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eisicümhurumuz. lnonu 

lstanbula hareket etti 

CUmhurr•l•lmlz ismet lnllnU 

.. reisimiz milli şef jsmet lnönü bugün 
Ankara: 1 (Telefonla)- Cunıhu~ h ket etmişlerdir. Cumhurreisimiı. 

saaı onda husucıi trenleriyle lstanbu a arle vekillerimiz ve mebuslar-
ırard b . . . R f'k Saydam, maraşa ımıı 

a aşvekıhmız e ı h~ t ·çinde u~urlanmıştır. 
•ınııla binlerce halk tarafından teı.a ura 1 

HARiCiYE VEKiLiMiZ 
iSTANBUL YOLUNDA 

S g"'lu dün gece Pirede Savarona 
araco . f d" 

yatında parlak bir zıya et ver ı 

Ankara Halkevi 
temsil kolu şeh
rimize geliyor 

Adana Halkevlileri de 
Ankaraya davet edildi 

l'> nkara : 1 (Telefonla ) -Ankara 
Halkevi çok faydalı bir teşebbüste 
daha buluıımuştur. Burada büyük 
muvaffakiyetlerle çalışan ve ev sah
nesinde dainıa takdir ve alkış top. 
lamış olan temsil kolu müteaddit 
temsiller vermek üzere Adana ve 
Mersine gitmeğe karar vermiştir . 
Buna mukabil Ankara Halkevi salo. 
nunda temsiller vermek üzere Adana 
Halkcvi temsil kalunu da Ankaraya 
davet etmiştir. Her iki temdl kolu 
da seyahatlerine mart sonunda \'e
yahut ni5anın ilk haftasında çıkacak
lardır, 

... 
Bir Ticaret Lisesine 

ihtiyacımız var . 

NEVZAD GÜVEN 

Atina ; 1 (Radyo) -Türkiye ~üm 
huriyeti Hariye vekili ekselans ~uk~ l! 
tii Saraçotlu dün Piredek~ endu~trı j 
ltıüessesclerini ziyaret ~tmıs . ve oğ"- i 
le de yatkulüpte verılen ııyafette ı 
hutıınmuşlaı dır. Bu ziyafette elçiler 
\'c hükümel erkanı hazır bulunmuş
lırdır 

A 
do.na Orta Ticaret mekte
bi binasının inşaatına baş· 
landıgını haber aldık . Beş 

altı .Y'l cv,•cl yapılan bir teşebbUsUn 
bu suretle gerçekleşmiş olması Ada-

Akşam da Savarona yatında Silk-; 
rü Saraço~lu bir ziyafet vermiş ve 
Yunan erkinı bü ziyafetle hazır bu· 
lunmuşlur. 

r nalıların UzUntulerini dağıtmış ''c hu
vuk. bir C\'İnç uyandırmıştır . 

Ziyafeti bir resmikabul takip et· 

ıniştir. Şükrü Saraçoğh bu sabah 
lstanbula hareket etmiştir. 

[ SURİYE KARGAŞALIKLAR! l 
lô.zkigede gene kanlı 

çarpışmalar oldu 
lialktan bir kişi öldü, beş kişi de 

ağır surette yaralandı 
HAFTA pARISE GiDiYOR 

SURiYE KOMiSERi BU 

d Halep : 1 (Hususi muhabirimi: 
tıı) - Lazkiyeden bildirdiğine go

~~ Süleyman Mürşict'in müsellah a: 
s ınları tarafından te:hiş hareketı 
d~rı dereceyi bulmuştur. Bu çetel~r 
ç 11 akşam Ceble ve civarında bır 
~k kimselerin evlerine ve emla_kları
ıkı taarruz etmişlerdir. Çet~l~r~n ~~-

bir arı kurşunlardan bir kışı olmuş 
kaç kişi yaralanmıştır. 

~ili Bu haber kasabada şayia olunca 
rı~~k heyecana gelmiş, hükumet ko 
rı10 1 Önünde toplanarak bu hale bir 

ayet verilmesini istemişlerdir· 
llırı Bunun üzerine hükümet konait· 
~ra tnuhafazasına memur bulunan 

llıııı k .. •ilih, askerleri halkı dağıl ına ı?.ın 
ht1 k. ~ullanmıştır. Bir kişi öl muş, 
llıc11 ışı Yaralanmıştır. Kasaba tema· 

~kapanmıştır. 
Jı\011\ . ransanın Suriye ve Lübnan Ho· 
lGb ıseri Gabriye] Püo. Suriye \'e 
tc.ı·tıandaki tedkikatını bitirmek üze· 

\llr S 
ltftı · on olarak Cezire mıntakasını 
clo~~ iiden Ho - Komiser oradan 
~-~kUkten sonra raporlarını hazırlı• 
~ ve 6 Martta Parise giderek 
\'er~ hu Fransız Hariciye Nazırına 

Q ektir. 
Sutiy: raporlardan sonra Fransanın 
ttlac._t ve Lübnan için kati kararlar 

o~ haber verilmektedir. 
llıı.ık .. urı Ce7.ırcye hareket etmesi 

.. rıer .k 
h hatt 1 en Ho - Komiser bu se 

YapılacaıYı belli dt>ğildir. zaman ıs • 

Lı: · kı·ye 28 _ Fransız Emnıyet 
cıZI d -A-"I n 

.. ·- .. tarafından sokakta o6u e 
muouru h 

. ..d .. .. c:.ahsına yapılan bu a-
Lısc ınu uru, v • • 
karetten dolayı istifa eylemıştır. 

pQLONYADA 

Sinirler hala 
halde • 

gergın 

d ·· de yeni
Varşovada un 

den nümayişler oldu 

Varşova : 1 ( Radyo ) - Y~k-
k mektrpler talcbe~i ve pdro ek· 

~ • at e e~ .• 1 • hükumete muraca 
c;or erı . P 1 alı tilebenin em 
Dansigdekı 0 ony . . ebbüste 
. t altına alınması ıçın teş 

nıye .. 
bulunulmasını istemıştır, 1 b 

b. k sım ta e e Ô 1 doğru ır ı .. 
ğ ey~ şsa da bu nu· 

de nümayışler yapmf ı d yatıctırıl . ı· tara ın an y 
mayışlt"r po ıs 

mıştır. t 'dare· 
Alman sefareti ve gaze e ık • 

d !tına alınma su 
haneleri kor on a k d" 

d·ıme te ır. 

. Bir ticaret mektebinin A<lann gi· 
bı btl,J uk bir endustri ·fe ticaret 
merkezi için olan ehemmiyetini uzun 
uzadıyn izaha lüzum yoktur. Gunden 
gUne inkişaf eden ve sayıları artan 

1 bir çok müessesenin ihtlsas sahibi e· 
lcmanlar:ı olan ihtiyacı artık muhim 
bir <lert halini almıştır. Adana Tica· 
ret Okulunun bugUnktı vaziyetine 
r:ı~mcn gördugu bu,yuk rağbet hunun 

gUzel bir delilidir . 
1024 de açılan bu mektebin ilk 

\'lllardaki ml•zun mıkdnrı Uç dert 
kişi olduğu halde son senelerde ~7 
mezun verdiği bile görulınUştur. Bu 
vıl mektebe 'Uz kadar tıılebe mUra
~aat etmişse vde bunlnrdnn ancak alt
mışı alınabilmiştir. Adana ve Hinter
landı gibi bir buçuk milyondan fazla 
insanın \'tısadı~ı bir çevre için belki ~ ) c 
bu adetler az görUlebilir. Fakat bu-
nun sebebini ihtiyaç veya ra~betin 
azlığında değil, bilakis bu ihtiyaç ve 
rağbete ce\•ap verebilecek imkanla
rın yoklulunda aramnk lazımdır . 
Çunku, bu mcktcl.> ' i m d i y c 
kadar bir talom kiralık harap ve.' a 
gaJri kafi binnlnrdn tedrisat yap· 
nınkta idi. Yeni binnnm bitmesi_ylc 
talebe <;ayısının birdenbire iki , hntta 
Uç mislin~ fırlayncağına şuphe etme· 
melidir . 

Yalnız biz hu yeoi bina ile de 
i~in halledileceğine ,.c Çukurovanın 
bu hu usfaki:ihtiyacının karşılanabi

leceğine kani bulunmuyoruz . Çunku, 
yapılnıaktn olan binaya , ancak bir 
Orfanıcktep ihtiyaçlarını karşılaya

bilecek bir planln ba,lannııştıı·. Hal
buki. Adananın bir Ticaret lisesine 
ihtiyacı mutlaktır. Bunu da adedlerle 
göstl'rmck mUmkundur. 

