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5 Kuruş 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
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r 
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n 
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Ulu önder istanbulda 
Mudanyalılar, şefi çok büyük 

bir tezahüratla yolcu ettiler 
Şef, dün geceyi Ege 
vapurunda geçirdi 

İstanbul 4 (Telefonla) - Büyük 
şd Atatürk Bursa seyalıatlarından lstan 

bula avdet '.buyurmuşlardır. Şefi on 
binlerce halk, talebe karşılamıştır. 
Mudanyadan ayrılırken 

İstanbul: 4 (Telefonla)- ..ı önder 
Atatürk saat 15,30 da Bu ' dan hare
ketle 16 da Mudanyaya gelmişler. ve 

buradan Sait kaptanın idaresinde Ege 
vapuruna binerek lstanbula harek~t 
etmişlerdir. Büyük şef JMüdanya iske
lesine otomobil ile gelirken halk kit
eleri ve iskeleyi dolduran teşiğ hey. 

' 

etleri coşkun tezahuratta bulunmuş
lardır. Büyük şefin otomobili daha 
karşıdan görününce ( yaşa Atatürk ) 
(varol Atatürk) diye haykırarak bü
yük şefi hararetle alkışlamışlardır. 

Ulu önde saat 16 da Mudanyadan 
hareketle gece yarosı kalamış açıkları
na gelmişler ve vapur burada demir
lemiştir. 

lstanbul valisi Muhiddin Üstündağ 
ile kumandan Cemil cnhi! vapura 

gelerek büyük şefe !azimlerini a r z 
etmişlerdir. 

Fransız toprakları dün 
bombardman edildi 

Franko hava 
yonları 

filoları bir 
berhava 

çok kam
ettiler 

r· - - --- .. - .... - .. "'1 

Fransız Mecli
sinde Türk -
Fransız gurupu 

Paris : 4 (Radyo) -
Havas ajansı bildiri
yor: 932 senesinde 
Bay Herzo'nun te
şebbüsü Üzerine Fran 
sız Meclisinde ihdas 
edilen Fransa - Tür
kiye gurupu tekrar 
teşekkül etmiştir. 

Gönüllülerin geri çekilmesi 
Ü;; meselesi tekrar 'gözden geçirildi 
. d 

Asırlara dayanan 
Türk - Fransız do~t
luğunun idamesi için 
teşekkül eden bu gu
rup hakkında izahat 
veıilmek Üzere Tür
kiyenin Paris Elçisi 
Bay Suad Davaz bu 
gün Türkiye Büyük 
Elçiliği binasında zi
yaret edilmiştir. Bü
yük Elçiyi ziyaret e
den Fransız heyeti bu 
gurupun, Türk-Fran-1 

79 

Londra : 4 (Radyo) - Royter 
ajansı bildiriyor : Fransız toprakla
rında yiyecek yüklü büyük bir kam. 
yon kolu istirahat halinde iken Fran
konun hava filoları tarafından hücu
ma uğramış ; ve bombardman edil
miştir. Tayyarelerin kamyonlar üze
rine açtıkları şiddetli ateş aeticesin· 
de bir çok kamyonlar berhava edil
miştir . 

Londra : 4 (Raıiyo) - Ademi 
ıtıüdahale tali komitesinin dünkü 
toplantısında gönüllülerin geri çekil
tııcsi meselesinin mali ciheti tetkik 
edilmiştir. GönüI:ülerin geri çekilme
si için sarfedilmesi lazımgelen para 
!Tıiktarı iki milyon dört yüz bin lira
Ya baliğ olmaktadır. Bu miktara bü
lün murahhaslar itiraz etmişlerdir, 
k Yeni ihtilaflar çı~masından kor-
ulmaktadır. Çünkü Italya ve Al

~~nya gönüllülerini geri çekmek için 
oy!e bir parayı mutlak surette isli· 

Yecektir. 

'!' Londra.: 4 (Hadyo) _ Deyli 
elgrafın dıplomasi m h b' . . b'l . . u a ırının ı -

dı.rdığine göre, ispanya sularında tor-
P~llenen her hangi bir geminin sahi
bı olan devet derka! tazminat için 
l Yon konferansına iştirak eden dev
etlere müracaatta bulunacaktır. 

Madrid : 4 (Radyo) - Madrid 
si filolar tarafindan dün şiddetle 

F' 0ıtıbardman edilmiştir. Bu esnada 
r.ansıı konsoloshanesine de bir o· 

·~ Us düşmüş fakat patlemaınıştır. Bil· 
, •ssa, Madridiıı merkez mahalleleri 

le~~·bardmandan çok zarar görmüş. 
fi I> ~· Bombardman iıir saatıan faz-

• surm·· - O uştur. lü ve yarelıların sa-

olan valanslyeden bır !( 1 i k 

yısı henüb !csbit edilememiştir. 

Barselon : 4 (Radyo) - Alınan 

malamata ıröre, açık şehirlerin bom· 
bardmanı meselesi üzerinde Fransa 

ile lngille•e müzakerelere başlamış. 
tır . 

l 
sız ~ostl~ğu Üzer~n-
dekı mühım mes-,.ısı
ni izah etmiştir. 
~·~~~~~~~~~~~ 

Kaliforniyada iki deniz 
tayyaresi çarpıştı 

Vaşington : 4 (Radyo) - Ka· 

liforniya açıklarında iki deniz tay 

yaresinin musademesi neticesinde 

on bir kişi ölmüş ve üç kişi de agır 
yaralanmıştır . Kaybolan daba bir 
kaç yolcu aranmaktadır. 

FiLISTİNDE VAZIYET ÇOK KARIŞTI 

Arap çetelerile 
• 
lngiliz 

askerleri çarpışıyor 
Tayyareler çölleri kontrol ediyor 

kudils: 4 (Radyo) - 50 kişi kadar tahmin olunan bir Ara 
çetesi ile, lnglllz askeri mUfrezelerl arasında •lddetıı bir çar. 
,ı,ma başlaını,tır. 

lngillz mUfrezelerlnln hava 
kuvvetlerlnden istimdat eyle
melerl Uzerlne yetişen tayya. 
reler asllerl şlddetll bir hava 
bombardımanına tulmuşlardır. 

Çete, gece karanlığından bilisti. 
iade dal!'lara çekilmişler ve yaralıla
rıııı beraber götiirmüşlerdir. Bu se• 
heple ç~telerin zayiatı belli olmamı~
tır. Çarpışma bu sabah tekrar baş
la~ıştır. Musademe!ere tayyareler de 
ışlırak eylemektedir!er. 

Fransız Milli Müdafaasını 
takviye için . 
--------

Paris : 4 ( Radyo ) - Geçen-

!erde Milli Mücadeleyi takviye için 

verile-n karaı lar üzerine Bay Döladie 

tarafından deniz ve hava subayları· 

nın iştiraki ile Üir " Milli Müdafaa 
Resmi bir tebliğe nazaran dün- • 

kü musademelerde iki İngiliz askeriil J 

ölmüştür, ı Birliği " kurulmuştur. 

.. ' 
ıranın 

Protestosu 
Antakgada 

zihniyet /erin 
çapulcu 
faaliyeti 

Cenevre: 4 (Radyo) - Iran hü. 
kumeti, lramn Bahreyn adalarına 
müteallik olan hakları üzerinde in· 

giliz memurlarının bazı hususi hak 

lar kullanmak iste.nelerini Avenol 

nezdinde protesto etmiştir. Bu pro· 
testoda, Ingilterenin hiçbir suretle 

bu adalarda meşru bir hakkı ola
mayacağı ve binaenaleyh Iran hü 

kumetinin böyle bir hal tarzını ka . 

bul edemiyeceği zikredilmektedir. 

ittihadı 
silah 

Vatancılar 
ve on lira 

her 
para 

azasına bir 
dağıtıyor 

Antakya : 4 ( Hususr muhabirimizden ) - Hatayda son haf
talar içinde gözle görUIUr bir hadise vuku bulmuyorsa da , 
TUrk dUşmanı unsurlar arasında gizil hareketler bir an dur. 
mamıştır • 

Aydındaki alaya 
Sancak verildi 

i 
Post~ ~apurl~~ımız / 

Her adf vakadan bile bir 
TUrklUk-Araplık meselesl çı
karan Elurube gazetesi, dUnkU 
sayısında yine bu kabilden bir 
haber neşıetmiştir. Çarşıda bir alacak 
meselesinden dolayı kavga eden Ab· 
dülmesih Lavend ve Rızkallah Ke
bariti adında iki Rum Ortodokstan 
birine güya Türkler sopa ve hançer 
vererek bu kavgaya başka bir renk 
vermek i'!emişler ve havayı bulan
dırmışlar mış 1 

Aydın : 4 ( Radyo ) - Atatürk 
namına bugün, Orgeneral lzzeddin 

Çalışlar tarafından, buradaki Alayı· 
nııza büyük merasimle Sancak ve

rilmiştir. Merasim coşkun tezahürat 
arasında yapılmıştır . Askerle bir· 

likte bütün mekte-pliler de resmi 

geçide iştirak etmişlerdir. 

fzzeddin Çalışlar şerefine , Hal 
kevinde ve Ordu Evinde ziyafetler 

verilmiştir . 

