lntlhalM Martin ae .... 
Pazar ıunu yepllacekttr. lntlh•P 11UtUn yu .. 1111• bir •un içinde 
•on• erecektir. 811 huauet• lllttln lnllh•P llalrelerln• telll .. al 

J•pıımı ... P. ~ BUtUn rurlld• P•rll llylrtkur11I tıfkllltında hv••.. ltlr 
1••HJ•t mevcut oıt1uıu gelen mallrn•tt•n enlafllmeldalll• • 

Nufus H reketlerimiz 
Oç yılda , bir buçuk 
milyon Kadar arttdd 

EVLENME_l.ER VE. 8U &E'aePLE oOOUMLAR 
H ER f L 8fRUDAH AftTM~TADIR 

__ Milli kallunm..-ıııın her vadisinöe 
büyuk inkişaflar röstennekle oldutu· 
mu~u memnuniyetle müşahade etmek· 
teyız. Bu rüıel neticeler tamamen ra· 

dkamlı oldutundan tam bir sevinç 
uyuyoruz. 

Dahiliye Vekaleti üç ayda bir ab· 
nan ve sicil def terine istinad eden ih· 
saiy"t cetvellerine göre 1937 ve 1938 
senelerinde dotuDJ, ölüm, evıenaıe ve 
u~u~i nüfus vaziyetimizi tesbit et· 
mıştar. 

10 
1'137 yılında tOS.983, 1938 ystıada 

1.953 evlenme kaydeddmiftir· 1937 
,Ylbnda 223.479, 938 de 241.991 ölüflı, 
~937 yıhndı 280.314 1938 yibnda 

41.991 dotum olmuştur. 
1937 yıhnda sicil defterlerinde · 

9.008.495 kadın, 8.576. 110 erkek QI· 

IDllk üseN 17 S8t.605, lM ~ 
ile 9.121.639 kadm. 8.707.675 ... 
olmak üzere 17.829.214 Tilrk v~ 
dafr ka)'ltb bulunmaktadır. 19 7 ,-. 
da kadın nüfus aJ'btl- binde 117, er· 
kek nüfus arbfl 14.4, ..... -- 13.5 
1938 ydaoda ile kackn niilus arbtl 
binde J 2.5, erkek nüfus arbll 15.3 
umuml arbf ıse 13.9 dur. 

1 VJ.7 rencl nüfus sayımında nilu· 
sumuz 13.6-iS.270, 1935 ~ niifu9 
sayınunda ise 16.tSS.018 idi. Ye111 do 
tumW• hıcret ve Utica suretiyle yarda• 
muza plenler ve bunlann m.da 
olarak mektum nüfustan .._ ..... 
!erine kaydcdilaılf olanlarla ..... 
bugünkü umumi nutuaumuı 1935 ae· 
nel niifus yaamana nazaran t nulyon 
671.196 kiti artmıf bulunmaktachr. 

TÜRK-BULGAR 
MÜNASEBAT 

"Balkan 
kapıları 

antantınıo Bulgaristana 
her zaman a ktır,, 

Köse lvanof a yapılan parlak eıyi 
ve 1 ürk - Bulgar matbuab neşriyata 

• 'ı ••••nbul: 22 (Tetefonl•)- ... ,.,. gelen auı •• r ...... 
de ılral.._ _.,., KB•• ıvanofun Ank•r• •r•ll•tl 1111llfil 
llUID•rlata.- 1111f811 lllr .....-unlf•ll• k•Pfle.lllltllr. 

1 Tiri& .................. . 
, k-.ıt _ _....... .......... Hitler Memelde 

zlJ•re.11 ve Tlrk • auıpr ll09t· 
lutumevauuu• ............. r 
tahsıs etmiıtit. Tlrk mıtbu•h fU aok 
tıda ittifak etmektedır •• Balkan ın 
tınltnın kapulan Bulpriltına her ıa· 
mao açıktır.• 

Dün akf&ID .,.&- 23 de latanbul· 
dau ıynlan q,.elli miaafinmiı Ko· 
ıe lvıaof ve refıkalarına çok parlak 
bir lqyı merasimi yıpılmtttı. vıklJD 
ıec olma ... r~ı ,J, ~ kala~ 

f.~cf 

Bcrlin : 22 ( Radyo ) - Hiller 
Memele hareket etmiştir • Memel· 
deki radyo Almanca neıriyata bı$· 
lamııtır . Bütün resmi müesseseleri 
Alman memurlan devralqtar . 

Litvanyadı örfi iJare itin edıl
bı• \\r, Halk aükun ve itidale ela 
W.ınielctedir • 
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r 
Cümhuriyet 
Posta T. T. 

devrinde 
ve radyo 

,l ......................... , ....................... __ l ______ , ______ ı 
(~ORCŞLIEfa 

ADANA 
KADI~ 

Şehir içinde 

hükumetinin, halkın Cümhuriyet 
istifadesi yolunda yaptıkları ... 

70 Kilomelre sürahn 

doğurduğu facia l 

Bir çocuğu öldüren 

Şoför mahkemede •• 

Halkın ve turistlerin istifadesi için 

her türlü yenilikler ihdas edilmektedir 
Toprak Bayramı münasebetiyle 

Ziraat mektebine gitmekte olan 
bir otomobil Ali Dede mahallesin· 
den Kamil oğlu altı yaşında bir 
çocuğu çığniyerck öldürmüştür . 

P. T. T. medeniyetin en müb· 
rem ve tabii bir ihtiyacı oldu~ u 

halde saltanat idaresi zamanında 

diğer bütün işler gibi P. T. T. ye 
de layık olduğu ehemmiyet verilme
mişti . Bu teşkilat cümhuriyet Tür
kiycsine öyle bir şekilde devredil
miştir ki lütün tesisatı pek iptidai 
bir vaziyette l u'unrnakta ve binaen· 
aleyh her suretle ıslaha ihtiyaç gös 
termekte idi. Cümhuriyet idaresinin 
her sahada yaptığı yeniliklc-,r ve ıs

lahat meyanında bu teşekkül de 
günden güne inkişaf ve terakkiye 
mazhar o 1mu~ ve 15 senelik cümhu 
riyet idaresinde halkın bütün ihti
yaçlarına cevap verebilecek biı hale 
gelmiştir. 

ve telgı af şebekesi ise kırık dökük 
ve gayri mütecanis malzemelerden 
terekküp etmiş bulunmakta idı. Cum 
huriyetin teessüsünden sonra telgraf 
işlerimizın ıslahınada ehemmiyetle 
a aka gösterilecek şebeke yeni 
makinelerin istimaline salih bir va-

Hadise Doktor Bay Ahrncdin 
Hususi Hastahanesi civarında ol· 
muştur. Ve buna sebeb de otomo· 
bilin Şehir içi dernek olan bu yerde 
70 kilometro suratle gitmekte ol· 

p T T masıdır . ziyete sskulmuş ve . . . merkez 
Otomobili idare etmekte olan !erinin birçoğu simeos Hük, Telt m 

Şoför Mustafa oğlu Salih Cirid, mprimör ve teleprinler gibi seri ve 
tabii makinelerle techiz edilmiş· yakalanarak derhal Adliyeye sevk 
tir. edilmiştir . 