A<lnnn Orta,.Ticıtrel mektebinden 
şimdiye knda. l~JG talebe mezun ol
muş • bunlardan G~ u li:.e tahsiline 
devam etmek Uzcre ya Ank:ıraya • 
,•ahut da lzmirc gitmişlir. Demek 1'.i , 
~ekteptcn çıkanların ynrısı ha.yata 
:ıtılmıc:: ,·arısı tahsiline rlc:vnın ctmis-r ~ l 

tir. Burada oku;yan talebelerin mU· 
him bir kısmının ınUtevazi butçeli 
ailelerin çocukları olduğu nazarı dik
kate alınacak olurila 1 bu aileler için 
çocııklarını Ankara veya lzmirc gön
dermenin ne kadar ağır bir kulfet: 

•olaca~ı derhal anlaşılu·:. • - Ticaret mekteplerinden çıkan ı;o· 

· cuklarınıızın : çoğu , kendilerine ait 
:;er-maye ile ticaret hayatına atılmı
~ Biı· takım ticaret ve endustri 
~ ' ~eselerinde çalışmağa Mecbur 

1 

Almanyanın 

Müstemleke 
Talebi eri 

HiÇ BiR MÜSTEMLEKE 
HAKiMiYETi YIKILMAZ 

İngiltere, Almanyanın 
devrine lüzum kalmadan 

Müstemleke taleblerini arazi 
iktısadi yolla halledilecek 

Formüller hazırlanıyor 

Londra: 1 (Radyo) - Siyasi ma· 1 talebleri meselesini ciddiyetle ele 
~afil~e ~ dol~şan şayialara göre lngi· almış ve tetkike başlamıştırr 
hı hakumetı Almanyanın müstemleke Ayni kaynaklardan verilen ha· 

Yeni valimizin Gazian
tepdeki büyük eserleri 

Memleketin bütün memurlarını yanına toplayarak 

çalı an ve büyük eserler vücuda getiren Ali Rıza 
Çeviğin aynhşından bütün Gaziantepliler derin 

ı. -

bir teessür duymaktadırlar. 

Clezlentepden bir görunu, 

... Gaziantep (Hususi · muhabirimiz 
bılırıyor)- Büyük harpten ve kurtu
luş savaşındar. önce cenub.ın incisi 
ve Anadolu gelini adlariyle anılan 
Gaziantep, milli taritıimize altın ka. 
lemle yazılmıya layik, eşsiz bir da
sitanı za.fer teşkil eden müdafaası 50 ı 
nunrJa bır hatabezara dönmüştü. Düş· 
manı~ o~ bi~ ay müddetle sa-.urduğu 1 

-,·etmış bın kusur mermi mamur bel- 1 
denin binlerce evini, hanını, hamamı
nı, mektebini, kışlasını yakıp yıkmış 
binlerce binayıda oturulamaz bir ha~ 
le sokmuştu. 

15 Cümhuriyet yılında saıfedilen 
gayretlers~ Gaziantebe yepyrni ı·c 1 
moder? bı; çehre vermiştir. Hnrpönü 
~n?mu~ıye~.ı esas~n ba~it ve iptidai 1 
ıdı. Duzgunce bır caddesi, sekız on 

1 yeni binası \'C bnhçeleri olan her ka 
sabaya ınamur adı verilirdi. Rugünkü 
modern şehircilik zihniyetleri ise bu 
halde bir kasabaya hiçte mevki ver· 
miyor. 

Gaziantep, başa geçen kıymetli 
idareciler elinde pek seri bir inkişafa 
maıhar olmuştur. 15 yılda bir harabe. 1 

1 

oluyorlar. l lallıuki , hu mUcs eseler 
hemen daimn \'e çok tabii olarnk 
lise <liblomasını tercih etmektedir . 
binnennlcyh çocuklnrımızin lise tah· 
ili için <luyduklnrı ihtiyaç ve arzuyu 

dn çok tabi\ görmek lazımdır. 

Bize knlırsn , bu işin halli çok 
mubim tc.dbir ve f cdnkarlıklarn da 
m_Utevnkkıf dcijilclir . 1 fcnUz başlan· 

nıış olan binıının planında ynpılacnk 
tııditat ve ufak, tefek ila,•elcrle bina 
işi halledilebilir.Bunun için de muhim 
bir tııhsisat ilave ine !Uzum yoktur. 
Muallim nıcııelcsinc gelince , Adana· 
nm hu kadar muhim hir ihtiyacını 
nazarı <likkatc alacağından hiçv şUp· 
bcmiz bulunma.yan Maarif V ekalcti· 
miz j içinJ:'.mevcut kadroya bir kaç 

1 

1 

zar üzerinde mamur ve modern bir 
şehir viicude getirilmiştir, diyebiliriz. 
Heyatta maksatlı ve iddialı olınasını 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bulgar kralı 
Belgrad'da 

Bulgar Krall Borl• 

B 1 d . 1 ( Radvo ) - Bulgar e gra . ~ . r 
kralı Boris bugün buraya gelmış ır. 

S,:mualli'!' Ebesi her halde çok gUç 
~.delildir-:- -

Kral naibi Prens Pol, başvekil ve 
nazırlar tarafından karşılanmış ve 
saraya misafir edilmiştir. Kral Borıs 
şerefine kral naibi Prens Pol tarafın
dan bir ziyafet verilmiştir. Bu ziya
fette kral Piyer hazır bulunmuştur. 

Bulgar kralı bir müddet Belgrad
• da kalacıktu. 

bcrleı c göre. Alınanyanın müst<'mle· 
kc talepleri hiç bir arazi devrine ili
zum kalmadan iktisadi yolla halle
dilecektir. İngiltere hiç bir müstem
leke hakimiyetinin devrilmesine ta
rnftar değ-ildir . Almanyanın iptidai 
maddeler ihtiyacı için bir sureti hal 
bulunacaktır. Bu 1ş için bir formül 
hazırlandık• da soylenmektedir. 

Dahiliye vekilimiz 
İstanbul' da 

lstanbul : 1 ( Telefonla) - Da· 
hiliye vt:kilimiz Bay Faik Ôztrak 
bu sabah şehrimize gelmiştir. Da. 
biliye vekilimiz Haydarpaşada vali, 
kumandan ve hükumet erkanı tara· 
fından karşılanmıştır. Vekil iki üç 
gün şehrimizde kalacaktır. 

DENİZLİDE 
ZELZELE 
Ankara : 1 ( Telefonla )- Bu· 

raya gelen maJümata göre , bu sa. 
bah Denizlide hıfif bir zelzele ol· 
muştur. Zelzele Cenuptan Şimale 
doğru bir cereyan takibetmektedir. 

Hatay fevkalade 
delegemiz 

Cevad açıkalın 

Ankaraya gitti 

fskenderun : 1 ( Hususi ) -Tür· 
kiye cümhuriyeti fevkalade murah. 
hası B. Cevat Açıkalın, refakatında 
maliye vekilimiz B. Cemal Baki ol· 
duğu halde pazar günü sabahı şeh
rimizden hareket eden trenle An· 
karaya gitmişlerdir. 

fevkalade murahhasla maliye 
vekilimiz Ankaracla Hatayı alakadar 
eden bazı işler hakkında temaslarda 
bulunduktan sonra perşembe veya 
cumartesi trenile şehrimize döne· 

ccklerdir. 

DlkkatRer: 

Çürüyen direkler 

Bir okuyucumuz şunları yazıyor: 
"Adana ile Kiremıthane arasın· 

da P. T. T. ye aiô telgraf veya te
lefon direklerinin yanına yedek 
ağaçlar konmuş ve bır müddet son· 
ra sağa, sola dağılmağa ve hen· 
dekler içine yuvaıJanmağa başla
mıştır. Yaamurlardan sonra hendek· 
ler su ile dolduğundan bu ağaçlar 
hangi daireyi alakadar ediyorsa, 
haber verin, günahtır.. Memleketin 
parası bir ihmal yüzünden çürüyüp 
gidiyor demektir.,, 

ugedığı Malıallesınden 
Sami 

TUrkaözU - Okuyucumuzun 
mektubuna ilfive edecek birşey 

yoktur. Hakikaten böyle ise, elbet· 
te günah ve yazıktır. Ve alakadar 
dairenin derhal bu zararın önüne 

: geçmesi ltıımdır • 

retile muhafaza e 1 
en vaz geçmiştir. Seyahatin ne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___;:.;~d::;L~~~~~----------------.. 
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l Havacılık bahisleri 1 

• 
ş en:ıı n r l Gökten ınen askerler ,ııiiilı ..... iiiıı ..................... Iİlll ........ ıııiiıııi.i•ı-------------1 

Çok mütekamil otomatik 
paraşütler icad edildi 

(Berlln •ubat) 

"Alman paraşut 
alayı Nr. ı. modern 
bir harbe uygun 
o 1 m ak ü z e · 
re Alman ordusu · 

Yerle gök arasında, lnaan neler dU· 
,unUyor? Alman askeri havacılık t••· 
klUUı naaıl çalı,ıyor? para,üt Aletlerinde·' ' ,, 
ki taallyet ne ••klldedlr ? . . . . ' . 

