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Adana Belediye intihabı Feshedildi 
AMERiKA'DAKi 

Amerika da 
dün reyiam 
yapıldı 

ALMANYA YA MÜSTEMLE 
KELERi VERiLMEMELi 

Amerika 
manyaya 

halkının yttzde seksen beşi Al
müstemleke verilmemesiniisttyor1 

" Harp olurSa Amerikanın hududu 
Fransa' da olduğu bilinmelidir!,, 

SÖzO AMERiKA RElSICUMHUr U TARAFINDAN ASLA 
SÖYLENMiŞ DEOIL, UYDURULMOŞ,.:. BIR SÖZDÜR 

1 
Vaş"ngton : 4 (Radyo) - Ame· 

rıka cfkarıumumiyc enstitüsü taraf an
dan yapılan umumi bir rey alma ne· 
ticesinde halkın yüzde sekıian beşi
nin Almnnyaya, müstemlekelerinin 
iadesine itiraz edildiği anlaşılmıştır. 

Bay Ruzveıt bugün gerek milli 
müdafaa ve gerekse harici politika 

meseleleri üzerinde yeniden beyanat· 
ta bulunmuştur. Ruzvdt evvela bazı 
Amerika gazetelerinin yanlış haberle- \ 
rine temas ettikten sonra deınişli r ki: 

-"939 da yapılacak intihap müca· 
delesi neşriyıttı, dünya politika ına 
karıştırılmamalıdır. 

Amerikanın harici siyaseti katiyen 

ŞEHİR MESELELERİ 

GERiYE DÖNÜŞÜN 
SEBEBi NEDiR 

Sıhhi şeraiti haiz olmayan fırınların 
tekrar açılmasına neden lüzum görüldü? 

değişmiyecektir. Dünya sulhu u, dün· 
ya ticaretini muhafaza hem bizim hem 
de insanlı~ın ınenfaatı iktizasıdır. 

Ve sonra bir harp olursa Ame
rika hududunun Fransada olduğu 
hakkında tarafımdan söylenmiş şek- ' 
!inde ecnebi matbuatta ya7.ılanlar as. 
la yalandır. Böyle birşey söylemedim>t 

! 
1 

Mersinde güzel 1 

bir balo 1 

Valinin himaye~indeki 
bu gece de 3000 lira 

toplandı 

Mersin ( Husvsi) - Bayramın Ü· 

çüncü gunü burada cocuk esirgeme 
kurumu çıkarına büyük bir balo ve· 
rild i. Balo, çok parlak o ld u, Vali 
Rükneddin Nasuhi etlunun himaye
sinde olan bu balo Mersinin birçok 

