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SON CENEVRE ANLAŞ
MASI MÜNASEBETILE 

Fransa, Türk dost
luğunu yeni bir f or
mül içinde görmeğe 

alışmalıd ır 

NEVZAD GÜVEN 

ll-.JI atay Türkleri, uzun yıl
ır-lJ lar süren ıztıraplı bir 

esaret hayatı yaşadık-

tan sonra nıhayöt, Türkiye ile Fran· 
sa arasında yapılan 29 Mayıs an
laşması neticesinde yeni bir hayata 
kavuşacaklardı. Fakat, bu gün ar
tık sebGp ve amillerini söylemeğe 
lüzum görmediğimiz bir politika te· 
siri ile dostumuz Fransa bu anlaş
mayı tam olarak tatbikten kaçındı. 

Hatay Türkleri yeni rejimin ilanı 
günü bayram yapmaktan bile men 
edildi. 

Dünya barışına bağlılığı yüzün· 
den Hatay üzerindeki hak ve bağlılı
Oından büyük fedakarlık yaparak 
29 Mayıs ; anlaşmasını imzalayan 
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Adananın imar ve kalkınması Koloniler meselesi 
Umumi mecliste. Şehir meclisinde ı Londra, Kenya'yı Al-
Dünkü toplantıda seçimler Belediye Reisi Meclise çok manlara terkedemİyecek 
yapıldı , esaslı işlerin mü- mühim tekliflerde bu - 1 . 

zakereleri gelecek· celseye )undu. büyük imar t b- Fransız-lngiliz - Alman noktai na-
, eşe · · h" ) " b l d kaldı büsleri var zar teatısı a a aş ama ı 

Dün ö~leden sonra saat on beşte Vilayet Meclisi 
Vali ve Parti Başkanı Tevfik Hadi Baysalın riyasetinde 
toplandı. Ruznamenin bitinci maddesini Meclisin açılması 
teşkil ediyordu. Meclis açıldı. ikinci madde , İkinci Reis 
ve katipler seçimi hakkında idi. İkinci Reisliğe Feyzi Ol 
daç ve katipliklere de Şemsa İşçen, Hasan Çankaya se· 
çildiler. Bundan sonra üçüncü ve dördüncü maddeleri 
teşkil eden izahname ve mutalaanamenin okunması ge
liyoreu. Her ikisi de okunarak kabul edildi. Ruznamenin 
beşinci maddesini Encümenler seçimi teşkil ediyordu. En· 
cümenıer seçildi . ve bundan sonra Heyeti umumıye ha 
!indeki toplantı günierinin tayini de her gün olarak ka
bul edildi. Ruznamenin son maddesini teşkil eden Karai. 
salıdan münhal azalığa bir aza seçilmesi geliyoıdu.Bu mün· 
hal azalığa Mehmet Keçioilunun intihabı hakkındaki 
m<ı7bata kabul edildi. Bundan sonra büyüklerimize sa~ gı 
telgrafları çekilmesi ittifakla tasvip edildi. 

Şehir Meclisi dün saat on beşte Belediye Reisi Tur- ı 
han Cemal Berikerin riyaseti altında toplandı. Meclis ruz
namt:si" altı maddeden ibaretti . Birinci maddeyi teşkil 
eden Belediyenin hissedar bulunduğu Mersin Liman Şir
keti kongresine bir mümessil seçilmesi hakkınr1aki tez
kere okundu ve mümessil olarak Reis Turhan Cemal Be
riker intihap edildi. İkınci madde 937 bülçesi muamela. 
tından fazla yapılan tahsilatın karşılık gösterilerek yollar 
ve kaldırımlar inşası ve sair bazı işler için munzam tah· 
sisat talebine aitti. Bu mesele tetkik cdılmek üzere bütçe 
Encümenine havale edildi. Ruznamenin üçüncü maddesi 
yeni tayin olunan dört memurun memuriyetlerinin tasdiki 
meselesi idi ki ' bu da Kanunlar Encümenine havale edildi. 
Ruznamenin dördüncü maddesi şehirde bir otobüs ser. 
visi ihdası, bir memleket hastanesı ve örnek sıhhi evler 
yaptırılması ve Karataş Plajının tanzimi ile burada bir 

l Gerisi içeride ] 

londra : 1 (A.A) - MUstemleke meseleslnln heyeti umuml
yesl hakkında lnglltere, Fransa ve A lmany a arasınde nokt.I 
nazar teatisine henUz ba•lanamaınl•llr. Fakat lng lllzler dah• 
•imdiden mUhlm bir nok ta hakkında cephe alarak Kenya'nın 

r Büyük şef 
bugün bursaya 
şeref verecek 

"'1 • imal kısmın1n terkedllme•lne 
itiraz etmek ted irler. 

Gemlikteki f abrika la -
rımız şefimizin elile 

açılacak 

MalOm :o ı duOu veçhlle lt•I· 
yanlar gayri r e•ml bir • •kllde 
ve bilhassa matbuat vasıtasile ltalya 
Jubaland'ı ve İngilterede Kenya'nın 
şimal kısmını Almanyaya terkettiti 
takdirde müstemleke meselesinin hal-

line doğı u bir adım atılmış olacağını 
ihsas etmişlerdi. Bu suretle kül ha• 
!inde bir Alman müstemlekesi vücu
de gelmiş olacaktır, 

lngilizler Roma- Rerlin mihverinin 
bu suretle Ouganda'yı Alman arazi· 

ÇiNLiLERiN ŞiDETLi 1 

1

HAVA T AARRUZLARl
1 

Türkiyenin. bu vaziyet karşısında, 
yeni H _tay rejiminin, daha doğrusu 
Hatay Türklerinin istikbali için en· 
dişeye düşmesi kadar tabii birşey 
olamazdı. Biz dış politıkamızda bi
ricik prüzlü iş olarak kalan Hatay 
meselesini de halletmiş ve dostlu· 
ğuna daima ehemmiyet verdiğimiz 
Fransa ile aramızda, iyi geçinme
mize mani olacak hiç birşey kalma 
mış saniyorduk. Fakat yeni rejimin 
ilanınlian sonra da Hatayda sömür· 
ge m6todlarının tatbikine devam 
edildiğini gördük. Hükumetimiz 
gayet haklı olarak bu vaziyeti pro
testo etti. Milletler sosyetesi kon
seyin in yüzüncü toplantı devresi 
açılır açılmaz bu müessese y3.nın
dak.i ~ümessilimiz, milletler sosye
tesının kararı bile olsa Türkiyenin 
haberi olmadıkça Hatayda herhangi 
yeni bir rejimin tatbikini kabul ede
miyeceğini bildirdi ve milletler sos• 1 

yetesi komisyonunun tanzim etmiş 
olduğu Hatay seçimi nizamnamesi· 
nin tadilini istedi. 

