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Sovyetlerde ve ingilterede 
yeni silahlanma hareketleri 

Sovyetler 45,000 tonluk yeni zırhlılar 
yaptırmak teşebbüsiinde bulunuyor 

NDRA, FEVKALADE SİLAHLANMA İÇİN 
~HA 440,000,000 İNGİLIZ LiRASI KOYUYOR 
1 

'·0ndra: 1 (Radyo) - lngiliz ma 
~ . 

ıırı Avam kamarasında hükO. 
',0nümüzdeki sene içinde yeni 
'
1lahJanma istikrazı akdetmek 

~nde olduğ"unu bildirmiştir. 
:Yli ttelgraf gazetesi, derpiş e

liou fevkelade ~i~ahl~nma masra
OOQ,ooO lngılız !ırası tahmin 

> ledir. 
ltis : 1 (Radyo) - Lö Tan ga
e Londradan Bildirildiğ"ine gö

b~Yet Rusya, Japon filosunun 

1
1n tonluk ~gemilerle takviyesi 

ı~' karşısında mukabil tedbir al
~!Umunu hissetmiştir. 
1 

1kova hükümeti 45 bin tonluk 
it 

Yaptıracak lır. 1936 Londra 
1nlaşması mıicibince Sovyet 

nın bu kararını bugünlerde in-

1YMETLI BiR V ALI 
------~-
~tfi Kırdar 
~lanbul Valisi oldu 

giltere hükumetine bildirmesi bekll'n
mektedir. 

Malum olduğ"u üzere Japonyanın 
mevcut muahede hılafına olarak 35,oOO I 
tondan büyük zırhlı inşa etmeğ"e ka-

rar vermesi üzerine Amerikada elli 
bin tonluk zırhlı yaptırmağı lüzum 

görmüştü. Simdi Sovyet Rusy ,nın da 
bu yarışa girmeğ"e mecbur kaldığ"ı 

anlaşılyor. 

TUNUS 
TUNUS! 
ftalyada büyük 
tezahürler oldu 

Paris : 1 ( Radyo ) - Faşist 
parlamentosunun dünkü toplantı
sında hararetli müzakereler olmuş· 

tur. Parlamentonun içtimaı sırasında 

Faşist gençleri büyük kütleler ha

linde Venedik meydanında toplan. 

mış ve " Tunus , Tunus • avazele. 

riyle haykırmışlardır . "Yaşa Duçe., 

sesleri de bunlara ilave edilmiştir. 
Roma sokaklarında mahşer gibi 

bir kalabalık saatlarca kesafetini 

muhafaza etmiştir. 
Prağ : 1 ( Radyo ) - Bazı ajans 

ve radyolar,ltalyada Tunus meselesi 

hakkında gençlik tarafından nüma

yişler, tezahürler yapıldığından bah 

setmektedir. Bu haberler asılsızdır , 

Venedik meydanında toplandığından 
bahsedilen kalabalık , Faşist parla

mentosunun toplantısına iştirak için 

giden mebuslar kafilesinden başka 

birşey değildir • 

B. Çemberlayn 
süallere maruz ! 

" Siz lnglllz gemilerine yapı 

Dün Adanayı temsil eden 200 ki ilik 

Bir müntehibisani grupu 
Tam bir serbesti içinde vilayet 
umumi meclisi azalarını seçti 

Partimiz namzedleri büyük bir 
ekseriyetle intihab olundular 

Dün müntehibisaniler Partı sa
lonunda toplanarak Vilayet U muıni 
Meclisi azalarını seçm şlerdir . İnti

haµtan evvel Partimiz tarafından , 
Parti namzetlerini seçmek üzere bır 

yoklama yapılmış ve namzetler tes

bit edilmiştir.Tam bir serbesti içinde 
yapılan bu yoklama neticesinde şu 
zevat ekseriyetle Parti namzedi ola-

rak seçilmişlerdir : 
Fahri Uğ"urlu 

Nevzad Güven 
Şemsa lşçen 
Sabri Gül 
Kasım E.ner 
Doktor Snlim Serçe 

Fevzi Dural 
Yoklamayı müteakip intıhaba ge

çilmiş ve Parti namzetleri çok büyük. 
bir ekseriyetle Vilayet Umumi Mec
Iisı azalıkhrın~ seçilmişlerdir Adla· 
rını ortaya konanl~rdan 

Doktor Ali Naim 
Süleyman Çelik 
Osman Altıkulaç 
Leman Sepici 
Tevfik Kadri 
Hulüsi Akdağ" 

Ekalliyette kalmışlardır . 

Hararetli miiıakereler olnıu~ ve 
intihap geç vakte kadar devam eı

miştir . 

Balkan Genel Kurmay Konferansı 

KONFERANS MESAiSi
NE DEVAM ETMEKTE 

J•n 
Ilı Ulus arkadaşımızda şöyle 
' er v•rJı: 

l lan taarruzlıır durmııdan mı j G I K 
yoksa durduktan sonra mı 1 ene urmay Başkanları Atinada 

birçok yerleri ziyaret ediyor ~nb_uı Valiliğine Mani'a VAiisi 
I Luıti Kırdar'ın tayin edilme-
1ndaki kararnamenin yüksek 
arzolunduğ"u haber alınmış-

~~tor Lütfi Kırdar çok değ"erli 
tı Ctimizdendir. 

e' t~clce Büyük Millet Meclisinde 
'f ~iln ~onra Mani,a Valiliğine ta· 

.ıııış ve burada çok kısa bir 
tt8S kÇinde herkesin takdir ve ala-

t aıanan güzel umran eserleri 
1 ltttirmiştir. 

sıfl 1 
;,1alürfi Kırdar kıymetli mesai· 
'Ilı Yete çok güY.el eserler ka-
11'f halkçı ve inşacı bir idare 
l~· 

11 '"ildir. 
' nhuı vilayetinin de çok kısa 
'I ,..4n içinde LO.tfi Kırdar'ı ı de· 

t ltnalarından geniş mikyasta 

0 eJcceği şüphesizdır. s ........_ 

Parla'ln caddelerinden birisi 

Fransadaki grevler 
henüz yatışmış değil! 

Bütün servisler inkitaa uğradı 

DALADYE RA YODA BiR NUTUK SÖYLIYEREK 
HÜKÜMETIN GREVCiLERLE MÜC \ DELEYE 
ŞiDDETLE DEVAM EDECE<'.31NI BiLDiRDi 

l"aris: 1 (Radyo) Grev hareketi 
~gittikçe inkişaf etmektedir. Hüküme· 

tin şiddetli tedbirler almasına ra~men 

grev hemen her tarafta tatbik olun
maktadır. 

