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Belediyenin feshi kararı viliyete bildirildi 
• Dahiliye vekaleti Vedad Güçlü'yü re ıs vekili tayin etti 

MEFSUH BELEDiYE MECLiSi LiBY A'DA 
DÜN SON TOPLANTISINI YAPTI TAHŞiDAT 

İtalyan hükumeti 
Belediye Reisi bu toplantıda da kanunsuz bir surette 
açtırdığı köhne fırınlar hakkındaki süale cevap veremedi 

Libya hududunda 

60,000 
ASKER 

Belediye Meclısi dün muanen 
vaktinden yarım saat geç olarak sa· 

ot 15,30 da Operatör Bay Yusuf Zi· 
yanın riyasetinde açıldı. 

Mutad yoklamadan sonra ekse
riyet olduğu anlaşılarak, celse açıldı 
ve eski zabıt hülasas• okunarak on 
maddeden mürekkep ruznamenin mü· 
ıakeresine başlanmıştır. 

Ruznamenin ilk maddesini,geçen 
celsede uıun uzun münakaşalara se. 
bep olan buz meselesi teşkil etmekte 
idi • 
- Sıhhi müessesata buz verelim mi? 

temizlenmesınde ayrı ayrı tarife tat
biki meselesi mevzuu bahsolmuştur • 
Bu mesele üzerinde de bir hayli 
münakaşa ynpıldıktan sonra neticede 
tnrife Encümeninin mazbatası kabul 
edildi • 

Ruznamenin dördüncü maddesi 
fasıllar arasında tahsisat münakalesi 
idi. Bu meselede de hesstb encüme
ni mazbatası aynen kabul edilmiştir. 

Bundan sonra, memuriyetlerinin 
tasdiki meselesine dair üç memur 
hakkında kanunlar encümenin hazır· 

ladığı mazbata okunduktan sonu 
meclis bu memurlnrın, memuriyetle
rinin tastikine karar vermiştir . 

Ruznamenin altıncı maddesi ye· 
nidan yapılacak olan belediye seçi· 
minin kaç intihab dairesinde ve kaç 
rey sandı~ı ile ve nerelerde ve kaç 
günde yapılması !Vzım geldiğinin 

müzakeresine dairdi . 
Bu mesele üzerinde bir çok aza· 

lar ayrı ayrı düşüncelerini, uzun u· 
7.un söylediler. Neticede daireyi in· 

- Gerisi ikinci sabif ede -

T ahşid etmiş! 
Roma: 9 (Radyo)- ltalya Libya 

daki 30,000 kişilik kuvvetini takviye 
içi~ ~raya daha 30,000 asker gönde· 
rmıştır. , Fak&t bu Tunusa karşı bir 
teşebbüs demek değildir. Bu askeri 
ve idari bir harekettir. 

Verirsek nn~J verelim ? Yoksa ver· ~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~ 

Ecnebi gazete ve ajansları bunu 
Mısır ve Sudana karşı bir tehdid 0 • 

larak telakki etmektedirler. Ha1buki miyelim mi ? 
Mesulleri üzerinde gene yarım 

saaıtan fazla münakaşa yapıldı Ge· 
çen toplantıda bu iş kanunlar ve 
Bütçe Encümenine havale edilmi ti • 
Bütçe ve Kanunlar Encümeni mazbata 
ları ıhhi müessesata buz verilmesinin 

kanunt mevzuata sığmadığ'mı anlatmakta 
idi. Nih }'et buzun Kızılay tarafından 
verilmesi ve buz bedelinin muaiece 
faslından ödenmesi teklifi reye ko· 
nularak kabul edildi . Ruznamedcki 
ikinci madde Belediye muhasebe 
kayitlerini tetkik eden iki azaya 
hakkıhuzur verilip verilmemesi hak. 
kında idi. Bu mesele üzerinde uzun 
boylu duruldu. Meclisin birçok aza· 
ları ve bilhassa azadan Dişçi Rasih 
hakkıhuzur verilmesi ve parasız va· 
?.ile görülemiyeceki yolundaki mu· 
talaalannı müteaddit defalar izhar 
etmiş ise de bu meselenin Kanunlar 
encümenine havalesine karnr verildi. 

Bundan sonra Mezbahadaki Ba
ğırsakhaneye hariçten gelen bağır
saklarla dahilden gelen bağırsakların 

----~~~~~~~~------

Yol ve köprü 
meselesi 

.------. -----
1 Şikayetlerimizde yer· 

den göğe kadar hak
hyız. Fakat bu işi de 
muvaffakıyetle hal
ledeceğiz r 

--------~- . ~--~---
• 

Dün bir şoförden , Vilayetimiz 
deki yol~uzluk ve köprüsüzlükten 
acı acı şikayet eden bir mektup 
aldık: 

Mektup sahibi bir vaka anlatı· 
yor : 

Kenrlisi bundan üç , beş gün 
evvel Maliye Vekaleti Müfettişle
;~.n~en birisini Feke den Kozana gö. 
uruyormuş. Önlerine çıkan Tersa· 

kan deresini otomo':>ille geçmek 
m~cburiyeti hasıl olmuş . Fakat sel 
suları birdenbire artmış ve otomo· 
~ilin motoru da durmuş . Bunun 
uzer~n~ Müfettiş de.kendisi de oto 
mllbılı orada bırakarak I 
1 zora can. 
arını kurtarmışlar ve en k I 

k k 1 • ya ın o an 
arda o a şıddetli bir yağmur al 

tın e, altı , yedi kilometre yol _ 
.• k • 1 uyu· 

rume surelıy e varabilmişler. Bun 
dan sonra yollarına devarn t . . e rnış 
!erse dt: f eke ıle Koz.an arasınd k. 

l.k b" a ı 67 kilometre ı ır yolu uç günde 

1 k d d b bu düşünceler mevsimsizdir. 

s en erun a ser est rv-'1 

Türk lisanı tesbit ediliyor SOVYET 
Fevkalade delegemiz ve refakatm MANÇ'l) 
da bir heyet fskenderuna geldi Hududlarında 

MINTIKA TESBIT EDiI.JYOR 

lskenderundan bir görUnUş 

. 
lakenderun: 9 (Hususi muhabirimizden) - Bir mUddattenbe· 

ri Ankarada bulunan Türkiye cumhuriyeti Hatay fevkalAde 
murahhas bay Cavad Açık Alın dUn akşamki ekspresle Paya. 
sa ve oradan şehrimize gelmiştir. Fevkalftde murahhas bay 

:ancak katedebilmişler 1 

Okuyucularımızı şikayetinde çok 
haklı bulduk. Y olsuzluk,köprüsüzlük 
memleketimizde en büyük bir dert· 
tir. Uzaklara gitmeğe ne hacet . . 
Şehirden iki kilometre çıktıktan 
sonra hangi yol üzerinde en rnede 
ni nakil vasıtası Eşek veya Beygir 
den başka birşeydir ? 

Yalnız bu husustaki ümidimiz 
büyüktür. Devlet yol ve köprü işini 
mühim bir Devlet politikası olarak 
büyük imor planına koymuştur. Ya 
kında bu planın tatbikine başlana 
caktır. Çok geçmeden , başlarımızı 
otomobillerin tavanında kırmaktan, 
dereler<!e boğulmak tehlikesiyle kar 
şılaşmaktan kurtulacağımıza şüphe 
yoktur . 

Mademki, Devlet parmak koy· 
muştur• bu işin de muvaffakıyt:tle 
başarılacatmda şüphemiı olmasın • 

Cevad AçıkAhn bir müddet is
kenderunda istirahat ettikten 
onrn doğruca Antakyaya git· 

mlştlr. Bay Cevat Açıkalmm 
refakatı :ı da lskcnderundaki serbest 
mıntıkayı tcsbile memur edilen bir 
heyette gelıniştir. 

