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aın 

t ki 
taya varmıştır . Donanmamız daha 

Yap ı arı açıklardan itibaren karşılanmıştır . 
Limandaki bütün lngiliz gemile

ri top ve sinyallarla filomuzu selam

ancak Türkleri bu 
oldukları dersi 

vatansızların layık 
vermişlerdir 

Ankara : 20 (A.A.) - Belanda bulunan yurd ka 
çaklarından nahiye Müdürü Mehmed Ali intihap 
günlerinde müntehiplere şu teklifte bulunmuştur : 

Reylerinizi kullanınız yarım Suriye lirası mü-
kafat alacaksınız. Fakat Mehmet Alinin teklifi kim 

lamışlardır . 

F açist meclisi 

Eski bir Rus Kontesi ile yüksek 
rütbeli bir zabit Mevkuf 

[ Daily EXPRESS' ili V .ırşova muhabiri bildiriyor ] 

Sovyet gizli polisi, büyük harp· 
tenberi görülmemiş ehemmiyette bir 
casusluk vakasile karşılaşmıştır. 

Sovyet Rusya dört senedenberi 
Garpten gelmesi muhtemel ini bir 
tasalluta karşı silahlı kuvvetini ha
zırlamakla meşguldü . Sövlendiğine 

kanıharbiyesine mensup yüksek rüt· 
beli bir zabit olan aşıkı tevkif edil
miştir . 

Bunların her ikisi de mevzuu 
bahis askeri vesikaların bir yabancı 
devlet hesabına çalınması işinde ala· 
kadar olmakla suçludurlar. 

Mısır - Hicaz 
anlaşması 

Kahirl' : 20 [ Radyo J - Mısır 
ile lbnissuud hükumeti arasında ya
pılan anlaşma metni aynı günde 
Mekke ve Kahirede neşredilmiştir. 

Yıllardanberi Mısırlılar Hicaz· 
dan alakasını kesmişti. Ve hacılar 
gitmiyordu. iki memleket arasında 
ufak tefek daha başka ihtilaflarda 
vardı. 

Nihayet çoktanberi iki tarafca 
temenni olunan münasebatın iadesi 
bu anlaşma ile tahakkuk etti. 

Mısır manmcli Martta Mekkeye 
gidecektir. Mısır bu ,.. ahnıelde Ki.
beye evvelki an'ane gibi bir örtü 
gönderiyor. 

Mahmele Mısır askeri refakat 
edecektir. lbniswud Hicazda şimdi 
emniyet olduğunu temin etmekte
dir. 

ki i se tarafından kabul edilmiş değildir . Bunu!! üze-
! tine reylerini kullanmayan bazı kimselere bizzat 

Dün gece toplandı 
Roma : 20 ( A.A.) - Façist 

meclisinin dün geceki toplantısında 
Musolini harici dahili askeri ve ik
tisadi vaziyet hakkında izahat ver· 
miştir • Ve meclis milletin askeri 
hazırlığının tacil edilmesini ve bil· 
hassa deniz ve hava kuvvetlerine 
hususi bir ehemmiyet atfedilmesini 
istemiştir . 

1 göre, şimdi, böyle bir harbin bütün 
harekatının müstenit olabileceği plan 
lar çalınmıştır. 

Gizli polis teşkilatına !ren Mi
hailovna adile kaydedilmiş eski bir 
Rus Kontesi ve onun, Kızılordu er-

100 kişiden ziyade şüpheli ada. 
mm tevkifine sebep olan yeni temiz
leme hareketine kısmen, işte bu as· 
keri esrara ihanet edilmesi yüzünden 
girişilmiştir . 

İtalya İspanyaya gemi 
gönderiyor 
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J dayak atmıştır. Yine yurt kaçaklarından Mustafa 
1 

Asım ve Adanalı Mahmud Celal intihabatta mahal 
ı li hükumetin kazanması için azami faaliyet sarf
·ı etmiştir . Madrid muharebeleri devam ediyor 
!\ Fakat halk tarafından büyük bir hakaret ile 
karşılanmıştır . 
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Lübnan muahedesi 
Lübnan parlamentosunda - Muha
lif le-rin nümayişleri devam ediyor 

Nasyonalistler onbeş kol 
dan hücum edecek 

Madrid : 20 (A.A.) - ispanya
da asi tayyareler dün bütün gece 
Madridi bombardman etmişlerdir . 

---- -_..,,,._._ Şehre şimalı garbiden yapılmak
ta olan hücum daha ziyade asilerin 
lehlerine inkişaf etmektedir . Berut : 18 [Hususi] - 17 ikinci 

teşrin Salı günii Lübnan parlamen
tosu Fransa - Lübnan muahede
sinin müzakeresine başladı. Ali ko
llıiserlik vekili Mösyö Lafan da 
0rada idi' 

Muahede müzakeresi heyeti 
alasından Şeyh Beşare muahede 
ahkamını şerh etti. Bütün Lübnan 
'ıialkı arasında musavattan ve asker
liğin anasırı bir bayrak altında bir· 
leştireceğinden Suriye Lübnan mü· 
nasebetlerinden, şirketlerin imtiyaz 
larında tadilat yapılacağından F ran · 
1anın alacaklarından vaz geçtiğin. 
den bahs ederek muahede lehinde 
liiz söyledi. 

Bir çok mebuslar söz aldı ve 
bu muahede tam istiklal ve hürri
~et yolunda bir adımdır diy ~rek 
llıuahede lehinde söz söylediler ve 
llıuahede tasdik olundu. 

* * * 
Diger taraftan muahedeyi be

ır nmemiş olan ve Suriye ile birleş. 
Ilı.eyi isteyen muhalifler geçen mek

tuptaki benannamelere ve irşat ve 
Vaad !ara rağmen hala hadiseler 
Çıkarıyorlar. 

lık gün çarşı pazar açılmış ve 
Ortalıkta sükunet vardı. Akşama 
doğru bir kaç kişinin adi bir kavgası 
sinirlerin tekrar gerilmesine sebep 
oldu. 

Peşin Kasablar grev yaptı. 
F' ransız inzibat mem•rrları ve polis· 
ler harekete geçti. Bir haylı tevkifat 
Yapıldı. 

Ertesi gece dükkanlara hücum
lar oldu. Nihayet çarşılar kapandı 
llsker ,vel'polis dolaşmağa 'başladı . 
Berutlkorku içinde kaldı. Bekçiler, 
tıolis(t. I§ halk arasında musademe-

ler oldu. otomobillere taarruz edil· 
di. Camlar kınldı bir çok yaralılar 

oldu. Oryan gazetesine 
yapıldı. 

tecavüz 

Tekrar Liibnan birliği namile 
müslüman ve hırıstiyanların birleşe· 

rek teşkil ettiği hizib bir beyanna· 
me dağıttı ve halkı sükune davet 
etti. 

O bir taraftan bu muııhedenin 
aleyhdarı olan Tarablus garb hala 

grevinde devam etmektedir. Tarab · 
!us sokaklarında büyük nümayişler 

yapılıyor. Bu nümayişlerde Suriye 
vatani kütlesi ve reisi Haşim alkış. 

!anıyor, Orada da polis ve asker 
dolaşmaktadır. 

Haftarun başlangıcından bu gü· 
ne kadar Madritte hava bombard· 
manlarından ölenlerin miktarı beş 
yüzü yaralananların miktarı 1200 ü 
bulmuştur . 

Madrilteki sefiderin Madrit bom· 
bardmanlarının bütün dünyanın vic· 
danını isyana sevketmiş olduğunu 
bildirmek üzere asilerin yanına gimek 
arzusn haber veriliyor . 

ispanya hükumeti F ranko hükı1· 
metinin Almanya ve ltalya tarafın
dan tanınmasını Milletler Cemiyeti 
üzerinde protesto edecektir . 

Tokyodan bildirildiğine göre Ja
pon diplomatik mahafili Japon hü· 
kumetinin de Madritte sulh ve sü-

Avusturyalılar salta -
nat istiyorlar 

Dün 15,000 kişi görülmemiş şe-

kilde nümayişler yaptılar 

Saltanat Partisi Arşiduk Otto diye bağırıyor 

Loııdra: 20 ( Radyo) -_Roy- 1 
ter muhabiri bildiriyor : 

Bugün Awsturya , tarihinde gö · 1 

rülmemiş bir güne şahit oldu . As
gari 150,000 saltanat taraftarı nü· 
mayişler yaparak : 

- Saltanat istiyoruz . 
Diye bağırmışlardır . Bütün hal· 

kın ağzından Arşiduk Otto kelime

leri çıkıyordu . 

