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• . • 1•tanbul : 18 ( Riyaseticümhur lstanbul : 18 [ Riyaseticümhur i 

'~ll'ıi l<~tipliğinden ) 1- Reisi- umumi katipliğinden] - 1- Reisi· i 
I~ hur Atatürkün sıhhi vaziyet- cümhur Atatürkün sıhhi vaziyeti ! 
l11ı· ~kkında müdavi ve müşavir hakkında· müdavi ve müşavir ta· ! 

IQ ~peri tarafından bu sabah saat bipleri tarafından bu akşam saat ! 
l~il "erilen rapor ikinci madde- 20 de verilen rapor ikinci madde- i 
ı t, dedir.1 i 
~- Atatürkün umumi vaziye- 2 -- Reisicümhur Atatürkün ! 
~ ~ÜYük bir değişiklik yoktur. rahatsızlığı ayni halde devam et· ! 
'°'1~ daha iyi geçirdiler. Nabız mektedir. Nabız 120, teneffüs 22, ! 
~'t l\rasında teneffüs 18 ha hararet derecesi 38 dir. ! 

derecesi 36,4 dür. ( A.A. ) ( A. A. ) ! 
.,._ ! 

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

Bay Litvinof siyisi 
~ayattan çekilecek mi? 
~ltnan menbaından verilen 
~k şayanıdikkat bir haber 

v· 
s?ana 17 (Uta 
~- Burada 
~ S şayıalara 
L~ Ovyet Rusya 
~ve Prağda 
~ sefirlerine 
~ oldu~u hü. 

. '4 ~ Sovyetler 
14"" ' İltit' cari bulu-

1.ı ak rnukave 
.'lttı". 

,,.ı ~tırı tetkiki ile 
~ 111 feshini bile 

~ıııe~~1klarını bil
~t •rıe dair ta
la_. \ıcrrrı i t. 
,-.ııı,lld ş ır. aynı 

tanı 11 
Avrupa 

ı111 esnasında 
llırı taahhüt

~- en :ı:tti vaı geçmi 
-~ ~laııe dair atılan 
'!" t~t tırı asılsiz ol 

~ıı.:~n ilan edilmesi bildirilmiştir. 1 
•rı bu hareketi Prağ ve Parlse 

~1ikasının zail olduğuna dair ce· 
~ başka bir şey değildir. Sov · 
'ıe~sYanın bütürı böyle takip ettiği 
ak e haliha-ıırda en muhim bir 

aş ası sırasına girmiştir. Mercii 

~ ~tı "lt··ı . . 
98fı u u erın gerı 

çekilmesi 
~C)h..• • ·••lsyon ışe başladı 

a 
~~tt~elon : 18 ( Radyo) - Gö 
~~ın geri çekilmesine nezaret 
~lır komisyon bugün işe başla

t~11'.. F rankist cephesindeki ltalyan 
ille · · ~I . rının de harp sah3sını terk 

ttı h b ·ı· ~ a er verı ıyor. 
~;•nkonun muharip hakkının ta· 

jf ~ 'tt••.nı tekrar talep ettiği de ha 
f ~.,; ~"ı tdrnektedir. Bu müracatinin 
'i ~dilip edilmiyece~i meçhul. 

ı tnanya 
terhise 

ihtiyatları 
başladı 

> ~tli . t ~ . n · 18 ( A. A.) - Alman· 
9s6 ~~~'t•ılab altma alınan yüzbin1erce 

tj b· ~fradının ve iki senelik as

~"~kkZınetlerini bitirmiş olup da 
thia· aten ibka edilmiş olanların 

•ne Laşlanmıştır. 

Bay Lltvlnot 

aidinen öğrenildiğine nazaran, Rusya 
politıka döşemelerini birakarak sade 
ihtilal i~lerini takip eden bir seyaseti 
tercih edecektir. 
Mo.skovanın tu hareketi Lidvinof açı
ğa ~ıkararak bu zamana kadar de· 
vam edilen siyasete nihayet vermek
tedir 

Fransız- Çek 
endüstrisi 

Krediler neden kesildi? 
Poris : 18 ( Radyo) - Çekoslo

vakyada Fransız sermayesinin yegane 
hamili bulunan Union Europeenne, 
mühim bir değişiklikle karşı karşıya 

bulunmaktadır. Her ne kadar şirket 
son ticaret rakorlarında, Çekoslovak· 
yaya temamell itimad edilebileceğini 

bildirmiş sede, oldukça amortisman 
listelerini çıkarmağa mecbur kalmış· 

tır. Çekoslovakya arazisinin ne şekil 
alacağı şimdiden kestirilemez . Filha
k ka Skoda f:ıbrikasının büyük bir 
kısmı Çekoslovakyr.da Kalıyorsada 