Şehtimiz Hava 
limanında [ İstasy~n - Baraj demir 

Kurulan Telsiz h~r ~e- 1 yo)u ınşaa İl başladı 
ce muntazaman ışhyor 

MEYDANIN TESViYESi DEVAM
1
8ara1·10 amele barakaları kuruluyor, 

EDiYOR. YUMUŞAK BETON· • 

DAN iKi PlsT YAPILACAK Ağır makinelerin bazıları geldı 

nun eıı yeni bi silahıdır. Bu alaya tam tarif etmek mümkün değildir.~ 
girmek için ayrıca efradın harp veya Bir taraftan tayyare pervanesinin 
sivil tayyareciliğe aid malumata ma· uzaktan sesi işidilir dığer taraftan 
lik olması iktiza etmez. yalnız cernı yer yüzü gözükür derin bir sükut 

Şehrimiz Hava Limanında ku 
rulan Telsizle yapılan tecrübeler 
çok iyi neticeler vermiştir. Her ak
şam saat 23 de Ankara, lzmir ve 
Yeşilköy hava limanlarile telsiz mu· 
habereleri yapılmaktadır . 

Baraj ın,aetına önUmUzdekl aylar içinde ba,ıanaceOınl, mal· 
zeme hazırlıklarının devam etmekte olduOunu bir müddet ev· 
veı yazmı,tık • 

DUn Su l•l•rl idaresinden ----

aldıOımız malOmata göre, Ba· iki ırz düşmanı 1 

raj ın,aatında kullanılacak a· j 
oır makinelerin istasyondan 

ve Hlıhatta olması kafidir. Cesaret nihayet aşağıdan zabitin sesi işidilir. 
ve mahar~tini yüksek mertebeye "Ayakları birleştir 1 rüzgara dikkat 

çıkarabilmek için bu mektepte muh· et ... . bu ihtar evvelce öğretilmiş 
telif tehlikeli talimler yapılır. tir amma heyecanlı zamanlarda yine 

Hava postalarımız Nisanın ilk 
günü başlıyacaktır. Hava meydanı · 

nın tesviyesine devam edilmekte 
dir . 

sarala nakil için tabii geni•· Talebelerden tehdidle 

Bilhassa şu cihet mühimdirki unutulur. Yavaş yavaş geniş yer mü 
Hktekl demir yolunun ın,aatı para çeken ve fena mak-
ba,ııımı,tır. Tesviye ı,ıerı de sadlar güden iki adam 

sivil puaşütçülerin vazifeleri yere temadiyen yaklaşır. Şemsiyenin altın 
inince bittiği halde askeri paraşüt· da kalmamak için çeviklikle yere 
çüleıin vazifesi yere indikttn sonra 

dokunur dokunmaz paraşüt bezin 
başlar. Bir askerin bu alayda geçir 

arkasına atılma ... sıçrama . . ve bezi 
Jiği s~fahat şu şekildedir. Askeri 

sarma ... böylece ilk atlayış muvaf· 
paraşüt neferi gönüllü olarak kayd 

fakiyetle bitmiş demektir. 
olunur. Bunlar uzun ınüdpet muave 
ne ve bu işe elverişli olup olmadık döylece tek atılma talimlerin 
lan tetkik olunduktan sonra kabul den sonra takımın atılışı talimleri 
olunur. başlar . Zencirleme bir biri ardın· 

Evvela, diğer alaylaıın rfradı dan giden tayyareler l :r bölük as· 
gibi dört ?Y umumi askeri talimi keri yere indirebilirler . Askerler 

gördükten sonra paraşüt mekte in ayni anda değil evvela biri ve sonra 
de sı:-kiz hafta sürm bir nazari ders diğeri olarak zencirleme enerler . 
görürler, tekrar paraşüt alayına av Para~üt kılanın, kumandanı bu z•n· 
detle talimine başlarlar. cirin başında ilk defa olarak vekil 

Malum olduğu vechile paraşüt, de sonuncu olarak ener . 

düşme hızını azaltan bir alettir . ye Bu talimlere evvela küçük bir 
ı e innken tıpkı az bir irtifadan ser takımın enmesile başlanır sonra git 

Öğrendiğimize göre, Şehrimiz 
Hava Limanında )Umuşak beton· 
dan iki pi~t yapılacaktır. Ziya ter 
tibatı içinde çalışmalar başlamış 
tır. Ziya teri ibatı kırmızı beyaz o 
lacaktır . 

Cinayet işleyen ve kız 
kaçıran bir adam 

Otuz seneye 
mahkum oldu 

Diger suçlular da 

21 seneye mahkum 

besi olarak düşmedeki sürate mua· tikce daha büyük bir kıtanır enme Karaisalının Söğütlü köyünden 
dil bir sürat almış oıurlar, hu sebeb talimi yapı'ır. Bu yere enıne talimi Cennet adındaki kızı zorla kaçıran 
le ilk talimler az bir irtifadan sıç askerin esas v~zifesinio ilk kısmı ve kendileıini takiben gelen, kızın 

son bulmak Uzeredlr • 

Bar~j inşaatında kullanılacak 
ağır makinelerin bir kısmı istasyo 

na gelmiştir. istasyon - Baı aj de. 
mir yolu ikmal edilir edilmez bu 
makineler baraj yeıine sevkedile 

cektir . 

Şantiye kurmak üzere gelen 
mühendisler amele barajlarmı İnşa 

ettirmektedir. 3irde büyük çimen· 
to anbarı yapılmaktadır. Kanal İş 
ferine gelince; Sağ isale kanalı 
nın birinci kısım ihalesi bitmiştir. 

Üçüncü kısımda ihale edilmiş ve 
inşaata başlanmıştır. Son taraf ka · 

nalında bir kısmın etüdide bitmek 

üzeredir . 

Dün su işleri teşkilatı Baş Mü· 
hendisi Bay Hıkmet Kanal inşaatını 
mahallinde tetkik etmiştir 

Mahkum oldu 

Gtnç mekteplilere fena mak 
sallarla sataşan ve aynı zamanda 
talebelerin tehdidile ve cebren pa 
ralarını almaktan suç!u ve mevkuf 
Emin oğlu Hüseyin ve arkadaşı Hu 
fiisi adında iki kişinin şehrimiz Ağır 
cezasında yapılan duruşmaları so· 
nunda suçları sabit görülmüştür. 
Suçlulardan Hüseyin üç sene ve 
Hulusi de bir sene ağır hapis ceza· 
sına mahkum edilmiştir. 

l arsusta bir banka 

şubesi açılıyor 

1 

Tarsusta yeni bir banka açmak 
için tetkikatta bulunmak üzere 

_____ .,.. ________ • Turk ticaret bankası umum müfetti~ 
rama yapılır, böylece ansızın çıkan teşkil eder. Bundan sonra silahla kardeşi Aliyi öldürmckıen suçlu 
bir t•kım tehlikeli manialardan za 1 enme talimleri başlar, bu hususta Nebi oğlu Ali, Kör Hasan ve Meh 
rar görm eyecek vechile yere sağlam silahın nevine göre ayrı ayrı para. met oğlu Hasan haklarında Adana 
athm ıyı ökrenmış olmısı l.izı n fır. şüt kullanmaktadır. Nefer yere e Ağ'ır Cezasında yapılan duruşma 
Bütün hu ' tdliml•ri evvela bir ıayya ner cnmez derhal silaha sarılarak nihayet bulmuştur . 