0 

Cümhuriyet devrinde mevcut T e ka üd ve yetım 
telgraf hatlarına ilave edilen tellerle l • 
yeniden yapılan hatların mecmuu maaşları ıskontosu 
16907 kilometre Tul ünde bulunmak .

1

. 
tadır. 

Tekaüt ve yetimlere ait iskonto 
muamelelerinin daha kolaylıkla ya 
pılabilmesini temin için Maliye ve
kaleti ziraat bankası ile bir anlaşma 

yapmıştır. Bu anlaşmaya göre rna. 
aşlarını iskonto ettirenlerin adları 
bir bordro ile, iskonto muameleleri 

Bir kadın kocası tara
fından öldürülüyordu 

ünkü Türksözü'ndr, il 
müntehip seçimi neti 
rakamlarla ifade ede' 

zıdaki ea şaı a 11 dikkat nokta b•'ı 
aliye! içinde Adana kadınının t 
ettirdiği mümtaz roldür. 

Evi pazara çık atmasına 
haylaz kocanın karısına 

karşı geldiği için, 

yaptığı işken:e f.. 
Ne mi? 
Demezsiniz! çünkü sizin de 

nazarınıza Çdrpmıştırki, Adana 
Adana erkeği kadar inkilabın " 
kamil adamı olmuştur. Bundan iki sene evvel Şöhret adında bir kadınla evlenen Ml

klll adında birisi dUn Çırıarıı mahalleslndekl evlerlnde saç Hadise, müsbet cepheden, 11 

saça ba• ba,a kavgaya tutu•· 
mu,ıardır. Buna sebeb aon 
zamanlarda Mlklllln çaıı,ma· 
ması ve nihayet dUn evin ••
yalarını satmak istemesidir. 

Şöhret, kocasıııın bu hareketine 
mani olmak istediği için Mikail ta 
rafından dövülmeğe başlanmıştır. 
Mikail karısına indirdi~i yumruk· 
larla iktifa etrniyerek şöhreti yere 
yatırmış ve eline geçirdiği kalın bir 
sopa ile öldüre~iye dövmtğe baş 
lamış•r. 

Acı feryatlar üznine yetişen 
komşular ve zabıtarın müdahale. 
siyle Şöhret Mikailin elinden kurla· 
rılmıştır, Fakat kadının vücudunda 
birçok yerler sopadan parçalanmış · 
tır. Kadın çok ağır yaralı olarak 
Mernlektt hastanesine sevkcdilmiş 
ve Mikfülde derhal adliyeye teslim 
edilmiştir.: 

Kavgayı ayırmak istiyen kızları 
Hanım da l>u arada s.opa yemiş ve 
oldukça yarahnmışlır. 

Açılacak değirmenler 
ğin çok fevkindedir. . 

Düşünelim ki, ikinci münteh1 

çimine giren 41,000 kişinin yarısı 

dml 
Bir şehrin içinde 20,000 ki. 

Yeniden eleksiz ve valssız değir şuurlu bir kadın ordusunun ,üc 
men açmak için Vtkalete yapı 1a· manası büyüktür; sevindiricidir; 
cak isteklerin tam malumatlı olması tikbal için biı.e, hududsuz ürııi 
ve açılacak değirmen ile civarında inşirah veriyor. 
ııçık değirmenlerin sayıları, kilo he Bir defa daha anladık ki, Ad 

kadınının pamuk toplayan eli, 
sabivle günlük istihsal kabiliyetleri muk tarlasında açılan gözleri 1ıe 
ve bir senede ~ıılışbkları müddet ile yi yapmağa, her şeyi gôrmeğe ~ 
bu değirmenlerden istifade eden 1 yelli, ve Adana k ıdını, cümhuri 
köylerin isimleri vekalete bildirile· kendisine verdiği hakkd layik insi 
cektir. ı «Erkek gibi» sözüne Adana k 

Küçük devletleri 
korumak • • 

ıçın 

Birinci sahifeden artan -

nını. "inkilabın adamı,, vasfınad~ 
danalı yı gururla örnek verebilirı 

1 Adan~, kadınıyle erkeği ile 
' hamlenin ön safında gidiyor; 

derece ve hızıda asla kayb etrııi 
ğine onun ruh ve enerjisi, en c 
ve kuvvetli bir müeyyidedir. 

TANOOH Saltanat devrinde postalar sut· 
la ve hayvanlnla nakledilir ve ek 
ser mahaller arasında ancak haftada 1 
bir veya azami iki posta alınıp ve 
rilir ken bugün birçok yerlerde pos
talar otomobillerle nakledilmekte 
olduğu gibi posta seferlerinin adet
leri de ihtiyaca göre tezyit oluna· 
rak evvlce ancak haftada bir posta 
alabilen )erlere haftada birkaç 
posta yapılmış ve bı suretle halkın 
postadan azami surette istifade et· 
meleri temin olunmuştur. Bundan 
maada cümhuriyet devrinde mem 
leketin muhtelif yerlerinde bir çok 
P. T. T. rneı kezleri açılmış, bir çok 
meı kezlerdc mahalli ihtiyaca göre 
bir takım posta muameleleri yapıl 
maya başlanmış ve halkın ve ecne. 
bi turistlerin seyahat halinde bile 
postadan istifade edebilmelerini te· 
minen şümendüfer istasyonlarında ve , 
hatta vapur ve trenlerde dahi 
mektup ve telgraf kabuiü muarne 
!eri ihdas olunmuştur. 