İstanbul : 4 ( Telefonla ) De-

niz yolları idaresinin yeni posta va
purları için yapılacak ve bedeli on 
altı milyon lirayı bulacak ikinci sipa· 
riş için yakında görüşmelere baş· 

lanacağı haber verilmektedir . Gö. 
rüşmeleri , Deniz Bank Umum Mü. 

dürü Bay Yusuf Ziya Ôniş resen ya -
pac1ktır. Ancak, Deniz Bankın teş

kilatı henüz tamamlanmadığı için , 

göıüşmderin iki ay kadar gecike· 

Cf ği de ilave olunmaktadır. 

Takas işlerine dair yeni 
bir karar çıktı 

Takas 
eski 

muamele1erine ait bütün 
kararnameler lağvedildi 

Mersinde 
heyeti,, 

"Takas tetkik bir 
teşekkül edecek 

Ankara : 4 (Hususi nıulrnbirimiz. 
den) - Takes işlerine dair yeni bir 1 
karar çıkıı. Ve takas tedkik he)·etle- 1 

rine ve Takas muamelelerine ait bü- 1 

tün eski kararnameler lal!'vedildi 

hariçte bulunan hissedar ve tahvilat 

hamillerine görecekleı i faiz veya bu 
şirketlerin mubayaası dahilinde mü
bayea yoılaıı mukabilinde ıneri hü
kümlere tevfikan yapılacak mal ilı 
racatına ait muameleler sevk ve is

tihlak memleketi her ne olursa olsun 

yukarıdaki şekilde iktisat vekaletin

ce hazırlanacak talimatname dahilin
de intaç olunacaktır. 

Yalnız bu kararın tatbik edilmesi 

ne başlandıgı tarihe kadar Takas tet 

kik heyetlerine müracaat cdiler~k 
başlamış olan muameleler tescil ta

rihlerine göre tam•mlanacaktır. 

Ara:nızda ticareı ve kliring anlaş
ması olan memlekellerle yapılacak 

Takas muanıelati, ikıisat vekaleti ta
rafından hazırlanacak talimatname ve 
verilecek direktifler dahilinde cumhu· 
riyet deniz bankasınca tedvir : edile
cektir. Aramızda yalnı1. Takasa müs
tenit anlaşmaları bulunan memleket
lerle yapılacak olan muamelelere, ik· 
tisat vekaleti tarafından hazırlanacak 
ayrı bir .ıalitma!name esasları dahilin- , 
de Mersın, İzmir, lstanbul ve Samson
d1'._ i~h~a~ vekaleti Trükofis şubesi 1 
mudurunun rıyaseti altında kambiyo 
müdürü, krmbiyo müdüı ü olmıyan ---·-----------
yerlerde mahallin en büyük maliye 
amiri ile cumkuriyet merkez b•ııkası 
müdürü veya kanıma harekete scla
hiyeıtar bir mümessil ve tıcarel se
n•yi odası umumi veya b<•ş katibi 
tarnfından teşekkfıl eden biı er Takas 
ledkık ıı, yetı bokacaktır. / 

Bu hcyelin göreceği muameleler, 
eskiden olduğu veçhilc vazife bakı 
mından iktisat vekaletine baglı bir 
katiple tedvir edilecektir. İklisat \C· 

kaleli yukaı ıd;..ki s<ıydıgımıı şehirle
rin haricinde kakın yeı !erde mahallin 
en büyük mülkiye amirinin reisliği 

altında en büyük gümrük amiri tica
ret ve senayi odası bJş katibi, Tür· 
kiye ziraat bankasının en hüyük amiri 
ve sanayi odası tarafından seçilecek 
bir azadan müteşekkil bir Takas !ed
kik heyeti teşekkül edecektir, 

Aramızda !ticaret ve kliriııg an· 

!aşmaları bulunmıyan ve kendileıine 
karşı pasif vaziyetinde olduğumuz 

memleketlerde yapılacak muamele 

ler halen mevcut bulunan 7005 nu 

maralı kararnameye göre yapılacak
tır. Türkiyede ç•lı~an şirketlerinin 

I 
i 

-
insanlar yalnız hava a.a lr- 1 

tifa rekoru kırmakla iktifa ede
miyor. Denizin dibinde ırtlfa
sızltk rekoru da kır'llak lhtl. 
yacındadlr : Resmlmlzde 420 
kadem derlnllğe inip rekor kı
ran Amerikalı dalgıç Maks 
Nohlu görüyorsunuz, 

Reyhaniye : 4 ( Hususi ) - ltti
hadilva!ani cemiyeti müessislerıain 
evvelki gün burada yaptıkları bir 
toplantının muvaffakıyetsizlikle sona 
erdiğini bildırıniş ve başlarına !op
layabildıkleri kimselerin memurlardan 
ibaret olduğ'unu kaydeylemiştim. 

Bu muvaffakıyetsizlikten sonra 
dağ'ılan ittihatçılar cuma günü tekrar 
toplanacak ve bir tecrübe daha ya
pacaklar mış. Fakat elde edecrkleri 
neticenin ayni olacağına şüphe yok
tur. Evvelki günkü toplantıda bulu· 
nanlar arasında Mustafa Kuseyrinin 
de bulunduğu doğru de~ildir . Bu 
bir isim benzerliğinden ileri ırelmiş· 
tir. Toplantıda bulunan Mustafa Ku
serli Sadık Hacı !sanın oğlu Musta
fadır . 

Tahsildar Yusuf Garipden başka 
tahsildar !sınai! maruf ve Abdu flya~ 
ile Antakya katibi adli Sadık marzf 
ve Belediye azasından Selim Huri 
de toplantıda bulunanlar meyanında
dır~. 

Reyhaniye Arapları cuma günü 
yapılacağı bildirilen ikinci toplantıya 

da iştirak etmemek kararındadırlar . 
Bu mukavemeti kırmak ve kendile
rine eleman bulmak gayretile lıtiha
dıvatancıların yapmakta oldukları 

propaganda ve vaitlerden biri de 
şudur : 

( Kulübe aza yazılanlara 10 !iı a 
ve bir tabanca verilecek , hükümet 
de her hususta kendilerine kolaylık 
ıc-österecektir . ) 

Roman yadaki 
Yahudiler 

Bükreş : 4 ( Radyo )-Hariciye 

nazırı Miçesko dün sabah Kral ve 
öğleden sonra da Başvekili ziyaret 

etmiştir. Miçesko Kral ve Başvekile 
Cenevre seyahati hakkında malu
mat vermiştir. Cenevrede , Yahudi 

meselesinin Romanya hükumetinin 

tezi üzerine kabul edilmesi ve kon

trol hakkının tanınmasından dolayı 
Kral, Miçeskoyu tebrik etmiştir . 

Vilayet umumi 
meclisinde 

İkinci toplantıda üza
kere edilen işler 

Vilayet meclisi dün öğleden so· 
ra saat on beşte ikinci toplan' 
yapmıştır, Meclisin ruzname·· 
rinci maddesini teşkıl er' 

bankasına borçlu olar' 

kullerine kiymet • 

- Gerisi i' 



ahire ; 2 

Fransız kabineleri 
Niçin? 

Kısa ömürlüdür 

Fransız milleti kuvvetli 
hükiimetten korkar? 