11 
ı 
1 

lstanbul: 1 ( Hususi ) 
BUyUk , ef Atatür k r e fa k a t 
terinde ba, vekilimiz Ca . 
laı Bayar, dah lllye vek ili
m iz ŞUkrU kaya. o ldugu 
halde yarın [bu gUn) yefll 
buraayı huzur la r lle fe r ef 
lendlreceklerdl r. Ahnan ha 
ber ler e gör e Bursada bU· 

yUk hazırlıklar yapılmakta, 

bursahlar fefl dör t gözle 
beklemektedirler . . 

sile habeşistandan müteşekkil bir kıs
kacın arasına _alabilmesine müsait bir 

sevkükeyş nuktnsının Almanlara ka
Jacagmı düşünere-k bu hal şekline 
itiraz eımektediıler. Çünkü bu suret-

le şaı ki Afrikada sudan ile İngilizle
rin eline kalacak olan Kenya'mn bir 
kısmı ve cenuptaki diğer arazi için 

Fransız-TOrk dostluslunun etra
fından kara bulutlar yekinmişti. Bu
l~tların dağılması , fırtına tehlikesi
nın ortadan kalkması veya büsbü
tün artması , Fransanın Milletler 
Sosyetesinde alacağı vaziyete bağlı 
idi. Davamızın hakkına ve hakkı
mızı her hangi bir vasıta ile almağa 
gücümüzün yeter olduğuna inanımız 1 

büyük olmakla beraber sükun ve 
barış ihtiyacımız , uzun yıllardan. 
beri sulh politikasırıa hağlılığımız 
yüzünden Fransanın alacağı bu son 
vaziyeti merakla bekliyorduk . 1 

iki gOndenberi ~gelen hı beri er 
bizi son derece sevindirecek ma· 
hiyettedir. Fransa ile aramızda , 
en büyük ayrılık sebebi olan Hatay 
işi bu defa kati hal yoluna girmiş
tir. Fransa , Türkiyenin itirazlarını 

haklı bulmuş ve Hatay seçimi ni
zamnamesinin tadilini kabul etmiş· 
tir . 

iki memleket arasındaki bu prüz· 
lü işin Milletler Sosyetesi çatısı 
altında halledilmesi iki memleket 
münasebetlerinin ist kbali için ne 
kadar hayırlı olmuşsa, istikbali çok 
endişeli bir hale düşen ve son za
manlarda C;tnlandırılmak istenen Mıl
le ler Sosyetesinin prastiji için de 
0 kadar mesut bir netice olmuştur. 

.. Diger taraf lan merr nuniyetle 
mutalea edilecek bir hadise de 
Fransız matbuatının iki memleket 
arasınd~ yaşamakta olan bu ihtilA
fın hallıni büyük ~ir sevinçle karş ı 
l~~ış. olmasıdır. Ötedenberi söyle
dığımız gibi biz Fransız -- Türk 
dos.tluğunun Akdeniz ve Yakınşark · 
takı büyük; rolüne inanmaktayız. 
Yakınşarkta büyük menfaeıtleri olan 
Fr~nsa ile büyük bir Akdeniz dev
l~tı o~an Türkiyenin menfaatleri bir· 
bırlerıne sırt çevirmekte dı Oil , el 
~zatma~tad0alnız şimdiye k ıdar 
~düğümüz ve anladığımıza n ıza 

ran_ Fransanın klasik diploması mek 

, ~bı~de yetişen politik~a<i!.mları, 
Or~ ıye dostıuaunu Osmanlı impe• 

1 
300 J apon askeri öldü 

1 

Şarki Hopei hükumeti Pekin mu- 1 

vakkat hükumeti ile birleşti 
Şanghay: 1 (Radyo) - Japon or dueunun eelAhlyettar bir 

zati, gazetecilere, Şanghay ile Nankln arasında Japon ordu
sunun lfgall altında bulunan m1ntakelerda Çin akmcılarımn 

faaliyeti devam ettlilnl itiraf etmlftlr . 

1 . 
1 

11ençln - Pukav demlryolu 
Uzerlnde J apon Heri hareketi 
durmu,tur. Japonlar iki ca· 
nah tarı arasındaki 240 kllO· 
metrelik gediği kapan.ağa çalışmak
t adırl:ır. Çin akıncı ları bu gedikten 
girerek Japon ord usu için mühim 
tehlikeler yaratmaktadırlar. 

Fransa ile tam Kraı Ahm•• zouo I 
anlaşma Arnavutluk Kralı 

. Seçilen komisyon! evleniyor 
yirmi üçŞubatta 

toplanacak 
- Şanghay: 1 (Radyo) - Bu sabah , 

Çin tayyareleri Tangon üzerine bü· 
yük bir taarr uz : yapmış lardır. Bu 
taarruz esnasındc. Tangon şiddetle 
bombardıman edilmiş ve Japon as
kerlerinden 300 kişi .. öl müştür. 

Pekin: 1 (Radyo) - Yirmi beş 
aydanberi mevcud olan şarki Hopei 
muvakkat hükumeti, Pekin muvakkat 
hükümeti ile müzakerelere geçeı ek 
neticede bu hükumetle birleşmiştir. 
Hopei muvakkat hükümeti memurları 
Pekin hül.üme t kadro~una girecek· 

Llndir. Bu muıthedeyi Japon harici~ e-

- Gerisi ikinci sahifede -

İ!tta nbul: 1 [Telefon- !! 
la ] - Cen ~vreden ge
len son haber lere göre 
Fransa ile a ramızda tam 
bir anlaşma h asıl olmuş-

tu r. Hatay seçimi nizam
namesi,ain tad!li ile uğ

ı aşmak Üzere seçilmiş 

ola n komisyon 23 Şu

battan itibaren çalışma-
.Ya başhyacakttr. 

Macar kontesinin ihtida 
edecegi söyleniyor 

Paris : 1 (Radyo) - Kral Zogo 
ile yak ır.da nişanlanacağı Tıranada 

resmen teyit edılen genç Macr. r kon · 
lesi jeı.ıldin /\pponyi,nın nıüslüman 

olmaga ıa11 olınn1.sa krallc1 cvleıınıi
yeceğini Paris gazctelC'ri ya ımakta· 

dır. Kral Zogo, geçen sr.ne de es!,i 
Macar başvekill erinden Koııt aetlc
nin yegenı kontes Hanna Mıkeı ile 
evlenmeyince iuiivaçtcın \az geç
miş t i. A rnavut kanunlarına jlÖı e kra
liçenin müslünıan olması lazımdır ve 
kral Ahmet zogo da müslümandır. 

- Gerisi ikinci sah :fede -

Bir ltalyan gazete
sin in haberi 

BUyUk ,etimiz Atatürk 

Bursada kurulan k amgran 
fab rlk aslle gemlikte yaptı 

rılan sunl ipek fab rlkaS1n1 ) 
açacaklardır. } 

tehlikeli olacak bir İtalyan - Alman 
kuvvet hazinesi vücuda gelmiş ola
c'acakıır. 

İngilizler, Roma tarafından yapı. 
lan teklifin Londra hükümı-ti nczdin-

de kabule mazhar olamıyacatını af
manlara ihsas etmişlerdir. 

