
11 Şubat 939 
Kmulat Tarihi Onbefinci Yıl - Sayı : 4352 

1 Kaauuaani - 1"l4 S Kul'llf 
Al)ANA: Telefon: 315 GONDELIK SiY ASI GAZETE Ulucami yakımnda 'hususi daire Pk. 44 

S iYELiLER BiR iSY AN HARE~ 
KETINEHAnRLAMYORLARM~ 

Ntımaylş ve grevler tekrar başladı 
Trabluslular Suriye birliğini istiyorlar 

• 

Fransız mandası Suriyede 
daha On sene kalacaktır1 

lıkenderun: 10 (Hususi muhabiri 
mizden)- Söylenditine l'Ö• e, Beyru
ta, Franıız mandasının Suriyede daha 
on sene kalacatının kararlaıtırıldıtı 
Pariatea bildirilmiotir. 

Aynca verilen haberlere röre, 
Trablua halkı .Suriye birlitine itimat 
edecetiz. • 

>~· ,,,,._,,,, ,,, . ..._ .. ~ 
Milletler cemiye 
ti toptan istifa mı 
edecekmiş ? 
..... : tO - ı••z ha· 

rlc"9 MZ1n, Lord Halff•k• 
ile t m,- ara•nda 

Lefti. 
................. kln8Mlz .. . ... .., .... . 
ld _ ........ . 
umduldlln 8llllnlllsdelllNI· ...... , ....... , ... ,. 
içinde CIJ•n•ıu Londr•r• ................. 

llu arada ltalı•n kral 
,,. kraUÇMlnlll de lngllta
NJI zııaretln• lem•• olun 
mut va llar iki tarafta I•· 
,...,. itinin ilan 911Ntte 

halll ..Ucealnl llalllamek 
zaruretlftl durmutl•rdır, 

Bu ............. Koni CI. 
Jano, ... k ralunda Macarla 
ta111n, Çello .. ovakranın •• 
Lalllatallln MllleUer cemi 
ratlndan o•ldleceldarlnl 
llakladlllnl ve bunu dl .. r .... r11... ......... ... ...... . 
rlnln ile lopl8n letlfalannın 
takip adacallnl a8rlamle
tlr. 

teklinde büyük nümıyiıler yapmıı· 
lardır. 

Suriye ili komiseri Halebe hare 
ket etmittir. 

Şamda ıiyasl faaliyet tekrar baş. 
lamışhr. Halep ve diter ıuriye ıehir 
terinden davet edilen vatani parti li-

derJeri Şamda topl•mmaktadır. 
Toptanacak olan kongrede Mar

dam kabinesinin istifası ve Fransayı 
karşı tek cepheden mücadele kararı 
verilecektir. Bu mücadelenin neye 
mal olursa olsun yapılması karar cüm 
lesindendir. ı 

Madrlffen bir ııronu, 

MADRiD DÜŞÜYOR 
Italyan gUntııın fırkaları 
cepheden geri alınıyor 

Burgos : 10 ( Radyo ) - Dün 
Madrid fehri üzerinde uç&n Frankist 
tayyareler şehrin damları üzerine bi· 
yaz bayraklar çekilditini görmüıler· 
dir. 

İlk defa olarak Madriddeki hava 

müdafaa topları Frankist tayyarelt're 
karşı atef etmemiılerdir. 

Littoris namındaki halyan fırkası ı 
ile PJ~s ismindeki ltalyan - İspanyol 
fırkası Jerona şehrinin iıgalinden son
ra vazifeleri bittiti cihetle cepheden 
geri alınmaktadır. Fransaz hududuna 
yakın yerler yalnız lspanyol askerleri 
tarafından İfgAI edilecektir. 

Paris : 10 (Radyo ) - Frankist 
kuvvetleri bugün Fransız hududuna 
gelerek Frankiıt bayrağmı çekmiş

lerdir. 

Kurulan büyük endüstri 
şehrimizdeki hareketler 

Roma gazeteleri lngiltere tarafın. 
flan yalnız Frankiıdlerin işgal edilme. 
si muvafık görülen ada meselesini 
mevzuubahsederek "Bir lngıliz ma
nevrası dönüyor amma bakalım sonu 
ne çikacak ? " demektedirler. 

Bir müddettenberi Karabükte 
demir ve çelik fıbrikalannm inşa· 
ati ve elektrik teainbnı teftiş el· 
melde olan Branerd ıirlceti müdür 
lerinden B. James Connolby ile 
" General Electric ., kumpanyası 
mütebuaıılarmdao 8. C. A. Paul 
dün tehrimize relerelc Loodraya 
gitmiflerdir • 

B. Connolby Türltiyeye ilk defa 
olarak relmit bulunmaktadır. Hal· 
ltamızan ÇÜfma tartlannı çJk sev· 
miıtir. O kadar ki dün kendisiyle 
Park Otelde buluıan arlradqımm: 

.. - Taoıdıtım Türkler. beni 
kabiliyetleri, çalqmıları, ve güzel 
.Willlari1le cok müteha1111 etti , .• 
~ bütla Tlrlder, böyle iu, -

Fabrikaların elektrik tcchizatiy 
le alakadar bulunan 8. Paul da, 
Kerabükteki arlcadaılarının çok 
iyi ıartlar içinde çal11bklannı ıöy· 
ledikten senra şu izahatı vermiş· 

tir : 

.. - Dünyarun en modern tekni· 
tini h•iz demir ve çelik fabrikaların 
dan biri olacak olan Karabük fabri. 
kılaranıo elektrik tesisatı da o nis· 
bette en yüksek. en mükemmel ola 
cakbr. Bu defa, kumpanyamı temsi
len Karabükteki elektrikleme mesa· 
isini gözden geçirdim. Üç haftaya, 
nihayet bir ıya kadar elektrik tcc 
hizatı bazırlanmıf bulunacakbr 

Fabıikanın inıaabna oldutu ka. 
dar elektrik tecbizabnın vücuda 
gitirilmeline de ayni hararetie çatı· 
plmaktad1r. 

PAPA 
ÖLDÜ 
Rom ada 

• 
merasım 

büyük dini 
yapılacak 

Roma : 10 ( Radyo) - Papa 
bu sabah saat S,30 dı ölmüştür • 
Bu münasebetle Romada büyük 
dini merasim yapılacaktır . 

Filistin konferansı 

Gandinin karısı 
tevkif edildi 
Bombay: (Radyo)- Gandi isyan 

hareketini idare etmekte olan Gan· 
dinin karısı bayan Garıdi lngiliz po· 
lisferi tarafından tevkif fdilmiştir. 

Yahudilerin Hatay 
hükumetine müracaatı 

\----
yapılan teklif 

red edildi 
lskenderun: 10 (Husuıi muhabi· 

rimizden)- Aldıtım malumata gö· 
re, Alman yadan hudud dışarı edil. 

mui kararlııtmlan Yahudilerden 
bir kısmı Hatay hükumetine müra. 

"aıt ederek. Hataydı birleşmeleri. 
dJ! müsaade edilmesini istemişlerdir. 
Hatay hükumeti bu teklifi red etmiş 
ve bu menfi cevabi kendilerine bil. 
dirilmiıtir. 

Mısırda nazi 

Propaganda --------
Merkez mi? 

Veni bir tefrika yapmak 
---,- istiyoruz -----ı 

Fakat soruyoruz: 
Bir zamandanbcri, Cum'ıuriyet halk putisine ve şeflerimize bath'ıkta 

ve inkılapçılıkta kendisini şampiy.o? röste.r~eye ç!lışan (YENi ADANA) 
razctesinin cümhuriyet halk partıııı, şeflerım z h ıkkındJ 193() yılı ada yap· 
tıtı sitayi~ (1) ve takdirkarioe (1) yaıılarını bugünkü vaziyetini gördükçe ve 
gittikce çok enlere;an bJ1uyorur.. K?' e1csiyon10:ı mtıhafaza ettitimiz bu 
yaııları neşr~dccetiz. lalnız kc~ısinhn .Je keı::iisini b:ıg~n partinin mü
revvici olarak göstermey! çalışan hlmilerinden bu hu11usta müsaade almak 
istiyoruz. ACABA BUNA llA'ZtMIDlllLAR? 