Saltanat partisinin ileri gelen. 
!eri halka şunu da beyan etmiştir . 

- Saltanat taraftarlariyle nazi· 

ler arasında katiyen en küçük bir 
anlaşma bile yoktı,ır , 

kun yeniden teessüs edince F ranko 
hükumetini tanıyacağı kanaatini iz· 
har eylemektedir . 

F rankonun Barselon limanına 
harp malzamesi çıkarılmasına bütün 
vesaitile mani olacağı hakkında ln

giliz hükumetine verdiği notadan 
bahseden Taymis gazetesi şöyle de 
mektedir: 

lngiltere Gı:neral F rankonun ev· 
ve'ce bitaraf gemiler için bir emni

yet mıntakasi göstermeden bu lima · 
nı bombardman etmek hakkını tanr 
mıyacaktır . 

Bir lngiliz gemisi ile bir kaç tor
pido muhribi halen Katalonya sula· 
rında bulunmaktadır . 

Madrid : 20 (Radyo) - Hüku
met neşrettiği resmi tebliğde vazi

yetin asiler aleyhine olduğunu bil
dirmektedir . 

Barselon : 20 (Radyo) - Milli
yetçiler Vel Poren kasabasını işgal 
edemı::mişlerdir . 

iki asi kolu şehrin dışında püs· 
kürtülmüştür . 

Madrid : 20 (Radyo) - Dün ge· 
ce hükümet tayyareleri Majurko tay

yare meydanını bombardman etmiş
ler ve bir kaç tayyareyi hasara uğ. 
ratmışlardır . 

Roma : 20 (Radyo) - ltalyanın 
lspanyol gemilerini abluka etmek is

tediği hakkındaki haberler kat'iyen 
asıtsızdır . 

Hükumet bunu tekzibetmekte· 
dir. 

Barselon : 20 (Radyo) - Largo 
Kaballeroya suikasd yapıldığı hak

kındaki haber tekzip edilmekte
dir. 

Barselon : 20 (Radyo) - Asi 
otoriteler bir hafta içinde on beş 

koldan yürümek üzere bir hücum 
hazırlatmaktadırlar • 

Gizli vesikalar , Harbiye Komi
seri Voroşilofun geçen ay Minsk 
Kızılordunun manevralannı seyret
tikten sonra tadil ettiği müdafaa 
planının bir kısmını teşkil ediyordu. 

Bwılar Moskovada Kremlinin er· 
kiinıharbiye karargahında bir kasa 
içerisinde saklı idi. Ve erkaruharbi
yeye mensup dört yüksek rütbeli 
zabit bu ka~ın açılma tarzını bili· 
yordu . 

On gün evvel bu zabitler plan· 
lara el sürüldiiğünü anladılar . Gizli 
polis ve entellicens servis adanılan 
çağırıldı. Onların muayenesi netice
sinde anlaşıldı ki planlar evvela ça
lınmış, kopyası alınmış, sonra tekrar 
kasaya konulmuştur . 

Şüphe , itimat edilen beş za· 
bitten biri üzerinde toplandı. Sonra 
bu zabit, arkadaşı Kontesle birlikte 
tevkif edildiler . Ve şimdi Kremlinde j 
sıkı bir isticvaba tabi tutulmakta
dırlar . 

Ayni zamanda • menfi Bolşevik 
lideri Troçkinin peşinde gidenlerin 

- Gerisi ikinci sahifede -

Roma: 20 [ Radyo] - ltalya 
ispanyadaki ltalya menafiini koru
mak için ve ltalya tab'asını himaye 
etmek için Barselona gemi gönde
recektir. 

Japon-Alman itila 
fı kuvvetleniyor mu 

Londra : 20 (A.A.) - Alman -
Japon itilafı Londrada gayri müsait 
karşılanınışbr . 

Londrada siyasi mahafil bu iti
lafa !talyanın da iştiraki takdirinde 
lngiliz - ltalyan mukarenetinin teh
likeli surette helaldar olacağını bil
hassa kaydediyorlar . 

Ticaret odaları 
lağvedildi 

lstanbul : 20 ( Radyo ) - lkti· 
sat vekaleti tarafından görülen !üzüm 
üzerine Türkiyede bilumum ticaret 
ve sanayi odaları lağvedilecektir . 

Çatal ağzı - Filyos hattı 
·merasimle açıldı 

Zonguldaktan ilk kömür treni geldi 
___ ........... 

Ankara : 20 [ A.A. J - Irmak 
Filyos hattının dün açılış merasimi 
yapılan Filyos-Çatalağzı kısmı ile 

yurt içine bağlanmış bulunan Zon
guldak kömür havzasının ilk kö

mür treni bugün 14 de Ankaraya 
gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. 

Bu münasebetle bütün istasyon 
milli renklerimizle süslenmiş bulu
nuyordu. Başta Bayındırlık bakanı 
Ali Çetinkaya olduğu halde Eko· 

nomi bakanı Celal Bayar, Gümrük 
inhisarlar bakanı Ali Rana Tarhan 

mebuslar Başvekalet müsteşarı Ke
mal Nafia ve diger vekaletler müs· 
teşarlan ve ileri gelenleri bankalar 

direktörleri ve galabalık bir halk 
kütlesi treni karşılamıştır. 

Trende Zonguldak Valisinin ri
yasetinde bir heyet ile Çankın va 

Iisi Nafia inşaat müdür ve mühen· 
diS1eri D. D. yolları mümessilleri 

bulunmakta idi. Baştan başa bay· 
raklarla ve vecizelerle süslenmeş 
olan dokuz vagonluk bu ilk kömür 
treni istasyona girerken Ankara 
istasyonunda bulunan bütün Loko
motifler devamlı surette düdük çal· 
mak suretile bu güzel hadiseyi se • 
lamlamışlardır. 

Zonguldak valisinin riyasetin
deki heyet güzel bir mahfaza için· 
de bir kömür parçasını Bayındırlık 
bakanı Ali Qtinkayaya hediye et
miştir. Ve Zonguldak valisi söyle· 

diği bir nutukta başarılan biiyük 
işin yüksek degerini işaret ederek 
Zonguldak halkının cumhuriyet hü
kumetine karşı minnet ve şükran· 
)arına tercüman olmuştur. Zongul· 
dak valisinin nutkundan sonra demir 
yollan ticaret ve tarife reisi Nafi de 
bir nutuk söylemiş ve kutlanan bu 
mesut hadisenin büyük ehemmiye. 
tini ve geniş sahasını anlatmıştır. 



Sahife 2 

Lehistan - a 
Berlinden gelmiş tahrikatçıların Dan 
zigden dışarı atılmasını · istiyoruz ,__ __ 

Danzig : [ Hususi J - , yapılan tazyik hareketlerine Lehis. 
Sol cenah partilerile birlikte mil. tanda yaşayan Almanlara karşı tat. 

liyetçi Leh organizasyonları tarafın bik etmek suretile mukabele edil· 

dan Danzig serbest şehrine karşı mesini hükumetten istemiş ve sözü. 
açılan mücadele gittikçe şiddetli bir nü, sahil boyunda bulunan Alman 

hal almaktadır · mülklerinin satın alınınmasını ve Le-

Vestmark adındaki cemiyetin histanda da Alman ticaret müesse-
idaresinde olmak üzere danzig'in selerinin Lthlileştirilmesi icabettiği-
yanı başında bulunan Gdimgende ni kaydetmekle bitirmiştir. 
yüz binlerce kişinin iştirakile tertip 

Bu tezahürlerden sonra alay hü
edilmiş olan tezahürlerde söz alan 

kumet komiserliğine doğru yollan
katolik papas Jozef Sarkofski Leh 

nııştır . 
hükumetinden " artık aşırı bir de. 
receyi bulan Danzig'in arzulanna ni- Bu alayın taşıdığı levhalardan 
hayet vermesini ve bu şehirle Lehis- birinde şöyle bir yazı vardı : 
tan arasındaki münasebetlerini kat'i Berlinden gelmiş tahrikçilerin Dan. 
surette hal ve fasletmesini " istemiş· zigden dışarı atılmalarını talep edi· 
tir . yoruz . 