General Franko 
baş vekil oluyor 

salamanka hükumeti 
teşekkül ediyor. fakat 
devlet reisi meçhul ! 

Bar selon bombardımanlarmdan 

Korsanlar yine 
faaliyette 

Sainl-Sebastien; ı: (A.A,) - iyi 
haber alan mahfilden bildirildeğiıre 
göre. Salamanka hükumeti kabinesi 
yakında teşekkül edecektir.' 

ratorluğu devrinde yaşamış bir Fran· 
sız - Türk dostluğu formülü içinde 
takip etmek istiyor. Halbuki yeni 
Türkiyenin buna hiç tehammülü yok
tur. Bugün bütün dünya polıtikası 
yeni Türkiyeyi , yepyeni şartlar için 
de mütalea ederken. Türkiye ile 
münasebe:tleri uzun asırlarla ölçülen 
Fransanın bu yeni şartları anlama· 
ması ve onlara uymaması çok garip 
bir şey olurdu. Son Cenevre anlaş· 
masıni ve bu neticeyi Frans ı z mat· 
buatıuın büyük bir memnuniyetle 
kabul etmesini biz de, Fransanın · 
Türk dostluğunu hakiki manasile an· 
lamağa başlamas ı gibi telakki edi· 
yoruz. 

Romanya boğazlar muka 
1 

Bir İngiliz gemisi 
velesinin tadilini mi 1 batırıldı 

Daha resmen teyit olunmamakla 
beraber, kabinenin aşağıdaki zevattan 
terekküp edeceği kuvvetle sanılmak
tadır. 

Başvekil: general Franko, harciyc: 
general Jordana, Maarif: Sainz·rodri. 
guez, Adliye: Kont rodezno, Umumi 
emniyet: general Anido; dahiliye mat• 
b1.1at, µropaganda: Serrano susner, 
Maliye: amado, Harbiye: General ar
gaz, Bahriye: amiral Cervera, Hava: 

Bu değişikliğin Fransa için, bir 
politika zarureti, yanı iç ve dış si
yasetindeki daha ehemmiyetli ihtilaf I 
ve bozukluklardan doğma bir zaruret 
olması da akl ı mıza gelebilir. 1 

Fransa bize bunun aksini yani. I 
Türkiyeye karşı dostluğundaki sa
mimiyeti ancak Hatay rejiminin tat · 1 
bikinde göster .. ceği iyi niyetle isbat 

edebi lecektir· 1 

talep edecek miş ! 
Dost 

bir 
Rumen hükumetinin 
garabete düşeceğini 

tahmin edemeyiz 

böyle 
asla 

- Yazı•ı lçerlde 

Londra : 1 (Radyo) - lspao· 

y&da bir asi denizaltı gemisi bir 

lngiliı vapurunu torpillemiştir. On 

bir kişi ölmüştür. Ölenler arasında 

ademi müdahale komitesi tarafından 

tayin edilmiş olan fsveçli tarassut 
zabiti de yardır. 

General Kindilfın, Endüstri ve ticaret: 
Suancez, Nafia: Pena boeuf, iş ve zi
raal: Gomez Pou, Devlet bakanı : ra
imundo fernandez duesta, 

General primojle rivaranın dikıc-
tetörlüğü devrin~ a' fas fev 
kalade komiseri, S mil-

- Clerlal dllrd 



Sahife ; 2 Trirkıözll 

Memleketimiz hakkında bir 
Romen muharririnin eseri 

,,~----------------·----------------~ 

'' Türkiyede değişme davasının 
1 
'------------·-----------··-----------'' 

milli esası 

herkesin 
duygudur. Bunu Zirai alacaklar 

bilmesi lazımdır.,, 

'

Ziraat bankası tahsil işle
rine Valiler yardım 

göstereceklerdir ROMENCE "CURENTUL GAZETESİNiN YAZISI 

Romence (Cureııtul) gazetesi 
nin son nushasın•la Türkiye başlık· 
lı bir yazısınd1 ezcümle şöyle di 
y.Jr: 

"Tüıkiye ve yunanistan nezdin· 
deki iktisadi müşavııimiz bay Nikola 
Manesku, bu kabil eserlerin en üs· 
tünü olmak üzere yuk arıdakı başlık 
altında pek mühim bir eser neşret 

miştir, Bu tasdikimiz, bir medih ve 
yahut reklam olarak telakkı edilmeme 

lidir, Zira aşagıdaki satırlardan da 
anlaşılacağı veçhıle tetkik ettigimiz 
bu k i t a p hakkında bu anda dü · 
şündüklerimiz büsbütün başkadır. 

Bay Maneskunun eserini o~..ıduğu· 
muz zaman iki mesele karşısında 

kaldık; Mumaileyh bunları büyük 
bir muvaffakiy<tle halletmişnir; 

l- Başka memleketlerin hali 
hazırdakı vaziyetlerine dair dökü
mante olması icap eden edebiyati· 
mız, muhtelif sahalarda temas rt· 
mekte bulunciuğumuz memleketlere 
ait işlerden temamile biha\.er bulun 
maktadır. Bu noksanın yabancı ede. 
biyat kitapl?rından tamamlanması 

kal-ıil olduğu zannında bulunanlar 
tanıamiyle acı bir surette yanılmış 

olurlar. Bu nevi eserler, ne kadar 
bitaıafana i~lenirse işlensin muelJ i 
fin milliyelindt n mülhem bir noktai 
nazarına mutlaka maruz kalacaktır. 

2 - Yabancı menılekrtler 1e bu 
lunan iktisadi müşavirliklrrimiz, va· 
zifeleri yalnız şahsi dosyalarına ma 
lu nat toplamaktan ibaret olmadıgı 
nı bil•n ve alakadar bulundukları 
bilcümle iıler hakkında nezdlerinde 
çalıştık ' aıı memleket!eıi tanıyabilmek 
imkanını veren unsurlardan müre~. 

kep olmak üzere teşekkiil rtmemiş · 
tire Mürllifin, Bugünkü Türkiye ad
lı eserind<! bu iki mühim meseleyi 
kavradığını görüyoruz. 

Çünkü meydana g.tirdigi bu 
eser her iki ihtiyacı da tamamiyle 
tııtmin dmektedir, 

Türkiye, her bakıı"Tıdan ildh edil· 
mek rnretile tamamile anlatılmakta 
ve icap eden y,,rferde de mükem· 
mel 1 ir etüJe m "istenid mukayeseli 
malumatla tasvir eJilmektedir. 

Ayni zamanda tamamiyle yeni 
olan iktisadi malumatlara da kafı 

derecede itina edildiği gösterilmekte 
\e her sene başında da, o sene zar. 
fında yarılan mübadeleler hakkın· 

da kafi bir materiyal (malzeme) !eş 
kil edecek malumatla verilmektedir. 