1 BlUGiCJN 
• 

iç sahlfelerlmlzde 

BANKADA UlıA«>e > 

• 
veremle mücadele 

( Sıhlıi bahısler ) 

• 

1 
Almanyada mesken 

/Jcrlm mcl.tJJbu 

• 
Fıkra -v. s. 

çarpışmalar 
Moskova: 9 (Radyo) -

Sovyet · Mançu hududların 
da bu sabah Japon·Sovyet 
askerleri arasında mUsa
demeler oldu. Sovyet mu. 
hafazlarmdan birisinin Öl· 
dUrUlmesı ve birisinin a§ır 
yaralanması Uzerlne yapı 
lan mukabil ateşte, kar,ı 
taraftan 15 kl,ı yaralan. 
mı tır. 

AVAM KAMARASINDA 
• 1 

iSPANYA 
MESELESİ 
Franko ile anlaşma 
yapılabilir; ümidleri ! 

Londra : 9 ( Radyo } - Kabine 
bugünkü toplantısında ispanya vazi
yeti üzerinde esaslı görüşmelerde 
bulunmuştur. Bu meseleye dair Ha
rici)'e Nezareti Garp A\'tupa Şefinin 
raporu ile Delvayo ile yapılan 
mültikata aid rnpor tetkik edilmiş· 
tir . 

Avam kamarası aıası Fraııko ılc 
anlaşma yapılabilir ümidlerinı besle· 
mektedir. Çünkü Franko esas itibn
riyle gönüllülerin memleketten çe · 
ki lmesini, tetlıiş yapılmamasını kabul 
etmekte yalnız pilebisit yapılmas ın ı 
kabul etmemektedir . 

1 

Yugoslavya'da i 
Muhalefet partisi şiddet • 
hareketine başvuruyor 

Belgrat : 9 ( Radyo ) Mu· 
halefet partisine mensup nıehuslar 
toplanarak ; hükumete dostane ol- 1 

mayan bir hattıhareket takibine 
karar vermişlerdir . Bunlar , hükü 
met bünyesinin çok zayıf olduğu • 
nu, binaenaleyh kuvvetli bir hükıi · 
met kurulması lüzumunda ısrar et· 

mektedirler . 

, 
Ankara 9(Telefonla) - Adana belediye meclisi 

intih '.:' bının feshi hakkındaki Şurayı devlet kararı 
bugün, Dahiliye Vekaleti taraf andan Seyhan viliye 
tine tebliğ edilmiştir. Dahiliye vekaleti, yeni beled· 

ye meclisi intibah oluncaya kadar bugünkü beledi
ye reisi tarafından mezbaha müdürlüğüne naklolu-

nan belediye reis muavini Vedad Güçlüyü belediye 
reis vekili tayin etmiştir. 

Baf veklllmlz Refik S•Jd•m 

19 ŞUBATTA 

Yüzelli halkevi 
daha açıhyor 

----
Başvekilimiz agUn bir 

nutuk söyleyeceklerdir 

Ankara: 9 (Telefonla)- Halkev· 
Jcrinin kuruluş günü olan 19 şubatta 
yeniden daha 150 halkcvi açılmasına 
parti genyönkurulu karar vermiştir. 
Bu münasebetle 19 şubat günü . başvc 
kilimiz bir nutuk söyliyeceklcrdır. Bu 
nutukla beraber yeni halkevlerimiz 
açılacaktır. 

Milli Şef Çankarı 
hemşehrisi 

Ankara : 9 ( Telefonla ) --:- _Çan· 
kırı Vilayeti Cümhurreisi Mıllı Şe · 
fimi~ ismet lnönünün fahri hemşeh· I 
riliğini ilan etmiştir. 

Tramvay-tünel 

Satınalma mukavelesi 
dün imzalandı 

1 NAFIA VEKiLiMiZ BU MÜNASEBET 
LE BiR NUTl.JK SÖYLF.DILER 

İstanbul: 9 (Radyo} - lstanbul 
tramvay ve tonel şirketleri sahnalma 
mukavelesi nafia \·ekilimiz Ali Çetin 
Kaya ile şirket mümessilleri arasında 
bugün imzalanmıştır. Bu münasebetle 
nafia v~kilimiz bir nutuk söylemiştir. 

Şirketin mümessili bay Pcaial da 

vekilin nutkuna teşekkürle mukabele 
de bulunmuş \"C Türk • fsveç dostlu· 
~unu tebaruz elliren bir nutuk söyle 
miştir. 

- - ---- ------
« KiŞİ NOKSANINI BiLMEK 

KADAR IRF AN OLMAZ!,, 

Aferin Belediye Reisine! 
M f h b , d" reisi Yusuf Ziya Özbakan, mefsuh Belediye mec· 

e su e e ıye .. 1 k d h. b" Q 
1• • • t 1 tısında okuduğu uç ayı raporun a ıç ır m na· 
ıs ının geçen op an 

S b t . kken yıllarca evvel yaptırılmış olan Mezbahadan da e e ve yerı ) o .. ı 

b h . . y f Ziya Özbakanın raporunda bu mukemme ve fay· 
a setmıştı . usu . d"' kü b ı d' d ğ"I ı 

d 1 .. · kuruluctu şerefıne un e e ıye e ı. o zaman t· 
a ı muessesenın r "d ·b· t 1 · t• B" d b "dd" 

b k b d bulunan zata aı gı ı gös erı mış ı. ız e u ı ıa· 
an asının aşın a d . k" ı · ğ · . d t b " tt• 

1 1 1 ğını deOil aynı zaman a çır ın ı ını e e aruz e ır 
nın ya nız yan ış ı • . . t " f" Okl k . t d" .ıır. · b 

· t"k 0 .. k" B tediye reisinın tO un şere ı y eme ıs e ıyı u zat mış ı . un u, e . . . d. 
yakın akrabasından birısı 1 1' • • •• 

O.. y · Adana gazetesinde be led ıye reısının bu raporu aynen 
un enı B 1 d" · · · M b h 

kt Y 1 1 bir tarafı eksikti; e e ıye reısının ez a a hakkındaki 
çı ı. a n z a· d ğ b 
bu iddiası rapordan çıkarılmıştı ; ız o rusu 1 una memnun ol~uk. De· 
mek ki, belediye reisi hatasını anldmış . ve .b~ kadar gülünç bir iddiayl 
efkarı umumiye önüne ~ıkarmaktan ~ekınmıştır . 

( Ki§i noksanını bılmek kadar ı rfan olmar.! J 
Yalnız bir noktaya daha dokunmak isteyoruz; Belediye meclisi ulu 

orta laf söylenecek , ulu orta iddialar yapı lacak bir yer de~ildi r, EfkA· 
rı umumiye önünde söylenemiyecek bir sözü, yapılamıyacak bir iddiayı 
Belediye meclisinde ileri sOrmek, meclisin şahsiyet ve ciddiyeti ile telif 
edilemiyecek bir harekettir. 

Bu nokta da kulaklarımızda küpe olsun! 



1 Bt:.RLIN MEKTUBU 1 ,------------·---------------------------------~ 
haberoern 

A1manyada her aileyi 
ev sahibi yapmak 

1 Şah ör. 
ı, __ --________ .... _______________________________ _. 

Halkı ev ve toprak sahibi yapmak için 
hangi esaslar dahilinde çalışılıyor ? 

