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Maltadan bir görUnu, 

Mussolini şimdi de 
Maltayı mı istiyor? 

•ı 

Maltayı dört saatte 
edebiliriz zapt 

istersek 

" 
1 Londra : 6 - Daily Herald ga- / 
t~'1 nde dikkate değer bir yazı J t· Bu yazıyı Gıacamo Gosta adın 

ır ltal)an avukat ;yazmıştır. Bu 
i ~Ussolininin siyasi suçluları nefy-
~1 " Duçenin Şey tan adası ,, ndan 
q~ 1flır. Deyli Herald gazetesi bu 
bit; lıaJya Veliahdinin dostlarından 
1fı Olarak takdim etmektedir. Yazı
~~llıuhim gördüğümüz şu parçayı 

~iyoruz : 
h' ltalyan Başvekilini geçenlerde 
~ lııs Görbe gotürcn harp gemi 
~1 c bulunan bir bahrıye zabiti şun-

<lerniştir : 
~llt..._ Rulunduğumuz harp gemisi 
tlıj aya yaklaşmakta olduğu bir sı· 
~ıııa, Duçe bahriye zabitlerini top 

'f Ve şu suali derhal sormuştur; 
~t ~ Maltayı zaptetmek için ne ka· 

B ır zaman ister ? 
~ .u suale kimsenin cevap "."erme

doı ll'Ören Mussolini sözlerine şöy. 
tvaın etmiştir. 

~orüyoruııı ki içinizden hiç 

Musollnl 

biri Maltanın ne kadar bir zamanda 
zaptedileceği meselesini asla düşün

memiştir. Fakat ben bunu düşünü· 
yorum. Ve size beyan edebilirim ki 
Malta; ın bir İtalyan adası olması için 
dör- saatlik bir zaman kafidir. ,, 

GURUP BİRİNCİLİKLERİ 

~ersin -Diyarbekir bu 
~iin 10 da karşılaşacak 

------. -----~ 
Kemal Halimin dünkü konferansı 
f' 