NOT - Bu gazetenin yine bir müddettenberi aleyhimızde yazdı~ 1 

tecavüzkArAne ve çirkin yazıların1 cevap vermek niyetinde deOiliz. Kendi 
side artık anlamış olmalıki, on yıldanberi. b.ü~ün. ~ec ıvüzlerine sükutla 
mukabele ettik. Aksini yapamazdık çünkü bızım ıçın b!)yle şeylerle uO 
raşmc1k bir tenenül olurdu. Memle'(,tın va şeflerin bizid9 kendieinide 
çok iyi tanıdıOını bildiOimiz için aleyhimizdeki ne,riyatın nakadar bey. 
huda bir emek olduauna şüphemiz yoktur. 

Bundan başka biı. gazetecilik vaıifem·zın bizı şahli k:ıvıılardan 
uzun kalmas)a mecbur edecek kadar ku.dsi olduı)unu da bi~iyoruz. Me~
leket dertlerine davalarına taallük etmıyan m'vzu ve d~dıko::!uların bı· 
zim sOtunlarımı~da yeri yoktur. Zaten birkere bııd• bu işe başladıöımız 

1 
takdirde kimin ıiıanlı çıkacaAını ve nasıl bir m'vkie düşece~ini arka· 
daşımızın anlamamış gibi g~rOnmesinede hayret ediyoruz! 

m~a ÇiNLiLER YIRMi •A•K 
~·1 KASABA AL ILAR 

Japanlar rical ediyor 
Şangay : 10 (Radyo) - Şanain 

eyaletinde Çinliler büyük ıaferler 
kazanddar. Dün Jirari kuaba)'ı up. 
<İetdiler diter taraftan Çinhter Şuh-
1'İn demir yolu üzerindede ilerle· 
mekde ve Japonların munakale 
yollarını kesmektedirler bir muhasım 

tabur tamamen imha edilmiştir. Japon 
kuvvetleri mütamadiyen hırpalamak. 
tadır. Japonlar takviye gözlemekte· 
dir. Dün imha edilen Japon kuvve
tinin 5000 kifi kadar oldutu bildiri!· 
mektedir. 

Balkan Antantı daimi 
toplanıyor Konseyi 

Romanya hariciye nazırı dün 
liği vazifesini üzerine almış 

Konsey Reis
bulunmaktadır 

~aris : 10 - Yakın Şarktıkı Fran 
sıü ve ingiliz m:.ahibleri buralr.rda 1 BUlcre, : tO ( llad,. )- .. ilcan entantl daimi Konearl 20 
Alman propagandasının her rün bi •ubaU. toplenaceldır. Daimi Kon••r ltalallllnl dondan Hllle
raz. daha artmakta olduğunu görmek ren lto 8 ,velclll t8dYfra ll••l•mtfllr • Kon•ı ltelelnln 
tcdırler. 1 manı• • .......,.. Yunen ... valdU MatakA• 

B vazifeye bafla1118• mUna ------
Kahir~ pro.pa~a~dalara merkez olarak l TUrldJ• v• Yugo ... YJ• .... 1 Belçı·ka kabı·nesı· 
b seçılmıştır. ve yalnız burada 1 veklllerlyla Delmf Kon•f ile· 

u maksatla her &y 3()00 f ·ı· 1. • --r 
d ngı ız ıra lal ara•nda •antlml te1ar••- • •f • 

sın an fazla para sarfedilmektedir. 1 teaU adllmltllr • JStJ a ettJ 
Mışır hükumeti her ne kadar si 

y~si üniformalltT giyilmesini yasak et .. • 
mısse de bu karar mahalli Almanla Mısırın müdafaa butçesı 

Londra : 1 O ( Royter ) - Veri
len haberlere röre t Belçika kabi. 
nelİ iatifasını vcrmiıtir • Eski e., 
vekil Şifak kral tarafından • yeni 
kabine kuruluncaya kadar bükümet 
idareaini, tedvire memur edilmiıtir • 

ra teşkilitJillannı yapmaktan aıakoy. 
mamaktadır. 

.. Son zamanlarda Almanların teş 
kılat şef ı, tendi mensuplarına heye 
canlı bir hitaba neşretmiştir. Bu be 
yanname üzerine bisikletli' motosi.k 
letli, otomobilli ve yayad birçok 
kimseJer, Kahire civarında Maadi,id 
de toplanmışlardır. 

Alman - Sovyet 
ticaret müzaker€sİ 

Roma : 10 Resmi mubafiller· 
de ._Giomaled'ltalia" gazetesinin 
gazetesinirı vermiş oldutu haber 

hilafına olarak Almanya ile Sovyct 
Rusya arasında son zamanlarda ye. 

ni bir ticaret muahedesi aktedilme· 
mit oldutu beyan edilmektedir. 

Bu mubaliller. Almanya il~ Sov· 
yet Rusya anıındaki ticari münue 

Kahire : 10 ( Radyo ) - Ml11r 
bükümeti 939 bütçesine MilR Mü· 
dafaa için ılb milyon yetmiş bin 
M111r liruı tahsisat koymuttur • 

YiNE MI BiR 
KANUNSUZLUGA DOGRU? 

B 1 d
. Meclisinin dünkü nushamızda neşreltiti müzakere hüla-

e e ıye M ı· d'd' · t'h b d" " k in · 
ad 

-rülclütü üzere oc ıs, tec ı ı ın ı a ı uşunere tı-
ııasa a ro ,..., k · t· B d habl müteaddit ıübelerde yapma.. arar ver1DJş ır . un an 

maksadm ne oldutu biıce malumdur · 
F k t d bazılarının sualine ratmen bu kararın tecdidi in&ihab 

· . ald atuaz~ anleomemlf· tir Kanun boyle bir kararın intihabdan hdcal altı 
IÇln O U SvJ ' • • 

1 ·ı esi ve halka ilAn edılmesını emreder . Eter makud d6rt 
ay evve ven m . . 'h d · h't and aı~ sene sonraki lntihab olsaydı bu ııın nı ayet evrenın ı am an ,. ay ev· 

1 ·ı · Ufi idi ki ona da daha onümüzde üç sene vardır. Şu halde 
ve verı meJI • ·ım· . F k t t tb'k' · ı . .ıı. L 

b k t didi intihabdan dolayı verı ıftır. a a a ı ıne ım-.an yo-.-
u arar ec 'h b b" 'k. . . d k b 

t ÇÜ k" ihıyet kanunen inil a ı ır ı ı ay IÇID e yapma mec uri ol· 
ur. n u n · tiltr: "dd t · k · d tuna ore aradan kanuaun tayın et • • mu e geçmıyece tır • 
u Sina!naıeyll böyle bir kararı vermekte fayda yoktur. Belediye azasın

dan bazıları bunu ihtar ettikleri halde yukarıdan gelen seda karıısanda 
kulaklar takanmıı. bu karar verilmiş tir 1 

~le olclald .. ndan biç ıüplle 
et~ - Kvabilc fabrikala · 
rlQID Ye -- 8İbi llİCe f b "le 1 · . letil • ,. •• 
rm ıı mai çak kolay olacak 
memleket_ U...,.. hami iatifa: 
deler teman ec1411Ce118 

Oemiftir • 

Loadradalci meı lcezlerimizle te 
maatea aonra, &lüm6zdelci aym ba 
..... teber ıelerelc o 11ral•cla Jaa, 

l •• b.,tıyacek olan faaliy~ti ım· 
-Gemi .......... _ 

Müsbet yolda ko,.uımalar 
dün sabah baıladı 

Lo.clra: 10 (RadJo) - Fiütin 
lcoaferao11nda mOftü w.fblrlMı ile 

- Gerili üç8Dci ..wfede -

betlerin uli keailmemif oldutunu 
ve balibuarcla fimdiki Alman -
Sovyet mübadeleleri vaziyetinde biç 
bir tebeddül clerpiı edilmemt!kte 

bal sel ı- beyan etmektedirler. 