-., Herhangi bir seçimde bire karşı r 
501 rey kazanmak bir hükumet par. lngilterede hükumet 

daima dağıtabileceği 

bir parlamentonun, f
ransada mebuslar mec
lisi, daima değişt rcbi
leceği bir hükumetın e
fendisidir. 

tisi için aranıp da bulunmuyacak bir 
nimettir. Fakat Fransız politika ale 
minde böyle insana dehşet verecek 
büyük rakamluıın rolü yoktur. Eğer 

bu seçim rakamlarının hakiki 
kıymeti olsaydı, Chautempe kabine 
sinin uzun bir zaman Fransayı idare 
edeceklerine inanılırdı. Halbuki bir 
çok vak'alar göstermiatir ki, bir gün 
evvel pek büyük ekserivetle seçi· ._ ___ _ N. Evver -----
çilen bir başı vekilin teşkil ettigi ka· 
bine, ertesi gün dünün tarihine kaışı 
vermiştir. Akalliyetten dağmuş olan 
bir kabinenin ömrünün az olacağını 
iddiada diğer iddia kadar esassız ve 
asılsız olur, Çünkü bunun böyle ol
madığı da pek çok defa r görülmüş· 

tür. 
Velhasıl Fransada bu kabine 

değiş doğuşu kadar evvelden tah 
mini güç hiçbir şey yoktur. 

Oradaki intihaplarm neticesi tıp· 
kı kriket oyunlarının neticelaıi gibi 
sürprizlerle doludur. 

Bittabi hepimizin aklına sık sık 
şu neviden sualler gelir. 

- İngiliz kabineleri ise neden 
bu kadar devamlı. Fransız kabine· 
leri ise neden bu kadar kısa ömür. 
lüdür? 

Son yetmiş sene zarfında gelip 
geçen Fransız kabinelerinin ömrü va 
sati bir hesapJe altı ayı geçmez .. 
Ayni müddet zaı fında İngiltereyi i 
idare etmiş olan kabinelerin vasati 
ömrü ise, üç dört s~nedir. 

Fransa ve İngilterenin idare me· 
kanizmasının ana hatlaıı biribirinin 
a)nidir. Halbuki netıce ne kadar 
farklıdır? 

Neden mi? Bunun birinci sebe· 
bi şu olsa gerektir: 

iki milletin kanuni esasilerinde 
ilk bakışta pek göze çarpmayan 
öyle dt>ğişiklikler vardır ki, bunlara 
aradaki farkı doğuran en kuvetli 
alimler nazariyle bakılabilir. Fransa 
ile lngilterenin parlamento dağıtma 
sistemleri ve kanunları biribirinde 
çok farklıdır. 

hiicum ederek nok!ai nazarında mu. 
vaffa\C olacak olursa, bunun neticesi 
olarak parlementonun dağıtılacağın· 
dan emindir, 

Bu takdirde o ikinci bir intiha. 
ba göğüs germek mec~uriyetinde· 
dir. O takdirde d~ tekrar seçilm\~si 
ihtimali ancak tekrar seçılmemesi 

ihtimal kadar kuvvetlidir. 

Bütün bu şahsi düşünceleri bir 
tarafa atsak bile onun hükumetle 
uyuşamadığı daha bir çok noktai 
nazarlarmın müdafaası da suya düş. 
mi.iş demektir. Buna mukabil bir 
Fransız saylavı böyle düşüncelerden 
tamarnile azadedir. mesela herhangi 
bir işte, başvekille ayni fikirde olmaz 
ve kendi noktai nazarının da daha 
doğru r olduğunu ispat edebilirse, 
kendi me,,.kii kat'iyyen değişmez . 
Başvekil kimse obu hücumuhazmede 

cek yahutda istifaya mecbur olacaktır 
Başvekilin istifası halinde onun ye· 
tine dolduracak adamın da aynı mec 
)isine istinat etmesi zarureti vardır. 

lngilterede, hükumet, daimi de· 
ğıtabilect-ği bir parlamentonun: Fran 
sada ise, mebuslar meclisi daima 
degiştirebilecegi bir hükumetin efen. 
disidir. 

lngilteredeki ka bıne istikrasmın 
bir sebebi de şudur: İngiltere parle· 
ml'ntosunda, çok defa, nüfuzlu iki 
üç partı v:ırdır. Fransada ise par
tilerin adedi saymakla bitmez. Tabii 
horosu bu kadar çok olan yerde 
kabine için sabah pek kısadır. fngil 
terede belirmege başlıyan ufak par
tileri büyük partiler yutar. Bu fran. 
sada berakistir. l>üyük partilerden 
başka partiler şübelere ayrılır. Ve Britanyada kral veya başvekil 

dilediği anda kabineyi dağıtabilir 
onlar da memlekatin siyasi bünye· 

Fransadaysa büsbütün başka türlü· 
dür. Fransa kanunu esasisinin 5 İci r 
maddesi mucibince Fransı reisicii rn'J~~üyük devletler casus teşki 
muhuru mebuslar meclisini ancak ?:7§ı~ll" !atlarına çok ehemmiyet 

vermeğe başladılar, casus 
ve mukabil teşkilatları dev· 

ayanmcelisini muvafakatiyle dağıta· 
bilir, Böyle bir iş için ayan meclisi · 
nini rızasmıistihsal de pek zor bir 
defa. 1877 senc:sinde reisicümhur 
Mac Mahon tarafından müracaat 
edilmiştir. 

O zamandanberi Fransız mebu. 
slar meclisi la ikinci intihap devre. 
sine kadar değişmeden kalmıştır. 

Bunun isehükümetle bükümet taraf· 
taraf tarları üzerinde Liiyük tesiri 
vardır. 

lngilterede bir parlemento azası 
her hangi bir meselede hükumete 

,. P E K Y A K 1 Na D A 

Alsaray - Asri sinemalada 

1 

GRETA GARBO 
ROBERT TA YLOR 

LA D 
Okamelya 

Şaheserler şaheseri 
fllmlnde 1 

Jetlerin gizli taraflarını öğrenmeğe 
çalışıyor. 

İngilteredcki Entellicens Ser11is 
gizli emniyet teşkitatının idare olun. 
duğu merkezde, lıütlin devletlere 
ait ayrı, ayrı şııbelerde bellibaşlı 

casuslara ait karneler vardır. lngiliz 
gizli emniyet memurlarına daiıtalan 
taljmatnamenin birinci safhasında 
şu cümleler yazılıdır: 

Hiç bir vakit tevkif etmek için 
acele etme.. Öğreneceğini tevkif 
etmede~ önce öğrenmeğe çalış .. 
Çünkü, her şeyden evvel, karşında. 
kinin, çal ışma sistemini, gizli işaret 
ve şifresini, atkadaşlarını ve Bilhas. 
sa teşkilatı idare edenin şahsiyetini 
adamakıllı Öğren!,, 

Casus ve mukabil casus teşki · 

tatları gayet sükunetle iş görür. 
Meydana çıkarılan gizli bir teşkila 
tın bütün azaları üzerinde:! tahkikat 
ve takibat yapılır ve münasip za. 
manı gelince, bütün teşkilat ve ca
suslara bir anda elkonulur. 

Umumi harbin arifesinde, o za 

Ttirksöztl 

Vilayet .umumi 
meclisinde 

-Birinci Sahifeden Artan-

idi. Teşkil edilen komisyon azalığı 

hakkında ziraat bankası Adana mü
dürlüğünün yazısı encümenlerce müş· 
tereken tetkik ediJecektir. 

Ruznamenin ikinci maddesini teş
kil eden; ziraat memuru Talatın 936 
yılından kalan yirmi üç lira alacağı 
nın düyül"' olarak bütçeye konulması 
hakkındaki evrak üzerinde daimi 
encümen ittihaz edilen kararı bütce 
encümenine havale edilmiştir. 

Ruznamesinin üçüncü maddesi 
olan arsıulusal İzmir fuvarı için 938 
yılı büdcesine tahsisat konulması 
hakkındaki yazı da büdce encüme · 
nine havale ediimiştir. Dördüncü 
maddesini dörtyol, Saimbeyli, Os
maniye, Karaısalı, Feke, Kadirli, Cey 
han, Bahçe kazalarının ihtiyaç maz· 
batalan teşkil ediyordu. Bu mazba. 
taların dahiliye encümenine havale 
sine karar verilmiştir. 