1 

Kabili islah olan furunlardan ba· güzide aileleri için çok deşeli çok 

Devlet Şurası 

Umumi heyeti 

Mülkiye dairesi 

kararla r ını 

tasdik etti 

Ankara : 4 ( Telefonla ) -
S • llam bir menbadan a•dıQım 
m c lumata g ö r e, Adan a bele. 
d l ye•I intihabının fe•hl h ak
kında Devlet f0rası mUlklye 
dal r e•lnce ver ilen karar lar 
ŞQra umumi heyetince ta•dlk 
edllmlf oldujundan Adanada 
beledlye intihabı yeniden Y•
pılacaktır. Keza tzmlt beledi· 
Y• intihabı da y eniden olacak 
tır . · 

~~~~~~~~~~~~~ 

! Surigede dürzü isyanı 
muvakkatengatışfırıldı 

Gizli faaliyet 
geniş ölçiide 

ve kaynaşma 
devam ediyor 

J ALt KOMiSER VAADLERDE BULUNDU 

Şam : 4 ( Hususimuhabirimizden) 
Ho Komiser Püonun Cebelidüruz· 

da iki gün süren seyahati sona ermiş 
ve kendisi Beyruta dönmüştür. 

Dürzüler Ho komiseri Fransız ve 
Dürzü bayraklariyle karşılamışlar ve, 
suyleııcrı nutuklarda kendilerinin 300 
yıld:ınbcri müst:ıkil olduklarını binaen 

aleyh şimdi Suriyenin boyunduruğuna 
giremiyeçeklerini, Frnnsanın himayesin 
de müstakil kalmak istediklerini bildir 
mişlerdir. H~ • Komiser bu isteklere 
cevaben demiştir ki : 

" - Ben zaten buraya sizin istek 
terinizi tetkik iç n g-e:ldim. Fransa adil 
dir. Herkese hakkını verir. Size de 
hakkınızı verecektir. Fransız ordusu 
yanıbaşınızdan ayrılrnıyacak ve sizi 
muhafaza edecektir, Dürıü milletinin 
f ransaya olan muhabbetini ve cesare
tini takdir ederiz.,, 

Ho - Komiser C.!belidüı uzdan 
dönerken Eski Şam ,, denilen kasaba 
da bir hadise olmuş, hükumet konağı 
nın ü2erindeki Suriye bayrağı çekil
miştir. Hu hal büyük bir ğalcyan dog 

urmuştur. 

Ayni hal Derada da vukua gel

miştir. 
Ho - Komiserin Cebelidüruzdaki 

sözleri Suriyede çok fena intiba uyun 
dırmıştır. Hükumetin vaziyeti çok müş 
küldür. Kabinenin istifasına muhakkak 
gözüyle bakılıyor. Maliye veziri Lütfü 
Hoff nr

1 
ga7.elecilere beyanatta buluna 

rak demişfr ki: 
" Cebelidüruzdaki tecrübe çok 

feci olmuştur. 
Fransa bize oyun oynuyor. 

- Gerisi ikinci aabif edc -

bil) iik caddelerinden birinirı kalabalık bir Jıali 

YUGOSLAV 
KABİNESİ 

İSTİFA ETTi Belediyenin, gayrı sıhhi ve gay
ri fenni oldukları için evvelce bele· 
diye tarafından kapatılmış olan bazı 
fırınların yeniden işletilmesine müsa· 
de edildiğfol haber aldık. 

zılarıda sahipleı i tarafından esaslı kibyr bir gece olarak gecmiş ve sa· 

şekilde tamir ve tadil edilerek sıhhi baba kadar eğlenilmiştir. •NG.LTERE ·v•L şekle konulmuş oldugundan şehrin . Mersin muhi.tiud. e kendisin.i derin 1 1 1 DE Sı 1 Roma: 4 (Radyo) - ikisi müslü-
ckmek meselesi sıhhi bakımdan hal. b tt d J ı ' 
!edilmiş oluyardu. fi~~~aur~~ı~e ~e: ~.~:~!t; ~~~~~ıe~e.e~~-1 MUDAFAA TERTı•eATI man olan beş nazırın kabineden çe Halkın belli başlı gıda maddele· 

tinden birisi olan ekmeğin sıhhi ve 
ucuz bir şekilde satılmasını temin et
mek belediyelere düşen en mühim 
vazifelerden birisidir. 

Adana belediyesi bu çok mühim 
meseleyi cezri bir şekilde halletmek 
için furunlar hakkında bir talimatna
me hazırlamış ve bu talimatnameyi 
bütün furunculara tebliğ ederek altı 
ay zarfından furunlarını talimatname 
dahilinde islah etmeleri lüzumunu 
bildirmişti. 

Belediyenin bu işte güttügü iki 
maksat vardır: 

len bir lcarcırla 

Belediye Reis 

Şehrimizin günlük vasati un sar- lerı geçmış ve bır ğece ıçınde kım· \ lcilmesi üzer=ne Yugoslav başvekili 
fiyatı 180-200 çuvaldan ibarettir. Ya- · ki " b' k- " 1• Stoyadinoviç kabinenin istifasını P-

sesız çocu arımıza uç ın usur ıra 1 • 

----~G-e_ri_~_i_k~_c_i_ı_ah_i_~_d_e_-___ ~t-op_ı_an_m_~_ı_ı~~~~----- 1 Jngi}tere onikı• bo··ıgeye ayrıldı r~s~la vretm~tir. K~I n~~ Prens Pol kabinenin yeniden teş· 
kiline gene Stoyadinoviçi memur et· 

r,~~~~~~~~~~~~~~~~, f~~i)fz er~~~.~~r~iy~ ~~~~ mişk~ir. Yeni bbine~n bam~ş 

8 
· ı. • 1 ka bir kadro ile teşkil edeceği söy· 

·~i "~~="'~::;: · reisi dünAfrikaya gttt.i __ !_;__..:.-'-e"_m_e_k_te_d .... ir. _______ _ 

Londra: 4 (Radyo) Bay Ander-

son harp halinde derhal tatbik mev- 1 1 pılan yüzme 
kiine girecek olan sivil müdafas pi- Belediye yeıı ya 

( 

1 - Ekmeğin sıhhi ve fenni bir 
şekilde hazırlanması. • 

2 - Ekmek fiyatının ucuzlatıl
ması. 

muaritıi /Jn ) 

l 'cdrıd Güçlü I , • ) 

!~r~ının ikmal edildi~ini beyan etmiş- havuzunu satıyormuş 
Bu plana göre, İngiltere 12 bBI· 

geye ayrılmıştır. Her bölgede bir ko · 
misyon çalışacak ve her komisyon 

. . mevsuk bir kaynaktan işittik · Fakat kulaklarımıza 
an ~ıttık. hem de

9 
I d'ye Atatürk parkında yapılmakta olan yüzme 

Bu karar ittihaz edildiği zaman 
şehrimizde faaliyette bulunan 52 fu 
run bulunuyordu. Bu furunların bir
çoğu ekmek imaline elverişli olma
yacak derecede kfi~ük ve hemen he
men hepsi sıhhi şeraitten mahrum 
bir halde bulunuyordu. Esasen bele
diyenin fen ve sıhhat memurlarından 
m~t:şekkil bir komisyon şehirdeki 
butun furunlaiı birer birer gezerek 
bunları fenni ve sıhhi noktai nazar· 
dan teftiş etmiş ve ancak 8-10 fu. 
runun bazı tadilat yapılarak kabili is · 
~ah bir. halde olduğunu diğerlerinin 
ıse halıh ımr vaziyetleri ile işletilme. 
te elvc~iş_li olmadıkları gibi islah e· 
dılmclerının de imkin d t .1• d b 
ı d a ıı ın e u-
unma ıtını bir rapor ile b·ıd· . ti. ı ırmış-

Bcle"diy~nln çok yerinde olan bu 
kararı! fuzel rınc bazı müteşebbisler 
derha aa ıyetc i""Çcrck h . . fe nmızdc 
iki tane .m1 odd~rn ekmek fabrikası te
sis ctmış er ır. 

Mezlıeha Mü.-

diirliiğü•ıe nak-

ledı.lmişt ir ,, 

• 
Yeni ka-

saplar ağa 

sı kesecek 

kasaplık 

öküz arı-

yor •• 

1 

l başında bir komiser bu.unac:ıktır. Bu 
komiser askeri makamlarla daimi te
mas halinde bulunacak, geniş selahi
yeti hai1 olacak, fakat askeri işlere 

karışmayacaktır. 

Londra: 4 (Radyo)- lngiltrre er· 
kanıharbiye reisi bugün Mersame· 
sa hareket etmiştir. Ertanıhatbiye 
reisi lskenderiye ile Libya arasında 
askeri tedkikat yapacaktır. 

Amerikadan 
Romayanota 

Roma : 4 (Radyo) - Amerika· 
nın Roma büyük elçisi hükumetinin 
bir notasını bugün İta lya hariciye. 

sine tebliğ etmiştir. Bu notada , Ruz 
veltin ıahsına karşı ltalyan matbu 