Türkiyeyi tanımak için ynlnız 

mÜ•tacrl Lir İ;tifadeyi istihdaf rden 
bir r.oktai nazardan bakmak kafi 
değildir. Ona terihinin derinliklerin· 
den ve gözleıimizin önünde yap 
tı~ı inkılaplardan bakmak lazımdır. 
işbu memleket, l.eynelmilel müba 
deleleıin ihtiyaçlarından doğan ce· 
reyanları ve yahud güzellikleri ilf', • 
turistlerin doymak bilınPyen gözle
rini tahrik eden ve sathi etüd çer 
çevelcri haricine çıkaran şayanı dik 
kat bir yerdir. 

Bugünkü Türkiye, dünkü 1 ür 
kiyeııin bir ahülamelinden ve mem· 
lekctin siyasi içtimai haritasında 

yapılan değişikliklerden doğmuştur. 

Kemal Atatürk tarafından tam 
bir vukufla idare edilen değişme 

davasının esası milli duygudur. Bu. 
nun herkesçe ma 'um olması lazım 

dır. 

Türk nasyonalizmi, Osmanlı im
paratorluğunda görüldüğü gibi bir 
şah'!n hakimiyetine mümanaat et 
mektedir. O, Tüık milletinin ~anını 

yükselteck sıırette doğınuşlur. A· 
meli Türk nasyonatizuıi kapitülas 
yanların ölümü esn•sında doğn uş 

tur. 
"Cumhuriyetçi olmayan bir Tüı • 

kiye ilerilimiyeceğı gibi milliyetçi 
olmayan bir Cumhuriyetçi lürkiye· 
de parlak bir istikb. le doğru iler 
lemesi!'de muv.ffak olamaz·., 

Tahakkuk eden Türk nasyona 
lizmi, halka milli varlığını şerefini 
telkin tden bir çok inkiliiplaıı kay
d• ttiği gibi 1920 senesiııe kadar 

._münzevi vaziyetinde bulunduğu her 
kesçe malum bulunan Türkiye, kı 
yafet, zihniyet ve hayat şartları ba· 
kımından diğe1 milletler arasına 

girmiştir. 

Saydığımız bu inkilaplar, Türk 
inkılabının büyi klüğüoü anlatmak· 
tadır. Hilafet ıle t?.ıikatlerin kökün· 
den ilgası, gregoıiyan takviminin 
ve günün yirmi dö. t saat olarak 
kabulü, dil, yazı irıkılapları, kadınla· 
ra müsavat hakkı verilmesi ve hafta 
tatilı ol•rak pazarın kabülü gibi ilah. 

Takvimimizde en ufak hir deği 
şikliği yaptırmak içiıı maıuz bldı 

ğımız zorluklaıı hepimiz bıliyoruz. 

Türkiyede yapılan inkilapların aze· 
meline ve çetiıı miicadelelerine dair 
bir fiıkir ed"mbilmekliğimiz için yal· 
nız bunlaıı deı hal ır etmek kafıdir. 
Devlet bakımından Türkiye, değiş 
mesi imkan haricinde olan cumhu
ıiyet şeklin-:le bir kanun fSasi kabul 
< trııiştir. Hüküın•t icraatı yalnız bir 
fırka taı afında idare edılm· ktedir. 
Türkiyenin iktisadi hayatının esas 
hatlarına gelince, müellif bize, zira
atin ilk safta mevki aldığını bildiı · 
mektedir. Türkiye bir ziraat memle 
ketidir. O. bir zirai inkılap yapmış 
tır. Devletin yaıdım prensibine isti 
nat eden bir siyasetle mahsu'alını 

Ziraat bankasınııı tam Laliyet 
gösterebilmesi için zirai alacakların 
kolayııkla tahsili lazım geldiği ve ka 
nuni Lir sebep olmadıkça matluba
tın vadelerinde tahsiline dikkat edil 
mesi banka umum müdürlüğünden 
şehrimizdeki alakadarlara bıldiril 

ıni~tir. l 
Kredi işleri devlet faaliyet ve mev 1 

zuu ol ırak ele alınmış bulundıığun· 
dan tah .ilaıa, valiler tarafından la 
zım g-elrn müzaharet te gösterilec•k 
tir. 

Adana iş dairesi 
şubesi 

ŞehrimizJrki iş dairesine bağlı 
olmak üzere Mersinde bir iş daire· 
si şubesi açılmış ve müdürlüğüne 

Adana iş Müfettişi Naci Erali ve 
muamelat memurluğun .. yine Adana 
İş dairesi memurlarından T <1hir 
Birkan ve Naci Erali'ıı i n yerine ge 
nel merkezden iş müf, ttişi Müfid 
Dayı atanını~lardır. 

Ağaç bayramı hazırlık 

komitesi bu gün 
toplanıyor 

Yirmi iıir Şubatta yapılacak o 
lan ağaç bayramı için ayrılan komi 
te Lu gün Vali Bay Tt vfık Ha.Ji 
Baysalın Başkanlığı altında toplana· 
rak bazı kararlar ittihaz edecektir. 

Üretme Çiftliği 
Müdürlü~ü 

Vilayet Ürt!me Çıftliği Müdür 
vekaletine rucünıan Zeki 200 lira 

çoğaltma bakımından iPkişaf etmek ücretle tay in edilmiştir. 
tedir. 

Bay Mane.ko'r un i>tifade ettiği \ 
ıııtlodları ve elde ttliği neticeleri ç· l•} • t 1 

büyük Lir alaka uyandırmaktadır. . ın ı erın aarrUZU 
Kendisi de, okuyucunun ve pratik bir 1 . . . . 

d 
"h · • . - Bırıncı sahıfeden aı lan -

a am ı tıyacınm arzularını kafı de 
r<cede tatmin etmek üure zengin 
malumat verm"ğe çalışmıştır. 

Tüıkiye sana~ileşme bakımın 

d •n çiftçi meml~ketler gıbi sana1i· 
!eşme iş i nde hir tahavvül geçir ııtk. 
tedir. Bu noktai nazardan, faktörlnin 
sanayileşme hususunda sarfettiklcri 
gayreti ·ri v~ iktisadi cephenin de 
ğiştirilmesı d ıvası etrafında yapılı.o 

münakaşalaı ı takip etmekliğimiz fay 
dalıdır. Bu suJI 1 ürkiyede de malum 
dur: Sanayi veyahut ziraat. 

Burada sanayileşınenirı bir mak 
sat veyı bir ihtiyaç için oldu~u mü 
nakaşa edılınektedir. Te kik ettiği 
miz bu eser bizi bu noktadan da tat 
miıı etmrktedir. 

Aynı zamandada muvasala yol 
farı, ticaret, mali ve kredi teşkilat 

hakkında bizzat elde eylemekle ka 
bil olabil rcek kadar kat'i malumat 
da vermektedir. 