Ruznamenin son maddesi olan 
938 butçesi de yine ittifakla bütçe 
encümenine havale edilmiştir. 

Halkevinin 
yıldönümü 

Program hazıriandı 

Halkevinde dün yapılan toplan. 
tıda 23 Şubat Pazar gününe tesa 
düf eden Halkevinin yedinci yıldönü 
müoün kutlu lama programı son şek· 
lini almıştır. 

Buna nazaran o gün öğleden ev· 
ve! Halkevınde tören yapılacak ve 
Atatürk anıtına çelenk konulacak· 
tır . Öğleden sonra Halkevinin mo
tor kursunu bitiren gençl~rin vesi· 
kalan dağıtılacak, gece Evin salo· 
nunda bir konser, on beşte kahve .. 
de halka konferanslar verilecektir. 

sinde büyük partiler kadar ·rol oy· 
namaga başlarlar. 

lngilterede parti degiştirmek mü· I 
him bir hadisedir. Fransada ise bu 
hal pek tabiidir. Fransada kisfelerini 
değiştiren sosyalistlerin, komünist
lerin adedi nekadar çoktur! Mes!la 
Millerand, Laval' Paul Boncour 
gibi. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

lh~lb>erDern 

Pazarda satılan 
maddelerin fiatı 
Her vilayet, hududlan dahilinde 

yetişen belli başlı maddelerin her 
gün maliyet ve pazar fiatlarmı tesbit 
ettirip listelerini ayda bir dahiliye 
vakaletine gönderecektir. İstanbul 
belediyesi bu şekli 1934 denberi 
kendi hududları içinde tatbik et 
mektedir. Diğer vilayetlerde yakm· 
da bu husustaki çalışmalara başla 
yacaklardır. 

Dahiliye vekaleti, bir tamim ile 
bu usulün tatbikini belediyelerden 
istemiş bulunuyor. 

Pamuk fiatları 
Dünkü sayımızda pamuk satış• 

larından bahseden yazımızda tertip 
hatası olarak pamuğun kilosu 29-
28 kuruş olarak çıkmıştır. Bu ra· 
kamlar 38 - 39 olacaktı. 

Tarsus kanalı 
Aldığımız malumata göre, Tar. 

sus sulama kanalları başlama töreni 
bu gün yapılacaktır. 

Bu kanallara Tarsusun yakının· 
da Polatlı ve Ebülhadi köyleri ci· 
varındaki kısımlardan haşlanacak
tır . 

JV otor kursunun son 
tatbikat dersi 

Halkevinin gece dershanelerine 
devam eden talebeler yarın Namık 
Kemal okulunda toplanacak ve fo· 
toğraf çektireceklerdir. Motor kur· 
sunun son ot0mobil tatbikatı da ya· 
rin yapılacaktır. 

İki kadının kanlı kavgası 

Ahmed kızı Ayşe ve, Yusuf kı 
zı Halimeyi döğaek ve nalinle ba. 
şından beş günde iyi olacak dere
cede yaraladığından hakkında kanu
ni muamele yapılmıştır. 

Cüzdanı çalan 
hırsızlar 

Hacı Salih oğlu Hacı Mehmed 
ve Bektaş oğlu Ali, Seyid oğlu f s
mailin cebinden içinde ( 26 ) lirası 
bulunan cüzdanmı çaldıklarından 

takibedilmişler ve neticede çaldıkları 
para cüzdanile birlikte yakalanmış 
!ardır. 

Altın Ticareti 
Hiç bir kimse altın tica

reti yapamıyacak 

Altın ticaretinin intizama sokul 
masıiçin verilen kararların tatbikına 
başlanmıştır. Maliye V ..!kaletinin al· 
tın alım satımı için tesbit ettiği beş 

bankadan başka hiç bir kimse ve 
müessese altın ticareti yapamıya

caktır. 
Kuyumcu ve Dişçiler ellerinde 

mevcud altını alacakları mühürlü 
defterlere kaydedecekler ve ayni 
zamanda sarf yerlerini de göstere· 
ceklerdir . 

Ceyhanda 
Hayır kurumlarının 

yeni idare heyetleri 
· ~·... .. -

Ceyhan : 4 (Hususi muhabiri
mizden ) - Kasabamızda bir ço 
cuk esirgeme kurumu teşekkül et
tiğini bundan önce bildirmiştim. 

Bu kuruma bugüne kadar üye· 
yazılanların mikdl'n yüze yaklaş
mış ve bu miktar hergün biraz da. 
ha artmaktadır. 

Kurum teşekkül ettigi günden 
beri 80 küsür yoksul ve fakir yavru
yu giydirmek suretiyle sevindirmiş

dir. 
Çocuk esirgeme kurumu ilk kon

gresini yepmış ve idare heyetini 
seçmişdir. 

Yeni idare heyetine eski idare 
idare heyetinde bulunanlar ittifa
kilc kabul edilmiştir. 

Başkan Huriye Kapt.m oğlu, 
Veznedar tahsin Yarman, Dr.Basri 
Uzel, Sıhhat memuru Ahmet ve 
ebe Binnazdır. 

Vil!yet kongresind..! bulunmak 
üzere faal azadan ve tüccarlarımız . 

dan Mustafa Akçalı murahas olarak 
seçilmişdir, 

Bu kurum yeni bir teşebbüse 
girişmiş ve getirdiği iki çorap ma· 
kinesi ile imal ettireceği çorapları 
hem halkımıza ucuzca satacak ve· 
hemde yoksul yavruların çorap ih
tiyaçlarını temin etmiş olacaktır. 

* * * 
15 Şubat 938 Salı gününde de 

Kızılaz Kurumu Ceyhan Şubesinin 
kongresi yapılacakdır. 

5 Şubat 1938 

Emsalsiz bir düğün! 

TıtrLte, kırk gün kırk gece sÜ· 
ren düğünler vardır. Daha buna ben· 
zer bir çok düğünlerin şöhreti var· 
dır. Fakat Nevyorkta son yapılan 
bir düğün, her halde eski düğünle
rin şöhretinden fazla bir şöhret ka· 
zanmıştırl 

Çünkü, merasimi mahsusa ile 
yapılan bu düğünün damadı bir 
köpek, gelini de bittabi dişi bir kö
pektir. 

Amerikalıların akıllı insanlar ol· 
duğu malumdur. Bu hadise de bu 
akıl !ılığın eseridir. 

Kedi kurbanı ! 
Hay-. an sevenler, çoktur . Bu 

sevda yüzünden de bir çok garip 
haller biliriz. Fakat 7 4 yaşında Ö· 

len Mis Mari Ulyan Makdonald, do· 
kuz kedisini iyi • bakmak ve yedir· 
mek hevesine kurhan gitmiştir. 

Yapılan adli tahkikatta, Mis 
Makdonaldıo çok zamanlar kedile· 
rini besliyebilmek için aç kaldığı 
anlaşılmıştır . 

Sevda, ister kara sevda, ister 
karşılıklı sevda, [ isterse hayvanlar 
sevdası olsun fena şeydir, vesse· 
lamı 

Mussoliniye müjde ! 
Şu son beş sene içinde bir in. 

giliz - ltalyan rekabeti hüküm 
sürmektedir. Daha doğrusu, Sinyor 
Mussolini logilh renin cihandaki 
mevkiini almak için çalışmaktadır. 
Bunun için de bir sürü tahtelbahir, 
bir kaç da 35,000 tonluk zırhlı yap· 
tırmaktadır. 

Fakat şu muhakkaktır ki buu·] 
tarla lngilizleri korkutmak mümkün 
olmamaktadır. Bununla beraber in 
giliz)P.rin fevkalade korkacakları 
şey anlaşılmıştır. 

Geçrn gün Londramn büyük 
caddell'rinden birisinde müdhiş bir 
panik olmuştur. Binlerce lngiliz, kor
kudan gözleri lokmalarından fırla· 
mış bir halde kaçmışlardır. 

Bu müdhiş paniğin sebebi de 
hayvanat bahçesinden nasılsa firara 
muvaffak olan iki yıltlndır. 

Şu halde. mesele ~kalmadı de· 
mektir; halyanlar da Habeşistandan 
bir miktar yılan toplayıp lngiliz or· 
du:ve donanmasına karşı koys~n
lar .. Bu ~sayede İngilizleri kaçuabi
leceklerdir, ama .. :Habeşistan yılan· 
!arını İtalyan keyfine ve iradesine 
tabi kılmak mümkün olacak mı
dır. 