abndaki hücumların önüne geçilme-
' ai yazılıdır. 

ınanamadık : e e 1 ' • ş Hem de müşteri bulunmuş . Sebebı de bByle 
. havuzun~ satıyor~~~ş , fantazi imiş . Beledi) enin bu kabil m§.la· 

bır havuzun lüzumu yod ğ değ'ılmiş . . 
. t · ı ğ ması o ru yanıya 1 e ~ raş .. hemiz olmadığı halde doğru olmamasını bütün kal· 
Doğruluguna şup . · k d" o d " d"' B ı d' · · L. 

b
. . . d'ğ' · bu haber bızı ço uş n ur u . e e ıyemı zın rıare· 
ımızle dıle ı ımız . . · d ğ d .. h b ı b 

k 1 
• h"k' ' hn 'ıyetin bır ıfadesı ol u un a şup e u unmayan u 

et errne a ım zı .. ld · · 
f
'k" k b' çığırın açılmak uzere o uğunu ışaret etmektedır : 
ı ır kor unç ır . . 

E k" B 
1 

d. tarafından yapılmış ış l erın yavaş yavaş yıkılmağa baş 

1 
8 1 e e ıyNeetekim ortada hiçbir sebep yokken eski Belediye tarafından 
anması . . 'd 1 B 1 d" t f d .. kapatılan kötü fırınların ~e~ı en açı masına e e ıye ara ın an musa· 

ade edilmesi de buna delrldır · .. . . . 
F k t ühim bir ihtiyacın karşılığı olarak vucuda getırılmış olan 

.. a ha mzunun Beleni ye taraf ınd c.: n satışa çıkarılmak isteneceğini 
yuzme avu d .k a· b h f d k' . t d b' t" I" aklımıza getiremez ı . ız u avuzun etra ın a ı tesısa ın a 

b~r ur ~ vvel bitirilerek bu yaza hazırlanacağını .ummakta idik. Nerede 
ır saa e 1 • 8 1 d ' · b h k · b b 

k ld k
. atılacağı aklımıza ge sın . . e e ıyenın u are etı a asın-

a 1 
' 

8 d · ğ ' · · b. b' td k ğ d kalan serveti idare e emıyece ı ıçın ırer ırer e en çı arma a 
b:;ıayan bir evladın haline ne l<adar be nziyor. Belediyenin herşeyi sa· 
tabileceği akla gelirdi amma , amme nin nef ' ina mah~us v~ ancak Be· 
lediyenin idaresin~e b~!urıduğu zaman f~ydalı olabıleceğı muhakkak 
olan birşeyi satab ı lecegı aklımıza gelmezdı. ... 

Demek ki, bundan sonra Belediyenin saat kules ini . Abidinpaşa 
caddesini veyahut lt~aiye teş~il§.tı~ı satacağını da işitirsek hayret et· 
miyelim. Allah beterınden esırgesın •. 

N. a. 



POLiTiK MESELELER 

YENi BİR MÜNİH 

1şte şimdi Akdeniz Munihinin nrifcsine gelmiş bulunuyoruz • Bu keyfi
yet Bay Musolini tnrnfınd:ın Bay Cemberlayn'n aşırı bir açıklıkla ilan e · 
dilmiştir. İfal)·n'mn Cibuti' Tunus, Korsikn ve Savun hususnndaki taleple
ri Barselona'nm znbh ertesinde Frnn.;n.yn bildirilecektir . 

Trablus'tn ve bilhassa Cibuti'dc sömUrge seferlerine en mUsait ny lnr 
Şubat ve Mart oldugu için istical edilecektir. Şimdi, biz geçen Ezlul ayına 
nazaran havacılık bnkımmdan on defa dnhn geri bir vaziyette bulunU.)"O· 
ruz . 

Çekoslovak hnva meydanlarına nrhk nınlik de ili z. Bizimki kadar kuv
vetli olan Roma "·e Bcrlin'e .) irmi dahika mesafede bulun:ın Çek fayyare

leri arhk bizimle beraber değildir . 
Ruslann havadan yardımına artık gU' eneme.) iz. Bir scr.e evvelki sipn· 

riflerden başka Amerika'dan bir t ek tn.) .) arc nlmndık . Mtı uih'in ertesinde 
Amerikn'dan 2.COO vey a 3.0vO fo.) :ı nrc nlınmnsı hu <>u:>unda koparılan gUrUl· 

tuler esrarengiz bir şt.kilde kesiliverdi . 

Jurnal 

v 

EGiT 
YAKI 
Maarif Vekaleti talimatnameyi şeh
rimiz Maarif Müdürlüğüne bildirdi 

Yüz kişi Kursa· girecek 

Adanada yakında bir Eğitmen 

Kursu açılacağını evvelce yazmıştık. 

Dün aldığımız malOmata göre , Kurs 
beş Nisanda açılacoktır.Bu husustaki 
talimat Maarif Vekaletinden şehrimiz 
Maarif Müdürlüğ"üne gelmiştir . Bu 
Kursa Vilayetimi7. köylerinden 50 ve 
diger Vilayetlerden de 50 kişi ki 
ceman 100 Etiımen iştirak e.decekti·. 
Bu Kursa gireceklerin çiftçilikle meş. 
gul ve okur yazar olmaları şart tu
tulmaktadır • 

Dört Gün 
• 
içinde 

Politik hadiseler 

Bir köyden .~ımaca?: Eğitmen , 
Kursu bitirdikten sonra ayni köye 
Eğitmen olarak gidecektir . Kursa 
gelip gitme, Kursta yiyecek giyecek, 
ve bütün malzeme ve harçlık Kurs 
idaresi tarafından verilecektir. Eğit· 
menlerin tayininden sonra kendile-
rine ayrıca maaş verilecektir. Ve 
ayni zamanda bunlara tohumluklar, 
hayvan ve çift levazımı ve arazi ve
rilecektir. 

Göringin Başvekil ola
cağı şayiaları doğru değil 

Berlin : 4 ( Radyo ) - Bazı 1 

Alman Nazırlarının değiştirileceği 1 
ve ayni zamanda Martşal Göring'in 
Başvekalete getirileceği hakkında i 
ecnebi matbuatta çıkan şayialar 
katiytn asılsızdır. Dahili teşkilatta J 

il 'ı ( GO!R20ŞL~ıa 
ş e lh Ü ır lh @} lb> e ır o e ır Ü BiZ DE 

"~...-..-----·-----...-.------....·--' YAPALI 
Talebe ve askerler KAÇAK PAMUK fC5) ir filim! öyle bir filmki 

~karovanın turistik varl 
Lisans işlerine hile ka
rıştıranlar Muddeiumu ... 

mi\iğe verilecekler 
TOHUM LA R I! toprak altı ve toprak s 

Vekaletlerden, Şehrimizdeki 
muhtelif dairelere gelen bir örnek 
tamime göre ba .. ı yerlerde talebe 
ve askerlerin memur vaziyetinde 
tescil ettirilertk resmi müsabaka 
fara sokulması üzerine beden ter· 
biyesi umum müdürlüğü k3tİ bir 
karar almıştır . 

Bu karara nazaran, bu surdle 
hareket edecek Kulübleı in sah11· 
larda kazandığı galibiyet nazarı iti· 
bara alınmıyacak, ve bu şekilde 
hareket eden kulüpler en ağır bir 
surette cezalandırılacak, resmi bir 
daireyi ifal etmiş addedilerek hak· 
Jarında Cümhuriyet Müddeiumumi
si taraf ındıın takibat yapılacaktır • 

Talebenin bu vaziyette dolayı
siyle müşkil mevkide kalmaması, 
Umum müdürlü~ün de bu muame· 
lelere teşeb} üs vaziyetinde bıra· 
kılmaması 1-ıalisane bir surette tav. 
siyeedilmektedir . 

Bundan böyle askerlerin terhis 
kağıdları, talebelerin mektebden 
alakalar mm kesildigine dair resmi 
evrak görülmedikçe bu gibilcre Li· 
sans verilmiyecektir . 

Atletlerimiz Kayseriye 
dün akşam gittiler 

Şehrimizin Spor Kulüplerine 
mensup atletlerimiz antrenör Ce. 
vad Diblan riyasetinde müsabaka 
lara iştirak etmek üzere dünkü t· 
renle Kayseriye gitmişlerdir • 

DÜNKÜ HAVA 

Dün Gökyüzü açık, Hava hafif 
rüzgarlı idi. En çok sıcak gölge de 
15 dereceyi bulmuştu. Geceleri en 
az sıcak 3 derecedir . 

"SABUN YAPACAGIZ,, DiYE GETiRiLEN AKALA TOHUMLA
RININ ÇUKUROVA GiBi KLAVLAND BÖLGESiNDE TOHUM 
OLARAK SATILMASI iHTiMALiNDEN ŞÜPHELENEN VEKA· 
LE : iN, FABRiKALAR HAKKIN)A DAVA AÇACAGI SÖYLENiYOR 

Tohumların geri alınması için 