Fakat artık herkes bilmelidir ki, Cümhuriyet devrinde ancak kanun 
hAkiındir. Keyfi itlere oldufu gibi hissiyata kapılarak verilen kararları 
allkadar VekAlet elbette meneder . Ve yeni intihab ancak kanun çer· 
çeveai dahilinde yapılır • 

Belediye intibabl bir memleket halkı için oldukça üzüntülü bir İf ol
dutuıadan, halkın tekr~r tekrar huzurunu kaybetmesine Mbeb yeri ... 
melidir • 
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BiR MUHAVERE• 

ptal ve Battal 

Ôğrt tmeo ile talebe arasında: 
- Bay öğrtfnıen iptal ne demektir? . 
- Ne y~ptığını bi lmiycn boZlik düztn İş yapmağa alışmış ınsanla· 

• rın hnunsuz, mulsuz işlerini ~oznıağa iptal denir .. bozulan işe de battal 
derleı ... 

Bir de battal keliml'si vardır ki bur.un mastarı kayıptır, fakat lugat 
ve mecaz maneları daha çok Vt' şumulludur. Mf sefa; lu kelime bazı meş 
hur insıınlara isim olur, Batal Gazi gıbi .. Bazı kere de halk dilinde boy 
ölçüsüne delalet edeı: Battal a}ak gibi, battal ş<pkıı gibi en büyük 
numro ayakkabı, enaz Eahlan \rncabaşhua mııhsus şapka demektir .. 

Tüccarlar battal numeroları Fek az l ufuncuıurlar, Çür.kü lunları kul· 
)ananlar pfk az oldu~u için ekstri)eti 1 toz ~üf içirde vitıinliktir, satıcıya 
bu kardan çok zarar gdirirler ... 

Bu kelimenin mecazi m;naları arasında bazı meşhurları da vardır ki: 
Bunlar da filin <h<mmi}ete göre loş beyin, çürük kafa ve kalp manası 

na gelir.. ,. 
Eğer yaptı~ı işin scnu battal çıkar, bundan dolayı batılata uğrayan 

far olursa onlara da.battal denir... R. R. 

BERLiNiN PAROLASI 

YEMEK 
VEYA 

ÖL M E ·K 
Eski Sömürgeleri, Alman ekonomisi 
üzerinde nasıl tesirler yaratabilir ? 

lngiliz tefsircilerinin ekserisi Adolf Hitlerin Almanyanın iktisa· 
di vaziyeti ve ihtiyaçları hakkındaki sözlerini, zannımca pek 
yerinde olarak, tebarüz etlir'iıişlerdir. Gerçekten, dikkate de· 
ğer gibi görünen bazı '' sükut ,. ıar ve ihtiyatlı davranı~lar 
mOstesna, ekonomik bahis, şansöliyenin son nutkunun eskıfe· 
riyle kıyaslanınca muhtevi olduğu en yeni taraftır . 

Nutukta polemik tarafı meb
zuldür. Bu krsım pek sağlam delil· 
lcr arzetmiyor. Mrsela, şansöliye· 

nin, muazzam gayretlere rağmen, 

Almanya'nın hala ham maddeler 
den ve kafi miktarda gıda madde · 
terinden mahrum olduğu hakkında 
ki sözlerine bir bedahatle cevap 
verilebilir: silahlanmanın masrafını 

ödemek için Alman)•a bu kadar 
gf>nİş ölçüde çalışmasaydı mahrum 
bulurıdu~u ha"m maddelerle gıda 
maddelrriri ödemr k İçin büyük 
miktarda imkana sahip olabilirdi . 

Bunun gibi, şansöliye piyasala· 
rın muvazcnesirıi bozan diğer mem· 
leke titrin para istikrarsızlıkların· 
dan şikayet ederken, derhal batır 
lıyoruz ki 1931 de sterlingin ani 
sukutiyle başlamış '>lan büyük pa· 
ra buhranının başlıca sebehi de 
Almanya'ya açılan kredilerin don· 
ması olmuştur • 

Adolf Hitler'in İstikbal hak· 
kındaki görüşleri çok daha entere· 
sandır . 

* * • 
Bu görüşler şu formüller için· 

de hülasa edilmiştir: " İhraç etmek 
veya ölmek. Bize sömürge verme 
mekte ne kadar israr ederseniz 
ihracat ihtiyacımız o derece arta· 
caktır. Ve bizi ihrac ttmektan me· 
ne kalkışırsanı1, IJütün gücümle 
mücadele edeceğiz • ., 

Bilhassa lngiltere'nin son za. 
manlardaki mukabil ticari taarruzu. 
nu hedef tutan pazarlık aşikardır: 
ya Alman mamulleri için yeni mah· 
reçler temin edilir, ya sömürgeler 
iade edilir, yahut da ''hayati mesa 
fe,,yi fethetmek için kuvvet işe gi. 
rişecektir, 

Pazarlık bu şekilde formüle e 
dilirken, Almanya'nın vaziyetinde 
bir dereceye kadar bir değişiklik 
göze çarpmaktadır. Bu değişıklik 
şu şekilde ortaya çıkıyor - Şimdi· 

'ye kadar Almanya git gide daha 

kapalı ve mahdut bir iktisat siste- 1 

mine, kendi kendini tamamiyle tat
min etmiye matuf bir otarşiye doğ· 
ı u gidiyor ve gittiğini ilan edıyordu; 
şimdi hariçle ticaret yapmaktan ve 
kabil oldu~u Kadar gt.niş münase· 1 

betlerdc bulunmaktan vaz geçemi· 
yeceğini kabul ediyor. 

* * * 
Bu yrni istikametin muhtelif ih· 

timallcrini gözden geçirelim, Evvela 
sömürgeler. . 

Almanya eski sömürgelerini el· 
de ettiği takdirde ~uralarda, bugün 
kendisinin muhtelif milletler ve im. 
paratorluklarla yaptığı ticaret mü
nasebetlerinden temin ettiği gelir 
ve imkanlara muadil imkanlar bu· 
lacağını kimse aklından geçiıemez. 
Almanya bu işten zararlı çikmamak 
için bugünkü sömürge sahiplerini ' 
zayıflatmadan ve alman ticaretine 
karşı kendilerini da~a sıkı bir suret 
te korumaya mecbur etmeden sö 
mürgeler el ~e etmiye bakmalıdır. 

Çünkü şurasi muhakkaktır ki, 
Fransız ve lngiliz imparatorlukları· 
nı datıtmak bu m~mleketleri zayıf 

latmak yeni yabancı maddeler satın 
almak hususundıki kabiliyetlerini 
azatmak demek o!urdu. 

Bu suretle günümüzün kakiki 
sömürge davası meydana çıkmakta· 
dır. Bu dava, eski sömürgeleri yecıi 
bir şt-kilde taksim etmek davası 
değildir: höy)e bir taksim ancak ka 
rışıklıklar ve şiddet amilleri} le mey 
dana gslebilir ve bütün Avrupa'yı 
zayıflatıı, Dava dünyada Avrupa 
için sulhcu sömürgeler işletmeleri 
sahaları bulmaktır. 

Fakat bu iş kredinin tedavülüne, 
yani yen 1 toprakların sürat le istis· 
marana mani teşkil eden mutlak o· 
tarşi rejimleriyle elde edilemt z. 

* * * 
Bugün Almanya'mn tatbik etti· 

ti şekilde damping veya zararına 
satış ve mübadele kredisi mi ? Bu 

1 ş eh ü ır h ©l lb> e ır o e ır ü 
, ________________ l ______ a::mm _____________________ , 
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Sinemalar , 
talebelt 

Şehrimizde ağaç bayramı 

Ş b · · b. . • .... Ağ 1 u atın yırmı ırıncı gunu aç · 
bayramıdır. Mezkur günde Ziraat 
mektebi talebeleri merasim yapa· 
caklar ve birçok yerlere ağaç dike· 
ceklerdir. Halkımız da bu törene 
iştirak edecektir. 