Soysal demokratların hatibi Riş· 
nek, bazı mahfillerin tasavvurlarını 

daha açık bir surette ortaya atmış 
br. 

Bu hatip, " Danzig'in yeni Leh 
Mareşalı Ridz - Smigli'ye hediye 
edilmesini " ileri sürmüştür • 

Gdingen lejiyonerlerinin başka. 
nı nutkunu söylemeğe başlayınca 

bu tezahürler en t~kın devresine 
girmiş oldu . 

Bu hatip son günlerde Danzigde 

Ne yazık ki, bu gösterilerde 
bahsin mevzuu olan her hangi bir 
mesuliyet taşımıyan ve baştan çıka 
rılmış yığın değildi . 

Bu tezahürlarde, Lehistanın po 
litika hayatında ehemmiyetli rolleri 
olan şahsiyetler de bulunuyordu . 

Dikkata şayan olan diğer bir ci· 
hette, Gdingen komiserinin bir hü
kumet binasının balkonuna çıkarak 
tezahürlere katılmış ve hatiplerin ka
rarlarını kabul etmiş olmasıdır . 

İngiliz İtalyan münasebatının son 
safhası ne merkezde ? 

Londra: [Hususi muhabirimizden : J 

1 
lngiliz - ltalyan münasebatı he 

men hemen ani denecek derecede 
birdenbire iyileşmiştir . 

Böyle bir değişiklik ve sal.ih her 
şeyden evvel, Edenin Parlamentoda 

söylediği nutuktan sonra, Mussoli-. 1 

ninin, kendi memleketindeki matbu
at politikasını maharetle idare etıne· 
sinden ileri gelmiştir • 

kilmetinin de yaklaşmasını çok ümid 
verici bir şekle sokmuştur . 

Daha şimdiden, lngiliz dış ha. 
kanlığı teklif edilmiş olan bu centel· 
men Agreem'nun sadece nota teati· 
si şeklinde mi yoksa bir protokol 
yapılması suretile mi meydana geti
rilmesi muvafık olacağını tetkik et
meğe başlamıştır . 

Türksözii 

Parti kongreleri 

Ocakların kongreleri 
devam ediyor 

Evvelki akşam saat 18 de Ka 
yalıbağ ocağı ve 19 da Mermerli o

cağı kongresi Parti Başkanı Tevfik 
Hadi Baysalın Başkanlığında açıl. 

mıştır . 
Her iki ocağın kongreleri büyük 

ekseriyetle toplanmış ve keza se· 
çimler de yapılmıştır . 

Merkeze bağlı ocak ve kamun
larla bütün ilçeler ve kamunlar teş· 
kilatında kongrelere devam edil 
mck.tedir , 

Cirid oyunları 
Halkevi tarafından tertip edilen 

cirid oyunları bu pazar . başlıyor . 
Yarın ilk oyunlar demir köprü civa· 
nnda eski yerinde öğleden sonra 
saat 13 te yapılacaktır . 

Bu oyunlara bir çok tanınmış 

cirid binicilerimiz iştirak edecektir. 

Zabıtada: 

Bir esrarcı yakalandı 

Genco oğlu Mehmed adında bir 
adam, bir parça esrarla yakalanarak 
hakkında tahkikata başlanmıştır . 

Umumi ev kadınını 
bıçakladı 

Arabacı Abdurrahman adında 
birisi umumi ev kadınlarından Meh· 
med kızı Hatiaeyi baldırında ve elin· 
den ağır surette yaralamıştır . Ab
durrahman yakalanmış Hatice de 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bekçiyi dpğmüş 

Halk evi ·faaliyette 

Pr. Bela Bartuk türküleri
'mizi tesbit etmeğe başladı 
1 ·--~~~ 

Evvelki günden beri bir çok milli türkü
ler plağa ve notaya alındı 

Macar Kompozitörü üstad Bela 
Bartuk Halkevimizde faaliyetine 
başlamıştır. Dün Halkevimizin ar 
komitesi gençleri üstadla beraber 
idi. Kadirli ve KııTaisalı ve kozandan 1 

gelen Halk türkücülerinden Ali 
oğlu Abdullah ve Cevherli köyün
den Mustafa oğlu :Cekeriya, Mus
tafa Ali ve Yusuf oğlu Ahmed 
halk türküleri söylemiştir. 

Üstad Bela Bartuk bunları 
notaya almıştır. Ankara musiki 
mektebi muallimleri ve konservatu
var muallimleri Vt' Reşat Güçlü üs· 
tada refakat ederek bu türküleri 

İkinci beş yıllı'k planı 
1 

Elektirik santralları, kon-
1 serva fabrikaları, soğuk 

hava depoları kuru
lacaktır. 

ikinci beş yıllık kalkınma planı, 
Heyeti vekileye verilmiştir. Vekiller 
heyetinin ilk toplantılarında plan 
~erinde göı üşmelere başlanacak

tır. 

ikinci beş yıllık plan, madenci
lik, elektirik santralı tesisi, gıda 
maddeleri, kimya sanayii ve deniz
cilik sanayii olmak üzere beş mad 
deden mürekkeptir. 

plağa almışlardır. 
Muallimlerimiz bilhassa söylenen 

türkülerin güftelerini zabtederek , 
türkülere ait üstada izahat vermek· 
tedirler. 

Bu suretle halk türküleri üze
rinde tam ilmi ve ciddi etütler ya
pılmaktadır. 

Heyet yarın Yalman Yalgının 
da refakatile Mersine ve obi!r gün 
Osmaniyeye giderek orada da halk 
türkülerini topl~yacaklardır. Sah 
giinü akşamı saat dokuzda profesör 
tarafından bir konferans verileceği 
haber alınmıştır. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızın dördüncü sa -

hifesinde Lübnan istiklali yazısının 
sondan dördüncü satırında : 

( sayılmamıştı ) olacak yerde 
yanlış çıktığından düzeltilir . 

Sovyet Rusyanın mü 
daf aa planı çalınmış 

- Birinci sahifeden artan -
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Sanat 

En ı ernasyonal musiki 
ustadı Bela Bartok 

Perşenbe günü öğledenberi şeh· 
rimizde bulunan beynelmilel musiki 
ıtstadı [ Bela Bartok ] 35 Mart ltl8 
tarihinde uınıJııii hıirpteil sonra ~o
nienlefe geçen Nagy Synzt Miklos 
da doğmuştur . 12 yaşından itiba· 
ren esaslı musiki tahsiline başlamış 
15 yaşına kadar Presseburgda Ma 
carların en büyük milli bestekarı ve 
Macar operasının temelini atmış o· 
lan Franz Erkel'in oğlu Hoszlo Er
kele taltıbelik etmiştir . 

1899 da Macar Krallık musiki tı 
akademisine girmiş ve zamanının en 
usdat hocaları olan Stephan Thoıııa· 
usdan piyano ve Haus Koesslerden 
de betekarlık dersi almıştır . 

Nihayet 1907 de kendi feyz al· 
dığı musiki akademisine piyano 
hocası olan muhterem misafiriınit 
1934 tarihine kadar yüzlerce lale· 
be yetiştirmiıtir . 

Bela Bartokun hayat, daimi birfaa• ..J 
liyet içinde geçmiştir . 

Eserleri hakkında aşağıda yat· l 
dığımız satırlar bunun en bariz bir 
delilidir . 

Operalar : Herzog Blanborth 
Sdvoss ilk defa 1918 de BudapeŞ· 

de oynanmıştır . 
Tahtadan Prens ilk defa 1922 

de Frank Ford A. M. de oynanmış· 
tır . 

Orkestra eserlerinden bazıları 
Svit bir dansı Sütit, iki çehre dört 
orkestra parçası . 

Bundan sonra bir çok oda mu· 
sikisi eserleri rapsodilerin piyano 
konsertoları , tağanni parçaları 
Macar ve Romen halk havaları ve 
bir de pandomimi vard.ır . Ustadıtı 
tamamen kendi topladığı ve fakat 
henüz üzerinde etüdlerini ikmal et· 
mediğinden dolayı neşretmediği e 
ler ise 2700 Macar , 3500 Romen 
ve 200 de Arap melodisidir . . 

Bu beste ve aranjmanların gayrı 
olarak tedkikata aid olmak üzere 
neşrettiği kitap, broşür, risale ve rııs· 
kalelerin sayısı yüzü geçmektedir · 

Muhterem profesör Adanadan 
ayrılmazdan evvel Hafkevinde hal~ 
musikisine aid bir konferans verme 
ği vaad etmişlerdir . 