t o'ı Ulboı Grup Birinciliklerine şeb 
~~~ stadında Jevdnı eJılm~kte ol 

111,1~~ 11 Yazmış ve m<çlar hakkın a 
ltıt Vermiştik . 

(~J ıt rtlıJrn progran.a göre lıugiin tn 
~ İ• evvel saat ontl• Mersin şııın 
L. "~u ·1 
'41111 

1 e Diyarbekir şa ııpiyonu 
d: b aşacaklardır . Bu maçın galibi 

~'ı;ı;ş~a bir gü ı s~yhın Bölgesi 
ı.1/0 ıu A::lana IJmınyurdu ile 
& aşacaktır. 

t lı~~Ünkü m1çııı ço~ heyecanlı ola 
ş ah~ıin eJilmektedir. 

tı~kı e~tİrııizde yapılan grup birin· 
ıı.. Crı 
"lll~n llı1çlarını, futbolfederasyo 
~'lıı~ Beınur ettiği değerli arkada 
ilıt~ 1 ay Kemal :-lalim itlare et
~~ 'rlir. 

S ~~l .11ALIMIN KONFERANS! 

\ı l~ d'lıal H ıli,ıı, dün akşam saat 
1~y,: Cıi nlıuriyet Halk Partisi 

~''re i rn~rkezi salonunda, birinci 
t kaq ş ırak eden şampiyon takım 
t'•i ;oları oyuncularile Çukurova 

tıtboı .. ırmanları vt: hake'll!e 

ri ne, bir konferans vermiştir. 
Kemal Halim, bu konferansında 

futl ol ıekniğin·n en ehemmiyetli 
nokt.ılarına temas etmiş ve şporcu

larııı Gütü·ı t ereJJüılerini izale ede 
rek mutlak nokt .lar tla keııdi:erini 
l< nvir etmiştir. 

Kemal ffa 'im, grup birincilikleri 

m1çlarının sonuna kadar şehrimizde 

kalacak ve bu müddet içinde spor 
gençlığimizle haspihallar yapacak 
caktır. 

SPORCULARIN DÜNKÜ ÇAYI 

Türk Spor Kurumu bölgemiz 
Başkanlığı , gru;J birincilikleri maç· 

!arını yapmak üzere şehrimizde bu. 
lunmakta olan sporcular şerefine 

Yeni otelde dün saat 16 da bir çay 

ziyafeti vermiştir . 

SEYHAN - TOROS MAÇI 

Bu gün öğleden son:a saat iki 
buçukta Seyhanspor ile Tarosspor 

arası•ıJa husu;i bir maç yapılacak· 
tır . 

Edenin b1eyanatı 
Romada çok tuhaf 

karşılandı 

ITALYA SONJ.FÜTUHATI VE 
HAREKETLERi HAKKINDA 
ÇOK BAŞKA BIR~DOŞON-

CEYE SAHiP 

Roma: 6 (Radyo) - Beş nunıa· 

ralı diplomatların dünkü tebliğinde 

müstcmlekelerden bahsedilmekte ve 
bilhasa Almanvanm müstemleke ar
zusu tefsir ediİmektedir. Büyük harp 
neticesi olarak Avrupada arazi ka
zanmış ve Afrikadan mükafat almış 
devletlerden Avam kamarasında Eden 
bahsederken bir devletin ismini zik
miştir ki; onun bu sözleri Romada 

ehemmiyetle karşılanmıstır. 
Edenin zikretmediği devlet ltal

yadır. İngiltere nazarında da ltalya
nın üç kalıahatı vardır: 

Mü~terek dovl~tlerle harbe girmek 
Afrika imperatorluğunu fethetmek 
Alman halkı için söz söylemek. 

Afrika meselesine gelince, Afri
kada ltalyaya verilen parça hayli gü· 
lünç bır manzara arzeder. Bir defa 
lngiltere ltalyaya Cupa nehri kıyıla
rından 91 bin kilometrelik bir arazi 
vermişdi ki, hiç bir kıymeti haiz de
ğildir. 

Fransa, ltalyaya, hemen heman 
çöl denecek şekilde bulunan 114 bin 
kilometrelik bir arazi parçası vermiş· 
ti ki, bunun da ehemmiyet ve kıy· 
meli yokt.ır. Bütün bunlar İngiltere 
ve Fransanın harbe müdahalemizi 
temin için Londra yapılan bir mu
kavele ile kendini gösterir. 

Geriye bir de Habeş meseli ka
lır. Habeş meselesinde devletler iyi 
bılmelıdırlerki ltalydnlar kendi kuv
vcllerile hdrp ctmışlcr ve bu araziyi 

kendi kanlarını dökerek zabtetmiş

lerdir. 

Ederı ltalyayı ilı!ri hareketinden 

durdurmak için sarfettiği gayret

lerin dosyalarını bir kere çıkarıp 
gözden geçirirse daha iyi eder . Ve 
o zaman anlar ki, ltalya Almanya

dan hiç bir şey aşırmamıştır ve hiç 
bir menfaat beklememiştir. Ve işte 

yine bu sebepledir ki bugün ltalya 
Almanyanın müstemleke arzularına 

haklı olarak iştirak etmektedir. 

Buhran, muvazene 
ve hayvan vergisi 

Hükumet bu vergilerin 
tedricen tahfifi hakkında 
mecliste izahat verecek 

Ankara : 6 (Telefonla) - Ulu 
Önder Atatürk Kamutayı açış nu 
tuklarında "Hayvan vergisi Buhran 
ve muvazene vergileri üzerinde ted 

kikler yapılarak bütçe muvazenesi 
esasını boz ıııyacak surette ted• icen 
tahfıfı çarderi düşünü!mdidir. bu 

yurm~şlarJı. Ô~reııdiğiıniu göre hü 
kumet pazartesi günü Mecliste, A 
tatürkün bu direktiflerine de işaret 
ederek bu ve~gilerde halkı sevindi· 
recek izahat verecektir. 

Dük dö Vindsör 
sey hattan vaz geçti 

DOKUZLAR KOMiTESi JAPON
y AYA BiR NOTA HAZIRLIYOR 

Uzak Şark Cephelerindeki ateş şid
detli yağmurlar yüzünden durdu 

Japonya mütemadiyen Çin topraklarına asker çıkarıyor 

Şanghay : 6 (Radyo) - Yeniden 
yağmakta olan yağmurlar hareket fa-
aliyetini azallmıştır. . 

Pekin : 6 .(Radyo) -- Pekın -:: 
Hankovdaki demir yolu üzerınde dun 
sulhu korun.a mümessilleri toplanmış
lardır. Bu toplantı da Hankc,vdan Ho
peinin ayrılmasına dair bir karar su
reti hazırlanmıştır. 

Şanghay : 6 (Radyo) -Kuvvetli 
bir topçu ateşi ile hava kuvvetleri 
himayesi altında Lançeoya Japonlar 
asker çıkarmağa muvaffak olmuşlar
dır. Bu hal Çin kuvvetlerini istinad 
ettikleri noktalaı dan geri hareketine 
mecbur etmiştir. 

Cebhelerden gelen haberlerde 

Şankuvu da çok şiddetli bir muhare -
be baslamıştır. Bu m harebe neticesi 
hakkında henüz hiç bir tefsilat yok
tur. 

Brüksel : 6 (Radyo) - Konferans 
genel sekreteri bir tebli~ neşretmiş
tir. Bu tebliğe gore, Japonyaya bir 
cevap metni verilecektir. 

Nafia Vekili l Alman - ltalyan -Japon 
Diyarbekir.; hareket etti 1 bloku dün imzalandı 

Ankara : 6 (Telefonla) 
Diyarbekir-Cizre Demiryolunun te 

mel atma merasiminde hazır bulun 

mak üzere Nafia Veı..ilimiz Ali Çetin 
Kaya refakatlarında bir heyetle bu
gün Diyarbekire hareket etmiştır. 

Belçika Kralının 
Londra seyahatı 

Londra: o (Radyo) BdÇiKa 

Kralının on altı ikinci Teşrinde lngi 

liz Kral ve Kraliçesini ziyaret İçin 

yapacağı seyahat prograrnı hazır
laemışnır. Bu prograıria ğöre, Bel 
çika kralı ayın on altısında Londra· 
ya gelecek ve ~erdine lngiliz kralı 
tarafından Bukıngham sarayında bir 

zi}afet verilecektir. 
Ayın on sekizinci günü de, kral 

FahriMiralay bulunduğu hassa alayı 
nı ziyaret edıcek ve aynı gÜ'l ak
şamında hariciye naıırı Eden kral 
şerefirıe bir akşam ziyafeti verecek

tir. 

"Komünizm 

Kont Clyano 

Roma : 6 (Radyo) - Enternas
yonal aleyhinde ve yirmibeş ikinci 
Teşrin 936 da Almanya il" Ja_ponya 
arasında aktedilen anlaşmaya ltalya
nın da imzasını temin için hazırlanan 

Frankocular dün yeni 
hücumlar yaptı 

Fransa büyük bir mülteci kafilesini 
hudut harici etti 

Sala,nanka sokaklarında gönüllüler 

Valansiya : 6 ( Radyo ) - Yük
sek mahkenıe hakimleri dün ögleden 
sonra Barselona hareket etınişlerdir. 

bırakılmıştır . 
Madrid 6 ( Rcdyo ) - 200 

kadar fspanyol Fransız hududundan 
dışarı çıkarılınışlardır . Bunlar , ltal
yanJMla teşriki mesai ederek onlara 
yardımda bulunmuşlardır . 

J\ladrid : 6 ( Radyo ) - Asilere 
yardı•ıı eden devletler tarafından gö
nüllü scvkiyat halen devanı etmekte
dir . 

kahredeceğiz,, 

protokol Romada dış işleri nezare· 
tinde imza edilmiştir. Bu protokola 
imr.alarını koyanlar ltalya namına 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano , Alma'l
