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iimhurreisimizin şimalı 
Anadolu seyahatı 

~zı gazetelerin bu seyahate 
dair haberleri yanlıştır 

.''iıı) ın Uimlıurrei:mni;; l nönii bir tcıl.: k 

5 \ııkara : :; TUl'lto.;ifaU mt;halıirincicn) - iyi \ıir ka,yıı:ıld;ııı alıl ı ,; ı ııı ıııa · 
l;:ı giir~, Rci~İciiıııhuı·u·ııuz ismet İnonUnlln ;\lcmlcl<d iı; .. ri.,indl· yııp;t(·a
ahat: hakkında Bazı gazdcll!rimiz yanlı;; malumat \ ~rınckdcdiı·lcr. 

:eİ~iL'llmlıurumuz lnöntl lstanbul, Trakya ve Ş:ırkı Anııdoluyn d~ğil, 
~ Kastnmon i Bölgesine kısa bir sevab::ı.t \'Apacaktır . 
1 • • 

ltf;edi BuvugumUzUn seyahııt tarihi henUz m:ı l\im ol mamakla. beraber 
~!erde AnJ...ıırııdan hıırcket edeceği sanılmaktadır. 

1 

>"·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
iAmerika silahlanması ! 
• • • • 
• • 
ıs, 300, ooo ı 
• • 

;Dolara bir gemi i 
• ! i • • i Va,lngton: 3 (Radyo) - ! 

i Amerika, sllAhlanmeya fi · t 
i ilen bUyUk bir ehemmiyet ! 
i vermekte dlr . Bahriye na· t 
i zarı gazetelere bugün ver ! 
i dlğl beyanatta Amerikanın ! 
i deniz kablolarma yeni ye ! 
i nl bUyUk gemiler katılaca t 
i ğtnı ve yakmda iki bUyUk ! 
i harp gemisinin tezgAhlar ! 
i da ın,asma baflanacağmı t 
i ve bu gemilerden birisini':' t 
i 5,300,000 dolara çıkaca- ! 
i ğmı söylemiştir. t 

t Ayrıca kUçUk torpido- • 
i larda ın,a edllecektir. Bun t 
i lar son slstam otacaktu·. t 
• t ...... ~ ...... ._ .... .. .... ~ . ._. ,., .. ................ .. 

B. BLUM 
HÜCUM 
EDiYOR 

1 
Daladye hükumeti 
memleketi sefalete 

sürüklüyecektir 

ansa, /ta/yayı elçisi Kahine 

stasiyle protesto etti 1 mecbur 

istifaya 
edilecek 

~ariste asabiyet yatıştı 

~~ . 
tı~: 3 (Radyo)- Sıyasi maha · 

\terilen mağliima ta göre, Fransa 
'~e t i Roma büyük elçisi Ponso 
1Yle İ talyan hükümclini Kont Ci 

~ 11e7.<linde şiddetle µroteslo etmiş 
• llııusi olın ıkla b~raber bu pro- j 

tesmjg bir nıahıyetı haizdır. Bu 
Sloya seb.!p hiç şüphesiz İtalyan 1 

, ~larınırı bir kaı,; guıı cvv .=J \ene 1 
n~Yd:ınmda Kor:;ika, Tunus! Tu- 1 
l ~-va7.cla r:diı. 1 
~"c t>dilJiğ:nı.: gôrı•, Fı ansı7. bü- · 
~ Çısj İtalyanın ne dcmı>k istedi-

ğini bir def ada rcsın k bir ağızdan işit 

mek için Kont Cıyaııod a n sormuştur. 
Parıs: 3 (Radyo) - Romadaki F

ransa aleyhine olan son teı.a hü rat 

hakkında matbu .. tın şiddetl i neşriyat ı 

devam etmeıı. tedir. Fransada asebiyet 
henüz yatışmamış bulunuyor. Matbuat, 
Fransa efldirı umumiyesi na mına lazım 

gden cevapları vermek ten koı kma

mak1adır. 

~u sabahki gaze teler "Fransa İ · 
laly.ıyı protesto el ti., başlıkları altın 

da makaleler yazmak t a dır. 

LONDRA - ROMA 
~ÜNASEBETLERi 
~ni bir ticaret muahedesi-, 
ltı esasları tesbit ediliyor 

BiR BERLIN GAZETESiNiN, ÇEMBERLAYNIN 
ROMA SEYAHATi HAKKIN DAKI T EFSiRLERi 

-,~ -
"tt lln : 3 [ Radyo ] ·- Angrif gazetesi lnglllz Ba,vekiltnl n 

1tı 1,4' Romaya yapacağı seyahattan bahlsle, Fransız - lngl-
1\'- ft ile Roma - Berlln mihverinin bu göru,melerin mev
~l!t edeceğlnt yazmaktadır. Angv-tf fÖyle demektedir: 

~ata y dan bir :~:~~· :{:i!~~::~:~::f..:7-

Bay Blum 

Fransada ) 

anarfl 

Paris: 3 ( Radyo ) -
Sosyalis t pa r tisin de 
bugün hararetli mü 

devamda zakereler oldu . Bir 
_____ 1 çok mebuslar Dalad 

ye kabinesine şidde tli hücumlar yap 
tılar . Bay Blum da bilhassa çok 
hırçın bir lisanla hükumeti tenkit 
etti. Hatipler ezcümle şöyle demiş· 
!e rdir : 

- Dalad ye hükumeti memle
keti sefalete sürüklüyor . .Sonuna 
kadar lm hükumeti devirmek için 
mücadele edeceğiz . Daladye hüku· 
meti istifa etmese bile istifaya mec 
bur kalacaktır . 

Tuluzda 2400 tayyare işçisi 

sokakla rda polis le 
bulunmuştur . 

musademelerd e 

Paris : 3 (Radyo) - Büyük bir 
kısım aınele bugün i şlerine d ön· 
müşlerdi r, Fakat fab ı ika direktör· 
leri lm ameleyi fa brikalara alm ak 
istememişlerdir . 

UZAK ŞARKT AKi HARP 
!eüyük harekat çin kuvvet
leri lehine ink.işaf ediyor 

harbi münasebetiyle Japonya, Çin 
a,694,000,000 luk bir bütçe yaptl 

Şıınghay : 3 (Padyo) - Han kov 1 teınediyen ı ic'ut elmekteciir. l Iaıckat 
1 

dcmiryolu boyunda (.'in km\'etl.eri sür 1 hir haftadanberi Çinliler lehine mü- j 
at le ileı !emektedir. Japon kıl alaıı mii· 1 tem ad iyen inkişaf tadır. Jappon k U\'· 

DONANM A MIZ 1 

' . 

Yavuzun bir görUnUşU 

lstanbul : 3 ( Telefonla ) - Sarıyer ve Büyükdere açıklarında de· 
mirl i bulunan donanmamız Karadeniz manevralarına çıkmak üzere fırtı
nalı bir hava beklemektedir, Donanmaya Yavuz refakat edecaktir 

cı ------

vellcıi yeniden takviye kolları celbct· 
ınek mecburiyetinde kalmaktadırlar: 

Tokyo : 3 (Radyo) - Japonya
nin bu seneki masraf bütçesi 3,694-
000,000 olarak te:--bit edilmiştir. Bu 
biitçe geçen yılki bütçeden yüzde 
kırk fazlad ı r. Buna sebep Çin-Japon 
harbidir. İcabederse bu bütçeye da
ha yüz de ell i bir zam yapabilmek 
için meclis hükumete salahiyet vere
cektir. 