Bir kadının gözünü 
kör eden adam 

re hangarına asılmış olması eski hıicum etmesi lazım gelir . Fakat Suçlulardan Hasanın, kızın ka 
hi r tayyare kamarasından şakuli o· bunun askeri nokdai nazarlarından çırılmasını temin için kardaşı Aliyi Karaisalınm Tekelibeyi köyün· 

larak yu ıış~k bir topraga atlama tehlikeli bir vaziyette inme tecrübe tabança ile öldürdüğü ve Nebi oğlu den Bayan Eminenin gözünü kör 
t .• limlcri büyü1< bir cid Jiyetle yapı· feri ı.enüz yapılmamıştır . Alinin kızı.ıı zorla kaçırıp ırzına etmekten suçlu, Ayni köydrn Muh· 
lıp . v~ paraşüt bezini süratle top Hı·r memlekette henüz bu kı· geçtiği ve Aliyi öldürmt'ğe teşvik sin oğlu Ha'il adıııda bir adam 
lama'< öğretilir Mu~llinı bunun bü . h d d ş· d' etli"'i, diger suçlu Kör Ha•anın da Şehiımı'z Ağır Ceza mahkemesinde sım nazarıyat alin e ir. ım ıye 5 
türı teferrüatına bizzat nezaret eder. k d k il f kızın kaçırılmasına yardım ettiği yapıl'n duruşma sonunda üç sene 

d ar u anılmış olan müda aa si- • 
Bu nevi taliınlt'r bittikten sonra a- d sabit görüldüıı,ünden Hasan idam altı ay ağır hapse nıahku"m olmuş· !ahların an elde edılen neticelere 5 

!erinden Bay Muharrem Önay Tar 
su a gelmiştir. 

Mjfettiş. Tarsusta tetkikltrdc 
bulunarak bir rapor hazırlıyacakıır. 
Bu rapor neticesine göre banka ta· 
rafın lan bir karar verilecek ve lü · 
zu n göı üldüğ'ü takdird~ bir şube 

açılabaktır. 

25 Senelik bir dina

mit tehlikesi 
sil hakiki ta;·yare talimlerine başla cezasına çarpılmış fakat yaşının kü t 
nır. 1.k atılmaları her n~fcr münfe göre denişmesi ıcap edecektir . Kü· ~üklüğü dolayısile bu ceza 30 sene ur . Geçen gün Pragda Ceza mü 

riden icra eder ve buda ktndi mu çük veya büyük bir gurup halinde ağır hapse çevıilmiş, Ali de 21 sene Şehrimiz adliyesinde zesinde, içinde 15 kilo dinamit bu· 
allimi tarafında daima kontrol ve düşman tJprağa giren efrad ccbhe üç ay 20 gün ve k~r Hasan da bir lunan bir sandık meydana çıkarıl 

d 1 terfiler nazaret altında bulundurulur. Başka arkasın arı ağımcı veya bombacı sene altı aya mahkum edilmişler- mıştır. Bu sandık, müzenin yeni 
memleketlerde nef~r tayyare kama kıtalara inhisar eder. Ya müstaki dir. dosya memuru demirbaş eşyayı 
ra ~ında otururken birdenbire kapak len v.·ya Ordunun harekatına yar Karar suçlulara tebliğ edilmiş AJana hirinci iulh ceza hakimi kaydederken bulunmuştur . Bu san · 
açılıp nefer boşluğa salıverı'lir. Fa · dım suretiyle mü~ssir olur · t' O lh h k k dığııı taşla dolu olduğu zannedili ır. Bay Fevzi .ıay, biTinci su u u 
kat Almanya,da böyle yapılmaz Alman Ordusunun ilk paraşüt hakimi Hadi Okan'ın maaşları 55 yordu. Fakat İçi açıldığı zaman 
Kamaraııın açıp kapısından nefer mektebi iki sene devam etmekte· Halka ~aldıran deli sandığın dinamitte dolu olduğu gö· 

liraya ve icra memuıu maaşı da 35 
kendisini boşluğa atmasını bizzat dir, müteaddit t'nme tec.ü 'ıelcrine bir manda rülmüştür. Filvaki dinamit müruru 

liraya çıkarılmak suretile terfi et 
kendi karar ve iradesiyle yapar. rağmen hiç brr ölümle neticelen· zamanla rütubet kapmıştı. Fakat 

mişltrdir. 
Tayyarenin süratı ve rüzgarın tesi miş bir kaza ~ukua gelmediğine 

1 
Polisler tarafından şayet hu nemli dinamit bir dona 

riylt, paraşütün alabileceği muhtelif bakılırsa bunların talim ve terbiye· ı YENi NEŞRiYAT maruz kalsaydı, taze dinamitten 

meyiller vesaireyi mülahaza eder~k : sine ne kadar itimyle riayet edildi· lkurşun}a öldürüldü daha müthiş bir surette infilak e· 
her türlü mesuliyeti müdrik olan mu ği anlaşılır . İlk öğretim derdi. Demek soğuk kış mevsimle 
allim vaziyeti tetkik ettikten sonra Dün saat ] 2 de şehrimiz Adli rinde müze daima berhava olmak 
atılma emrini verir. Bu emir sesle ye binası yanında deli olarak sağa tehlikesine maruzdu. Yapılan tah· 
olmaz, çünkü tayyarenin gürültüsü HAVA VAZİYETİ sola saldıran bir manda göıülmüş· !ık öğretim mecmuasının ikinci kikat neticesinde dinamitin umumi 
neferin heyecanı bir yanlışlığa mey tür. Vaziyetten haberdar olan po sayısı çıkmıştır . Öğretmenlerimize harp başlangıcında Praga getirildi: 

a 

NEVYOR 
TOKY 

O ngıltere parlamentosunda 
ğu gibi Amerika müttehid 

kumetleri cümhuriyeti kongresi 
de son haftalarda müJafaa büt 
ri ve fevkolade hava ve deniı 
kara tahsisatı müzakere edilın 
idi. Bu müııakaşalara umumi t 
hat yarışı ve faaliyeti ve bu 
müteessir olarak cihan politika 
gerginleşmesi noktasından bii 
küçük her millet alakadar bul 
yor. Fakat Japonya kendi adala~ 
emniyet ve selameti ıle yakın 

alakadar hususi bir meseleden d 

yı bu münakaşaları dikkatle. ta~ 
ediyordu. 

Mesele Büyük Okyanusun s 
terinde ve adalarında Amerık 
yeni müstahkem mevkiler, hava 
deniz üssülhareketleri vücude 
meğe lüzum görmesinden ileri 
miştir. Reisicümhur Rooseveltin 
binesi Amerika kıtasının şimal' 
ki alaskada ve Büyük Okyan 
Şark ve orta kısımlarınJa yeni 
va üsleri için tlli milyon dolara 
km fevkalade tahsisat istemişti 
yeni üsler Amerikanın denizdek1 

ponyaya karşı müafaa hattını 

yük Okyanusun oı tasına kadar 
nişletmekte idi. 

Amerikalıların Japon dona 
sını Amerika kıtası sahillerine 
mezden ev"el karşılamak gay 
viicuie g~tiımek istedikleri bu l 
deniz müdafaa hattına JaponyaJ 
çıkarmamıştır . Fakat Amerika ·ı 
mi erkanıharbiyesi Japonya ad_. 

na çok. yakın olan Guam ada] 
da büyük bir hava üssü vücud 
tirilmesi için tahsisat istediği ı. 1 
Japonlar bunu kendi kalbgahl" 
havale edilecek bir ta arı uz ı 

olarak karşılamışlardır. 

Japonya Bahriye Nazırı, 
adasında böyle bir hava üss 
tesis edi!nı !sini hıısumet sayac 
açıktan açığa söylemiştir. Tehi 
vaziyeti gören Amerika m . ı 
meclisi Guam adasına aid tah· 
tayetıniş ve bu suretle bir harb 
fi kesinin onü alınmışıır. Fakat 
rika umumi erkanı harbiyesi 
danın tahkimi v~ burada bir 
hava üssünün yapılması fikri 
hala feragat etmemiştir. Bun 
kanaatine göre böyle bir üssiil 
pılmasına vaktile karar veriflll' 
saydı Japonya şimdi Şanghay 
merika imtiyazlı mıntakasını k 
mak için teşebbüs etmeğe ce: 
edemezJi. Amerikadaki asker' 
kamların son ümidi ayao mecl 
bu tahsisata dair vereceği kat 
dır. 

