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veni mnoıet vekHDerü ıntlhalb>o yarın e _,____--------~--------~~~~' 
MEBUS NAMZET· 
LERi iLAN EDiLDi 

... 

-
TAM 

Li STE 

Mi 1 iT Şefimizin 

-- ·--~ 
~ Ankara : 24 ( Telefonla ) -

Cürnhuriyet Halk Partisi Divan He 
Yeti dugu .. n saat 9 dı Millet Mcc· 
J' . . ısı Rıyaseticümhur salonunda top· 
lanarak Mebus namzetlerini tcsbit 

etmiştir. 
Cümhurrcisimiz ismet lnör.ü . 

Mebus intihabı münasebetiyle mil· 1 

letc bir hitabede bulunmuşlardar. 1 
Partimi2in ttsbit ettiği Mebus J 

narnzctlcr;ni bildiriyorum . Mebus 
ıcçimi bütün yurdda Pazar günü 
Yapılacaktır . 

A 
Afyon 
Ali Çetinkaya, Hüseyin Çeçe, 

Cemal Akçın, Mebrure Glinenç, iz· 
ıct Aka, Hamza Erkan, bir müstakil. 

Alrı 
I Doktor Hüsamettin, Han Bayrak, 
hsan Tav. 

Amaay• 
•• Esat Uraz, Nabk 
ıvıermici 

Ankara 

Aksın, lsmail 

ismet lnönü ( Reisicumhur ), Müm· 
laı Ökmen, Yahya Galip, Falih Rıfkı, 
Mümtaz Ağdar, Muammer Eriş, Aka 
Gündüz, Ahmet Ulus, Şakir Kınacı, 
~ref Dedeli, Feyzi, Belkis Baykal. 
ır müstakil. 

Anhıly• 

Cezmi Erçin, Numan Akııı, Ce· 
ınaı Tunca, Tayfur Sökmen, Rasih 
kaplan, Türkan ôr, Doktor Münir 
Soykan. 

Aydın 

Hulusi Alataş, Adnan Menderes, 
Nuri Göktepe, Nazmi Topçu, Mazhar 
Gerınen, Mümtaz Kaptay, Şakir Şenel. 

B 
Belıkeatr 

1 Hazım Çanklı, Hayrettin Karan, 
sınail Hakkı Kazım Ôı.alp, Mehmet c . , .. 
F':vıt, ~ahmi Selçuk, Osman Nıy_azı: 

t
hrettın Kuta Şevki Sözener, Hılmı 
rcı:netıi, M~zhar Akpınar, Yahya 
Zaı. 

Bilecik 

Su Salih Bozok, Besim Ömer, Muhlis 
ti ıner, Biilgöl Feridun Fikri, Nccınct· 
n Sah' , ır, 

Bittta 

Tevfik Temdli, Örge Evren. 
Boıu 

Fc:th· O E . Cc:ınaı 1• ~>:ar, Hasan Demir, _ mın 
l r: - ·

1 
' Zıhnı ÜJaen Muhsin Goren, 

'-'l'ln y r 6 , 

8 
er ıkaya, Demir Öz.çağlar, 

urdur 
lbrah· "'et Ça ım Necmi, Ahmet Ruhi, Meh· 

lhlı. 

'"'"•• 
\t General N A ı, Gaı· acı Tınaz, Refet Canı· 
d tıf Ak 1~ Kahraman, Refik Güran, 
~\lk, ı:-,~' M~stafa Fehmi, Sadi Kun· 

~-, ~ Guvendiren, Muhittin Ba· 
' azı. Güleç, Nevzad Ayaç. 

Hitabesi 

Partimiz 
ae ne ı 

b ••k•n ı 

ı • m • t 
ınınu 

r··-· Seyhan namzedleri ····ı 
• • ! Belediye başka" lağı • 

•• • Adana · 
• ! 
i • 
i Yll•retlnlz için CUmhurlyet Halk partlal gen I la i 
i kanllk dlv•nının te8111t ettlll mebu• namzedlerlnln ~ 1 ~·· i 
i rlnl afalıda Hin ederim • • m e. i 
! Rel•lcUmhur, CUmhurlyet Halk ! 
! ~~~p~b~hm ! 
• Is t 1 ·· .. • i me nonu ! 
• • ! Ali M Unif Y egcnağa ( Eski Se~ han mebusu i 
! Damar Arıkoglu ( Eski Seyhan mebusu \ i 
! General Naci El<leniz ( E .. ki Seyhan metrn5u i 
! 1 lilmi Uran Eııki Seyhan mebusu ) i 
! lbrahim Mete Eski Se.} han mebusu ) i 
ı Tevfik Tarman Eski Seyh:ın mebusu i 
, Jsmail Safa Ôzleı· ( Eski mebus ) • ı S;naa ~ekeHoglu < lkfüat vekiletô tilçuleo· mufcın,; ı 
i Şemsa şçcn ( Se.' .. a'l umumi meclis iza 1 i 
···-·-···-···-···-·-·-·-·-·--- . . . ·-·-·-·---·-·-·-·-·-·---~ 

Atıf Talha, Reşat Nuri , Azmi yuka-
rıöç, Nasuhi Royal. 

Çankırı 

Mustafa Abdülhalik Rcnda , Hü· 
seyin Cahil Yalçın , Kazım Nazmi , 
Ziya Esen, Akif Eıkan , 

Çoruh 
Asım Us , Atıf Tüıün , Mazhar 

Müfit, Ali Rıza Eren . 

çorum 
Mustafa Can, Eyup Sabri, lsmail 

Kemal, ismet Eper, Mıinir Mehmet , 
Şakir Palan, Süleyman ipekçi , N•Jri 

Kay11alp. 

D 
Den izli 

Ali, Ka· 
Yusuf 
Tahir 

Hamit Yerkman, Necip 
zım Savanlı , Emin Arslan , 
Başkaya , Tahir Akçakoca , 

Qertay. 
I IDlyarbakır 

lbrahim Salih , General Kazım 
Rüştü Bekir ' Bekir Mesut Altay '. 
Müfide Süren , Cahil Çubukçu ' Velı 
Necdet· 

E 
Edlrn• 

F Memik faik Dalgakıran , 
atma • . - Bal . Osman Şahın , Suat • 

lçel •aylavhlına partimiz tara . 
tından namzed ıl•t•rllen. de

l•rll hem,erlmlz Turhan 
Cemal Berlker 

kan . 

Ellzll 

" Fu~t Atı<slı, Fazıl Ahmet Aykaç, 
Sual Çırten , Fethi Altay , Sabit Ç . 
ğıroğlu. a 

Erzincan 

Abdülhahk Kıran , Aziz Sami , 
Saffet Arıkan, Salih Başotaç , isken· 
der Asına. 

SULHA 
DO~RU 

AVRUPA'DA HARB. 
AZALDI 1 GiDiŞ TEHLiKESi . 

Beynelmilel konferans toplanması 
teşebbllslerinden sarfınazar edildi 

Çemberlayn çok nikbin ı 
~o.s~ov~: 24 (Radyo)- Sovyet-

lcr bırlıtı hukumeti her türlu· t _ 1 k - ccavuzc 
arıı muı~erek_ .:-bir pakt yapılması 

h.kındakı lngıhı teklifine muvaf k t 
cevabı vermiştir. a 

8 

. Berlin: 24 (Radyo):- Çek-Alman 1 
hımıyc muahedesi neıırcditm· t' 8 1 - Ç ki . .. ış ır. u 
na rorc e crın himayes·ı t . . _.. emın edıl-
m~te ve Alman askeri k 1 . 

1 
uvvet erı 

Slovakya hududl ınna askc • . rı ınşatta 

serbeat kalmaktadır. I 
Londra: 24 (Radyo)- Başvek .1 

Çembcrlayn, Hdlif aks ve ba B ' 
aru d k

. • • _ Y onne 
m 8 1 a-oıuşmelcrdc h - • • mu temel 

tecavuzlcrc karşı tedbir 'ıtl"h .. -ıak ı aıı ıçın 
mu erede bulunmak üzcı c b 1 
milel bir konferans toplanın eyne • h ası veya· 

ut be~en.na.me neıri meselesinden 
vuroçılmıştır. Devletl<.!ı in ayrı ayu 

müzakereler yapması kararl11ştırılmış- ı 
lır. Son iki gün içinde siyasi havanın 1 

yumşamış oldutu ve bunada Romen 
-Alman ticaret anlaşmuının imzası· 
nın yegane delil olduğu görülmekte· 
dir. 

l11giltere hükumeti Almanyanın 
hiç bir surette ıhrcaahna sed çekmek 
için bir teıebbüs röstermiyecek ve 
fak at menfaıttlarını !ıaleJdar eden her 
hansri bir harekete karşı şiddetle mu 
kabcle gösterecektir. 