Zavallı baba l 

Ca-susların imtihanı 

Vaşingtonda bir babanın hayat 
ta olmak üure tam on bir çocuğu 
varmış ve adamcağızın da kazancı 

ı kafi derecede azmış. 
Son defa olarak g~be kalan zev· 

cesi bu defa da ikiz çocuk doğurun· 
ca adamcağız fücceten ölmüş! 

mana kadar adım adım bütün ha· 
rekatı takip ve tarassut altında bu 
lunduran 22 Alman casusu bir saat 
içinde tevkif olunmuştu. Bu ca~us 
teşkilatında çalınan 23 kişiden ycıl · 

nız bir tanesi kendini kurtarabimişti. 
Almanlar, bu casusların tevkif 
olunduğunu bilmedikleri için aylar· 
ca haber beklemi~leı; fakat, hiçbir 
haber alamayınca, vaziyeti anlamış
lardır. Bu casusları meydana çıkar· 
mağa sebep olan vaka şöyle cere· 
yan etmişti: 

Sivil giyinmiş bir Alman zabıti 
olan casuslardan biri bir gün Ernst 
isimli bir Alman berbere giderek 
birkaç mektup vermiştir. Berber 
bu mektuplara fugiliz pu!u yapış· 
tırarak İngilteıenin muhtelif liman, 
askeri ve fabrika merkezleri l)u)u. 
nan şehirlerindeki Alman casuslara 

gönderecektir. 
Berber mektupları göndermiştir. 

Fakat, casusluğun ipucuda meydana 
çıkmıştır . Mektuplar eğer İngiliz 

pulu ile gönderilmeyip doğ-rudan 
doğruya Almanyadan gönderilmiş 
olsaydı casudar yakalanamayacak 
mış. lngilizler casusları tevkif etmek 
için acele etmemişler ve ta 4 Ağus· 
tos tarihine, yani Umumi Harp ari. 
fesine kadar laras ut altında bu· 
lundurmuşlardır. 

İngilizler ayni zamanda casusları 
iyi kontrol edebilmek jçin, sınıflara 
ayıı'mışlardır. içtimai mevki, kültür 
derece farkları nazarı itibara alın. 

maktadır . Bozı resmi memurlarla 

ihtiyat zabitleri büyük devletlerin 
casus teşkilatlarında çalışıyor. Bun 
lar, tüccar, ticaret firması mümes
sili, turist, mühendis sıfatiyle muh. 
telif devletlere seyahat etmektedir· 
)er. 

Casus teşkilatları , askeri kimya 
sanayii etrafında da çalışıyor . Mo· 
dern silahların nümunelerini , plan· 
larını ve sureli istimalini öğrenmek 
için biribirinden üstün olmaya gay
ret eden devletler müthiş para sar· 

fediyor . 

Bu maksatla yüzlerce , binlerce 
casus devletlerin içyüzünü öğren
meğe çalışıyof. Her devlet, bu teh-

likeli eşhasın hareketlerini takip et
mekle beraber mukabil teşkilatı ile 
diger devletlerin askeri ve sanayi 
terakkiyatını da tarassut altında bu 

lundurmaktadıılar. 

Teşkilatlatlarında çalıştırılan gizli 
memurları yetiştirmek maksadile hu 
susi enstitüler de açılmıştır.Bu ens. 
titülere alınan namzedle ·e verilen 
derslerden birisi şöyledir : 

Büyük duvarlarla çevrili bir bah 
çe içinden geçilerek içine girilen 

bir evden bir takım evrak çalına
caktır. Fakat bu eve girecek bir in· 

san çok kolay görülebilir. Evin sa· 
!onu ve döşeme~i de virandır. Tah. 

tahrı gıcırdar . Gizli memur bura . 
dan geçip odaya girecek , evrakı 
çalıp görünmeden dışarı çıkacak 
olursa derste muvaffak olmuştur. 

13 rakamının uğursuzluğuna bu 
hadise de bir misaldır değil mi. 

Cesur adam! 
Pariste bir adam, zevcesi ile yol· 

da giJerken, otuz yaşlarında bir a· 
danı kadının boynuna sarılmış ve 
öpmüştür. Hem öyle bir ·sarılış ve 
öpüş, ki tam Leş dakika sürmüş: 

Hadise tabii olarak hakim hu 
zuıuna int kal etmiştir, Müttcaviz 
hakime : 

- Bu kadın ile Lir kaç sene
dir sevişiyoruz. Şimdi benden yüz 
çevirdi. Ben de kendisinden intikam 
almak istedim .• Böyle hareket et· 
tim. Beni mahkum edebilirsiniz! De· 
miştir . 

'~ ı . . t. 
-. .... -~" .,-

~r·~-- -
-~Şubat 938 

- Gök yüzü açık. Hava hafif ıüz· 

-.... '-1!!..,.. _____________________________ ._. __ .... "'"""'~--.... .-ı!lll!!!'!lll!!ll!'!'ll!!'lll._. ___________ l .... .,... .... ~ ................. _._ .............. """"" ................ 
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Ah bu yorgunluk hissıl 
Hele senenin bu zamanlarında. 
Sabahle /İn yataktan kalktığınız 

zamanlar kendinizi yorgun buluyorJ 
musunuz? Gündelik işlerinizitam 
rııan~sile yapamıyacak derecede yor· 
~n m.ısunuz? Akşamları eve dön· I 
dugünüz zaman çocuklarınız, küçük / 
kardeşlerinizle oynıyamıyacak kadar 1 
Yorgunmusunuz? Hayatı güzel şey· 
leri takdir etmeğe fırsat, imkan bul· , 
rııayacak ve temayül duymiyacak 1 

k~dar bitkin misiniz? Dostlarınıza j 
gulcr yüzle bakamıyacak kadar 
Yorgunmusunuz ? 

Açık konuşunuz. Kendinizi tah· 
lii ediniz ve hakikatı gizfomeyiniz? 

Hemen hemen herkes. bu fazla 
Yorgunluk) hissini duyar. Utanıla-

Musikimizin 
yolu Aydın 

Sıtkı Avcı 

Geçen günlerde Ulusta, dün de 
m , umhuriyet gazetesınde iki tanınmış 

l r •ınza ile çıkan musiki mevzuu üze· 
ki tindeki makaleleri takip ettim. 

lır. Her iki makalenin muhassalasını 
rr, bulup da bir fikirde benim ilave et-

~
ıp - '1lekliğime :hem zaman hem mevzu 

crçe müsait ise d~; onların uslubu u·] 
e şıkışan bu mevzude bana yol ve 

~n d~tek l:ıir veche bulamayınca doğru -
~n doğruya dileğimize yürümeyi 

cak başlıca şey bunun sebebini bul 
mamaktır. Sebebini bulmamak der 
hal müessir bir şifa aramamak! 

( Yorgunluk hissi ) bunu bir 
yıpranma veya do~rudan doğruya 
z.hni bir takatsızlıktan ziyade [ İç 
sıkıntısı] dır. Tabii bir erkek veya 
kadın, işten zevkaldığı tahirde he 
men hemen ilanihaye çalışır. 

Sabahları duyulan yorgunluk her 
günkü işe avdet etmekten gelen 
bir haldır . Köylere doğru bir gezin 
tiye çıkacagınız sabah duydukları· 
nız bundan başka bir şeydir değil 
mi? Fakat işten duygunuz yorgun 
luk. patronunuzun tesadüfi bir çö· 
mertlıği karşısında derhal kaybolur 
Mesela öğleden sonra sizi serbest 
bırakacagını bildirdı. Gezip hava ala I 
cakıınız. Nasıl değişirsiııiz ... 

Evinde göı mesi la7ım gelen iş· / 
!eri layıkiyle göı~_miyecek ~adar yor 1 

gun olduğunu soyleyen hır kadın I 
davet edilJiği bir ziyafette konuşur. ı 

güler, eğlenir, danseder ve kendini ı 
yepyeni bir kadın bulabilir. 

Kendisine haylı eğlence, zevk 1 

temin edecek bir meşguliyeti redde 
den adam gördünüzmü? Bunu has· 
deo adam gördünüz mü? Bedeni 
hastalıklar müstesna . olmak şartıle 
h!ç [ yorgunluktan ] bahseder mi? 