İzmirden bir vapur gönderiliyor 

lzmlrden f&hrlmlz ve Mersin yaA fabrlkalarma getirilen 
altmıf kUsUr vagon pamuk tohumunun kanuna aykırı olarak 
Zıraat veklletlnln mUsaadası allnmadan geldlAlm yazmıftlk. 

1 

\ 
lzmlrden Alman malOmata gö
re, bu pamuk tohumlarının 63 

vaOondan ibaret olmadıAı, da
ha çok fazla oldu§u anlafıl

mıftır. 

Sıhhiye Müsteşarı j 

Asım şehrimizde 
Gene verilen malUmata göre, bu 

tohumları lzmire geri göndermek 
için Mersine bir vapur gönderilece· 
ği ve bu yolııuz hareketi yspan Mer 
sin yağ fabrikalariyle Adana yağ 
fabrikaları sahiplerinin m&hkemeye 
verileceği anlaşılmaktadır. t 

Bu fabrikalar yağ ve sabun işin · J 
deki rekabetten istifade etmek için 
bu harekete kalkışmışlardar. Bunla· f 
mı maksatlarının yağ ve sabun fi l 
atlarını düşürerek çok iş yapmak 
olduğu söylenmektedir. 

Bu iş diğer bir bakımdan da da 
ha büyük bir suç teskif etmektedir. 

Bu da, getirilen 63 vağondan 
fazla Akala cinsi pamuk tohumları· 
nın klavlandın taammümüne çalışılan 
Çukurovada tohum olarak satılması 
ihtimalıl 

Kızılayın verdiği 
dün geceki balo 

• 
Sıhhat ve ictimai muavenet Ve· 

kaleti Müsteşarı Bay Asım bir 
kaç günden beri şehrimizde bulun· 
maktadır • 

Bav Asım Mersine de gidip 
gdmişler gerek orada ve gerekse 
şehrimizde Sıhhat müesseselerinde 
tetkikat ve teftişatta bulunmuşlar 

dır. Bay Asım Memleket hastaha 
nesinde bazı hususatla meşgul ol· 
muşlardır • 

Bay Müsteşar dün de Ziraat 
okulunu ziyaret etmişlerdir . 

Baş muharririmiz 

Gazetemizin sahip ve baş mu
harriri Ferit Belal Güven bayram 
tatili münasebetiyle Ankaradan şeh· 
rimize gelmiş bulunmaktadır. Baş 
harririmiz bu gün Ankaraya döne 

' ceklndir. 

Belediyede nakiller 

hazinelerini, tarihi eserlerini b 
ihtişamile gösteren bir filim yaP' 
yız. 

k 

Yirminci asrın 939 merhale51 
tık bize tamf\men anlntmıştır ki, 
lam tanıtmanın ve tanınmanın e 
him vasıtasıdır . Cemiyetleri tet 
yurtları teşhir hareketinin ccferdi 
viyet• telekkisine ben!lemediği ~ 
kak olduğuna g5re top yekun r 
mm meşru olduğu pek açık ! 

lzmir halkevi böyle bir filiıtı 
zırlamaktadır. Bizim Adana halk 
şimdiye kadar birçok filimler Y 
Fakat bunlar ınevz ii tablolar ha 
dir. 

İzmirde olduğu gilıi, Adana 
evi, belediye ve vakıfların yardı 

öyle bir film yapmalıki, bu kord 
Çukurovanın pastoral güzelliğini, 
rih eserlerini, turistik zengi nlig-inı 
rak servetler ini, hayalını, ve h 
Çukurova köylüsünü, şehirlisini, 
kurova kızını, Çukurova delikanl 
Çukurovaya has olan iklimin net 
!arını göstersin 1 

f zmirde böyle mühim bir işe 
landı. Bizde yapalım , ve yapabild ... 
imkanlarınıda şimdiden arama~ıı 

laın alı . Muhakkakki çok k ıymel h 
eser olacaktır bu 1 
Şu şartlaki, filmin müteaddid kO 
terini bütün Avrupaya ve hatta ~ 
rikaya kadar göndermeliyiz 1 

TAMGOtft 

·-RADYO 
• BugUnkU program -

Türkiye Radyo difizi)on posta 
Türkiye Radyosu - Ankara Ratfı 

12 30 Program. 
12.35 Müzik küçük orkestr• 

Şef : Necip Aşkın. 
12.35 Varyete programı - 1 

golar valsler çigan ve saire. 
12.00 Memleket saat ayarı,' 

meteoroloji haberleri 

sı 

e 

Bayram münasebP.tiyle gazete· 
miz de dörl gün tatil yopm1ş
iır. Bu , ·üzden oku)'uculcrımı· 

zın dahili t•e hmici politik ha· 
diseleri takip edememiı oldu· 
ğunu dü§Ünerek dört günün 
icmalini ,·npmak zaruretini 
duyduk. Jladiselerin lıulci.sasını 
kısaca :n§oğıda bulacaksımz. 

böyle bir değişiklik yapılacak de· -------------

Kızılay Adana şübesi dün gece 
Cemiyet menfaatine Halkevi salo· 
nunda bir balo vermiştir. Balo çok 
kalabalık, neşeli olmuş ve sabahın 

erken saatlerine kadar hararetle 
devam etmiştir . 

Bir müddettenberi bazı bele· 
diye memurlarının memuriyetlerinin 
tahvil ve nakledilmekte olduğunu 
haber almaktayız . 

13.10 Müzik ( kücük orkeS 
devamı) 

0 H 1 L I ı Bayramın ilk 
M:SELELER günü çıkan 

'---------' sayımızda ha· 
her verdiğimiz gibi tramvay şirketi· 
nin hükumetimiz tarafından satın a· 
lınması anlaşmasından sonra tunel ı 
şirketi müzakeıelerine de başlanmış 

ğildir . 

Romanya hariciye Nazırı 
Belgraddan döndü 

Bükreş : 4 ( Radyo ) - Ro
manya Hariciye Nazırı Bükrtşe 

dönmüştür. Resmi tebliğe nazaran 
Belgrat ziyareti iki memleketi ala 
kadar eden bütün rnrseJelerin ted 

ve anlaşma olmuştu. kikine vesile olmuştur . 
Bu müzakerelerden sonra açılan 

hava gazı şirketleıi satın alma ko- ı Iran - Meksika dostluk 
nuşmaları da dr!vam etmektedir. Ko 
nuşmaların bu hafta içinde netice· 1 

leneceği bildirilm*ektedir. l 

n1uahedesi in1zalandı 

Tahran : 4 ( Radyo ) - lran 
Mtksika arasındaki do~tluk mua. 

iktisat vekaleti de bir şubattrın 1 
hedesi imzalanmıştır . 

itibartn çimento fiatlarını tekrnr e· 
hemmiyetli bir surette tenzil etmiş· 

tir. Yeni fiatlara göre bir ton çimen. Ruzvelt l u beyanatında "Eğrr harp 
tonun satış fiatı (portland) 15 lira. o'ursa Amerika hududunun frans:ıd ~ 
Supersiman çimentosu da 18 liradır. olduğu bilinmelidir,, demiştir. Bütün 

1 

1 

Amerikan gazeteleri bu beyanatı 

1 

HARiCi Av~up~ siyasi 
MESELELER vazıyetınde .. h.af ehemmiyetle tefsir etmektedirler. 

tanın t'n muhım Ayın ikisinde Romanya kabine 
-----~ 

hadisesi Hitlerin son nutkunda: Al side istifa etmiştir. Ve yeni kabine 
manya kendi müstemlekelerini isti · yi tekrar Miron Krista teşkil t tmiş 
yor. Bu müstemlekeler iade edildiği tir. 
takdirde dünya sulhu istikrar bula· i Oiger şayanıdikkat bir mesele 
caktır" demiştir. j de dünyadaki silah satısının serbest 

lngiltere eski başvekili de buna çe yapılması ve Amerika hükümeti 
karşılık bir nutuk söylemiş ve bu nu nin bu noktainazara iştirak etmesidir. 
tukta ezcümle şöyle demiştir:,, Mu· 1 lspanya vaziyetinr ıelince: lbe· 
hare benin mutlak :surette kabili icti · . rik deki da bili harp h.itün şiddeti 

nap ol.uadığı ümidindeyim. lngiltere ilt- devam etmektedir. Cümhuriyetci 
vazifesini daima ifaya kadar vazi 1 kuvvetler mütemadiyen geri çekil· 
yette kalacaktır,. demiştir. Diğer mü mekte ve Frankistlerin çemberi 
him bir meselede Amerika reisi cüm Madride doğru gittikçe darlaşmak 