()ınanın Tuna ve Bal-

Sendikalar mümessilleri hükümet
le temasa yanaşmamaktadırlar. Butün 
servisler inkitaa uğ"ramıştır. işçilerin 
yüzde yetmiş beşi işbaşı yapma
mış bulunuyor. Fakat grev disiplin 
dahilinde cereyan etmektedir. 

ll. siyasetinin mahiyeti 

ltıanya, İtalyanın cenubi şarki av
P~ya verdiği ehemmiyetin manası 

Daladye dün akşam saat 20 de 
radyod~ halka hitaben verdiğ"i nutuk
da, hükümetin grevcilerle mücadelede 
devam edeceğ"i ve alınan kararların 

kat'i oldutunu söylemiş ve halkın 
gösterdiğ"i süküdet ve itidalından do
loyı teşekkürlerini izhar elwiştir. 

su da Jtalyada gülünç telakki olunu
yor. Fakat, Alınanyanın 1talyaya 

Muaollnlyl ziyaret edeceksiniz?,, 

Londra : 1 ( Radyo )- işçi Par· 

tisinden bir mebusun Avam Kama 

rasındaki bir süaline cevap veren 

Bay Çemberlayn, Musoliniyi ziyare

tind~n memnun olduğl'nu söylemiş· 

tir . 
Muhalif liderlerden Bay Atli de 

kendisine şu süali sormuştur : 

- " Siz ltalyan tayyareleri \,.

rafından lngiliz gemilerine yapılan 
taarru~lar durmadan mı yoksa dur

duktan sonra mı Musoliniyi ziyaret 

edeceksiniz ? • Çemberlayn Bay 

Atlinin bu süaline şöyle cevap ver 

miştir : 

- Ziyaretimin tarihi hen.iz tes 

bit edilmemiştir , 

Çek kabinesi 
istifa etti 

Cümhurreisi seçildi,yeni 

kabine de kuruldu 

Prag : 1 ( Radyo ) Kabine 

istifa etmiştir. Y rni kabineyi Rudof 

teşkil etmiştir. Yeni Çek Reisicüm

huru da intihap edilmiş bulunmak· 

tadır . 
·~, 

t • : Te,rlnlsıınl ] - Tay- ticeler biraz da ltalyanın hoşuna gi· 
deeek mahiyettedir. Bu n:ticelerden 
biri Fransanın nüfuzu azalarnk, orta 
ve şarki Avrupada Fran•ız ittifaklar 
sisteminin bozulması diğ"eri de Tuna 
havzası ve Balkanlara doğ"ru Alman 
nüfuz ve hakimiyetinin ilerlemesi
dir. 

Yugoslavyada kaybettirmiş olduğul · ---·---,---.....-,..,_:;-'-.:;~

ı~ ').inin Rı>ma muhabiri, Al
~ . una havzası, ve Balkan-
lısadı hedefleri karşısında 
Vaz· 

ı : •yetini gözden geçireı ek 

~~ 
; 1i anlaşması ve bununla va-
li, 1 Ve siyasi meselelerdeki 
'ıin lalyada kendi harici siya
~ kde büyük, bir muvaffaki

a tadır. 
linin· .. d h 1 ı~ ın mu a a esi de Hıt-

'in·sevkeden ve Almanyanın 
b'. tide etmesine yardımı 

, ır h k . 
~~ are ·et sayılıyor. ltal-
lc f c hu, "mihver,, in men· 
~i ngi)iz . ltalyan dostluğu 
ı11~1llet etmiştir. 
, ·'Yetin doğ"ru bir ifadesi 
ı\~~i kadar bir siyasi ince

•· a kabul edilm !lidir. ••• lıyetJe ortaya çıkan ne 

Bunlardan ılki ltalyanın lehine
dir. ıtalyanın orta Avrupada, Balkan 
!arda ve Akdenizde vaziıreti harpten 
bl'ri, billıas<• faşizmin iktidara g-el
diği guıııkn itibaren Fransa ile bir 
rekabet mevzuu teşkil etmiştir. 

Bunun için, ltalya Fransız siyase 
tinin muvaffakiyetsiıliğ'inden mem
nundur. 

Alman iktisat nazırı Dr. Funkun 
son ziyaretletleri ile Tuna ve Balkan 
memleketler indeki Alman nüfuzun· 
dan ltalyanın iktisadi veya siyasi 
menfaatlerine zarar geldiği korku· 

ticari menfaatler hatırlanırsa bunun ı 

aksini kabul etmek lazıırdır. •••••••-••••••-
Bununla beraber, iki dust arasında 1 

rekabet olamaz deniliyor. Belki doğ"· 
ru. Fakat vaziyeti tamamiyle gôrüle· 
bilmek içın, Alman tesirine duçar bulu· 
nan memleketlerin, bilhassa Çekoslo. 
vakya Macaristan Yug.ıslavya ve ro
manyanın ne düşündüklerine bakmak 
lazım. Bunlar ırerek hudutları içinde 
ki Alman ekaliyetleri dolayısile Al
man siyaseti altına girmek tehlikesini 
gösteriyorlar. 

Bu memlekstler Almanya ile tica· 
ri faaliyetlerinin artmasını eadişe ile 
karşılamaktadır. 

Çünkü harici ticaretinin yüzde 
elisioin, belki biraz daha fazlasının 

Almanya ile olmasını kabul ediyorlar 
fakat bunua yüzde 75 gibi çok fa7la 

- Gerişi ikinci sahifede -

iç Sahlfelıırlmlzde 

Delice Yarış 
} azan : loyd Corç 

• 
Söz ve Namus 

• 
Taşrada Tiyatro 

( Hıl.üye) 

Mar&,atrmlz Fevzi Çakmak 

Avukatlık kanunu 
ve hazine avukatları 

Ankara: 1 (Telefonla) - Yeni 
avukatlık kanununun ) ürüılüğe gir 

mesi arifesinde lstanbul'da bazı ha

zine avukatlaıının istifa ettiği ve Ma 
liye Vekaletinin bu istifaların deva 

mı ihtimali karşısında tedbirler al· 

makta bulunduğu bazı lstanbul ga 
zetelerinde yazılmıştı. Maliye veka

letinden yaptığımız tahkikata göre 

bu neşriyatın dotru olmadıiı anla 
şılmaktadır. 

Vakıa avukatlık kanununun lıe. 
şinci maddesinde devlet, vilayet ve 

belediye bütçesinden maaş veya üc 

ıet alan avukatların yalnız memur 

bulundukları dairelerin işlerinde a 
vukatlık edebileckleri hakkında bir 

hükum varsa da kununuh muvakkat 

sekizinci maddesinde bu hükmün üç 

sene tecil edilebileceği yazıldır. Bu 

vaziyete göre kanunun bu hükmü 

hazine avukatlarının vaziyetine halen 

müessir olamıyacaktır. lstanlmlda 

iki hazne avukatının ist•fası vaki ol 

muşsa da bu istifalar başka se 

beplerden ileri gelmiştir ve avukat 

Alina : 1 ( Radyo ) - Balkan 

Genel Kurmay Konferan'ı mesaisine 

devam etmektedir . Genel Kurmay 

Başkanları dün muhtelif karargahları 

gezmişlerdir . Ayni zamanda meçhlll 

asker mezarına törenle çelenkler ,l)o

nulmuşlur. Dost Devletler Genel Kur

may Başkanları şehrin muhtelif yer. 

ierinde de gezintiler yapııuşlardır . 

Bu akşam Bay Melaks s Genel 

Kurmay Başkanlaı ı şerefıne bir ziya

fet vermektedir. Pazar günü ögledeo 

sonra da Hariciye Müsteşarı bir ka. 
bul resmi tertibedecektir . 

Müzakereler daha birk"ç gün 
devam edecektir, 

İş Bankası 
ikramiyeleri 

Ankara : 1 ( Telefonla ) iş 
Bankası Tasarruf hesapları Piyan

kosu bugün Umuıni Merkez salo
nunda çekildi. 