Mefsuh belediye 
meclisi 

- Birinci sahifeden artan · -

Vilayet Umumi Meclisi 
dün toplanflsını yapfl · 

• • 
Almanya, bütün kuv 

vet ve varlığiyle bir 
vazifeye nefsini hasret 
ti. Bilcümle yapı kol· 
larmı kucaklıyarak mu 

r , 
Me•ken ve dahnt kolonlzaayon 
meaeleslnln halll ve içtimai 
lktıaadl •lraeetl tahakkuk 

tihabiyenin Yıldız gazinosunda, Şö
len lokantasında ve Yeni otelda ol· 
mak üzere üç yere kurulması ve 
seçimin iki günde yapılarak her gün 
saat dokuzdan başlıyarak 17 ye ka
dar devam etmesi kararlaştırıldı . 
Ruznamenin yedinci maddesindtki 

Encümenler seçımı yapıldı 

yolunda neler yepllıyor ? 

azzam bir programın 
k · ı k ı h k (Kadri Ramazano;ıı,lu arsası ) mese· icra mevkiine konması için birbir 1 mes eni genış etme , ıs a etme .s 

lesi üzerinde uzun uzun duruldu . teriyle yarış edercesine uğraşan hü· veyahut' kabilse, üç daireden iki ve 
k d d d b. d k Esas üzerinde bir anlaşma yapıla· kumet ve partisinin salahiyettar u· i i aire en e ır aire yapma 

zuvlarını bir araya topladı. Şehir mutlak surette elzemdir. mıyan bu meselede kanunlar e-n· 
cümrnine havale edildi • 

dahilinde mübrem bir ihtiyaç hali· Bundan maada şehirlerin sıhhat 
ni almış olan bir çok tebeddülat lendirilmesi, en acil vazifelerden bi ikinci cel•• 
ile uğraştı ki, bunlar da, oturulabi· ridir. Müstacel ihtiyact rağmen, geç • On dakika istirahattan sonra 
lecek evler inşası, tski şehirlerin miş seneler zarfında bunun icrası da açılan ikinci celsede müzakere-ye 
sıbhatlendirilmesi, ve sanayiin de ima gecikmişti. Bu alay büyük ve konan ilk mesele, belediye fen mü· 
yerlerini değiştiımrleri gibi şeyler· küçük şehirleri, müdafaa edilemiye dür vekilinin maaşının arttmlması ta· 
di · cek bir vaziyet almış olan sıhhi, de lebi idi: Ve bitincede bir karar alın-

Mesken İnşasının, Alman aile moğrafik siyaset, ve mali siyaset, şar 1' mayarak l.m işte bütçe ve kanunlar 
sine kuvvetlerımek, inkişaf etmek encu-menine havale edı"ldi. tları Almanyada müsamaha edilemez 
imkanlarını vermesi, dahili koloni artık Hükumet 1933 / 35 senelerin I 9 uncu maddeyi, Adana tüccar •. 
zasyonun da halissüddem Alman !arından Bay Muharrem Hilminin be· 
k d k de, bu maksat uğruna 20 milyon 

Dün vili ·et umumi meclisi ilk ' 
toplantısını yaptı. Vali meclisi selam. 
ladıktan sonra meclis, Ebedi Şefin 
aziz hatıralarına hürmeten iki daki· l 
ka ayakta sükuta davet etti, 1 

Bundan sonra azaların mazbata· 
Jan okundu ve ikinci reis 11eçimine 
geçildi, Yapılan intihap neticesınde 
avukat Feyzi Oldaç ikinci reisliğe 1 
Hasan Çanka ve bayan Şemsa lşccn 1 
lcatipliğe seçildi. Müteakiben mebus 

1 
intihabı teftiş heyetine umumi meclis 
namına gönderilecek dört azanın İtı 1 
tihabt yapıldı ve 1-ıasan Çanka, Sab ı 
ri Dinçer, Feyzi Oldaç, Mehmet Ke 

' çeli o~lu bu iş için tef ı ik olundular. 
Riyasetin yıllık faaliyet raporu 

ır ına, oğuracakları çocu lar için, lediyeden mu··zayede suretiyle satın mark sarfetmiştir. 
yer, ve toprak tasarruf etmelerini t aldığı arsa işi teşkil ediyordu. memurların vaziyetinin ne olacağı, 
temin etm<"si lazımdır. Bütün bu Muhakeme edilecek olursa, halli 1 bu takdirde bunların eski vazifeleri 

b. k f "ht" - t b Arsayı belediyeden satın alan tedbirler, ayni zamanda bir say ır ço sen~ ere 1 ıyaç gos eren u ne mi iade edifece;ıı,i hakkında bir 
müharrem Hilmi. in bu arsa üzerin .s 

menbaı ve bir iktisad dirilmesidir . iş için tahsis edilen µ:ı'a nisbeten takrir vermişti. celse tatil edil~ce· 
• f zdivaç neticesi olarak mesken pek azdır. Fakat evveler.•irde malc· de İnşaat yapmak teşebbüsünün be·, ğinden bu takrir de gelecek içtima· 

sat, bazau müşkii olar. bu mesele lediye tarafından men edilişi mese· k k k 
hususunda gittikçe artan talep, hü. lesi üzerinde uzun süren bir müna a bırakıldı. Filha i a bu tazda i ta· 
kumetin yardımile, kiralık evler in· ıle uğraşmaları için belediye dairele kaşa oldu. yioler ssasen belediye memurları 
şası için sür'at ve faaliyetle çalış· rini teşvik etmek ve bu müşküllin Mec:isin bir kısım azaları bu aa nizmnamesine muhalif oldutu gibi 
mak ihtiyacını tc:vlit etmiştir . hakikiyle halli için de, bilgi ve tec· sanın sabldığma göre bu vatandaşın müddetin hitamında belediyenin va· 

Bu y~rdım, bilhassa, hükume· rübe!eri bir araya toplamaktır. inşaata serbest olduğu yolundaki ziyeti pek müşkül olacaktır. Çünki, 
tin teminat mes'uliyetini deruhde ( Sıhhatlenrfiıme ) işine simdiye kanl8tını teslim ettikleri halde kanu· eğer bunlar altı ay !IOnra eski va· 
etmesi ve lüzum olan paraları ver· kadar on büyük şehirde başlanmış· ni mevzuat dahilinde Evkaftan alı· zifelerine iade edilecekse, ki mec· 
meleri için de hususi şahsi teşeb tır. On beşten yirmiye kadar diğer nıp gene kanuni mevzuat dahilinde buriyet vardır• bu tahviller niçin 
büsleri teşci etmesi üzerine mües· 1 büyük ve orta şehirler hükumetin bu bir vatandaşa satılması keyfiyeti Ü· yapılmıştır? 
sestir. Evler inşası İçin, ani yardım yoldaki yardımından istifade etmek 1 zerinde durmakta idi. . Bu zavallı memurlar muvakkaten, 
müsaadesi, hususi sr-rmayedarlarm, için ( Sıhhatlendirme ) işine hazırlan Bu işin kanun'ar encüme • yeni ve henüz kavramadıkları Lir 
kendi sermayeleri ile ikmaline muk mışlardır. Hükumetin, binaların ic nine havalesinde karar alındı: Sinek 1 vazifenin başında kalacaklarına gö· 
tedir olmadıkları mükellefiyetlere mali, apartıman daı"relerı'nin taksimi, - d J • L k k · j re, vazifelerini kavrayamadan avdet muca e esı, 1111yra çt me merası· 
inhisar eder . b k "iki · 1 k · t" d ki b -dd t · t'k ve aş a mu erın ev o ara ıs ıma · mi, a~açlama meselesi, mezarlık mü· , e ece t.r ve u mu e ıs ı rar 

Jktlsadi buhranın ilerlemesi, bil ı ı 1 k · · d ,.; d B 1 d" li zımnında sarfettiği muazzam para tahassıslıtı işlerine ait verilen tak· sızı ıçın e geçeceg.n en e e ıye ı 
hassa Belediye dairelerini güç bir laıı zikretmek faydadan hali değildir .