Bu eier hakkında yazılaıımıza ni 
ha yet verirken müellifin Bükreşlt ki 
yiiksek ticaret akademisi gıbi Ro 
men mtkte pi erinin yetiştirmelerinden 
olduğunu hatır latmad .. ıı geçı miyece
ğiz. Ne kadar çok oluısa olsun bu 
gibi eserlerin tarihini l üyük bir 
memnuniyetle kaydetmeği daıma is 
teriz. Bu dd'a bunun, yukarıda bahs 
ettiğimiz hususa! için bir misal ve 
ikaz olıı11sını temenni edeı iz . Bizim 
iktisadi edebiyatımız bu gibi eserle 
re daha çok zaman ihtiyacı vardır. 

sinin garanti etmekte olduğu da bil· 
dirilmektedir. 

Paris: l (A. A.) - Le Journal 
gazetesi yaııyor: 

"Çı lıler ne · yapabilirler? Karar 
suretini kabul etmemek mı? 

Bekliyebilecekieri }egaoe müza. 
heretin ihtilafın başlangıcındanberı 
kend !erine yapıl:ın gizli yaıdımd•n 
ibare! kaL cağını onlar pek iyi bilir· 
!er. Çiıılilerin logili ıebliğinde bula 
iıilecekleri şey bir ihliyat tavsiyesin· 
den ıbaıelliı Bu tebiığde müşt . rek 
bir müzaheret için Amerikanın iştira
kini talep etmenin h'ç bir zaman 
mevzuba lısolnıadığı ve kon<eyin sa. 
dece itl h z edılecek hareket tarzla. 
ı ında hır n:üvıtzenı: leınin elnıek c r 
zusunda bulunduğu bildirilmektedir.,. 

Le Jour ga1etesi cenevrede mü· 
nakr~a edilen Çine müzaheret proje· 
!erinin b lahare normal dıplomasi la
rikıle mfaakeı e edileceğini zannet· 
m.-kted r. 

Arnavutluk kralı 
evleniyor 

Biı inci sahifeden artan -

Müstakb\ 1 nişanlısı kontes Ap· 
pony ı ıse katolıktir. Cenç kızın ih
lida}ı kabul etm"ş o!duğu •anılıyor. 

Kral Zogo kırk, nişanlısı yirmi 
iki yaşı:ıdad ır. 

l~o ına : 1 (Radyo) - Kral Zo 
go bu giin eişanlandrğını halka ilan 

etmiştir. 

Suç bildiren 
telgraflar 

Postahaneler derhal 
müdeiunıumiliğe heber 

' verecek 

Devlet Şurası 11ostahaneleıde 
çekilmek üzere gişelere verilen tel· 
graflarda kanuneı t k bat yap'ma 
sını ica;l ettirecek mahiyette malii 
mat varsa yani bu telgıaflar bir su· 
çun ikaını veya ihzarıııı bil !rİ}orsa 
bunlar haH ında yapılacak muame· 
le için lir karar vermiştir. 

Teşkilatı E.sasiye kanunumuzda 
posla muhaberatının müstantik ve· 
ya mahkeme kaı arı olmadıkça açı 
lamıyacağı, telgraf ve telefon muha· 
beratı mahremiyetinin de ihlal O· 

lunamıyacağı yazılıdır. 
Devlet Şurası, bu hususta uzun boy 
lu tetkiklerde l:.ulunarek "dairııi ai· 
de sini haberdar tlmek" kaydinin, 
ınuhaberatın mahremiyetini ihlal 
mahiyetinde olmadığına karar ver , 

miştir. 1 

Bazı azalar ise bu karara muhal · ı 
lıf olduklarını bildirmi~lerdi•. Bunlar 1 
muhabere memurlarına bu şekilde ' 
geniş lir takdir sala yeti ve ı i'emeye 
c~ğini, bunun ancak kanunlarımızda 
yapılacak tadilatla mümkün olabile· 
c•ğini ıleri sürmektedirler. 

Kız talebede kam-
pa çıkacak 

Liseleı deki erktk talebeler gibi 
kız talebeler de yaz aylarında askeri 
kampa çıkacaklardır. Maarif vekale

ti, kızlar için tatbik edilecek kamp 
usullerini tesbit etmektedir. pogram 
yakında mekteplere bildirilecektir. 

Şuraydevlete gidecek 
istidalar hakkında 

1 

Şehir meclisinde 
·Birinci Sahifeden Arlan-

yazlık otel ve Bürücekte bir otel 
tesisi maksadile ldarei Hususiye ile 
müştereken birlik teşkili hakkındaki 
riyaset tezkeresi idi . Bu teklife na· 
zaran bütün bu işlerin başarılması 
için ldarei Hususiye ve Belediye 
her seneki bütçelerinden muayyen 
bir para vererek her iki lıiarenin 
münferiden yaparradıkları lüzumlu 
işlerin başarılmasıdır . Bu teşebbüs 
Mecliste büyük memnuniyetle kar 
şılanmış ve birlik nizamnamesinin 
esaslarını hazırlamak üzere işin ev 
vefa imar ve bütçe encümenlerinden 
müteşekkil bir muhtelit encümen 
tarafından mutalaa edildikten sonrıı 
Kanunlar Encümeninin tetkikine geç· 
m~si ve_ bilahara Meclisçe müzakere j 
edılmesı kal:ul edilmiştir . Ruzna 1 

menin beşinci maddesi , yaptırıl · 

ması mukarrer şehir oteli ve müş· 
temilatından olan konser salonu ve 
diger lesi.atın heyeti umumiyesine 
bu sene elde mevcut 35 bin liralık 

tahsisatla başlanılarak umum inşa ı 
atın 938 ve 939 bütçelerinden öden 
mesi hakkındaki riyaset tezkeresi 
de okundu ve tetkik edilmek üzere 
bütçe encümenine havale edildi . 
Ruznamenin altıncı maddesi Bele 
diyece istimlak olunan ve halen 
mülk sahibi ile ihtilaflı bulunan bir 
arsa hakkındaki sulh teklifi idi . Bu 
teklifte Kanunlar Encümenine 1-a
vale olundu. Bundan sonra memle 
ketten ayrılan bütçe Encümeninin 
hir azasının yerine yeniJen seçim 
yapıldı. Bu Encümene bir aza daha 
ilave edilerek Coşkun Güven ve 
Rifat Eken seçildiler. 

Kendisinden alınmakta olan lüu 
biyat resmine itiraz eden bir mükel 
lefin istidası okıınup tetkik edilmek j 
üzere tarife encümenine havale edil· 1 

di. Ruznamede konuşulacak başka ı 

madde kalmadığından Reis Şubatın 1 

yedinci paz-.tesi günü saat onda J 

toplanmak üzrre celseyi kapattı . J 

Ceyhanda 
Göçmen evleri 
tetkik ediliyor 

1 

Şuraydevlet mülkiye daires;ne j 
gönderilen isıidalara, evrakı müsbi 1 

tr. ve kararların bağhnması. şahitle 

rin usulen yemin rttiııldiklerinin ya· 
zılması, müddei şahsi ve müştekilere 

1 

behem•hal meni muhakeme karar· 1 
larıııın tebliği, maznunların ifade ve 1 Ceyhan: 1 (Hususi muhabirimiz· 
müdafaaları alındıktan sonra gönde den ) - Ankaradan kasabamıza 
rilınPsi lazım gelirhn l:.uıılara dikkat gelen iskan müfettişi Nihad Ülkm•n 
ediln.eJ ği görülmüştür. 1 beraberinde kaymakamımız Nured 

Vilayete gelen bir tamimde, bu· din özcöbek ve Ceyhan kazası is· 
ı kan memuru olduğu halde, 936 937 

noksanlar tamamlanmadan dava ev 1 d senelerin e anavatana göç ederek 
rakının gönderilmemı:si bildirilmiştir. 