- ---- - -----

Alınan petrol 
istihsalatı 

IJl'ı lin : .1 (Ra Jyo) - Avustur
ya d ~ dahıl olmak şartiyle Alınan 
P"lrolu Eyıu de 51,250, 13irici tcş 
rindt' 54307 tonu ve l eher ayın va 

~atisi olarak A lmanya pe trolu (A· 
vusturya hariç) 1937 de 37,778 ton· 
dan iba reti. Avusturya da katılmak 
şartiyle gerek petrol ist ihsal edil en 
yerlerde ve g€rekse hariçte çalışan 
memur ve amelelerin mikdarı birinci 

teşrin niha yetine kadar 5595 kişi
yi bulmuştur. 

Hava istasyonları
mızın ıslah faaliyeti 
Yeşilköyde yapılan pist 

Dünya Ve Yahudiler 

tamamlandı 

lstanbul : 3 (Te lefonla) - Dev 
lct hava yolları ıd d resinin hava is
tasyonl a rını ı s l a h için tatbik etmek
te o ld uğu' pı ogramın Yeşil köy mey 

danına ait bulunan kısmı tamamlan. 
nııştı. Yeşil köy hava istasyonunda 
yapıla n pist de ikmal edilmiştir. 

Anka ra h .ıva alanında umum 
müdürlük salıası ve tayyare hangarı 
önüne de beton asfalt pistler yapı
fo<:aktır. 

Devlet hava yolları umum mü
d ü rlüğünün İzm i r ve Adanadaki u
çuş a la nlarıyla tayya re hangarl arı da 
tamamlanmıştır . Bu tesisa t hat ların 

açılın ası na hazır bulunmaktadır. 

Bundan sonra Elazığ istasyonunun 
inş aa tına başlanacaktır . 

Hava yollarının, önümüzeki ilk · 
baharda açılacak o lan yeni hatları 
nm merkez a lanları arasında tc!sİs 

edilmesi Jüzumlu buluna n ihtiyat a
Ja nlar yaln ız devlet hava yolla rı u
mum müdürlüğü ta hsisaliyle deği l 

baz ı vekiiletlerin bütçelerinden trf 
r ik ed ilecek tahsisatın da işti rakiy l e 
inşa ed ilecektir. 

f ngilterenin büyük 
buğday mübayaası 

Yahudiler Almanyada bazı 
saatlerde dışarı çıkmıyacak 

1 

1 

Fllistlndekl 
ka vgadan 

b i r b lanço 
1 

ALMAN HÜKUMETi , D Ü N YENi B iR 

KAf~ARNAME NEŞREDEREK YAHUDiLERi 

8 1 R TAKIM KAYITLAR AL TI NA ALDl 

Berlin: 3 (Rad) o) Alman dahiliye 
, ~ nazın bütün Alınanyc.daki Yahudiler 

hakkında yeniden bir kararname neş· 
retmiştir. bu kararnameye göre, bil
umum Yahudiler hükumetin tayin ede
ceği bazı saallerde kat'iyen evlerin
den sokağa çıkam ıyacaklardır. Aksi 
halde ağır para ce1ası ve hapis ve· 
rilecektir. 

Gelen malumata göre, Avrudadan 
kaçan yahudilerin ancak on binini 
Amerika kabul etmiştir. Diğer Yahu
dileri Amerika kabul etmemektedir. 

Kudüs: 3 (Radyo) - Fılistin çar
pışmalarının son altı aylık plançosu 
şu şekilde tesbit edilmiştir. Bu müd
det zarfında 1089 Arap ölmüş, 219 
Yahudi ölmüştür. Muhtelif milletlere 
aid de 9 kişi ölmüştür. Gene bu ıa· 

nıan içinde araplardan 503 kişi yara
lanmıştır. 

Filistinde hadiseler hakkında lngiliz
lerin şikayetlerinden biri de, bu hadi
seler dolayısiyle lngilterenin paraca 
zarar görmesidir. 

Çünkü orada nizamı mutazarrır et
mek için fazla para sarf olunuyor ve 
bu suretle İngiltere hazinesi mutazarrır 
oluyor. 

İngiliz Yahudileri bu noktai naza
rı şayanı dikkat bir surette reddedi-
yorlar. 1 

Filistin yüzünden İngilizlerin ölm e -
si teessüf edilecek bir hadisedir. Eğer, 
bundan iki sene evvel, ayaklanmalar 
yeni başladı~ı zaman tehlikeyi önle· 
mek için şiddetli tedbirler alınsayd ı , 
ve Yahudilere kendilerinin müdafaa 
:ıtmek hasusunda tam bir ruh verilsey
di bu netice hasıl olmazdı. 

Fakat Filistin hadiseleri yüzünden 
lngiltere hazinesinin zarar gördü~ü 
iddiası kabul edilemez. 

Filistin hadiseleri lngiltere hazine· 
sine zarar vermedikten başka hem ha
zine, hemde İngiltere, Filistin üzerin· 
deki manda idaresinden mail fayda 
görmüşlerdir. 

Mesela Arap kıyamının başlan. 
g1cından evvelki vaziyeti mülahaza 

edel im. 
1936 senesi baharında Filistin 

hükumeti 6 milyon 500 bin sterlin 
va ridat fazlası kayde tmişti. 

Filistin hükfııneti, bütçesini tev
zin ettikten başka , gittikçe ar tan 

Gerisi ikinci sahifede -

q~ ı· kattir. Romada yapılacak gö-
Yet ge ıyor rüşmeler esnasmda bu sahada 

1 yer değiştirilmesi mevzuu hahsola-
~ketıd maz. Ancak bugün bu ik i kuvvetli 
. ı erun : 3 (Hu.:susi muhabi·· 
~l!t ) grupları ay ıran hendeği n üzerine bir 

Bunun üzerine ameleler tabrika · 
ların kapılarını kırarak işlerinin ba· 
şına geçmişlerdir . 

Londra: 3 (Radyo) - İngi ltere 
Amerikadan 540,000 ton buğday 
mübay:ıa etmişti r. 

Londrada intişar eden Çuviş Kro-
nikı diyor ki: 1 

·•filistinde lelhiş devamı, lngiltere
nin o memleketle münasebetini tenkit 
eden mütalealara yol açtı. 

Tununs tahrlkltana nlhayet ve
rllmesse Çemberlayn ftomaya 
gitmekten vaz geçecek mlş ı 

!qf ı - Hatay dahiliye ve milll 
, 1 aa rnüateşan Bay lnaye-t Mur 

ııı\• rıun riyasetindeki bir heyet 

ıtit, ~de Ankara ya ha reket ede 

1 U seyahatin sebebi hudut 
... ~ 'd Pasapoı t nıese!esı ır 

köprü inşası imkfmları tetkik edile
bilir . Çembeı ]aynin Roma seyahati 
için en iyi temennilerde bulunuyoruz. 
Umumi bir anlaşma lemini için mü· 
zakeı eler Bcdindc , Rom ada nerede 

- Gerisı jl.;1nci sabifrde -

Fakat fa brika müdü rle ri polise 
müracaat ederek gelen kuvvetl er 
vasıtasiyle ameleyi kapı d ışarı et · 
mişlerdir. işçi federasyonu d erhal 
faaliye te geçerek hükumetle mese· 

ltyı halliçin ~rııtizakere;·e başlamıştır . 

BiR DÜZELTME 

Dünl.ii saymıı.:dıı umumi meclis 
üy.-/iğine seçilenlerin odlarırıı1ı arasm
da Feyzi Duralın adının yo:.ılrnıısı 11· 

nuw.!nıuştur. Vukııbulan bu vı1nlı~lıgı 
dü~eltiri.z. 

lngiliz canı ile İngiliz parasını ni
çin bu memleket için heba edıp dura· 
lım? 