1 

rirlere riyastlin verdiği top yekün için faydasız bir vaziyette kalacak 
vazife ile karşılaştırılmıştı. Mtsken· Yeniden inşa edilen 250.000 ev mühtasar cevap okunduktan sonra lardır. Hülisa, Reis Yusuf Ziyanın 
siz aileler adedi git tikçe artıyor h cehı"r mezarfıt.ı masel•sı· bı"r hıylı· üç ay, içindeki usulsüz ve nızamııa 

d bu usustaki gayretin canlı bir şahi v ıs .. .. 
ve iğer taraftan da l933 senesi didir. 1932 senesinden 1936 senee-i' münakaşa edildi. Ve sonunda bu işin ' mesiz icraatı sa,ılamıyacak kadar 
Nisanından itibaren, ev fıkdanı ne kadar inşa edilen evlerin miktarı tetkiki de riyasete "havale edildi. 1 çok olduğu gibi memleket hesabına 
hakkındaki kanun müddetinin inkı da zararlı ve acıdır. Dü'nku·· mu"'za. 320.000 dir. Ruznamenin sonuncu maddesini, 
zası, sığınacak yeri 0lmıyan ailelr.ri kere safhasından hülisatan çıkar· 
iskan ettirmek içio eski meskenleri geçen celsede Turhan Cemal Beri-

,~....,.......,...,~=---......,.,~--~=----- - k t f d · hh" ld ğ dığımız mini şudur ki i Belediye 
kendine mal etmek imkanını bele· ı er ' ara ın an gayrı sı 1 o u un 
diyelerden nez' ediyordu. Fakat po· Fransız - Arap dan evvelce kapatılmış olan fırırılar Reisi bol keseden Belediyenin mü· 

d ·· t · · d · · ·· temadiyen harcamat.a kalkıctı;ıı,ı hal lis ve hükumetin umumi nizamatı an uç anesının .umı encum~n .s " .s 

h d ı . k 1 d . y f z· de, bereket versin ki , .ekseriya ak· mucibince, belediyeler, ehemmiyet· mua e e erı aran a ınma an reıs usu ıya 
t f .t d ı1r d d t t lıselimin galebesi ile Meclis hunları ~iz bir yardım tedbiri bile '>lmuş ara ınuan O.sru an o ruya aç ı· 

ı b 1 · · • h · · ·ı tasdika çalıctı . ofsa, bu vaziyete dü~müş olan ai rı maıı se ep erının ıza ı ıçın verı en " 
leleri her lıangi bir yerde barındır LÜBNAN MUAHEDESi TASDiK sual takriri teşkil ediyordu. Reis vak Mesela; müzakere sırasında gö· 

EDiLECEK FAKAT SURiYE AN· 1 ·ı · k b .. k' B 1 d" R .. Y f mak mecburiyetinde hulunuyorlar- tın geç o masını ı erı sürerr u ve ruyoruz ı , e e ıye cısı usu 
dı . LAŞMASI TASDiK EDILMIYECEK bu gibi takrirlere gelecek celsede Ziya; evvelki Mrclis tarafından me· 

işte bundan dolayı. mt vzuu cevap vereceğini bildirdi. Celsenin nedildiği halde sıhbi müessesata 
Berut : 9 ( Stefani ajansı veri devamı esnasında Turhan Cemal veya şuraya buraya günde otuz kırk 

okundu. Bundan sonra Encümenlerin 
intihabına Sgeçildi ve üç Encümen 
şu suretle teşekkül etti: 

Maarif, sıhhiye, dahiliye enciıme 
ninf': 

Sabri Dinçer, fsmail Dallı, Os-
man Burgoz, Nuri Kaya, Fahri U· 
ğurlu, Ş~msa lşcen, Nevzad Güven 
Tiraje Yürcgir, Osman Belli, Doktor 
Salim serçe, Mehmet Keçio~lu. 

Bütce encümeni: 
Feyzi Dural. Şerif Barış, Sabri 

Gül, Feyzi Oldaç, Zeki Akçalı, Ha· 
san Çanka, Tevfik Yıldırım. 

Nafıa, Ziraat, Baytar encümeni: 
B:tyan Leman, :Süleyman Oğuz, 

Dede Gürsel, Mehmet Eten, Dede 
Güvel, Ahmet Yarpuz, Hamdi Kes· 

ihtilafın sulhu için maktu bir mebla
ğın verilmesine karar vermiş iken, 
riyaset tarafından yapılan bir teklif 
ile bunun bir misli para daha veril· 
mek isteniliyor ve fakat bereket ver 
sin ki, tecrübeli birkaç azanın muk· 
ni mutalesları üzerine bunun da bir 
kere daha tetkikine karar veriliyor 
du. 

Dün, yine ıuznamede daimi Eo. 

cümenin belediye hesabatını teftişe 

memur müntehib azasına huıur hak 
kı verilmesi meselesi üzerinde de 
mu1:irane bir taleb var. Reis ile bu 

vazifeyi derubde eden Hasan Ataş 
hakkı huzursuz vazife görülemiyece 
~ini ileri sürdükleri halde, kanunlar 
ve büdce Encümf':oinin bu imkanı bu. 

lamamast v~ azadan Turhan Cemal 
Bt>rikerin Türkiyede dört vilayet 
merkezinden başka yerde meclis a
zasına bile kanunen hakkı huzur ve 
rilcmediğini, Belediye azalığının şeref 

li ve fakat fahri bir hizmet olduğu· 
nu söylemesi üzerine riyaset teklifi 
reddedildi ve bu suretle birkaç gün. 

denberi devam eden hak huzur me· 
selesi de ortadan kalkmış oldu. 

Ankaradan aldığ mız ve hususi 
sütununda verdiğimiz malumata na· 
zaran Belediye meclisinin pazaıtesi 

günü bir içtima daha yapacağı şüphe 
lidir. Eğer Dahiliye vek~letin emri 
pazartesinden evvel belediyeye teb· 

liğ edilir ve reis Yu5uf Ziya ile şim· 
diki meclisin vazifesine nihayet ve· 

Polltlk Bahl•l•r 

YALAN 
HABERLER 
FABRİKASI 

8. Hitler'in " uzun bir sulh ; 
resine ,. inandığını söyliyen nutkt 
lan haberler fabrikasına ağır bi~ 
üe indirmiştir. Münihten sonra 
eden fabrika iki ay önce kapı~ 
tekrar açmış eski kadrosunn ytfl 
istihsale başlamış ve karlı işler 
mı ya ko} ulmuştu. 

Bu fabrika üst üste iki üç f 
muahede ortaya atmış, iki üç kıl 
sef~rberlik ilin etmiş, birçok ,j 
tahşitleri tahayyül etmiş ve dalı' 
çen haf ta hiç yoktan Belçika ile 
llenda erasında ask~ri bir ittifak 
etmişti. 

Fabrika, mahreçlerini geniş! 
rek hem ithalat hemde ıhracat i 
rinde çalışmış ve bazı ciddi mül 
ler de kazanmıştı. Londra'nın en 
yük gazetelerinden Pariş muha~ 
itimat ederek, lspan) ol mesele
en zengin safhasında " Fransız -
buatından yalnız küçük bir kıs;= 
f: panya'da karışmazlığa taraf tol 
dL ğunu,. yazmamış sonra B. Bol 
nin B. Daladier'nin arıusu hil; 
Paris gazetecilerine "ltalya'nın ıl 
mazhğım te~vik edecek mahiye 
beyanatta bulunduğundan baht" 

miş miydi? Böylece lngiliz halk 
birlikte fransız halkıda aldanıyo' 
her memleketin harp arayıcılal' 
sili.ı veriliyordu. 