13uodan böyle vilaytt idare heyet. 
, Ccyhanın Kırmıt mmtakasına iskan 

edilen ve gene geçenlerde gelen ve 
leıi bu yolda ınuaım1e yap;,caktır. K ırmıta yerleştirilen Romanyalı ve 

ZABITADA: 

Üç kişiyi fena 
döğmüşler 

halde 

lsmail oğlu Mehmed adında biri, 
Şaban oğlu Hasanla l irlıkte, Ha· 
san oğlu Mehmedi, Deı viş oğlu Mah 

mudu ve Osman oğlu Ômeri beş 
günde iyi olacak derecede döğdük 
ferinden haklarında kanuni mueme· 
le yapılmı,tır. 

1 Şubat 938 

Gök yüzü kapalı, Hava ruzgarlı 
en çok sıcak 14 santiğrat d".rece. 

Bulgari , tanlı Türk göçmen kard ş· 

ferin bnlunduğu rnıntaka ya giderı k 
tetkikatta bulunmuşlardır. 

Öğrendiğime görP, i;kan müfet· 
tişi Nihad Ülkmen mınt.kamızda üç 
dört gün kı !arak Soysalı, Kırınıt 

ve Isırganlı köylerinde meskun göç 
menler için yeniden yapdırılan ev' 
leri görerek b~ğenmişlerdir. Bu ara
da pek kısa bir zaman zarfında her 
biri birer müstahsil olan göçmen· 
lerin faaliyı::tlcrini -gören bay mü 
fettiş bu vaziyetten pek memnun 
kalmışlardır. 

Geçende gelen göçmenlere yi· 
ne lirer aylık para tevzi edılmiş ve 
kendilerine verilen ar azil eri işlemek 
üzere birerde Pulluk verilmiştir. 

.. •• 
Halkevimizin açılışının ikinci 

yıl dönümü olan 20 şubat 938 de 
yapılacak tören için alakadarlarca 
proğram tertip edilerek hazırlıklara 
bRşlanmışdır. - S. 

2 Şubat 

Garip bir hırsızlık 

Lilde Valansiyende çok gar 
bir hırsızlık yapılmıştır. 

Ernest Plato adlı bir adamın ~ 
bacağı da takmadır. Bu adamcatl 
bir gece umumi parklardan birisi~ 
iskemlelerinde uzamuş, kalmış, hı1 

sızlar da adamcağızın paralarını ı 

iki takma bacağını alıp 'götürrnüı 
tür . 

Adamcağız hem parasız, hct 
de bacaksız kaldığından zabıta vı 

sıtasile Darülacezeye gönderilrııiı A 
Takma bacakları bulununcaya ~ı 
dar burada kalacaktır. 

Et yiyenlerden vergi 
Vakıa, biz her yerde et yediJ 

miz için bilvasıta oldukça yüklü ~ 
vergı verı yoruz. 

Bu verginin temini için Güıt 
yalı halkı Üçkuyulardan et alrıı 
oldular. Fakat bizim mevzuu ba~ 
deceğimiz vergi böyle değildir. 6 
leşik Ameıikanın Alamba eyaletin 
Frederikstavn şehri belediye mecl 
et yiyenlere mahsus bir vergi ko' 
muştur. Bu vergiyi koy n şehir ~ 
lisi azası lıerp ot yiyenlerden rıı 

rekkep imişi 

Bir fakirin (1) cep harçlı 
Amerikada henüz 13 ya~ın• 

bulunan bir çocuk vardı ·; adı Glo 
ya Vandersilt olan 1 u kı:ın serV' 
120,000,000 franktır. 

Bu kızın vasilıği çok gürül!~ 
bir dava neticesind ! annesinden 
lınmış ve halası Mistres Vitneyc 
rılmiştir, Fakat mahkeme ğenç ~ 
senede 7 500 frank cep harçlığı 
rilmesine de karar vermıştir. Kiiı 
kız bu para ile annesini İ•tediği 
kıt ziyaret edebilecektir, 

D:~:-.sın 0.1 kaidesi ! 
A~kın, para kazanmanın, haY 

muvaff k olmanın düstür ve kaiJ 
leri v ıdır; neden r a k s ı n , ' 
sın da düıturlaıı olmasın? işte A 
ıikanın maruf rakkasesi Elizal:>il 
elin dans kaidı !erini de yazıyortf. 

1 - Raks usulleri görmek 
sinamaya çok gitmek lazımdır 
Ahenk elde etmek için çok rnı 
dinlemelidir. 3 Yeni dans figlil 
rini ihmal elme. 4 Oynarken aY 
lara h i ç bakmamak 1 a 7 1 r 
dır. 5 Dar kondura il., raks 
olur. 6 Viicudu tal ii ve dık 1 

mak elzemdir. 7 Hatt., dik 
m;.k için raks ıecrü'ıel.•rinde lı 
nın Üterinde bir kitap bulun 
8 Mevzun ve cazib vücut sah 
rı ih11al e lilmemeli 1ir. 9 · Sa'>'~ 
yin vücut hareketlerile meşgul o 
lazımdır. 10 Mümkün olduğu 

dar çok dans etmelidir. 

En b "iyük şelale 
Arzın en büyük ş•lalesini 

gara sananlar aldanıyorla•I E·ı 

yük şelale Afrikadaki Vıktory• 
lalesiJir. 

Niyagara şelalesi 50 metre 
sek lıkteıı doküiür, şelalenin g~ 
fiği de sadece 124 i metredir. 1 

buki Viktorya şelalesi 122 rtİ 
yükseklikten dökülmektedir. fi 
1686 metredir. 

Şu halde?. Niyagara ~ela1 1 

Almanya imparatoru veY' '5p' 
kralı gibi tahtan indirildi derıı1~ 

Yalnız, zencilerden hoşlır 
yan Amerikalılar, kendi şe 1 al1 
nin bir afrika şelalesi yüzünder 
tan indirılmesini haznedebiltC 
midir? bilmiyoruz. 