Londrıı mektubu 

r 

h 
l 
s 

Dış Bakanının nutkunu işittikten 
sonra , bunun ltalyan gazetecileri 
üzerinde yaptığı ilk renksiyo bir ha
yal inkisarı idi . 

Fakat, bu duyguların gazetelere 
aksetmemeferi için Mussolini büyük 

gayret sarfetti •. 

Öyle anlaşılıyor ki, Britanya po
litikasına en muvafık geleni, nota tea
tisinde, Habeş anlaşmazlığında ol· 
duğu gibi, Milletler Cemiyetinin zec· 
ri tedbirleri tatbika karar verriıe:,ile 

birlikte Yugoslavyıı, Yunanistan ve 
Türkiye ile yapılmış olan deniz an
laşması örneğinde ve İtalya aley· 
hinde olan bir deniz andlaşması yap· 
mamak hususunda söz vermeğe hazırı 
dır . 

Camalpaşa mahallesinde oturan 
doktor Ahmed, mahalld bekçilerin· 
den Aliye vazife başında hakaret ve 
tecavüz ederek bekçiyi tokatla döğ
müştür. 

girinci maddeye göre, kömür 
maddenleri ile Kütahya'daki Linit 
madenleri ve Ergani bakır maden
lerinin işletilmi . en kısımları işleti· 
lecektir. 

de temizleme işine girişilmiş ve bu 
meyanda beş gazete başmuharriri 
vazifelerinden alınmıştır . Bir film 
sendikasının üç direktörü ve 30 aza-

1 

sı Sibiryaya gönderilmiştir . -------
Moskovadaki sefaretleri göz al KYalın nutku 

Hele, hemen bu hadisenin arka. 
sından, Büyük Britanya ile akdedil· 
miş olan yeni ticuet anlaşmasiyle 
lngiliz hükumetinin Adisababadaki 
muhafız kıtasını geri çekmeğe söz 
verişini kendi matbuatının hararetle 
alkışlamasına çok büyük ehemmiyet 
verdi . 

Mussolininin , ltalyan gazetele· 
rini bu anlaşma ·düşüncesine uygun 
bir ifade yoluna sokuşu, Britanya hü· 
kumet mahfillerinde çok kuvvetli bir 
tesir ve intiba bıraktı . 

Bu cihet, Baldvinin f tal yan efka 
rı umumiyesinin Edenin teminatını, 
Akdenizdeki ltalyan · Britanya men

faatlerinin karşılaşmadıklarını, bila
kis birbirlerini tamamladıkları tar· 
zında telakki ettiğini kaydeden be: 
yanatından da anlaşılmaktadır . 

Miiıiiısebetler kongre şekline ge. 
lince , bu arada Mussolini, iki mem. 
l~ket arasında bir Akdeniz anlaşma
sı hususıında da ne :düşündüğünü a· 
·ta~ söylellliştir . 

Vard Prasy'ın kendisile yapbğı 
görüşmede, bir çok maddeli ve pra· 
tik olmıyan bir pakt yerine centilmen 
Agreem1U1 yapılması • düşüncesinde 
oldyğul)l.I kaydetmiştir . 

Bôylelikle; Büyük Britanya ile 
f taJyaa arasın~ ıneselenin ortadan 
Qldınlması im~anna lngiliz hü· 

Doktor Ahmed hakkında kanu 
ni muamele yapılmlştır. 

Zehirli ilaç ve kinin kaçakçılığı 

Ceyhanda gençlik hareketleri ne vaziyette ? 

Ceyhan : 19 ( Hususi ) - Cey.

1 
hanımızdaki gençliğin şimdiye ka
dar geride kalmasından içimiz sızla· 
maktadır . 

Halbuki kazamızda genç ve 
gençlik faaliyeti çok kuvvetlidir . 
Bundan önce bir kaç defa spor teş· 
kilatı yapıldığı halde her teşekkül 
ancak altı ay , bir sene ve nihayet 
iki sene y~aıııış ve ondan sonra da· 
ğılmıştır. 

Buna sebeb bu işlerle alakadar 
olanların göz yummalandır. 

!ünü ve parti himayesinde yaşama 
sını memnuniyetle karşılamıştır . 

Bu kolun gençleri biribirlerine 
kardeş gibi sıkı ve samimi bir su
rette bağlı olduklarından şu bir kaç 
ay içinde bir çok yoksuzluklara kat· 
!anarak iki temsil vermişlerdir. 

Ceyhan halkı bu temsillerden 
cidden memnun olmuş ve gençleri 
bu çalışmalarından dolayı tebrik et
ı;,:şlcrd:r. 

Gençliği yaşatmak ve her zaman 
bir çatı altında toplu bir halde bu
lundurmak için llçebayımız , Şarba· 
yımız ve parti başkanımızın göster· 

Elektirik santralları tesis işine 

evvela Zonguldak'ta bir kaç san· 
tral vücuda getirilecektir. Memle· 
ketin diğer kısımlannda tesis edile· 
cek elektirık santralları da hazırla
nacaktır. 

Üçüncü maddeye göre, gıda 
maddelerimizin iyi bir şekilde elde 
edilmesine ve ihracına çalışılacak
tır. ilk iş olarak yaş ve kuru mey. 
va ambalajlarının fenni surette ya· 
pılmaşı ve sevki işleri temin edile· 

cektir. 

Balıkçılık ihya ve balık konser
va fabrikaları ıslah edilecek, çoğal
tılaca:Ctır. Soğuk hava depoları vü
cuda getirilmesi de 4 üncü madde. 

dir. 

Bı-şinci maddede, deniz ticaret 
filomuzun genişletilmesi vardır: 
Bundan başka antrepolar yapılacak, 
tahmil tahliye işleri ası ileştirile

cektir. 

Bu yıl Mayıs ayında Ceyhan 
gençleri bir araya toplanarak halkın 
fikrini tenvir etmek ve gençliği kah
ve köşelerinde ve daha bir çok kö· 
tü yerlerde oturmaktan kurtarmak 
maksadiyle bir temsil kolu kurul
masını ve bu kolun da parti himaye• 
sinde yaşamasını düşünert'k parti 
bgkanlığına müracaat edilmiş ve 
parti başkanlığı temsil kolu teşekkü · 

dikleri alakanın kayda değer oldu· '----.,..,,.,=--=.,......==,.....,.,..,. 
ğundan söylemeden geçmiyece
ğim. 

Ceyhan : 19 ( Hususi ) - Bu
gün polise yapılan bir ihbar üzerine 
Yahya oğlu Sait ticarethanesile At
tar Ahmet cığJu Hacının dükkanla
rında yapılan araştırma neticesinde 

bir çak kaçak kinin ve zehirli ilaç 
yakalanmıştır. 

Yakalanan kinin ve ilaçlarla suç· 
lulara ait olduğu makama teslim 
edilmiş ve haklarında kanuni muame 
le ) apılnııştır. 

tında bulundurmaları da , T roçki 
tedhişçilerinden endişe edildiği için
dir, deniyor . 

Moskovadaki lngiliz sefaretinin 
dışında 10 tane üniformalı Sovyet 
polisi ve bir düzüne kadar da sivil 
gizli polis dalaşıp durmaktadır. 

Sefaretlere girenler , tekrar çık· 
tıklan zaman takip edilmektedir . 
Bazıları sorguya çekilmekde, bazıla 

ları tevkif edilmektedir. 
Son defa tevkif edilenler arasın

da lngilizlerin de bl!lunduğu ha· 
beri tekzip olunmaktadır. 

* * * 
KURUN : - Viyana , Orta Av

rupaya dair bir çok uydurma haber 
!erin menbaı olduğu gibi Varşovada 
ekseriyetle Sovyet Rusyaya ait Ya
lan havadi~lerin çıktığı yer olmuş· 
tur . O itibarla lngiliz gazetesinin 
yazdıklarını ihtiyat kaydile sütunla
rımıza geçirmekteyiz. 

ALMAN MATBUATI NE DiYOR? 

Diğer taraftan Sovyet Rusyada 
Sovyet rejimi aleyhine suikast terti. 
bi ve casusluk ittihamile bazı Al· 
manların da tevkif edilmesi dolayı 
sile Alman matbuatı feveran halin
dedir. 