Diyorlar ve bu sual bizden ziyade 
lngiliı gazercleri laı cıfmdan sorulmak
t<:dır. 

Lımdra : 3 (lfodyv) - Siya.'i 
mulıafıldt> ,,ö_ı lendiğirıe göre, eger lcal· 
\'ada Tunus lıukkmdaki talırikii.t re 
;e;;a/ıilrata nihayet veritmez~c lngi/iz 
!ıcışvel•ili /Jay Çcmberlayin. Romayrı 
vaprıcai!ı y ;) alıattan $arfinu .. ııı . eı..le· 
... ekt' r. 
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Uzak şark harbin.in 
,--.... -.--.... --~--..---~ .... ...-.... ..., .... ~~--~ı 
ıl_ş_e_h_n _r __ h ____ a_b_e ....... r !_•_ır_n_. 

POLiTiKA 

Londra 
anlaşması • A 

' genış manası • 

Muhakkak ki J~pon .-Çin sefiri bir dUnya hegemonyası ta. 1 
ya muazzam ve ciddi 1 ••bbUsUnden bafka bir fey deOıldlr, Bu 
bır işe girmiş ~ulunuyor.! Tanaka pllnmın nihayet tatbike konulma 
B. Çt>ml erlayn'in Çin' aıdır. DUnya tarihinde bu derece genlf 

d ı ... 1• • • bir istila tasavvuru katiyen görUlmemlt· e ogı.ız ma ıyesının ti 
yardımı olmadan hiçbir r. y p· D • 'k azan : ıyer omını şey )'apılamıyacağını 

söyledıği güı ün erte~irıd~ prens J 
Kono}e garp en peryalizrnine hücum' 
etti ve Uıak şaık'ta erıteına5}0naJ 1 
muahedt'İerin umun ibir şrkilde reviz 
yorıu lanm geldiğiri söyltdi. Bu su 
retle Japonya As}a revİı)onculuğu 
nun b şına g< ~miş' olma~ tcdır. 

Mt vzubahis olrn r.edir? Pu r.s 
Kor O}C "rnn uırlar zaıfırra gPrp 
< D'p•ıyalimı'nin Uıck ~cı~'a tn ı:o-
2e elmiş olc't ğu istıı ali il 'al rdici 
haHkttlttin oıtadeın ~al~ması.,. Di· 
yor. 

Japon bışwkili de ilave ediyor: 
"Jcıpcn}a l u U2İ}etin e~aslı bir re 
\İZ) cnu ycıpı'ması \e l>Zı k ~aı k'ta 
acalttt n fültıit )<rİ Lir sisl<m ku 
rulması lüzuır ur,u ~ eycın eder.,, 

Daha sarih konu~mak mümkün 
dfğildir. Sulh \t araltt gili ~ü>ük 
sözleıi kullermakta başkaJarı kadar 
rnah.r dauanan Japcnya, dtmek o. 
luyor ki, dokuz devlet mu«ht:dtsi 
dt nıfen nizama ~on vtrrr.ek arzusunu 
izhar dmiştir. 1921 de Amerikanın 
teşeb~üsü üzerine akdt dilmiş olcın 
L u muahedede Çin'in masuniyetine 
hürmet etmrk taahhüdünü ihtiva e· 
diyor ve hükumranisine tedrictn av 
deti teshil tfmek gayesini güdüyor· 
Fakat Japonyanın l u rruahede ptr· 
dtsi aıdırdı n göıt ttiği m1;hadın 

ne oldt ğu gÖıÜ1İİ)Or mu? Bu. imti 
yazlar sistt' midir, 'e imtiynlar sis· 
temi ardır.da Jaronya'nın gözü Hong 
.Korıg'a ve Makao'ya dikilmiştir. 

Fil kat daha mühimi var: Jaron
ya'nın l ugün btrİm5ediği progrıım 
Çin nas} onalizmi pr<'gramınclan bcış 
ka bir şey deği]dir. 

Borodin'in tahrik \'e sevktttiği 
Kanton ihtila'diltrinin df' maksadı 
başka dtğildj, Bu ~un Yar-Stn'in 
pıogrıımıdır. Ayrıi zarrıarıda uzun za 
rrsn J~ronfaıın !:>dk bir dostu ka· 
lan Ç2r g Kr) ~ ek'in progr~mı: 

Ç2ng Kay . Şek df', yrnilsin 
r } erilmesin, milliyetçilik cebhesinrle 
Japonların kendisinden ileri gitme 
sine mani ormak için, coks2n dok 
uz sPne müddetli imtiyazlar sistem 
iri reddetmek ve garp devlctlf'rind· 
en entrryasyonal muahedf'lerin tad· 
ilini alt-nen istemek mecl-uriydiyle 
kalacaktır. 

Japonya resmen kedini çililerin ham· 
isi ve bunun ötesinde bütün asyalıl 
arın hamisi olarak gfü.t~rmek istiy 
or. 

Bu. hn haldf', Çank- Kay -
Şek'i, Çin'in beyazlara karşı olduğu 
padar onlardan daha tehlikeli olan 
Japonlara karşı da istiklalini muha 
fazaya azimli olduğunu söyliyerek 
mücadeleye devam etmekten mene· 
decek tlcğildir. Bu, aynı zamanda 
Sovyetlerin Çang·Kay·Şek'e yar· 
dımda deval'Jl etmelerine de mani 
o' ııırcakıır. Eakat dokuz devlet 
n •ı h desine ve imtiyazlar sistemi
ne karşı iki tehdidin arasındaki ir· 
tibat, belki birleşik devletlerf', in 
giltereye ve Fransaya, müşterek bir 
cephe kurmak değilse bile, hiç 
olmazsa açılmaktan g'!ri kain ıya· 
cak olan müzekerelerde müşterek 
bir tavır t kınmak imkananını ve· 
recektir. 

Bel d imdiden buna muntazır 

olan prens Konoye Almanya ve 
ltalyanın müzaheretine güvenebile· 
cegi ümi !inde olduğunu söylemiş· 
tir. 

Çin hadi eleri, demiştir, bizi bu 
iki memlekete birleştiren bağları 
kuvvetlendirmek ve dünyada müş· 

7.' ,, k ideolojım 1emüstenit yeni bir 

nizam yaratn ak lüı.umuna bizi ikna 
etmiştir. 

İtiraf edi)oıum ~i üç m• mleke· 
tin n.üşterek idf'o1ojisi ne olabile 
ceğini anlayfmı}oıum. Daha ziyade 
onların n üşterek kinlc-ri \'e müte· 
sanit gayt'leri olması muhtemtldir 
l u İşitici rolü ikinci derecfdt" ol2n 
vt- ku\ vtti Alman yadan az bulunan 
halyayı bir kenara bırakır~ak' harita 
üzerinde Japorı ve Alman impara· 
torluklarının Rusyaya laışı istika· 
metıuini farkefmtmek mümkün de 
ğildir. Çiirıkü A'monya için orta 
Avruptnın ötesinde, Japonya için 
de Çinin ötesindt-, biri için buğday 
anbarı Ukrayna ve Baku pt'tıolü 
kibi serv( tlt re malik, diğeri için 
Prsifık denizinde sahil sahibi geniş 
Kusya vardır, 

Her iki şıkda da, gayelerin ikti 
sadi tarafı çok mühimdir. Alman 
yanın daha öteye · gitmiye intizaren 
Tuna bo} unca muntazam bir pazar 
temin dm< k, Japonyanın da tıOO 

milyon müstahsil ve müstehliktl"n 
mürekkep bir ttmel üzerinde kapalı 
bir pazar 'ücuda getirebilmek için 
bütün Çin ekon<.ımisini Jap.on eko· 
ramisi içine almak istedikleri tab 
min edilmektedir. 