69671 numaraya 1000 , 46'13 
numaraya 500,3383 numaraya 250, 
2118, 19369, 21620' 74602, 3514 
numaraları 250 ~rr lira ikramiye 

isabet etmiştir. Daha üçyüz kadar 

tasarruf hesabına muhtelif ilCrami· 

yeler isabet etmiştir , 

l ... eydi Çemberlayn 
Dün bir nutuk verdi 
Londıa ; 1, ( Radyo ) - Ba~ 

vekil Çemberlay'nın zevceleri Ley

di Çemberlayn bugün Radyo ile 

bir nutuk v~rmiştir. Bayan Çem· 

b erlayn, son dünya hadiselerınin 

lngiliz siyaselinin inki~afına engel 

olduğuu mamafih hadiselerin ·inki

şafına intizarın zaruri bulunduğu· 
nu söylemiştir. 

- -
lık kanunu hükümleriyle alakalı uu· 

lunmaktadır. 
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Politika 

SiLAHLANMADA 
DELiCE . Y A.RIŞ 
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aleminin en ınübi.n icadı olan P3~: 
şüt, pek iyükseklerden sukut e k 
bir insanın inme hızını aıattcrı~ı 

Kazalarda çeltik ·Kültür direktörlüğü ' Pamuk brosü şefi şehri
mizden geçti 

Hitlerin yüzünü gülderen lngiliz 
ve Fransız siyasetinin ihmalidir 

tetkikatı 
Bir heyet sahaları tesbit 
için kazalara gidecek 

---Yazanı--- Ziraat vekalet çeltik mütehas
sısı Harun Onuk; Maraş ve Gazian
tep vilayetlerinde çeltik sahalarını 
tetkik ederek şehrimize dönmüştür. 
Mütehassıs Harun Onuk; sıhhat 
ve i.;timai muavenet müdürü doktor 

Loyd corç 

Şimdi ne olacak? Birkaç hafta 
evvel muhakkak görünen harp fa 
ıiliz ve fransız baıvekilmin Alman 
yanın Çekoslovak meselesindr.ki 
bütün taleblcrioi kayıtsız ve şartsız 
kabul etmeleri üzerine Avrupa ufuk 
tarından uzaklaştı. 

Bununla beraber Münihte Çe. 
koslovakyanın tamamiyeti ve istlk 
lali babasına demokrat Avrupa dev 
Jetlerinin satın aldıkları muvakkat 
Avrupa sulbuna raimen Avrupada 
emniyat ve sükun hisleri bir türlü 
teessüs cdememlştir. 

Avrupının harpde uçuruma doğ 
ru gidişine bir fıen olacak sanılan 

Münib pakb bilhassa bu gidiJi hız· 
)aştıran bir sebeb olmuştur. 

Münib aıılaJmaaım kahir bir ek· 
seriyetle tasdik eden lngiJtere par 
lamentosu İngiliz harb masraflarının 
artırılması hakkındaki kanunu itti· 
fakla kabul etmiştir. 

Sulh istiyen fngiliz hükiinıeti de 
harbe hazırlanan bu çalıımaları 

azaltmak şöyle dursun, en kısa :ıa 
man içerisinde mümkün oldutu ka 
dar fazla harp vasıtalarına malik 
olmak İçin icap eden bütün tedbir-
leri almakta kusur etmiyor, 

Bu son üç sene içerisinde lngil. 
tere hü~ umetinin harp masraf mı üç 
misline çıkmıştır. 

E~er hükumet Münib anlaşma 
smdan sonraki veaatlerini tutacak 
olursa gelecek sene lngiltere bava, 
kara, ve deniz ordı.;larının masrafı 
dört misline çıkacaktır. 

Franıa bu sahada lngiltcrenin 
verdiği örneti tatbik ediyor. 

Fransız ve İngiliz başvekilleri 

sulhun bir zaferi olarak selamladık
ları Münib anlaşmasından sonra mı. 
Uetlerincı döndüler VG harp hazırlığı 
için daha fazla para sarfetmedikle· 
riAden dolayı aflanm istediler, ve bu 
hatalarım tamir etmek için ellerinden . 
geleni yapmakta tereddüt ctmiyecek 
!erini vaadettifer. 

Hitlerin bir parça sert olan iki 
nutkunda Almanyanın bu yarışta 
Fransa ve lnglltereyi yakından takip 
edeceğini resmen bildirdi. 

Anlaşmadan sonra ıörülen bu 
manzara karşısında insan, f ngiliz ve 
Fransız başvekillerinin Münihte Hit· 
lerin elini sıkmadığını, bilakis biri . 
birlerine yumruk salladıklarmı sanı 
yor. Bu maıızara tabii Hitlerin de 
canım sıkmıştır. 

manzaranm başlanııcında korkudan 
titrediler. 

Hatta Mareşal Göring bile bu 
işte tereddüt etti. 

Yalnız lngiltcre ve Fransanın 
Çekoslovakya meselesinde takip 
ettikleri miskin siyaset Hitlcri haklı 
çıkardı. 

Fakat Hitlerin zaferi. bu zafer· 
den doğan neticeler yüzünden şaşa · 

asını K.aybetti. 
ln2'iltere ve F ransanın silahlan

ma!lını yakından takip eden Alman
yanm yeni çahımalar ı her Alman 
evinde neıeyi ortadan kaldıra~ bir 
vesile oldu. 

Halbuki H;tler bu zaferi kazana· 
cağından emindi. 

Fakat:bu zaferden sonra lngil· 
tere vıeFransanın silahlanmaya ya· 
naşacaklannı aanmıştı. 

Bu tahmin tahakkuk etmedi. 
Hitler ispanyada ve merlceıi Av 

rupada istediklerini elde etti. 
Fransa ve lngiltere bu zaferi bir 

Kemal, İçel sıtma mücadele reisi 
daktor Abdürrahman, Maraş sıtma 
mücadele reisi doktor Rüştü, ziraat 
müdürü Nuri, nafia fen memurların· 
dan Aliden mürekkep bir heyetle 
birlikte bugün Kozan, Kadirli ve 
çeltik ekilen kazalara giderek çel. 
tik durumunu ve kesik sulamaya 
tabi olabilecek sahaları tetkik ve 
tesbit edeceklerdir. 

Mersin Fümigatuvarında 
tetkikat 

Şehrimiz mücadele istasyonu 
müdürü Haydar lrtel Fdmigatavar
da pamuk işlerini tetkik etmek üze. 
re dün Mersine gitmiştir. Bugün şch 
rimize dönecektir. 

Ziraat muallimliği 

emrivaki olarak kabul ettiler. Vilay•timiz ziraat muallimliğin~ 
Fakat Almanya ümit etti&'i jibi tayin edi1en yüksek Ziraat mektebı 

hup ve silahlanmt masrafla .. ını azal mezunlarmdan Kemal Gökcara şeh 
tmak imkanlarını bulamadı. rimize gelmiş ve vazifesine başla. 

Avrupa bugün her zamankinden mııtır. . 
daha çok buhranlJ bir vaziyettedir. 1 " 

~~çbı'~ devlet kcn'1isi~~ emniye· a;---...,-~ .. --,~,!.ı-:-,~(o:--.ır-~~r::ı,.., 
tto gormuyor boyuna sılahlanıyor -..o~~;•,... ·- ;. .._....._...._, 
Fransa ve lngiltere siyaset adımlan K:J' " . 
Almanyayı aldıklariyle iktifa ettirmek .J ) • • • ,.. 

ve daha ziyadesini istememek için 
silahlanmaktan başka çare olmadıtı 
fikrindedir, 

ispanya daha tamamiyle Franko· 
nun hakimiyeti altına girmedi. 