Nachtausgabe şunu yazıyor: 
;, Almanya ile herhangi suretle 

alakası olanlara fena mu11mele edil 
mesi doğrudan doğruya bir meydan 

TAN sinemasinda · . 2,30 dan itibaren ŞARLO 
• ' 

.. .... 

3 ikinci teşrinde İngiltere kralı 
sekizinci Edvard parlamentoyu ııça· 
rak ilk nutkunu söyledi . 

Kral eski Adet gibi muhal~ 
·de· alayile ve yaldızlı araba ile gı . 

ceğine kapalı bir otomobil ile git!d: 
Parlamentonun toplandığı )or • 

!ar kamarası salonunda da ananevı 
merasim yapılmadı • Daha modern 

bir teşrifat yapıldı . 
Kralı bu nutkunda yeni dev~e 

mesaisinin anahatlarından bahsetti · 
lngiltere hükumeti Lok.arno wu: 

ahedesini imza etmiş olan devletlefl 
bir içtimada toplamak için elinden 

-Gerisi dördüncü sahifede -

okuyuş telakki edilecektir. ,, 
Hamburger Erendenblatt 

ki: 

/ 

" Moskovadaki Alman sefirinin 
protestosu bütün Almanya milletiııi~ 
ir:fialine işarettir. ,, . 

Hariciye nezaretinin gazetesi 

de: 
" Almanlara karşı girişilen hare· 

ket Moskovanın hakiki niyetini met 
dana koyuyor . Çünkü tevkif edileli 
fer tamamen kendi işlerile norJllBI 
bir şekilde meşgul olan kimselerdi · 
Onları Sovyet devleti aleyhine fes81 

tertibile ittiham etmek gariptir. 
demektedir. 
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Türk Dil Bilgisi dersleri 
~~-------·------~~~ Asri • 

sınama 
Yazan : /brahim Necmi fJILM!N 

lr Tarık Ömer iki kısım, 1936, /,ıanbul Devkt BaBIJlt'l!i 

Altın 
Güneş-Dil teorisi kurulalı he· 

nüz iki sene olmadı. Bu kısa zaman 
uırfında teori hakkında literatürün 
gittikçe geniflediğini görmekteyiz . 
Bu literatürün zenginleşmesinde bi· 
rinci derecede amil olanlardan lb. 
rahim Necmi Dilmeni, Hasan Reşit 
Tankut'u ve Abdülkadir inanı bil· 
hass:ı kaydetmek gerektir. 

noktayı kaydetmeden pçmiyece· 
ğim. Eserin yedinci sayfasında şöyle 
bir cümle gözüme çarptı: "Birincisi 
Uralo • Altaik denilen dil familyası· 
dır. Bu faınilyada Ural dilleri ya· 
hut Fino · Utriyen denilen Fin , La
pon, Samoit ve Macar dilleri ile 
Altay dilleri zümresi vardır. ,, 

21 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 
iki büyük ve harikulade film birden 

-1-

- Varan bir 1 
- Varan i~i il 

e - Olmadı . 
- Varan üç !!! 
- Varan. geçti .. 
Hepsi çelimsiz dar göyüslerinin 

Çıkardığı seslerden memnun , koş
eıı llıadan yüzleri kırmızı ve kanlı .• 

Hepsi kan ter içinde oyunun neş' e
linden çılğın gibi . Bunlar ; oyunun 
Verdiği hazdan etraflarını görmiyen 
llıahalle çocuklarıdır. 

- Varan dört! 
- E .. heyt. kazanıyoruz ! 
Beşindede bir "Napoleon,, guru· 

tu var bunların ... 
Beş çocuktular . . Beşi de bir 

..J llıahalleyi ayaklandırmaya yeterdi . 
Seşi de , en harikulide işleri gör
llıiye namzet insanlardır bunlar .. 

l lienüz menbaından uzaklaşmış bir 
ıu çığıltısı kadar , genç sesleri hazan 
bir bora , hazanda bir fırtına hın· 
cını taşıyordu ... 

Şimdi onlann evlerine-anneleri. 
2 ilin yanına - dönmek akıllarına gel-

tekrar haykırıştnaya başlamışlar· 
dı ..... 

Birden O ; oturduğu yerinde 
düşündüki onunda böyle bir topu 

1 olsun . Ah ... Olsaydı ne çok se· 
vinecek ve oynayacaktı yarab
bi il. 

Ve "0,, nunla alırım derken , 
elini koynuna soktu ve etine değen 1 

küçük , eski bir meşin çantadan 1 
ağır bir para çıkardı . 

Bu bir " altın " dı . 
Ve o ; bu sarı madenle bir çok 

özendiklerini alabileceğini biliyordu. 
Fakat kim bilir neden , bu gü· 

ne kadar onu bozmayı hiç hatırla 
mamış ve saklamakta derin bir haz 
duymuştu . " Altın " ı avuçlarında 

- Göz alan parıltısına baka ba
ka gezdirirken : 

- Hayır ben bunu bozamam . 
Yine saklamalıyım diye , mırıldandı. 

Fakat bu sıçrayış , telaş neden? 
Ne oldu ?!. 

Evet .. Ansızın daha bu düşünce
sinden ayrılmadan para avuçların 
dan fırlamıştı . 

Hasan Reşit Tankut teoriyi to
ponomiye tatbik sahasında temayüz 
etti. Abdülkadir inan ise teorinin 
fikriyatı ile meşgul olarak klasik 
mektep ile teoriyi karşılaşbrmakta· 
dır. 

fbrahim Necmi Dilmen'e gelince: 
O, doğrudan doğruya teoriyi ele 
almış ve kısa bir zaman zarfında 
onu herkese, her münevvere izaha 
muvaffak olmıqıtur . 

işte adını yukarıya yazdığımız 
iki eseri bu teori hakkında Ankara 
Tarih, Dil ve Coğrafya Fakültesinde 
okuttuğu derslerden ibarettir . 

Eseri tanıtmadan evvel lbrahim 
Necmi Dilmen'in daha evvelki dil· 
ciliği hakkında bir kaç satır yaz. 
mağa yerinde bulmaktayım . 

Daha 1917 de üniversitede U. 
ral - Altay kürsüsü müderris mua· 

vini olan: muhterem üstada bu husus 
ta tafsilat vermeği küstahlık telikki 
ederim, fakat kendileri de bilirler ki 
Fin - Ugor dilleri denilince bu züm 
rede Laplar, Finler, Mordvinler, Çe
remisler, Votyaklar, Vogullar ve Ma· 
carlar vardır . 

Evvelce de söylediğim gibi mü· 
ellif daha ön sözde bu cümlelerin 
hepisinin birer bahis "başı olacağıru 
soylediği için bunların neden tafsil 
edilmediğini sormak yersizdir . 

9 - 10 sayfahk bu kısa izahat· 
tan sonra asıl esere girmekteyiz . 

Bu sayfalarda yabancı ekollara 
kısa bir göz atıldığı için bun 
lan da bir mukaddime saymamız 
gerektir . Bu bahisten sonra " Türk 
dil ekolü • faslı gelmektedir . 

( Satılık Kahramanlar ) 
Oynayanlar : 

Richart Barthelmes - LQretta Y oung 
Rejisör : 

( Villiam - Velman ) 
Mevzu : 
Son derece hissi ve acıklı ... Harbi umumide yaptığı büyük feda· 

kirlık ve kahramanlıklannın mükafatını göremiyen bir gencin uzun zaman 
eşsiz kalarak bir çok meşakkat çektiğini ve nihayet tam hayatta muv·AftiıW 
olacağı sırada adli bir hata yüzünden mahkum oluşu . . . Karısının vücudu 
ayaklar altında çiğnP.nirken imdadına koşamaması ..• Olen annesinin av 
detini beyhude yere bekliyen yavrucuğun teessürü . • Pek acıklı liıhııC· 
le•dir .. Bilhassa tavsiye ederiz . 

-2-
Sergüzeşt ve macera filml~ri ka~C" m 

( Buck Jones ) in 

( Cinayet Yolu ) 
Şimdiye kadar yapmış olduğu filmlerin en güzeli en be,eclllllı ve en 

meraklısıdır 

Bugün gündüz 2,30 da matine iki film birclea 

Serenad Ölüm Cambazlan 
7550 

• 

llıiyor ve gelmez de Çünkü onlar , 
hala oyunlarının zevkine doyamamış
lardır , Güneş , kavsini çizerek yük
acleli ve alçalalı epeyi olmuştur, fa. 
kat onlar hala oynuyorlar . .. 