ya namına Ribentrop ve Japonya na
mına da Hirata dır. Protokol un imza· 
sından mıksat Doğuda ve Batıda 

1 
sosyal hayatı her an tehlikeye koyan 
komünizm ile mücadele etmeklir . 

1 ulliwı tem'nı ve tabii hayatın düzel-
mesi için komünist tehlikesini ortadan 
kaldırm,yı üç devlet kararlaştırmış. 

!ardır . Bu protokolda , İtalya, Al· 
manya ve Japonyanın düşmana müş· 
terek cephe alınması da işaret edil-

' mektedir. Almanya ile lıalyanın Ber
Jinde aktetmiş oldukları anlaşmanın 
ikinci maddesine göre bu prntokolda 
şu suretle mutabık kalınmıştır. 

İtalya protokola dahildir . imza 
eden devletler arasında ve 936 Teş
rinievvelirıde imza edilen anlaşma da 
ltalya tam bir görüş ahengi buluyor. 
Ve 936 anlaşmasında da mutabık ka
lınmıştır . 

ltalyanca , Japonca ve Almanca 
olarak kaleme alınan protokol imza 
tarihinden itibaren muteberdir. Bundan 
sonra protökolda komünizm aleyhin. 
de yapılan diğer anlaşmaların metni 
gelir . 

Protokolun imzasını müteakıp 
Kont Ciyano beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

- Üç taraflı paktın hiç bir dev
let aleyhine hedefi yoktur. 

Sulhun muhafazası ve faşistliğe 
kar~ı yapılmak istenilen fenalıkların 
ortadan kaldırılması için bu J:>rotoko· 
lu imza ettik. Gayemez sulhtur. Ve 
bunu butün diğer milletler böyle bil. 
melidirler. 

Biz yaptığımız •işleri kimseden 
gizli tutmayoruz. Herkesin bilmesin 
de de kendimiz içın zarar verecek 
lıir şekil bıılmayoruz. 

Kont Ciyanodan sonra söz alan 
Ribentrop da şunları söylemiştir: 

- Hariçten .;İlahlı bir müdaha
leye hazırlanlıncaya kadar dahili bol· 
şevik sistemini parçalamak için an. 
!aştık. 

Bundan sonra üç devlet adamı 
Venedik sarayına giderek Musolini 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

Musolini üç devlet adamile sa· 
mimi ha~bihallerde bulunmuş ve Pro 
tokolun imzası dolayısile memnuni· 
yetini beyan etmiştir. 

Polonya - Almanya 
arasında anlaşmalar Paris : 6 ( Radyo ) - Vindsör 

Dükü Ameıikaya yapacağı seyahat· 

tan vazgeçmiştir. Ôtedenberi Dü 

kün seyahatlarının mahiyet venıana 
sı sorulmakta olduğundan ve türlü 
türlü tefsirlerle karşılaşıldı&"ından 

dük btınlaıı ta zıh etmf'ktedir. 

Madrid : 6 ( Radyo ) - Cum 
huriyetçi kuV\etlerin yuka;ı Aragon 
da Vizellada bulunan mevzilerini iş
gal etmek istiyen asi kuvvetleri geri 
püskürtülmüşlerdir. Baı b:ıstro asiler 
tarafından şiddetle boınbardman edil
miştir. Bu cephede düşmanla yapılan 

şiddetli b'r muharebede düşman fena 
halde bozgıına uğratılmış ve sahada I 

3'.lO olu ile ııııihir.ı nı;l tarda ·ı'ah 

Evvelki gün 4000 İtalyan gonül
lüsüııün asi sahillerine çıktığı anla
ılm• lır . 

Varşova: 6 (Radyo) - Polonya 
ve Almanya hükumetleri, Alman 
yadaki Polonya akaliyetleri ile Po
lonyada alman akaliyetleri mesele· 
sinde takibedilecek hattı ve hare· 
ket hakkında mutabık kalmrılardır. 
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Garp fikir adamına göre 

TÜRKiYE 
Politıka ve gazete 

Ulus arködaşımızın Başmuharriri Fa. 
aleminde inkilab dava· Uh Rıfkı Ataya Garp fikir adamları aresm-
mızda bıraktığı akisleri da bUyUk bir anket yapmıştır. 
biliyoruz. Falih Rllkı Ataym Fransız fikir adam. 

Şimdıye kadar yeni larma tahsis ettljil ilk yazısmı ve bu;yazr 
Türkiyeyi tanıtmağa cılarm bir kaçmm yazısım aşağıya ah. 

uğraşan bir sürü kitap yoruz : 
ve sayısız makale çıktı. ---·----------------

kadar uzandığı için pek mühim bir 
rol ... 

Türksözü 

ş ~ h_ô .... r_h_c§l __ ~-~--~-r-~-~-r-ü-l 
,, _____________________________________________________ , 
Ağaç bayramı 
için hazırlıklar 
Ağaç bayramı ıçın şehrimizde 

şimdiden hazırlıklara başlanmıştır . 
r u bayram gününde töreni idare 
edecek bir heyet seçilmiş ve bir 
program tesbit etmiştir.Bu program 
vila yttte verilmiştir. 

Oruçlulara vakit 
bildiren 

Bugün güneş 6,13 de doğacak , 
öğle eıanı 11,41 de, ikindi ezanı 
14,34 de, akşam 16,51 yatsu 18,20, 
imsak 4,26 da olacaktır. 

1 At koşuları bugün 
başlıyor 

Gerçi hemen her gün eski hatn alar 1 
dan kalma yanlış telakkilere rastge. 
liyoruz . 

Bunu biraz mazur görmek la· 
zımgelir. En aşağı iki asırlık tarih, 
ilim ve edebiyat ananesi, bir k ç 
senede değişemez. Eski Türkiye ha. 
yalini devam ettiren adamlar arasın 
da yüksek değerde sanatkarlar var. 

ikinci sualinize gelince, Türkiye 
Akdenizin sahillerini yaladığı her 
hagi bir ülkenin asyalı olmadığı ha 
kkındaki fikri harikul.ade bir suret 
te teyit etmektedir. Türkiye şimal 
Afrikası sahillerin~ bütüo yakıtı şa 
rkın kısımlarnı teşkil ettikleri haki
ki Avrupanın vücud.: gelmesine iş. 

tiı ak eylemektedir 

Belediyenin yol 
l düzeltme faaliyeti 

Mahsulat ve hava 
vaziyeti 

Bugün öğleden sonra saat ikide 
yeni koşu alanında Sonbahar At 
koşuları vardır . Bu koşuya gerek 
vilayetimizden ve gerek diger vila
yetlerden bir çok atlar kaydedil· 
miştir . Koşuların çok meraklı ve 
heyecanlı olacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Her halde bu koşular için Atlar 
1 üzerinde yapılan bahislerde çok 

hararetli olacaktır . 

dır . 
Bunların eserinin cazibesi, hakikat 
alakasının bile üstünde durur. 

Politika ve gazete aleminin üs 
tündeki sanatkar ve fikir adamı: ace. 
ba onun kafası ne kadar değiştı? 

Haı b sonrası inkılap hareketleri ara· 
sında, Kemalizm, bir çok hususiyet
leri ile, his ve tef~kkür dünyasını 

alakalandırmak lazım gelir. Acaba 
onlar hala Piyer Loti gorüşunün için 
de mahpus mudur ? 

Asya ile Avrupa kıtalan arasın 

da, yalnız 18 milyonluk bir memle 
ketin değil, uzak ve yakın tesirleri 
ile, bütün şark insanlığının yeni mu 
kadderini yuğuran bu ileri hareket 
garp ınedeniyetçisini hangi bakım 
!ardan alakalandırmıştır 

Acaba fikir ve sanat adamı Ke 
malist Türkiyenin rolü ne olduğu 
kaıaaatindedir ? 

Bugün " Ulus ,, okurlanna yal 
nız Fransız sanat ve fıkir şöhretle 
ri nden temas ede bildiklerimizin c:e
v ıplarını neşrediyoruz. 

Türkiye kamoyu bunlardan bir 
kısmının, kendi çağ ve med..:"niyet
lerinin meselelerine kar~ı ne kadar 
kayıd ız ol:iuklarını göreceklerdir. 

Sonrn, l>izi hiç tanımaz z nnet
liğimiz bazıld rının, Kemalizm dava 
sını ve onun rolünü ne kaöar iyi 
kavradiğını da anlıyacaklardır. 

Biz Türkler lıiç bir millet ve o 
nun her hangi meselesi iizeriıtde 

üzrrinde vukufsuzluğu kendimize 
affetmeyiz. . Hakikat da odur ki 
yirminci asrın adamı, •yirminci asım 
taliinı ilgilendıren hareket ve cere
yanları takip etmelidir. 

Avrupayı tahrip eden felaket-
1 erd"n biri, yalnız kendi benliği ve 
zevkleri için dönecek, cihanla adeta 
alaka kesmiş olmasıdır. Büyük harp 
lan sonraki konferansın başlışa şah 
siyetlerinden biri olan Loyd Corcun 
Galiçya ile Kilikyayı birbirinden 