RADY 
• Bugünkü prograrn 

Tür~ı)e Radyo dı}Ü:i)"" fi<' 

Tiirl.iye Radyosu - .lnl.wa /( 

Per,embe 2 - 3 ~ 

dan verebildiği cihetle l>u emri mu Dün şehrimizde gök yüzü ka · , )isler derhal mandayı tabanca ile tavsiye ederiz. Bu sayının mün<le· ği anlaşıldığından, bu müthiş teh· 
aitim eliyle talebenin umuzuna vur · palı, hava fırtınalı idi. En çok sıcak öldürmüşler bu' suretle muhtemel rccatı geçen saydan daha dolgun , like yirmi beş sene devam edip 12,30 Proğrarn 
ma k suretiyle verir. 12 dertce idi. bir kazanın önüce geçmişlerdir. daha özlü yazılarla tertibedilmiştir. durmuştur . l2,35 Türk müziği - Pi. 

Paraşüt şemsiyesinin açılması 13,00 Memleket saat ayarı 
şöyle olur. Umumiyetle sivil tayyare r-------------------------·-----------------------------ı ve meteoroloji habtrleri. 
cilar srmsiycnin açılması için lazım 1 Dünyanın her tarafında beyaz Zeh •. r fabrı· kaları şudur: 13,10 - 14 Müzik (Karışık 

k k Film çevrilirken artistlerin yü p ) 
olan sicim koparılma.mı bizzat para zehiı ler<", yani o ain, er()İn ve züne sinek konmasına mani olmak. gram - l 
şütçü yaptığı halde her hangi bir morfin ile tevabiine karşı şiddetli 18,30 Program 
k 1 b. - d 1 1 'k b h' Kokaı'n ve envaınıın bu kad ·r Garip bir meslek Çü'nlcü bu sinrğiıı film sahası dahi· 18 35 M" 'k ( O J u"z'ı"' 1 azaya mani o mak için askeri pa. ır muca e e açı mış ı en u ze ır ., u f k b' h , uzı a m J 

H 1 h 1 k k ? linde şöyle bir tava ı, oca ır sa · 
raşütçüler tayyareden ayrılırkrn bu her tarafta satılır, alınır, kullam· mühim bir miktarda zehir olarak o ivutta angi mes e yo tur. d 19,00 Konuşrna { Ziraat .ı 

N ? Mühen !isinden, ressamına kadar neııin yeni en oynanmasına ve uzun 9 15 T k . . ( fşlf' 
sicim kendi kendine kopacak suret lır e cJeıı, nasıl kuflaııılabilm ~ si ve her türlii ted · bir kordelanın yırtılıp atılmasına 1 • ür müzıgı 
le paraşüt şemsiyesi kendi kendine Bir tatkike ıöre, yer yuzunun birlere rağınen Avrupa ve Amerİ· her meslek sinema sanayiinin em. sebep oluyormuş. Yaz, kış stiid· yeti Kürdili hicazkar ) Çall 
açıl.11ak için tertibat ',alınmıştır. bir senelık morfin ıhtiyacı - has· rine hazırdır, hepsi sırasile iş ba· yoların on binlerce mumluk lamba Hakkı Derman, E.şref KaJrİ. ~ 

kı memlek ·ti erine sokulması için d ı F k b ı O 'fO 
Gökten düşen l>ir paraşütçü duy tahane ve eczahanell'ı .'e - birkaç ;;ma avet o unur. a at un ar far, ışıklar ve projektörlerle birer Gür, Basri fler , H.ımdi 

gularını şöyle anlatiyor. "Tayyare. yüz kilodan ibarettir. Halbuki bu de büyük parmakların müdahalesi arısında "sinek kovma memuru .. fırın halinde olduğunu düşünürse· Okuyanlar: l'ahsin KarabŞ· 
den atılınca kuvuetli bir sarsıntı zehirlerin başlıca imal yeri olan ve tesiri olduğu sabit olmuştur · bu'unacağ'ına ihtimal verir misiniz? niz orada sineğin daimi misafirler Tokay . 

sonra açı~_m•ş .para"şüt şemsiyesini~ 

1 

Çinde her sene binlerce kilo imal Yoksa bu vcziyet nasıl izah edile· Evet, o da var · den olduğunu da tahmin edebilir 20,00 Ajans, meteoroloİ' 
altında musterıh bir cnme. Bütün vü olunmaktadır . bilir ? Bu nazik meslek erbal.ıının işi sınız . leri, Ziraat bors~sı ( fiyat ) , 

cutta bir hararet... bu ruhun halini ---------------- -------------"'!"----------------------------••-Gerisi dördüncü sahifede 
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Asri • 
sınema 

Bu akşam 

• 
mı var? lngiliz kabinesinde 

Hatay'd a kapa- Sayan müşterilerine, asırlarm yaşattıtw. milyanlarm yarattıgı, hüvük 
edip ( Şekisper ) in ölmez eseri 

ıs!~~:~. ,7~=~~Muha ( Romeo ve Juliyet) 
Bugünkü Vaziyet çok ciddidir 

Eden r.n· MRM.,z 

olacakmış 
b · · d Harikalar harikasını sunuyor 

m1Qiz en ) - Karagöz-Haciyvat Yıldızlara : NORMA ŞERER - LESLI HOV ARD 

diyor, ~ndu*'"'~ v31iyeltt,v~rgi 
kendi kendim kttnirecek olduktan 
sonra onu tezyit etmekte ne mana . 
var? Bu, mükellefin kuiağına pek 
mülayim gelen bir iddiadır . iyi 
amma, on milyar noksan veı gi , on 
milyar fazla sahte para demek ol
duğu da unutulmamalıdır [ ** ] ya· 
yılacak doğru sloganlar daha ister 

Londra: 1 (Radyo) - ~ümüz 
cle~i i ijP,a,Pt ~~ twede. -baıı 
tebeddüller olacagı söy enmekteôir. 

Gazetesi, bazı yanlış yazılar ve 
luzumsu:z karikatör yaptığından Rejisör : ADOLF ZUKUR dolayı Devlet Reisi Tayfur Sök. DiKKAT : Nezih bir Aşk hikayesi, samimi bir duygunun ifadesi , gönül 

Fran•a Maliye Nazırı Bay Paul 
Re)naud'uun yaruan bir kuvvei i~- ! 
naiyesi vardır . İşbaşına gelloeden 
evvel memleket dahilinde p ı-k çok 
muarızlara varken , batta siyasi bir 
gaıete, onu Sovyetlerin muti bir 
ajana gibi göstererek her fırsatta 
lekelemeğe sava~ırken , Bay Paul 
Reynaud bu hücumların hiç birisine 
kulakasmadı ; bir taraftan bütün 
muhalefetlere .göğüs gererek pro
gramını tatbik etti ve muvaffak 
oldu. Oiger taraftan da tatlı dili ile 
yalmz dostlarım detil , muarızlarım 
da teshir etti. 

Siyasi mahafılden verilen haberlere 

mep'fo emirlerile bir hafta müd . açan destanın sevgisin tasvir eden bu film geçen yıl sezen sonu gös· 
detle kapatılmıştır . terdiğimiz ( ROMEO VE JULIYET ) eserinin yeni kopyaatdır. Ölmez 

. göre, Eden bu inlilaaptlll e-JVBI iş 
nezaretinne getirilecek. 

y ug"' osla ~ya Frank o ve seyrine kanılmaz bu şaheserı~r şaheserini takdim ile şeref Juyarız . 
MÜDÜRİYET 

hükumetİnİ tanıdı ' Fiyatlarda zam yoktur. Kişe her vakıt açıktır . Yerlerinizi ve localarımzı 

misiniz ? fşte Ctiyor : 
- Patronu kardan mahrum et 

me-k, işçiyi· işten mahrum barak 

ınaktır. 
- Cebren boş vakıt geçirmek , 

cebren fakirleşmek demektir .. 
- K·mdura fabrikalarımız bü 

tün Fransızları giy Jirebilecek mik 
tarda ~undura imal etmezlerse, de 
mokrasimiz delik tabanlı olur. 

Patronlara karJı so.srlist ve ko· 
1 müniıtleıio tuttaiu slJca~ sty,set , 

hafta mesai saatlarının tenzilinden 
elde edilen maku aotice ve niba· 
yet eodüstride f atfa i!ti'tısa4d~ bu· 1 
lunmak lüzumu bundan daha veciz 
bir lisan ile ifade olunamazdı. 1 

İspanya Cumhurreisi 

BAY AZANA 
iSTiFA ETTi 
Paris: 1 ( Radyo) - Cumhur · 

riyetçi ispanya cumhurreisi Bay 
Azana istifa etmiştir. Azana bu hu 
susta ki mesajını tebliğ edilmek üze · 
re Başvekile göndermiştir. 