Uzakları lmcaklıyan gürbüz ses· J 

leri çınlıyor . 

Muhakkak çoçukların topu . her 
vakitki gibi • yine ona gelmişti . 
Telaşla bakındı .. " Altın " ı ne ta· 
rafa yuvarlanmıştı acaba ? Göre
memişti . 

- Altın 1 Altın 1 

lbrahim Necmi Dilemenin dilciliği 
1910 dan öncelere kadar çıkar . Bu 
senl'lerde lbrahim Necmi Dilemen 
lstanbul Üniversitesinde profesör 
F r. Giesenin muavini olarak bulu· 
nuyor ve Yakut lehçesi Gök Türkçe 
hakkında pröfesöre yardım ediyor· 
du . Bu tarihlerde bu mevzua dair 
üniversitede çıkarılan taş basması 
formalar noksan bir halde kalmış 

olmasına rağmen hala türkoloji ile 
uğraşaçlara iyi bir rehber olabile. 
cek mahiyettedir . 

Bir dilci olmadığım için bu hu. 
hususta şahsen bir fikir serdetmeği 
salahiyetim dışında sayarım . Fakat 
dil kurultayında bulunan Budapeşte 
Üniversitesi Türkoloji Profesörü muh 

- Gerisi dördüncü sahifede-
Alsaray sıneması 

- Varan beş ! . 
- Varan altı 1 •• 
- Kazandık .. 
Bu henüz menbamdan uzaklaş

llıış bir su çağıltısını hatırlatan genç 
&esleri duymak ; onların - Işıklara 
tapan böcekler gibi - topu kova. 
lamalarını seyretmek zevkli , çok 
2cvldi bir şeydir . 

Fakat .. Şimdi bu çılğın haykı
tışlar arasında , bu beş sene büsbü
tiin zıt ve yabancı bir ses duyul· 
du: 

- Oynayımmı ben de ? oyna 
lırmısınız ? 

Bir mahalleyi ayaklandırmaya 
)'eten ve harikulade işler görmeye 
namzet , bu " Napoleon ,, gururlu 
beş çocuk bu sesi , bu yalvarışı duy 
llıadıla r. 

Ve oynuyorlar ... 
Bu tabiatın daima büyük bırak. 

tığı incecik boyunlu, cüssesiz çocuk 
lesini duyurmak istiyordu , tekrar
ladı: 

- Oynayımmı bende ? . 
brmısınız ? 

oyna-

işittiler .. 
- Olmaz 1 
- Ne olur sanki ? 
- Oynatmayız. 
- Bir az oynayayım . 
Birden kızan , köpüren , b.:ş 

tenç ses korkunç hınçlı bir oğultuy· 
la gügredi : 

- Haydi . . Git ekmeğini di· 
len 1. 

Bu beş sesin boğduğu , payla 
dığı yebancı ses , ne çabuk susuver 
ITıiş ve ne çabuk - Aczini benim· 
•emiş bir İnsan haliyle zahmetsizce 

esi imişti. 
Zavallı, rabbından uğradığı hak· 

sızlığa , şimdi de kullarınki yiikleni
Yordu. 

Ona haykırmışlardı : 
- Haydi . . Git ekmeğini di· 

len 1 • 
Ve dedikleri gibi yapmalıydı 

da . . • Daima boynuna asılmaya 
mahkum bez torbası bıtaktığı yerde 
bum buruşuk duruyordu . Demekki; 
onlara bakarken , bu akşam yiye
ceğini düşünme'miş ve zavallılığını da 
unutmuştu. 

du . 
Yine evvelki yerıne otur· 

Hç olmaysa burada , arada bir 
kendine gelen topu tutuyor ve on· 
lara atabiliyordu . Oynamak heve· 
sini bir yalua gibi kavurıın sesler 

Çocuklardan birinin haykırışiyle 
o da onlarla o tarafa koştu . Bir an 
tozlarda yuvarlandılar . Altalta .. 
üst üste .. Hepsi ayni hırsla toprak 
!arı karıştırırken ; perde perde yük· 
selen cılız bir ses çırpınıyordu : 

- Benimdir o 1 Benimdir o 1. 
Tıpkı bir kovanda oğuldayan 

arılan gibi haykırıyorlardı. Nihayet .. 
O hepisinden evvel " Altın " ı kaptı. 
Ezilen parmaklarının acısını duyma. 
dan haykırıyordu : 

- Benimdir o 1 

Fakat bir Ceylan parçalamak 
hırsiyle atılan parslar gibi , beş ço· 
cuk birden onun üzerine yüklendi
ler : 

- Biz gördük 1 
- Benim " Altın ,,ım . 
- Sus yalancı ! 
Ben şimdi düşürdüm . 
- Haydi .. Sende " Altın • ne· 

reden ? 
- Yemin ederim benimdir . 
Tahammülsüz vücut , bu beş 

çocuğun yeni hüeumüyle yere yuvar· 
lanırken hala çırpınıyor , inandırmak 
istiyordu : 

- inanın .. Benimdir o 1 
Bu beş mahalle çocuğu hırstan 

tamamiyle kulaksız olmuşlardı , zor· 
la ellerini tırmalaya tırmalaya , ka. 
nata kanata sım sıkı avuçlarını açtı · 
lar .. 

" Altın.mı almışlardı . 
- Benimdir o , benimdir !. 
Fakat artık mağluptu . Ve o, 1 

her kuvvetsiz haklı gibi , kuvvetli 
Haksızya teslim olmuştu. 
Ağlıyordu .. 

Beş çocuk " Altın.ı bozdurmak, 
paylaşmak için hemen uzaklaşıyor· 
(ardı . Zaten akşam olmuş , oyunla· 
rından da usanmışlardı . O , tozlu 
bilekleriyle gözlerini kuruladı . Bir 
kaç defa hıçkırdı . Henuz menbaını 
andıran seslerle dar sokaklardan bi· 
rine giren , bu " Napoleon • gurur 
lu çocuklarını arkasından baktı . 

Artık ona sönmüş ocağım , ge. 
çen mazisini hatırlatacak bir şeyi 
kalmamıştı . Demek hayatta her şe
yi evet her şeyi gibi ondan bu anne 
yadigarını da çok görmüşlerdi . De
rin bir iç çekişiyle habrladı , zavallı 
anneciği ölürken ona demişti ki : 
~ Bımun çok zaman sakla yav· 

rucuğum !. 

lbrahim Necmi Dilemen üniver-
. siteden ayrıldıktan sonra da dilcilik 
sahasınnan ayrılmamıştır. Lakin harf· 
leri inkılabında lbrahim Necminin 
oynadığı rolü hatırlamak ve 1928 de 
Milliyete çıkardığı makale silsileleri· 
ni de burada ayrıca kaydetmek ge· 
rektir . Yazık ki bu makaleler he · 
nüz kitap halinde çıkmamıştır . 

Yazımın başında adını yazdığım 
eseri ise Güneş • Dil teorisini kav· 
ramak ve onu hazmetmek istiyenler 
için biricik müracaat kitabıdır . 

Eser (dilin orişini) başlığı ile baş. 
lamaktadır. Müellif burada dilin men· 
şei hakkında kısa bir kuş bakışı yap
makta ve dillerin tasnifine geçmek· 
tedir. Buradaki kısa izahatı okurken 
müellifin neden bu kadar kısa yaz
dığını düşünmemelidir. Çünkü öıısöz. 
de de söylendiği gibi bu kısımların 
hepsi birer fasıl başı mahiyetinde· 
dir. Binaenaleyh bu · bahis okunurken 
bnnn neden yazmamış, bu ciheti ne· 
den tafsil etmemiş gibi suallerin ver· 
siz olacağı açıktır. Yalnız burada şu 

r----.. ...... -............. -......... -..... ~ 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,27 da doğa 
cak öğle ezanı 11, 42 de ikindi 
14,23 de akşam i6,39 da yatsı 
18,12 de emsak 4,40 de olacak
tır. 

Mısır ~wı· ~yine 
başladı 

Kahire - Mısır Berlinde ve Is· 
viçrede birer Sefaret açacakbr. 

lsviçreden başlamııJI AkV4JD ~· 
miyetine girmeğe ha:dflanmalC için· 
dir. Eski Maarif Veziri Şemsi paşa 
da bir Sefarete atanacak9J. 