ayırd etmiyecek kadar gaflette ol 
duğunu hep biliyoruz. 

Fakat onların çizdiğı harita üze· 
rindedir ki nic_ milyonluk halk yı· 
ğınları ıstırap çekmektedirler. 

Bu küçük başlangıçtan sonra 
cevaplara gelelim : 

" La Republiqe ,, " Les Nouvel
les Utteraires " ve cıaha bir çok ga 
zete ve mecmualarda imazsına te· 
sadüf ettiğimiz B. Pierre Donıinıque 
bilhassa harici meselelerde ihtisas 
peyda etmiş kıymetli lıir muharrir. 
dir. Şarki Avrupa işlerinde de ay
rıca mütehassıs olması fikir ve yazı 
lanna ayrı bir kıymet verir, 

.. Kemal Atatürk Türkiyesinin 
rolü, coğrafya tarafından tayirı edil
miştir. 

Bu rolün bir esası, Boğazlar-
üzerindcki hakimiyetinizin hiç bir ııü· 

fuz ile sarsılmasına m.eydan verme
mektir. Bundan Türkiyenin Bal.kan 
!arda ve yakın şarkta .koru)UCU ve 
birleştirici rolü vardır ki onu fevk· 
kalade bir maharetle oynatmakta. 
dır. Bir taraftan Adriyatik kıyılarına 
ol>uı tar ıf1 n H nd t n hudutlıına 

Binaenaleyh garpçı ve garplı 
Türkiye birinci derecede bir ehem 
ıniyet arzeder. 
Çünkü bu suretle Türkiye büyük 
Asya yığınlarının maddi ve ruhi 
her türlü akın ihtiın .. ilerine karşı 
Avıupanın ve Avrupa medeniyetinin 
müdafaası için esaslı Lir sed mahi 
yeti almaktadır. 

Plerre Domlnlque 

B. Amire Sif'gfried - Politika ve 
ekonmi bahisleıi hakkındaki yüksek 
eserleriyle şöhret bulmuş olan 8. 
Andre Siegfried memleketimizde de 
çok tanınmıştır: Kendisini de s5y
lediği gibi bilhassa Amerıka iş· 

leri ve meseleleri ile meşgul ol 

muş bulunmakla beraber dünya 
ekonomi bahislerine de yüksek bir 
ihtısas ve görüşle temas etmektedir. 
B. A. Sigfried bu meyzularda dün j 
yaca tanınmış bir otoritedir. I 

Menıl ketinize karşı ötedenberi 
hissetigim sempatiye tabi olacak ol 
sam bu satırları memnuniyetle ya. 
zardım. Memleketinizi genç Türk 
ihtılalinden evel tanıdım. Harplan 
sonra, kuvvetli ve canlı şahsiyetıne 

tamamen müstakil bir hayat ve faa. 
liyc-t kaideleri vazt derek Lütün te
lakkileı İn yenilemek lıusuı.unda gös· 
terdiği azim ve ga) rete hayranım 

Bu yaşamak azmi ve c ınlılık hayran 
lık telkin eder. 

ANDRE SIEGRIED 

B. Andre Mauroi - B. Andre 
Maurois, bütün dünyada olduğu gibi 
memleketimizde de çok tanınmış bir~ 
romancıdır. Fakat edebi faaliyetini 
romancılığa ınhısar ettirmiş, edebi-
) at tarıhine H hatta kısaca taıihe de 
temas etmiş, bilhassa lngiltere hak 
kında çok beğenilmiş eserler neşret· 
mi~tir. 

" Yeni Türkiye) i az tanıdığıma 
müteessir im. Fakat tamştığım Tüı k 
lerin cihanımız hakkındaki derin bil 
gilerine, modern alemi anlayışlarına, 
birliğı kurmak arzularına hayran ol· 
dum. Başt lnbaşa değişen bir alemin 
pek müşkül olan tanzimi işinde yeni 
Türkiyenin ga} et mühim bir rol oy
rayacağına imanım >'ardır. 

ANDRE MAUROIS 
B. Georges Duhamel M('ş 

hur "Mercure de F rance" mecmuası 
mü Jürü B. Georges Duhamel, keıı. 
dini harb hakkında ) azdığı eserlerle 
tanıtmış ve sonraları üslub ve mana 
itibarile pek yüksrk romanlar neş 
retmiştir. Bugünkü F ransanın en kıy 
metli f ıkir adamlarındandır. 

"Türkiyeye on üç senedeııberi 
gitmedim. Memleketinizin bugünkü 
tekamülü hakkındaki fıkirleriın oku
d.uldarıınJan alınmadır. Fakat kana· 
atim odur ki yeni Türkiye, şark ile 
garbın gelecek münasebetlerinde bü 
yük bir rol ve halla - ümidim bu 
dur - nazım Ve Sl'fhç11 bir rol oy 
nı) acaktır. 

Garblılaşan Türkiye, böyle bir 
rol oynıyabilmek için l>üyük bir oto 
rıledu. 

Kışın girmesi münasebetile Be
lediyemiz yol tamiratı faaliyetine 
başlamıştır. 

Şehir stadyomu yoluna çakıl dC' 
külmekte ve Vali konağı önündeki 
cadde de düzeltilmektedir . 

P. T. T. de bir tayin 

Seyhan P. T. T. de müdür mu 
avinlerinden Sakıp Tokat P. T. T. 
müdürlüğüne tayin edilmi~tir . 

Akim kalan bir blöf 

lnıtihan mümeyyizine 
ıneydan okuyan bir 

namzed 

Şimali Amerikanın Nd rasko 
memleketinin Onıaha şehrinde me 
mur ıılıınk istiyen her namzed bir 
zeka imtihanına tabi tutulur. Nam· 
zed, kendisine verilen suallere mu
ayyrn bir müddet zarfında ahriren 
cevı>p vermeğe mecburdur 

Bu sualler umumi bilgiye, siyasi 
ve hnkuki rn:ılumata dairdir. Fakat 
sualler arasında bazı blöfler de var
dır . Bunlara cevap verilemez. Blöf 
olduğunu anlamadan onlara cevdp 
verıneğe kalkışanların zekaca eksik 
liğine hükmolunur, 

Geçt>nlerde Omeha üniversitesi 
t.lebesinden biri bir memuriyete 
talip olu ... Naınzed bermutad zeka 
imtihanına tabi tutulur. Fakat nam
zed, imtihancılardao daha zeki ol· 
duğunu isbat eder . Çünkü sualler 
arasında bulunan iki blöfe de gayet 
doğru cevaplar vererek herkesi hay· 
rele düşürür . 

Sorulan blöf suallerinden birisi: 
" Bir sicim ne kadar uzun olabilir" 
Ve digeri de: Bir köpek bir orma· 
nın içerisin ne kaJar dalabilir ? " 
idi. Namzed birinci blöfe ~u cevabı 
verır: 

" 13ir sicim, ortasile iki ucların 
dan bi·is arasındaki mesafenin iki 
misli uzunluğun la olabilir ! " ikinci 
blöf sualine verdıği cevapla ise der 
ki: " B;r köpek bir ormanın anc :ık 
ortasıııa kadar dc1lalıilır, Çünkü on· 
dan sonra yine dışarısına çılar 1 ,, 

Yurddaş ! 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları nrasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha 
vılnı koruyacak , kimsesiz yavru- ı 

Osmaniye, Bahçe, Kozan laza • 
ve köylerine yağ:rn bul ve bereketli 
yağmurlardan sonra buralarda umu 
miyetle ekim başlamıştır. Billiassa 

arpa ve buğday ekimine hararetle 
devam edilmektedir. Vaziyet çok 
tabii bir şekildedir Bütün çifçilerin 
yüzü gülmektedir. Faideli yağmur

ların zamanında ve isteııilen miktar· 
da yağması çok büyük semereler 
elde edileceği ümidini kuvvetleııdir
mektedir. 

F asta galeyan 

Milliyetçilerin reislerinden 
biri nefyediliyor 

Paris - Fas sultanı, Fas mülte 
cilerinden profesör Elbalelfassi'nin 
Fas haricine çıkarılmasını emretmiş. 

tir. Profesör F astaki tahrikatın baş· 
lıca mesulü sayılıyor. Fastaki Fran. 
sız fev~ala Je ko:niserinin mütalaası 
alındıktan sonra Elbalelfassi'nin Af· 
rikada Gabon miistemlekesinde Lib 
reville şehrinde oturma~a memur 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Kendisi 
bir tayyare ile bu şehre gönderile
cektir. 

Kudüs müftüsü 
İngiltere iadesini istemek 

niyetinde değil 

Londra : 6 - Avam Kamara. 
sında bir mebus mü:>temlekat na
zırına şu suali sormuştur: 

" Suriyeye iltica etmiş olan Ku
dü ba, müftüsünün iadesi için 
Fransız makamları nezdinde teşeb
hü le bulunulacak nııdrr? " 

Nazır l u ~uale " Hayır " diye . . . • evap vermıştır • 

VÜCUDÜMÜZ 
İskeletimizde kaç kemik, 
başımızda kaç saç, da
marlarımızda kaç kilo 

kan var? 

Asrımızın fen asrı olduğunu in 
kar edebilir miyiz?. 

Bir otomobilin kaç parçadan 
mürekhp olduğunu bildiğimiz gibi 
vücudümüzün de pa1çalarını biliyo 