Polislere konforans 

Vilayetimiz Emniyet direktörü 
Bay fsmail Hakkı merkezde mevcut 
polis komiseri ve polislere mta· 
leki mevzuda bir konferans vermiş 
tir. 

MAHKEMELE DE 

Bir m~ hkumiyet karan 

f stiklaf mahallesinden Maksud 
oğlu Hasan adında birisi döşeme 
mahallesindt-n Mustafa oğlu Hamdi 
yi dövmt kten suç.lu olarak. meşhut 
suçlar kanununa tevfikan m; hktmeye 
sevkedilmişti. Suçlur,un yapılan mu 
hakemesi neticesinde biray iki gün 
hapsine karar verilmiştir. 

sistem bir müddet devam edebilir. 
Fakat ister istemez bir çıkmaza gı 
decl'ktir. 

Bu bir çıkmazdı. Çünkü kurban 
ların mukabil kayıtlar ve himaye ted 
bir !eriyle kendilerini himaye etmele 
ri beşeri bakımdan imkansızdır. bu 
itibar!a' böyle bir hareket her iki ta 
rafın zararına olur. Bir zaman gelirki 
mütt-madiyen aynı maddeleri ihraç 
eden mübadele ( troc ) usulü bu ma 
ddeleri idhal eden memleketleri iş 
baa getirir. Bugünkü Avrupa ve 
bilhassa Almanya tarafından böyle 
bir usul, evvela sınai techizat ve 
makinelerin ihracına yani, satıçıya 

rakipler yaratmrya dayanır. 

* * * 
Bır alman himayesi altında şar· 

kın iktisadi organizasyonu mü? 

Adolf Hitler,in bu husustaki sü 
kiitu ve bu cihetten hiç bir vesvese 
yi; hatta Rusya'nın vesvesesini, bile 
tahrik etmemek bususnnda gösterdi 
ği itina. burada az veya çok vaitkar 

müzakere ve pazarlıkların yapılmak 
olduğunu gösteıir. Bununla bera
ber teşebbüs ıyı hesaplanmış 

olduğu için, bu sahada Almanya'nın 
az zamanda elde edebileceği mah 
dut neticeler şimdiden göze çarpma 
ktadır. Şarki Avrupamn arzettiği ma 

' hreçler daha uzun müddet, hiç bir 
vecihle lngiltere, Amerıka ve Asya 
nın arzettiği mahreçlerle kıyaslana 
cak bir ehemmiyet olmıyacaktır. 

Esasen şarki Avrupa mübadtle 
den ve şimdilik gÖ! terdiği bütün ko 
)aylığa rağmen mecburi fiyatlı ve ne 
vili maddderden pek çabuk bıkacak 
tır. 

* * * 
T)emek ki Almanya,nın ekonomi 

si doktor Şaht'ın vazifeden ayrılma 

sının meydana çrkardığı vazifed~n 
kolay kolay çıkmıyacaktır. 

Nıı zari olarak ve mantık bakı 

mından buna karşı çareler göşteril 
me~i güç değiı rlir. Silahlanmaları 

hafıfletml'k i 11kanını verecek bir kuv 
vetler muv.lZenesi kabul l'tmek la 
zımdır. Otarşileri muı.yyen bir mik 
tar tabii mübadeleye açmalıdır. H .. r 
neviden tehdit ve tehlikelerin dürıya 
mızı devamlı bir kabus içinde yaşat 
tığı ve bu kabusta betbahtların muh 
taç olduklarından pek fazla beşeri 

servetleri imha ettiği kabul edilmeli· 
dir. 

Luclen Romler 
- O uvr e -... 

HALKEViMiZDE 
Profesör Edhem .Menemenci 
oğlu değerli bir konferans verdi 
lnkıllpçı genç aaır Kamuran Bozkır da iki •llrinl okudu 

Dün gece Adana Hall..evi,. bugüne .. kadar ~~~uşmadığ.ı, gü~el. bi_r fırsata 
kavuşmuş, değerli bir konferansı. şıır ve muzık gecesı geçırmıştır. 

Geçen nüshalarımız.da Ankara hukuk fakOltesi profesörlerinden ba· 
zılarının Halkevinde bir seri konfe· 
rans vereceklerini yazmıştık. işte 
bu seriden ilk konferansı dün ge· 
ce Ankara hukuk fakültesi (Devlet· 
ler hukuku) profesörü Edhem Mene· 
menci oğlu bir dinleyici kalabalığı 
huzurunda vermiştir. 

"Cumhuriyette vata·ndaş,. mevzu 
unu ve bu ır.euzuun bütün içtimai 
şumulünü derin bir vukuf ve ilmi 
müşahade kuvvetine dayanarak tah· 

Kazalardaki 
kulüpleri 

spor 

Vi ayetimiz kazalarından hemen 
birçoğunda spor teşekkulleri vücu· 
da getirilmektedir. Haber aldığımı· 
za göre Karaisalıda da " çığır spor., 
adında bir futbol kulübü görülmüş 

!il etmiş olan profesör cemiyetle fer· tür. 
di, Cemiyetçi nazariyelerle ferdiyetçi 
nazrriyeleri incelemiş ve esasta bu HAVA V AZIYETİ 
her iki nazariye taraftarlarının bir· 
leştikini göstermiştir. Dün gökyüzü açık , hava hafif 

rüzgarlı, en çok sıcak gölgede 21 
derece idi. Geceleri en az sıcak 2 
derece . 

Orta Okul Y ardirektörü 

ehrimiz Orta tedrisııl F 
@ belerinin m u a 11 i J1I 

C:::if" nazareti altında haftan' At 
ayyen günlerinde hususi talehl cel 
tinelerine girmesi çok yerinde bi 
tedbir olarak karşılanmağa laY de 
Bilhassa kız talebeler için dah 11 

tazam bir surette takibedilet 
usul pek musipdir. 

Hayata atılmış her insanın • 
görmek, eğlennek, gülmek, oyıı~ 
ihtiyacı varsa , okuma çağın c 
yolundaki insanların ayni şeylt 

zi hisselenmesı lüzumuna kaniiz • 
Ancak, hayata atılmış insar bi 

eğlence va~ıtalariyle , talebenin re 
lence vasıtaları arasında bir 
bulunması tabiidir. ak! 

Şu hale göre , talebelerin. f 
ceği filmlerle, halkın köreceğı uu 
ler ayrılmalıdır. tu 

Kısaca : Şıı nokta göz öıı ., 
tutulmalıdır ki, halka gösterilen .5 .. 
film talebeye gösterilemez . Şıı re 
göre, talebe matinelerinde çevif> de 
filmlerin, talebe idarecilerinin Ç~ 
)ara gösterilmesinde " Mahııı' 
madığı ,, hükmünü verdikten r'' 
gösterilmesi muvafık olur. 

Ve esasen şehrimiz sinemııl•ı 
milli ve tarihi filmler sık sık g~ bİ 
tedir . .

1 Talebenin sinemaya toplu~ yı 
mesi ne kadar güzel bir hareke a 
talebeye gösterilecek filmleriıı ke 
ha:;sasiyetle seçilmesi ayni dert- ce 
iyi bir netice verecektir . 

TANOÜ,; 

Her cemiyette, bilhassa demokrat 
bir cemiyette ferdlerin birer kiymet 
halinde nasıl bir birlerini tamamla. 
dıklarını ve bu suretle ictimai birliği 
nasıl vücuda getirdiklerini anlatmış, 
bu arada fikir adamlarının, hatiple· 
rin, gazetecilerin ictimai rol ve va 
zifelerine temas ederek onların an
cak millet :ve cemiyet için haynlı 
heyecan ve mahsullarinin makbul 
olabileceğini tebarüz ettirmiştir. 