Yalan fabrikası hiç şüphesiS 
di büyük bir buhran geçirecek" 

Fakat cesareti kırımı ya~ 
çünlcü yalan asla yorulmamıştır,.! 
durdurmak için hükumetin fabrr 
işgal etmesi icap ederdi. Halbl 
artık fabrikalar işgal edilmiyor 

L• Ftgar• 

-----RADYO 
• BugUnkU program -

Tüıki)c Uadyo dıfızi)On pQsı 
Tü1'd re Uad) OSll - Ankara uad 

Cuma - 10-2-39 

13.30 Program. 
12.35 Türk müzigi PJ. 
13.00 Memleket saat i 

ajans ve mctecroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik ( küçü~ 

kestra Şef : Necip Aşkın) vat'f 
prağrımı ( Tangolar, valsler, c:if 

vesaire) 
18.30 
18.35 
19.00 

Program. 
Müzik (oderelfc~r 
Konuşma ( hafi' 

bahis kanunun ilgası esnasında; bu ) F h""k~ t• • S · ·ı · 1 t kt. d t · ı yor - ransa u urne ı ' urıye Beriker, bilinmt.yen sebeplerle reis kalıp buzu parasız dc.ğıtmağı rı mış o ursa o . a ır e pazar esı spor servisi) 
şeraiti müdrik olan hükumet' bu iş ile imzalamış olJuğu muaheded~n tarafından curaya buraya nakıl ve teklif ediyor ve fakat, kanunsuz ve günü reis belediye riyasetinden çe· 19.15 Türk müziği (ine' 
için on beş milyon mark tahsis etti "' 

temamen vazgeçmiştir. Fransa mec tahvil edilen memurların vekil sure usulsüz olduğundan dolayı reddedi· kilecektir, amma, fırınlar ha~kındaki faslı : Muhayyer makamı) 
ve lüzum olan yerlerde de ı 4000ev ıı·sı· yalnız Lu-bnan ı"le ı"mzalanan ı· d 1 t k · · kt k 1 20.00 Aı"ans, meteorolof · h k d b 1 tiyle tayin edildiklerini memurin ıyor u . sua a rı:ıne cevap verme en ur· f 
ınşasını are ete getir i. Bu inA ar muahedeyi tasdik edectktir. Paris kanununa göre bir memurun altı av Sonra ·, Yukarıda bahsetti1!.imiz tulacaktır. Fakat, bilemeyiz ki mül· berleri, ziraat borsası (fiyat) 
ın mühim bir kısmı bahçeli, veya bi I 5 
l*h b h .b k ll I hükumeti bu muahedeyi bugünleıdt. dara fazla vekaleti caiz olamıyaca Kadri Ramazan oğluna ait bir arsa kiye müfdtişlerindcn yakdsını kur· 20.15 Türk müziği ~ 
a ara a çe gı i u anma~a sa ih k d k d 1 k d ? Ot.uyanlar: Muzaffer lık11rı hali ana olarak inşa cdılmi~tir. · 1 parlamentoya sev e ece tir . ğın an bu miiddetin hitamında bu için eski belediye mecli: i mevcut tarabi ece mi ir. ... 

1 <life. f 
Bundan maksat da, ç~uk çocuk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Çalanlar : Vecihe, Fahl~ 

s0 l.iLi aileleri, mümkün olduAu kadar ı Tüberküloz cemiyeti v E R E M' mu, bir de maarif vekaletinin ınu ı san, Refik Fersan, Cevdet çatl• 
toprağa ısındırmaktır. Hükumet, ay- S heyeti umumiyesi çar aitim ve talebeye mahsus Valideba N' . 

1 
.. ıyazı. 

ni zamanda, bir ev içinde bir veya şamba gunu Etibba tı prevantoryomu vardır. Fakat bu· 1 T b . C .1 . M hur 
'h . b. h' - an urı emı a ,,,, 

bir kaç ailenin barınacağı ve varida H odasında bir toplantı yapa tün bunlar ı tıyaca nazaran ır ıç . 2 E b" M h t eJV 
revı, - yyu ı e me 

tı binnisbe az olanlaıın keselerine A caktır. Verem gibi müthiş Bu k k hastalıkla mu·· cadele tir' M h "k" . b 3 'L rf 
k. 1 b"I 1 . . Or UDÇ Veremle mücadele cemiyeti, an a ur 1 ıncı este, 8 1 ı 

uygun ıra ar vere 1 me en tcmın T bir afetin memleketimiz· Mahur şarkı: Telıf edebilseın '' 
eden ucu~ daireler inşasına karar ve deki ilerleyişine karşılık ge)ı·rı·nı· nasıl arttır. malı ? cak Kızılayın himaye ve ynrdımiy· 4- Rahmi bey Mahur şaıkı: J 
rilmiştir. Her bir evin mümkün oldu le yaşayabilmektedir, Faaliyet saha h 

ver,.m ile meşgul olan hekimlerimi I ettin beni ey dil, 5- Veci e 'd 
ğu kadar büyük bir bahçesi veyahut sı: stanbul ,ehri olan bu cemiyet va 1 

zin müş11hedelerini birleştirerek mü· rüldüğü memltketlerin ön safındadır Heybeli ada~ verem sanaloryomu· nun taksimi, 6 Dr. Şükrü 
ona muadil bir toprağı olması lazım· d I . b 1 .1 I k f B ı. b 1 I f 1 .d d 2 0 ki b ridatsızlıktan büyük bir yardımdil _ Gerı·~·ı u"çu··ncu·· sah'ıfede 
dir. Müruru zamanla tahammül edile ca e eyı en son i gı ere te si için una •• u~a i maa est' verem e cı . ur. 5 yata ı olan u sanator bulunamamaktadır. !' J 

kurdukları bu cemiyet :veremin te· di bir mücadeleye henüı başlanmış yomda şimdi senede 700 e •yakın ~ bilecek olan bir kiranın tesbitine fev Memleketimizde vereme mu 
· vessüü karşısında daha hızlı hare dejildir. Bundan dolayı hastalık hasta tedavi olunmakta, 14000 ka· .A 

kalade ehemmiyet atfediliyor. Buki k d b"I k h sab olanların ve vefıyatın miktara HAVA VAZIYCl' 
et e e ı me için er ay toplan· te ss-ı t kt d" d t 1 kt d D ra bedelinin, kirac. varidatının, umu ve u e me e ır, ar ron gen a ınma a ır. hakkında bir statistik yoktur. 

· maktadır. V r - d 1 · · S hh" H bel. d d b. h 1 d mıyetle beşte birini geçmemesi şar erem e muca e e ıçın r ıye ey ı a a a aynca ır usu Bunun için yapılabilen yardım ar a 
tır. Kiracının iktisadi vaziyt"t ve şera Memleketimiz vare .. ., hastalığı vekaletinin bir tele müessesesi var- si sanatoryom, Erenköyürıde verem bir meçhule karşı harek~t şeklinde 
itinin iyileşmesi veya aileninin artma itibariyle bu hastalığın en çok gö· dır. bu da 1924 senesinde kurulan le mücadele cemiyetinin sanatoryo o1maktadır. 
şı takdirinde, mijmkün olduğu kacarr 

Dün şehirde çok ılık bir 
vardı. En çok sıcak 19 dere<:' 
Hava hafif rüzgarlı geçti . 
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TÜRKSÖZÜNÜN KÜÇÜK HlKA YESİ \ Seve seve seyredeceğiniz çok güzel iki şaheser . , . 