Jııpon maliye ve ticaret bakaoi 
B. Seihin lkedanın beyanatının ma· 
nası da budur, Kr:ndisi Jaronya için 
"Bugünkü ekonomik kontrol devam 
ederken As yanın geri kalan kısım· 
farının tabii servetlerini istismar 
etmek,, mevz.ubahis olduğunu söy 
!emiştir, 

Bu d rnektir ki, Japonya Çin 
ham maddelerinin japonyaya idhali 
ve Çine yapılacak ihracatın inhisa · 
rına sahip olacaktır. fşte burada 
fngiliz maliyesininr muhtemel müda· 
hale-si akla ğelir. Japonya, bu:ıa 
ihtiyacı olmıyacağı fikrindedir, çün. 
kü şimdiye kadar Amerikadan ham 
madde elde etmek için ihtiyacı olan 
sermayeleri Çine dökebilecektir. 1 

Amerika bu sureti• iki müşteri 1 
birden kayLedtccktir: Ham madde· 
ler hususunda Japonya, mamul mad 
deler hususunda Çin diğer taraftan 
lngiltere de bütün Uzak şark p.,za· 
rından mahrum kalacaktır. 

Bir kere daha söyliyelim ki fn· 
gilter~ ve ftalya bundan cok mem 
nundurlar. Her şey sanki antikomin 
tern paktin üç nzası dünyayı arala 
tında paylaşmışlar gibi vukua gel· 
mektedir: Sana Avrupa, Sana Asya 
sana Afrika. 

Avrupalı dimaglarının geniş hül 
yalar peşinde koşması japon dirnag · 
)arının daha geniş hülyalar kurması 

kadar mümkündür. ı 
Yalnız Japonyanın şikan ~arşı 

sında hemen hemen tek başma bu · 
lıınduğuna işaret edect'ğİm. Alman 
ya, bilakis, ve ftalya Avrupada yal 
nız değildirler. işte bizi ümitsizliğe 
düşmekten koruyan budur. 

Antikomintern bloku başka. Ja 
ponya başka bir şeydir. Antika· 
mintern bJoku dün mevcut değildi. 
Bifakis, Japonya. yt t n · ş seneden be 
ri durmaksızın büyümektedir. 

Yalnız muzafftr harpleri birihi 
rini takip etmekle kalmıyor, dünya 
onun r·n Ö1çÜSüz emellerini tabii bul 
mıya başlıyor. 1932 denl::eri ne bü
yük dt9ğişiklikl 

Mançuko seferi, vaktiyle lngilte 
renin Mısır seferi, Fransanın Fas se 
feri nevinden bir ş ·ydi. Fakat Çin 
seferi! Bu bir dünya hegemonyası 

tt-şebb'{isünden başka bir şey değil· 

Dünkü fırt1na 

Dün şehrimizde hava kapalı ve 
f rıtıoalı geçmiştir. Bir müddettenbe 
ri devam eden ilk bahar havası de. 
ğişmiş ve yine soğuklar başlamıştır. 

Bütün talebe ve muallim-
· ıerin Atatürk hakkında 

yazdıkları yazılar 

Maarif Vtkaleıi,mektt>plere gön 
derdiği bir tamimde Atatürkün 
ölümü müncsebetiyl~ muallim ve 
talebenin yazmış olduğu şiir ve ne· 
sirlcrin toplanarak Vekalete gönde· 
rilıuesini bildirmişti<. Vekalet bun. 
ları lir tasnife tabi tutarak kitap 
halinde ntşredecektir . 

Takaüt ve dulların üç 
aylıkları veriliyor 

Mdliyece tekaüd, dul ve yetimle 
rin üç aylık maaşlarının verilmesine 
yarından itibaren başlanacaktır. 

Ulucami avlusuna 
terkedilen çocuk 

Evvelki •gün saat ondörlte ulu. 
cami avlusuna kimin tarafınean bıra 
kıldığı anlaşılanııyan iki aylık bir kız 
çocuğu bulunmuştur. Çocuk h'lyır 
seven birisi tarafından evladımanevi 

olarak alınmıştır. Zabıta çocuğu terk 
eden kadını aramaktadır. 

Çalınan koyunlar 
nerede bulıındu ? 

Mahkemeden çıkınca 
karısına bıçak çekti ! 

Sebep, kıskançlık meselesi! 
lbrahlm oğlu Ramazan adında birisi bir zina meselesinden 

dolayı mahkemede mahkOm olmu•tur. Rhmazan mahkemeden 
çıkıp yolda gelirken arkasın. 

dan gelmekte olan ve bu 
mahkumiyetine sebebiyet veren ka 
rısı Basraya son dt-rtce muğber ol 
muş ve üzerine hücum ederek bı 
çağını çekmiş ve etraftan yetişenler~ 
tarafından kadın kurtarılmıştır . Ra 
mazan yakalanmış ve hakkında ka· 
nuni muamde yapılmıştır . 

Bir esrarcı 

Halkevleri 
tesisatları 

Verilen maliimata göre, memle 
ketimizdeki bütün Halkevlerinde 
birer radyo bulunması ve muhtelif 
yerlere müteaddit hoparlörler ko 
nularak ev salonuna gelemiyen va 
tandaşların bütün istifadelerinin te· 
mini HaJkevleri Başkanlarına bildi· 
ritmiştir . 

iki kilo esrarla yakalandı Ş h . • ... · ı· ... · 
1 e rımız agır ceza reıs •iı 

Sadık oğlu Cumali adında bi· Tekaütlüğe sevkedilen şehrimiz 
risi köptü başından geçerkt"n \a· ağır ceza reisi Şevkiden açık kalan 
ıiyeti şipheyi davet etmiş ve üze bu reisliğe temyiz mahkemesi rapor· 
rinde yapılan araştırmada dört torba törleriodm Şükrü Esen tayin e 
içerisinde iki kilo esrar bulunarak dilmiştir. 
musadere edilmiş ve kendisi hak· 
kında kanurıi takibat yapılmıştır. 

Devlet hava yolları umüm 
1 

müdürü şehrimizde 

Devlet hava yolları umum mü 
dürü Hasan Fehmi tetkikatta bu 
lunmak üzere şehrimize gelmiştir. 

Londra-Roma 
münasebetleri 

- Birinci sahifeden artan -

yapılırsa yapılsın bunun için hiçbir 
t'heınmiyeti yoktur . Halihazırdaki 
meselelerin cevabı daima aynıdır . ,, 

I ondra : 3 ( Radyo ) - Siyasi 
Duvarlı Bahçede mııhafilde söylrndiğine göre. yeni 

bir lngiliz-İt<ılyan komisyonu teşkil 

kumar oynayanlar edilerek lngiliz - İtalyan münaseba-
28-11-937 tarihinde Salman tının azaıniğ derecede kuvvetlenmesi 

beyli köyünde fbrahim oğlu Sali· yolun Ja mijzakereler yapacaktır. 
Ayııca söylendiğine göre , yeni 

min yirmi bir koyunu meçhul şahıs· Mustafa Hakverdi, Seyfi ve kar bir İngiliz - İtalyan ticaret mualıe 

fL_J) ariciye Nazırı koat 
U--U Faşist meclisini ,çır 

!ediği nutukta Çe 
hadisesinin ve Avruplll• 
ranlt günlerinin uzun bir 
yapmış ve vakaları bire~ , 
:tıktan sonra şöyle de111iflid' 

"Münih anlaşması d 
rupanın talihini tamaıaj 
geçirmek lazımdır. l!l.Iİ. 