Dün . aldığımız malumata göre , .,,,,t. 

şehrimiz Birinci Orta Okul Yardi· =========~, 

Edhem Menemenci oğlu sözünü 
bitirirken memleketin bütün eserleri 

1111111111111111 n 
rektörü Bay Halil Okan Kilis Orta ı o 
okul Direktörlüğüne tayin edilmiş · RA D Y r 
tir . 

ni Ebedi Şef ATA TÜRK'E ve onun 
kıymetli y~rdımcı ll lnönü'ne borçlu 
olduğumuzu tebarüz ettirmiş ve şid 
det le alk ışlanmışl ır. 

Karabük 
- Birinci sahifeden artan Bu kıymetli konferanstan sonra 

Adcsnanın genç ve değerli şairi Ka 
muran Bozkırın bir haftadır Adana den geçireceğiz .,. 

B. Connolli, fabrikaların işlemeda bulunduğu ve kendisin<ien rica 
k ğe açıldığı zamandan sonra da bir edilen "Rapor., isimli şiirini o uya · 

müddet kalarak teşr\ki mesaide de· ca~ı söylenmiş; Genç şair kürsüye 
vam. edecektir. gelerek bütün dinleyicileri beyr.can 

içinde bırakan ve şiddetle alkışla Şimdi Karabük fabrikalarının 
nan şiiriı.i okumuştur. Alkışla göste İnşa işleri kısmen tamamlanıp tesi· 
rilen ikinci bir arzu üzerine de şair, 1 satın yerleştirilmesine de başlandıği 
vaktiyle Ebedi şef Atatürkün huzu· ' için, bu hususla alakadar yeni mü· 
runda ofcumuş olduğu (19 Mayıs) hendisleriu gelmesi icabetmiştir. Bu 
şiirini inşat etmiştir. mühendislerin ilk grup ı Kara büke 

Gece bir müzik proğramiyle ni· helmiş bulunmaktadır, iş ilerledikçe 
hayete ermiştir. diğer gruplar da gelecektir. 

Bu fırsatı Adanalılara hazırla. Karabükte sarfedilecek kömü 
mış olan halkevimizi tebrik ederiz. riin de büyük mikyasta nakline 

Macarlara karşı 
Alman politikası : 

Berlin : 10 - Almanya , Maca 
ristana karşı son iki a~danberi ta· 
kibetmckte olduğu dış politikasiyle 
tezad teşkil edecek surette Çekos· 
lovak aleyhdarı bir siyaset takiSet· , 
mektedir. Ve vaziyetteki değişikli 

ğin bu sebepleri şunlardır : 
1 !) Maca•istanın komünizm aley 
1 

h:!'ldeki pakta taraftarlığı 2) Alman . . 
va tarafın .fan suk ve şuk cenubu ' 
Avrupasında takibedilecek siyaset· 1 

lere engel olacak surette Macaris
tanın bir revizyonculuk yapmaktan 1ı çekintceği hakkında Macarların ver· I 
diği inanca, Almanların Çekoslovak. • 

k • 1 A •ıı • 1 yara arşı mevzı a masmın amı erı 

de şunlardı : 
1) Çeklerin Nazi ırk sİ}asesini 

tatbik etmekten çekinmeleri. 2) Çek 
nasyonal bankasının ihtiyat akçele· 
rini Almanyaya vermek istememesi. 
3) Bir takım Slovak kasabalarında 
Almanlar aleyhinde göstetiler ya. 
pılması. 

- Europeon p, ess Association , 

başlanmıştır. Bu arada bir hayli de· 
mir madeni getirilmiştir. 

Almany'da 
işçi ,buhranı 

Bt'rlin'den bildiriliyor: 

:ı 

Alman İşçi borsası başkanı ve İş 

nazaret müsteşarı do1dor Syrup'un 

beycnatına göre Al n1nya'da bugün 
250 bin ziraat ve 720 bin endüstri 
İşçisi noksandır. Doktorun kabul ve 

itirafına bakılırsa bunlar asgari mik 
tar lardır. iş saatlerinin artırılmasına 
ve kadın işçilerinin yeniden müm

kün mertebe işe almasına rağmen 

bu bir milyon amelenin eksikliği bu 

günkü Almanyayı düşündüren mese 
leler atasında bulunuyor. 

Bu mahzuru kısmrn önlemek için 
deniz aşırı memleketlerde bulunan 
200.000 usta Alman İşşisinin davet 
edilmesi düşünülmekt<:dir. 

· Aynı sebeple çocukların çalışma 
sını tahdit eden kanunda da tadiller 
yapılacağı şöyleniyor. 

- E,P. A, -

• BugUnkU program f. 
Türkiye Radyo difizi}on P95d 
1'ürki ye Radyosu - Arı kara Rcı 

Cumartesi - 11-2-39 

Proğram 13.30 
13'35 
14.00 

Müzik (Tango!•' 
Memleket saat ' 

ajans, meteoroloji haberleri. g 
14.10 Tütk müziği d 

Okuyan: Haluk Recai ş 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ç 

i{efik F ersan, Kemal N.s. fı 
14.40.15,30 Müzik (Ksr ğ 

proğram. Pl.) c 
17.30 Proğram 
17.35 Müzik (Dans ss' g 

17.55 Türk müziği (~ ş 
halk ~ müsikisi), Sıvaslı Aşık Vt ı 
ve lorahim. 

18. 15 Türk müziği (foc ., 
faslı; Acem aşıran faslı), Tahsl ı 
rakuş, Hakkı Derman. Eşref ~· 
f1ac;an Gül, Hamdi Tokay, ~ ı 
Üfler. le 

19.00 Konuşma (Dış P0 ı 
hadiseleri) 

19. 15 Ajans, meteort' d 
haberleri, ziraat borsası (fıal) 

19.30 On altı ve on)'e 
asırlarda. J 

1- Şark ve garpte müıi~· 
kestra "yaylı sazlar" ve küme 0 

1 
yucuları.) 

1 
• 

2 -Temsil. lMolyer: Alııllt ; 
fik paş : zor nikah), 3- Ş3r~ k 
garpte müzik . (orkestra "Yaylı 
lar. ve küme okuyucuları), (Vİ' d 
kassam zade, Purcell, hafiz pO~ d 
1 · S · N h ) Tertı estnna, eyıt u , ve .. , . t d 
idare edenler : Mrsut Cemıfı 
şit, C.Reşit. 

21.15 Memleket saat' 
2 ı.15 Esham, tahvilat, 

biyo nukut borsası (fiayat) ) 
21.25 Müzik : (Folklor~~ 7 
22.00 H:tftalık posta t 
22.30 . Müzik (küçük 0

' ( 

ra Şef: Necip Aşkin) ~ 
1- Brechet · Bir hikaye ( ~ 

parça), 2 - Fetras · Halk şar~ 
süiti, 4- Brohms · Macar darı-ol r 
17., 4- Mosıkovvski · l.spsfl) 

... rrnadı . , 5- J. Str~u~s · Rttt'' 



Dünya Matbuatında Gördüklerimiz 

Fransız - Alman ,~--------· ~__...... ------,--------· 
Muhterem Adanalıları ! Asri • 

Fransız akademisini atlattılar-Asprin bir 
katili ele verdi- istiridyeler ve vitamin 

Fransızların meşhur akademesi an a . 
nelere bağlı bir müessesedir. Bir 

Amerikan şirketinin, akademinin bir 
celsesini filme almak üzere yaptığı 
bir müracaati reddetmiş, fakaf aka-

• demi içtima salonunun içerde kimse 
yokken filme alınmasına izin vermiş 
•• .ır. 

Bu iş için ta Amerikadan kalkıp 
Parise giden film operatörü bu red 
cevabı üzerin~ şirketine telgrafla va-

ziyeti bildirmiş' aşağı yukarı, şöyle 
bir cevab almıştır: " Müşkülatı yene 
rek muhakkak filmi almahsınızl,. 