Fransada 
Kanununda 

Askerlik 
tidilit 

17 Yaşını 
Orduda 

• 
geçmış 

hizmet 
her Fransız 

alabilecek ! 
Erzurum 

" Doktor Fikri Tüzer . Aziz Ak-

' 

yurek, Pertev Denizhan N t k N 
k" E - Ş ' jj ı , a· 

ı• • .rgun:_ .ükrü Koçok ' Zeki Su-

1 

ludemır, Munır Husrev, Salıh Allut . 

Parla: 24 ( lladJO ) - f ran••z Mecllal aon Fevkalade top· 

1 
lantaaında M•rt t938 Tarlhll a•k•r alma k•nununUR M inci 

ı malldealnd• tadlllt ı•m••ttr. Bu tadlllt• gir•. aelcerllll lllz· 
ı meQnden tar.il •,abud henUz aekv• çe1tr1tm•m•• olanlar 

glna•u olaf'ak Fren•z ordnaunun letedllderl •Mftnh ç••••· 
caklardır • Eaklfehlr 

E~in Sazak, Osman l sin y f 
Ziya t t A k y • usu ' zıc rı an, bir müstakil . 

G 
Cl•zl•ntep 

Bekir Kaleli Mehmet Al' 
Mehmet Şahin' Ômer A. ı ata Kay' 

ı Ah ' sım Aksoy j 
met Aksu, Nuri Pazarbaşı Abd ' 

rahman Melek. ' ur. 

Glreaon 

General Ihsan Sökçe lsma·ı S 
bun~u, Münir Akkayu, T'alat bna a· 
Nafı Atuf, Hasan Vasıf S y, Ekli omey, Fıkret 

&umUfhane 

F h B!lal Sakara, Edip Server H 

Z~ mı Ataç, Şevket Erdotan 'y dsafn 
ıya, • usu 

H•kkArl 

lzzeı Ülyi. 

H 

• 
1 

1 
lçel 

Ferit Celil Güven T h C 1 B 'k • uı an emal 
1 erı er, Doktor Muhıar Ahm ı O 
· cık E · 1 ' c va-. mın nan. Cemal Mersinli 

leparl• 

~emal ~nal, Mükerrem Ünsal 
lbrahım Dcmır Hüsnu· ô d • z amar. 

latanbul 

• Refik Saydam, Ali Rina Tarhı,n 
K~zım Karabckir, Rafet Bele, Selih 
Cımcoz, Hüsnü Kier, Atıf B d 
Sadettin Oral Şükrü fi f' z· ayKı? ır, ' ı, ıya ara-
mursal, Safiyt l\x.mer Al' 1,. • • 

b
.d. "'K • ı ... anı, Abı· 
1 ın Daver, Galip Baht" Ah 

Ş-k - ıvar, met 
u ru Esmer, fbrahim Aliiddin Gi 

lzmlr v.1a. 

H11san Ali Yücel, Şükrü Saracot 
lu, Mahmut Esat Bozkurt, Hllil Men 
tef, Rahmi Gülgen, Reıat '-fimar, Cc 
l~I Bayar, Kimi Dursun, Sadettin E· 
tıke! Bina! Ertma , Mustafa Benri Su 
Şch~me Yün, Mehmet Eldeniı, Nazmi ' 
Erf1r. 

K 

Ve ayni zamllfHla P'r.,...· ı 
d• oturan on yedi ıat1ftl ~••r. mı, her h•ng• bir ı•bllllCI ••· Muhakkak ki • 
ne Fran•z orduaund• ıatetllll , ___________ ...;;;;;;;; 

.. nıfla vazH• alalallet:•lltlr • 
BUtUn FranatZ a.zeteıerl 

Mecllaln bu kararından hara· 
retle bahaetmektedlr • 

ret Kızıldotan, ômer Tuncay, Fuat 
Köprülü, Kahraman Argan Zehni Ur· 
hun, Ş :rcfittin Mercan. 

Ka•tamonı 

Şcfil. Arsın, Tahsin Çoşkan, Nu· 
ri Emaç. Suphi Çoruh, Hüsnü Açık· 
söz, Muharrem Celil Bayar, Hacer, 
Abidin Pınar, Rıza Saytok . 

K•J••rl 
Said Baysal. Reşid ôzsoy, Sa· 

dedin Selim, Ahmed Hilmi, Salih Bur
gay, Naımi Toker, Suad Hayri, Ô· 

mcr Taşcıotlu • 

Kırklarall 

Fuad Omay, Şevket ödon. Rüt· 
tü Aktn, Burhaneddin, Hamdi Kuleli. 

Klrfehlr 
Mehmed Sakalı, Haıım Dönekçı, 

tızet Ôzkan, Doktor Yusuf . 

Kocaeli 
Ali Saip Akbay, İbrahim Sürm~, 

Mehmed Dilli Salalibiddin Yaıı, ' . Ratıb, f brahim Oiblen, Kemal~ddın 
Orkıı.y, lbrahim Solun, Fuad Sorak· 
man . 

Konya 
Tevfik Fikret Silay, Ahmed Ham· 

di, Nuim Hazım. Ali Muzaffer, Gc· 
ncral Ali Fuad, Kiıım Gürel, Dok• 
tol' Osman Sevki, Klıım Okay. Mu11· 
tafa Ulusan, Fuad Gelir, Vehbi, Şük· 
rü, Galip Körtün, Jızet Erdal • 

KUtahfa 
Muhlis Erkmen, Vt'di Töre, Be· 

sim Atılay, Reccb Peker, Hüseyin 
Sami, Alacddin Kırıl, Sabri Erten, 
Mustafa Bacan, Ali Süha Delibaş . 

M 
Malatıa 

Turk Milletinin Mcdeni,,·ctin en 
ileri saflarında ~er tutması Milli e· 
melimizdir. Bu emeli tahakkuk ettir· 
mek için Liik bir Devlet kuran, 
Millete mUspet ilim zihniyetini ren• 
ber olarak kabul eden Cumhuriyet 

llalk Partisidir. 

• l lallı.a bağrını açan, gönluou açan, 
onun derdini dinle~ en tek rejim Cum· 
t.uriyct Halk Partisinin kurdup dev· 

lettir. 

• 
Cumhw·i,,·et Halk Partisi laer za· 

ınan Halkın Huk6met işlerini mUr&· 
kabe etmesine ve Jilclı.lcri) le duşun· 
cclcrini arasız bildirmesine imain 
veren: en demokrat. bir rejimin ifa-

desidir. 

talip Er, Lütfi, Hilmi Oytaç, Vasıf, 
Nasuhi Baydar, Mehmed Şevket . 

M•nı .. 
Hikmet Bııyur, Refik ince, Faik 

Kurdotlu, ~nan Ôrer, Yaşar ôzey, 
Kini Kara Osman, Osman Erçin, 
Kiıım Namı, Saim Özel, Rıdvan Na· 
fiz, Hüsnü Yaman, Asım Tümer • 

. M•r•f 
Hasan Re~id Tankut, Mehmet 

Eı ten~ Mansur Boıdotan, Abdulkı· 
dir Kemal : 

Mardin 
Rııa Levend, Edip Eren, irfan 

Ferid, Rıza Erken, Seyfi Oüıgör, Mu. 
hiddin Birge!, Ha ın Mcnemencot· 
lu. 

Mull• 
Hüseyı~ Avni, Hüsnü Kitapcı, 

Yunus Nadı, Sadullah Güney, Cemal 
Kara Mutia . 

Muf 
Hakkı 

Milde 

Kılınç, Şükrü Ataman • 

N 



T O R K S O Z O ....,,.,,.,,--,....--......,.,,........,!'!""'=".,....'--------------------...,, - -
iKTiSADi BAHiSLER ,ı .......................................... _______________________ ,\ 

Memleket meselele:i 

CEZA SiSTEMiNDE 
YAPILAN DEÖiŞME 

lhı©lb>eıroeırü 1 
, ............................ , ........................... __ I _____________ , 

Posta İşleri Maarifsever Bir 
Zenginimiz 

Öğretmenlerin 
çaylı toplantısı 

Türkiye'nin 
maden serveti 

ı:reat Briıa i ıı arııl ılı e taıl 

nıe(.·nıuasında 1'ii.rkıyeuü~ 

mıideıı serreıi hakkında §<İ • 
) anı ailckaı b11 makale var· 
dır. Bıınu aynen tercüme 
ederek aşağıya alıroru=. 