B~rlio • 1 ( Radyo ) - Alman 
ve lta1)'aD .elçileri, fsviçre hükumeti 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 
Buna sebep, lsviçre matbuatanın 
mihver hakkındaki aleyhte neşri 

yatıdır. 

Belgrad: 1 (Radyo)-Yugoylavya 
Franko hükumetini hukukan tanıma 
ga karar vermiştir. 

Lübnanda 
vergiler arttı 

Beyrut: 28 Lübnan hükiim t" . . . e ı 
aşar. ~ergıs~n~ lağveylemiş ve bu 
yergmın ye mı doldurmak · · d. ·ı ıçın •ter 
vergı en yam yapmıştır, 

Zam niıbeti şudur: 
Emlak yüzde 18 Bcledı"y .. • e rusu-

matı yüzde 50, kazanç yüzde 23 
damp resmi uüzde 20. ' 

Bundan başka radyo .. . rusumu 
beş hraya çıkanlmış ve bus .. . . uıı oto 
mobıllenn verrisi de yüzde SO niı. 
betinde artınlmııtır. 

Sempatiyi celp hususunda mu 
vaff akıy\Wl sırrı iki noktac!a top· 
lilllalMlir. Biri, sık sık radya vası · 
tasiyle vatandaşlarına hitabederek 
ınali vaziyet hakkında doğru ma
limat .vermü, i~inc\si de muhalif 
ferini iskat edecek kuvvetli ve ve· 
cizeli deliller bulmak . Son bir nut·I 
kunda , halka ve bilhassı gazete 
cilere, uyanık bulunm1larını , sahfe 
slogan'lara [ * J hıkkı hayat ver• 
rneyip onların yerine hakiki slogan· 
lan yaymalarını tavsiye ediyor.Sah 

1 

te slogan hangisi imiş ? Derler ki, 

Ba3r Reyl)aud, geçen h,afta mali 
pi)'asada bir muvaffakıyet daha ka-

1 

zanmıştrr. Altı ay'1k hazine bono· 1 !arının faizini yüzde 2,25 den yüzde ------- ·--·---~-:--ıımııııı---~.-.ıı-.""""t"'-----
ikiye ve biı (Cppk pO!JJ>lanakilJi A l-~1ıav sı·nemasının 

Yeni Valimizin Ga· 
ziantep deki büyük 

Eserleri 

de yüzde 2,75 den yiiz<le ~ 2,50 ) ._.. ;,·· 

- Birinci sahifeden artan -

hilen, genç. enerjik kimselerden I« 1 
rekküp eyliyea şehir mec:lisi harap l 
şehri imar için her türlü tebrik ve 1 
takdirin fevkinde addoluoacak surette 

1 

çalışmış ve bu çalışmalar şehri bir 
çok güzel ve faydalı eserl~re kavuş· 
turmıışt ur. 

Bu meyanda; 933 de kurulan 
clektirik fabrikasiyle şehir medeni 
ışıta ve 93H de nihayet bulan tesi 
satla b~miz suya kavuşturulmuş, fen 1 

ııi mezbcha, batırsak evi, 73 dük · 
kanlı kasap ve sebze h31i,'I toptan 
rneyva satış pezarı, büyük bir buz 
fabrikası v~ soğuk hava depoları 

> e indirebilpıjf tir. 

"' * * 
Pariste iııtişar eden İnformation 

gazetesiııın 2 :~ Şubat 939 tarihli 
nüshasında şu havadisi okuduk : 

" Ankara hükumeti, altın -vct 

döviz kaçakçılığına mani olmak ve 
bu suretle Türle parasmm kıymeti· 
ni karumak için Alman uaulüne ııö 
re kambiyo ve sermaye kontrolünü 
tezyit etmek imkanlarını tetkik edi· 

yor, 
Es11 itibarile bir lngiliz lirası 

5,83 Türk lirası ettiğint ıöre bir 
Türk lirası da 30 franktan aıbçok 
fazla kıymetinde olmak liıımıelir. 
Hakikaten de Pariste resmi takas 
muameleleri bu fi•t üzerine yapıl· 
maktadır. Ancak kara borsada fL 
atler f nkbdır. 

(Bu akşam)Gala müsameresi olarak takdı" d ... m e ecegı 

Binlerce fiiüranm iştiraki ve iki milyort dolar sarfı ile ·· .ı .. vucu .Ja getırılen: 

!TR~~~~~!!t Süpe~e~!~~ ) 
tanıdığı üç büyük Mnat yıldızı uoyaaın 

Claık·G~bJe ... (,harles Laughton-Franchot Tone 
Okyanuılarm incisi T AHI rl adalarının cennet kadar güzel 1 b'" 

1 
.. d . 1 A kı K. . it . a ı manza ra arı ıçın e sız ere ş n, ının, ubrasın insan üıerind k' t · 1 .. • -k k k d l . . e ı esar erını 

en yu se sanat u ret erı ıle yaşat•caklardar 

ilave olarak : En yeni dünya habe 1 . 
F=.ı......~ ı l!t d ı . s· r e rı rrnnn U'lttn u5 u o a)'l&ıyle mema 8,30 da başlar ~ Df KKA T . 

me mahsus olarak Balkon ve Koltuk nuınaı ahdır L'" tf b"I · B~ fıl 
ld

' d · u en ı ellerm 
ev ve en al mlması rica olunur 

Telefon . . ALSARAY 212 10330 

umumi pazar yeri, fidanhk ytni me Kara borsada bu gibi ahşveriş 
zarlık, 20 metre genişlik ve 1400 lere meydan vermemek üzere An· 
rn,.tre uz ın lu~unda güzel bir bu1var - Gerisi dördüncü sohifede - 1 HALKIMIZIN SONSUZ ISTEGI ÜZERiNE 

Şehitler abidesi teSİS edilmiş, maa • l '"'!!'!!!''f!il!M~ ......... !!!!!!!ı'I, !!!!141'!!!!!1!L'!l"!!i4~~=~'"'1!!!!'!!!!1!'!""!!!!::&!_.,."'!!±&!!!!P" 
riFve hülüınt:t caddeleri asfalt dö- ı .... . ,. .. TAN sı·NEMASI şenm~. diğer yalların açılmasına ve dıktın başka butün vılayet dahılm 
parke döşenmesine devam edilmi:, 1 de imar, iktisat. kültür ve sıhhat 
itfaiye kadrosu mütekamil pir hale :bakımından sayısız denecek kadar BU AKŞAM 
sokufmuş ve temizlik işlerine azami çok eser meydana getirmiştir, Senenin Müthiş Meceralar, Harkulade S 1 V 

GELECEK 

erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 

PRoGRAM: lstanbul ve Ankara sinemalannda görenlerin 
hayran olduğu mevsimin büyük zaferi 

( Beyaz Melek ) 
Oynayan : SIMONE Sf MON 

10327 

Avrupenın 8ugUna K a der Yetl,tlrdlll En ••h•n• 

- DANIELL DARRIEUX 
Yaldız 

...... ~ 

Prenses BIBESKO,nın Meşhur Romanı 

KATiA 
yı, Sinemada Harikulade bir tarzda yaratmıştır. 

Musikisi Mestedici, Mevzuu Dramatik, Valsları Baş döndürücü, Lüks 
Ve ihtişamı cihetilede ayrı bir kıymd taşıyan Emsalsiz bir Şaheser 

Tan Sinemasında 
Yarın Akşam 

BÜYÜK SiNEMA MüSAMERESI OLARAK GÖSTERiLECEKTiR 

Dikkat: Bu Film için Localarmızı Evvelden aldırmız. 
Telefon T A N No.266 

103~ 

·--Y ... e-ni ~~~ kanur. ve nizam_ı_a_r _I 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Kanun No: 3437 
/\abu/ tarihı: 101611938 

Neıri tarilıi:251611938 

• Dünden artan · 

taa1luk etmeyen ihtiyati veya icrai kararla mahcuz bulunan tütünler ken 
di taraflarından satılması için rehin alana veya haczedene bir ay müb· 
!etli bir ihbarname teblit edilmek şartile inhisarlar idaresince resen ve· 

ya açık arttırma ile paraya çevrilir. 
Ancak ihale tutannın bu tütünler satıhta çıkarılmasından evvel ida-

renin iki eksperi tarafindan takdir edilecek kı:vmettrn aşağı olmaıı li· 

zımdır. 
Altıncı Kısım 

1 - Tüccar depoları Ötıeuı verilmiş, ayar saatı dikilmiş':° , Merkezde münt!VYerteri bir ara Dehşetlf Heyecanlar Şaheseriavaı ar e En 