Operatör düşünmüş, ta~ınmıt ve 
akademisyenleri atlatmanın çaresini 
uulmuş, projesi muvaffak da olmuş· 
tur: 
., AkademisiyenJeri filme almak ya 
~ı1< beğildir. Onları birer birer evle 
reisı ~ ziyaret ~derek yeşil renkli me 
de dft elbiseleriyle filimlerini almış 

.,...._ 

akademi içtima salonunu da 
çekmiştir. 

Şimdi bu iki film Holivud sina 
ıacılarr tarafından çok basit olan 

bir meharetle moute edilecek ve se 
yirciler perdede akademi azalarını 
akademi içtima salonune gidip gelir· 
ken, biribirleriyle konuşurken göre 
ceklerdir. 

l•tlrldyeıere vitamin ı 

itaminin istimal sahası gittikçe 
genişliyor. Bir Japon aliminin ye 

ni bir keşifte bulunduğunu öğreniyo 

D . vitaminiyle büyük inci elde· 
etmek 1 

Bunun için inci veren istiridyelea 
deniz sathına çıkarılmakta, kosiyon 
tuzu ve D vitaminiyle beslendikten 
sonra tekrar denizin dibine bırakıl

maktadır. Bu ameliye muayyen fasit 
alarla tekrarlanmakta, her defasına 
da verilen vitaminin miktarı arttırır . 

maktadır 

Bu şekilde beslenen istiridyelerin 
çok büyük inci yerdikleri görülmüş
tür. 

Asprln, bir katlll e•e verdi 

B ir yerde bir_ cinayet oluyor. Ka 
ti) meçhul. Polisin elinde yalnız 

bir saç teli var. Fakat, kimin saçı ol· 
duğunu da kati olarak ııöylemiye im 
kan yok. Çünkü şüph~ edilen üç ki· 
şi var, üçününde saçı bu saça uyu· 
yor. Acaba katil bunlardan hangisi 

Bunun üzerine sac >< şuaı ile mu 
ayene ediyorler. Saçta hafif bir kı 
zıtlık görülüyor. Sonra. o şüphe et. 

tikleri üç kişinin ele saçını x şuaından 
geçiriliyor. Onlardan yalnız birinde 
kızıllık bulunuyor. 

Bu suretle katil ele geçiyor. 

Fakat, saçta, ancak X şuaında 
farkedilen bu kızılliğın sebebi ne? ! 

Nihayet anlaşılıyor kı bu kızıllık, 
katilin, cinayeti işlemedeıı - yani 
saçı ortaya düşmeden -bir müddet 
evvel aspinin yutmuş olmasından ile il 

rı gelmektedir. 

~~-=~~""=:!~ ........ ~-~~~~~~~~........,....,..,.,,,,.,~.,,,,,.I 
1 

Jelatin şerit 
YERİNE 

1 Bir filmin etrafında 
1 

kopan fırtına ... 

ticaret konuşması 

Paris : 10 ( Havas ajansı ) -
Fransız - Alman ticaret müzake
releri devam etmektedir . Fransa 
harici ticaret şefi, bu mevzu dahi· 
linde konuşmalar yapmak üzere 
yakında Berline gidecektir. 

Alman-Fransız ticaret müzake 
relerinin esasını Alman kömürü ile 
Fransa maden cevherleri mübade 
lesi teşkil etmektedir. Ve sonra Al. 
manyanın Fransadan zirai madde· 
ler mübayaası da mevzuzuu bahis 
tiı . 

Eski toplayanlar 

Amcrikada büyiik kağıt fabfr 
kalarına her gün binlerce kilo kır 
pmb, eski püskü gelir. Bunları ayık· 
lamak için kullanılan eskicilere, bu 
pırtılların içinde çıkacak kıymetli 
eşyadan da bir hisse verirler . 

Geçen hafta bu eskicilerden bi· 
ri 190.000 franklık esham, eski bir 
çorabın içinde de 125.000 frank 
değerinde iki pırlanta, bir küçük 
çıkln içinde de bir yakutla bir züm· 
rüd buldu. 

Alsaray 
Sineması 

Şaheserleri göstermekte devam 
ediyor .. 

Bu akşam 
Sinemanın en güzel erkeği kadın 

gönüllülerinin fatihi 

( Robert Taylor ) 
Senenin en güzel , en hissi , en 

neşeli şaheseri : ! 

( Kadın Avcısı) 1 

Filminde eşsiz artist ( JOAN 
GRAVFORT )ve(FRANCHOT 
TONE) ile birlikte sizleri sanatına 

hayran bırakacaktır 

I ILA VE OLARAK : 

1 Baştan başa maceralarla dolu 

(Teksas Suvarileri) , 
Heyecan , aşk, macera Seryal fil· 

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

1 
ile başlar 

Telefon 212 ALSARAY 
10261 

+ Sinemanın iki Şöhretli Siması + 
..- Jean Murat YE Kate De Nagy ~ 

TAN SiNEMASININ 
..................................... ima 

BU Akşam 
TAKDiM EDECEGI 

Büyük Fransız Edibi KEISSEL ' in Meşhur Romanı ve 
MIŞELSTROGOF ' ın Dehakar Rejis<Srü ERMOLIEF Tarafından 

meharelle Sinemaya alınmış olan 

111 11 p . 
il lı rensın : 

sınema 
Bu akşam 

Dünyanın en meşhur rejisörü ( ERNEST 
LUBISTCH ) in vaz'ı sahne ettirdiği 

Mübdi, San'atkar - ilahi artis 

(MARLENE DIETRICH) in Şaheseri 

( Çıplak Melek ) 
ltaveten : 

Dünya kahkahalar kralı, ( ŞARL ÇAPLİ ) nin 

( Şarlo Kaçakçı ) 
Misilsiz Eserlerini sunar. Kişe her vakıt açıktır, 

Localarınızı Telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 gündüz matinede 

1 - Bayan General 
2 - Şarlo Kaçakçı 

Telefon Asri 250 

Filistin konferansı 
- Birinci sahifeden artan -

diğer taraf arasında uzlaşıcı bir ne 
ticeye varılmaktadır. Müsbet görüş· 
mele re bu sabah başlamıştır . 

Bugünkü arap deklarasyonu hak 
kındaki fikirler bugün yahudi celse· 
sinde teati edilmiştir . 

Filistin haftası dünkü toplantıda 
müsbet arap tekliflerini ileri sürmüş 
tür. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postahane civarında 

Fuat eczahanedir 

10267 

İlk kütüphaneler 

Bilinen ilk kütüphaneler lranile
rindir. Bu kütüphanelerde kanunlar, 

Musanın ve diğer peygamberlerin 
kitapları vardır. 

Tarihe geçen ilk kitap kollek · 
siyonn zamanımızdan on iki asır ev
vel ilk Mısır Firavunu tarafından 

toplanmıştır. 

Menfiste de bir kütüphane var. 
dı. Eski çağların en zengin kütüp· 
hanesi lskenderiyede idi. Bu kütüp
hanede 54.000 cild kitap vardı. 

,---------------·-------

Bu kütüphaneyi Sezar yaktlrdı. 
/ 649 yılında yeniden yapblar ve 
! 700.000 cild kitap topladılar 

Madeni şerit 
Süveyş filminde tarihi 
hakikatlar tahrif edilmiş FRANSIZCA SÖZLO müessir, heyecanll ve muhte,em 

Ru• Fllmlnl Yaratmı,ıardlr 
~ ----------------- -------------------------

Hollivuddan gelen haberler, bu 
gün kullanılmakta olan Jelatin kor· 
delalerın yerine filmlerin madeni 
şeritlere alınacağını göst~rmektedir. 

Jelatin filmlerin yerine madeni 
fılmler kullanılması bir nazariye de 
ğıl, tecrübe edilmiş ve çok iyi neti 
celer vermiş bir hakikattır. 