Ana 
dur. 

VE iÇTiMAi BiR 
MAHLUK : iNSAN! 

,--- ., 
Suçluyu cezaya çarptırmak t 

gaye değil, onu ıslah ederek 

ı bir vasıtadır. 
Yazan : o. S. 

İdareden gelen cevap 

J'iirl.ıı1zil &ll zeıesııı e · 
AD. f ,\ ,J 

25 2 939 Tarihli nüzhanız 
daki (iki okuyucumuzun şikayeti) 

başlıklı yazıya verdiğimiz 21 3 
93:1 Tarihli cevabımızın altında 

sözü geçen şikayete ııradan bir ay 

gibi bir zaman geçtiği halde h~nüz 

cevap verildiğinden işler in sür'atle 

insanı; içtimai bir 
mahluk olarak tavsif 

ederler. içtimai hey'et
ten ayrı olarak düşü· 

nülmesine imkan olmı· 
yan ferdin cemiyet kar· 

şrsında hak ve vecibe· 
!eri bütün içtimai me· 

1 yapılmadığı yolundaki ilave görül 

selelerin esasını teşkil eder. Cemi· 
yetin unsurlarından en mühimmi; 
devamlılığı ve sürekliliğidir. Cemi
yetin huzur ve sükununu ihlal eden 

ler, cı miydte aldığı vazifeleri yap 
mayanlar veya kötü yapanlar ka 
nunlarla, nizamlarla tanınmış hak 
!ara riayet etmeyenler ve bunların 
temini için konulmuş kaidell'le karşı 
gelenler suç işlemiş olur )ar Cemi· 
yetin aksülamelinin ihdesi demek 

olan ctzalarla karşılaşırlar. Devlet 
bunları zarar vermeyecek b?le koy· 
mak, burıların bir daha suç işleme 
mesini temin etmek için lüzumlu ted 
birleri almakla mükelleftir. Böyle 
olunca bu h a kkı; ga} eye vüsul için 

\ 

ler onları isteyrrtk iyiliğe sevkeden müştür , 

amiller mc}anındadır. Üç seneden· idareye miiteallik bu gibi ya 
beri tatbik edilrn bu usul muvaffak zılara bağlı olduğumuz yüksek ma 
olmuş ve iyi nflicelerini şimdiden kamların emiı ve müsaadesini al 
vermeğe başlamıştır. J"h madan cevap vermeye sa a iyettar 

Ziraat, inşaat, dokumacılık, halı bulunmadığınızın da ayni sütunda 
crlık, matbaacılık, mücellitlik, maran d · neşrını rica e erım. 

Seyhan P. T. T. Müdür V. gozhık, kunduracılık, madencilik, ba 
lıkcrlık ve saire gibi işlerde çalıştı· 

rılan mah~umlar san'at öğrenmekte ' -------------
Cemiyete ahlakı iyilfŞmiş, t~hsil ve 
terbiye görmüş faideli birer vatan 

daş olarak iade edilm•ktedir ki bu 
çok mühim mevzu; Cumhuriyet ida· 
resinin başarılaı ından biı ini teşkil 

Mebus 
ilan 

namzetleri 
edildi 

en muvafık ;ekilde kullanmak İcab · 

"tmektedir. Suçluyu cezaya çaıp· 
!ırmak gaye'.değil, onu isl<h ederrk 
zararsız bale koymak için cna bir 
vasıtadır. 

Eski devirlerde suç işleyenler 
cemiyetin içinden alıtıır bir tarafa 
kap • lılır ve Lu w retle maksadm 
hasıl oldu~u kanat.na varıla ra k artık 
onunla mt~ gul o'unmazdı . Bugün, 
su~luyu bir hastaya benzetirsek, l u 
hastanın hayatının ifra~ı d e ~il bil 
akis crvn tedavisi ve cemiyete n iıfi 
bir uıun olar< k iadrs i rii~ i'nülınek 
tedir. Mrderiyttfe ilPrfemr yolunda 
bulunan cem iy t !-er cüz'inden aza 
mi der e et de istifoc'e dm ek mrc 
tuıi yr fnclıdir. Puı u ltırin iç'n ce· 
ıaııın rt şr k ilde çtktır 1mrsi :azım 

geltc f ğ İ mr•elr si üurincle di~ka tle 
durulması icabtden rr ııhim bir mev· 
rndur. Muvakkat bir zaman için 
olsa dahi işten mahıum edilen insa 
nın cemiyet için bir tufeyli olması 
orun ahlakı üzerınde mtnfi tesirler 
husule getirir. Çalışmanın ve cemi 

7e te faideli olmanın z'evk ini, haya· 
tını bizzat kazanmak gururunu mah· 
kuma aşılamak lazımdır. Bizde cüm 
huriy<te kadar mahkumlarla meş· 
gul olunmaz, onlar zındanlarda ken 
di hallırine terkedilirdi. Tesadüfen 
veya btr hangi bir iztırar tahtında 
suç işlemiş olanlar kendilerinden 
daha fena vaziyette bulunanlar ara. 
sına teı kedilerek ahlaklarının daha 
ziyade bozulmalarına sebebiyet ve 
rirler ve bu suretle islah ıayesi elds 
edilmek şöyle durwn, ahi neticelrr 1 

hasıl olurdu. 

etmektedir. 
Türk Vatandaşın konulduğu ha· 

va ve güneş gibi en hayati vasıta 
!ardan bile mahrum olan zindanın 

kapısı, oraya inkılabın feyizli güne 2 
şini sokmak için ilk defa Cümhuri· 
yet elile açılmış buluı . uyor. Bu sa· 

hadaki faaliyet hiç bir tedriç ve te 
kiimül gözetilmeden inkılabın dev 

adımla rile }Ürüyece k ve ilerleyecek 
t ir. Bug ün ı i k adım lı rımızda dahi 
Cümhuriyrtin meyd21 a getirdiği bu 

feyizli varlıklar Avı ırpanın mo~ ern 
hapishan r cile r ı tarafından dahi tak 
d ır l,. a nılmak ta ır . Cümhuriyetin her 

Yat nd :,a k, rşı gös te rdiği şt fkat 

'' ılıt.mam ~u}gusunda l:ugün 
mahku Vatandaşlarda lu suretle 
ıstı fade et'lıek t ed i rl er . 

Fuar 
hızla 

Ziraat 

hazırlıkları 
ileriliyor 

.. . . 
muzesının 

tanzimine başlandı 

lzmir : 24 - Kültürpaıkta Fuar 
hazırlıklarına hız verilmiştir • Her , 
gün Kültürpaıkta ( 150 ) kadar 1 

işçi çalıştırılmaktadır. Ziraat Veka 
Jetinin geçen sene inşa ettirmiş 1)1 

duğu Ziraat müzesinin tanzimi ıçin 
de çalışılmaktadır . 

- Birinci sahifeden ar tan 

Said Huylu . Halid ~· enki, Naim E. 
ı c n, Hazım Teyran, Bir müstak il . 

o 
Ordu 

Ahmet İh s• n, Ali Canıp , Haydar, 
İ smail Taman , Selim Sırrı Tatcan , 
Hüseyin , Hamit Şarla, Vehbi Demir. 

R 
Rize 

Ali Zı r h , Hasan Calip, Raif Dinç, 
SaiM Dilemre , Fuat Sirınen . Kema· 
leddin Karni . 

s 
Samsun 

Hüsnü Çakır , Mehmet Ali Yüzel • 
Meliha Oraç , Amiral Fahri , Ru şen 

Barış , Zühlii Duruk on , SıHeyman 
Necmi, Naşit Frat. 

Seyhan 

Ali Münif Yiğenağa, Damar Atı· 
koğlu, Şeınsa Rı1.a İşçen , Naci Elde. 
niz, Hilmi Uran, lbrahim Mele, Tev 
fık Tarman , ls.'na , ı Safa , Sinan Te 
kelioğlu . 

Siirt 

Lütfi Aydın , 
Rıza Esen. Şe!ık 

Nafi Bekınan , Al i 
Ôzdemir. 