Avusturya Haric· e Ve 
kili Hitlerle bir 

kat yap 

Berlin : " (A.A.) - Hitler A· 
vusturya ~ Bakanını k..bul etmit 
ve kendisi.le bu .. Ü siyui mese· 
leler etrafıııda iki saat görüşmüş· 
tür . 

Bu akşam 
Şimdiye kadar mislini görmediğiniz ve göremiyeceğiniz bir sinema 

• harikası sunuyor 

1 

( Kan Lekesi ) 
Büyük Türkçe filııı 

Kan Lekesi : Bir sinema harikasıdır 
Kan Lekesi 
KAN LEKESi 
Kan Lekesi 
Kan Lekesi 

: Güzellik 
: HEYECAN 

meşheridir 
KAYNAGIDlR 

: Dehşet ve azamet filmidir 

: Dilimizle konuşuyor Türkçedir. 

2 
Gören ve gönniyen müşterilerimizin dileti üzerine 

Ninon 
Şaheaerinin ~lmesine bu programda devam edilecektir 

Dünya haberleri 
G.ıecdc P"W"am : 

Kadınlardan bıktım 
MA TINIW4'!,K : Cumart~si 2,30 da Pazar 2 de 

7546 

1 (Müjde) 
1 

------------------Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan PhiJips} 
Tan sineması in 937 modelleri geldi. 

Bu akşam 
Katılırcasına gülmek zamanı geldi 

Şarlo .. Şarlo .. Şarlo •• 
Bütün dünyanın tapındığı en komik sanatkarın beş senede bitirdiği en 
son, en mükemmel ve yegane sesli şaheseri üç hafta evvel lstanbulda Sa· 
ray ve Sakarya sinemalarında büyük muvaffakıyetler kazanan : 

( Asri zamanlar ) 
Bugün 2,30 elan itibaren Tan sinemasında gösterilıneğe başlanacaktır 

Öyle bir film ki : Şimdiye kadar bu derecede gülmediniz 
Öyle bir film ki : Şimdiye kadar bu derecede neşelenmediniz 

Böyle bir filmi büyük masraflar mukabilinde celbeden sinemamız müdü· 
riyeti sayın müşterilerimizin hepsinin görebilmesi için fiatlarda katiyen 

zam yapmamıştır 

Dikkat: 

1 

Bu Radyolan görmeden ve dinlcımeden baflca bir marka a !mamanı 
menfaatınız iktizasındandır . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMi AO.NT.ASI : 

Ve o hala gittikçe irileşen göz 
yaşları yanaklarından düşerken ; 
" Altın,,ı avuçlarındaymış gibi , el 
)erini sım sıkı tutuyordu . 

1 

Müşterilerimizden ricamız : Belediye caddesinde Raşjt Ener '[iÇ!ll-f!IH~i!i 

1 
Bu filmi seyrederken fazla gülmekten husule gelecek -göz y8flarınızı p, K. o: 20 telefon : No. 117 

, silebilmek için yanınızda çokça mendil bulundurunuz 1 . 27 
1 7~54_9 ______________ .....:: ................................... ._. .. iıılil. 
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Londra mektubu 
- ikinci sayfadan mabad -

Adana Borsası muameleleri 1 

-------~------~~~------------' PAMUK ve KOZA 1 
~--------- -.lı.ılo byuıı 

geleni yapacak ve Avrupada sükü· Llı !:ıl Satılan Mikdar 
t ·· ·· 1 k bı •z f.n ço~ nuo eessusune ça ışaca tır . ~. ~. ıı:.. s. 

lngilterenin harici siyaseti ak·· apımalı pamuk 43 
vam cemiyeti azalığına dayanacak •-=P,,.iy_as_a__,_pa_r~la_,,ğ'-ı--"-.,--·•-39--- -42-;-so-- ----------• 
beynelmilel ihtitaflann sulh yo· Piyasa temizi " 37 -38,50-- ----------• 

iane 1 -46 
luyle tesviyesi işini kuvvetlendirecek,•---------•-----•-----• iane 2 
lngiltere akvam cemiyetinin ıslahı 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Ekspres 
ve nüfuzunun takviyesi için diğer -Klevl-an-ı-~---- 51 ısf50,__ 

devletlerle birlikte çalışacaktır . y A p C 1 -----------• 
Nutukta milletin sihhi ve mad · Beyaz 1 

di şeraitini daha iyileştirmek için •-""'S'"°'iy'""a,.-h ______ ----1,-----1---------ı 
büyük milli gayret sarf edilmesi ç J C ı T 
v
1

_akdi va~dt_ır_. Sa1~ahyi.' ~radatd~e kişcfi· El<spres 1 _!.. __ l _____ ı-=------------
ler vardır . Yerli " Yemlik ., ----
1 şeraı ının ıs a ı ıçın e ıre ti · iane I 

1 içtima ve söz hüriyeti hakkında ı--.. --,,",..,TÖhumı-"'"u'""k-,-, -ı 2,57;..._ _ _.:;.-:_:_:_:_:_:_:_:_-:::::::::::::::: __ 1 
yeni bir layiha yapılacaktır . H U B ll B A T _________ _ 

Buğday Kıbrıs 
Yeraltı tramvayları .. Ye-r"""li----:-----•----- -------

·--~------ı----- ------·--------
Londra yeraltı tramvaylarının ı-.-~"--m_e_n_ta_n_e ___ 1 ____ , ____ ---------• 

çoğaltılması isteniyor · . Londrada Arpa 
Fasulya 

gidiş geliş artmıştır . ı-...,Y,_u,...ıa·ı-~ -------ı----~ı--- --------
1911 de yıllık gidiş geliş sayısı •-=D-el~ic_e _______ , ______ ------•--------, 

·-~-------·---- ------------· 
1,800 milyon iken şimdi dört mil· Kuş yemi 

·-~'---"--------·---- ----·-------· 
yarı bulmuştur. ı-~K,...et_e_n_t~o_hu_m_u ____ 1 ______ ------ ----------

Mercimek 
Tramvayların sürati de biraz 

artırılarak gündelik çalışmada vakıt 
kazanmak isteniyor . Sabah akşam 
yolculuk müddetinin azami bir saati 
geçmemesi bekleniyor . Bunlar şim
diki sistemle teknik müşkülat kar 
şısındadır . 

Saatte kırk tren harı-ket ettir· 
mek icabediyor . Çünkü Londra 
nufusu günden güne çoğalmaktadır. 

1911 de ( 7970000) iken şimdi 
(.9,500,000 ) dokuz buçuk milyonu 
bulmuştur . 

Türk dil bilgisi 
dersleri 

- Üçüncü -<a}fadan artan - ( 

terem hocam Nemeth G}ula'mın bu 
husustaki değerli fikirlerini buraya 
nakldmeği yerinde buluyorum: Dil 
kurultayından bir çok İstifadelerle 

dönüyorum . Evvela sizin mesainiz 
bana grni~ gcı D'rği , etraflı çalış 
nayı il in etti: Biz ş;rrdi}e k<Jı.ı 

bir tek bahis, hatta bır t<k kdime 
üzerine ~arlanır unelerce \;urun 
üzerinde araştırmalarda bulunur, fa. 
kat meseleyi total veya genel bir su· 
rette gcrmeğe asla ehemmiyet ver· 
mezdik. 

Sizlerden meseleye geniş bir 
surette bakmağı öğrendiğim gibi, 
şimdi• e kadar hiç bir Avrupalı 

ilim aJamının aklına gelmiyen bir 
mesele üzerine de dikkat nazarımız 
çekildi. Dilin kuruluşunda tabiatin 
sesleri ve bir sürü tabii amiller rol 

oynadığı halde bu hususta neden 
"güneş. birinci derecede rol oyna
masın? Memleketime dönünce ilk 
işim • Güneş · Dil " teorisini tetkik 
ederek bir makale ile onu ilim ale
mine tanıtmak olacaktır .• 

işte bu mesele hakkında en 

Si sam 

UN 
_ Dört yıldız S3ıiil 725 1 

~ - üç " " --67ç- - -
:.Ö ] _Dört yıldız D-o"""ğ-ru"'"lu""'"k ____ -750-- --------• 
~ üç " " 675-- -
- ı: --- ----------· ,g ~ Simit " 850 
-"' ~ -Dört yıldız cumhllrJYeı ___ - 700 -~ · 
~

1
"' ~ç ,. .. - -62s"--

Simit ,. 800 
~~'---~~~~~~-· 

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 

20 11 J 1936 <anum "·~- iş bankasından alınmıştır. 