"Çek ihtilafı lıa le<Jll"'" 
Çek-Macar ihtilafında ıki 
mura"ıas!arının idare ettitf 
reler hiç ilerlemiyordu. 

Çünkü, mesele çok 
rudan doğruya yapılactk 
lerle halledilemezdi. 

Diğer taraftan. Bull 
tilafı da fena neticeler 
timalini gösteriyordu. 

''Roma-Berlın mib 
selede de hakemlik ede~ 
vasında büyük bir yar 
du. 

Esasen, şarki Avıup 
ları ve hakka dayanır 
ile yalnız ltalya ve Aldl 
laf ta hakemlik ~debi 

Münib ve Viy<ına 
den sonra, Avrupa v 
sule gelen inkişaf, siyatf 
dınlandığını söylemeğe 

Fakat, hava ister fır 
sakin olsun, taşizm har 
lirmi yecektir. 

Bununla beraber sulh 
yaptığımız müsmir yarda 
da İngiliz -lt:ılyan mlio 
sağlan n dJ .;tarı~ bir İf 
hasınct nakleden muka\I 
meriyet m~vkiine kon 
keyfiyeti bulunduğunu 
isteriz. 

Çt"mberlayn Lord 
L•:>rd P.>rt'ı isi nlerin• 
te ba~ ı ~ ı':n t.1 f ı~il :ı 
!aşmaları, e;1<i z1ın ırıd 
tlost Ul ı bilacaıJ ış ırt 
de etm~ı O lo;tlu1< e'I 

kinden büsbütün farkı 
edilmekte idi. 

lar tarafından çalınmıştı. Jandarma daşı Mehmet, Kaçııdiboş. Tevfik • 1 desi de hazırlanmaktadır . 
ca yapılan lRhkikat ve takibatta bu Yanık Mehmet,Gerdanlı küçük C". 1 j 
koyunlardan birisinin yüzülmüş de· fer; Duvarlıbahçede kumar oynar- Münhal mebusluklar 

Bugün mevzuu ')ahiS. 
bir çok anlaşmalar, :ki 1• 

at asındaki münasebetle"' 
siyasi ve aikeri sahada 

müsavat e'asın1 ıstinat 
Afrik1, Alcdeniz Ve! A" kk 

risini Camu cu koyiinde oturan ka· larken zabıta memurları tarafından ı 1 
sap Mevludda ve altı koyunda ak ' çevrilmiş, bunlardan üçü ele geçi Ankara: 3 (Telefonla\ - Bü· 
kapıda bulunmuştur. Bu koyunlar rilmiş ve dördü kaçmağa muvaffak yük Millet Meclisinin <lünkü içtima-
belediye }Uvahanesine teslim edilmiş olmuşlardır . Bunlardan yakalanan ın Ja İstanbul meb.ssu, Hal:!, Siird 
tir. Diğer ondört koyun'a hırsızların üçü hakkında kanuni takibat ya· mebusu İsmail Müştak M ıyako ı 
meydana çıkarılması içio takibata pılmıştır. Kaçanlar aranmaktadır • Muğla mebusu Hakkının ölüm tez 
devam olunmaktadır. 1 kereleri okunmuş ve ölülerin halı· 

Kozaları çalıp götürürken raları için ihtiram sükutu yapılmıştır. 
Mahalle arasında köpek- yakalandı Alınan mııliimata göre, bu mün· 

ler gene çoğaldı · hal m.!busluklır için bu günlerde 

Mahalle aralarında şu son gün· 
!erde serseıi köpeklerin ço~aldığı 
ve bunlardan bazılarının bilhass:'\ 
gl"celeri evlerine gidip gelenler ü· 
zerine saldırdıkları görülm_etedir. Be 
leeiye baytarfığının ehemmiyetle na· 
zarı dikkatını cel lıedeı iz. 

Bir yankesici kaçarken 
yakalandı 

Elazığlı Hüseyin adında birisinin 
çalışıp yatmakta olduğu köprü ba· 
şındaki Hüseyinin fırınının avlusuna 
konulmuş bulunan kozalardan dört 
büyük çuvalı bic ar...ıbaya yükletip 
götürdüğü görülerek yakalanmış ve 
hakkınd::ı kanuni ta~ibat yapılm1ştır. 1 

ı 
Bir s çlu nezarethaneden j 

nasıl kaçtı ? 

namzetler gösterilecektir. 

Otobüs işi 
tahkikatı 

700 sahifelik fezleke 

lstanbul : 3 (Telefonla) - lstan 
bul Otolıüs işi tahıı.ikatına dair 700 
sah ft"lik fezleke devlet şurası u· 
mumi hıo:yetinJe tetkik edilmektedir. 
Umumi heyet kararını onbeş gı.ine 

kadar verebilcektir. 

Macar - Romen 
hududları 

ni realit leri de nazarı dı 
1 suretiyle tanzim etmektedit 

lngiliz İtalyan anl•t 
tarsini davası~a fiili ve 
yardımda bulunmuştu • 

Bu tar.sin keyfiyeti JI 

yiiksek hedefini teşkil et 
ccktir. 

bir faydayı bir yana Y 
Bunun neticesinde 

ver ayı Er dün gibi f ngilt 
c1 yardım istemekten b 
te, yerinden edilmiş ba&I 
birleştirilm~!ıi ve ötc:bet• 

ıçın lngilter~~en i~.tikt-:r 
milyon sterlını de odelll 
fak olmuştur, • ,...,. 

Fılistin hükumeti yı d 
renin Fılistin ie bulu1 Jur 
askerin masrafını öde 
onlar da, zaten fng'lt~r· 

Sabıkalılardan Cumali; Genel ev 
inin önünde dolaşmakta olan Halil 
oğlu Mehmet adında birisinin cebin· 
den yüzellli kuruş parasını yankcsi· 
cilik suretiyle çalıp kaçarken yaka 
lanmış ve hakkında kanuni muaınele 

yapılmıştır. J 

Payasta gümrük muhafaza m! 
rrıuru tarafından y:;ıkalanıp jandarma 
karakoluna teslim edilen kaçakçılar
dan Antakyalı Durmuş oğlu Hay
reddinin helaya giderken muhafaza· 
sına memur jandarmanın önünden 
kaçtığı ve kenJisinin ehemmiyetle 
takibedilmekte olduJU Vilayete bil· 

dirilmiştir . 

Ekalliyetlerin miibadelesi 
kabil, fakat hudud deği 1 

bir kısmı dırlar. 

* * * 
lngiliz]er, Filistind~ki 

dir. Bu T•ınaka planının tatbike ko ! 
nulmas.dır. Dünya tarihinde, Cenğiz 
han devri müstesna, bu derece geniş 
bir tasauvur asla yer alma:nıştır. 

Napolyon bile, Asyadan başka 
yerde büyük işler görülemiyeceğini 

düşünüyordu. Japonlar onun talebe 
sidir fer. Bunda şaşılacak bir şey yok 
şaşılacak şey bu Nakolyonvari hül 
yaya Avrupalıların omuz vermeleri· 
dir. 