1 lktncltetrln 038 

Gökyüzü açık. Hava hafif rüz 
ıar lı. En çok slcak gölgede 22,5 
derece. Geceleri enaz sıcak 13 de. lsnanyadaki cümhvriyetcilerin 

kahramanca müdafaaları bu neticeyi rece. 
bu gün bile çok şüpheli gösteriyor. 

Almanyaya eski müstemlekelerin l 
iadesi fikri fngiltere ve Dominyonlu j 
da çok şiddetli bir muhalefetle kar 
şılandı. i 

Münih anlaşmasından doğan he· · 
yecanlarm çabuk soğuması Hitler 

ve Musolininin kafasında yeniden bir 
tereddütler uyandırdı. , 

İngiliz mebusan meclisinde lngil• 
terenin Almanyaya yanaşmasına 

muarız olan nüfuzlu adamlardan 
mürekkep kuvvetli bir grup var, 

Eden busiyaset taraflarını kendi 
partisine topluyor. Bugün Edeni 
lngilterede milli bir lider olarak ka. 
bul eden bir çok insanlar vardır. 

Münih anlaşması ile biten buhran 
lnıilterede yeni bir hükuıııetin tesisi ı 
lazım geldiği kanaatini birçok kata· 

lara yerleştirdi. 
Eden parlementoda irat ettiği 

bir nutukta bu fıkri bir devlet ada· 
mma çok yakışan ciddi bir vekar 
ile müdafaa etti. 

Almanyada yahudiler aleyhine 
günden güne fazlaşan tazyik, muh 
telif milletlere ait gemilerin sık sık 
bombardımanı lngilterede hissiyatın 
gerginliğini artırıyor. 

Yeni inıihap mücadelesinde 'rey 
veren lngiliz vatandaşı bu hadise 
karşısında bugünkü hükumetin . siya · 
setini tawip edebilecek mi? 

Eğer hüküm~t siyasetini değiştir· 
mezse lngiliı vatandaşlarının mühim 
bir ekseriyetinin reiyini atamıyaca 
cağ'rna emin el malıdır. 

ilimizde üç yıllık bir 
kalkınma programı 

hazırlandı 

Kültür direktörlüğünce ilimizde 
kültür kalkınmasına dair üç yıllık 
bir program hazırlandığı haber alın· 
mışbr. Bu kültür kalkınmasına ait 
fişler de tamamlanmıştır. 

Ziraat vekalati pamuk bürosu şe. 
fi Necati Göray Malatyadan şehri· ı 
mize gelmiş, pamuk ~urumu ha_k· I 
kında alakadarlardan !azımgelen ıza. 
hah aldıktan senra Ankaraya git· 
miştir. ' 

Maaşlar dün verildi 

· · 1 b" ~ 1 tt" Paraştl' ıçın yapı mış ır a e ır. se' 
baularının zannettiği gibi, yakın 
nelerde icat edilmiş değildir d ııci 

Paraşütün icadı ta onYe 1 

0
• 

Verıı• asra kadar çıkar. Piskopos . dt 
ziye yazılaımda, 1617 sene:ı~ii 
Venediktc böyle bir alet gor 0~ 
~iinden bahsecier. Fakat şuphe y ii' 
k. l " ·· ı··k t"Cf ı o zaman aı paraşutçu u r.ı' 

Vilayetimiz Emniyet 
müdürlüğü 

belerini bu derece cüretli ola;ikİ 
yapmıyorlardı. Paraşütün h~ ,d~ ~İn 
tecrübeleri daha pek yakın 11 

·~ Ma!iye ve hususi muhasebece 
memurların birincikanun aylıkları 
dün tamamen verilmiştir. 

yapmışlardır. ~lııı' ece 
1783 senesinde, F rı:rnsada ~ 0• 

Eskişehir Emniyet müdürlüğüne j 
tayin edildiğini yazdığımız Necmelti· 
nin yerine Çorum Emniyet müdürü 
İsmail Hakkı Tarının tayin edildiği 
Vilayete bildirilmiştir. 

Bir şoför sarhoş olarak 
yakalandı 

Vezir oğlu Hüseyin Genç admda 

Hırsızlık mı yapacaktı ? 

Malatyalı Şaban oğlu Nuri admda 
birisinin Reşatbey mahallesinde otu 
ran Safanın evine hırsızlık maksa
diyle girdiği anlaşıldığından yaka· 
lımmlş ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

pelye kolleii fizik profesörü LO ~ıı· 
k kutr marı Sebastiyen 80 parma gi· 

da iki şemsiye ile bir tecrübeY~ bU 
rişmiştir. Birer elinde bulunıı~ ·nd 

. . t 1 b" . bJrl gemş şemsıye er e ır evın f~ 
pro 

kalından aşağıya atl:ımıştır. ff~k 
fesör hakikaten bunda rnu\'8 M 
olmuştur. Ondan sonra dünY3,~ 
birçok baloncuların muhtelif ylt~ıı 

··be• 
sekliklerden paraşüt tecıU 

yaptıkları görülür. lıkt~ 

bir şoför serhoş olduğu halde. halkın 1 ~ 
hayatım tehlikeye koyacak bır su 

rette otomobilini sürdüğü gör~ıerek Romanın 
yakalanmış ve hakkında kanunı mu· 

Tuna .ve 
siyaseti 

Son senelerde bütün havacı ıneY' 
olduğu gibi, paraşütçülükte de ra~· 
dana gelen yenilikler, teknik ~eetle' 
kiler sayesinde birçok meınle t'ri 
de, Frans1da, lngilterede; ~t~: 9l 

81 
kada ve Sovyetlerdr! paraŞU şıı'· 
l k ~d · b' h ı· · alrJl' 

amele yapılmıştır • Balkan 
Arabasını çarptu arak 
başından yaraladı 

Battal oğlu Sıddık adında birisi 
sürmekte olduğu arabasını Hacıbay
ram civarmd<i İbrahim Yunus Kızı 
Nerimana çarptırarak başından ya· 
ralanmasına sebebiyet verdiğinden 
yakalanmış ve hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

----
- Birinci sahifeden artan 

ama . a etı ır spot a mı h8vB 

Kadın ve erkek paraşütç~t:r ytı1 ıŞ 
meydanlarında tecrübelerıtı1 

derecesine çıkarmışlardır. . c.rfJ . . ·ııı o 
bir nisbete çık~a~ı .onlara istiklalle.~:- I Vılakublanyada hir Irıgı 11 ıJI 
nin ellerinden gıttığı korkusunu ven 

1 
metre yükseklikten a.-dı ardıtJ3 131~ 

yor. 1 altı kere atlamıştır. Keza ··~çns~ ~ 
Bunun sebebiledir ki, bütün yu. 1 adında bir Amerikan para:tlaıtış8' 

mnrtalarının bir sepete toplanmnması de 800 metre havadan yirfll1 t oıı 
için baş'<a memleketlerle ticari müna- dakikalık faı;ıla ile dokuz 588 

11
tlf 

sebetıerini artırmak imkanlarını arı· iki dakıkada yirmi bir defa 51sı~ 
yorlar. mışlır. Bugün 29 yaşında 0111~ıeıİ 1 Bu ingillcn•nin istifade edebilece "Wı 

-----------·--- ' ği bir fırsattır. dünyaııın en maruf paraştı ttıYY~· 
İt<ılyada herhalde böyle yapmak den birisidir. Şimdiye kadar ) 8~ 

Şimali İrlandada 
karışıklıklar 

Gümrük binaları dina -
mitle berhava edildi 

Londra : 1 ( Radyo ) - Şimali 
lrlanda hududu üstünde bulunan 
gümrük binala" mt>çhul eller tara· 
fından dinamitle berhava edilmiştir. 
Telefon telleri kesilmişti r. Hükumet 
bu vaziyet üzerine tahkikata başla. 
mıştır. 