ruz. Mektep sıralarmda benım gil>i 
siz de okumuşsunuzdur. Hatırlata 
lım: 

lskeiecimiz 206 parçödır. Kafa 
tası mız 8, 1üı.üınüz 14 parçadır. 

Bütün bu kemikleri harekete g~
tirm~k için 31.7 asab kullanırız. 

· larını sevimJtrecek,ve senin için cep f 
hede çcırpışarak malül kalan va· 
tan J.tşı sevındireceksin. 

Bunlar malümdur, Şimdi ielcliın 
yeni bilinen şeylere: 

1 Kırmızı saçlı bir adamın başın· 
da 90,0JO saç vardır. Sarışınların 
saç sayısı 140,000 diı. 

Bununla berabtr inkılabcı Türk 
ler garb m•deniyetinin bazı lıatala· 
rına karşı uyanık bulunmalıdırlar. 

GEORGES DUHAMEL 

Damarlarımız.da akan kanın kaç 
kilo olduğunu hesaplamak da çok 
basittir: Ağırlığınızı 16 ile taksim 
ediniz: Mesela 80 kilo geliyorsanız 
danıarlarınııJ.ı 5 kilo kan var.dır, 
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Hava mütehavvil , öğleden ev. 
vel açık, öğleden sonra kapalı geç 
ti . En çok sıcak l 9,7 santigrat de
rece idi . Hafif bir rüzgar sabahtan 
g~ce yarısına kadar devam etti. 

1800 Sene yana
cak Mum 

Dünyada şimdiye kadu yapılan 
mumlardan en büyüğü meşhur hal 
yan tenoru Caraso için yakılmıştır. 
1924 de Napolide imal olunan bu 
mum 18 kadem yüksekliğinde ve 
7 kadem kutrundadır. Ağırlığı 3 ton 
dan f azlad1r. 

Fakat Caruso i,;in dikilen bu 
mum her gün değil, ancak senede 
bir defa 24 saat müddetle yakılmak
tadır, Bu suretle 1800 :senede y•m· 
mış, bitmiş olacaktır. 

Paraya düşkün 
bir eşek 

2000 lireti sonuna kadar 
midesine indirmiş 

Jakomo adlı bir f talyan köylü 
sünün başından geçenlerde çok tu· 
haf, tuhaf değil de çok zararlı bir 
vaka geçmiştir. Jakomo bir akşam 

üslü pazardan köyüne avdet ediyor. 
Arabasının arkasına bir merkep 
bağlıydı. Bu merkep bir arkadaşının 
malıdır ve köye götürmek üzere 
emaneten Jakomoya veı ilmişti . 

Yol epice uzun oldu~u için 
merkebin karnı acıkır ve midesini I 
doldurmak üzere fırsat kollamağa I 
başlar. Arat.anın arkasından, sarkan 
sepetin iç.indeki makarnanın koku 1 
suna dayanamıyarak cnu y.waş ya· 
vaş mideye indirmeğe başlar.Fakat 
karnı doymadığı için kafasını sepe. 
tin daha derin tarafına sokmağa 
çrtlışır. Orada iki paket kağın gö
züne ilişir. Her ne kadar bu renkli 
ve sert kağıtlardan lıir lezzet al
mazsa da midesini do!d1Jrmak ihti
yacile onlara saldırır 

Bu aralık Jakomo bir hissi kab 
lelvuku ile arkasın1 dönüp bakar . 
Ne görse beğenir.siniz? Arkadaşın:n 
emanet ettiği merkep , Jako.ııonun 
ıasarruf sandığından o gün ald151 
iki bin liretin son banknotlarını ağ. 
zında yuğurarak midesine gönder
mek üzere bulunuyor ! . 

J tkomo merkep tarafından yu· 
tulan paraların sahibi tarafındım 

ödenm,..si lazım geldiğini iddia ede
rek mahkemeye baş vurmuştur. Fa· 
kat, mahkeme ıki bin liret gibi mü· 
hirı1 bir paranın ata banın arkasın
daki sepete konulamı)•acag.:u ileri 
sürerek davayı reddetmiştir. 
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Bir eserimiz 
karşısında 

-
· ·Juıunal .ft 

- ııarıs, 3 l. J0.19371 l 
H I el.rılt.>tı .Maı/Ju(lf 

l1ııdiirlüğfı wraf111darı 
dılerı "/<oıoğrofla '/ 
albiimü lıald. 111da sı)O 
mulıamri lfo) Maurı 
ııut ımzasııle ıe ga:.tl 
l.ırı cı sa1fesınde ne rttl 
kalü.Je sita) ı§lıara11e b' 
!.atede dıyor kr : 

., ( Fotoğrafla Türkiye~ 
karada matbuat Umulll 
dürlüğü tarafından neşr 

zengin bir albümün unvanıdır. 
unvan kat'iyen miibalagalı . 
değildir. Açık kırmızı renkli bıt 
içinde bulunan albümün sahif 

ı ç,.virmeğe b1şlar başlamaz 

hanenizde binlerce hatıra ve 
uyanmağa başlar. Resimlerin iO 

d"f bında hiç bir bayalığa tesa il 

mezsiniz; kartpostal ağrandiz(llb 
yoktur. ( örclükleriniz kah ti. 
jürkiyede bestelediği eşsiz bırt 
z~llik, kah Tür ki yede insanlar 
f ından inşa edilmiş fevkalade • 
tar bir e~erdir. Boğaziçi ve 
manzaraları yanında T oros ve 
rat dağlarının, Karadenizde 
guruplarının, Kilikyamn yüksek 
!alarmdaki dağ lalesi tarla.1• 
Adananın altın yaldızla işlem•~ 
çelerinin Aydının devaasa incı' 
ğaçlarının resimleri var. 

Albümde lsta~bulun ~-irk~ 
mii, Bursanın Yeşıl camıı, 

camii gibi klasik eserler, 
1 k ··ı elef1 çınar ağaç annın oyu go g_ 

tındaki eski bir Çeşme gibt at. 

nınmış sanat eserleri ve Sard 
)arı, Urfa harabeleri ve BoA''f 
de bulunmuş bir bas relıt 
yanyana görülmektedir. Hitit 
tı, hakkedilmiş ve gayet k• 
ristik figürler ile temsil olull 
dır. Ancak, bunların mahiyet•111

, 

dir işi albümü seyredenlere ~ 
mıştır. Ben bunlar arasında . rıı 
ınich'ın kitabelerinden bırı eti 
Saktchagheusu'nun meşhur ~a 

"b" ld lk" çıııl r ıııı seçer gı ı o um. ·ı tıf 

var okadar maha.r~tle_ alınıll1~.,. 
insan adeta bu çınılenn rerıS' 
keder gilıi oluyor. s 

Albümün Ankara ya mahstJ 
kısmının sahifelerini çevirirkt~,rı 
rizden siirprize düştüm. Buıı 
"k" ' .. t • d beri ı ı sene evveı, o erın e bl 
şekıl ve üsluptan mahrum 
bina bulunan çorak yaylada,.' 
büyük ve güzel binaları, gerılJ, 
varları, ruh okşuyan bir ıar\ 
kedilmiş bahçeleri ve, gariP11 r 

. .. tt 
ağaçları olan b r şehrı gos ~ 
tedir. Ağaç birvakitler \o ~ 

._. "d" hakı 
tanınmıyan vır şey ı ı ve 
gölgelik bulmak için Gaıinıı1 

"h . . . bulı.t metga mı ınşa cttırmış dı 

Çankayaya gitmpk ic.ap e~~' 
ni Türkiyr.nin merkezı c-skı ·ıe 
iınpar torluğıyle tam mana~' t 

tezad teşkil etmektedir. f <1k~ 
teza lı marızaraların ve zaf1ld

3 

ır· 
ncvvüü muhik göstermekte ı 

· 1 1 ··• 1 'e btJ ınış asır arı, ya nız, og eu 
te olup akşamları da, gru~e 
güneşin altın ışıklar ve peıll h•t 
!erle Loyadığı ) üksek kale dt~ 
maktadır. Bundan sonra Jıl 
albüm tarafından yaşatılan A 
sıınları hana Hamburg ve . e 
dam'ın yeni mahallderirı• " 
Ro na'nın yeni binalarını h• 
maktadır. 

1 
T . k" . k "'< teS ur ·ıyenın e onomı . 

• ıfl 
teçhizatı insanı hayretler ıÇ 
rakan resimlerle tasvir ?ıu;,, 
dır. Bunlar da geniş bır ~ 
Fırat nehri üzerinde ınaderııd 
teşem bir köprü, Adarıa 

5 fabrikası, 1zmir tütün fabrik; f 
yağ'arı yapan Isparta gü1Y11 

k At t .. k'"' ·1 0tıtf1 ası ve a ur un eser l-' 
va kaplıcalarıdır. Bütün bu~,t 
ret verici bir sür'atle ve fa 

--Gurı:;i" üı;unru ahırcd 
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Öpüşme aleyhinde 
propağanda 

naıtıncı asırda selamlanmak 
tenilen bir kadın tabii olarak 
dudaklarından öpülürdü 

Tütün piyasası 

İzmirde ilk hamlede yedi 
milyon kilo tütün satıldı 

lzmir : 6 { TÜRKSÖZÜ muha. 
birinden ] - Tutün piyasası iki üç 
gündenberi açılmış ve alış verişler 
hararetle devama başlamıştır. 

----.. ······-------
muhakkak öpmek istiyor

sanız ensesinden öpünüz Üç gün içinde gerek inhisarlar 
idaresi ve gerekse ecnebi firmalar 
mübbayaa ettikleri tütün miktarı 
yedi milyon kiloyu bulmuştur. ~trikada son günlerde yeni 

it t Ptopağanda bütün hıziy- 1 

devam ediyor: Bu propa 