Fransız kabineleri 
- ikinci sahifeden artan -

. lngilteredeki seçim küçük grup· 
lan boğar. Halbuki F ransadaki se
çimlerde küçük partiler de büyük 
partiler kadar muvaffak olabilirler. 
Sonra bütün bunlara iki millet ef· 
radının hususiyetlerini de ilave etmek 
lazımdır. Fransız ferçidir, lngiliz ise 
grupçudur. Böyle bir mukayese ya. 
parken iki millete tarihin öğrettiği 
dersi de unutmamalıdır. Herhangi 
bir lngiliz, karşısında kuvvetli bir 
hükumet görmek isteı. Fransız ise 
kuvvetli bir hükumetten korkar. 

Fransada üçüııcü cumhuriyet 
ikinci imparatorluğun enkazı üzeri
ne kurulmuştur. Bu cumhuriyette, 

ÇOK YAKINDA: 

Tl!rlcaSztl 

gitgide azalnıakta olmasına rağmen 
daimi bir korku vardır. Yeni bir 
"Bonapartizm. iıı meydana gelmesi 
ihtimal ve korkusu! 

Eir cihetten de Fransa parla· 
manter sistemi lngiltereninkinden 
daha demoktik bir tarzda çalışır. 
Fransadaki bu kabine buhranları 
memleketi zaafa uğratıyor mu der 
siniz? Mütemadi kabine değişiklik. 
!erinin bir milleti zaafa C:üşürdüğü· 
nu düşünenler her halde çok alda. 
nıyorlar. Bütün bu patırtılar F ran
sayı zaafa uğratmaktan çok uzaktır. 

Acaba lngilterenin usulü mü, 
yoksa Fransanın usulü mü daha 
iyidir? 

Bu suale şöyle devap vereceğiz: 
- Bu her millet için bir zevk 

ve bir prensip meselesidir. 

Boş söz boş laf değil canlı bir hakikat 

Alsaray -Asri 
Her iki sinemada birden 

Şimdiye kadar gördüğünuz ve göreceğiniz Türkçe sesli ve sözlü filim . 
!erin Şaheseri 

Sayın Adanalıların tahassurle bekledikleri 

Hollvudun en güzel vucuth.r 

ve en güzel biricik kızı 

[ DOROTY 
LAMOUR] 

un şaheserler şaheseri temsili 

Dişi Tarzan 
iki saat heyecan -Güzellik - sevişmekle sevmekle kanılmaz, bıkıl 

maz aşk - Akıllara hayret verecek maceralar - şimdiye kadar hiç bir 

Sahife : 3 
_§ 

Mevsimin en güzel Türkçe sözlü filmi 

Asri sine ada 
4-Şubat-938 cuma akşamı 8,30 da suvareden itibaren 

Rus ihtilalinin en canlı ve en mühim bir vesikası 

l!tronştad bahriyeliler[! 
Şimdiye kadar gördüğünüz ve göreceğiniz Rus filmlerinin en muaz· 

zamı - Vatan sevgisi - hazin bir aşk macerası - Çarlık tacının in 

Oynayanlar : 
1 

hidamı -

Rus Devl ı:t Tiyatrosunun ünlü yıldızları 1 
G. BOŞOYEV N. iV AKIN - C. Y AKOV - OSPOVA - O GUND 

Ayrıca: Ken MA YNARD 

1 Ya ölü -Ya Diri 1 
Localarınızı lütfen Telefonla isteyiniz 

Sinema sobalarla ısıtılınaktadır 

Bugün gündüz 2,30 da matınada 

1- T urandot. 2- Ya Ölü- Ya 

1 Telefon No: 250 ASRI 

Diri 
8916 

=----------------------------
Hususi katip aranıyor 

Hususi bir yazıhanede çalışm~k 
üzere arap harfleıini de bilen ve ya
zı makinesi kullanan çalışkan dürüst 
bir kimseye ihtiyaç vardır. lstiyen· 
!erin ücretlerini ve sair şaı tlarını öğ· 

renmek üzere matbaamıza müraca· 
atları ilan olunur. 

Satlık ev 
Sofu bahçe~ mahallesinde 97 

numaralı sokakta, 3 oda 1 salon 
1 selamlılr 1 mutfağı bulunan Cab. 
bar kızı Medihaya ait 16 numaralı 
ev satılıktır. 

Evi görmek ve pazarlık için, ye. 
Aanada Ankara oteline muracaat. 

2-3 
rı llıuvafık buluyorum. 

uk Alaturkenin eski tarzda bestelen· 
r· llıesi,' bugün yeni ruhların değil de t; Cumhuriyetin yeniletdiği ruhların ıs-

Bunu kendin:ze bir ders vazife· 
olarak alınız. Göreceksiniz ki, ne 
mazide, :nede istikbalde hakikaten 
HOŞLANDIGINIZ hakikaten YAP· 
MAK ISTEDIGINIZ bir işi yapmak 
için hiç bir yorgunluk hissetmemiş 
sinizdir. etmiycçeksiniz. Bunu tec
rübe ediniz? Kendinizde arayınız? 
Arkadaılarınızın ahvalini tetkik eder 
ken bir bakınız ... 

filimde görmediğiniz ve görmiyeceğiniz binlerce Vahşi - on binlerce l .---------------------------
figuran - Bin sözden bir hakikat çıkarmak istermisiniz? yeni çıkan kanun Ve nizamlar 

a· ~Cğin~göre bir hal almış olmnsıdır. 
r.dcbiyatımız gibi Arap, Acem dil-

ile tinin tabiatile musikimize de tesir 
ra !tınesi icap ettiğinden o dille bes-

lelenmiş eserler,o günün hükmüne 
e· ~c halkın anlayış kabiliyetine göıe 
an tiizeJdi. Halbuki bugün ne o tetabu 

zafatın, ne de o namların lisanı-r· 
ltUzda biri kalmayınca musiki de ye. n-
Iİ bestekarların elinde yeni şekline 

i-

n· üm~ün mertebe girmiş oldu. Ve 
daha da girecektir. e 

Lakın bu zavallı musikınin de bir 
lahibi yokmuş meğeri Dün :nağme. 

tinin ilhamına gönüllerini , göğüs
ttini kabar· a, kabarta neş'e saçan

ı 
lt, buğün onun en biaman destanı 

u ıldular. 
cı 

Alafranganın öz dostu görünen· 
.ev- :rin ve Afatürkeye meyhane musikisi 
un· 'Yenlerin hiç birisi bu hastanın der

~nden anlamadan tedavisinin imkan 
u '~lığına hükmediyorlardı. 

. liashyı doktor tedavi eder. Ma· 
~est tebabetten ne anlar. 

ol· Gazete sütünlerinde, kalem ve 
~kıtla alatüıke musikınin taşlanması 
: '.razı olmak için karanlıkta göz 
katetine yeltenmek kadar gülünç 
ıiuYor, Çok zaman evvel alatürke· 
~ n <ılafranğa ile mukayes~sınde tek 
/. kelime söylemiştim ki, " birisi 
lı_ııı digeri yadeilin ruhunun ma 
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e 
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Sıdir . " 
~i~~•naleyh bize yakışır olan 

r1~ı~ıyı takdir etmek için bu işle 
Yıkıyle ve etrafı le bir sene değil 

erı aşağı otuz sene bilerek ugraş 
"k lazım gdeceği, mustağni be· 
Ildır. 

11 Marnafih kim nedeı se desin bu 
~af ile tashih ve islah edi.emez: 
'il tak bilfiil oğraşanların hakkıdır 

1~ 've zaten o mütevazi musiki 
d'kYolurıa devam ediyor ki; laflu, 
l~d 0 duler hep aı kasında k~lıyor. 

~k a acınacak olan hal, nafıle ve 
Ufsuz Yorulanlardır; 

Sizin tahdeşşurunuz, iki türlü 
rol oynayor. Hem vites, hem firen 
rolü. 