• 

BANKADA Asri sınema 

Bu akşam 
CENUPDA YENİ MESELELER 8.h arenin etra 

~fını kadınlı Yazan 

Lf ·_· _T_·A_N_G_ü_N_E_R___.~ 
Fakat gencin 

bütün n~şesi , bü
tün hülyaları vez

nedarın donuk ba
kışları karşısında 

Sayın müşterilerine mevsimin çok güzel iki büyük eserini birden 
sunmakla bahtiyardır 

erkekli bir 
kalabalık sarmıştı. 
Oyun hararetle de 
vam ediyordu. Bü 
tün gözler maskeli adamın üzerin 
de birleşiyordu. 

Maskeli adam m>itemadiyen 
kaybediyordu . 

Son turdada iki beşyüzlüğü Port 
föyünden çıkararak önüne koydu. 
Bakışları sakindi. Asabiyet göster 
miyordu. Bilakis üzerinde, kaybettik 
çe memnuniyet duyan bir hal vardı . 

Kareyi, maskeli adam. bir pa 
muk tüccarı , bir yüksek memurla 
genç, sarışın bir delikanlı teşkil et· 
mişti. 

Bu oyunla üç seans oluyordu. üç 
oyunda mütemadiyen maskeli adam 
kaybediyor . Masada dönen hep o 
nun çıkardığı yeni yeni yi ' zlükler 
ellilikler, Beş yüzlükler ... 

Pamuk tüccarı ile, bir yüksek 
memur olduğu söylenen adamda kay 

bediyordu . Kazı.nan yalnız sarışın 

delikanlıl.. 
Kulübün bütün odalarında oyun 

lar bitmiş, Herkes K a r e n i n 
etrafında toplanmıştı . 

Kujienin son eli idi. Ve kağıdı 
maskeli adam yapmıştı. Pamuk tüc 
carının potunu yüksek memurun iki 
misli, bunuda sarışın delikanlının beş 
misli rolansı takip etti. 

Maskeli adam rolansı aynen 
görerek ortadakı beşlik, onluk bü 
tün liraları saydı . 

Tam 500 dü. Önündeki para· 
)ardan bir binlik lirayı koyarak or
tadaki ufaklıkları önüne çekti. işti
rak beş yüz lira idi. Pamuk tücca · 
rıda, yüksek memurda bıı rolansa 
iştirak ettiler. Yerde tam 2500 lira 
olmuştu . 

Sıra ile kartlar, çift, tek, tek ve 
çift olarak dağıtıldı. Ve bunu zen
gin adamın resti takib etti. Gör 
düler. Kiğıdlar açıldığı zamar, 
sarışın delikanlının yüzü neşe ile 
doldu . 

Fulu çok güzeldi . Maskeli 
adam kağıdını açmadı . 

- iyisiniz, dedi . 
Oyun bitmişti. Sarışın genç ma 

sanın üstündeki yıgınla parayı top· 
lıyordu. Hep yeni yeni ellilikler, 
yüzlükler, beşyüzlüklerdi. 

Tüccarla büyük memurların önün- ı 
de on paraları kalmamıştı . Birisi / 
600, digcri de 700 lira ile re~~e 

iştirak etmişlerdi Maskeli adamın 
önünde ise dah ! üçbin lira kadar 
kalmıştı. 

Yüksek memur teklıf ediyordu : 
-· Bir seans daha yapabiliriz 1 
Bu teklife ilk itiraz eden mas-

keli adam olJu . Ve sonra sarışın 
genç! Maskeli adam kaybettiği hal 
de oynamak niyetinde değildi. Sa 
rışın delikanlı da kazanmıştı. Artık 
oynamıyordu . 
Güneş doğmak üzere idi , kulüp· 

len dağıldılar. 

• 
Sarışın delıkanlı o günü öğleye 

kadar uyku ile geçirdi. Saat onbeşe 
doğru apartmanının merdivenlerin
den neş 'e ile indi , sokağa fırla· 
Yarak bir taksiye atladı . Solcğu 
bankanın merdivenlerinde aldı . 

Karnesine yazdırdığı hesabı vez. 
neye ödemek için sekiz beşyüzlük 
ve üç binlik lirayı veznedara uzattı. 
S ıbırsızlanıyordu . Ddha görülecek 
çok. işi vardı . Apartmana dönüp 
değışmek ve oradan do"'ru ş· 1. N d' " ış ıye e ınıeye koşup,dün geceki lı.. "k 
şansı müjdeleyccckdi . uyu 

dağıldı . 
- Bu paralar sahtedir 1 

Genç adam artık birşey düşü· 

nemiyordu. Etrafı zından olmuştu. 
Yalnız birşey hatırlıyordu: Dün gece 
kare)'e iştirak eden maskeli adamın 
arasırn ortadaki eski paraları , sık 
sık deklara ettiği yeni paralarla de 
ğiştirmesini 1 •• 

Dahiliye Vekaletinde 

Ankara : 9 - J)ahiliye Vekaleti 
Sderberlik müdürlüğünde açık bulu 
nan ikinci şube şefliğine Rize kayma 
kamı Esat Onat, ın tayini yüksek 
tasdike iktiran etıııi: tir. 

RADYO 
- ikinci saJ.,ifeden artan -

zan· Mahur şarkı: Bu sevd 1 ne tatlı, 
7- Rahmi bey • Mahur şarkı: Ser 
vü nazı seyret çıkmış,8- Şemsettin 

Ziya·Mabur şarkı: Şu güzele bir ba
kın, 9- Sadettin kaynak Çıkar yü
celerden haber sorarım, 10- Sadet 
tin kaynak - Meğer çok sevilenler 
varmış, 11- Yesaıi Asım Bu yaz 
geçen günlerimiz. 

21.00 Memleket saat ayaıı 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21 .30 Konuşma ( Brahms 

hakkında : , Cevat Memduh) 
21.45 Müzik (Riyaseti cum· 

bur flarmonik orkestrası) 
Şef: Praetorius 
1- Joh, Brahms: Büyük orkest· 

ra için Serenat Nr. 1, op.11, Re ma
jör, A 1legro molto, Scherzo, Alleg
romon troppo, Adagio non troppo, 
Menuetto l ve 1 1, Scherzo, Allgro, 
l<.ondo; Allegro 

2- Joh. Strauss: " Zigeunerba 
ron. operetinin : uvertürü, 3 - Joh. 
Strauss: Viyana ormanları efsanesi. 

22.45 Müzik (Cazband) 
23.45.24 Son ajans haberle 

rı ve yaıınki progrıım 

TRABLUS - SURiYE 
BiRLEŞMESi! 

1- Cazip mevzu, Lüks ve .zerafet · · · ~.ö:. kama.~tı~an güzellikler 
içinde geçen, müzık, aşk dolu buyuk revu fılm 

(Bayan General) 
YILO!ZL6.R! : ol< POVE.L-RU lY KELLER - PAT OBRIYEN 

Trablusluların böyle bir 
arzuda Olduğu söyleniyor 

2- Meşhur İspanyol tenörü 

Mojika ) • ]ese (Don nın 

En güzel 
. 

eserı 

.!ıURIYEDE KARIŞIKLIKLAR DEVAM EDiYOR 

(Şehvet Adası) 
Şam : 9 (Hususi muhabırımız

den) - Siyasi havayı kaplıyan bu
lutların yavaş yavaş zail olmağa baş . 

layacağı anlaşılmaktadır. Y ckında 
yeni bir hava eseceği mvlıakkaktır . 

Fakat bu yenilik herhalde kabinenin 
değişeceği manasına al.nmamalıdır. 