Sinop 

Cevdet Kerim lnc<dayı . Hu ' u ~ i 
Oruç. Yusuf Kemal , Cemil. Atay Ce· 
mal Alış 

Sivas 

lsmayıl, Akıl, Milat Şükrü, 
Necmiddin Sadık , Remzı çetin. 
Şemsittin Geyal, Ziya Başaran. 

IEmet Işıl<. Abdurahman Naci , Meb 
rüre Gürley, Atıf Esenbey. 

T 
TeklrdaA 

Fayık Özl ırak, 
Suphi Atay, Yahya 
Tiraki 

Tokat 

Cemil Edip, 
Kemal , Nazmi 

Nuri Hasın talebelere 
yardımı 

Maarif ve hayır seveılerimizden 

fabrikatör Bay Nuri Has tarafından 
Çınarlı ilk okuluna ( 500) metre 
murabbaı arsa, Cumhuıiyet, Necati 
bey ve Ziya Gökalp okullarından 
da ( 300 ) fakir talebeye iç ve dış 
çamaşı ı alacığı haber a'ınmıştır. 

Memleket hesa\.ına gösterilen lıu 
alakadan ılolayı kendisini iftiharla 
takdir ederiz Sayın fab r ikatöı Ün bu 
maarif severliği bir örnektir. 

Bir fabrikamızın 
hayırperverliği 

Şehrimiz Milli Mensucat falri. 
kası, 11,nkara Himayei Etfal cemi· 
yeti yoluyla Ankaıadan kimsesiz ve 
muhtacı muavfnt t 83 çocuğu hı· 

mayesi~e almı~tır. 

Bu çocukların yol paralarını, 

i aşe ve iba telerini Milli Mensucat 
fa brikası temin etmektedir. Fahri a 
idaresi Lu çocukları yetişti ı ecek, 

kendilerine iş ve ücret verecektir. 
Fabrika idaresinin bu güzel ha 

reketini takdirle karşılarız. 

Şehrimiz Orta tedrisat öirel 
meııleri dün akşam Kız Enstitüsün 
de çaylı bir toplantı yapmışlardır. 

V 2limiz Ali Rıza Çevik öğret· 

menlerimizin bu toplantısında bu 
lunmu şlardır. 

Toplantı çok samimi haslıihal 
!erle geçmiştir. 

HAVA VAZİYETİ 

Dün şehrimizde gökyüzü açık , 
bava rüzgarlı geçti. En çok sıcak 
gölgede 14 derece idi. Geceleri 
en az sıcak 4 derece. 

Bir vatandaşın bir ilk 
okula hediyesi 

Güneşli mahallesinden Kerim 
Bahçeci şehrimizin Güneşli lıkoku· 
luıia Hislon ma;ka bir duvar saati 
alarak iıediye etmiştir, 

Güneşli lıkokulu baş öğretmen · 
!iği bu güzel harekete trşekkür et· 
mektedir. 

Elektrikli 
Demiryolları 

Mis 
c.1Fürkiy~'nin maden seıveli, 1lık k( 

U ihracat ticareti için oldu ına ba 
ğu kadar ithalatının tedi 

' 0dini yesi ıçin de büyük bir ehemmiyeti 0nuna 
haizdir. Türkiye'nin işletme:•e bü B' 
yuk bir themiyd verdiği bu maden d k 11 

servetinin başlıcaları krom, kurşun. 0 ~~~ 
kömür, bakır ve linyittir. hnd 0 

Türk kromlarının en baş alıcısı ~ k a 
Alınanya'dır, on:la11 sonra lsveç ve ar ar 
Amerika gelir. ak Yo 

Almanya 1935 senesinde 40, ... g 
37 

~•asın 
425, 1936 senesinde 64.474, 19 y· 
senesinde 58.383, ton; lsHç 1935 at ! 
senesinde 31 312, 1936 senesinde to şı 
34 587, 1937 senesinde 45.889 ton: ş1 
Amerika 1935 senesinde 21.055. B· 

ır ar 
1936 senesinde 13.919, 1937 sene 
sin1e 45.632 ton kro:n almıştır. !;:ok-

Ttirkiyt'ııin bütün "şark kısmı M 
"kron bölgesi" olmak üzere meş· t I 

' rııe burdur. Ye buradski maden servet ~ad 
leri Türkiye'nin dünya krom piyasa lor~r 
sındaki mevkiini uzun müddet mu· u 
hafaza etmesine imkan verecektir. ~a ısl 

Türk bakırlarının gerek istihsal, a 
gı r~k ihracıt bakım 1 arından p< k •oğuk; 
yakında ehemiyet kazanacağı anlaşıl M 
maktadrr. ile: 

Havas ajansı ınuhabiri 

Macaris tandan koğuldu 
Son sekiz sene zarfında, Sov· 

yetler Birliğinde, mecmu uzunluğu 
1 iki bin kilometreyi geçen on de 

miryo'u hattı dektirıkleştirilmiş ve 
Paris : 24 - Peştedeki Havas bu hatlara lüzumlu elektıikli 

Nakliyatın kolaylığı dolayısiyle 
lskenderun serbest limanından bakır 
ihracatı için azami istifade temin il~ğil; 
f"dilecektir. Eskiden en mühim bakırJ.ıiç 
madeni Ergani' de idi. Şimdi Artvin tııi? 
vilayetinde bulunan MJrgul ve Ku· 
varsan da bunlara ilave edilmiştir. i va 
Kuvarsan madeninin imtiyazi eski akıt 
den lngilizlere aitti. Fakat şimdi hii rınc!a 
ku net tarafından alınmıştır. tek: 

muhabiri Macaristandan hudut ha- 1 
motriz, vagon ve sair levazımı ya 
pan l:ıit endüstri teessüs etmiş· 

1 i . 

Bu üç madenin faaliyeti şimdi· 
lik pek ehemiyetli değilse de bu se ord 
ne içinde ehemiyet kazanacağı bek 

ricine çıbrılmıştır. Bu tedbirin Ma· 
car seferb erliği hakkında Havasın 

neşrdtiği bir haber yüzünden itti· 
ı.aı edildiği zannedilmektedir. 

Üçüncü beş yıllık plan devre · 
sinde bu sahada büyük işler y~pı· 

---------------
1 

lacaktır. 1388 kilometresi esas 

lenmektedir. iı;in 
1937 ve i938 senelerinde Tür~dunu 

maden hazinelerine büyük bir cbeııı'. 
yet atfedılmiştir. ederi 

intihabı Mebusan Heyeti 
T~ftişiye riyasetinden: 

intihabı Mebu•an kmununun 45 
inci maddesi mucibince müntehibi 
sanilerin Htyeti T cftişiye riyasetine 
müracaat edrrek ellerindeki münte· 
hibi sani mazbatalarını kaydettirme 

h~t. :~50'si şehır hatlı, 102'si de 
tedavi istasyo.ıları hattı olınak Ü· 

1 
zt' re, 1.840 kilomdro demiryolu 
okoktıikleştirilecektir . 

J· Her ne kadar son bir kaç a'f . 
danberi Türkiye'nin en büyük eko· bılıni 
nomik faaliyeti zirai j,,tilısale tevci~ka g 
olunmuş ise de gerek ihracatı art kat, 
tırıp ithalatı ödemrğe, gerekse rni n.c k 
li müdafaa ihtiyaclarırın tatmini~ ııyet 
yarıyacak olan madenlere de ehe(lll 
yet veıilmiştir. 

ler i lazımdır. ı 

Donelz kömür bevzasında çok 
yüklü 260 kilometre bat elcktirik· 
leştirecej!'i gibi, Kalkasyada 320, 
Uralda da 314 kilomatre hat elek · 
tirik ile teçhiz olunac. ktır . Kutup 
çizgisinin ötesindeki Kola yaı ınıada 

• nı i~ 
Greal Brltain and the Ea ~ 

Marlın 26 ıncı güııü saat 9 da 
Mebus intiha h ı yapılacağından maz
batdlarını henüz kaydettirmemiş bu. 
lunan müntehibi sanilerin en kısa 
lir zamanda Heyrti Tdtişiye riya· 
seline müracaat ederek kayıtlarını 
yaptırmaları lüzurru i1an olnnur. 

r 
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u 
Urfa 

Alı Sa'p Ur s avaş Ahmer Yaz· 
gan , Mehmet Emin. Refet Ülken . 
Şeref Uğluğ, Kani lşbay. 