huru bay Ruzveltin ayan meclisi tadır, ispanyadan Fransaya kadın 
ordu ençürpeoindeki beyanatıdır. 1 pıyh{lçereti dcv~rn ediyor. 

geriye dönüşün 
sebebi nddir? 

- Birinci sahifeden artan -

pılan .ınodern fabrik a ların her birisi 
günde 70 80 torba un işletmek ka
biliyetinde oldu~una göre mevcut di
ğer furunlar ile birlikte şehrin ek
mek ihtiyacı fazlası ile temin edili
yor demektir. 

Bu modtrn fabrikalar birer kam· 
ycmet vasıta~ı ilt-, yaptıkları ekmrkle· 
ri sıhhi bir şekilde şe hrin en uzak 
mahallelerine kad~r taş ımak sureti· 
le hiçbir semtte ekmek sıkıntısına 
meydan bırakmamaktadırlar. 

Artık ekmek işinin halledilmeğe 
muhtaç ikinci cephı:sİn!, fiyat mese
le~ine girişmek zamanı gelmişti. 

Memlekette furun sayısının azal 
ması ve furunların makinalaştırılma 
sı hiç şüphe yokı<i ekmek imal mas. 
rafını ehemmiy t'i bir şekilde ucuılat· 
mıştır. 

Belediyenin imal masrafını bu 
yeni şekle göre hesaplayarak ek 
mek fiyatmı kiloda 2 3 kuruş ucuz 
!atması lazımgelirken halk için çok 
hayatı bir mesele olan bu işe yanaş 
madığı, ve buda kafi gelmiyormuş 
gibi belediye sıhhat ve fen memur
larının raporları mucibince sıhhi 
şeraiti haiz olmadıkları için kapatı 
lan bazı furunların işletilmesine de 
müsade edildiğini hayretle görmek· 
teyiz. 

Fakir halkın yegane gıda mad 
desi olan ekmek meselesi üzerinde 
lüzumu kadar hassas davranılması • 
nı alakadatlardan ehemmiyeti~ bek· 
leıi1 .. 

Muvaffak olan yar 
dımcı muallimler 

Lise ve orta okullarda yardım 
cı C\ğretmen olarak çalışanların ö
nümüzdeki deı s yılında vazifelerine 
nihayet verileceği hakkında bazi ga · 
zetelerde çıkan haberler asılsızdır. 
iyi bir kaynaktan aldığımız malUma 
ta göre, lise ve orta okullardcki yar 
dımcı öğretmenlerden muvaffak o· 
lanlar önümüzdı>ki ders yılında t'sas 
kadroya alınacaklardır. Ve aynı za 
manda bu gibilerin lJ?aaşları da art 
tırılacaktır. Vekalet esas kadroya 
alınacak yardımcı ögretmenlerin mu 
vaffakiyetinden haşka tahsil derece
lerinide nazarıdıkkata alacaktır. 

Nikahlar meselesi 

Mederıi kanunumuzun bir mad· 
desinde, nikahların hastalık gibi ma 
zeretler dolayisi}'le evlerde olabile· 
ceği vardır. Vekalet bu mezuniyetin 
bazı yerlerde sui istimale uğradığı 
nı haber almıştır. Bunun üzerine bü 
tün evlenme dairelerine bir tamim 
yapılmıştır. Bu tamime göre, bun· 
dan böyle btiyyen evlerde nikah 
kıyJlanııyacaktır. Ancak ağır bir 
hastalık gibi sebeb mevcüt olursa 
keyfiyet doktor raporiyle sabit ol· 
duktan sonra nikah salonları hari
cinde nikah kıyılabilecek ve nikah 
memurları buralara gidebilecf'kler 

dir, 

Son olarak Bayramın ikinc:i gü· 
nü Belediye reis muavini Vedad 
Güçlünün Mezbaha müdürlüğüne 
ve Mezbaha müdürü Faik Ülkünün 
de Belediye reis muavinliğine nak· 
!edildiklerini öğrendik . 

Memurlar ticaretle hiç 
bir suretle uğraşnnyacak 

Yeni yapılan memurlar kanunu 
proj0 sini tadil eden bir maddeye gö 
re, memurlar hiç bir suretle ticaret 
ve sanalla uğraşamıyacaklardir. Ay· 
nızamanda memurlar asalt:ten hiçbir 
suretle iki vazife göremiyecekler 
dir. 

Suriyede Dürzü 
• 
ısyanı 

- Birinci sahifeden aı lan 

Biz ee oyun oynamak mecburiye· 
tindeyiz. Bu hareketleri hüsnüniy tle 
telif mümkün değ-ildir. E~er Ho - Lo 
miserin Kezire ve Lazikiyeye yapaca
ğı tetkik seyahatleri böyle olacaksa 
istikbal çok karanlıktır, 

Umumi kanaata göre Fransa ile 
bozuşmak art bir emrivaki haline gel 
miştir. Vahim kargaşalıklar çıkmasın 

dan korkuluyor. 
Fransız Şark orduları Başkuman

danı, manda altında bulllnan Fransız 
iktiyat zabitlerine iri harflerle basılmış 
bir beyanname neşretmiştir. Bu beyan 
uamede deynt'lmilel vaziyetin geçen 
oyllıı ayında olduğu gibi fevkalade 
vahim bir hale heldiği beyon edilerek 
bütün Fransız ihtivat zabitlerinin en 

yakın askeri kumandanlı~a müra caat 

13.45 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Rnşcn l{ı 

Cevdet Kozan. 
1 - Nihavent peşrevi 2 - rf 
Halil - Nihavent şarkı : Bir gri 
terdir o. 3 - · Hacı Arif - Beti 
yi vefa bekler. 4 - Şar piç <fJ 
minde. 5 - Saçlarına bağlanalı 

14 15.14. 30 Konuşma ( Ev~ 
dını saati ) 

17.20 Proğram 
17.35 ( Müzik Pazar çayı ..,,.., 

- Geri~i üçüncü sahifede ,,.,,, 
~ 

ederek adlarını yazdırmal arı ve 
emri ıntizar etmeleri kaydolunmıı~ 
dır. 

Hariciye nazırı Sadullah Cab' 
Avrupa ve Arap memleketleri 1 

bir prısaport alm ·ş ve dün Acrı11" 
Hhreket eylemiştir. Hariciye N•ıt 
nın Ammadan lraka gideceği h• 

t 

verilmektedir. . ' 
Ciğer ta#afıan Başvezır Ce 

Miirdüm de Bayram tatilini Tiidıı' 
de ıeçirmek üzere Şamdan ar~· 
t,r. Son vaziyet dolayısiyle Rur~ 
Milli matem ilan edilmiş ve ba) 
merasimi kaldırılmıştır. 

Berut: 4 ( Husu::ıi muhabiri~ 
den - Ho - Komser Piio Ce ~ 
düruz seyahatinden dönmüştür. 
disi önümüzdeki h ıfta için·Je A ,J 
mmtı".ası ile Halep ve Ctzire h 
sinde bir seyahata çıkacak ve 0 

ki halkın dilc!k terini dinliyecekti/ 
Ho - Komiser bu tetkikatı,/. 

sonra raporunu hazırlamağa bJ. 
cak ve mart ayı başında Fr1orı',İ 
giderek raporunu Hariciye neı 
ne verecektir. 
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HiKAYESi 

--- Yazan 

RADYO r - Kemençe taksimi 5 - lbrahim 
efendi - Yanar derdi fıra cinla 6 -
Sefahattin pınar - Şnrkı : Sorm 1 • 

- ikinci sahifeden artan -

18.15 Konuşma ( çocuk saati ) 
18.45 Müzik ( Şen oda müziği ) 
İbrahim özrür ve ateş böçekleri 

dm halimi 7 - Faiz Kapancı_ Bük 
lüm büklüm sırma saçın, 8 - Arif 
bey - Şarkı : Düşermi şanina. 9 -

HİKAYECİ 
1 

Sovyet - Macar siyasi ( Fantezi ) • 
10.16 Türk M!iziği - ince saz 

Civan usta - Şarkı: Her kimde 
vardır aşk iptilası 10 - Etem efen 
di - Saz semaisi 

Şehrin kenar mahallelerindeki 
sokaklardan birinde eski bir evin 
kapısında el yazısiyle (Satılık beygir) 1 

ilanı vardı. Buraya girilince evvela 
taş döşeli bir avlı, avlıda dolaşan 
tavuklar görülürdü. Sonra, uzun bir 
çubuk içen bir adam meydana çıkar, 

usta ~aha inatçı olduğundan beygir! mu·· na"' sebat k . ·ıd· ' 
125 !ıraya satın aldı., ı es 1 1 • heyeti ( F erahnay fa~lı ) 

Çalanlar : Hakkı derman, Eşref 
kadri Hasan gür, ha"!di tokay, Bas 