~>üşme aleyhindedir. Dudak 
8lifı, lllelerin sıhhi zararları ma. 

tuna göı e, Amerikalılar 
a kaidelerine uygun bir ö. 

:kliniı1 kabulüne taraftar 
ttkc ttlakadarlar, bugün bu 

lı bulmuş bulunuyorlar. 
8..Jo .. bn P. Kohler diyor ki: 

ilin öpüşme-b lhassa du 
~" birbirleriyle sevişen insan 

1rıda vaki bir şeydir. Sevi
~ekdiğerini dudaktan veya 
rhanği dığer bir kısmından 

1
1 Yerine bunların enseden 
tti hararetle tavsiyeye la· 

d defa bu nevi öpüşme, du 
~" Öpüşmeden çok daha sıh 
h "k noktasından da birinci· 
ıç geri kalmaz. lnanmazc;a 
he .• b·ı· . · d eue ı ırsınız. ,, 
aktan öpüşmelerin sıhhi za. 

~lurn olduğuna göıe, Ame 

mekle , onu samimiyetle selamlamı~ 

olurdunuz . Ôpmcmeniz veya bunu 
dudakta yapmamanız hakard sayı. 
lırdı . 

Öpülen yere göre busclerin ifa 
de ettiği bir mana da vardı. Daha 

Fiatlar 100- 120 arasındadır. 
Fiatların daha da yükselmesi ihti · 
mali vardır. 

doğrusu öpülen kimseye ve öpmenin 
ifade ettiği hissiyata göre de öpülen Alsaray 
yer değişmeli idi veya değişirdi. 

Ayaktan öpmek, en büyük min Buakşam 
net ve tazim hislerini ifade ederdi • 
Tarihin tetkiklerine göre ayak öp· 1 
mek, Şarkın icadıdır ve Romalllar MARGARİT A 
tarafından Avrupaya götürülmüş· 

tür . ROBERT ALLENIN şa-
Eı öpmek, daha ziyade _hürmet heseri ve senenin en gü-

ifadr eder. Şarkta elan mektuplarda zel filmi 
kullanılan "ellerinizden öperim,, cüm-

2 lesi evvelce garp lisanlannda da ı 
vardı ve mektup sonlarında mutlaka! T eks"s Şeytanları 
kul !anılırdı. 

El öpmek sureti le hürmet gös- Heyecan filmi 
terilnıesi krallığın sonuna kadar Is· Tele • No • 221 

panyada da kalmıştır. Memleketini Gelecek program 
terkedinciye kadar 1 Kral Alfonsun B b k} • • 
büyük merasimlerde daima eli öpül e e er serısı 

Türksôrli Sahife : 1 

:-------------------------------------------------------

Göbels Danziğe gidiyor 1 
Danzig: 6 (Bapyo) - Hitler ile 

Propaganda nazırı Göbelsin yakında 
Danzige gelecekleri söylenmektedir. 

Romanya deniz Nazırı 

Roma : 6 (Radyo) - Romanya 
hava ve deniz .. Mazırı dün akşam 
Venedik sarayında Başvekil Musso. 
tini tarafından kabul edilmiştir. 

TAN Sinemasında 1 
BU AKŞAM 

Bay Tekinin ikinci ve üçüncü kı
sımları gösterilmeğe başlanacaktır 
izdihama mahal kalmamak için bi 
letlerinizi erkenden tedarik ediniz . 

Pazar 2 de ve dörtte ıkinci ve üçün 
cü kısımlar. 

Pek yakında : 
Yürüyen ÔLÜ,CEHENNEM KAR 

, TALLARl 

1 
Küçük ŞARKICI,KIZIL KORSAN 

8680 

Seyhan vilayeti 
encümeninden : 

. . " 
daımı 

ASRi SiNEMADA 
6 Teşrinisani cumartesi akşamı 

büyük alaka ve sabırsızlıkla bekh .. nen gün işte geldi : 

-1-
Dünya sinema tekniğinin bir harikası. Güzelliğine erişilmiyecek 

bir sinema şaheseri : 

- Güzeller Resmigeçidi-
Zengin Bizansen Göz kamaştırıcı dekor,Şen bir mevzu, yüzlerce 
figüran-Seç.ilmiş Lüyük bir Balet Heyeti . BAŞ ROLLERDE 

Rubi Keller - James Gagney 
Dik Povell-Jaun Blandele 

Ayrıca : Korsanlar Treni 
DEVRE BiRiNCi 

4 devre 

Şimriiye kadar emsalı çPvrilmemiş müdhiş sergüzeşt filmi 

Bir eserimiz 
karşısında 

- ikinci snhifeden artan -

todık bir tarzda yapılmış gayretle 
rin mütenevvi ve beliğ şahitleridir

ler. 
All>ömün son kısmı Spora ve 

gençliğin terbiyesine t;.hsis olunmuş 
bulunmaktadır. E.ski Türkiyeyi ta· 
nımış olanlar trampetelerin ritmi i· 
çinde çevık genç kızların resmigeçit 

8681 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civannda 

istikamet eczanesidir 

0yaptıklarını gördükleri zaman hay. 
retten gözleri dört açılacaktır. Bu 
çevik kızların şahsında eski lstanbu
lun sessiz sokaklarına ve Asya sa
hillerindeki derelerin sularına zara· 
f et ve sihir katan örtülü heyulala· 
rın kızlarını tanımak gerektir.,, 

Maurlce Permot 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
~ ~orun bu noktadaki tavsi-

t bır şey diyecek değiliz. 
•"siyede düzeltilmeğe muh. 
Cıhet vardır , Enseden öpü

müştür. Evvelce her tarafa umumi -----------86_8_2 __ 
1
1 

olan bu adet, ispanyada orta zaman· 

3-1 1 -937 tarihinJe pazar 
lıkla verilecek o'an Adana - Ka. 
rataş yolunun 2 470 -3 500 ara
sındaki şosanın esaslı tamiratına is· 
tekli çıkmadığından pazarlık müd 
deti 17 11 -937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat ona kadar uza 
tılftıı$hr. fsteklılerın bu tarihte vila 
yet daimi encümenine ve keşfıni 
ıörmek için Nafia müdürlüğüne 

müracaatları ilaıı olunur. i68S 

Enseden sadece öpüıür. 
"' ÖpUf menin tarihi 

~ e, Öpüşme o kadar tabii 
b~Cdir ki, bunun bir de ta. 
klı t'Ceği hiçte hatıra gdmez. 

>'le düşünebilır : Öpüşme 
ltıuayyen bir şekli olan bir 
"c vakiadır. 
tte insanlarla başlamış ve 
Rihi de devam. etmiştir . 

>'en bir şeyin ya tarihi ol-
' Yahut olsa da ehemmiyeti 
llrırna.z 

~t b .d. .. .. . d d 
~ u uşunce , yer.n \! e-
t k üırnenin şekli değişmiye
~ at öpüşenin şekli değişir· 
crı yerler değişirse ve niha 

li tlcre verilen mana deği. 
~c muazzam bir tarih çı· 

~bir d .. ·· ·· bıJ yazı a opme ve opuş 
Ilı tün tarihini yazmağa im. 
~•ğı içn burada yalnız ba· 
~ta işaret ile iktifa edilecek· 

de bil' k' .. . ıyorsunuz ı , opme , 
tı hurmet ıfade eder. Bir 

t Avrupada öpüşme o ka· 
:})ılcf miştir ki selam yerin 
'k u. Yani birbirleriyle se "\ . ,.... k ıstiyenlcr öpüşmüşler-
t ••deden kadınlar hariç tu. 

'kır: Binaenaleuh her se. 
ıstcnilen duJaklarından 

"' o .. . b k d · puşmenın u a ar 
~,~~si on altıncı asırdadır . 

1
, 1 •~taşmak isteyen erkek. 
t ~~ruıi yüzlerinden , yanakla· 
;ı~\l •nlarından da öpebilirler
"c ~liınlamak i tenilen bir 
dtıj u muhakkak ve mutlak 

~ •klarından öpmek la· 
t k 

•dıru dudaklarından op 

lardan kalmıştır. 
ÖpUfmenln mucidi kim? 

Öpme ve öpüşmeyi kim icat 
etmiştir? 

Düşündüğümüz vakit pek eski 
denberi n1evcut olması lazım geldi· 
ğini zihnen kabul eltiğiıniz birço~ 
şeyler vardır Kİ, hiç te pek eski de· 
ğildir. 

Mesela ş"'msiyede, yağmur, bu 
dünyanın kuruluşundanberi vardır. 
Hatta dünyanın ilk zamanlarındaki 
yağmur. tufan cinsindendi. 

Yaimur olduğuna göre Ade 
moğlu, burtdan kaçınmak ta iste 
miştir, O haldt; (Ş msiye, insan ile 
beraber ardır,) Dıye düşünebiliriz 
ve şem iyeyi insanlıgın tarihine bağ. 

, laya biliriz. 
Fakat nazarı olarak l> 'yle bir 

düşünceye meydan veren ~emsiye· 
nin tarihi hiç ae böyle değildır; şem 
siys icat edileli iki yüz seneden bi 
raz fazla olmuştur. 

Öpme ve öpüşmeye gelince: 
Öpmeyi icadedenin Adem aley. 

hisselam, öpüşmeyi icat edenlerin 
ise Adem ve Havva olduğu - ta· 
rihler yazmaıuakla beraber muhak
kaktır. 

lnaanlar niçin öpU.Urler? 

insanların vücudunu örren deri, 
vücudun mahdut ve muayyen nokta· 
larında fazla bir hassasiyet malum 
dur. Esasen cildin kıvrıldığı, kıvnntı 

yaptığı her yerdeki hassasiyet düz 