v 
Van 

Hakk ı Ul'jgıın , 
Fev z ı Boyat. 

lbrahım .<\rv&t , 

sı bAtlatı, mahrukat taşıma işini kö 
kündcn hal için, tamamiyle elektirik 
li olacaktır. Moskova- Leningrad
Ki~v esas hatlarında da bir çok l 
kısımların elektirikleştirilmesi düşü j 
nıilmektedır. 1 

Molotovun 18 inci parti kongre 

RADYO 
• BugUnkU program f/I 

sindeki tezleri mucibince, damiryo1u Ti r'..,ye I?cıdyo dıjiizı ı orı ı• ~ 'ıııta 
faaliyetinin çok artması ve 1942 'fü rAı)e Rodıosıı - .1111.uru !laıfıP· 
senesinde 510 milyar ton kilometre C t 1 25 3 39 . umarea -
yi bulması lazımdır. Üçüncü beşyıllık 13 30 Proğıam 

otur 

plan devresi içinde, elektirik ile mü 1 

cehlırz cer vastaları, umumi faaliye ' 
tin onda birini yapaçaktır. Bu su· 
retle elektirikli denıiryolları, 1942 
senesinde beş milyar ton · kilomet 1 

13,'.\5 Türk müziği- Pi. . ~ bi 
14,00 Memleket saat ayarı,•ı• 

reden fazla çalışacaktır. 

İntihabı Mebusan Heyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

1 

meteoroloji haberleri. 
11 

14. IC Tzrk müziği ( Halk 111 ı 
sikisi ) Sıvaslı saz şairlrri M 
Veysel ve lbrahim Takdim edt~ 
Sadi Yaver Ataman . 

M ·k ( u~' 14.40-1530 üzı 

türler ve opera aryalaıı ) 
l,730 Program 
17 35 Müzik ( Dans saati 

ıııa 

fikr 
du. 
Çay 
v,r 
ııı; 

ko 
la 

Cüml-uriyet devrinde kabul edF 
len kanunlarla cezıı sisteminde esaslı 
değişiklikler yapıldı. Şimdi iş esası ı 
üzerine kurulmuş ceza evlerinde 
mahkiiml;u bir taraftan çalışarak 1 
müstahsil, faideli birer insan olmağa 
çalıştırılırken lıir tar aftan da kendi 1 

!erine bilmedikleri şeyler öğreıilerek 
temizliğe, intizama, iyiliğe doğru • 
götürülmektedirler. Kendi sayilerile, 
kaz!lnçlarile geçinen bunlara; iyilik · 
lt'rinin mükafatı da tatdırılmakta 

dır. Bunların başında kendilerine 
meşruten tahliyelerini istey~bilmek 

hakkı tanınmıştır. Bundan başka 
yol, madc:ı ve inşaat işlerin1e çalı· 
şılan her günün iki günlük cezaya 
bedel uyılması, kazançlarından ya· 
pacakları tasarruflarının tahliyele· 

Müzenin tanzimi işiyle Bornova 
Ziraat mücadele istasyonu Müdürü 
B. Nıhat Egriboz meşgul olmakta· 

dır. Müzede Ege mıntakasının muh 

telif mahsulleri , Ziraat usulleri 
gösterilecek , burada kö{lüye mo 

dcrn z;raat usullrrini öğretecek 

tertibat alınacaktır. Ziraat müzesiııi 
hariçten ziyaret edecek olanlar , 

Türkiyenin Ziraat işlerini , mahsul· 
!erini toplu bir şekilde görebilecek
lerdir. Burada birçok istatistikler , 

ve grarikler bulunacaktır . Pamuk , 
hububat , zeytin , incir , tütün gibi 
Egenin belli başlı mahsulleri canlı 
tablolar halinde müzede teşhir edi 
lecektir . 

Galip Pekel, Sıtk ı Öçal, Nazım , 
Recai. Muammer Develi, Cemal Ko· 
zalı . Sıtkı Ataç, Hatib Ahmet, 

y 
Yozgat 

Celal /> rat 
rı lçöz, Sungur . 
Salim Korkmaz. 

Ekrem Peken . Sır· 
Veli!. Zıya Erkan. 

Mebusaıı intihabı M•rtın 26 ıııcı 
gününe rastlayan Pdzar günü saat 
9 da Adana Cüıııhuriyet H•lk Par 
tisi salonunda yapılacaktır. 

Pi ) f 
18.15 Türk mı.iziği (Fasıl lı 1 ~ 

ti) S.fiye Tokay ve Tah•in J(# 
kuşun iştirakile .

1 
19.00 Konu?ma ( Dış polı 

1 'lı1ıfll 

Digcr mahsullerim'zin de ka
liteleri , kimye i tahlili ri, gıda nİs · 
betleri görülecektir . 

Ziraat nıüıesi,fuardan sonra her 
mevsimde ziyaretçilere açık bulun· 
~ .. ,. r,, ... 

orl ar. Bı ra l a ı ı liu)!ük bır 

Trabzon 

Daniş l ~ ı l, Hal il Nılıat , Hamdı 
Ülkümen , Hasan Saka , Milat Ay· 
dın Raif Karadenız Sırrı Day, Sü · 
leyman Sırrı , Saib . Ahmet Yar, Sa· 
lise Abator . 
Tunceli 

Haydar Abdurahman 

z 
Zonguldak 

Hal i nı Türkmen . Hasan Kera· 
bacak Rilat Varda . Hüsamıtti n O 
kan . Yusuf Yiy;ı , Mustafa Bozkan 

Şinasi Servet . 

1 Sayın Müntehibi sanılerin elle
I rindeki munte hi fı i s~ni mazbalalarile 

birlikte muayyen zamanda reylerini 
kullanmak üzere Parti salonuna t•ş · 

• ı if etmtleri ilan olunur . 
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hadiseleri ) ,.,1 

19.15 Türk müziği : \3eŞ ~ 
rablı s~zla peşrev ve semailer f 
Tanbur, kanun, Santur, u~ . MıJ 
Cemil. Rdik Fersan, Vecıhe, 

: Gerisi üçür.cü sahifede-" 

ti 

ly 
Q 

la 



-

Yağmurlu gece 
il 

Miss w· Id . d' 
kimbilir ne merak et 

art k ıe en şım ı 

' .,11~ ~oşuyordu. N~ sa 
~ akıyor, ne soluna 

. Cildin' b" 

iKi oONLÜK 
EDEBi HIKA YE 

miştir l Koşa ko~a kit 
mdiyim. Siz bırakın, 
ben vereyim çay para· 

ı ~ 1 ır tunel istas· 
onuna atabilse. 

n dok~iıdenbire durdu. Ko'una birisi j 
, nmuştıı. 

~Jrıd Dön:fü baktı. Gözleriyle, karşı· 
1 a k a durmuş gülümsiyen bir adam 

ar ar~ılaştı, Kaşlarını çattı ve tek 
tak Yo!u~~ devam etti.: Kalbi, kopa 

• hı gıbı ,çarpıyordu. Heyecanlan· 
asınd h k y· a a in da vardı. 

ıtat .•ne .koşa koşa gidiyordu. Fa 
e k şımdı biraz da korktuğu için 

oşuyordu . 

• B· Adam takipte devam edıyordu 
ır aralık: 

ç k-Koşmayın, durun biraz. dedi 
ı 0 ıslanmışsıniz alın şunu. 

·tel Miss. Vielden' duymamazlıktan 
t k tek ıstedi. Fakat adam yanına 
a a a ar gelmiş, ona bir kamsele uz atı · 
• rOrdu. 
h -Teşekkür ederim. Böyle ısla · 

"I, a ıslana gideyim daha iyi. 
k - Şaşırdını~? Hadi alın bakayım 
şı1 80ğuk.tan ölürsünüz sonra. 

ile: Mıss Vielden soğuk bir eda 

le 
ır -Size ne? dedi. 

in il .-Her halde ölmek iyi bir şey 
k rJ;:ğıl; değil mi ya? Alın hadi, giyin. 
• 
1 ıç yoktan yere hasta olmak iyi 

ııı illi? 

~· Ada •• ın tatlı ve ahenkli bir se 
ır. i d . Var ı Miss Vielden ağzını açmıya 

sını . 