3 K. evvel 938 

Gökyi\zü bulutlu, hava hafıf rüz. 
garlı. En çok sıcak 21 derece . Ge· 

-celeri tn az srccı k 9 dorcce. • 

şikliği olamıyacak 
Bükreş: 3 (Radyo) - Ru.nen hari · 
ciye nazırı, Romanyadaki ekalliyet· 
lt'r meselesine datr Dcyli meyi gaze 
tesine beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

- Macar - Rumen hududları. 
nın değiştirilmesi meselesi imkan· 
sız bir şeydir. Kabili tatbik olan 
bir tek nokta varsa ekalliyetlerin 
mübadelesidir. Buna bizim hüku· 
mette muvafakat eder, 

dolayısiyle bir tek peni 
meğe mecbur olnırıdıtı I' 
lt'ketten daima istifadt 
dirler. J et 

Ancak şunu kabu 
dır ki, bu istifadeler.~ clt-' 
kalade vaziyette, rskısiP 
ça az<lır.. te" 

lngiliz Yahudi gaıe 
li ile, lngiltereniıı fili•: 
vuç dolusu para lı-ırcı 
tarını itibardan düşur 



Yüzlerce Vatandaş 
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Metres Aranıyor 
8ay Ragıp: 

da; bayan 
45 yaşında; 

b -l- hizmetçi 
"IUntazam bir !

• .... ........_ Y•:an ..... w ·ı 

HİKAYECi 
o· ...... 00 ........ ot ••• 

Dün gece eve 
gelmedi.. Boğaza 

kadar da borca 
girecek .. 

Bayan-Bercun 

döşemeler, ta~akalar 

' Ragıp ve bayanı yalnız ol· 
halde sofrada üç vemek ta 

lbcvcud.) 
Yan Ra~ıp ( Hizmetçıye ) -
t, Kudret bry yemeğe gel· 
tini söyle di mi? 
hrnet ( kekeleyerek )- Bil. 
yorum .. Bir şey söylemedi .. 

) Ragıp -Öyle ise onun takı. 
kaldırınız . 
)an - yok, a canım.. Çok 
beş on dakika daha bekleye. 

) -Kat'ıyen .. Oğlum buraya 
nta imii gibi grliyoı .. 

Ciddiyetle. hizmetçiye ) Meh 
aöylediğımi duymadın mı? 

takımını kaldırmi\k için ne 
rsun?. 
brnet - Hiç, hiç.. Yalnız .. 

rnef endi kaldırılmasını iste 
da .. 

ehemmiyeti mi 
var? Fakat sıhhatini harap edecek, 
ağabeyisi gibi olacak; ondan korku 
yorum. 

Zavallı Şevket verem oldu, gitti. 
( Sesi titrer, gözleri yaşarır.) 
Bay Rağıp ( Mahzun ) - Ben 

budala bir baba değilim. 

Bir delikanlının eğlenmesini pek 
tabıi bulurum. Ben de onun yaşan. 

daylcen ... Fakat insan makul bir şe· 
kilde eğlenebilir. 

Senin oğlun her şeyi izam edi 
yor. Eğlence meselesinide .. 

Cuasını sonra çekeceğiz .. 
Bayan - Çaresi bulunamadığı za · 

man her delikanlı böyle oluyor .. 
Bay Çaresi ne?. 
Bay'1n-Ne olacak?. Başını bağ. 

lamak lazım .. Ray lsmaillerin çocu 
ğunu bilirsin a ... Kudret gibi gece 
gündüz kadınların arkasındaydı. Hal· 
tuki şimdi uslu akıllı oldu. 

Bay-Evet .. Kudretin de başını 
bağlamak lazım .. Buna şiiphe yok. 

(TAN Sinemasında ) 
Gösterilmekte olan Büyük ve Ebedi Şefimiz 

1 

1 
1 
1 
1 

1 . 
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Muazzam Cenue Törenini Göz yaşları arasında seyretmekdedirler. ı 

DOLMABAHÇE Sarayında, IST AN BUL. ANKARA, IZMIT ve YA. · 
VUZDA ve Bütün yollarda yapılan teessür tezahüratını Bütün teferruatile 
gfü.teren Hakiki ve Emsallerine faik 3500 Metroluk ve BAŞTAN BAŞA 

SÖZLÜ ÇOK KIYMETLi FJLM. : 

AYRICA: 

Adanalıların ATATÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük 1 ören Filmi. 

VE 

Senenin En Yeni, En Büyük ve Harikalar Filminden Biri Müthiş 
Maceralar, M iithiş Heyecanlar ve Müthiş Savaşlar Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

HAZRETİ SÜLEYMANIN 
HAZİNELERİ 

DiKKAT: 

' 

Bu Akşam için Pekaz LOCA kalmıştır. lstiyenlerin acele 1 

etmesini Rica cde:riz. 

Bugün 2.30 da Hazreti Süleymanın Hazineleri 
Ve iSTİKLAL Savaşı 
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>'-Kaldır, kaldır. j 
"'hmet takımı kaldırır. Kısa 
Gt.) j 

Bayan Fakat. bunun için tanı 1 

dıklarımızla biraz fazla göriişmeli .. 

Yan ( çekinerek )- Bazan kud 
İri tutuyor. 
- Haydi canım Bana böy 

le) ler söyleme ... Amirini da
akşam gördüm .. Kudret, on 
deberi yazıhaneye adım at 1 

Anfıyormusun, on beş günden 

an-Kabil mi? .. 1 
-Kabil-. Oğlum fena yola 

yanında , 
ne muvaffhıyetf r! Sala· 

bugünün en büyük avukatı .. 
atı orada pek giizel ·öğrene· 

1 
lbuki, ne şimdıki vaziyetini, ne 1 

balını düşünüyor. j 
an Henüz çocuk. Yirmi iki 
.. 'onra İşin içinde qaşka 
de var; ben bilirim .. 
-Ne var?. 
in-Kudret avukatlığı hiç 

en hafta S.dihadJin bey, 
ç.01..uğuııu zehir !iyen bir 

lcurtarm ış. 
et söy endi durdu .. 

l\'Ukatın, zekasını bu gibi 
Sarf et muini fena buluyor. 
nap çocuk .. 

Ne yapayım.. 1 
lırı ,ta kendi inlihap etti. 

bilir a, ben dar düşünceli 
değilim.. 1 

tuınu da benim yaptığım işi I 
ı ıstemem. 1 

de babamın san atını intihap I 
· O uytinyağı tüccarıyım .. 
kurna tüccarıyım .. 
tsin kendıne göre, bir zev. 
dı VC\r .. 

t, l.u lret avukat olma} ı 
1•teaı Hayır, hayır .. işin için 

tn'..ioasebetsiz iki r var. 
•ıra la hizmetci ıçeri girer.' 

•rı R g p, susması için koca· 
tt c Jer. 

.r.-.ı•v~t • Pırzola yiyorlu. 

1
:tçi bir müdd t durur. Ni 

~"''. ) 
'Q Ragıp - Sanki mahsus 
korınşacak bır ş ·yimız oldu 
il İoat için burada duruyor. 
1lırn1z zaman da meydanda 

oyle ya .. Kudrete gelelim, 
il içinde bir ka Jın meselesi 

Biz bir köşeye çeki lmiş oturuyo· 
ruz. Eve bir par~a gençleri çağırma 
la .. Böyle olursa KuJret de !!Ve gelir 
ve nihayet bi.r gün işini uydllrur. 
Şimdi burada sıkılıyor ve aklına ge· 
len yere gidiyor. 

Bay Sanki evlenecek kızımız 

varmış gibi balolar tertip edemeyiz 
ya!.. 

Bayan-Balo tertip etmeyizde 
ziyafetler veririz; müsamereler yapa 
rız. Ali beyler böyle yaptı ve çeçuk
ları, evde bayan Handanı tanıdı. 

şimdi bu çocuğun, kendi muhitinden 
yani bizim muhitimizden kibar ve 
hemşiresinin de arkadaşı olan tehli 
kesiz bir metresi var. 