yerlerdeki hassa iycUen yüksektir. 

Dudaklar, cildin kıvrıntı yaptığı 

yerlerJen hiri:fü, fazla olarak gene 
hassasiyeti yüksek olan dile de ya 
kındır. 

O halöe, öpüşmeı1in, hassasiyeti 
tabii olan iki mevcut kı mının biri· 
birlerile teması demektir. 

Öpüşmek, bu suretle tarif ve 
izah edilince hakikatte de böyl; 

Asri sinemada 
BU 

AKŞAM 

olunca tıbbi kaidelerin, sıhhi tavsi. 
yelf"rin dudaktan öpüşmenin tama. 
men önüne geçebileceği zannedile 
mez. 

• • • 
Enseden öpme 

Yazımızın başmcla da söyledi· 
ğimiz gibi, sevitenlerin biribirlerini 
dudaklarından de~il, enselerinden 
öpmeleri usulü tavsiye ediliyor. Bu 
usulün a)'ıhtia~ imkan var mı 
yok mu?. 

Bu imkana tayin edecek esas, na 
zari tavsiyelu değildir, vücudün ta
biatı, yapı~chr. 

Dudaklann, 'parmak ve ellerin 
hassasiyetini bildiğimiz içın öpüşme 
yi ve el sıkmayı İzah edebiiiyoruz. 

Y ;maklardan öpme de gene ay. 
nı esas ile izah edilir. Filhakika ya 
naklarda ve bilhassa elmacık ke 
miklerinin üst kısmındaki deride de 
h.assasiyet fazladır. Bundan dolayı. 
dırki yanaklardan öpülür. 

Burun uçlarindada vaziyet ayr.ı

dır. Birçok iptidai insanları~ burun 
larını yekdiğerine sürterek birbirle 
rini selamlamaları da bundandsr. 

Şurasını da kaydetmek lazımdır: 
Hassasiyetlerinin fazla oldutunu yaz 
dığımız biitün bu vü9 t k111mlarırun 

. hararete karşı ha asıyetl.·ri de 
yüksektir. 

Esasen bu Cfa ınsanlarm bu kı 
.sımların; yekdiğerlerile tenıas ettir. 
ıne ihtiyaçlarını ve adetlerini izah 
eJen sebeblercic-n bıridir. 

Büiün bu notaları )'~zmamııın 
sebebi, ensenin tabii bir şekilde, 
kendisinden istenen vazifeyi görebi-

göremiyt'ceği, bu 'aifeyi göre· 
cek şekilde yapılmış olup ohnadığı· 
nı tetkiğidir. 

Ense, belkemiğinin başına tesa. 
düf eder: iki tarafında fazla hassa· 
si yet, alacak derecedc. ıınir ve bir de 

ilim dilinde ( cümld senıpatii kebir ) 
denilen bir sinir cümlesinin boğum· 
ları mevcuttur. Ve bu itibarla öpül· 
meğe müsaittir. 

Bununla demek isiiyoruz ki; A· 
merikalı doktor John P. Kohler in, 
sıhhi tehlike ve zararlardan dolayı 
·kaldırılmasını tavsiye ettiği dudak. 
lardnn öpüşme yerine, esneden öp· 
me adeti tesis ~dilebilir. Yalnız şu
rası muhakkaktır ki enseden öpme, 
dudaklardan öpüşmeyi tamamen 
kaldıramıyacaktır. Çünkü çok defa 
ve helki daima, tabiat, her mülaha
zanın üstünde kalır ve tabiatın em
rettiğini yapmamıtk, pek çok insan· 
lar için imkan haricindedir. 

Yazımızı Amerikalı dosktor Jolın 
P. kohlerin sözlarile bitiroyoruz: 

"Hısderinizi bırbirinize aşılamak 
için opüşmek yegane vasıta değil 
dir. Mümkün olduğu kadar Cipüş 
meyinız, Hele dudaklardan opüş 

mek çok tehlikelidir. 
Bilhassa sıhhi vaziyetini bilme· 

diklerinizi yuzunun her hangi 
bir kısmından ve bilhassa dudakla· 
rından öpmeyiniz. 

Eğer öpmek, sizin için yapılma· 
sının ônııne geçemiyeceğiniz bir ha· 
reket ise öpmek için tercih edece· 
ğiniz yegane yer: Öpmek istediğini. 
zin ensesi olma'lıdır. 

Tecnibe ediniz, bu suretle hem 
sıhhi şekilde Öpmüş olacak ve hem 
de kendinizi muht mel tehlikelerden 
kurtaracaksınız." 

' 
l<wıırn \o.71 ı". 

TOR ( BAVRAÖI NIZAMNAMcSI 
BölUm 
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l\.cıbul tarıhı : l.J.l91193i 

Türk bayrağının yapılış, şekil, aksam, nisbet ve eb'adı 
ile çekileceği gönder ( Direk ) 

Ha) rn ın ') apılı u• ~ el.lı: 

Madde 1 Türk bayrağı 2994 numaralı kanuna bağlı örnekte gös· 
terilen şekil ve nisbetler dahilinde al zemin üzerine beyaz renkte ay ve 
yıldız konmak şartıle yerli ş1lıden yapılır. Ancak şalinin tedarikinde zor· 
luğa tes düf e.iilen yerlerde, en büyük mülkiye memurunun izin ve intiha· 
bı üzerine, rengi al olmak üzere başka kumaşdan da yapılabilir. 

IJa} rağın aksamı 

Madde 2 - Bayrağın 
A ) Çekildiği gönder veya direk tarafına gelen dıl'ma ( Uçkurluk ) . 
B ) uçkurluğun karşısındaki dıl'a ( Uçum ), 
C ) Çekildiği zaman yukan gelen dıl'ına ( Üst ) ve aşağı gelen dıl'ına 

( Alt ) kenarı denir. 
Ç ) Bayrağın gönder veya dıreğe çekilmesi için sancak salvosunun 

( ipinin J geçmesine mnhsu olmak iizere beyaz kumaştan sancak enince 
yapılmış olan ku;mına ( Uçkurluk ) ve bunu ğönder veya direğe gelen 
tarafına dış kenar ve şaliye dikilen t rafına da iç kenar denir. 

D ) Bayrağın üst ve alt kenarları arasındakı me fe bayrağın ( Enini ) 
ve uçkurluğun dış kenarile uçum kenarı ara ındaki mesafede ( Boyunu ) 
teşkil eder . 

E ) Bayrağı teşkil eden mustatilin kuturlarının birhirini katettiği nok
taya ( Bayrak merkezi ) ve bu merkezden ba} rağm üst ve alt kenarlara 
muvazi geçen mevhum hatta da ( Bayrak mihveri ) denir. 

Bo)'O{!l1ı i\ı uetlw . 

Madde 3 - Türk bayragı aşağıda gösterilen nisbetler içinde ya
pılır. 

A ) Bayrağın boyu genişlığinin tam bir buçuçuk mislidir. 
B ) Ay ve yıldızı meydana getiren dairelerin merkezleri mihver üze

rinde bulunur. 
C ) Ay, dış ve iç daire adı vetileıı iki daire muhitinin birbirini katetme

sinden meydana gelir, 
( Sonu Var ) 

8303 

resmigeçidi 
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1 BELE~_E_i_LA_A N_L_A_R_ı_~I 
Belediye ile Adana Elektrik Tıirk Anonim Şırketi arasınJaki münakit 

lmukaveleye istınaden biıinci teşrinin on dördünden itibaren ev , dükkan 
sahipieri gibi küçük müstehliklerin ve keza 31/cirinci teşrinden itibarrn 
fabrikalar ve ıesmi daireler gibi büyük müstehliklerin cereyan fiatının 
on beş kuruı1 tenzil edıldiği sayın hllkın malumu olmak üzere ilaıı olu 
nur . 8683 

1 - Belediye memur ve müstahdemleri için kumaşı Belediyeden veril 
mek şartile yüz on bir takım kışlık elbise ve yüz yedi a<let de tulumun 

dikilme;i açık eksiltmeye konulmuştur . 
2- Elbiselerin muhammen dikme bedeli (777) lira ve tulumlı:rın mu· 

hamm•n dıkme bedeli (214) liradır . 
3- Elbiselerin muvakkat teminatı (60) lira, tulumların ( 16) liradır. 
4 - ihalesi teşrinisaninin 22 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye encümeninde yapılacaktır . 
5 - Şartnameler yazı işleri kaleminde:lir. isteyenler orada gÖtebilirler. 
6- Taliplerin ihale günii muvakkat teminat ınakbuzlarile birlikte mu 

ayyen saatta Belediye encümenin! müracaatları ilan olunur. 
8687 7-11-16 -21 

Seyhan Defterdarlığından: 
Mevkii Miktarı Muhammen bedeli 

Alidede mahallesinde 
Taşçıkan sokağında 

Alidede mahallesinde 

Cinsi 
Arsa 40 metre murabbaı Beher metre mu

Dink yeri 140 " .. 
Battal ağa sokağında 

Reşatbey mahallesind~ Arsa 
Kadastronun 417 Ada 
19 parsel 

Narlıca mevkiinde Ka- Tarla 
ra Yakup oğlu Bed. 
rostan metruk 

36 .. " 

25 dekar eski 27 
dönüm 317 arşın 

rabbaı 40 kuruş 
50 

60 
" 

Mecmuu kıymeti 
2484 lira 

Cinsi mevkii ve miktaril~ muhammen lıedelleri yukarıda yazılı dört 