Miss Vielden : 
- Padesüyü ne zaman size ve 

rebilirim? diye sordu • 
Adam bir randevu verir d;ye 

ümit ediyordu . fakat yabancı a· 

dam gülerek : 
- Al Sahil dedi. Uniıltum ... 

Buyurun kartımı. Zaten ben sizin 
adresinizi biliyorum .. 

Tekrar gü!dü. Birbibirlerinin 
e/Jerini sıktılar ue adam hemen çık 
tı gitti . 

Miss Vielden bir müddet da· 
ha oturdu. Çaydanlıkta daha bir 
hayli sıcak çay vardı. 1 ekrar yağ · 
mura çıkmad~n evvel, on dakika 
kadar daha bu sıcak hava içinde 
kalmak istiyordu . 

Fincandaki çayı karırştırır ken 
kendi kendine gülümsüyordu. Ba
~ından geçen bu macera onda hoş 
bir tesir bırakmıştı. Otobüste yer 
bulup da oturduğu zaman Londra 
caddelerinden geçcı ken, yabancı· 
)ar aıasında okuduğu romanlardaki 
maceralara benziyordu bu . 

Miss Vielden yeni arka-fa~ı 
nın ismi ne acaba diye kartı tekrar 
aldı baktı. Fakat, bakar bakmaz 
}'ÜZÜnÜn ifadesi değişti, gi)zleri mü
teessir bir hal aldı, Belki bu, tecs· 
sürden daha büyük Lir şeydi; belki 
de bir sukutu hayal... 

1 
1 

Bu akşam saat 8,30 da 

Alsa ray • 
sınaması 

1939 senesinin en büyük ve en müstesna şaheseri olan 

Greta Garbo - Charles Boy er 
Gibi zamanımızın en büyük iki dahi sanatkarı tarafından 

Sureti fevkaladede temsil edilen 

Napolyon Bonapart 
\e 

Kontes Valevska 
Tarihin kaydettiği ~n büyük aşk ve serg"z t fi .. u eş ı mını sunu 

ilave olarak: En yeni dünya haberleri. 

DiKKAT: Bu fıl=m için loca balkon koltuk nuınaralıa . . 
evvelden temini ve filim uzun olduiundan ta d ır, bılctlerın m zamanın a leş rifiniz rica 
olunur. 

Telefon 212 Alsaray 
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Aşk ve fstirap Filimlerinin E 1 k h msa sız a ram anı D ı k A 
( JEAN GABiN ) ve Bora Filminin unutulmaz e ıa ar 

( MICHELE MORGAN ) Yıldızı 

TAN SiNEMASINDA 
----=-sım-=ıı~ 

Bt:şeıiyete hitap 
mevzua sahih 

AKŞl\M 
Takdim ,~dilecek olan 

ed< ıı Pisıkolojik ve ft\ hlaı'e K t' l b ll\\f .ı ,ir 
ve Ü}Ük bir aşk çrrçtvesi dahilinde 

cereyan eden 

SON BUSE : \!akıt bulamadan kamseleyi omuzla 
u tında hissetti. Adama doğru döne· 

tek· 
di• . - Siz ne yapacaksınız? dıye 

Karta bir kere d.,ha baktı. Ha· 
yır, yanlış görmen işti. 1 

Kartta şöyle yazıyoı du : 
FRANSIZCA SÔZLÔ M-k 1 F u emme ilmi yaratm 1 d ış ar ır 

se ordu. 
ek B · d.. .. . . B . . -- ,.nı uşunmeyın sız. enım 

h;in kavi bakın, eldiven gilıi vücu 
·r~dunuza uydu. Fena değil değil mi? 

cı11 - Çok güzel. Çok teşekkür 
derim. Fakat ... 

Y b' ~iss Vielden ne söyliyeceğini 1 
~ kılmıyordu. Kendis;ne kimsenin ala 
cı k a göstermesine alışık değildi kıl Fa 
r~ at, bu iyi kalpli yabancı adam yi· 
1 n.e kendisi konuşarak onu şaşkın Vd 

·tıı ırı Yelten kurtardı: 

IJl - Çqy içtiniz mi? 
Miss Vielden daha akşam çayı 

ı nı içmemişti. 
N - O halde gdin şuraya girelim 

e de olsa ku·u ve sıcak bir yer. 
h Mıss Vielden kendisi de şaşlığı 

John E. Brauııt • 
Pardesü Satış Memuru 

Kartın arkasında da pardesü 
mağazasının ismi ve adrrsi vardı, 
altında da ~unlar yazılıydı : 

Bu pardesü hoşunuza gittiyse 
alın sizde kalsın, bize 1 sterlin 10 
şiling gönderirsiniz. Eğer almak is· 
temiyorsanız telefon edin, adam 
gönderir grri aldırırız. 

Miss Vieleden bir müddet dü 
şünceli bir halde kaldı. Sonra çan
tasını açtı ve parasını saymağa baş 
ladı, 

O gece eve de gitmedi. Evinde 
ki hcr.ı zatak, hem oturma o~ası 
olan oda gözünde bütün güzelliğini 
kaybetmişti. Sinemaya gitti ve evde 
içecrği çay yerine kakao içti. 

~ldf", oradaki küçük kahvcya girme, 
Yı kabul etli. Kadının hamisi çay veı' 
Ralete gcliı tli. 

Adam Miss Vieldenin karşısına ,-----~---
oturrnuştu 

d· -Ne fena bir hava, değil mı?I RADYO 
9 

ı 1Y~rdu. Çıkarın aıkanızdan kamse· 

keyı şirndi. Ceketiniz kurusun. Çıkar 
en · gıyersiniz. 

•11~ k Miss Vielden adamın dediği gi· 
~ ~aptı, Bütün bunlar o kadar alış 
n~. 1~1 ye beklemediği şeylerdi ki 

rıoı . 1 . . du ış etmıye muktedir olamıyor· 
Çay) Çok acıkmış bir insan ha:i ile 
Verd~ ~aletesini yedi, sonra adamın 
tniy ığı cıgarayı aldı ve zoraki gül 

4! çalıştı y . 
k ahancı adam mütemadiyen 
onu~u 

laınış Yordu. Evvela h3vadan baş· 
tata,

1
' sonra bugünkü nakil vası 

terrıasna geçmiş, siyasi meselelere 
ır. et · ''tıı 

1
• • ınış, kadının ne iş yaptı· 

- IKinci sahifeden artan -

tü Bardakoğlu, Cevdet Kozan . 
19.35 Türk müziği Çalanlar : 

V<'cih<", Ruşt n Kam, Cevdet Ko 
zan. Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 -

Kömürcü hafız post - Hüzam Les • 
te - Aldımhayali perçemin. 2 -
Sadettin Kaynak - Hüzzam şarkı 
_ Bin hüzün çokdü. 3 - Hacı A · 

rif bey - Hüzzam şarkı - Rahar 
geldi beyim evde duı u1nıaz . 4 -
Tanl-ıuri Faize - Uşşak şarkı -
Niçin naleudesio böyle. 5 - Asim 

Frnnsız Ediplerinden PIERRE MAC ORLFAN' I 
TlM isimli meşhur romanından alınan bu ~ h ııın9 S SLI RIH· 

F·ı M b k ı şa eser 38 Vened'k ı m usa a asmua en büyük Sanat "k 4 f 
1 

L 
- k mu a atını kaz 

ve ugune adar görülen ve l ilinrn m 1 .J anmış 
b

. d .. .. . . t\2Uall-cın lrn.lı~ı· 
ır mevzu a vucuda getırı!miş cidden l .. "k b' f' . \ a • uU}U it ıln dır 

ilaveten: 
BUCK JONES taıc,fır.ca n oprıın lt'<c-ı l• K 1 J ' (,V <'} fıln i 

Ateş Saçan 
Dikkat: 

Suvari 

Su va re 8.30 da ba~lar Loca ve Bal kor b · ı 1 . . 
aldırılma ı rica 1 

1 1 et c rırıın evvelden 
o unur Telefon Tan 266 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczahanedir I 

Vtfık paşa !:;tanhııl Şehir tiyatrosu 
5anat karlarından Behzad dutak' 
. . k ili 
ıştıra le . 