Vücud hoşlanmadığınız bir işe 
sevketmiş olduğunuz veya zevkini 
alamadığınız bir işle meşgul ettigiz 
zaman, tahteşşuur bir frtn vazifesi· 
ni görür. Bu fren devamlı surette 
kendini 'gösterdiği i ç i n vücut 
o meşguliyette ileri gitmek üzere 
habire yorulur. 
- Buna ·mukabil, hoşlandığınız bir 
işle uğraşİığınız zaman, yahut meş
guliyetinize karşı zihni vaziyetiniz 
degiştigi vakit. tahteşşuur otoma
tik bir surette frenleri kıvırır ve vi
tese basar. 

Eger, hcrhangi bir işi yapamıya 
rak kadar kendinizi yorgun bulursa 
nız, bunun zihni sebini araştırırsınız! 
Yaptığınız İşten 1şahsan nıçin zevk 
almıyorsunuz? O faaliyet sizi iiçin 
sıkıyor: 

Bu suallerin cevabını bulunca 
o faaliyette bir dereceye kadar zevk 
bulmak yollarını eraşlırmaga baş· 
!ayınız. 

ALAKANIZI HAREKE1 E 
GE, !R!NİZ 1 O faaliyette bir ne· 
şe pınarı bulmaga uğraşıııız. O işi 

YAPMAK !STEY!N!ZI işte bunu 
yapabildikten sonra bütün giin~_e: 
lik vazifelerinizi görecek enerpyı 

kendinizde bulacaksınız ve sabah· 
leyin, öğleyin. akşamleyin, işte. ev· 
de sosyete için le canlı olacaksınız. 

Faaliyet . tubiatın yagane canlan 
dırıcı hassasıdır. Faaliyetten bıkmış 
bir adam bir koltuğa yeyılmak ve 
daima böyle hareket etmı-k netice 
sinde 'adalelerinin katileştiğini ve 
vucudı•nun enerjiden mahrum oldugu 
nu görür. Halbuki bir çok kimseler 
bu hale yanlış olarak dinlenmek 
adını veriyor. 

Evet Uyumak, tabii bir ihtiyaç 
tır. insan uyumakla' vücudunun 
eskimiş hüceyrelerini ve nesiclerin 

tazeler, Bu bir lüzumdur. Fakat caıı 

•• •• •• 

Dişi Tarzan 
Behemehal Şaheserini gorunuz 

1 
Alsaray sinema 

sın da 

Bu akşam 8,45 de 
Tarihin sefahat ve zevk dolu bir 

yaprağı daha açılıyor. 

Saray entrikaları 1 
" Almanca tarihi operet • 

madam Pompa Dörün 
ve on beşinci Lüini"- ihti 
rası ve aşk hayatı yaşa
tan bu tarihi şaheseri 
VVıllı Eıchbeger-Lucıe 
enlısch 

Gıbi Almanların yeni yedi Sİ· 
nema yıldızı yaratmıştır 

Cumartesi matinede 2 fılın 
Pazar 2 filim 8917 

!ılık ve kudret insana anc·ık faali· 
yet yoluyla gelebilir. 

Bir noktai nazara göre' insanın 

hakikaten muhtaç o 1 d u ğ u 
istirahat, tam bir g~ce uykusuyle 
temin edilir. 

Diger bir n'.lktai nazara göre 
insanın muhtaç alduğu islirahat, FA 

ALIYETIN degişmesile yah~t ~apıl 
makta olan faaliyete karşı zıhnı va 
ziyeti degiştirmekle temin olunur. 

Fazla enerji elde etmek sırrı 
BiR iŞİ y APMAK iSTEMEK, ya 
hut, yapma~a 

işlere bir zevk 
yapmaktadır. 

mecbur oldugunuz 
bulmak, sonra o işi 

8919 

Mevlüt 

Merhum Avukat Abdurrahman 
Ali Özlerin ruhunu taziz için 6 şubat 
pazar günü öğle namazını miiteakip 
Ulucamide meşhur hafızlar tarafın 

1 dan mevludü nebevi okunacaktır. Dost 
ve ahl.ablarının tıaberleri olmak 
üzere ilan olunur. C. 

--------
TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Büyük Gala Müsameresi olarak 

Pierre Richard V ılın ve 
VERA COREN 

Tarafından calibi dikkat bir tarz· 
da temsil 'dilen ve Çarlık Rusya· 
nın biitün sefahat alemlerini 
ihtiraslarını. Balalaykalarını ve 
koıkunç idaresini tasvir eden 
Nüthiş Heyecanlı, Hissi, ve Feci 

Sahnelerle dolu 

( Çarın Yaveri ) 
fevkalade film ile 

Jeak Hold 
ın en q-üzcl macera ve kahraman· 

lık ve feda karlık sahnelerile 
siislenmiş 

YILDIRI~il Adam 
i;imlı ~n son eserini takdim ediyor. 
Bu akşam her halde TAN Si· 
nemaoına gidin bu em>alsiz iki fil· 

mi birden göriiıı. 
PEK YAKINDA : 

Şeyh ahmet 
Türkçe Sözlü ve şarkılı 

8916 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

(Dünden Artan ) 

ve seferde Dahiliye Vekaleti emrinde jandarma olarak ifayi vazife edecek 
aksamın idare ve komutasına memurdur. 

Jandarma Genel Komutanı Kor komutanı sıfat ve salahiyetini haizdir. 
Madde 56 - Jandarma Genel Komutanı Komutanlığın bütün mua

melatının mesul amiri ve murakıbı olduğu gibi bütün jandarma teşekkül· 
!erine aid işleri tanzim, idare, teftiş ve ısl~hla mükelleftir. 

Madde 57 - Jandarma Cenel Konıutarının başlıca ödevleri şun. 
!ardır: 

A) Janda rmayı askeri ve mesleki talim ve terbiye ile iyi bir surette 
yetiştirmek, 

B) Jandarma hizmet ve muamelatının iyi tertip ve ifasını temin 
etmek, 

C) Subay ve eratın esliha ve techizatile bütün levazımatını temin ve 
ikmal eylemek, 

Ç) Disiplini temin elmı-k, 
D) Sııbay ve eratın z ,t işlerinden salahiyetli oldukhrını bu husus. 

taki kanun ve nizamlar dairesinde icra ve salahiyetli olmadıklarını aid 
oldukları makamlara teklif eylı-mek, 

E) Jandarma kıtaat ve müesseselerini teftiş etmek ve ettirmek, 
F) Seferde orduya geçecek jandarma aksamını daha hazardan 

hazırlamak, 

G) Her sene teşrinievvel ayı içinde jandarmanın bir senelik mesai 
ve faaliyeti, icraat ve terakkiyatındaıı ve ıhtiyaçlarmdan bahisle umumi 
bir rapor yazarak Ddhiliye vekaletine vermek. 

Madde 58 - Jandarma Genel Komutanı askeri talim ve terbiye 
hususunda Genel Kurmay Başkanlığı ile, jandarmanın silah ve mühim
matile seferberlik ve seferde ordu emrine geçeceklere aid işlerden dolayı 
Milli Müdafaa Veka'eti ile doğrudan doğruya muhabeıe eder. 

Jandarma Genel Komutanlığı; jandarmanın sair bütün işlerinden 
dolayı Dahiliye Vekaleti ile münasebetle bulunur. 

Madde 59 - Jandarma Genel Komutan muavininin vazifeleri şun-
lardır: 

A) Jandarma Genci Komutanını . verdiği işleri yapmak, 
B) Mesleğin ilerlemesi için faydalı gördüğü tekliflerde lıulunmak, 
C) Jandarma Genel Komutanının bulunmadığı zamanlarda vekalet 

etmek, 

(Sonu Var) 8303 
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Adana Borsası Muameleleri 

1 
Ne zaman gösterileceği yüzlerce meraklı tara
fından sorulan ve 

1~~~~-c_ı-N~s-ı~~~~~P~A~M~:~ıov-~~~~~~A----~-1,ıa_n_m_~t-u~ (TanS~emamnda) 

ı,. 