Bay-Hem öyle bir metres ki, 
beş para masrafı yok .. 

Bayan-Yalnız o kadar mı? ida 
reli kadın .. Gayet ağır .. Zevahiri mu 
hafaza ediyor .. Bittabi çocukla da 
her zaman görüşemiyor; yalnız ara -
da sırada .. Delikanh bu suretle sıh 
hatını de harap etmiyor! 

Bay-Evet. Fakat bayan Han· 
dan elden çıkmış bulunuyor. 

Bayan Şbphesiz .. Ancak, böyle 
baş~a kadın yok mu?. 

Bay Var mı dersin? 
Bayan lsteditinizden fazla, Yal 

n•z, intihap etmeyi Lilmeli. 

Bu akşam 

Alsaray Sinemasında 
Şampanya valsının emsalsiz artisti yıldızlar yıldızı 

( GLA Y SW ARTOUT ) 
Jıe ona liyik sahne arkadaşı güzel sesli 

[ John Boles ] in 
Eşsiz bir surette yarattıkları 

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

Meksika gülü kıvrak musikisi heyecınlı ve enteresan mevzuu ile 
tekrar tekrar görecrğiniz bir film 

iLAVE OLARAK : 

Görmeyenlerin görebilmesi için 

Ulu Önder Atatürke İstanbul ve Ankarada 
yapılan cenaze töreni 

pazar 2,30 da 3 film 
1- Meksika gülü 

3 - Atahirkün 
2- La Garson 

Cenaze töreni 
10020 

(M~mct~eri~~~~Zeytinpğ ~~~~~~~~~~-·~~,~~~~~~~~~~~~~~ 
lı kuşkonmaz yiyorlar. Mehmet çı · 
kar) 

Hay Duşundüğlinüz i~in parlak 
Jığm1 diy c k yok. Buna ne derler 
ne isim verirler, orasını biç aklına 
getir mi yorsun? .. 

Bayan Bayan be~m düşüniü 
ğüm, bildiğim yalnız Lir şey var. o 
da Lir çocuğunun böyle eğlendiği 
için verem olduğudur. Şimdi ikincı 
sini de kaybdnıek istemem. 

(Gözleri tekrar yaşla dolar.) 
Bay (çok mahzun)-Şüphe yok 

şüphe yok .. 
Bayan (Gözleri tavcanda) - Bize 

Kudreti kurtaracak bir kadın li 
zım. 

Bay (biraz mütereddit)-Acaba 
tanıdıklar içinde bu İşi görebilecek 
bir tane ., 

Bayan - Öyle birdenbire olur 
mu? Düşünmek lazım . Şimdiden 
aklıma Cevza geliyor . 

Bay - Cevza kim ? 
Bayan - Şımdi anlatacağım. 
( Mt:hmet girer , p ynir • meyva 

getirir. M hmet çıkar . ) 
Bay - Kim? 
Bayan - Ptk munas1p bırı .. 

Kudretin çok hoşuna gidiyor . Zan· 
nıma göre Cevza da Kudretten hoş 
lanıyor • 

Bay İyi ama.belki de namus 
lu bir kadındır. 

Bayan - Pııuf.. 
Bay Neden biliyorsun ?. 
Bayan - Cevza , Bay Tekinin 

metresi idi . Bu adam geçenlerde 
1 evlendi ve onu terketti. Biçare ka

dının şimdi hem teselliye , hem se· 
vilmeğe ihtiyacı var. 

Bay - Bunları nereden öğren· 
din? 

B.iyan - Sera benim halime bak 
ma; '1erşeyi öirenirim. Ne söyledi. 
ğimi pekala biliyorum. Cevza bizim 
oğlumuz için iyi bir fırsattır . İkisi 
güzel bir çift teşkil edecek . 

Bay - Ya Cevz.ının kotaıı ? 
Onu hiç düşünmüyorsun . 

Bayan - Düşünecek ne var ? 
Cevzanın kocl'SIDI sen de tanıyor· 

sun. Onları bir giin yemeğe davet 
et .. 

Bay - Ne münasebetle ? Tam 
altı senedc.>ôb n onfarla gorüşlütu· 

müz yok. Şimdi bu davet münase· 
betsiz düşmez mi ? 

Bayan - Siz erkekler hiç de 
şeytan değilsiniz. Cevzamn kocası 

nın şimendiferlerde, maden işlerinde 
çok tanıdığı var. Kendisi müteaddit 
meclisi idarelerde aza .. Davetten 
sonra , oğlunu bir yere yerleştir

mesini rica edersin . 
Bay - Doğw , hemen bir mek· 

tup yazayım . 

GôZ KAMAŞTIRICI 
Bir Lüks ve ihtişam içerisinde 

geçen Büyük bir Aşk destanı 

KRALiÇE VIKTORY A 

Tarihi ve Milyonluk film 

Baş Rolde : Mişel Storgofun 

Kahramanı 

ADOLPH WOHLBRÜCK 
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Her hafta zengin,güzel, müntehap şaheserler sunar 

1 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Saygıdeğer müdavimlerine, geçen def alardan daha güzel zevk ve heye. 

canla seyredecekl\"ri ve bilhassa mevzuunun güzelliğine , musikisinin 
nef asetincı: kanamıyacakları 

( Fakir Talebe ) 
Misilsiz eserini takdim ederek teşriflerini diler . Fakir talebe , hayalı bir 
film değil (LEYLAKLAR AÇARKEN ) ve ( ROMEO JOLIYET) 

e nazir olacak kudrette bir şaheserdir 
Oynayanlar: - MARIKA RÖKH - IDA WÜST-KAROLA HÖHN 

Mutlak görünüz 
Ayrıca: Ulu Önderimiz Ebedi Şefimiz Atcilürkümüzün Cenaze 

Töreninin tekmili 

Pazar gündüz 2,30 matinede 
1- Cenaze Töreni 
2- ilahlar Eğleniyor 
3- Yanık Gönüller - Son defa umumi atzu üzerine - ( Jan Gabin ) 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı isti ye bilirsiniz 
Telefon Asri 250 

10026 
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1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
16-16 9431 S. Pş. Ce. P. 

• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ıe bu kanuna hızı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

'/\anun f\o: 3478 K.abul tari'ıi : 2'2/ (JI 1938 

Ne§ri tarıhı: 91711938 

- Dünden artan -

m~yh11 ç ktıg ı tarh~!, taılluc: ett'ğ ı h~;ıbı cari.:Je k!yidli kredi veya 
ikrazat mikdarına nazaran hesap ve istifa olunur. 

Bu resim v~ c~zanın ö1enmesinde mukriz ve mü~takrizlerle temlik 
eden ve narnına tem1ik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsil'n 
mes'ul durlar. 

Madde 24 - Damga Resmi Kanununun 11 inci maddesinin 59 uncu 
nu n uası mtıcibince memur ve müstahdemlerle meclisi i.dare reis ve aza· 
larını ve murakıblara hizmet mukabili verilecek paralar nıkden·ö1~nmi· 

yerele müesseselerce bunlar namına açılmış veya açılacak hesabı cariler 
nakledildiği veya emrü havalesine tediye olunduğu takdirde, bu tediyeler
den alınması lazım gelen damga resmi, nakli veya tediyeyi temin den ev
rak üzerine pul ilsakı suretile istifa olunur. 

Madde 25 - Kan:ıni mikdarından noksan kıymetli kontratolara ve· 
ya adi kağıdlara yazılmış ola;ı kira mukaveleleriu :len dolayı kontratın 
bedeli v~ya kanuni kıym'!tinden noksan kısmile bunların beş misli para 
cezası alınır. 