Hazır 

Birinci kannn vadeli 
Mart 

" 
Hit hazır • 
Nevyork 

6 77 Liret 15 ., 15 
-- - --- Rayşmark 1 98 

6 53 - --....... 
6 

- Frank « Fransız » l / 14 
~ Sterlin~ ingiliz-,.---ı---g-13- -

5 ı~ Dolar « Amerika " --79 82 
-1-1-l 78 Frank « isv-iç~r•e·"--..:.--.,;..-• 

i 

-TtjllKiW i 
107 ' 

ıı 

1 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Adana Ziraat 
lüğünden: 

Mektebi direktör-

Beher takım harici elbisenin yal 
ruz dikimi 

7 lira 
Beher takım iş elbisesi dikimi 

kumaşile beraber 
350 lira 

Bir adet Kasket dikimi 
1 ı:ra 

Miktarı 

98 

77 

98 

Tutarı 

Lira 
686 

269. 50 

98 

0/ 0 7 ,5 depozitos 
Lira 
52 

21 

7.50 

1 - Adana Ziraat ve Makinist mektepleri talebesi için yaptırtacak 
rharici elbise ve Kasket dikimi ile dahili iş elbisesi kumaş ve dikimi 
12-11-936 tarihinden itibaren ( 15 ) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 27 - 11-936 Cuma günü saat ( 14 ) de vilayet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenler bu müddet zarfında pazardan 
mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltmeye girmelı: isteyenler yukanda yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesaiklerini muayyen 
saatten evvel hazırlamalan ilan olunur. 

12-15-19-21 7513 

Adana Ziraat mektebi Direktörlüğünden : 
Nevi 

Hereke fabrikası 
mamulatından (510) 

mikdarı 

metre 
beher metresine 
tahmin edilen 
bedeli 

tutarı 

lira 
dipozito 
mikdar 

kalite lacivert kumas 300 450 K. 1350 102 
iskarpin siyah 98 çift 500 ,, 490 37 

1 - Adana ziraat ve makinist mektepleri taleoesi için alınacak lacivert 
kumaş ile siyah renkte iskarpin 10 : 11935 tarihinden itibaren (15) gün 
müddetle açık eksiltmeye konul rnu~tur . 

Eksiltme 26/ 11 935 Pe.şenbe günü salt (14) d~ Vılayd zira1t mü
dürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır . 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler bu müdet zarfında pazardan ma
da her gün mektep miidürliiğüne müracaat etmelidir . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler yukarıea yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü ma:ldelerinde yazılı vesikaları ile muay. 
yen saattan evvel hazırlamaları ilan olunur. 7512 12-15 19-21 

Seyhan P. T. T Başmüdür
lüğünden 

Ceyhan Belediyesinden: 

Seyhan Hususi Muha .. 
sebe müdürlüğünden : 

A - Hususi Muhasebe , Nafıa 
ve Hastanelerin (1404) lira muhaıll
mem bedelli matbu evrak ve def· 
terleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

B- Şartname ~e nümuneler b 
gün Hususi Muhasebe kaleminde 
görülebilir . 

C - Açık eksiltme 936 yılı Bi· 
rinci Kanunun birinci Salı günü saat 
(11) de Daimi Encümende yapıla· 
caktır . 

D- Muvakkat teminat mikdarı 
(105) lira ( 30 ) kuruştur . Teminat 
parasının iş Bankasına yatırılması 
makbuzunun encümende ibraz edi 
mesi lazımdır.7522 13-17-21-

Vilayet daimi encüme" 
ninden: 

1 - Hususi muhasebeye ait 
Türk sözü matbaası binasındaki tr 
nıirat ( 610 ) lira ( 20 ) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !bale 936 senesi 1 nci ki• 
nunun sekizinci Salı günü saat ()il 
birdp vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat ( 45 ) 
lira (77) kuruştur. 

4 - Ticıret odasında kayııb 
olduklarına dair Ticaret odasınııı 
ve bu işi yapmağa iktidarı olduğun' 

dairde Nafia müdürlüğünden alına 
cak vesikanın getirilmesi. 

5 - isteklilerin yukarıdaki ta• 
rihde vilayet daimi encümenine "8 

keşfini görmek icin de Nafia miİ' 
dürlüğiine müracaatları ilan olunur. 

7532 17-21-24-28 

Seyhan nafia müdülrü
ğünden: 

salahiyet sahibi olan muhterem 

profesörün fikri. Binaenaleyh artık 
bizim vazifemiz onu milli teori ha· 
line getirerek etrafında materyeli 
zenginleştirmektir. 

----------··---
1
----··------• Posta ve telgraf idaresi tarafın •. 

1 
dan satın alınan eski papaslar mek· 

14X16X25 eb'adında Toprak 
kale Bazalt ocağından çıkarılmış 
15000 onbeş bin adet parke taş 
depo teslimi olarak satın alınmak 

üzere açık eksiltmeye konulmurtur. 
Muhammen kıymeti 1350 lira olup 
7-12-936 pazartesi günü saat 16 
da ihale edileceğinden isteklilerin 
yüzde yedi buçuk ilk teminat para · 
larile birlikte ihale gün ve saatında 
Ceyhan Belediye salonunda hazır 
bulunmaları lazımdır. Fenni şartna· 
mesini görmek istiyenler her gün 
Fen işleri büromuza müracaat ede· 
bilirler . 7547 21 74-27-1 

1 - Adana ziraat mektebinde 
yapılacak tamirat ( 1792 ) lira (54) 
kuruşla , açık eksiltmeye konul muş• 

tur . Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası Onu ilk çıktığı günden beri be'. 
nimsiyen, kavrayan ve bize tanıtan 

l:::: NocH:re,,:;:~::: 0:::: 
1
1 ______ mtf!llB•iı•.•tu•"•n•~~3f~rla. ac açılıdı 

30 

1 ( Mişel Stragof ) 

Kiralık ev 
Şabaniye Rasihzade Bay Feyzi

nin oturduğu ev kiralıktır . Evde ica
bında iki aile de oturabilir. lstiyen· 
!erin Karşıyakada yeni değirmene 

müracaat! arı. 7548 1-6 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
~ubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasıııda Müsliim Öey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . ı 

7300 26-30 G. A. -------

tehi binasında yapılacak tamirat ve 
tadilat işine evvelki eksiltme müd
deti içinde talip çıkmaması üzerine 
şartname ve mukavelenamede bazı 

tadilat yapılarak mezkür tadil ve 
tamir işi 13 11/936 tarihinden iti· ı 
baren on beş gün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

Nafia dairesince yapılan keşif ve 
planları mucibince tahmin bedeli 

ı ( 7521 ) liradır . ihale 30j l 1/936 
/ tarihine müsadif Pazartesi günü sa
ı at 15 de ve ayni bina dahilindeki 
1 Seyhan P. T. T Başmüdürlüğünde 

toplanan komisyon huzurile yapıla. 
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 565 
ı lira olup hükGmetçe kabul edilen 

esham ve tahvilat ile banka mektup· ı 
lan dahi kabul olunur . Nakıt temi· ı 
nat Başmüdürlük veznesine yatırıla
c-ak ve makbuzu mutaahhidliğe aid 

diğer vesfükle birlikte ihaleden bir 
saat evveline kadar komisyon riya. 
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 
Bu işe aid keşif raporu ve planları 
ile şartname ve teferruatını görmek 
istiyenlerin her gün saat 9 dan 12 
ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. T 
Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 7515 

13 17-21-24 

2 - ihale 936 senesi 2 nci t 
rinin yirmi sekizinci cumartesi giinil 
saat on birde Nafia dairesinde ya 
lacaktır . 

3 - Bu işe ait keşif hülasası, 
metraj , hususi şartname (9) kuruşla 
verilecektir . 

4 - Muvakkat teminat ( 154) 
lira (44) kuruştur . 

5 - iste 'dil erin Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair ticaret odasın· 
dan ve işi yapmağa iktidaıı oldup 
na dair Nafia müdürlüğünden tas· 
tikli vesikalarını göstere:.:eklerdir . 
7504 12-15-18-21 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaası 

• 1 

1 
1 

1 
1 