Dramatik ve Kuvvetli bir Mevzua istinad eden bu filme Bilhassa 
( DON KAZAKLARI ) Tarafından söylenen Harikulade şarkılar 

ayrı bir kıymet ve Güzellik vermektedir. 
iLAVETEN: 

~ Son günlerde Fransa'da ameri· 
kan film imalatçıları aleyhinde bir 
cereyan var, muharrirler, bunlarm t, 
rihi hakikatlere hiç riayet etmedikle 
rini, birçok vakaları fi imin icabına 
göre tahrif ettirdiklerini söyliyerek ' 
acı acı şikayet ediyorlar. 

George Obrien'nin temsil ettiği çok Enteresan ve heyacanlı 
Bir Kovboy Filmi 

Şimdide , Foks şirketinin yaptır ı 

dığı Süveyş " filmi etrafında bir fır """' _ ___ H LJ D LJ T 
tına kopmuştur. Süveyş üzerinde ,,.. _ 
esasen ltalya, siyasi bir fırtınanın 

POLİSi 

göre madeni şeritlere alınan filmler 'kopan fotıaaya ise, gene tarihi naki Telefon, TAN No. 266 

1 

Yeni çıkan kanu~ ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Kanun No: 3·137 

K'ıbul tarihi: lU/611938 

Neşri tarihi:2516/ 1938 

_ Dünden artan ·· 
Film teknisiyenlerinin fikirlerine kopmasına sebep olmuştu. Fransada Dı.kkat . Biletler Erken Aldırılabilir 1 

şu faideleri temin edecektir: Bu film katlerin tahrif edilmesi sebep olml'Ş 10264 ! 
!erde artık diğer filmlerde olduğu tur. B fi . b il . . ~ .. .. ~---------------------_;~,;.;,.--

S·mterden başka on lira inhisar 
G.. ..k d dığer vergı ve re ı umru resmın en ve k 1 bT 
resmi verilmek suretile memlekete so u a 11~· • • • • l 

gibi yanıma tehli1teııi olmıyacaktır N ul 1 mkm aş. ro ertım. uçOju?c~ apo oyn, arışı ımpara orıçe enı 

Sonra, ~eritler dar.1lmıyacaktır. Ma s·· k 1 ··b d. .. . .. .. . ve uveyş ana mı açan mu en ıs 

lumdurkı buğunku fılmler zamanla Ferdinand dö Leseps yapmaktadır • • 
mühim derecede enlerinden ve boy lar. Fırtına da bu son iki • kahra ı Mebus ıntıhabı 
!arından kaybederler, Madeni şerit man " yüzünden kopmuştur. R• • d 
ler bu noksanlığı da tamamlamış o . ilk olarak, lspanyol asilzadelerin 1 1 ya se tın en : 

Heyeti Teftişiye 

lacaktır, Bundan başka yeni filmlerin den. B. illan Alvarez de Tolede ha 1 • . 
bir faidesi daha olacaktır. istenildiği harekete geçmiştir. imparatoriçe Ôi Yurddaş: Mebus ıntıhabına ait defterler asılmıştır 
derecede küçük fotoğraf almaga e~inin mensup olduğu Montijo ail~si GiT İSMiNi ARA BUL , iSMiN YAZILMAMIŞ iSE TEFTiŞ 
müsait olacaktır. nın etrafından olan ve fmparatorıçe HEYETİNE MÜRACAAT EDEREK f IIRAZ ET VE 

Madeni filmlerin tercih sebep· nin büyük halası bulunan bu zat, iSMiNİ YAZDIR 
lerinden en miihimmi ise bu şeritler Fıansa'da Seine ·mahkemesiee müra 
renkli filmlere son derece müsait 0 • caatla fılmin Fransada gösterilmesi 
1 nin menedilmesini istemiştiı 
acaktır. Madeni filmler dayanıklık . Bu talebin sebebi gayet basittir ; 
ıtibariyle de bugünkü jelatin korde· 
ı kilmde imparatoriçe Ferdinand dö 
ilarla kıyas dahi edilmiyecek mü· Leseps'le baygın bakışlar teati et· 
kemmeli yettedir. mektedir. Öyle baygın bakışlarki, 

Bugünkü filmler yirmi beş sene biraz sonra teati olunacak "şeyler., 

6 ıncı dc:vre Mebus intihabına ait defterler kanunun tarifatı daire· 
sinde hükumet ve Bel~diye kapılariyle aşağıda gösterilen yerlere asılmıştır 

t3u defterler l 1 Şubattan 25- Şubat-939 akşamına kadar asıh ka· 
lacaktır. Hc.-r Vatandaş bu defterleri tetkik ederek isminin yazılmadığını 
veya yanlış yazıldığım gördüğü takdirde Teftiş Heyetine müracaatla iti 
razda bulunması ilan olunur . 

Mahallenin adı Asıldığı yer den daha fazla dayanmadığı halde hakkında hiçbir şüphe birakmamak-
dığerleri seneler ve asırlarla bir hu tadır. Cümhurivet,Karşıyaka,Seyhan 

ut tayin edilemiyecek derecede da y ~lnız filmin senaryosunu yapan Uluca mi, Kayalıbağ 
Karşıyaka polis karakoluna 

Yanıklı olacaktır. 

an • Komik operasının balesi 6 -
"ncke - Ol~r olür olur (Şen P~rça) 

Amadeı - lvano (Serenad), 8 _ 
Bı usselmıns • F elemcnk aüitind 
(Aşk gölü) en 

23.15 Müzik (Cazband) 
23.45.24 Son •i•na haberle 

. e yarınki protram. 
rı v 

Amerıkan muharriri, mühim bir r.ok 
tayı unutmuştur: çünkü imparatoriçe 
Ôjeni ~869 da Süveyşe gittiği za · 
man do Leseps 64 yaşında idi. Hal 
buki filmdeki artistin yaşı azomİ O· 
tuzdur. 

Değer taraf tan dö Leseps'in ~· 
lu da gazetelerde makale neşrede· 
rek" . babasının hatırasına sürü\en 
lekenan temizlenmesini istemektedir. 
"! ••nız Mısır hülcüm~ti, filmi pıek 
zı~va" ~ularalc, bunun Mıur'da gös 
ter1lmeııni yııak etmittir. 

Türkocağı , Mestanzade 
Karasoku, Tepebağ 
Hürriyet, Alidede, Sarıyakup 
Kocavezir , Sucuzade 
Hanedan, Kuruköprü 
istiklal , Döşeme 
Çınarlı, Rt'şathey, Kurtuluş, 
Cemalpaşa , Köprülü 
Mirzaçelebi , Akkapı 
Mıdı~ 
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Abidin paşada Mustafa Rif at Eczaha
ne si duvarına 
Hükum'!t civarı Memişpaşa camii duvarı 
Tayyare Cemiye!i binası duvarına 
Hasanağa camii duvarına 
Sebze hali duvarına 
Hanedan Parti Ocağı duvarına 
Eski istasyon polis karakoluna 
Yar başı polis karakoluna 

Mirzaçelebi Parti Ocağı binasına 
Mıdık Partisi Ocağı binasma 

G
.. .. 

1 
l f dan alınacak ınhısar resmı Inhısarlar dare-

umruk memur arı ara ın .. · · · ı · 918 . . . .. b. f I I ğ n varlığı inkar edılır veya gız enırse 1 
sıne verılır. Boyle ır aza ı 1 • •• • I 

1 k 14 .. .. maddesi hukmu tatbık o unur. 
sayı ı anunun uncu A k f' f" ı t 

Madde 6 _ Hiç kimse tütün kıyamaz. ne~ u un . a_ ı~ s2a0 ımı sıra-
.. .. .. k ekicilerinin müşterıne çeşm ıçın grama 

sında tütun tuccar, e sper ve 
k d k ·ı ·-r· kıymaları caizdir. 
a ar ça 1 1 e tu un . . . · 1 h. )arlar idaresinin sattığı kıyılmış 

Tütün kullananlar kendılen ıçın n .' .. 
.. .. . ._ "ğ d dan el ile sıgara yapabılırler. 