Çünkü iş başındaki hükumet istilayı 

düşünmemektedir. Bunlardan bazıla

rı Ho - Komiserin Cebelidürüz de 
yaptığı temaslarla Lazkiye ve diğer 
mıntakalarda yapacağı tetkikler vazi . 
yeti hazıra üzerinde pekte müessir 
olmıyacağı kana atında bulunmakta
dır , 

Bilhassa Başvekil Cemil Merdem, 
bir kaç gün sonra H - Komiserle 
yapacağı konuşmalara büyük bır Ü• 

mit bağlamaktadır. H<ı - Komiser 
Cebelidürüze gederken Cemil Mer. 
deme böyle bir vaidde bulunmuş 

imişi ı 

Diğer taraftan Humus'tan Elifba 
gazetesine bildirildiğine göre muha. 
fıı Cemil Dehlıan bayram günü eş

raftan bazı kimseleri nezdine davet 
ederek şu tebliğatta bnlunmuştur . 

"Resmi bir kaynaktan. Öğrendiği 

me göre kabine ist ila etmek Hkrinden 
vazgeçmiştir . Kabine Ho - Komi
serle anlaşmıştır; Yakında muahede 
esası üzerine yeniden müzakereye 
girişecektir, herkesi temin ediniz,. 

Halep : 9 (Hususi ) - Suriye 
fevkahlde Komiseri buraya geldi. 
muhaliflerle tema•lara başladı. 

Berut : 9 (Hususi) - Selahiyet
tar mehafilde dönen bir şayiaya gö
re Fransa hükümeti; Surıye üzerinde
ki mandasını 10 sene müddetle uzat· 
ınağa karar vermiştir . 

Bu karar Cenevrede memnuniyt· 
!e karşılanmıştır. Çünkü Suriyede 
mandanın kalması bir muahedenin 
ve balı•ısus ekelliyetlerıo himayesi 
meselesindeu dolayı teveccüh edecek 
mesuliyetlerden bir müddet daha a. 
zade bırakacaktır. 

Şam : 9 (Hususi) - Trablus'dan 
Şam gazetelerine bildiriliyor: 

Nümayiş yapılarak Trablusun 
Suriye birliğine ithali lehinde dünkü 
Cuma günü burada büyük bir nü· 
mayiş yapılması mukarrerdi. 

Kişe hervakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin ediniz 

Telefon Asri 250 

10249 

---------------------------------Ancak siyasi partiler aralarında 

bir toplantı yaparak vaziyeti uzun Adana sulh ikinci hukuk [ 
uzadıya tetkik etmişler, bazı müla-
hazalar dolayisile bu fikirden vaz mahkemesinden : ' 
gelmişlerdir. NO - 18 

Verilen ka rar mucibince Abdül· Devlet demir yolları idaresine 
hamil Keramenin riyasetı altında izafeten vekili avukat Fahri Uğurlu 
mutelif partileri temsil eden bir he- ile lslahiye kazasına batlı Fevzipaşa 
yet Beruta giderek, Trablusluların da eski büvet müsteciri Antakyalı 
Suriye vahdetine karşı beslediği Şevket arasında müteheddis alacak 
bağlılık bildirileceği ve bundan baş· davasının cari duraşması sıransında 
ka her hangi bir hal suretine muva 1 müddeaaleyh Şevketin mahalli ika-
fakat edilmiyecektir. 

1 

metinin mehul bulunduğu anlaşıldığın 

Aleni teşekkür 

dan ilanen tebligat ifasına mahkeme 

1 
ce karar verilmiş olmakla müddea· 

aleyhin muhakeme günü olan 27 2 -
939 tarihinde saat 9110 de mahkemeye 

Bir Bayan 
aranıyor 

• 
Bir kız talebeye gece gündüz 

refakat edecek evin tanzimi ile meş
gul olacak 20-30 yaş arasında 

bir Bayan aranıyor. idaremize mü · 
racaat. 

gelmediği veya taı afından bir vekil gön 
dermediği takdirde muhakemenin 
gıyabında devam edeceği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan ofu. 
nur. 10259 

Geçirmiş olduğum feci kaza es
nasında gözlerimin bir daha açılma 
yacağı heyecaniyle çırpınırken hazık 
göz doktorlarından bay Mes'ut Sav· 
cının tıbbın ilim ve fennini hüsnü 
tatbiki sayesinde gözlerimde arıza 
bırakmayarak tedavi etmiştir. Ken
disine alenen teşekkür ve minnetdar 
lığımı beyan ederim. Bu kaza esna- 1 

sında yüzümde hasıl olan yara ve ı 
bereleri gözlerimin tedavisi esnasın· 
da az b.'.r zamanda .iyi eden Doktor l 
Ôperator Bay Haclı Kiperede ayrıca 
teşekkür ve minnetdarlığımı beyan 
ederim. 

Yeni çıkan kanu ı; ve nizamlar 

Kuyumcu 
Abidin Altunbüken 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Kanım No: 343i Arıbul ıarılıı: JUi (J 19311 

Veşri tarilıi:25/f)f 1938 

Birinci Kısım 
Umumi hükümler 

Madde ı _ A) Türkiye Cümhuriyeti dahilind.e halkın istihlaki .için 
10265 

Adaııalılar ! 1.----------:----------·---
Aısaray -0- Sinemanın iki Şöhretli Siması -0-

Muhterem 
T"t" T" b k' ı alarak ışlemek, kıymak, sıgara ve yaprak sıga-u un ve om e ı sa ın • . 

fi ğ · 0 tütünü yapmak ve bunları alametı farıkalı ve 
rası, en ye, a ız ve pıp 

ba d il t 'k t'ıı· kutulara ve paketlere kaymak; n ro u ve e ı e . k ı "f' J 

Sineması 

Şaheserleri göstermekte 
ediyor . . 

Bu akşam 

devam 

Sinemanın erı güzel erkeği kadın 1 

gönüllülerinin fatihi 

( Robert Tay lor ) 
' Seneııin en güzel , en hissi , en 1 

neşeli şaheseri : 

( Kadın Avcısı) 
Filminde eşsiz artist ( jOAN 
GRAVFORT ) ve ( FRANCHOT 1 
TONE) ile birlikte sizleri sanatına 

hayran bırakacaktır 

l 
ILA VE OLARAK : 

Baştan başa maceralarla dolu 

(T ~ksas Suvarileri) 
Heyecan , aşk, macera Seryal fil· 

minin 8 kısımlık birinci devresi 
Sinema 8,30 da KADIN AVCISI 

ile başlar 

-- Jean Murat VE Kate De Nagy ._ 

TAN SiNEMASININ - BU Akşam 
TAKDiM EDECEGI 

Büyük Fransız Edibi KEISSEL ın Meşhur Romanı ve 
MIŞELSTROOOF · ın Dehakar Rej isörü ERMOLIEF Tarafından 

maharetle Sinemaya alınmış olan 

FRANSIZCA SÖZLO müessir, heyecanlı ve muhte,em 
Rus Fllmlnl Yaratmı,ıardlr 

Dramatik ve K•ıvvetli bir Mevıua istinad eden bu filme Bıllıassa 
( DON KAZAKLAR! ) THrafından söy!enen Harikulade şarkılar 

ayrı bır kıymet ve Güzellik vermektedir. 
İLAVETEN : 

George Obrien'nin temsil ettii!'i çok Enteresan ve lıeyacanlı 
Bir Kovbrıy Filmi 

HUDUT POLİSi li -

B) Y b 1 k ilerden yaprak sıgarası ve ıyı mış tu un, yapı -
a ancı meme e .. b k. · k"ğ d 

· f' ğ e pipo tütünleri ve tom e ı ve sıgara ıı ı ı 
mış sıgara: en ıye, a ız v 

getirmek, • dd 1 · ı k · · d t k 
C) Yukarıdaki fıkralarda sayılı nıa e erı mem e et ıçın e sa ma ; 

Devletin inhisarı altındadır. . .. . 
1 h. ( 'd . s· ara ka"'ıdını kendı kontrolu albnda dahılde yap· n ısar ar ı aresı ıg ı> 

tırabilir. · dd d 1 t"t" · 
M dd 2 1 h. 1 idaresi birincı ma e e yazı ı u un. sıgara, a e - n ısar ar • .. 