Cumhuriyet idaresi telli telgraf 
kısmında bu islahab yapmakla bera 
ber memleketin telsizden de istifa· 
desini düşünerek lstanbulda ve An 
karada alıcı ve verici telsiz istasyon· 
!arı vücude getirmiş ve bu sayede 
m•mleketimizin muhtelif meırlrket
lerle doğruca telsizle muhabere ede nin haşladığı devrelerin gelmesinden ----------,...,, .... ---

Amerikan sinemahrında son ha
diselere ait filmler gösterilirl,.en halk 
Alman askerlerini ıslıkla karşılamış 
ve bu kısımların gösterilmemesi için 
ayaklanmıştır. RADYO 

Mesela : Saltanat devrinde bü. 
tün Türkiye dahilindeki posta ve 
telgraf merkez ve şubeleri 688 adet 
ten ibaret iken bugün 1329 adede ! 
bali~ olmuş ve cümhuriyett~n evvel 
yalnız 15 hatta postalar otomobille 
nakledilirken bugün 167 posta hat· 
tında nakliyat otomobillerle yapıl· 
makta bulunmuştur. Saltanat devri 
köylünün postadan istifadesini hiç 
nazarıılikkate almamış olduğu halde 
cümhuriyet postacılığı bu nokta ı 
üzerinde de ehemmiyetle durarak 
köylüler namına gelen mektupların 1 

sahiplerine salimen ve muntazaman 
ulaştırılmasını teminen posta mer· 
kezlerinde mecmuu 38871 adede 

çıkan köy kutu1'·ı vücuda getirmiş 
ve posta güzergahında bulunan köy· 
lere ait müraselat da doğrudan doğ· 1 
ruya posta sürücüleri vasıtasile kö)' 1 

lere ğönderilrnckte bulunmuştur 

MaamPfih adli tebligatın posta 
idaresi vasıtasile yapılması hakkında ' 
olup yakında tatbik nıevkiine gire- ı 
cek olan kanunun tatbikatına baş· 
)andıktan sonra köylülerimiz pösta 
dan daha şümullü bir şekilde istifa 
de etmeğe başlıyacaklardır. 

Saltanat devrinde posta işleri 
yukarda yazıldığı şekilde mühmel 
bir vaziyette bulunduğu gibi telgraf 
işleri de aynı halde idi. Müterak
ki memleketlerden sarfınazar komşu 
P. T. T. idarelerinde bile telgraflar 
seri makinelerle alınıp verilirken 
memlekctirnizıle en iptidai telgraf 
makineıi olan Mors kullanılmakta 

Ana Oılın 

bere. dur. 

ır 

bilmesini temin etmiştir. 1 

Telefondan diğer memleketler 
19 uncu asırda istifadeye l>aşladık

ları halde memlekete , her yeniliği 
sokmakta tevehhüm eden salsanat 
devri halkı bu vuıt•dan da mahrum 

bırakarak ancak meşrutiyetin ilanın
dan sonra yalnız lstanbulda telefon 
tesisatının yapılmasına muvafakat 
edebilmiş ve fakat bu tesisatın İş 
letmepimtiyazını da bir ecnebi şirke 
te vermiştir. Cumhuriyet devrinde . 
ecnebi şirketler elinde bulunan di · 1 

ğer işler meyanında lstanbul telefon 
tesisatı da satın alınmış ve vilayet
lerin bir çoğunda ayrıca dahili tele · 
fon şebekeleri tesis edilmiş olmakla 
beraber birçok şehirl~rde telefon 
hatlaıiyle yekdiğerine bağlanarak 

halkın telefon ihtiyacı da karşılan· 
mış ve yapılan telefon tesisatı uzak 
lık mefhumunu ortadan kaldırdığı 

için memleket iktisadiyatında da 11 
n.ühim bir tesir vücude getirmiştir. 

15 gün evvel malmüdürlüklerine 
gönderilecektir. Malmüdürlüğü bu 
bordroları tetkik ve tasdik edPcek 
bankada iskontoyu bu bordro üze 
rinden yapacaktır. 

Maaşlarını ilk defa bankaya i~ 
konto ettirmek isliyenlerin isimleri 
bordro dışında kaldığından bu ka
hil müracaat sahipleri kuponlarını 1 
eski usul dairesinde vize ettirmek su 
retiyL iskonto muameltsini yaptıra ' 
caklardır. Maaşlarına haciz konulan 1 

ların haciz miktı\rları da nıalmüdür 
lükleri tarafından bankaya bildirile 1 

cektir. Tekaüd ve yetimlerin kullan· 
dıkları tatbik mühür veya imzaları 
şahit ve belediye tadikine meydan 
vr>:rilmemek üıere maaşlarını iskonto 
ettirecekler maaş defterindeki tat· , 
bik mühür veya imzalarını bankaya 
verdikleri mühür veya imzanın ayni 
olarak kullanacaklardır. 

HAVA VAZiYETİ 

Posta işleri 

Adana İdaresinin cevabı 

Türksözü guzeıcsitıe ,!dana 

25·2 939 tarih ve 4364 sayılı 
nushanızın ikiııci sayfasının dördün· 
cü sütununda (iki okuyucumuzun şi 
kayeti) başlığı altındaki yazınızı 
okudum. 

Toros ekspres katarının tevak-
kuf ettiği pek mahdud istasyonlarda 
kapalı posta muamelesi yapıldığın· 
dan başkac1 vagona seyyar ikame
si noktası<'dan müfit görülmemek· 

Şimdiye kadar çekilen ş~hirler 1 

arası telefon devrelerinin tulü 8890 
kilometreye ve telefon görüşmesine 

1 
açık merkezler adedi de 200 e ba· ı 
liğ olmuş olup hükumetçe kabul 
edilmiş olan telefon programı mu· 1 

Dün şehrimizde gök yüzü ka
palı , hava yağmurlu ve fırtınalı 
idi. Yağmurlar sabahtan öğle S•J· 

nuna kadar devamlı bir surette 
düşmüştür.En çok sıcak 10 dertce. 
Geceleri en az sıcak 2 derecedir . 

cibince pek yakın bir atide bütün -k-iı-"n_g_ü_r_s_e_si-n-in __ d __ e_g-ir_m,_e_s_i -te_m_i_n_ 

vilayetlerin teldon hatlari~· le yek olunmuştur. 
digerine bağlanması hususundaki Radyo neşriyatı P. T. T. idare· 

dir, Adananın Yeni istasyonunda 
posta şubemiz bulunduğu gibi eks 
presin Adanaya muvasalatında posta 
vagonunda kapalı muamelesi yapan 
mübadele memurumuz mevcud bu 
lunduğuna ve katar memurlarının da 
mel tuh ve telgraf kat ul etmekte 
olduklarına göre tr.nin hareketi do 
layısiyle posta vagonunun kurşunla 
narak kapanmasından müştekinin 
istifade imkanını bulamadığı anlaşıl· 
makla berabı-r idaremizin postasını 

r ihtiva eden vagonuna atılmak fırsa 
tına nail olan mektuplar n ayni su
retle mevritlerine ulaşacaklarından 
her vatandaşın emin olması lazımdır. 