21 15 Memleket saat ayarı. 
2} .15 Esham, tahvilat, kambi 

)'O - nukut borsası ( fiyat ) 
21.2 5 Müzik Nı şeli plaklar- R 
2 l .30 Fol klor ( Koroğlu hakk · 

da ) Doçent Pertev Boratav ın . 
21.45 Müzık (Halil Bedi Yönet · 

kcn ) 
22.00 Hjjftalık posta kutu u 
22·30 Müzik ( Küçük Oı kestra 

- Şef: Nrcip Aşkın ) 1 - Jvhann 
Strauss - Bir gece ( Vals f'ndigo) 

1041 >i 

Belediye Riyasetinden: 

1 - Evvelce açık a tt 
konulduğu halde t l'b. ·' ırmaya 
d 

'h a ı ı \ırrnıadığın 
an ı ale müddeti on .. 

m 
1 

H'"kA gun ıızatıl 
ış o an u u net civarındaki Ulus 

parkıı ı 1 ıaraç:ı kısmı ve büfe . 
aı ttırm · ı · .k. 

1 
aç k . a ı c ve ı ·ı sene ınü Jdet' 

ıcara verilecektir. .e 

. 2 .-:- Yı.l'ık muhammen icar be· 
delı yuz ellı liradır. 

. 3 - Muvakkat ten,inatı 22,50 
lıracJır. 

4 - ihalesi Nisanın 6 ııcı Per· 
şen~.be g.ünü saat on brşte Beledi> e 
encumenınde yapılacaktır. 

• 5 ~ Taliplerin burasını işletme· 
g~ ehlı olduklarına dair ihale tari 
hınden l.ıir hafta evvel B 1 d' _ . e e ıye en· 
cuıı_ıenıne mü . acaal cdeı rk ehliyet 
vesıkası almaları şa tt r ır. 

~ ' Şınd ' ,~mıı, rı en memnun olup olmadı 
~i erede t raıdtırı oturduğunu sormuş, 

1 
• ' ahalılığıııdan bahsetmiş 

f . \' ilrını 

b 
. _ Uşşak şarkı - Cana ra 

eyın . . 
k'bi handan edersın. 6 - Bedrıye 
~ Karcığer şarkı · Cüneş doğ 

1 

.2 - G~lvyn - Cambazlar ( Foks. 
trot ) 3 - Komzak Viyana aş· 
kı ( Potpuriler ) 4 - Lincke _ 

6 - Şartnamesi yazı işlerı' mu··. 
d'" l'"ğ" uru undedir. isteyenler oradan 
para ·ız alabilirle r. 

1 Taliplerin ihale günü muay 
muş damlara · .. 

20 
OO Ajans, metc:oroloıı haber 

feri, ~iraat borsası ( fiyat ) . 

20
.15 Temsil (Merakı) Ya-

. Merhum 

~1 bir \1 k'saat kadar konu~tular . 
~add~ saaat' ıt geçirdiler. Sonıa a· 

ı •ne b k · a tı ve yerinden fır· 

Dans melodisi 
23.00 Mtizik ( Cazband - Pi ) 

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

yen s~atte muvakkat teminat nıak 
buzlaııle birlikte Belediye e .. . .. ncume 
nıne muracaatları ılao olunu r. 

10426 

1 

ı 
1 

ı 
1 

, . 
1 

1 

ı 

1 

! 

-
Bütün gönülleri büyüleyen şt?hese · !... 

( 

Janet 

s • t en o r ı a 
( Altın dağların kızı 

Yıldızlan : 

Makdonalt - Nelson 

A " 
rı 

• 
sıne 

da 
a 

) 
) 

Eddy 

. . 
Büyük muvaffakıyetle devan1 eaıyor 

vakıt açıktır . Localarınızı ve ynlerinizi erken temin edıniz 

Telefon Asri 250 

25-Mart - Cumartesi gündüz 2,30 
matinede büyük proğram 

1- Senorita 2- Sevenlerin Günahı 
( Duğlas Fairbank JR. ) 

10427 
--------------~:;.;...----------------------= 
---------------------------------------

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

Hindistw, Se}lan, Çin'e Cavadan doğıud.n dogıuya mÜe!sese na
mına getirilen rn n ür tel ap. ftze 'e hkulu ça)lardeııı \ukuf ve itina ile 
yapılan. l a~ mrnlaı dıı P.eı :zo ı f göı e değişen m n.aralı tertiplrı i vardır.; 
Wuhtelıf ı ıı s ve 1 ii} i ~ i ktc ~ulu \f pahtleı içeıİ!.inde s<ıtılır. Ambalaj·: 

tarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli r cfaset \e halisi)etirı"n teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eştker ticarethanrsi ve iyi cins mal satan 

h&kk aliyelerde satıh r. 

1 
Umumi dt polar ı ; l~tr. nl ul Tal mi~cnü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 

a t• a ) 
Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

-

____ r_eı_g_ra_f_a_d_re_s_i_: __ A_L_B_A._.Y_R~A~K.:_~l~st~•n:l~>u~l~.----- C. 
1 ------

1 
Yeni çıkan kanur ve nizamlar ı 

---------- ---------
,\razi Vergisınin 1935 mali yılı sonuna kadar 

olan bakayasının terkinine daİ!' l<:anun 

- üü ıden arta11 

/\ "1111 L ı arı 'ı : .!<ı J / <n<J 

'\ 'Hl tarı/u : - 2 /<J J') 

Yukaııki fıkra hükmü, mezk('ı senelere aid olupta 2566 ~ayılı kanu· 
mrn 6 ncı ma 1desine göre taksıte bağlanmış ve henüz tahsil cJilmemiş 
olan (bu taksitlerin tediye za'llnnl rı gelmiş ol un olmasın) arazi vergisi 
b~kayasile murız,:un kesir ve cezıılarına Vi". tezkere be !ellerine de şamil
dır. 

Bu kanunun m"riyete girJiği tarihten sonrn m"zkur senelere aid ol· 
malc üzere yenidrn arazi vergisi tahakkJk ettirilemrz 

Madde 2 Vergi mıkdarını anlanı:ık için mürac1at eden emlak sa-
lıiblerilr yeni.len inşa olunmak \ eya kıymeti 2rltırılmak Vf'} a eksiltilmek 
sure tile vukırat görmüş ol n bina ve arazi için bir def aya •nah sus olmak 
Üzere sahiblerine te'>liğ olun 111 tezkereler nıuka~> fi alın.n 1kta olan tezke· 
re bedelleri d,. Vılayet hu,u·İ i Jarelerıne devıeJilmiştir. 

Malsandıklarırıda nıe\ cud olnn it zkeıeler para ız olar ak hususi ida· 

relere devrolunur. 
Madde 3 - ?901 sıyı'ı ı a 1un ırı 17nci ma Jd.: i muci >'nce vila)el husu-

si idnrelrıinin Mali}e· Vtkalı tine \t 111 rğe mecl ur olduklaıı tahrir masrafı 
alınmaz. 

2901 ve 3161 sa yılı karıunlard göre sarf edil:n · ~ v.: t hrir n •t iceleı j. 
nin h"r vilayette tatbık mevkiine konul nasın kaJar s dedilecek olan 
m bılığ 1938 ve müteakib nııli yıllar M tliy Vr.'dlı-ti bütçelerinde ge· 
çen ve eski sene ıer mahsıı ~alı na •nıle . açılac tk fa ıllardan 3010 sa yılı 
kanun hükümleri dairesinde nrısu\ı edılır. 

Madde 4 - Bu K •nuıı neşri tarilıınden muteberdır. 
Madde 5 - Kanun lıükmünii icraya Dalıiliye ve Maliye Vekillrri 

memurdur. 30 1 1939 
(SON) 

Kaçakçılıktan başka bazı inhisar suç\arınd \Il 

doğan para cezalarından vaz geçilebile ~eğine 
dair kanun 

/\ıılml taıılıı: 21 1/ J<J J') 

\c§rı l ınhı: 1 JI 1939 

Madde 1 790 sayı'ı k, nunun 19 uncu m d les"ıle ''3 .. .. .Jd . . . . . " uncu ma..ı e. 
sırım nakıl trzkeresı olmakc;ızın ıc:r.\''"' ve ispirto'u 'ıç' ·ı ki' ·d f ,-, <:ı er na ıne aı 

ıkrasında ve 2441 sayılı kıınunun 4 ıincii ve 5 inci nn Udcrinde ve 

(Sonu Var) 'JS8'~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar 
En az 

1 
En çok 

K. s. K. L Kilo 
Koza 

~ 

9,50- 1 
~ 

Piyasa parlağı • 34,50--- 35,75--
Piyasa temizi • 34 1 

1 ---
1 
1 

Klevland 35 1 38 
-- ·- - - -

Y -APACJ 
Beyaz 

~ 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 

~ Yerli "Yemlik. 
"Tohumluk. - 4.62 • 

HUBUBAT 
Buğ'day Kıbrıs 1 

• Yerli 3 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18,25 

- . 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • ·- .ı:ı Dört yıldız Doğ'ruluk 
--