f. . dd 1 . bancı memleketlere de satabılır. en ıye vesaır ma e erı ya 

T · hl'yet ve sıfatını haiz ve ıııakinalarının istihsal Madde 3 - acır e 1 • • 

k . .. .. b' ı· dan başlayarak on bın lıraya kadar para veya 
udretıne gore uç ın ıra ı k 
. • . · tını verenler yalnız yabancı meme etlere sat-

mıllı bır bankanın temına • . . · ·ı · b. 
.. G" .. k 1 hisarlar Vekaletının ıznı e ve tayın ve tes ıt e-mak uzere umru ve n .. 

d . I d · fabrikası açabılırler · eceğı yer er e sıgara 1 1 b ğ 
. . 'h ı fabrikalarının açıma suret ve şart aıı ve a -

Bu nevı sıgara ı raca . d 1 · 
l 1 ve muamelelerı ve yukar a yazı ı temınatın ne 

olacakları kontro usu . . · ı .. ·ı· 
'b' h d .d . ad kaydedileceğı nızamııame ı e gosterı ır . 

gı ı aller e ı arece ır 
Madde 4 _ Yaprak Tütün Ticar.eti yapmak, bu kanun

1 
hkük~~ledri 

d 
. . b 1· Yalnız Tütünlerın satın alınması, meme et ıçın e 

aıresınde ser es ır. ' 
b. d d'ğ b·r yere nakli, mağaza ve depolara konulması, kara ve 

ır yer en ı er 1 
• b ı k f k 1 

d . k.I t 1 rına yükletilmesı ve y1 ancı mem e et ere çı arı ma-
enız na ı vası a a . . 
1 h. 1 idaresinin kontrolüne tabıdır. 

sı n ısar ar . 
M cld 5 _ Yabancı memleketlerden gelen yolcular en çok ellı ta-
. a e ili gram kıyılmış tütün ile elli yaprak sigara kağıdını, ne sıgarayı veya e . . . . 

h .. m tömbeki veya yırmı tane yaprak sıgarasını veya ellı 
ya ut yuz gra .. .. b 'k f" • h. b' . 

'k eya eg" ız Tütünunu veya u mı tar en ıyeyı, ıç ır resım 
gram pı o v . . F k . 

k · · memlekete sokabılırler. a at yolcuların yanındakı madde· verme sızın 

Telefon 212 
Biletler Erken Aldırılabilir 1 

ALSARAY Telefon, TAN No. 266 Dikkat: ler "Sigara kağıdı hariç. bu beyan olunan miktarlardan fazlalık yolcu 
tarahndan beyan edilmek şrrtile en çok bir kiloya kadarı 

10261 10264 
--..--~----~-------·---------------------------------------------- (Sonu Var) 9583 

TAN Sinemasında bu akşam ( PRENSiN GECELERi ) büyük Rus filmi 



Adana rsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CINSt En az 

1 
f.n çok 

K. s. K. ~ Kilo - --
Koza _9,50 --ı-10 

. 
Piyasa parlağı 

" 
38,75: 40 

Piyasa temizi .. 35.25 1 -36,25--

1 
' 

1 
Klevland 42 1 46 

YAPAGI 
Beyaz 

' 1 1 Siyah 
ÇIG1T 

1 
Yerli "Yemlik,, 

1 .. "Tohumluk,, 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

.. Yerli 3,37 

.. Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn ' 
Mercimek 
Susam l 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. .. :s .:: Dört yıldız Doğruluk &ı:l 
~~ üç .E c .. . 
o - Simit :: "ia " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' c-. t> üç t-- " " 

Simit " 
Liverpol Telgrafları - Kambiyo ve Para 

9 I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Ptne Santim 

Hazır 5 12 l.ird , __ 
Rayişmark 

--
Vadeli 1. -4 76 ----Frank (Fransız) ___ 3 32 n Vadeli ıı.: 4 Sterlin (İngiliz ) - 5- 89 
Hind hazır -4 (fi Dolar ( Amerika ) 125 1 67 . 
Ne~ork 8 4ı Frank ( İsviçre) 00 00 

l~lUJIMUI3>J\;t>lA 
CAN V<Ucr·rAQ.IQ. 

,. 

------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistcn, Seylan, Çin ve Cavadan doğruden doğruya müesarse na. 

mına getirilen rn müntdıap. taze ve kc kulu çaylardan vulcuf ve itina ile 
yapılan lıaımanlardır. Her zev..._e göre değişrn numaralı tertip)eıi vardır. 
Muhtelif drıs ve lü)üklüktr Lutu ve pahtlu içtıi~inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli rıefastl ve halisiyetinin lrnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Ktl'eşrker ticartthımesi ve iyi cins mal satan 
bakka'iyelerde satılır. 

Umumi drpo)aıı ; l&tanl ul Tabmisönü No. 74 ( l<uıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul • C. 

, Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki Eski muayeneheneslln istiklal mek 

tebi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmlttlr. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
14-26 10195 

-------------------------------------------------

1 

Doktor Rif at Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar· 

şısında 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadar 
ve onüçten onaltıya kadar hastalanmı bekliyorum . 11-15 10213 

----------------------------

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olaclk muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

33-156 10116 · Numara: 200 

~--------------------------------------------------~ 
1 Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bertin hastahanelerinde uzun müd

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

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

yanında 

Adana Elektrik Şirketin 
den: 

Abone tesisatlarındaki arızaları bertaraf etmek üzere çatrılan moat 
lerimize tediye edilen ücret mukabilinde behemhal makbuz istenmesi' 
sayın müşterilerimizden rica ederiz. 10263 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taabhüdat ve trsisatı her türlü Elektrik makina1' 
ve malzemesi telefon makinafa,ı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisata 

Abidinpaşa 
Noter 
20 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

'llaıımann 
~ 

ideal ve Erika 
Yazı makineleri 

Naumann fabrikası ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan bu 
yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

scselertercih an kullan· 
maktadırlar . 

Adana ve haulisi acen. 
tesi • Hükümet cadde· 

sinde 

10170 

Nauman 

Dikiş ve nakış makin elet 

Dünyanın t.n tanınmış ve betcnih' 
makineleridir . F cnni tekamül 
zerafct bekımından emsaline kat "' 
faiktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başetmez 

90 9490 
Tele fon - 168 

Kızılay civarında iskan dairesi 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan ak~< ma kadar kabul eder . 21 
_

26 10040 
Kızılay Cemiyetinden: 

• f ' 

-~ 
~ - . -~ 

1 \ 
T" . ,, 

\ "ı .... 
~ 

Tl1RXIY! 

ZlRAAliANKASt 

No -· 38 
Cenıiydimizin senelik umumi 

toplantrn 15 şubat 939 tarihine mü· 
sadüf çarşamba günü Cumhuriyet 
halk partisi salonunda yapılacağın · 
dan mukayyıt azanın o gün saat 17 
de toplantıya gelmeleri rica olunur. 

1 - 2 10262 

----
Bu gece nöbetçi eczane 

Belediye civarında 

Yeni eczahanedir 

Zayi ınühür 

Pozan~ının Alpı köyüne ait mü 
hürü zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan zayi mühü 
rün hükmü olmadığını ilan ede im. 

Alpı muhtarı 

Ali Ünal 
10260 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 

. l Aylık 

Kurut 

1200 ' 
600 
300 
ıoO 

1 -Dış memlekcllcı için fi. /ı 
bedeli değişmez yalnız. posla ıO 
zammedilir. 

2 - ilanlar il;in idareye ..,; 
caat erlilmelidir. J ;...,_ ________ ,, 

Umumi neşriyat ınüdürÜ 

Macid Güçlü 