Yugoslav birliğinin 
yirminci yıl dönümü l 

1 
ı 
i 

Belgrad : 1 (Radyo) - Y•gos· 1 

lavya birliğ inin yirminci yıl dönümü 
bütün Yugoslayada büyük merasim· 
le kutlanmıştır. Su münasebetle Yu 
goslav matbuatı sahifeleri bugünün 
tezahürlerini tesbite hasretmiştir. 

istiy•)r. resin::l~n 500 den fazla atlrı}'1 şba;ıfl 
Italya Tuna havzası ve Bankalar· mıştır. Bir Sovyet pilotunun_ \.3~~ 

b l d ıı.- ı bır · ~k da mühim menfaatleri u un uısunu dan geçen ço~{ heyecanı ··~ tı' ~~ 
inkar etmiyor. paraşütçülük tarihinde bü)'0 

1 
1 

Çekoslovakyadaki son siyasi de: hadise sa}'ılmaktadır. . bt:ıU11 ~ 
ğişiklik dolayısiyle Hal.ya orad~, esk~ Pilot bir gün tayyaı esı ııı~ ı:ı 
lejiyon şefi general Gaıdanın ıd~res~ .. . J k k boŞ 1 

altında bir faşişt hareketi takvıyeyı suratıy e uçma tay en ttıYY~ 
ümit ediyor. doğru kendisini atmı.ş. fakatp ,ıı~tiı hı 

ıtalyan 1 i ;aret heyetleri _Balkanlar renin kanadına takılmıştır. . 11rı~ . b' k gibi l ı da fanliyette bulunuyor ve ltalyannın yırtılmış, pılot ır ·urşun f.,~9 ~' 

genç diptomatlarından en iklidarlısı doğru inmeğe başlamış1 ır bVş~ 1 

ol"O ., ~ 
Bükreşe gönderilmiştir. kon<lisinden evvel atlamış ' jıı!11•' 

Bunlar bu sahada İlalynn tesirini bir paraşütçünün üzerine eÇ f q 

göstermey~ kar ar verildi~inin delille· açılmış paraşiilün yanından ~~ş 
r'dir. ken birinci paraşütçü aı":ir ı 

iyi malumat alan İtalyan rnahalifi boşlukh kavramıştır. Fakat . bt 
Kara denize yakından ltalyan tesirinin k d 01 ~· ı 

raşiit i i a aını taşıyaına . rıfı 
görüleceği bir saha olarak bakıyor- b 

1 
ı . • · }ıı ,. 

ket versin tm arın oırısı 1 ıı.,, 
)ar, Ticari statistikleri gösteriyorki . der ıı . 

ld bulunan imdaJ aletim şoh 
Romany.ı ltalyaya ondan . a ığmın I "k. paf'B ( ~ u 
iki mislinden fazlasını satmaktadır. 1 mıştır.. Bu suret!e ı wı ıntı\lııf ; 

Biraz daha az mikyasta olmakla sağsalım yere ınmege 
beraber vaı.iyet Bulgaristan ve Tür~ i· olmuşlardır. 
ye için de böylediı. I __ 

Bunun için, İtalyanın bu memle
ketlerle mütevazin bir ticaı et müna· 
sebatına girişmiyc çalışacağı bekle
nebilir. 

F ransada yangıolr. 
yaptığı zarar 

ı~ , 
rıil r 

il 

Almanyamn silih ve ordu bakı
mından Fransa ve lngiltereye yetiı 
mek için sarfettiği milyonlar yüzün· 
den bu memleketin iktisadi hayatı 

çok aju bir yük altına girmiş bulu 
nuyor. 

• ....................................... - ...................... _.. ..... _.~$--gWBmlliBımm*~M ____ :::::.;; ____________________ ~----~~~---- _____________________ -=:::::::~;.;;;:;.~ ...... ~,;......------------------------------ seıır. f· 
F ransada her lıJ)o 

Hltler ve onun hayalci muavini 
Mareşal Göring Almanyamn böyle 
alelacele mYthiş bir silahlanma yü 
zünden girdiği ajır yükün altında 
ezilmemesi için çok çabaladılar. 

• Fakat Almanyanın iktisaditakati 
kalmamıştır. Doktor Şaht cu nisbet. 

siz masrafların Almanyanın iktisadi ya 

tmaverdiği zararfgizlemedi ve kısa bir 
zaman içerisinde bu silahlanma ma 
rafı azaltılmıyacak olursa Almanya 
nın iflas edeceğ=ni de ıöyledi. 

Cüretli fak at aynı zamanda ma 
h:ıretli bir idare adamı olan Hitler 
askeri ve mali bir maceraya atılmak 1 
ta tereddüt etmedi. 

Genareller ve maliyeciler bu 

F
ransada Emlak Bankası 

müdürüne Rene Pemad 
imzasiyle gelen bir mek· 
tuptı: "HükQmetin ter 

tip ettiği bu gibi piyankoların bir 
şans oyunu değil, bilinerek daAıtılan 
ikramiyeler olduklarına eminim. Bunun 
aksine inınacak kadar budala değili 
m. Yaptığınzı anlaımalarla paraları 

taksim ediyorsunuz. 

lşte size numaramı veriyorum. 

Bu sefer büyük ikramiyeyi bana 

çıkartırsanız kazancımın yüzde otuz· 
unu size verebilirim. Bu teklifimden 
emin olun. ben namuslu bir adamım, 
verdiğim sözü tutatım, Sizi aldata· 
catımı ümit etmeyin. demektedir. 

Banka mijdijrij bq mektubu bir 

Söz ve 
tebessüm ile mukabeleden sonra bir 
kenara koymuştu. Fakat geçt"n gün 

' ayni ismi taşıyan bir kartvizit kati 
bine verilerek banka müdürüne ve· 
rilmesi bildirilince müdür işi nıer ak 
etmış ve katibine bu adamı kabul 
etmesini söylemiştir. 

Ziyaret salonunda katip, geoç 
ve kibar tavırlı bir adamla lcarşılaş
lıktan sonra dallı söz söylemeğe 
mahal kalmadan ziyaretçi elindeki 
zarfı lcatibr uzatarak: 

- Müdür beye teşekkür ettiği

mi bildirin. O sözünde durdu. 

Ben de sözümde duruyorum. 

Namus 
Görüyorsunuz ya ne dost adamım .. 
Bu zarfta 700 bin frank var. Piyan· 
kodan bir milyon frank almıştım. 

Yüzde otuzu bu kadar tutuyor. 
Gelecek kere 5 milyonluk iknmiye· 
yi bana verirse ayni şeraite razı o 
!urum .. Demiştir. 

Katip, ilk şaşkınlığı geçtikten 
sonra işte bir yanlışlık olması ihti 
mali olduğunu, kendilerinin böyle iş· 

Jerle alakaları olmadığı, piyankodan 
para kazanmış ise bunun şans eseri 
olduğunu bildirmek istemişse de zi 
yaretçiy~ söz para etmemiş: 

-Haydi bana yutturmağa kalk 
mayın., Sözt sözdür. Müdürünüze 

güzel bir teklif yaphm. Kabul ehi. 
İşte onun hakkı. Ben namuslu lıir 
insanım. Söziimü tutuyoıum, diye 
parayı vermek için inat etmiştir. 