Noterler. adi kağıdlara veya kanuni mikdarınJan no'<nn kıym~tli 
konlratolara yaıılmq olan kira akdin~ aid mıkavelenam~leri, asıllartpul. 
suz veya no'csın pı'lu evralc v ! s::ı~ J l !rı' u; ıleıı r~s'l'l v" pır!I cezası 
tahsil edilm~dıkçe tu ıik etm!khn vey1 bJ11lu11 s tr!t efrıi çJkarıp ver· 
mekten memnudurlar. 

Bu memnuiyetler hilifına hareket eden noterlerde .ı tasdik veya üz
rine muamele icra ettikleri ht>r evrak ıçin, 25 liradan noksan olmamak 
üzere, kanuni cezHı alınır. Noterler, 24S9 numaralı kanuna bağlı cetvel
de yazılı noter ev akı yerine adi kağıd kullanırhr ise kendilerinden kul
lanmadıkları her kıymetli katıdın tabi olduğu bedelle beş misli ceza a. 
lınır. 

Tasdik edilmesi veya suretirıin verilmesi i~in ibraz olunan pulsuz ve· 
ya pullu noksan evrak ve senedlerle adi kiğıdlara veya kanuni mikdarın· 
dan noksan kıymetli kontratolara yazılmış kira mulcavelenamelerinden 
dolayı alınması lizı.n gelen bedel veya resimle para cezasını sahipleri 
rızılarile ödemek isterlerse noterler mezkur evraka bedel veya resim 
ve para cezası mikdarında damga pulu yaptştırıp iptal ettikten sonra 
muameleye devam edebilirler. 

lSonu Var) 958l 
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Adana Borsası Muameleleri 
- PAMUK ve KOZA 

-
KiLO FIATI 

CiNSi --
' - f.n çok Satılan Mikdar En az 

K. s. K. S. Kilo 
=-Koz.--·- - =-

~ 9 - 34 
---Piyasa parlata • 32,50 1 

Piyasa temizi .. 26.50 -
iane l. 

-iane il. 1 - Ekspres 1 -
Klevland 36 1 42 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

~ı -iane -
-Yerli "Yt:nılik,, 

,... 

.. "Tohumluk .. 4 62 - HUBUBAT 
-Bukday Kıbrıs --

1. 3,32 - ------Yerli 332 - " - - - -
" 

Men tane 
--- l Arpa 

-Fasü"ıya-- -
1 

-Yulaf 1 --Delice 1 

Kuş yemi 1 . 
Keten tohumn 1 

Mercimek 1 
Susam 16.50 1 

UN 
Dört yıldız Salih --

"" üç " n . 
ı . :o~ Dört yıldız Doğruluk d 
~ :..=. üç ::ı ,, 

~ 

- c:: o - Simit :::: c;; ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 1 :::ı 
C'I <> üç l f' " " 

Simit .. 
Liverpot Tc lgı afları Kaml-iyo ve Para 

3 I l 2 I J 938 fş Baukasından alınmıştır. . Penf'. .'ıantım --
ı-=--

,. 
Hazır 12- 20 Lireı 

_Bayişmark 
2. Kanun Va. 84 ı_4_ Frank ( Fransız ) -3-75 

1 4 83 Mart " - Sterlin- ( İngiliz ) -5-83 
Hind hazır 

1 : j !~ Dolar ( Amerika ) - 125 ı 02 . 
Nevyork -FrıIDk( isviçre) 00 00 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus. 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılac<ıgını ilan ederiz • 

Genişlik Top Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" .. 6 90 
" 

36 
" 

700 
.. .. 5 85 

" 
36 

" 697 

" " 
5 90 .. 36 .. 728 

Arslanla n 2 90 .. 36 "729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa'--rikamız teslimi bedeli peşin tedi 1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara % 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bnin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş ka~ulu ve Sf\~İ fabrikan ızıı ı 1 Mayis 938 tarihli temi· 

natına müstrni tir. 5 9701 

----------------------------------------------------· 

1 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Diiı ~(, I; nıı n ış n t .şhuı A DLf R 
nıcıık< ı t ı!ıiklttl rimiı gtlmıştiı . 

ADLER 
Bısikletlr:rir.in bütün ttferrüatı 

KROM olduğu için k .. t'ıyyf'n pas
lnı maz Ucuz, şık , t bt'k arabalarımızı 

Auler ve ~inger ·r 

Bisikletlerimizi, Naurna Dikiş, 
iDEAL ve El<lKA yazı makine

lerımiz~ mutla ,, <:. görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
1 Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

----------------------------------------------------: 1 v Telefon : 168 Telgraf : Başegmez 
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan dogruya müessfse na. 

mına getiıi l rn rn n ürıtthap. tue ve k< hltı çaJ·lardrn \Vlrnf ve itina ile 
yapılan haımc;nlerdn . Heı 2tv~e göıe c'fği~rn m rraralı trrtipltti vardır. 
Muhtelif (·its vr 1 ü~nll ktt ~ulu H' p~htln içn\~indr- sEtı!ır. Ambalaj· 

ıarındcki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
eti keli r.efasd Vt' ha IİsİJ etin·n h mirıa lıdır. 

Adanada: Ali Riza Ktl eşthr ticarelhcntısi ve iyi cins ma) satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi df polaıı ; fstanl ul T~~ mi~C"nü f\'r. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altmda) 

Bahçekapı Dördüncü v1ıkıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adrrsi : ALBAYRAK - lst;n~ul . C. 

9490 42-90 :__ ____________________________________ ._. __________ __ 
~ .. 

--------------------------------------------------im! 
R 
A • 
L 
E 
1 

.G 
H 

1 

Raleigh 
sayesindedir • 

Bisikletinin l-ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

ÇUKUROV A . UMUM ACENTESİ 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVl 

.-------------------..... -------------------------------
Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanya .~a tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıım Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
1 fat ecza hanesi karşısında her gün saba hl t yin saat 12-8, öğledeıı sonra 

• 12·- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

_______ 28 __ 311!'110ıı---~11=:1119ıa90111!111C ----.--- mı.c:;ı; - -·-=AA& - m, .rn 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yal 

• 
1 c • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bul

3 

!arından şikayetçi olan zevk erbabi fNCf kolonyalarından pek ~eınııııe 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedılen 

imal edilmektedir. 

BiJhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

kolonY
851 İ-

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: ~ 
13 - 30 Osmanll Bankası karşı sırasınd8 

9988 lF~ ırını@'6 n ını ~o 

,..-..---------- -

TÜRXJY! 

ZIRru:ffiBANKASİ 

or. Muzaff r 8~ 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını l<

9 

başlamıştır. 
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D · Demiryo!ları Adana 
işletmesinden: 

1 - Adana-Misis arasındaki 
Kürkçüler istasyonu 10-12-938 
tarihinden itibaren yolcu ve eşya 

münakalatına açılac:ık n bu açılma 
üze.'İne de; Kürkçüler köyü öniindeki 

trPn tevekkufları mezkur tarihten 
itibaren kaldırılacaktı•. 

2- Adana - Yeşiloba istasyon 
ları arasındaki Şakirpaşa durağı da 

• 
5 - 12-938 - tarihinden itibaren 
lağvedilecek V•! fakat yolcu trenl~ıi 
miz burada bermuta 1 birer dakika 

' tevakkuflarını yapacağından yo!cular ı 
eskisi gibi işbu duraktan inip bioe
bileceklerdir. 

Sayın halkımıza ilan olunur. 

3'-4 - 6- 10023 