gaye tahakkuk etmiş olacaktır. sine geçtikten sonra tatbik edilen 
Her medeni vasıtadan mernle-

neşriyat programlarındaki mükem· 
ketimizi feyizlendirmeyi şiar edin- meliyet halkın bu n•şİr vasıtasına 
miş olan Cümhuriyet rejimi radyo karşı olan alakasını artırmış ve şir i 
nun haiz oldu;i'u ehemmiyeti göz ket z~manında 6175 adetten ibaret 
önüne alarak 936 senesinde Radyo bulunan radyo abone adedi sene i 
yu da memlekette tatbik sahasına besene mühim tezayüt göstererek 
koymuş ve bu işi bidayeten ( Türk bugün 46244 adede baliğ olmuş-' 1 
telsiz telefon Anonim Şirketi ) adlı t 

ur . 1 
milli bir şirkete vermiş ise de bu- Radyomuzun yaptığı ilmi ve 
nun şirket tarafından matlüp şe ~edii rıeşriyatla memleket kalkın- ı 
kilde idare edilemediği görülünce masında pek mühim t.izmetler ifa 
bu işın de hükumet eliyle tedviri etmekte olduğunu da kaydetmek 
muvafık görülerek radyo neşriya· çok yerinde bir kadirşinaslık o!ur . 
tının idaresi şirketten alınarak P. Velhasıl memleketi sayısız ni 
T. T. idaresine devredilmiş ve ay- ınetltre mazhar kılan Cümhuriyet 
ni zamanda biri 120 kilovat anten rejimi her sahada olduğu gibi P. 
takatında uzun dalgalı ve digeri 20 T. T. işlerinde de yukarıda izah 
kilovat anten takatında kısa dalgalı edildiği şekilde bir çok yenilikler 
iki postayı ihtiva etmek üzere An vücude getirmiş olup devletin diger 
karada Etimesutta kuvvetli bir teşekküllerinde o'duğu gibi bu tc-
Radyo istasyoniyle Ankarada şehir §ekkül de rejımin hamleleriyle 
dahilinde bir Radyo evi yaptırılarak mütenasip bir surette mütemadiyen 
kürreyi dolaşan sesler arasma Tür tekamüle doğru yürümektedir • 

Posta vagonundaki kutu kapa 
ğının kapalı bulunması keyfiyetine 
gelince; kapak açık bulunduğu tak· 
dirde içine atılacak mektupların 

tefıikini vap'acak memurun bulun· 
maması dola yısiyle rnüraselatın en 
son istas,ona kadar giderek bu su· 
rttle de gecikmesi mahzuru bulun· 
doğundan buna mahal kalmamak 
üzere kutunun kapalı bulundurulma· 
sı dalıa muvafık görülmüştür. 

Yenice merkezindeki kutunun da 
tamir edilmek üzere çıkarıldığı ve 
yerine konulacağı mahallinin iş arın · 

dan anlaşılmakla keyfiyetin tavzi
hen gazetenizin aynı sütununda neş 
redilmcsini dilerim. SEYHAN 
P.T.T. Müdür Vekili 

TÜRKSÖZÜ: Biz esas itibarile 
bu şikayetin muhik olup olmadı· 

ğırd3 israr göstermiş drğiliz, Ancak 
iki okuyucumuz bu şikayetlerinde 
haklı ise noksanların izale~inirı te· 

mini için nazarı dikkati celbetmiş · 

Roma : 22 ( Radyo ) - Büyük 
Façist n.eclisi toplanmıştır. İçtimada 
son hadiseler gözden geçirilmiş ve 
Demokrasilerin bu işlere k~rşı koy· 
mak için çalışmasıııdan sulh değil 
harp çıkacağı noktainazarında birle
şilmiş ve ayni zamanda Roma- Ber 
!in mihverine illihakla sebat bir defa 
daha leyid olunmuştur. 

Londra : 22 (Radyo) - Roylerin 
aldığı malumata göre, Lilvanya hü
kumeti bir resmi tebliğ neşrederek, 

Playpida bölgesinin Almanyaya veril
mesinin kararlaştıgını bildirmiştir. 

1 Niğde Vilayeti Hususi 1 

, muhasebe müdürlüğünden 

Niğdt. vilayeti husu~i idaresine ait ! 
Çıftehan kap1ıcasının icaıına ait şart 
name Adana hususi muhaseb•sinde 
mevcut olup arzu edenlerin 
caatla görmeleıi. 

rnüra· 

10402 21 -23 

Bu akşam 

Alsaray 
Sineması 

Görmeyenlerin ısrarı üzerine 
meşhur Fransız edibi CHARLES 
MERE nin ölmez eseri 

Rus aşkı 
Aşk macera ihtiras filmi l>irkaç 

gün daha gÖJterilecektir. 

• BugUnkU program 

Türkiye Radyo dıjiizİ) on p QS/ 

TürAi)e Radyosu - Ani.ara Had) 

Perşembe 23 - 3 

12.30 Proğıam 
12,35 Türk müziği- Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı,. 

meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik ( Kar 

program ) 
1,830 Program 
l R,35 Müzik ( Dans plakla~ 
19.00 Konuıma (Ziraat sal 

19. 15 Türk müziği ( Fasıl he 
ti ) Tahsin Karakuş, Hakkı 
rnan, Eşref Kadri, Basri Üfler, 
san Gür, Hamdi Tokay . 