Zavallı adam tesadüf en kendisine 

düşen ikramiyenin yüzde otuzunu 
Lanka müdürüne vermeğe çalışmış 
ise de hiç şüphesiz banka müdü· 
riinün katibi bunu kabul etmemiş 
ve parasını iade etn;ıek için ziya-

retçiye uzun uzun hakikatı anlat
mıştır.lsrar lardan sonra her ne kadar 
ziyaretçi zarfı alıp cebine koymuş 

ise de bankanın kapısından çıkar

ken : - Yazık .. Müdiir benim gibi 

dost adam değilmiş.. Ben sözümü 

tuttum ya. diye söyleniyordu. Aca 
ba şuuruııda noksanlık mJ vardı? 

o . ~ 
bin e hemmiyetti yangın 1 e r1 

d .. 1 c (1 t 1 
Ru yangınlar a 0 . ·di. , 
sayısı vasati 35 bin kışı ı )P 

ıarII ne vasati olarak yangıo ede . 
b. serı 9~ 

tığı madd'i zarar ır (1 }' ·' 

Y 1 orırııı ıı·~ 
milyar franktır. a nız rııf ~ t9 
gınlarından husule gelen ı~ _sıg0'~ 
tarı 15 milyon frııııktır .. h,0o ,ı~ 
şirketleri her sene 750 1111 jS cıv 
rar ödemektedir. Yalnız pa~rı \ 

(\o ya''" rın-.la bir sende 40J 
kubulmakt.ıdır. 

-----------~~- e ~ a. ıı · ecı Bu gece nöbetçı 
Y w •• • ~rırıdıı J;f agcamn cıvcı eO' 

Ali Nasibi ecıah8t1 



aşra da Tiyatro 

lrındaki 
den birin· 

bir köşk 
ak son 

! 
....... ,. Yazan ••• _ ••• 

HiKAYECi l aktörler, onun ikin. 
ci ve üçüncü per 
delerini oynarken 
Muhiddinle ben 
birer kanape üze e •• et oe •• •e d* ftft #* •e •• •• 4 

b r da tembellık ve 
İtinde gtçirmek.. Acaba 

ıı nihayet hakikate inkılap 
illi, yoksa bu kumpanyayı 

koyduğumuz paranın da 
elimizden uçup gittiğini 
ktik? 
"z tahakkuk etmekte, kor. 
laıl olmakta gecikmedi. 
sekiz buçukta, yani tam 
lırken, hiçbir yer boş de 

ler ilk perdedeki hıncahınç 
tiyatro karşısında oynadı· 
,.~dinle ben artık kapının 
"Olaşmıyorduk. Rahatça o 

~eti yaptık! 

komedi oynatmakta ne 
ki 
iz lira kar.. Yarın, öbür 
Qbür gün de böyle olaca· ı 

16 Plıe yok ..• 
lirada içeride bir gürültü 

İnci perde bitmişti. Mu. 
taraf ta, ben diğer taraf· 
geçirmek üzere dışarı 

rine yıkılmış kal 
mıştık. 

- Mahvolduk! 

- Ne için ciddi lıir piyes, bir 
fa ia, yahut bir operet oynatmadık? ' 

- Bu gelenler, yarın ahbap· 
!arına fena fikir vet t-cekler. Yarın 
akşam tiyatroya hiç kimse gelmi· 
yecek. Beş para kazanamıyacağız. 
Ne yarırı, ne de öbür gün ... 

Gece yarısı otele gı-ldik . Kav· 
gaya başfadık : 

- Kabahat senin!.. 
Sebep? .. Bu oyunu sen oynat· 

mak istdin,. Zaten sen hiç ahlak 
nedir düşünmezsin . Herkesi kendin 
gibi sanıreın .. 

Dem k ben edepsİ7.im öyle mi? 
Ya sen? S n hiç utanmazsın! 

Büttin gece o kadar bağırdık ki 
ertesi günü g ç vakte kadar yatak· 
ta kaldık, 

markaları tevzie hazır ı 

bir zat . ki kibar ve yük
bakadan olduğu kılığındaa 
· kapıdan alelicele çıktı; 
da bir kadın gf'liyordu. 

de, ben de markaları u 

Kalktığımız zaman ne yapacağı· 
mızı bilmiyorduk. Hiçbir şeye karar 
veımeden, gece tiyotroya gittik. 
Saat on' oluyordu. ikinci perde 
başlamıştı, Kap yı ittik H:ıyretimi.,i 

nasıl anlatmalı? Baştan aşağıya ka 
tlar biitün koltuklar, localar, ~ara 
di hıncahınç doluydu. 

an zat uzanan ellerimizi 
'ert baktı: 

ern, istememi 
8iz tatlı bir tebessümle: 
tar içeri girebilmek için .. 

olduk. Büsbütün kızdı: 
tar içeri girmek mi? Bu 
Itri tekrar dinlemeğe ra· 
l!ııyım zannediyorsunuz? 

le reziline oldt;ğunu ön 
htr \'erirler. fstarı ulluların 
.'•ra karılariylt> gıdıp git 
1 bilmem. 
ben size sôyliyorum ki, 
lnda ismini taşıyan bu o
lıı bir kadır ın gôreceki 
değildir. Ceı, Turan, gel. 

k.,ndimizf': " Taşralarda 
, 1P düşuuceli adamlarda 
k. 

~hrin noteri al luğunu ken. 
l)bendiğim bu adama layık 
•bı verm ğe h zırlanıyor 
en kapıdan uzun bo} lu. 
~ kibar diğer bir zat çık. 
da arkasında bir kadın 

dedi ki: 

~oyanın direktörleri ')iz 
~ rnernnun ol.:fum .. Gü-

Bu hayret biraz sonra ciddi bir 
dehşete inkılap etti. Çünkü sağ ta· 
raftaki bir locanın gölgesine sıgın· 
mıi bir adam görüyorJuk. Bu " .... ,, 
şehrinin meşhur:noteri idi. Program 
satan adamı çağırdık: 

- Siz buranın y rlisirnisiniz? 
Bize maliirnat nriniz bakayım.. Şu 

locadaki zat noter değilmi? 

- Ta kendisi .. , 

Ya onun yanında oturan, ken· 
disini göstermemeğe uğraşan kadın 
Refikası mı? Hdbuki o, bu oyunu, 
karısı tarafından görülemiyecek ka 
dar edepsizce lmlınuştu .. 

Program satan adam etrafımı 

kolladı. Ve kimseni ı dinlemediğine 
kanaat getirince decli ki: 

- Hayır... Noterin yanındaki 
kadın, karışı değildir. O, meşhur 

tüccar " .. 11 nın karısıdır. 
Bu aralık Muhiddin kolumu 

çekti: 
Şu tarafa bak Allah aşkına .. 

Galiba meşhnr tüccarda orada .. 

Programcı: 

Evet, aldanmıyorsuouz, dedi. 
o da t~alroya " ... ,, nın karısı ba· 

" t . ! yan .. ,, ı gı- ırmış . 