&AZ 
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• 
Tllrksöd 

Rusyada idamlar 1 

TIFLISTE BE~ t İŞi iDAM iKi 
KiŞi DE YiRMiŞER SENE 
HAPSE MAHKOM EDiLDi 

Moskova: 1 (Radyo} - Tifliste 

1 

Konsolosluklar içini hükumetimizle 
beş kişi Sovyet Rusyanın bugünkü 
rejimi aleyhinde çalışmak, mukabil 
bir ihtilal çıkarmak ve Azarbaycanı 
Sovyet bırliğindrn ayırmak gibi te
şebbüslerden dolayı idama mahkiim 
edilmiştir. Ayni suçlardan maznun 
diğer iki kişi de yirmişer sene hap
se mahkum olmuşlardır. 

Sovyetlerin anlaşması 

he 

Bir çok konsolosluklar 
kaldırılacaktır 

vı 

rııi Ankara 1 (Telefonla)- vuku bulan 

lıl diplomatik müzakereler netic~sinde 

Türkiye ve Sovyet cumhuriyetleri . 
1 ittihadı hükumetleri 1 uafından aşa · 

dil gıdalri karar alınmıştır: Bu sene 

Ü 

üıf 

mart otuzbirinden itibaren Türkiye 

nin Odesa, Baku Erivan ve Telina· 

1~ Lehistan harıciye 
& 

nazırı Cenevreyi 

çh 
~ıfl 

GlO 
eri" 

ültU 

eP 
ye 
ç~ 
ğı 

Kai 
iği 

dün terketti 

Sebep? 
Var şova : l (Radyo) - BugUn , 

'>i ,yİt.,i mahafilde he,ye can uy an1ran bir 

1 
haber yayılmışhr: 

Lehistan dışişleri bakanı Bay Bek, 
Milletler cemiyeti toplantılarını terk J 

ederek \,. arşovaL\·a döndu. 
Burada çıkmakta olan Post gaze· 

te .~i bu husuqta şunları yazmaklndır: 

Lehi,tan delegesi hiç bir zaman . 
daimıı başka devletlerin mcnfaalı için 
tanzim edilecek anla~malara imza ko
,yamaz. "e beynelmilel me~uliyetler 

yüklenemez. \' e i3.lve edi vor: 
İşte Lehistan hariciy~ razırı Cc

nevrcyi bunun için terkelt1! 

kan daki konsoloslarile sovyet sos 

yalist cumhuriyetleri ittihadının iz · 

mir ve Karstaki konsoloslukları 

kapatılacak ve her bir devletin di 
ger taraf mamalıkine yalnız birer 
konsoloslugu yani Türlciyenin bütün 
ve Sovyetlerin lstanbuldaki konsa 
loslukları ipka edilecektir. 

Sovyet - Roma 
gerginliği 

Romanya Moskova elçisini 
gerı çağırmış 

Bükreş: 1 (Radyo) - Roman 

ya hükiimeti Moskova elçisi Edmo 

nu geri çağırmıştır . 

Siyasi mahafile göre, bu geri 

çağırışın manası açıktır.- Bu, Sov 
yetleıin Bükreş elçisini geri alması· 
na mukal>ele olmuştur. 

Elçinin yerine başka bir zatın 
göndtrilip göndrrilmiyrcegi veya 

Moskovac'a bir maslahatküzarlık mı 
ihdas edilrcaği hrnüz malum C:eğil 
dir. 5iyasi mahafil, bu vadide az3mi 
ketumiyet göstermektedir, 

Tahran postahar.esinde 
bir yangın çıktı 

Bir İtalyan gazete
sinin haberi 
İstanbul : 1 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Sofya gazetelerinden Zo
ranın bu günkü posta ile buraya ge
len son nushasında şu satırları oku
dum: 

" İtalyan muharriri Gayda, Ro
manyadaki yeni kabinenin dış siya•et 
temayüllerinden bahseden yazı silsi
lesinde, Goga hükümetinin boğazlar 
mukavelesinde bazı tadilat istemek 
niyetinde olduğunu bildirmektedir. 

Romanya hükümelı , bu arzusu 
etratında şimdiden Bulgaristanın, Le
histanın, Macar isi anın müzaher elleri
ni temin etmiş bulunmaktadır. Goga 
hükümetinin girişeceği bu teşebbüse 
müzaheret edeceğini haklı olarak 
sanmaktadır . ilah. ,, 

Zora gazelesi, bu yazının bir kıs
r mını Gaydanın Jurnal ditaliada çıkan 
•yazısından almış ve bir kısmını da 

kendi mütaleası olarak ilave etmiş
tir . 

İtalyan ırazeteleri, Milletler Ce
miyetinin bu loplanlısindan bahset
memek le, hatta Cemiyetin adını bile 
anmamakladırlar. 

Mamafih, bu gün gel ~n Fransız

ca Le Temps gazetesi, İtalyan siyasi 
mahfillerinin bu husustaki • nı ıktaina

zarlarını ş surelle hüliısa etmekle· 
dir : 

Bazı devlelJ,.rin Cenevreye kaı şı 
olan vaziyetleri, bazı şartlara bağlı

dır. Bu vcziyel Cenevre blokunun 
gitgide dağıldıı;tını gösteriyor . Ye 
Avrupanın mukadderatını ,yeni bir • 
bakış karşısına koyuyor. Türkiyenin ı 
dahi vaziyeti şimdiye kadar olan 
vaziyetinden faı klı olacağı ümid edil
mekle ve bu hususta İtalyanın boğaz
lara dair olan Montro anlaşmasını 

henüz imzalamadığı haıırlatılmakla

dır . Binaenaleyh lıalyanın Ankaraya 
bu imkanın Türkiyenin Cenevreye 
karşı vaziyetine baglı :olduğunu ima 
elmiş o:ması çok muhtemeldir. 

Delbos Pariste 

Paris : 1 (Radyo} - Hariciye 
Nazırı Bay Delbos Cenevreden dün 
gece buraya hareket etmiştir. 

Gaze'de bir ruikasd 

Gaze : 1 (A.A.) - Burada iki 
bomba patlamıştır. Polis belediye 
meclisi azasından birini tevkif et 
miştir. Hatta yapılan tahribat 'dola. 
yısile Kudüs tren servisleri durmuş 

tur . 

Alsaray 
Bu akşam 

sınema 

sında 

Her şey senin için 

Gary Coper 
Şirley Templ - Karo\ 

Lombard 
Unutulmaz üç şanatkar tarafından 
yaratılan, Neşe, Zevk, Güzellık 

şahaseri 

GELECEK PRoGRAM : 

Saray Entirikaları 

Dikkat : 
PEK YAKINDA: 

Günün adamı 
Emil Jagnis 

Telefon : 212 
8894 

i ı 

haY 
kaiO Almanya idari 

şeklinde bazı 
yenilikler 

Tahran: 1 (AA) - Dün Tah· 
rn postahnesiı>de bir yanğın çıkmış 
ise de etfaiyenin gayreti sayesinde 
iki saat içinde söndüıülmüşlür. Ha 
sar pek mühim değildir. 

~--~~~~~~--·~~~~~~~~ı 

e A 
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Hitler nel~r düşünüyor? 

Beri in: A.A goı uııuşe göre 
Nasyonal - Sosyalis partısinin Al 
ınan devletine bir müdahalesine doğ
ru gidilmektedir. 