Tutunden ve sıgara ..,a 1 ın · k · ı · ık ·· 1 h. 
El

. d t••t" bulundurabılece tacır er ı once n ısar-
Madde 7 - m e u un . . L d 
ı . .. 1 k ndilerini tescıl ettırmeğe meC 1.JUr urlar. 

lar daresıne ~uracaabt al e çiftçi ile inhisarlar idaresinde yazılı tütün 
Kontrol cuzdanı u unan k ·· ·· b ı d H" . . h. b. kimse elinde yapra tutun u un uramaz. ıç 

tacırlerınden başka ıç ır.. .. ·· t olmak üzere birinci maddede 
b' k" b . . dde hukmu mus esna 
ır ımse eşıncı ma . . bandrolünü ve alameti farikasına taşımayan 

sayılan ve inhisarlar IJaresının d' b" ki d 
b 1 d amaz ve bir uerden ığer ır yere na e emez 

maddeleri elinde u un ur • 
ve memlekete sokamaz. · k · k .. ·· ı k 1 

ikinci fıkrada yazılı kimselerin. elınde ı y~pr\ tutunk er, ·~nun ~ 
müstuna tutulan yerlerden başka bır yere anca ru sat tez eresı e na · 

lolnnabilir. 
Madde 8 _ A) Türkiyeye beyaz veya beyaza yakın kopya kağıd 

d ft 1• . okmak ve bunları alıp satmak; 
ve e er erı s . k .. v d k k 1 

h 
. · e renkte- olursa olsun sıgara agı ı yapma , u -

8) Her angı nevı v 1 k k k b. 
k aklamak ve bunları mem e ete so ma veya ır ' 

!anmak, alıp satma ' s 
yerden diğer yere nakletmek, yasaktır. .. .. . . . . . .. 

T'.t" ·h t tacirlerinin alıcılarına tutunlerının çeşnısını gostermek u un ı raca . I . 
· · k. 1 k dilekleri üzerine lnhısarlar daresmce parası ahnarak 
ıçın va ı o aca . .. . 
kendilerine senede en çok beş yüz yaprak sıgar~ kağıdı verılir, 

Üçüncü maddeye göre açı,.acak sıg.ara. ~~br~kalarınm .. ihtiyacı olan 
sigara kağıdı, inhisarlar ldaresınce malryetı uzerınden verılır. 

Madde - 9 Türkiye dışına tütün tohumu ~ıkarmaya teşebbüs etmek 
ve Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat Vekillerinden izin almaksızın Türki· 
yeye tütün tohumu idhal etmek veya buna teşebbüs eylem~k yasaktır. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
E.n çok 

K. s. K. s ~!!~-- 1 -

Koza 9,50 
--ı-~~-= Pı} asa parla~_• 38 • 

_ _!2yasa temizi .. 35,25 1_16,25 _ 
1 

1 
Klevland 42 1 44 

YAPA G I 
Beyaz 

' 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

1 
Yerli "Yemlik,, 

-1 .. "Tohumluk,, 5,50 
o 

HUBU BAT 
Buğday Kıbns 

- 1 
.. Yerli 3,37 

.. Mentane 
Arpa 
Fasulya 

--Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam - UN 

Dört yıldız Salih 
ı.. üç ,, • :a .:= Dört ~ldız Doğruluk "' ~~ üç .E c • • 
o - Simit -- " ·- c ~ > Dört yıldız ~umhuriyet :::ı 

N c.; 
üç r-. " " 
Simit .. 

Liverpol Telgraf lan Kambiyo ve Para 
10 / 2 I 1938 • iş Baukasından alınmıştır . 

Pme Santim 

Hazır 5 12 Lird 

·1-~ -- .Rayişmark 
Vadeli ı. 4 76 Frank (Fransız) r 3 35· 
Vadeli ıı.: 4 72 Sterlin ( inıiliz-) · 5 93 

07 Hind hazır 4 Dolar ( Amerika ) 1251 49 --41 Nev~ork 8 - Frank T is\riçre) 00 00 

~ LDl~l~A DiA 
CAN ll<UQTAQ.IQ. 

ı: 

,. 

------------------------------------------------
· Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

Hindistı:n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müeuue na
mına getirilen tn müntdıap, teze ve kclculu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyülclükte 1-;utu ve pa~etler içerisinde ıablır. Ambalaj-

Jl'Jı ı. larındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Jls .m ·1ccm ı oc;fastt ve halisiyetinin ltminahdar. 

~Afü~ıva~~li1'Ali Riza Kelleştker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
ns ) b~V-a1f!,'el~ a~ı ~u~sı 
_

1 
l)ı,n ljj, 'i:fit1Jii~l fİ1 1fSt1ktroı Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

Jt~' !.~fı'tı'di :ı,J G'( rı 1s.:.lı;t un udo1 rıüWt snıeı .. 

1)
1 

u "B~ ~ rf>ı . ~-ıiü~ 'iı\ıflha u Şlsınlti1~8:· 11 
f:>lsı l. I • mf.,11(~ eu.dd.,~.,t. ıı_oud .ti C!"! ,ı,r\lfa lr.rlLı umurlo1 nw. C. 

-re ra adresı · ALHA °XKAK - lstanbul . 

lld l.Jl rn 

J Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜS Ü BAŞARIR 

------------------------------------------------
Doktor Rifat Sözaltun 

Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar· 
şısında 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onilciye kadar 
ve onüçten onalhya kadar hastalarımı bekliyorum . 12- 15 10213 

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

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makiJ 
ve malzemesi telefon makinaluı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisall 

Abidinpaşa 
Noter 
21 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 Al 
ı tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyat!-" 

.~----------------------------·~------------------- kabotlarımınn satdacagını il~n ederiz . 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

34-156 10116 Numara : 200 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

• ~ f ' 

.. Kumbar, biri 

I 
. .. . 

( 

TlJRJCIYE 

ZIRAAiBANKASi 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder • 22-26 10040 

1 Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarım Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.')'İn saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

Genişlik T'Op Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 
,, • 6 90 .. 36 ,, 700 
,, " 

5 85 n 36 • 697 

" • 5 90 .. 36 
" 

728iril~ 

Arslanlı " 
2 90 " 

36 
" 

72' çoc' 
ızur 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin t n sO 

2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlı. r 
zamyapılır. ıları1'.j 

3 - Tip ·2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezinbalyası ıı" 
loptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
S - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 taribli:temi· 

natana müstenittir. 9 10053 

Na uman 

Dikiş ve nakış makinele 

'llaumann 
~ 

. 
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· 
seselertercihan kullan· 
maktadırlar . 

Adana vt. ha\'alisi acen
tesi · Hükumet cadde· 

sinde 

Dünyanın cm tanınmış ve beğen ' 
makineleridir • Fenni tekamül 
zeraf et bakımından emsaline k 
faiktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

90 
Telefon - 168 

9490 ....,,;ıl 

Adana Milli Mensucat f ab -------·---/ 

rikası memut ve işçileri ! Tu·· rksöz~ 
mahdut mesu\iyetli istih-
lak kooperatif şirketinden 

Kooperatifin yıllık toplantısı 
4 / 3 / 939 Cumartesi günü saat 
13 te Döşeme mahallesindeki bina J 

sında yapılacağından kayıtlı azalann: 
hazır bulunmalara bildirilir. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 

1 . - 938 takvim yılına ait mua· 
rnelit ve hesabat hakkında idare mec 

tisi raporunun kıraat ve kabulü 
2 - Mürakip raporunun kıraat 

ve kabulu 

3- 938 yılı bilançosunun kıraat 
<abul ve tasdiki 

4 - idare meclisinin ibrası 
S - Bir mürakibin seçilmesi ve 

ücretinin tayini 
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Gündelik s iyasi gazele 

Al>one şartlar• 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

"~ 
1~ ,, 

t 

1 ·-Dış memleketler ivi' 
bedeli değişmez yalnız post• 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idaroi' 

caal eıiilmelidir. ,..,,/ 

• 

l.. 