Çocuk bahçesi ve aile parkı kurul ya toplıyan modern ve mohteJem ESKIMOLU ARTIS 
rnuş, mesireler tanzim ve bütün es - şehir kulübü, kaza ve köylerde vü· ki çarşılar yeni baştan ve ta<lılen cut bulan sayısı> mektep bioalar~ M A L A Maddt 59 _ Tüccar. salın aldığı tütünü, masrafları kendisine aıd ~liib olunmuş, belediye binası bu ih ınuatazım fo,.l~r, köptüler: ~r- olarak depolara kor ve bu depolar inhisarlar idaresinin kontrolü altında 
liyaca senelerce cevap vere'>ilir şe c' menf<Z, ve nıhayel bır çok _koy- Tarafından Görülmemiş bir larzdi yaratılan bulundurulur, depolora Jıı!ıioarlar idaresince kabul edilebilecek vaziyet· 

Tütün tacirlerinin batlı oldukları muameleler 

kilde tamir görmüş belediye tarihi terde her cerheden olmak u_~ere R b l A te olması lazıllJllar, Yazdırılmış, şehir lıaritası ve imar başlıyan kallcınma hep onun, muııl O enson ssız dada Tüccar, de~randaki tütünden mes'ul olduğundan inhisarlar idaresi Plinı ikmal olunmuş, iasaal şirketi taz ve ınuvallak viili Bay Ali Rı~a tarafından ayrıca {ifil konmayıcıtı gibi memur dahi bekletilmez. kurulmuş, şehre bmlerce ağaç dikil· Çeviğin eseridır. Bundan ~daha bı.r 1 JO Kısımlık Seryal Filminin Hepsıni Birden G ·· t k · inhisarlar ldarcıinin memurları, her vakit depolara girip tütünleri 

lll. iş ve büdce be11 senede yüzbin 1 hafta önce s.ey. han f_lb.aylıgına tayın Romanını bütün Dünyanm okuduğu Bu E ol~ ereche tır .. ı • 1 

1 

d ı iJ msa sız şa eserı teltit edebilir!~ ıra fazlasiyla ikiyüzbin liraya çıka· edilen değer 
1 1 

arecının ayrı ışın an Hor halde görünüz O.,. ı!!h• elerinin şekl4 depoların vasıfları, depoların oaaıl vı tılmıştır. bütün Gaziantepliler son derece le Dikkat • filmin uzunluğuna binaen Sinema ne zamana p nabileceti, kontrolün ne tekilde olacatı ııiu-me 
Bütün bu ifann vücudunda ve eesür duymııtl..d"' • Sı@.t.(( 8)) de başlıyacaktır. ile p . 

l ehrin bilhassa •on cl&rl sene zar· Gaziantehi, bunca maddi-h Uacf e ,;,,_. ...._.ar kendi depoıundı tütün işletme işlerini istedi"" 
L ı d- t s~ g· PEK YAK,INDA ~· ~ :.-. ·~ 

5

' ~ t bu derece vasi bir inkiuıf .ıtr· rumiyetl ere rağmen ve ar 
1 

Avr b ·· k ·~ ..&Lr)'a.wakta .... beltir. """"" b" f da upanın ugune a\lar yetiştrrdiJı.i En Şahane Yıldız .-•vır · ...- ~ in 
lejmrsinde ~n büyük hisse hiç şüp· l i cidden pek kısa ır zaman zar m (.A.1 • An·.ı. ...,hafaa .e lcııııtrola aid işlerde hisarlar idaresinin teblit· 
L '-ki . .üyle c bun 'Y4E 0 .. A N. ı E L t E D A R 1 E u x ' nun·· '+J "'r le b k "' 10~ ', sayın Vali Bay Ali Rııa kelimenın ıauı mana- , 1 · e ine u)'IUll •ret are el etmep mecburdur. 

•• e • ınektedi idare cibazt incisi haline getiren tleıt<rli viili 0 mucssır' En Büyük ve Muhteıem Temsili Tüccar, her deposu için then çıkan tütünleri yazmağa mahsus ayrı 
,-,,._ ....... -· .. en en kıymetli erkanın· Bay Ali Rıza çeviğin hır çok mad· '!9F k t • bir defter tutan '\ıe bu deftere kıyıdlırını günü gününe geçirir. 

. bulunan ve Gaziante\:> di imkan ve vasıtalara malik olan .,.._. 1 a ..... Tacirler her senenin bitimiııden üç ay evvel ambarlarmda bulunan 
111io .... oevgi ve uyı.larn\ı Scyhana yakın bir otide çolc doha · tütünlerin miktarını bir beyannıme ile bildirmete mecburdurlar. inhisar· 

. rıoile lopliyan güzide ilbay, ş.. yeni ve medeni bir çdore ver<cek· *"alalarında görülqıemif Bir lar ldaresir# llbıım priil6rse bu beyannameler üzerine mevcud tütün. ~ l!lı lar4klye götürdükten ,.. !erine muhakkak naza rıy le bak ıyo· Bu lll!OYııiıııin t;a llibiil< Filmi leriıı • çalı: ,;ilde. onu .. ı~~lır. ~artı neticesinde kanuni fireler h ... p e. h~~ısi) (Anadolu geli•) ruz. sonra eksık gorulurse tutünüıı hepsi tarbhr. ·· .... -• ._.:...__:_~_Ali..J~~~~====:=:::==::==:=:~~~:;;=:::::'0::.t:•'::~~~===~~(~So~nu~~V~a~r)~=---~9~5~3~l--



• - '1 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~------~ ~--=--------
K ILO FlATI 

CiNSi Sahlan Mikdar 
En az j .En çok 

K. S. K. S. Kilo 
Koza 9,SÖ ı 10 
Piyasa J'IBriatı •. -36,25 .......__ - 38 - -
Piyasa temizi..=,.-_-- 35,25 1-36,25--

1 --,-----· 
:1----------t-------ı - - -----

Klevland 42 --142°:'50 

YAPAGl 
-Beyaz ı ------Siyah 

Ç 1 C 1 T __ -----

,__,...Y~c-=-rli~ .. ~y ... e-m"":'.li~k-,, ---1-----ı------
., "Tohumlu..,...k-.. -- 4.62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 .. Yerli 3,25 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 

-Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn -
Mercimek 
Susam 1 

- -

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç ,, ,, 
:.ö .:: Dört yıldız Do~luk rı:ı 
~ ~ üç .a c: .. . 
o - Simit ::: ca " ~ > Dört yı ldız Cumhuriyet :::ı -iN (,; 

üç " " .. 
Simit .. 

Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 
• 8 / 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Sanıinı 

Ha7.ır 1-+ 22 l.inı 

ı-rn Rayişmark 
Vadeli 1. 86 - - 83 

Frank (Fransız ) -3- 34 
4 Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) -5- 93 

Hind hazır 4 06 Dolar ( Amerika ) 1261 36 . - 8 -- Frank (İsviçre) Nev~ork 5;\ 00 00 

----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn , Seylan , Çin • e ( avadan ~otıudın c:'ogıuya müeuue na. 

mma gtt ir i!rn • n n ürıtd ap, tne ve lct ~ulu Ç&) fa1d&11 \ulcuf ve itina ile 
yapılan haı ma rılardır. Her znH gÖlc dt iiş• n m:maralı ttrtiplrıi vardar. 
Muhtelif <.İ r s v'e l Ü\ i.. ~ lüktt" lutu ve pahtlu içrıi~inde satılır. Ambal•i· 

larındaki Alb~yrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi oefastt ve halisiyetinin trnıirıatıdar. 

Adanada : Ali Riza Kel'eştker l icartth ıı ntsi ve ıyı cıns mal satan 
be>H aliyelerde sa tılır. 

Umumi drpolaıı ; 15tanlul Tahmi~cnü No. 74 ( Kuıulcahveci hanı 
a !tında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

,. 

l~lUJIMll~AU~A 
CAN l;<UQTAQ.I~ 

ı: 

1 Gayrimenkul mallann 
1 açık artırma ilanı 

ı · Adana 2 inci icra MemurlujıJD· 
dan : 

D. No: 939- 212 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 

Askeri hastahanesi dit hekimi •~--ı .. 
YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR . . 