20,00 Alans, meteoroloji 
feri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği Çalan! 
Vecihe, Kemal Niyazi Seyhun, 
ref Kadı i, Cevdet Çağ la, OkuY 
lar :Müzeyyen Senar, Mahmut 
rınd•ş 1 - .. . .. - Hicaz J" 
revi 2 - Şükrünün - Hicaz 1 
kısı - Sevdamı dilim anlataııı' 
3 - Sadettin Kaynağın - Hi' 
şarkısı - Hazan ile g'çdi . 4 
ishak Varon - Hüseyni şarki 
Baygın suların. 5 - Cevdet ~ 
la - Viyola taksimi 6 - • Sa 
tin Kayn1k - Muhayyer şarkı 
Ben yıllarca yanmışam. 7 - • ' 
- Halk türküsü - iki karp~ı~ 
koltuğa sığmaz. 8 - Yesaıı d 

mın - Hüzzam şarkısı - ôııı 1

1 
-A-yrı~a: seni sevm~kle nihayet bulaHca.k~ 

9 - Yesari Asımın - ~ı ,ı 
SPENCER TRACY-JOAN şarkısı - Yine kalbim ta~~r 

BENNET H ·in 
f d lar bu gece . 10 - 1yrııı ıt 

tara ın an oynanan 1 H İZZlTI şukısı - Ö:ürs~m r~ 
Güzellik kraliçesinin mil- dır sana kannıad,n . 

yon er kocası 2 l.00 M,mJekct saat ayarı· 
müzik ve revü fılmi. . 21.00 K1Jnuşma 

IC4J7 21.15 Esha n, tahvilat, kail' 
'"""-~-------- yo - nukut borsası ( fiyat ) 

2t.'.l5 Müzik Neşeli plaklııt~~ 
23.00 Müzik ( Küçük Ork~f 

Şef : Necib Aşkın ) 1 - Se 
lstick - Kukidan ve pasişo ~ 
kısımlık aşk hikayesi. 1 - Y•b/. 
ma 2 - Aşk valsı 3 - BaŞ 

tik. 
F akal şurası pek şayanı dikkat· 

tir ki, P.T.T. Adana idaresi, şubatın 
25 inci günü çıkan bir yazıya, ara· 
dan bir ay gibi bir zaman gtçtiği 
halde henüz dün cevap vermekle, 
işlerde sür'at göstermesi hakkındaki 
temennileıin haklı olduğunu göste· 
rl) or. 

4 - Gezinti 5 · Kavgacıhlc 1 
l>arışma 2 - Lindner - Ba~ 

- Gerisi üçüncü uhifcJe 



Meseleleri 

IRKÇILIKTAN 
EMPERYALiZME 
Almanya daha 

bit·/. lmanyanm komşularmclan hiç 
h 1• Alm~n ırkçı doktrininin şimdi
~ar ıleri sürmüı oldutu baş 

malına hürmet premil:>i hu 
:unda hundan böyle hayale ka· 
,.:az. Almanların tahakküm ifta~ 

maskeliyen milletlerin kendı 
:adderatlanna bikim olmalar1 

ılın için de vaziyet ıynıdır. 
b Büyük Alman toplulutundan 
b er türlü yabana unsurlan hariç 
•rılcmıya matuf o tecanüs arzusu· :n t~tkil ettiti sulhçu rsas. hık~•? 
. ~ze ne mttbiyeler dmlettml· 
~~L Kilise~ damarl~noda Alman 

n. dolaşmıyan n ümın tam1111yordu 
~ derecede lci bazı muharrirlerimiz 
ftı IJ arlc~dıtı eı:1peryaliımin zıd !ut~ul 
• ~ ıosteriyor ve bu tem1)'Ulltrı 
'hei Vilhelm viri bir pancermanizm 
~tlclinde t"fsir edenlere bıyık albn· 
•n rülüyorlardı. 

Alman ~enın komfUlınndan ba· 
Zdırı bunu müsterih olmak için 1-ir 
~btp telakki etmişlerdi . Mrseli , 
P 1•ınyayı ikiye ıyırH koridor , 
0lonyınm gayretli çılışmalan ıa · 

~esinde bugün '/• 80 nisbetinde 
1) Olonyab ile meskün delil midir ? 

'mek ki Almanya buraam geri 
:ilhak istemiyecektir. hiçbir yanı•· 
lea Alnaan ekseriyeti bulunmayan 
h )'ukan Si!ezyası için de Yaziyet 

'Ynıydı . Romanyıdı , Almanyınm 
Romen topraklar1na dıjılmış olan 
700 bin Alman hıkkmda her han· 
Iİ bir talepte bulunıcatmı hatum· 
dan reçiremezdi . Bahusus bu Al· 
llaanlarla anavatan ar1S1nda onun 
tahakküm etmeyi aklından ıeçir· 

n,• lllediti yabana milletler vardı · 
L Çckoslovakyan•n istifiSI bütün 
uu nıuhkem kanaatleri kölündtn 
•ırınuştır. Hitlcr sözde Çekoslo· 
valcyada dajılmıı olan yarım mil 
~~ Almanı himaye etmek içindir 

1 Bobemyı ile Moravyayı ilhak 
~tıniıtir. Halbuki Karadeniıe kadar 
d at-lmış bir kaç milyon Alman 

aba vard1r. Demek ki Almanyamn 
~csayet iddialan için daha ıeniş· 
enıck sabalan vardır . 

Varşovanm siyasi mahfilleıi ber 
Yandan .. Bir Maclf • Leh müşte 

ne yapacak? 

rek hududunun tahakkuku artlk 
bir saat meselesi o1dutunu ., mem. 
nuniyetle kaydederken .. Çek gru· 
punun Almanya çerçevesi içine gir
mesinin şimCJiye kadar Alman si 
yısetinin rehberi olan tecanüs pren 
sipini bir dereceye kadar iolal et 
titıni • müşahede etmektedirler. Bi 
ze gelince. Alman bedeninde kin· 
leri ile birlikte hapsedilen bu yedi 
milyon Çekin yemiş içindeki kurt 
olacatını söyliyelim. 

Fakat Polonya ıiansmın Hitler 
doktrininin istihalesini kaydeden bu 
ibtiyıth formülleri ardında Polon· 
yanın bundan Ç1kardıiı neticeyi ve 
üzerinde hiascttiti tehlikeyi lasav· 
wr etmek mümkün detil midir ? 
Almanyayı ilhak ediltniş bir Bo
hemya, ona sadakat yemini etmiş 
bir Slovakya Leh • Alman budu 
dtönun birkaç yüz kilometre daha 
uzaına11 demektir. lıte Polonyanın 
Macariıtanla bu kaJar arzu etmiş 
oldutu komşuluğun kıymetini birden 
bire düşürmüş olan keyfiyet budur. 

inkisarla nihayetlenecek hayal· 
lerimize bir yeni~ini eklemiyelim . 
Polonya ile Macaristan hudutfarmm 
birleımesi Almıny•)'I durdurmıya 
kafi gelecek delildir . Şüphesiz ki, 
Ukranya hu ıusundaki J?linlarına Po 
lonyanın rösttrditi mukavemete 
hürmeten Almanya Rüten geçidini 
aÇ1k bulundurmak hu1Jusunda ısrar 
etmemiştir . Ve bir müddet için 
bura11nı istiyenlere vermiştir. Fakat 
• blyati saba • yı renitletmek için 
daha başka yollar vardır . Bu ba· 
yıti sahayı Macaristan , Romanya 

ve Yugoılavya da dahildir Dünden 
beri bu üç bükuınetin mrrkezinde 
rahat nefes al.nmasa gerektir. 