ri Üfler Okuyan : Tahsin Karakuş 

20.00 Ajans, meteoroloji haber. 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Neşeli plaklar R. 

..... 

sorardı: 
- Beygir için mi geldininiz? 

Sonra, çıktı, yavaş yavaş yürüme 
ğe başladı .. Arkadan gelecek olan 
küçük adamı bekledi. 

Adam' soluya solu} a koşuyordu: 
- Ne var?. 
- Satın aldığımız bu beygir:kör 

dür .. 
- Peki, ne olacak?. 
- Ne mi olacak? Kor beygir 

işinize yarar mı? Size iyilik olsun di 
ye spylüyorum .• 

İtalyan Hariciye Nazırı da 
ziyet Üzerine Varşovaya 

bu va
gidiyor 

ITALYA MACAR DOSTLUGUNU TAMAMEN KAZANMAIK STIYOR 

rin sağlam bir . menbadaıı aldığı ma· 
!Cımata göı e, ltalya Hariciye Nazırı 

leri, 
20.10 Türk nıüziği 
Çalanlar : Refık Fersan, Ruşen 

Kam. Cevdet kozan Okuyanlar :mah 

21.ıO Müzik (Riyaseti Cumhur 
Bandosu - Şef : Ihsan künçer ) 
1 - Sellenick - Hint Marşı 2 _ 
Rich. rdy - lspanyol rapsodisi 3 -
Fauchet - Senfoni 4 - Gluck -
Oıfeo operansıhın balesi 5 - Glaz 
ounov - Stenka razine ( Senfonik 
parça 

22.00 Anadolu ajansı ( spor ~er 
visi ) 

22.45.23 Son ajans haberleri ve 
yarınki proğram. 

Ve siz, gösterdiği hayvanı tetkik 
eder ve dişleı ine bakarken, taşralı 
şivesiyle beygirin meziyetlerinden 
bahsederdi. Nihayet pazarlığa giri 
şilir ve bir hayli çekiştikten sorıra 

- Teşekkür ederim, azizim ... , 
Zarar yok, kör olsun !.. 

Moskova : 4 ( Radyo ) - Sov· 
yeller Birliği Macatistanla olan siya· 
si münasebatını kesmeye karar ver. 
diğini bugün resmen Macar hüku· 
metine bildirmiştir . 

Kont Ciyano bu ay sonlarına doğru 
Vaşovaya gidecektir . Kon t Ciyano 
Beı line de u rayacak tır . 

mut Karındaş, Semahat Özdenses 
1 -Peşrev 2 - Bimen şarkı ( Yü· 
züm şen hatırım şen ) 3 - Selahat 
tin pınar - · E isem 4 - Ruşen kam 

------------------------------------------------------
söz 150 lirada kesilirdi .. 

Bu tabii pek karlı bil' işdi. Çün · 
kü bu sırada 300 liradun aşağıya 
beygir almak kabil değildi. 

Saşralı, sizden aldığı 150 liraya 
mukabil bir kağıt imza ederken, hay 
vanından pek büyük bir teessürle 
ayrıldığını söylerdi. 

Henüz ilk köşeyi dönmeden, kı · 
sa boylu, biçimsiz bir adam arkanız 
dan koşar, bağırirdı; 

- Bayım, bayım .• 
- Ne var? 

Küçük adam şaşırmış kalmıştı. 
Ömer usta yavaş yavaş yoluna de. 
vam ediyordu. Bir iki saniye sonra 
vakadan haberdar olan taşralıda ar 
kadan koşuyordu : 

- Bayım, bayım .. Yanlışlık oldu 
bu beygiri satmak istemiyordum. 

Satılacak beygir başkaydı .. 
Bu beygir işe yaramaz, fa~at ba 

na lazımdır, geri alacağım. 

- Kabil değil, bir kere sattınız, 
Ne şaraya alırım, ne beygiri ve

ririm!.. 
7 Bu beygiri aldınız ama, dik· 

kat etmediniz galiba .. Kördür .. , - Biraz eve gelirmisiniz, size an 
- Kör mü? . Jatırım ... 
Bu iddiayı kemen tesbit edt:rsi - Evet gelemem .. Burada pek 

niz ve maalesef pek doğru olduğu . ala konuşabiliriz. 27 fıra kazanıyor· 

Londra: 4 ( Radyo ) - Macar -
Sovyet münasebatının ke ilmesi ha· 
beri, Londra siyasi muhafillerinde 
derin akisler bırakmıştır . 

Siyasi muhafiller bu hadiseyi, 
yeni siyasi planın başlangıcı ola
rak addetmektedir . 

Londra : 4 ( Radyo ) - Royte· 

AVUSTURYA 1 
BORÇLARI 

Almanya bu borçları doğ
rudan doğruya ödemek 
niyetini beslememekte ! 

sunuz .. Herkesi dolandırıyorsunuz .. 
nu görürsünüz.. Beygir tamamen 
kördür, Tabii, kızarak hemen dö· Ben 125 liraya aldım,. Viyana : ,4 (Radyo ) - Alman 

1 k 1 
Şimdi arzu ederseniz 175 liraya hükumeti eski Avusturya Lorçlarını 

ner, taşra ıyı ya a arsınız. satabilirim .• 
8 b 

· · · · k"" d.. doğrudan doğruya ödemek için bir 
- u eygıu ısıemem, or ur.. Taşralı kızdı. Parayı vermekten 
Kör beygiri ne yapayim?. b niyet beslememektedir. 
Fakat taşralı bu sözleri krtiy- se I eygiri terketmeğe razı olduğunu 1 Bu borçlar ancak alacaklılarla 

M 1 
söy edi .. Ayni zamanda cebindeki yapılacak .·müzakereler f neticesi bir 

yen dinlemez. uamele muntazam pardları çıkarmağa t•ğraşıyordu. Ada ' • 
bir surette cereyan etmiştir. Hayva sureti hal bulunduktan sonra öden 

mın 162 lirası vardı. 1 · ı k nı muayene ettiniz, gördünüz, aldı· O mesıne ça ışılaca tır. 
stünde başka tek meteliği yok H d nız .. Eğer şimdi ışinize yeramazsa aber alın ığına göre Ameri-

kabahat onun mü?. tu. Ömer usta : ka bu ay içinde borçlar hakkında 
Bu vaziyet karşısında tabii da· - Ya arkadaşınız, dedi, oda bu Almanyaya bir nota verecektir. Ve 

ha ziyade kızar, bağırırsınız. Polfo satıslardan istifade ediyoıdu. bu notada borçların doğrudan doğ 
komiserine gideceğinizi söylersiniz, Zarara onunda iştirak etmesi ıa ruya konuşmalara hacet bırakılmak. 
kanundan bahsedersiniz. • zıml.. \ sızın ödenmesini istiyecektir. 

Fakat, ta~ralı ayni lakayd tavır · ı Küçük adam ceplerini çevirdi ve • • • • 
la cevap veriı: beş lira çıkarabildi.. Mısır ve Iran Elçıhklerı 

- Ne yaparsanız yapınız. Ben - Peki aı:ıa, bütün bu paralar il Büyük Elçilik oluyor 
siüe beygirin açık gözlü olduğunu 170 lira ediyor. Ben 175 lira isfr 
söylemedim ki 1.. Bu pahalılıkta ku yorum. Kabil beğil aşağı veremem. 
sursuz bir beygirit 150 liraya satıl· Taşralı, beygirine muhabbetle ba 
dığını nerede gördünüz. kiyor ve gizli ceplerinden 5 lira çıka 

Bu tarzda bir müddet kavga rarak parayı tamamlıyordu : 
ettikten sonra taşralı yavaş yavaş - Meğer siz benden daha 

1 

Tahran : 4 ( Radyo ) - Iran 
Veliahdi ile Mısır Preno;eslerinden 
F evziyenin evlenmesi dolayısiyle 

Siyasi mahfillerde söylendiğine 
göre, Kont Ciyano Macar dostluğu. 
nu tamamen elde etmek için bu se
yahati ihtiyar etmektedir . 

Moskovadaki Macar Sef ırliğinin 
de yarın kaldırılacakı haber veril
mektedir . 

İngiliz -
kredisi -----

Çek 
• • 
ışı 

Londra : 4 (Radyo) - İngiliz
Çek mali müzakereleri oldukça ileri 
gitmiştir. Bununla beraber evvelce 
Çekoslovakyaya verilmesi t·eşebbüs 
edilen 30 milyon.Fund sterlinglik kre 1 
dinin işlemesi ümidi kesilmiş bulu 
nuyor. 

Bu mali mesele ancak, Alman 
Çek para ve gümrük işlerinin hal 
linden sonra yola girecektir. 

İzmir için bir film 

lznıir : 4 - Ege mıntakasında
ki turistik v;ırlığı, vakıflar vt bele. 