. Yeni postahane karşısındaki Eakl mu•renehenealln lstiklil mek 
lebi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nekletmı,ttr. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 

Ali Şad~e bo~luYa~noğ~ŞabM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~• 
veresesinin Adananın Hacı Sofa 

24 - 26 10195 

M. ve Tapunun Teşrinisani 338 ta· 
ıih ve 113 No. sunda ve Ramazan 
zade vakfından bir bap hanenin 
zeminiyle mülk ebniyesi ve 342 ar. 
şın üzerine mebni ve yemini yüz· 

1 

başı Ahmet arsası yesari Hamide 
hatuna terkedilen tarikihas arkası 
Hamide arsası cephesi tarikiim. 

Gayri menkulün bulunduitJ mev· 
ki, mahalleıi, sokağı, numarası : 
Halihazır vaziyı-tindc tebeddül yok· 
tur . 

Takdir olunan kıymet : 
Temamını 350 lira kıymet takdir 
edilmiştir . 
Artırmanın yapılacaAı yer,gün,saat: 

1 
Adana ikinci icra memurlutunda 
birinci artırması 3-4-939 Pazar. 
tesi günü saat 10-12 de . ikinci 
artırması : 19-4-939 Çarşamba 

1 Almanca mütercimi ara-
nıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercü 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber Fransız· 
caya da ayni derecede bilenler tercih olunacaktır. 

ldeklilerin ş~rtlan öğrenmek üzre birer istida ile Uumum Mücfürlü. 
te müracaatları. 

26-2-6-9-12 10321 

İ saat 10-12 de 

f 1- işbu gayri menle~~ arb~~ ,-------------· .... ------------: 
ıartnamesi tarıhınden ıti UF YSAN 

'. haren 215 numara ile ikinci YUS A 
1 icra dairesinin muayyen numarasmda ,. 
herkesin görebilmesi için açakbr.llinda 
yazılı olanlardan fazla malümat al· 
mak istiyenlcr , işbu şarbıameye ve 
215 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya İştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin °/0 7,S nisbe- . 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevali 
edilecektir • (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialanna if bu ıilin 
tarihinden itibaren 20 gün i~ndo 
evrakı müsbitelerile bir!ikte mım•· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde haldan tapu sicilile asa· 
bit olmadıkça satış bedelinin ~-
(aşmasından hariç kahrlar. • 

4- Gösterilen günde artınnıya 
iştirak edenler arbrma şartnameaini 
okumuş ve lüzumlu malumata almış 
ve bunlan tamamen kabul etmİf ad 
ve itibar olunurlar. 

S- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok arbrana ihale edilir • Ancak 
arbrma bedeli muhamm~n kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhanı olan dite 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
lann o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni sttatta yapılacak artırll'ada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaldılaM o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih:ale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihjle 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

. 

Müessesesi 
Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik malcinaları 

ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinalara, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

3-26 10170 

Ceyhan Belediyesinden : 

t - Belediyemizin Ceyhanda yaptıracait elektrik tesisatı ihtiyacı için 
(400) adet ahşap direk açık eksiltme ~uıetiyle satın alınacaktır. 
2- Direkler, fenni şartnamesinde yazılı eb'ad ve evsafına temamen 
uygun olacaktır. 
3- Oirek,erin muhammen bedeli , kanunen ahnması lazım gelen bil · 

cümle resim vesair masrafları müteahhide ait bulunmak ve Ceyhan· 
da inerinde t~slim edilmek şartiyle 2400 liradır. 
4- Bu işin muvakkat teminatı 180 lirad1r. 
5- ihale 6-Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ceyhanda Bele. 
diye salonunda yapılacaktır. 
6-lsteklerin muv11kkat teminatını, ihale saatından öne.-: Maliye vezne· 
sine yatırarak makbuz a'mış olmaları mrşruttur. ( Banka mektupları 
Encümen tarafından muvakkatan teslim alınır.) 

7- isteklerin 939 senesinde ticaret odasında kayıdli bulunduklarına 
dair makbuz ibraz eytemeleri ve ihale aün ve saatında bizzat belediye 
salonunda hazır bulunmaları lazımdır. 
8 - lıin masrafı müteahhide aittir. 
9 - Bu huıusta daha fazla malGmat almak iste~enler her gün mesai 

ıaatı içinJe belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

10293 17 . 22 . 26 . 2 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

49-156 . 10116 Numara: 200 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra:u ---------------------------
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 1 S gün müddetle ar-
tırmıya çıkanhp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayrimen~ul Yukarıda rösterilen 

14- 12 938 , 30 - 12-938 tarihinde 
Adana ikinci icra 
memurlutu odasında işbu ilin ve 
rÖlterilen arbrma prtnamelİ daire· 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahlilini ikmal etmiı ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asiıtanlık yapm11tır. Hastalarını Abidin paşa cadde.inde Mustafa Ri· 
fat ecıabaneai karpsmda bugün sabahleyin saat 12-8, ötleden sonra 
2·- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

inde aablıcatı ilin ol&111ı1r. 10329 ,------------~...-----------~-

Avrupa piyasal 
- Üçüncü sahifeden artan 

kara hükumetinin, ecnebiler tar 
dan ithal edilecek dövizlerin c 
huriyet merkez bankası tarafı 

bir prim ile satın alınmasına v 
ların Türk tebeasıtıa ayni fiatl 
tılmasına müsaade edeceti sö 
mektedir. ,, 

Bu havadisi kaydi ihtiyatla 
lakki etmek lazımdır 

* • • 
Avrupa siyasi ufuklarında 

berdev1mdır; hele ispanya ha 
leri hitama ermek üzere bulu 
sına göre ferahlık gittikçe art 
yalnız şimdi de Büyük Oky 
muhiti pek dalgalıdır. lngiliz 
Japonlar arasında ciddi ihtili 
bebleri eksik detildir; daim 
yeni yeni hadiseler vukubulmı 
dır . 

Bu sebebten dolayı Amerik 
Avrupa piyasalarının bu hafta 
fmdaki umumi vaziyetini müteı 

did kelimesile ifade edebiliriz. 

( ikinci sahifeden artan 

20, t S Türk müziti : Çala 

Vecihe, Refik F ersan , Fahire 
san, Cevdet Çatla.:Okuyanlar:: 
Hoşses, Radife. 1 - · . .. - Gü. 
Peşrevi. 2- Nuri Halil - Hü• 
şarkı -Artık yetişir. 3 - Zeki 
- Dilkeşaveran şarkı - Gez 
4- Zeki Arif - Dilkeıavera 
kı - Karanlık ufuktan . S -
det Çatla - Taksim 6 - . . 
Rast şarkı-7- .. . - Raat f 
8- Şemseddin Ziya-Kürdili 
kir şarkı - Güvenme hüsnün 
çatın geçer. 9 - Sadettin Ka 
- Kürdili hicaıkir şarkı-Bir 
Y•t•dık. 10- Osman Nihat -
havent şaı kı - Fatma . 

21,00 Memleket saat ayarı 
21,00 Konuıma 
21,15 Esham, tahvilat, ka 

- Nukut borsası ( fiyat ) 
21,30 Müzik ( Keman 5ol 

Sedat Ediz, Piyanoda: Cemal 
1 - Van Be~thoven -ilkbahar 

21,SO Müıik ( Melodiler-
22,00 Müzik (Küçük orke 

Şef: Necip aşlun ) 1 - Sied 
Böceğin dütünü 2- Canglberf 
Efsaneler ormanında 3 - F1 
doeUe Parisin Madlen soka 
4- Recktenwald - Grinzingd 
Potpuri 5- Frederiksrn - Gr 
lıntJ süiti 6 - Reinfeld - Ev 
yavrum. 7- Brahms - Macn 
No. S - 6 

23,00 Müzik ( Cazband-
23,45-24 Son ajans hab 

ve yarınki program . 
ZAS: G y ıs ±5 21 !2!2!2 L1E 

Amerika hapishan• 
leri dolu 

Birleşik Amerika zabıtası 
Vilsonun bir raporuna nazar 
~)ar zarfında Amerikada cürü 
adedi"artmışt.r. Çek sahtekar 
nnın, suiistimallerin ve dolınd 
ların haddi, hesabı yoktur. Bi 
raftan mahkemtıler bu ceza da 
rına bakmak için vakit bulam 
diter taraftan hapishaneler 
hınç dolmaktadır. Yakında ha 
nelerde yer kalmıy•caktır. Am 
zabıtası reiıi Vilson, bu cürü 
önüne geçmek İçin şiddetli te 
alınmasını istemektedir. 

Eczacı kalfalığına 
bir genç aranıyor 

Eczacı kalf alığım meslek e 
istiyen Oı tamektep mezunu · 
ce ihtiyaç vardır . Halk Feza 
sine müracaat etmeleri.10326 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mat 