parça gayrimenkulün mülkiyetleri açık artırmağa çıkarılmıştır . ve 12 -
teşrinisani-937 cu na günü ih1lelerinin ıcra>ı mukarrer bulunmuştur . Is· 
teklilerin o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçala· 

rile Defterdarlığa müracaatları. 8648 27-2-7-11 

Vilayet daimi encume
ninden: 

! -Merkez kaza Tele fon hatları 

için Kozanın Bü}ük Çambeli orma
nından kestirilip hazır bulunan(1650) 
telefon direğinin mezkur ormandan 
Adanaya kadar nakilll'rİ açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesinde gösterilen 
her biı inin nakilleri (150) kuruştur. 

3 Açık, eksiltme, 937 senesi 
2 ci tqrinin 17 ci çarşamba günü 
saat 11 de tekrar vilayet daimi en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4- isteklilerin şartnameyi gör· 

mek üzue vilayet J. Komutanlığına 
ve ihale gün ve saatında O/o 7,5 
hesabile muval..kat pey paralarını 

verdiklerini göstuir makbuzla vila 
yet daimi encümtnine gelmeltri 
ilan olunur. 8686 7-12 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

, 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

2-11-937 Tarihinde ihale edil 
mek üzere eksiltme müddeti uzatıl
mış olan (7 4Y7) lira (84) kuruş ke
şif bedelli Adana Ziraat mektebinde 

yapılacak Samanlık ve Anbar inşa. 
alına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-
12 917 tarihine miisadıf perşembe 
günü saat ondd Nafia dairesinde 
pazarlıkla verilecektır . isteklilerin 
pozarlığ1 iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için iste<lıği 
vakıtta Nafia dairesine müracaat 
lan ilan olunur. 

7-11-16 21 8684 

Seyhan defterdarlı~ın • 
dan: 

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut yetmiş !:;eş adet Varıl ile 
yirmi beş sdet sandık 210 lira mu 
hanımen bedel üzerinden satılığa çı 

karı 'nuştır. isteklilerin 12 -1 1 937 
cuma günü saat on dörtte yüzde 
yedi buçuk teminat nkçasile Def· 
trrdarlığa görıııek istiyenler de her 
gün Ziraat Mücadele Müdürlüğiine 
ıııüıaca.tları8658 28 2 7 11 

---

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Yeııi Otel karşısında açlığım 

diş muayenehonemde •aat 6 dan6 
21 re ka.far h~~la k.,Lul cltığiıııi 1 
ve tedavi w diş imali hmusunda 
muhterem ıııüşlerileriıııe a z a m ı 

ttshılaıı gösterdiğim gibi cunıar· 
1 tesi günleri fukara İçin tedavi ve 

ı diş çtkıııek nıeccantndir. 8~56 

K<ly katipleri aranı;or j 

-
Seyhan defterdarlığın. 

dan: 

Un pazarında 6 numaralı dük· 
kanın bir senelık icarı muhammen 
bedeli olan elli beş lira üzerinden 

açık a. tırmaya çıkarılmı;;tır. İstek· 
!ilerin yuzde yedi buçuk te~inat ak 
çasile 12 ikinci teşrin cuma günü 
saat on dörtte defterdarlıkta topla
nan komisyona gelmeleri. 

8659 2&-2 7 11 

Ceyhan köyl~rinJe çalı~ınak üzere 
35 45 lira arasında a}lıkla en ,.z 
llkmektep mezunu köy katipleıi alı
nacaktır. Alınan bu köy katiplerinin 
atlı olma~ı şarttır . B1Jrılara ayı ıcJ 

hayvan yem bedeli de verilecektir . 
isteklilerin C•yhan Kaynı•kamlığıııa 
müracaatları . C. 2 4 

Aşçı ve hizmetç! 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hiznıelçi aranı}or. Mat. 

b.1amıza ınuracaat edılmesı. 

Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 

__ Kilo --.!::i> atı 

En az En çok Satılan Miktar 
ıc. s. A. s. Kilo = == -~= 

Rapımalı pamuk 
-

Piyasa parlağı w 27 29 
Piyasa temizi 

" iane 1 ---
iane 2 -

Ekspres 
Klevlant 34 38,50 

Y A P A ÔI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Çl~IT 
Ekspres ---

1 ı- -1 iane 

ı- ---ı Yerli "Yemlik,, 5.5.!_l_, --
.. "Tohumluk,. 

:-ı U BU B A T 
Buğday Kıbns 

Yerli 
---- ----

" ----- ----
" 

Mentane 
Arpa 
Fasulya ---- ------Yulaf 

-
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

---~ 

1 
Mercimek ----

1 
Susam j 

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 650-725 
üç l__j25 " " ... - Dört yıldız Doğruluk ·- - 650 

.D "' 

.!ıl: o.:: üç """"600 
" " ::ı c . -

- ..::ı Simit 900 
.S! "' " ·- > Dört yıldız Cumhuriyet 675 -" ::ı 

°" t>I üç 625 ,_ 
" " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

6 11 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
Surıtın• l'e .. 

Hazır 

1 !=i~i, 
Liret \97 

!ı... Kanun vadeli 
Rayişmark 1 
Frank ( Fransız ) 

~ '! Mart vadeli ~-ı~ Sterlin ( İngiliz ) 634 00 
Hint hazır - 4 l_QQ_ Dolar ( Amerika ) /_22_-\-20 
Nevyork 7 65 Frank ( isvi~re ) 

-
Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Keli eşek er 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zongtildak; Kok, Somikok, Kriplc, An 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere te-

!aş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö.nürlerine her cihetle rekabet etmek-

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satı 
• Tarsus kapısında Ali Rıza erı: ş y 

Kelleşeker. 1 
8641 11-30 

---~ 

' 
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7 Teşrinisani 1 

r 

1 

i 
1 

-·-~ ... ruttı:n.A.ı 

~·· ,.~,.'.M -- TÜF~K.8ÖZ'Ü 
'1.1111 ... 

jMa tbaacılıkl 
Mütenevv renkli 

ı, işlerinizi 

züııün oto 

inalarıııda 

nız. 

her türlii ta 

ançak Türksö 

malik mak 
yaptırabilirsi 

Eserlerini 

sözü matbaa 

ı L 

T 

c;.(i. .. , 1"' <.•ltlf 

Gazetecilik 

A N 1 

bir cild, renkli 
bir bpak böl 
c•k Türksöziİ 

* 
pılır. 

A B 
" karlvizi~ ve 

tırınız. 

nefis 

zi Tüık 

s·nda ba•· 
z bir tab 

ld içinde 

Temi 

bir ci KİT AP tab iş'eriniı, 

bir zamanda ~ 
eseriniz daha 
lenecektir. 

Kütüpha 

* bir şeklide eP, 

c ı L o ruf atla TürksÖ 

pılır . 

kıymet-

zelle~tirmek 
* Tür .. sÖZ~ 

nenizi gü. 

istiyorsa

ızr Türk· 
cellithane

Uız. Nefis 

nız kitapların 

sözünün mu GAZETE 
sı "Türksöıuııd 
ka her boyd• 

sinde yeptırı 

K 

KA YADELEN A -
man os ltpeleı indrn 

enni cihazlarla 

kaplarla nakle. 

en f 

ve 
dilen sudur . 

KAY ADELEN su-

ları ve 
sıhhi v 
sal arı 

gazozları en 
e tabii has-
haizdir. 

KAY AD ELEN ,u 
ları ve gazozları sıb· 
hat ve gençlik k•1 
nağıdır . Daima ı<A 
Y ADELEN içiniı ' 

KAY ADELEN 
511
, 

ları ve gazozl~'~ 
vinize kadar göll be' 
rilir . Depoya ha 
vermek kafidir. 

E 
L 
E 
N 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı. ( ~'{ 
arına dikkat rdiniz. KAY ADELEN Transitlerı: k 
ADELEN depolarıdır. rüyLk damacanalar : 100 u 

LEN) tapal 
Adana KAY 

1 lcrinize gönd 
Menbadan Ka 
yıkanmaktadı 

erilir. 
yadelen nakleden vagonlar her seferde KayadeleP 

r . 8495 62 

- Dr. Muzaffer LokrnB 
Hastalarını her gun eski muayenehalle 

kabul etmekted r. 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine ~ 

· si'/' 
1 Alınanya'ııın meşhur " HARTMANN .. fabrikasının her n' vı 

gazete ve" lllüstrası on .. mürekkepleri nıe,cu' tur. 
· liY' Satış yeı i : Mersın , 

sokak Nu ; 8 . ıı'' 
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