San günlerde dolaşan şayialara 
göre füh~r 30 kanunsani bayramın 
dan istıfade ederek üç y~n! nazır 
daha tayin edecektir. Bunlar iş cep
hesi şefi Ley, iş servis şefi Hierk 
ve hücum kıtalariyle gestapo şdi 

Hiimmlerdir. 
ı ek idare tesisi arzulariııı goe. 

ring'in etrafında bulunanlçır ve bil 

hassa dör~ senelik plan diktatörleri 
nin sağ kol mesabesinde bulunan 

Hans pfundtner izhar etmişlerdir. 
Pfundtner perşenbe günü koeni

gsberg'de açıkça te~kil edilmiş tek 

bir idarenin ihdası lüzumundan bah· 
set ııİştir. 

Şüphe uyandıran 
bir temas 

Belgrad: (Radya) Fransanın 

TAN Sineması 

BU ~KŞAM 

Her zamankinJrn Şen Her 

z~ınankinden Ni.ıkdedar Şen ve 
ems·.Jsiz Şantör unutulmaz ve 

sevimli Komedyen 

Maurice Chevalier 
yi nefis manzaralarla süslü cazip 
bir mevzua sahip nükde ve zerafd 

kaynağ-ı 

'-=1-

Sevimli Serseri 
Fransızca sözlü en son komedirle 
takdim edeceklir· Cidden güzel 

bir film 

2-
Bu fılme ilaveten: 

Richard Talmadge 
ın en heye~anlı filmi' 

Hafiyeler ' Kıralı · 
da istek üzeıine tekrar gösttrile 

cektir. 

PEK YAKINDA : 
Çarlık rusy Hnın feci zam~nların ı . 

aid yapı 1an l>iiyük ve emsalsiz 

bir Rus filmi 

ÇARIN YA VER! 

8893 

1 

1 

f 

Ne zaman gösterileceği yüzlerce meraklı tara
fından sorulan ve 

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Gösleıilecek olnn, 1-ııgi·ne kadar 

yapılan ( 1 ÜRKÇE SÖZLÜ VE 
ŞARKILI) tllimlerin en l üyü~ü, ın 

mııauanıı ve rn muhteşemi unutulmaz 

11 Ra non 
! Novar·ro 

Tarafından harikulade bir tarzda 

I yaratılan şaheserler şaheseri 

• ( ŞEYH AHMED ) 
Fevkalade film ( TAN ) sinemasının büyük bir wu
vaffa kiye ti olacaktır. 

Hakikihi olmuş bir vakadan alınmış mevzuu ve Vedia Rıza, Ctvdet 
Kozaıı, Hasan Tahsin, ve daha bir çok Türk artistleri larafı ·d ;, n söylenen 
şarkı ve n~fis musiki parçalarilc süslü bulun ·ın bu Çöl, Aşk, ihtisas ve 

heyecan do'.u emsalsız Şark filmini bütün Adana hal~ı görmrge 

koşacaktır: 

Pek yakında .... Pek yakında 8881 

1 

Belgrad elçisinin Hırvdt lideri Ma 
cek ile konsulushaıe·fe uzun bir 

mülakatta bulunması Belgıad siyasi 
mahafilinde derin bir heyecan ve 
şüphe uyandırmıştır. 

~-----------------~----------------------~~----------I 

ta \ 

" 1 

••••••• Sinemalarında Dünya sinemacılığının bir şaheseri 
Pek yakında .... Pekyakırıda.... iki büyük yıldız Lıir filmde: 

Sahife : 3 

Asri sine a 
1-Şubat-938 salı akşamı 8,30 suvareden itibaren 

Tanınmış eserlerile şöhret bulan Karla Gozzinin layemut eseri olup Lon
dra, Berlin , Paris, Moskova, Roma, Viyana Devlet Tiyatrolaı ile ( Eski 
Darülbedayi ) de bir çok defalar oynanmış ve umumun mazharı takdiri 

olmuş meşhur Çin imparatoru 

Altum Kanın dünya güzeli kızı 

(TURANDOT) 
Eşsiz büyük Şark filmini sunar 

OYNAYANLAR : 

Kata dönagy - Piyer Bilanşar 

Muhteşem dekor - Çin Sarayının Esrarı -
AYRICA : 

En son ve en yeni dünya havadisleri 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadır 

localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 

Son 
tenzilatlı matine 2,30 da 

defa olarak 

Çifte kumrular 
Arizona çeteleri 

Pek yakında 

Konştad bahriyelileri 
Türkçe sözlü sesli film 

Telefon No: 250 ASRİ 8905 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Ve muadillleri Jandarma Genel Komutanlının teklifi ve Dahiliye Vrki. 
linin tasvip ve inhası ve H eisicümhurun tasdiki le tayin olunurlar. Binbaşı 
ve binbaşıdan küçük rütbeliler ve muadilleri Jandarma Ganel Komutan· 
lığının inhası ve Dahiliye Vekaletinin tasdikile tayin olunurlar. Yer değiş· 

tirmeler de ayni usulde yapılır, 

Madde 46 - Takım komutanları ve kaza j ındarma komutanları 

doğdukla • ı yere tesaJüf eden nahiye ve kazalara, vilayet jandarma ko. 
mııtanl a ıı doğdukları kazayı ıhtiva eden vilayet jandarma komutanlıkla· 

rına tayin ohmmazlır. Karılarının doğduğu yer d~ aynı hükiimdedir. 

llckteb ve mücssesdere m·mur su'laylarla emir ve komutaya memur 
olııııyan mü lhak subaylar ve askeıi mrmurlar bu kaydın dışında 

dırlar . 

Madda 47 - Jandarma sul,ay ve askeri memurların yerlerinin dt-

ğiıtirilmesi aşağıdaki seheblerle yapılabil:r. 

A) Teıfı sebebile, 

B) ıhhi esbab dolayısile, 
C) Kadro icabı olarak, 

Ç) 722 sayılı kanun tatbikatı dolayısile, 
D) Aasayişten dı.>llyı daha mühim bir vazıfeye tayin edilmek su-

retile , 
E) Siyasi veya idari bazı sebeblerden dolayı lüzum görülen fevka. 

ı ilde hallerde , 

KISIM 
4 

Mrzuniyet 

Madde 48 - Jandarma su~ay ve memurlarının mezuniyetleri 
2161 sayılı Askeri izin kanununa ve Askeri izin Nizamnamesine ta· 

bidir . Bu kanun ve nizamnameleıin birinci maddeleri mucibince i

zin verilmesinde hizmetin sektedar olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. 
Bunun için izinli olarak syrılmalarır.da mahzur olmadığına dair' kaza 

Jandarm:ı Komutanlıkları için kaza kaymakamının ve Vilayet jan

darma komutanlerı için valilerin ayrıca mütalaları ve muvafakatleri alın
mak esastır. 

( Sonu Var) 8303 

1 

o-· o rt 
O filnı ne olmaz! 