diyeye ait muhtelif büyük ve tarihi 
eserleri, kültür parkı Jgösteren zen· 
gin bir film hazırlanması kararlaştı . 
rılmıştır. 

Bu film için lazım olan para, va 
kıflar ve belediyece temin olunacak· 
tır 

gerek Mısır ve gerekse lran hüku 
metleri Tahran ve Kahiredeki El· 
çiliklerini Büyük Elçiliğe çıkarmış· 
lardır. 

yumuşar; beygiri geri almağa razı nazmışsınız il. 
kur. 1 

--------------------------olur, Fakat şu şartla ki, verdiğiniz ~----------·--

Alsaray parad n hiç olma7.sa 25 lira [ tenzil 
edersiniz .. Sizde işin ir;inden bu ka 
dar zararla sıyıılmaktan memnun 
125 lirayı alarak dışarı çıkarsınız .. 

Bışarıda 1gene aynı kısa boylu 

Sizin sinemanız şaheserl~ri gös. 
termekte devam ediyor 

Bu akşamdan itibaren 
adam sizi yakalar. 

- Bayım, siz~ iyilik ettim. Bü· Büyük Fransız e:iibi Henry Berst· 
yük bir beladan kurtardım.. Bunun ein Zehirli Isim şaheserinden 

TAN SiNEMASINDA 
-----------------------............ ..; BÜYÜK Bir Muvaffakiyetle gasterilmekde olan SINEMAN1N 

Yeni ve En Bü}iik Şöhreti Emsalsiz 

« [Q)~AN N~ IQ)l\JJ ~~n lNI » n ifil 
_...,,.,,.,.... ... _....__...... -
ŞAHANE VE ÇOK GÜZEL TEMSiLİ 

Yer bulamadan dönenlere , görmedik diyenlere müjde ... 

Asri • 
sınema 

Sayın müşterilerinden Bayram gün ve gecelerinde gördüğü rağbet ve 
alakaya teşekkür eder. Umumi arzu ve israr üzerine beyaz perdenin 

altun saçlı , billur sesli eşsiz bülbülü 

( Martha Eggert ) in en ~on şaheseri 

( Sarı Zambak ) · 
Filmini 5 Şubat Pazar gündüz matineleriyle gece suvarelerinde de 

gösterileceğini arıeyler 
AYRICA : Pazar gündüz matinede ( ŞEHVET ADASI ) 

Pazar gece suvarede ( ŞEHVET ADASI ) 
Filmleri de beraber gösterilecektir 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz , yerlerinizi 
erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 

Pek yakında . . . Pek yakında . . . Pek yakında •.. 
lstanbulda geçen hir Aşk Macerası, Hünkar saraylarında yapılan sazlı , 

sözlü, eğlencelerle dolu Türkçe sözlü , klasik Türk musikili 

( Yeniçeri Hasan ) 
10242 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Teşvikı Sanayi Kanunile .~u k~n~na n~~z~y~el 2~61 
sayılı kanunun bazı hiikumlerın1n degıştırılmes1ne 

dair kanun 

ka rıU11 l\'o: 3537 
A.rıbul tarilı ı:296'1939 

.\ eşri tarılıi:16 711938 

- Dünden artan · 

B) Askeri fabrikalar ihtiyacı için hari~ten geti~ilecek ve nev'i ve. mi~-
d lkt. d M·m Müdafaa Vekaletlerınce tesbıt ve ve icra Vekıllerı 
arı ısa ve ı dd 1 Heyetince tasdik edilecek olan ham ma e er, 

C) B 
.. ı e aid olarak vücuda getirilecek nakliye, tahmil ve 

u muessese er . . . . .. 
t ı ı· k · harrike istihsal ve nakıl tesısatına muktazı bılcumle 
a ı ıye ve uvveı mu . . h ·k ·· h ·k 

malzeme (inşaat malzemesi dahil) ve vesaıtı mu am e ve mute arrı e 

ve bunların yedek ve tecdid parçaları. 
Madde 3 _ Birinci maddede yazılı müsaadeler lktisad Vekaletince 

mükafatı yok mu? muktebes 

Der. Bu talebi pek haklı bulur. ( BORA ) 
Eline iki lira sıkıştırırsınız. 

[NE ŞE.KER ŞEY] ! 
·ı d 1 ~ ··esseseler r belediyelerce, inşaat ve kuvvei mu· 

verı me en evve sınaı mu 1 

harrike ruhsatiyeleri verilemez. .. . 

M dd 4 B
. · · m

1
d1 .. de }' azılı musaadeyı almayan şahıslardan, 

a e - ı rıncı w •• • • • 

·· 1 · d k il tmak üzere gümıuklerden geçırmış veya geçıre· 
Bu fena sergüzeş, fırıncr Bay İl . Dahi snnatkar CHARLE BO-

yasın ba~ına gelmişti, Adamcrıgız, es YER MICHELE MORGANl 
ki ınü 11 terileriı e ekmek tevzii için 
bir beygire muhtaçdı. Fırınına dönün 
ce, vak ayı usta Ömerc anlattı. O ner 
saf bir adam degildi .. 

- Bu galiba bir hile, dedi, iki 
herif anlaşmışlar .. Beygiri haftada bir 
dda satsalar, ayda 600 lira eder. 

• 
1
Tabii bizim yaptığımız işden çok 

karı .. 
Ôa1er, biraz düşündükten sonra 

şu teklifte bulundu: 

şöhretin zirvesine ulaştırarak Ve· 
nedikte bu iki büyük sanatkara 

altun madalyayı kazandırdı 

Alsaray sinemasında 

(Bora) 
Şaheseı ini göstermekle sayın müş. 
terilerinin kalplerini kazanacaktır . 

ikinci film : 

( Tarzan kaçıyor) 
Türkçe sözlü - Banı\ yarın 150 'ira ikraz edi 

niz ve bir saat izia veriniz .. 27 liranı ı--P-a_z_a_r-2-,3-0-da 3 film 
zı getireceğim., Tabiı.bana küçük bır 
bah~ış verirsiniz. 1- Bora 

Eı tesi gün Ömer usla, taşralının 2- Tarzan kaçıyor 
eüine gitti: 

- Satılık bir beygiriniz var dt. ğil 
nıı?. I intikamı 

Ve, bir gün evvelki pazarlık ay. Telefcn 212 ALSARA Y 
M 

lMC 

0
en cereyan etti. aamafih Ömer t '-----------

3- Rin Tin - Tin - in 

iti KORKUNÇ 
PEK YAKINDA 

FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük ve 
Muhteşem Film Bütün Seyreden. 
!erin bediı zevkini fdzlasile tatmin 
etmektedir. 

Bu Şalıane Yıldızın Nefis fil 
mini görmiyt nlere hararetle lav si· 
} e t deriz. 

AYRICA: 
RICHARD DIX Ta 
rafından oynanan 

HAFİYE 
PEK YAKINDA 

JEAN MURAT ve KATE DE NAGY 
Meşhur Fransız Romancısı KEISSEL,in Cihanşumul Romanından Muktebes 

Perenslerin Giceleri 
Büyük Rus Filminde Görüneceklerdir. 
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muessese erın e u anı d' 
k ı . ı ki h · ınakine alat ve bunların yedek ve tec ıd parçala · 

ce o uu arı er nevı • . . . . . . 
.. ..k · ı · buna munzam resım ve vergılerle bırlıkte yırmı 

rının gumru resım erı .. 
beş misli olarak tahsil edılır. . . . .. . . . 

Madde 5 ~ Birinci madde n~ucıl>ınce verılecek musaadele~ın._ıs~_ıhsa· 

'

. t b.k ··dd t' ve ibtali muafıye . ruhsatnamelerı hakkındakı hukumle· 
ı, at ı mu e ı • . . . 

t b"d" B müesseseler muafıyetlerden ıstıfade etmeseler dahı Teş· 
r~k. as 1 ır .. Ku nunda yazılı mükellefiyetlere tabidirler. 
vı ı anayı anu . 

Madde 6 _ 3 Haziran 1933 tarıh ve 2261 sayılı kanunun ikinci 

dd ·ı ·· ·· cu·· rnaddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. ma esı e uçun . . . 
M dde 7 - Bu kanun neşri tarıhınden muteberdır. 
M:dde 8 _ Bu kanunun hülrümlerini yürütmeğe icra Vekilleri Heyc-

7 7 1938 
ti memurdur. 

(SON) 

Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasıtasile tebliğine dair kanun 

K.arıun J\o: 356U 

Madde 1 - Mübaşir marifetile yapılmakta olan adli tebligat bu 