Fakat Leh · Macar barajı teh
likeyi önlemiye kifi gelmezse bu· 
nun kuvvetini on miıline Ç1karacak 
bir şey vard1r •Tehlikeye maruz 
bulunan bütün memleketlerde müş· 
terf.k bir istiklal iradesinin ayak
lınmaSI. Belki bu ayaklanma bu 
güne kıdar bu memleketleri bir· 
leımekten ahkoymuş olan bütün 
kavplara ve husumetlere galebe 
çalacak kadar kuvvetli o1ac,khr . 

Türkçe sözlü filmlerin en büyüp f ... En güzeli !.. .. En müessiri 1.. .. 

-Markopolonun 
müdhiş maceraları 

OYNAYANLAR: 

Pttiibdi sanatkar ( G ıry Kooper - Sigrid 

P E K 
yakında 

Guri) 

Asri sinemanın .. 
&irile · A .. 

"- &alonlarmda muhterem halkımıza takdim e.Jı1ecek ' teşım ce ~nıl · . · ·· "il · kıııraısından alan bu 
enn alevinden, azametmı gonu rnn • 

'teı. Iİoema harikasını görm•I• tiaıdiden hazırlanııırz 
fon 2SO 10413 Telefon 2SO 

' 
......._ ____ _ 

-& nsw: 
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şaheseri !... 

1 

JE·A~~Aük tJU~~iN Asri sınema 
Grda Gırbo nrn s T . o Bu akşam 

LEOPOLD STOKOWYS e;g11sı rkestra Şefi 
ile beraber Yarattıjı S~nenin MK ve ADOLPH MENJOUE 

G O R E ~a~zCml ~ f ;sa•siz Şabeserı olarak 

20,30 da şeref galası olarak takdim ettiği 

~-voz ERKEGE--.....-11 
( Senorita) 

( Altın dağların kızı ) 

1 BiR KIZ ---MUSiKi GENÇLlK VE DOYULMAZ 
Filminde s-t·· Ad . GÜZELLiKLER 

u un anayı Yenıden Cezp ve Teshir 
Edecektir 
Pek Yakında 

. Tan Sinemasında 
Dı kkat : lık G~~eki Şeref Galası Alınabılır Telefon : 266 ıçın Localar Şimdiden 

10404 

Pek yakında 
• Alsa ray sınemasının 

mevsimin en büyük sinema müsamer . 1 k k . csı o ara ta dın ede:-ceğ· 

Greta Garbo • Charles Boyer ' ve 

Gibi zamanımıZln en büyük iki sanatk"' b · bü "'k ,. arının u 5
""" - b 1 nız en yu ve yegane eserleri. gorf' ı f'ccti· 

Napolyon Bonapart 
sevgilisi 

Kontes Valevska 
Tarioi büyük aşk ve sergüzeşt ıaheserini gör.. h 

Dl 
.ııeye azırlanınu: 

KKAT. Sinemacıfltm ancık 25 senede b. · 
bu tıheseri saym müşterilerimizin rahatcı ~r bvlucude g ·ıirılebildi~i 
kolt ki 1 d 

gore ı ıncleri · · b 
u ar numara ı ır yerlerin evvelden- t . . . ıçın alkon emmı rıca olunur. 

Telefon 212 Alsarey 

10408 

Aşk ve lstirıp Filimlcrinin Emsalsız k h 
( JEAN GABiN ) ve Bora Fılm' . a ramant D~hakar 

ının unutulma y 1 
( MICHELE MORGAN ) z ı dızı 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 
Takdim ,~dilecek olcın 

B('ıeriyetc hitap tdt n Pis lcoJojık ve {,\hl~ , 
mevzua sahib l '" .. ._ b" ac c ve U}UK ır aşk çnçevcsi 

cereyan eden 

KuHtl!ı lir 
dahilinde 

Q_s_oN __ B_U_SE~· 
FRANSIZCA SôZLÔ M"k . u emmel Fılmi yaratmışlardır 

Fran~ız Edıplerinden PIERRE MAC ORLEAN' I Ti~ isimli meşhur ıom1nından 1 L 
4 r.ın S SLI RIH. 

Film Musab-Akasında tn b- -~kınaSn u şilhtsu 938 Ventdık 
U}U anıt n ülif t k 

ve Lugüne kadar ·· -ı . a ını azınmış . goıu 'n ve bılır.uı mt 'ıulaı c'a l . bır mevzuda vücüda gctirılm' "dd L .. .. n • n l; ~ ~ a ... • ış cı en U) uk bir filn dir 

ilaveten: 
BUCK JONES taıaf.rıcan O)rarc:n h)tcalı l<uloy fı'n i 

Ateş Saçan 
Dikkat: 

Suvari 

Suvarc 8.30 da batlar 
aldmYması rca 

Loca ve Balkon biletlerinin evvelden 
olunur Telefon Tan 266 

10418 

1 

Misilsiz eseriyle sayın halkımızı davet eder 

OYNAYANL.\R : 2 BE:-YNELMILEL ŞÖHRET 

1 
!!:!~~:~z~, ~~:.~~::~~~~.~~::~~ ay~a~~~ 
veren ve bütün zevkleri bir araya toplayan bu sanat ibides·ını· ~ ·· ~ gorunuz 

1 

Kişe her vakıt açıktır . Locafarınızı ~e yerlerinizi erken temin edıniz 
Telefon Asrı 250 

Pek yakında !.. 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek Üzere sinema
mıza geliyor. Fazla tafsilat için kişeye müracaat 

10412 

RADYO 
- ikinci sabifeden artan -

( Şaka ) fantazi 3 - Pacberntgg 
- Vals Triste (Hazin vals) 4 -
~üncke Ledi Hamilton Opere 
tınden potpuri . S - Vmkler -

Kemar ın aşk şaı kısı 6 _ Bectho 

ven Menuctto sol major 7 
J Aubert Göbekliler resmi geçi-

l di 
' 22.30 Müzik ( Operalar Pi. ) 

23.00 Müzik ( Caıband - Pi ) 

23,45 - 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program . 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

/\razi Vergisı Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

A wııuı l\ o: 3:;13) 

- Dünden artan -
lcab eden yerlerde mütcıddid komisyonlar teşkil olunur. 