Ve, adamc~ğız. locaları doldu 
ran çiflleri sa} p dökmeğe başladı. 
0} un öyle alkı 1 rııyordu ki ve biz 

öyle alıklaşmıştık ki, artık: proı· 
• ramcının "' sinı duymuyorduk: 

Eıkekleıin hile yuzünü 
bir oyunu oynatmaktan 

"-uaunuz? Bilmem kı yü t tokat 11, yoksa başka ! __ ....,....,,_ __________ , __ 
ltkmemi md rryin I'?. 1 - ,_ 

•Ciyliyf'yım ki, lu, 0 mms. An <ara ra 'yo neşriyatı 
ın görecrği oyunlardan [ile 200 ila 20 O metredeki) 

ti Mel,hat, g('I. bü ün dünya neşrıy tını 
11Ynı şehrin tanmn ış bir MIKA RADYO 
b'lneğer .. 
lrJise canımızı s ktı 

~ber, af talep eden oa 
tıldandık. 

lôtürnüzü bitirmemiştik 

1 
b· uzun boylu. şişman 

4-a.'' takım adamlar, Ja· 
Hepsinin dt: ar ala· 

~rı vardr Verdiğimiz 
•lıtrını iıtilcrahla red 
• Vahşi ahlaksız. mrs 

boşalmış tiyatroda 

1ıc 

35 Lira 
En ucuz, en tcmız ve en güzel 

(5 Jamb:ı kudıetindc 3 adet çift va 
zHeli lambalar'a ınücehlıez) Radyo· 
dur. 
MÜRACAAT: Rı .. a ,..., h ~ rıı 
ı----No: l ı A, Belı lı kı "sc sokağı 

17 30 9964 

Alman - Romen ti
caret konuşması 

Müzakereler son buldu, 
ve anlaşma oldu 

Adana Sulh birinci hu
kuk mahkemesinden: 

No: 438 
Silifkenin sökün Köyünden Ahmed 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Ulu Önderimiz, Ebedi Şefimiz Atatürke lstanbul - lzmit - Ankarada 

yapılan ır.uazzam Cenaze Töreni tarihi filmine ilaveten 
Aşk-Şiir-Güzellik-Musiki-Heyecanla Maceralar şaheseri olan Bükreş: 1 ( Radyo)- Alman

Romen tic;net müzakereleri anlaşma 
ile neticelenmiştir. Romanya Alman. 
yaya bir miktar petrol verecek , 
Almanya da Romanyadan kırkbin 
vagon buğday, btşbin vagon mıstr 
ve mühim miktarda diğer sanayi 
mahsulatı alacaktır . 

oğlu Mevlüd Hüseyin vekili awkat 
Dehri Gültekin tarafındaa Adana 
nın eski ha nam mahallesinde Meh 
met kızı Müstakime aleyhine açılan 
izalei şuyu davasımn Adana Sulh 

birinci hukuk mahkemesinde :.apılan 
1 

( ı· ıaA hlar 
açık duru~ması sırasında : Mudde- 1 
aaleyh namına yazılan davetiye bir-

Eğleniyor) 
likti Sakin oğlu Tevfiğe tebliğ .e~il- Bat Rollerde : • 
miş isede muhakemeye gehr.edığın· , Henrı Garat Jeanne 

Florelle 
Boitel 
Magerite den hakkında verilen gıyap kararı Armmand Bernard 

müddeaaleyhin eski hamam mahal-Gazeteler , bu anlaşmanın mu· 
vaffakiyetinden uzun uzun bahset· 
mektedirler . 

Hazineden mal alanlar 

lesindeki 91 Nolu evinde aranmış· 
sada müstakimenin mezkur evde ol 
madığı gibi halen ikametgahınında 
maçhul bulunduğu şerhile gıyap ka
rarının mubaşir tarafından iade edil. 
mesi üzerine bu kcrre mahkemece 

Filmini SLDttyor 
Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınm istiyebilirsiniz 

Telefon Asri 250 
10008 

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

Ankara: 1 (Telefonla) - Hazi 
neden taksitle emlak alanlardan bu 
malları ziraat mahsulatının imalatın 
da kullananlara 8 seneden 90 sene
ye kadar taksit kolaylığı gösteren 
~031 numaralı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında B;ılıkesir meb'
usu Hayretdin meclise bir layiha 
vermiştir. 

ilanın ~yabkararının müddea~eyhe 1.~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tebliğine ve muhakemenin 12112/ 

Değişiklik ile kanundaki bu ko· 
)aylığın balıkçılık işininde kullanı
lan binalara da teşnıil edilmesi is 
tcnm'"ktedir. 

938 tarihine musadif Pazertesi saat 
9-30 talikine karar verilmiş oldu 
ğundan müddeaaleyhin mezkur gün
de mahkemeye gelmesi veya bir ve· 
kil gön:lermesi abi takdirde muha· l 
kemeye alınmiyacağı gıya b karvJ.. · 
yerine kaim olmak üzere işbu ili· 
nın bir nushuı da mahkeme divan- . 
hanesine ilsak edilditi ilin olunur .. 

10018 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık

lanndan tikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek memnundurlar. 
Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak celbedilen esanslarl 

' imal edilmektedir. 

Aiti Gün Zarfında 11302 Seyhanlı 

(TAN Sinemasında ) 
Gösterilmekte olan Büyük ve Ebedi Şefimiz 

•• 
ATATURK'ün 

-- çç =--- r::rr -
Muauam Cenı.ze Törenini Göz yaşları arasında seyretmişlerdir. 

DOLM ~BAHÇE Sarayında, İST AN BUL, ANKARA, IZMIT ve YA
VUZDA yapılan merasimi Bütün teferruatile gö~teren ve BAŞTAN 
BAŞA SÖZLÜ ve emsallerine faik bu ÇOK KIYMETLi FiLMi daha 

Binlerce Seyhanlı Göz yaşlan arasında Sey<edeceklerdir. 

AYRICA: 

Adanalıların ATATÜRK'ün Mübarek Ruhu için ATATÜRK Parkında 
yaptıkları Büyük Tören Filmi. • 

VE Sonsuz istek üzerine 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

\ ÜÇ Silahşorlar 

DiKKAT: 
Bu Akşam için LOCA yoktur. Yarınki Gece içinde LOCA istiyen Sayın 

Müşterilerimizin acele etmelerini rica ederiz. 

10019 

Bu akşam 

Alsaray Sinemasında 
Şampanya valsının emsalsiz artisti yıldızlar yıldızı 

( GLAY SWARTOUT) 
ile ona layik sahne arkadaşı güzel ıesli 

[ John Boles ] in 
Eşsiz bir surette yarattıkları 

( Meksika Gülü ) 
Aşk, ihtiras, heyecan, zevk, neşe filmi 

Mı::ksika gülü kıvrak musikisi heyecıınh ve enteresan mevzuu ile 
tekrar tekrar görect'tiniz bir film 

ILA VE OLARAK : 
Görmeyenlerin görebilmesi için 

Ulu Önder Atatürke İstanbul ve Ankarada 
yapılan cenaze töreni 

10020 

Bilhassa ( so) derecelik inci Limon kolonyası'nın 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Citerlerinden ve götüs darlıtından şikayeti olanlara 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadar. 

8•tlf Yeri: 
11 -30 

9988 

O•m•nlı B•nk••• k•rfı aır••ında Na: 13 

Ferhat inci 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Ka11uıı No: 3478 Kabul tarihi: 2216/ 1938 

Nt§ri tarihi: 9171193' 

- Dünden arta" -

Bir kimıı,clen aranılar. ve yüz k•ıruştarı f aıla olan c~ıanın esasrnı iti. 
raz edilmiyerek cezayı istilzam e.Jen resim ödendikten ıonra affı talcb 
edilditi takdirde Maliye Vekaletince kısmen veya tamemen affı bakkm. 
da bir karar ittihaz olunabilir. \ 

Madde 18 - Ayni Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

53 - 58 inci maddelerde yazalı memurlar tarafıl}dan damga resmi
ne tabi evrak, sened ve ilinlar1n damga resmi bu kanun hükümlerine 
tevfikan ifa edilmediği veya pulların ilsak ve ibtali kanuna muhalif oldu· 
ğu görüldüğü takdirde tutulacak zabıt varakaları resim ve cezanın tah
sili için bir müzekkere ile vilayetlerde varidat müdürfüjiine, kazalarda 
en büyük malmemurluğuna tevdi olunur. 