•• •• •• 
TURKSOZU 

En az En çok 
_K. __ s._ A. S._l-==:==----'K=ı-=lo==== 

K~pımalı pamuk ı 
___,,,P-iy-=--a-sa-p-ar..,....la~ğl---,,--- 24 ____ -25,50 •--------

Piyasa temizi-__;,;,,--=--- 20 -24____ 1 
iane 1 -----; 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 39 

YAPA Cı 

ÇIGIT 
iane ---ı=-=-

• __ Y_e_rli_'...,'Yemlik,. --ı-

Ekspres 

" "Tohumluk,, 2,35 

Bu~day Kıbns 
,. Yerli 
,, 

Fasulya 
YuJaf 
Delice 

Mentane 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

HUBUBAT ----:---------

---

---- ------ ----------· 

14,15 

UN 

1 
~ört yıldı°ZSalih-- ___ ı __ 
uç ,, ,, 1 

:E ~ -Dört yıldız Doğruluk 1----
.!ıl: - üç " ,, il 
=' r:: s·. ----o ~ ımıt ,, 
~ ~ -Dört yıldız Cumhuriyet -,-
~ <>'l üç ,, ,, - 1, --

Simit ,, 
~--~----------------~--------· Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

4 I 2 I 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

Santım Pale 

Hazır 1 4 1 88 •-=Lır_e-=-ı .---:------1-1-196 
- 1-------- 4 I 78 Rayışmark 

.k. Kanun vadeli - - - -
•---------' - Frank ( Fransız ) ~4:_\1_5_ 
• __ M_a_rt_v_a_d_el_i ----'~-! 84 Sterlin ( İngiliz ) 630_ 00 ı 
_H_in_t_h_a_zı_r _____ I 4 127 Dolar (Amerika) _79 ___ 5_5 

Nevyork 8 45 Frank ( İsviçre ) 

PEK YAKINDA 

Gösterilecek olan, bugüne kadar 
yapılan ( TÜRKÇE SÖZLÜ VE 
ŞARKILI) Ftlimlerin en ~ ·üyüğü, en 
muazzamı ve en muhteşemi unutulmaz 

1 
Ramon 

Novarro 
Tarafından harikulade bir tarzda 

I yaratılan şaheserler şaheseri 

( ŞEYH AHMED ) 
Fevkalade film (TAN) sinemasının büyük bir mu
vaffakiyeti olacaktır. 

Hakikieı.i olmuş bir vakadan alınmış mevzuu ve Vedia Rıza, Cevdet 
Kozan, Hasan Tahsin, ve daha bir çok Türk artistleri tarafından söylenen 
şarkı ve nefis musiki parçalarile süsJü bulunan bu Çöl, Aşk, ihtisas ve 
heyecan dolu emsalsız Şark filmini bütün Adana halkı görmege 
koşacaktır: 

Pek yakında .... Pek yakında 8881 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

IMatbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

ı eseriniz daha kıymeti lenecektir. 

1 
Kütüphanenizi gü. 

zelle;.tirmek istiyorsa. 

1 nız kitaplarınızı Türk· 
sozunun mücellithane-

sinde yaptırınız . Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C t L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözilnde 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çe 
karneler, kağıt, ı 

kartvizit ve bilum 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en nt 
bir şek11de en zarif 

ruf atla Türksözünde Y' 
pıhr . 

Türksözü mat 
sı •Türksözünden .. 

ka her boyda gaze 
mecmua, tabeder. 

------------.... -------------------------------------. 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

Nasıl mı ? 

KAYADELEN 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

l TAHLiL RAPORU 
i Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO 
1 mikdarı ) 0.2 s 

Renk Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

1 
Koku Kokusuı Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu 

litrede 0.40 11. 
'ı I Tadı Latif Sülfat ( SÔ 4 ) " 0.00003734 

--·------------ Klor ( Ci ) ,, O. 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.0040 

'--------------------- 1 Teamül : Mutedil 

S h ·ı" f d Su İşleri Altıncı Şube Mü- ( el. 33 ) Nitrit " Yok ----------- ey an VI aye ı n en: , 
1 

Amonyak ,, Yok 

ı 1- Ceyhan kazası liususi idare· ı hendisliğinden : Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibarefl Sömikok ve Krip e sine ait 250 lira sabık bede1Ji taş 1 istasyona kadar içi kalayh kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ht· 
ve emsali ocaklar resmi açık arttır· inşaatına başlanan kanal ve ima· vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fıziki ve Kimyevi evsafını mt1• 

M d k •• •• •• maya konulmuştur. latı sınaiye İlilerinde yevmiye 150- 1 hafaza ederek ve hiç hir suretle el değmed~n hususi Kimyagerimize ve a en omuru 2 Talip olanların 18 lira 75 250 kuruş arasında çalışmak üzere 1 Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıt.hiye Memuru h•nurlarındı da 
kuruş muvakkat teminat makbuzla. müsabaka irııtih:ını ile sürveyan alı· 1 

macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra do!du 

l.,ozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır . 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 100 Belediye karşısında 

CA 

f 
TIR 

• Tftl<iW i~llANK..~? 
3.59 

rile 23 2 938 Çarşamha günü saat nacaktır . \ rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tar;ıfından nıühür!enerrk şehimiı8 
11 de daimi encümene ve şartna· 1-- imtihan 16 - 2-938 tarihine gelmektedir . 

meyi görmek isteyenlerin de her gün müsadif çarşamba günü saat 14 de Kayadelen Gazozları 
hususi muhasebeye müracaatları. Su işleri binasında yapılacaktır. 

3-5- 8-10 2-_lmtihanda bir Sürveyanın 

Seyhan vilayetinden: 
bilmesi lizımgelen hacim ve mesaha 

hesapları ile buna mümasil mesele-

Kayadelen Gazozları da Kayadelen SulaM gib~ berr~~, sıhhi, ne 
fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercıh edınız . 

lerden ve imalatı sınaiyeye geçen bazı ___________ , __ __ 

1- Hususi idareye ait olup 
seylaptan yıkılan karşıyakadaki 250 
lira muhammen bedelli kahvehane 
enkazı peşin para ve açık artırma 

sure tile satlıga çıkarılmıştır. 
2- Talip olanJarm 16·2-938 

çarşanba günü saat 10 da 18 
lira 75 kuruş muvakkat teminat 
makbuzile daimi encümene ve en· 
kazla şartnameyi görmek isteyelerin 
de her gün hususi muhasebeye mü · 
racaatları. 

3- 5 8- 10 

Seyhan C. Müddei umu
miliğinden: 

ihtilas suretile zimmetine para 
geçirmek maddesinden dolayı suç· 
lu olup mevkuf bulunan ve 1609 
No. lu kanuna göre hakkında ilk tah· 
kikat yapılmakta olan maliye tahsil· 
darlarından Salim sevginin hesaba. 
tının ehli vukuf tarafından tetkikat 
yapılmakta olduğundan hesı::batının 

tetkikine ve hakiki zimmetinin tes 
bitine esas olmak üzere evvel 
emirde mükellefler yedide bu. 
bnan makbuzların getirilmeleri için 
ilan edilmesine lüzum görüldüğün

den böyle makbpzların tetkiki için 
ikinci sorguhakiiltliğine getirmeleri 
ilin olunur. 

3 - 7 8913 

ır.alzenıe ve işçilikten sorulacaktır . 

3- T af iplerin bir istida ile be 
raber hüsnü ahlak mazbatası ve 
iki adet vesika fotografları ile im
tihan gününe kadar daireye gelerek 
kayit olmaları ilan olunur.8921 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlü& ünden : 

1· Mektebimiz talebesi için yapıla· 
cak 115 çift iskarpinin beher çif · 
tine konulan beş lira muhammen 
b~del üzerinden 3 ·2 938 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmey,~ konulmuştur. 18.2 938 
cuma günü saat on beşt~ vilivet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak 
komisvon tarafından ihalesi yapıla· 
caktır. 

2 isteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaik ile yüzde yedi buçuk nisbe 
tinde dipo1.itolarının mal ıandığına 
yatırarak ihale komisyonuna gelme· 
)eri . 

3· Gerek şartname ve gerek 
mektepte mühüılü numunelerini gör 
mek isteyenleri bu ıı.üddet zarfında 
pazardan mada her gün mektep 
müdürlüğüne müracaatlerı ilin olu 
nur. 8920 

5-9 - 16- 17 

Kömlir sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, aeuı, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d y akmrk için en .rkor.cmik, en ucu 

Alacağınız a iZ a kömüıfdt- Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

M d k•• •• •• kullanmakJa htm milli bir cevherin istih a en omuru lakini arttırmış ve hem de müstefi 

olacaksınız. Odun kömürü arbk aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi • 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
13 8879 

Umumi neşriyat mfüılirü 

Macid Gütli 
Adana Tftrkıizti matlau 