. Madde - S Ayni kanunun 11 ve 12 nci mıddclerile Maliye Veki 
lctınc verilmiı olan salahiyetler Dahiliye Vekaletince ve idare heyetlerine 
verilmiş olan vazifeler viliyr:t umumi meclisince ve bu meclisler:münakid 
olmadıtı zamanlarda daimi encümenlerce ve mılmemüru ve varidat ta· 
hakkuk memurlarını verilınit olan vazife ve salihıyetler de hususi idare 

varidat met1urlın tarahnian istimıl olunur. 
Madde 6 - Bu Kanun neşri tarihinden muteb•rdir. 
Madde 7 Bu Kanunuu icraııını Maliye ve Dahiliye Vekilleri me 

murdur. 30 1 1939 
(SON) 

ldarei Unıumiyeti Vilayet Kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkındaki 2630 sayıla kanunun 

ikinci maddesini değiştiren kanun 

Jıi. 11ıım /\o: 3518 
l\flbul ıarıhı: 16 21 J93'J 

Ne rı tarıhı 7 2 1939 

Madde t 2630 sayılı Kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı oldu 

iu şekilde dctiştirilmiştir. Vıliyet umumi meclislerinin müddeti dört senedir. Bu müddet intiha· 
bın bittiği tarihten baılar. S çiınin yapılıcıtı gün Dahiliye Vekaleti tara. 
rafından tı!•in o!uııur Sı'>ık meclıs, lihik meclisin içtimaına kadar de· 

vam eder. 
lntihab devresi hitam bu1mazdan evvel meclis feshedilir veya infisah 

vuku bulursa yeniden seçilecek meclis eski meclisin bakiyt-i müddetini 

(SON) 9583 

ikmal eder. 
Bir intihap devresi içinde yeniden teşlcil edılmiş ve edılec'"k .>lan vi 

liyetler umumi m~clislerinin müddetleri de diğ~r umumi meclislerin müd· 

detile birlikte hitam bulur. 
lntihab devrc."si sonunda seçimin yenilenmesine imkan görülemedıtı 

takdirde icra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi Cümhurun tas.Jıkıle içtima 

n?\1dJeti bir sene uzatılabilir. 
Beltdıye mccliıferi teşekkül edemeyen kazalarda umumi meclis aza 

ıı yalnız müntehibi saniler tarafmdan seçilir. 
Madde 2 - Bu Kanuu neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu Kanunun huktimlerini icraya, icra V c:killeri Heyeti 

memurdur. 30 1 1939 

--~=-"'""""' ....................... -.2~-------._.. ............ --..-------..-· ...... """"""'!"!l'l!!l!r'""!!.._. ........ .,._~----!"~~..--- k UY zaı ·-= ·= 
GABİN' in 



Adana Borsası Muameleleri 
- PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KILO- FIATI 

En az 
1 

En çok Satılan Mikdar 

~ ı ~K. s. K. s. Kilo 
Koza = ~-

9,50 
Piyasa parlağı • 34,50--- 35;75 __ 

Piyasa temizi • 34 

--
1 
1 

Klcvland 35 -, 38 
. . . . 

YA p A G 1 
Beyaz 

1 1 - ı Sh·ah -
ç!C 1 T 

-
t 

-1 --- --
-Yrrıi•Yemlik. -- -l -

"Tohumluk. 4.62 -. 
H U BU BAT 

Bujiday Kıbrıs 
-· 1 

• Yerli 3 
Men tane - . --

• 
Arpa -- --Fasulya 
Yulaf 
Delice 
KuŞ yemC --- - -·· 

Keten tohumn 
----- -- ----- -

Mercimek 
Susam 18.25 

1 

u N 
_Döı:_t yıldız Salih 

... üç • • .:a .:: Dört yıldız Doğruluk "' ,.:,l. t: üç ..a c • • 
o - Simit = ca " ::..:: ;. Dört yıldız CLmhuriyet " "' "" ..... üç .. " Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
22 I 3 ! 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pent Sarı tim 

Hazır 5 12 Liret 

ı--Vadeli 1. 4 80 Ray iş mark 

4 65- Frank (Fransız ) -3- 33 
Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) ----5 90 
Hind hazır 4 13 Dolar ( Amerika}-- 126 9'f 
Nev~ork 8 98 - Frank ( isviçre l 00 00 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşıs ında 

67-156 10116 Numara: 200 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

21 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

.-~---------------------:.-------------------------~-
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mına getirilen rn münttl·ap, taze ve kc kulu ça) l a rd a ıı \.'Ukuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif <İns ve lü)üklükte l.utu ve palretler i çeı isinde satılır. Ambalaj• 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,.. tıketi nefaset ve halisiyetin in trnıi natıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel 1 eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde sahlır. 

Umumi depoları ; l~ ta n l u l Tal miscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altı a) 

Ana Oı ! ı n ı 

bcrc , d ıır. 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalışhrılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli 
!erden Ankarada bulun a nların Silah Fabrikasına , fstanbuldakilerin Zeytin· 
burnu fabrika sına, lzmirdckilerin de fzmirdeld Silah Fabrika sına , bu yer· 

1 ler haricinde olanların da ıst ida ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

1. 

7-9-11- 1 4·-1ti- ı8-21 ·23-25-27 10346 

or. Muzaffer Lokman 
fç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
başldmıştır. 

l~\UJlfiill~AlDiA . 
CAN l.-<UQTAQ.IQ 

• 

, 
1 
1 

l-"-------------------·~------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alll'anyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerin:.le uzun :üd· 

det asistanlık· yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabablt.yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder , 9598 g. a. 

~·.· 

1 

\ 
l - . 

İntihabı Mebu~an Heyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

intihabı Mebusan kınununun 45 
inci maddesi mucibince müntehibi 
sanilerin Heyeti Teftişiye riyasetine 
müracaat ederek ellerindeki münte· 
hibi sani mazbatalarını kaydettirme . 
leri lazımdır. 