Bu zabıt varakalan iizerine tahakkuk ettirilen resim ve cezanna 
on beş gül içinde ö:Jenmesi için mes'ullerine bir ihtarname ile tebligat 
yapıhr. 

Tahakkuk ettirilen resim ve cezay~ karşı m,s'ullcrinin tebliğ tarihin· 
den itibaren on beş giirı içinde mahlli sulh mahkemesi nezdinde itiraz 
haklart vard1r. 

Bu müddet içinde itiraz e Jilmeyen resim ve cezalar kat'ileıir. 
itiraz eden, 67 nci mı.J J~ni•ı birinci fılcras111h yazılı masrafları 

öder. 
itiraz, müd.deti içinde yapılmaz veya muraf verilmezse bir gün• 

merasime tabi olmaksızın mahkemece reddolunur. 
Madde 19 - Ayni Kanunun 62 nci maddesi •ı•tıdaki ş~kilde tadil 

olunmuştur: 

itiraz iatidaıile eklerinin birer sureti üç tün içinde vilayetlerde vari
dat müdürlüğüne, kazalarda en büyük malmemurluğuna tebliğ olunur. 

itirazın tebliti tarihinden itibaren 8 gün içinde resim ve para cezası· 
na tabi tutulan evrak, sencd ve ilanlar veya bunlarm yerioe kaim olan 
zabıt varakalan ve itiraz iıtida•nın cevabı sulh mıldcemesine gönderi 
lir. 

Evrakın mahkemeye tevdii veya tevdi müddetinin hitama tarihinden 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ,________ --'---'-------
K1LO FIATI ---

En az 1 En çok 
K. S. K. S. 

CiNSi 

Koza ---=s =--~9-
•--------- - - --l- ---

Piyasa parlağ'ı • 32,50 1 34 ----Piyasa temizi ,, 26,50 j 
-ıaneı. ---
-ıane--11-. -----·----------· 

Satılan Mikdar 

Kilo 

-Ekspres ı ------
-Klevland---~--• 36 --142 

YAPAGI 
_Beya._z ___ .,....,...-- , ____ , ___ _ 

Siyah 

çlGlT 

4.12 1-4.-62 __ . ------
-Ekspres 
~--

iane 
Yerli "Yemlik,, 

., "Tohumlu,.....k,,--

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli 

" 
Men·t-an_e __ 

Arpa 
Fasulya 

-332 
3,32 - -'------

-Yulaf _____ _ 
._ ____ ,...._ __ ~-·-~-----

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn ı ___ , _____ _ 
Mercimek 
Susam 16,50 1 

UN 
--~Ö,-ö-rt-y-ıl,...,.dı-z::s~a=lih======---· 

üç " " 
Dört yıldız Doğnluk 
üç " Simit 

.. 
·- J:l ~ «S 
..!ıı!~ 
::ı 

o = ::: (ö ,, 

~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N ~ ~--=------''----1--~~ı 

r--. üç " " 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
1 / 12 / 1938 

Santim p,., 1 
Kambiyo ve Para 

Jş Baukasından alınmıştır. ·--Hazır 5 20 Liret J----
-4- - 84 R~a~y-iş_,m __ ar,__k __ _,,__ 

2. Kanun Va. F~ (F ) --------------- rank ransız 3 25 
_M_a_rt ___ ,, ____ ____!_ ~ -Sterlin ( ingiliL) -5-83 
_H_in_d_ha_z_ır ____ __!_~ -Dolaı:_( Aınerika) -- 1251 02 

Nevyork 8 43 Frank ( isvi re) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mına getirilen tn rrür.tthap. tıze ve k< ~ulu çaylardtıı \ukuf ve itina i]e 
yapılan haımanJardır, Her zevke göre değişrn numaralı tertipleri vardır. 

Muhtelif cirs ve lii>üldükte Lutu ve pahtler içeı\sinde satılır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin t~minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bc;kkaliyelerde satılır. 

Umumi dtpofarı ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısrnda No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

------------------------------------------------· ·---------------~---------------------------ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
maı kalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün tef errüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Naurna Dikiş, 
iDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

40-90 
-~~~~;.-.-.ıem...,.ıc~. ı....,., ________________________ ..._.. _______ , __ __ 

' ) 

,. .. 
• ıı.... .. ......, __ ... 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kab 

başlamıştır. 

..... 
·"':. 

- - . 
' 1 . . -

- \ '\ ' 

·:""J';, 

• 
TlJRJCj)'! 

ZIRAAliiANmsi 
___________________ , ____________________ ___ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
' ~ 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uıtl:f:~ ~t 
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mııst s ~~ 

1 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğfedell ~uıı. 

2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 11
l k . c 

1 Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
sı" Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu karŞ• 

I"-~~------------------------------------------- ·------------------ 43 numaralı muayenehanede hastalarını "' 

Raleigh 
sayesindedir • 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROV A UMUM ACENTES[ 
ASFALT CADDEDE DEOEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

26 30 9901 
________________________ .,_ __ ;.;.;;.;_, ______ ._. ______ ___ 

etmektedir. 9434 14-15 

1 
1 

Ziya Rifat Tüm gören 
' 

Her gün hastaların• Abidin paşa caddesinde 125 nu-

1

,-S-IN_E_M_A_C_I_L_IG-I N-bi-rh_a.-ri-ka-..1 Jr 

1 

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 1 [ H . s··ı I Tu•• rkso•• ~tJ 
t d · d azretı u eymanın p 

ve e avı e er . . te 
9877 18- 26 g. a. Hazınelerı J } • Gündelik siy~~ 

™= """- • 1 TÜRKÇE ŞÔZLÜ 

9959 10-15 

Abone şartlar• 
I l.JÖrülmemiş Derecede t(Llrııt 
I Müthiş bir film tZ~ 

10017 12 Aylık fiil 
6 Aylık 1rfJ 

Dörtyol malmüdürlüğün
den: 

(1000) Kuruş asli maaşlı muha· 
sebe kitabeti inhilal eylemiştir. Me· 
murin kvnununun 4 uncü maddesin 

• 
deki evsaf ve şeraiti haiz bulunan 
taliplerin vesikalariyle birlikte mü
racaat eylemeleri. 

Müsabaka imtihanı 5-12-938 l 
pazartesi günü saat 13 de Dörtyol 1 

Malmüdürlüğü binasında icra olu- : 
nacaj'ından taliplerin bu saatten ev-! 
vel hazır bulunmaları ilin olunur. 1 

10021 1 

3 Aylık "'1~ 
1 Aylık 

·rı ,. 
jÇI ff 

1 -Dış memlekeller ((11 
ostıı 

bedeli değişmez yalnız P 
zammedilir. ,ıı~ 

·,dareYe 
2 - ilanlar içın 

caat edilmelidir. 

~t, 

··do'a 'iı 
Umumi neşriyat mu ~~ 

Macid Güçliİ '~~ 
.... pıatb'"' ~ı 

Adana Türksoıu 