husustaki nizamname hükümleri dairesinde Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresi vasıtasile yapılır. 

9583 



E 4 ......................................... -------EEEEEE ............ ""L!! ................ ,..,..,, ............... !L!!'!!E T o R K s ô z o """"'EE!l!EE!l! _______ .....,..,....!"El!!!!!!lll!!!E!!I!----· ................ --............................. ~ 

Seyhan defterdarlığından: 
Cinsi 

Otlakiye 
mahalli 

-Otlakiye 
mahalli 

Otlakiye 
mahalli 

Mevkii 

Karataş nahiyesi dahilinde Adalı 
ve Bebeli köyleri döhilinde ki 
hazinenın hususi mülkiyetindeki 
araziler 
Kapu arazisi demekle maruf 
hazinenin hüküm ue tasarrufu 
altındaki arazi 
Tuzla nahiyesi hududu dahilinde 
Tabaklar arazisi demekle maruf 
hazinenin hüküm ve tasan ufu 
Altındaki arazi 

Senelik muham
men bedeli 

Lira 

1500 

600 

500 

ıcra 

müddeti 
Sene 

iki sene 

iki sene 

iki sene 

Kı>rataş nahiyesi hududu dı:hiliN!e Adalı H Pebeli köyleriyle Tuzla 
nahiyesi hududu dalıilir.de tabaklar arazisi ve }İn• 1 uzla nahiyesi hudu 
du dahilinde kapu arazisi dem• kle marırf haıinenin hususi mü ikiye ti ile 
hüküm ve tzsarıufu altında bulunan yukarıda mevkileriyle senelık mu 
hammen bedelleri hizalarında ~azılı havyanatın • otlatılmasına mahsus 
o!an yaylım yerleri mevcut haıita ve şartnameleri mucibince ayrı, ayrı 
ve ikişer s~nelik olmak ü~ere 18 1 939 tarihinden itibarrn 15 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 13 2 939 tarıhine müsadif pazar 
tcsi günü defterdarlıkta müteşekkil komisyonda icra edileceğinden şart· 
namelerini görmek isteyenlerin hrıgün Milli emlak kalemine müracaat 
!eri ve isteklilerin ihale gününden evvel taminat akçalarırır yatırmaları 
ilan olur.ur. 31-5 10240 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
16-26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

ı ı 

l----------------~------------------------------~ 

11\lUJ~MllB>Aı~A ~-, -
CAN ll<UQTAQI~ 

l 
" 

.~~.·, --· ,.. 

~------,-------------------
Doktor Opera tor 

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

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

mt 

.- . . 
EViNiZE HER VAL<IT 

• • 

Seyhan Vakıllar idare 
müdürlüğünden : 

Vakıflar idaresi anbarında ıı>1 

cut macar markalı 3 buçuk be) 
• kuvvetinde bir adet müstanıe1 

motoru açık artırma ile satılacak 
Muhammen bedeli ( 30 ) lir• 

ihalesi 21 - ?. - 93..., Salı güoı 
at 15 de vakıflar idaresinde yaf 
cağından isteklilerin müracaatlı 

5 -9 - 14 - 17 10241 

---------------~~ 
Bu gece nöbetçi eczaV 

Hükumet civarında 

İstikamet eczahanedİ1 

Seyhan Defterdarlığındl 

1- Seyhan ve Ceyhan nelıi1 

ri arasındaki merkez kazası sahil 
rinde 1-2- 939 tarihinden 3ı' 
-940 tar ihirıe kadar olan müd' 
zarfında ruhsatlı balıkçılar taraı 
dan •avlanan balıklardan alınaC 
yüzde 12 yasdiye resmi on bes 
müdJetle açık artırmaga çıkarı111' 
tır. 

~_EŞ'E VE ZEV~ GETIRIQ 

2- ihale 10 - şubat 939 tafl 
ne mü!adif cuma günü saat 16 
l)efterdarlıkta müteşekkil komis, 
tarafından yapılacaktır: 

T.eşhir ve satış y'rı : 

Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez ti:~e~~~sb 

Talip olanlanların şeraiti öğr 
mek üzere hergün ve pey sürııi' 
üzere 10- şubat 939 tarihine ~ 
sadif cüma günü b~deli muhamd 
olan 330 liranın yüz de yedi b~ 
ğu nisbetindeki teminat akçalari 
birlikte müracaat etmeleri ilan J 89-90 9490 Telefon: 168 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili ha sebile 19 Ağ us
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarh 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı Tip 6 

" • 6 

• • 5 

• " 
') 

Arslanlı H 2 

G,nişlik 

85 Cm. 
90 

" 
85 

" 
90 H 

90 H 

T'l>p 
36 Metre 
36 

" 
36 

" 
36 H 

36 
" 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa' rikamız teslimi bedeli peşin tedi ıelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 0/o 2 

zamyapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezinbalyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler wasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevici falrikamızııı 1 Mayis 938 larihlilemi· 

nalına müstenittir. 9 10053 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac k n ,uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

29-156 10116 Numara: 200 

nur. 10221 zt 
- - -

Doktor Rifat Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kJ 

şısında 20 numaralı evimde hergün sabah s_aat sekiz:den onikiye ka~ 
ve onüçten onaltı)a kadar hastalarımı beklıyorum. 7-15 102 

~ 

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

İnşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü statik hesaplarda beton arı!' 
ve mimaride mütehassıs olması şarttır. isteklilerin şimdiye kadar ne tf 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatnaııı' 
!erini birer istidııya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzutl' 
ilan olunur. 10162 10-13-15-19-21-24-27-31-5 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogru}a müessrse 

mına getirilen rn rrÜlitdıap. taze ve kckulu ça}lardan vukuf ve itini 
yapılan haımanlardır. Her ztvl.e göre değişrn numaralı tertipleri v~" 
Muhtelif ı·irs ve Lü}üklükte Lutu ve pal<-etler içeri~inde s&tılır. Aıııb1 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih ça)' 
etiketi nefastt ve haiisi}elinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal si r 

b;;kl a'iyelerde satılır. 
Umumi depoları ; 

altında ) 

r 

l>tanlul Talmiscnü Nv. 74 ( Kuıukahveci ~ a 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 n 
t 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul · ~k 
----------- ___________ l ı----------------------- ~ 

DOKTOR 
1 

or. Muzaffer Lokman ~ 1 

Kızılay 

İsmail 
civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 17-26 1004d 

• 

~ dolıll::ıı.:.:. - .--. " • >•J•· .,,_,, -

iç hastalıkları mütehassısı G 
Si 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabıl V 

başl.ımıştır. _,,; s 
1 

, nı 

Umumi neşriyat müdür~ rıı 

Mctcid Güçlü 
Adana Türksözü matbaal' 