Martın 26 ıncı günü saat 9 da 
Mebus intihabı yapılacağından ma:z· 
hatalarını henüz kaydettirmemi~ bu. 
lunan müntehibi sanilerin en kısa 1 
bir zamanda Heyeti Teftişiye riya· j 
setine müracaat ederek kayıtlarını 

yaptırmaları lüzumu ilan olnnur . 

- 10417 23 2·1- 2S 

intihabı Mebusan Heyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

Mebusan intihabı Maıtın 26 ıncı 
gününe rastlayan Pazar günü saat 
9 da Adana Cümburiyet Halk Par 
tisi salonunda yapılacaktır. 

Sayın Müntehibi sanileı in elle· 
rindeki milntehibi sani mazbatalarile 
birlikte muayyen zamanda reylerini 
kullanmak üzere Parti salonuna trş· 
rif etmeleri ilan olunur • 

10416 23-24-25- 26 

Adana pamuk Üretme 
Çiftliği müdürlüğünden: 

1- Pamuk Üretme Çiftliği için 
85 beygir kuvvetinde bir tonluk 
kamyon~! şasesi açık eksiltme sure· 
tiyle satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi bedelsiz olarak 
Pamuk Üretme çiftliği müdüı lüğün · 
den alınır. 

3- Mezkur kamyonetin muham 
men bedeli (1870) lira ve muvak
kat teminatı 140 lira 25 kuruştur. 

4- ihale 7-4- 939 cuma günü 
saat 15 de vilayet Ziraat müdürlü· 
ğünde mübayaa komisyonu huzurun· 
da yapılacaktır. 

5- Taliplerin yevmi mezkur 
ve saatta teklifname ve vesaikiyle 
birlikte komisyona müracaatları . 

10415 23-26-29- 1 

Halkevi başkanlığından: 
Dil , tarih, Edebiyat, spor ve 

gösteril komitelerinde açılan birer 
üyelik için 29 mart 939 çarşanba 
günü seçim yapılacağından bu şu 
belere ka. ıtlı üyelerin o gün saat 1 

17 de Dil, Tarih, Edefıiyat, saat 17 
30 da Spor ve saat 18 de göste 1 

rit şubelerinin seçimleri için halke 
vine gelmeleri rica olunur. 

10414 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenipostahane civarında 

Fuat eczahanedir 

Seyhan Nafia Müdürlü
ğünden : 

1- Adana Tayyare meydanında 
Hangara bitişik inşa edilecek Atel· 
ya binası (4775) lira (20) kuruş be· 
del ile açık eksiltmeye konulmuş· 
tur . 

2- Eksiltme 30- 3- 939 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 11 
de Nafia dairesinde ihale edilecek· 
tir. 

3- Bu İşe ait keşif ve sair ev 
rakı görmtk istiyenler Nafia müdür 
lüğüne müracaat edebilirler . 

4- isteklilerin (358) lira (14) ku 
ruş muvakkat 'teminat vermeleri ve 
bu işi yapabileceklerine dair ehli· 
ı•et vesikası almak üzere ihale gü· 
nünden (8) gün evvel vılaycte mü' 
racaatları ilan olunur. 
10383 17- 18-20- 23 

Suriyelilere bir 
• mesaj 

Birinci sahifeden artan -

diği farzedilse bile, ahkamı umu 
si ancak 1 kanunusani 1940 tari 
de muteber olabilecektir. 

Benim Suriyelilerden !istedi 

(' 

~ey, heyecana, sabırsızlığa ve --.: 
hayallara kapılmadan hakikati 
görnıeleridir . Diyorlarki istiklal 
rilmı ı , alınır. Bende diyorumki, • 
riyrnin isiiklali ne veıilir nede a 
Buda anc•k kendisini bilmesi vı: 
ransa - Suriye '. dosllu~u ile tc 
edilebilir. 

Son tctkiklerim esnasındaki 1 
yuş ve görü~lerim bend~ şu kan•] 
hasıl ettiki Suriye hududlarının s 
metini ancak Fransa temin edebil 
Bazı kimselerin korktuğu infisal 
metleri, o mıntakalarclaki ahalin 
şimdiki korkuları kadar ve Fran 
karşı olan güvenlerini gaybettireeıl 
derecede hakiki bir tehlike le~ 
etmeı. 

Ben şuna kaniim ki Fransa 
Suriyrnin bu husustaki menfaat 
birdir. Ve kuvvetli olarak bir ye 
toplanıyor. Bunu Şamda herke 
anlaması içap eder. Çünkü şart 
lan, o güzel şehrin müstakil ve f 
sanın müttefiki Suriyenin merkf 
olmasıdır. 

B. Gabriel Piyo, suriyede he 
can ve pratestolara vesile olan 
vali şahsiye kararnamesinden 
bahsederek bünun geçen kanunu/ 
velde neşredilmiş olmasına rafı' 
son günlere kadar hiç bir protel 
yu mucip o\madı~mı, bunun için 
riye hükumetinin teşkil ettiği ko 
yonun tetkikatı neticesine intizar 
!iğini, tetkikat bitinciye kadar k 
namenin islam sünnilere tatbik 

miyeceğini söyledikten sonra me 
şu sözle, le nihayet vermektedir. 

"Bıı m~sajımın dinlerine her 
hile bağlı hulunan basit ve c• 
tabakaya yetişip yetişmiycccğinİ 
miyarum. Ancak bilhassa şunu ~ 
ra söylemek istiyoıum : 

--fslam camiasının, hürriyete 
şı kucağını açmış ve halada 'aç 
ta bulunmuş olan Fransanın niye! 
rinden _korkması lazımgelen bir 
yoktur. 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartJarı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketle ıç i n A 
bedeli değişmez y alnız posla mas 
zammedilir. 

2 - ilanlar ı~in ıd•ı eye miif 
caat edilmelidir. 

Seyhan Nafia müd~' 
lüğünden: 

20-3·939 Tarihinde ihale '~ 
mek üzere eksiltmeye konmuş . 
Adana tayyare m~ydanı istasy0~t 
nası ve hangarında yapıla1111i1 
(2570) lira (02) kuruşluk işe is1'~ 
çıkmamıştır. Bu iş 3 l ) 939 ı•' . 
ne müsadı f cuma günü saat o~ 1 
ih•lc edilmek üzere müddeti/. 
gün uzatılmıştır. l 1tekliler in bU 1 
de Nafia dairesine müracaatlar' 

1 

olunur. 

Umumi neşriyat müJüriİ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matba,_ . 