.&l .. 
~ o: üç -= c • • 
.2 ..:: Simit ·- .. " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet "' "' "' .... üç 

" " 
Simit 

" 
Livcrpol Telgrafları 

&Mı~ 1 
Kambiyo ve Para 

24 / 3 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Ptnt 

Hazır 5 16 Lireı 

ı--
Vadeli 1. 4 79 Rayİşmark 

Frank (Fransız ) -3-35 
Vadeli il. 4 60 Sterlin ( İngiliz) -5-93 
Hind hazır 1-+ 17 Dolar ( Amerika ) 1261 93 
Nev~ork 99 Frank ( İsviçre) 00 00 

-------------·-------·--------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alır. an yada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahand ~ r in Je uzun •üd· -det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 

fat eczahancsi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12- 8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a, 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

69-156 10116 Nuı-nara: 200 

1--------------------------------------------

1 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilümum Elektıik laahhüdat ve tesisatı her türlü Elektıik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli sinema makinalau, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
23 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlamıştır. 

---------------------------------------·-------------
' 

Seyhan Posta , Telgraf ve Telefon müdürlüğünden: Adana asliye ikinci 
hukuk hakimliğinden: 

Tahmin 
bedeli 
tut arı 

L. K. 
4900 ()() 

400 00 

4500 01) 

406 00 

Beherinin 
tahmin 
bedeli 

L. 
3 

4 

4 

5 

K. 
50 

00 

50 

80 

Dipten 2 M . 
Tepeden T . yukarı 

muhiti muhiti 
Adedi Cinsi Tt11ii S.'M SiM 

1400 Çam 

100 

1000 

70 

" 

" 

" 

6 

7 

8 

8 

40 

40 

40 

40 

50) 
) 

55) 
) 

60) 

60) 

Pozantı 

P. T. T. 
merkezi 

o.maniye 

P. T. T.M. 
Kozan • 
Feke 

" 

650 00 6 50 100 " 6 40 50 
525 00 7 50 70 " 6 40 50 
150 00 5 00 30 • 8 40 60 Yenice 

ihale tarih 
ve saalı 

10/4139 
saat 14 

11/4139 
saat 14 

" 
• 

" 

Muvakkat 
teminat 

ihale şekli L. K. 

Kapalı 735 
zarf 

Açık eksiltme 30 45 

" 
" 
• 

Adananın eaki dabahane mı 
lrsinden Rağıp Sepici evinde 
detin mahalli ikameti meçhul A 
karada Toros otelinde garson M 
met aleyhine açtığı ihtar davı 

yapılmakta olan duruşmasında 

dei aleyhin bir ay zarfında e ' 

dönmediği takdirde ihtarın tes 
karar verileceğinde muhakeme 2 
939 salı saat dokuza talik edil 
tir. Mezkür tarihe kadar;evine 
mediği takdirde ihtarın tesciline 
rar verileceği kendisinin mahi 
olmak üzere ilan olur.ur. 

165 00 5 50 30 6 40 50 • " Ceyhan • • " 

48 75 
39 38 
11 25 
12 38 10424 

1- P. T. T, fdaresinın 939 seııesi ihtiyacı için Karaisalı kazası dahilinde Yanıklar ormanından kesilmek 
Üzere yı.karıda yazılı ebat, evsaf ve adrde göre telgraf direği alınacaktır. 

2- Direklerin nihayet 15 Mayıs 939 tarihine kadar kesilmiş olması ve Temmuz ayı içinde de şartname· 
sinde gösteri/en tarihlerde teslım yerlerine göre teslim edilmesi lazımdır . 

Kayıp mühür 
Bir cürdan içinde bulunan Yı 

3- ihalenin şekliyle tarih ve saatı ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir . 

Jı mezr ı.asın 1a .<i 20 dönümlük b 
mın tapJsu ile hususi araba sür eb 
ehliyetnamesi vr. şahsi mührüııtir 
dün kayip eltim. Bu mühüıle 1'ı 1§t 
kimseye borcum yoktur. TapuP 

4- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan Pozantı teslimi direklerin eksiltmesine iştirak edecek talipler 
mühürlü ttklif mektuplarını kanuni vesaik ve yüzde yedi buçıık teminatlariyle birlikte ihale taıihindeki saattan 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. Postada vaki olacbk 
gecikmeler kabul edilmez. ve ebliyetnamerıin yenisini çıkar On 

cağımdan eskisinin hükmü olma 
ğını ilan ederim. 

5 - Talipleıin teslim yerlerine göre gösterilen ihale gün ve saatında muvakkat teminatlariyle bir:ikte Sry 
han P. T. T. Müdürlüğündeki münakasa ve ihale komisyonuna ve daha fazla izahat almak ve şaı tname ile 

Al>durra2ak og" lu · i 
rı 

Mustafa Aksüvek 
mukavelenameyi görmek istiyenlerin Müdürlük kalemine müracaatları. 10423 25- 29-4 - 9 

Türkçe sözlü filmlerin en büyüğü ! ... En güzeli !. .. En mi' ess i ıi ! .. . ----, 
Markopolonun 

müdhiş maceraları 
ı_ .. ı ______ , 

OYNAYANLAR: 

Mübdi sanatkar ( Gary Kooper - Sigrid Guri ) 

P E K 
yakında 

• .- Asri sınemanın -. 
Büyük salonlarında muhterem halkımıza takdim edilecek , Ateşini ce 

henncmlerin alevinden, azametini gönülltrin kas ırga~ından alan bu 
sinema harikasını görmrğe şimdiden hazırlanınız 

Telefon 250 10413 Telefon 250 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Kıııkkaledc çalıştııılm<k üzere lesviytci ve tornacı alınacaktır. istekli 
ferden Ankaı ada l u'unanların Si1ah F obı ik asına, lstanbuldakilerin Zeytin· 
burru fabrihsına, lzmirdtkileıin de İzmirdeki Silah Fabrikasına, bu }er
ler haricinde olanların da ıstida ile Umum Müdürlüğe müracaatlaıı. 

7- 9- 11- 14--16-18- 21 23- 25 27 t0346 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 

1 
bııyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 10-10 

Yıtık Şahadetname 

929 -930 Yılında Adana istik 

lal İlko'.culundan almış olduğum 
şahadctnameyi yitirdiğimden )eni 

sini alacağım yitik Şahadetnamenin 
hükmü olmadığını ilan edeıim . 

Mestanzade mahallesinde 
16. Nomaralı evde 
Süleyman oğlu Kadir 

Kadir Toker 

1041 

:-~=-----~=--~---------------.-ıelli 
Sinemanın En Kıymetli ve En Şayanı Hayret Siması Sesi 

Çağlıyan/ar kadar Güzel, Nefis ve Harıkulade alı 

YILDIZ 
Sizin En Büyük Sevgilini.ı 

DEANNA DURBİN ----"'1!-... 
Greta Gaıl:ıo,nın Sevgilisi Oıkeslra Şefi 

LEOPOLD STOKOWYSKI ve ADOLPH MENJOUE İ 
ile beraber Yarattığı Sene.nin Muazzam ve Emsalsiz Şahescrı olarak 

GÖRECEGINIZ 

- ,-..
1 1

.-
11 
-YÜZ ERKEGE-~~ 

:JHI BiR K iZ !! 
...... ıiıııııı ................................. ııiııııl'li 

MUSiKi GENÇLiK VE DOYULMAZ GÜZELLiKLER 

Filminde Bütün Adanayı Yeniden Cezp ve Tesh' 
• Edecektir 

Pek Yakında 

Tan Sinemasında 
D·ıkkat . !ık Geceki Şeref Galası .için Localar Şimdiden 

• Alınabilir Telefon : 266 1040-4 

·-----~---------------------------------------""· 

T. 
g, 
& , 

it\\lUJIMl~B>A1~A, 
CAN ll<UQTAQ.1°'-

,f • , 
- ,r , •• 

:..~ «., 

• 

~l 

Umumi neşriyat müdüriİ~ t~~ 
Macid Güçlü~ _/ 

~ Adana Tüıksözü matb••' 