Çek arazisinin küçülmesile, mazide 
Çek hükumetinin siparişlerile idamei 
hayat eden bu fabrika istihsalat ci 
helinde bir değişiklik vukua gele. 
cektir. Skodanın esmer kömür ma· 
den ocakları Südetin dar bir mu. 
hitinde bulunuyor. Taş ve maden 
ocaklarında vaziyet büsbütün başka· 
dır . Bunların yüzde doksanı müesse
satile beraber Polonyaya isabet et
mektedir. Çek ve Fransız harp en· 
düstrileri 19'20 senesindenberi bütün 
k u vvetile çalışmak ta iseler de fakat 
Çekoslovakyantn yeni haritasile büs· 
bütün b:r başka problem ortaya gir. 
mektedir. 

Üzilmlerimiz Avrupa havasında 
ve incirlerimizı 

değişiklik yok 

İngiliz siyasetini l ;:c .. mız geçen seneye Beri in, 
nazaran tam 12572 

ıon razıa<Ur tenk•ıtde devam ediyor İzmir : 18 - f zmir Ticaret ve 
Sanayi odasının hazırladıA-ı bir rapora 
8'Öre, 28 Ağustostan 30 Eyliil akşa· 
mına kadar h.mir limanından dış 
memleketlere 17357 ton üzüm , 9500 
ton incir ihraç edilmiştir. Geçen sene 
ayni tarihteki üzüm ihracatı , 4887 
ton, incir ihracatı da 9398 tondnr . 

Berlin yolunda bulunuyor; Bir Çekoslovak heyeti 
Prag, Londra-Parise dün sabah bir muhtıra verdi 

Avrupanın 
vaziyeti 

lnğiltere, Fransa 
Ve Avrupa 

[Vinston Churchill günlerin ha

diselerine dair Daily Telgraph ga
zetesine şayanı dikkat bir makale 
yazmıştır. Bu makalenin tercümesini 
aşağıya koyuyoruy.) 

Bugün her lngiliz ıievlet adamı
nın vazifesi lngiltere ile Fransa a

rasındaki dostluk bağlarım mümkün 
mertebe takviye etmektir. Çünkü 
bu iki devletin arasını açmak de· 
riıek Almanyanın kuvvetini artırmak 
demektir. 

Şayet fngiliz imparatorluğu ile 
Fransa cümhuriyeti harp günlerinde, 
galebe anlarında birbirine lüzumlu 
idiys~ o günlerden başka olan bu· 
gün her zamankinden daha fazla 

birbirinine mustakbel emniyeti ve 
istiklali müttehit kilmalarına bağlı· 

dır. 
(Gerisi üçüncü sahifede ) 

Prag : 18 (Radyo) - Dört Çekos 
lovak nazırından mürekkep bir he
yet bugün Berline hareket etmiştir. 

Heyetin , Berline yeni teklifler 
götürmekle olduğu söyleniyor. Bu 
tekliflerin mahiyeti meçhul olmakla 
beraber, müteferrik mesel el erin ve 
müstakbel Alman-Çek işlerin;n halli 
ınevıuunda olduğu şayi olmaktadır . 

Paris : 18 (Radyo) - Fransız ve 
İngiliz hükumetleri bugün Pragdan 
bir muhtıra almışlardır. Bu muhtıra 
tetkik edilmektedir. 

Londra : 18 (Radyo) - Avans 
olarak Praga on milyon İngiliz lirası 
verilmesi için lngiliz hükumet banka
sına emir verilmiştir. Bu para Çe. 
koslovakyada bilatefriki cins bütün 
fakirlere tevzi edilecektir. 

Bertin : 18 - Haber aldığımıza 

göre Münihde içtima eden enternas. 
yonal komisyon yarın veyahut ya
rından sonra yeniden toplanacak 
vt: sade teknik kısmına dair müza
kerelerine ibtidar edecektir. 

Merciinden alınan havadise na
zaran bu komisyon sırf Alman erazi
nin teslimi ile tehaddiis eden hususi 
meselelerle meşgul olup umumi bir 
ehemmiyeti haiz olan kısımlara te
mas etmiyecek tir . 

Berlin ile Prag arasında, gümrük 
ve para ittihadı hakkında konuşma· 
ların vukua geleceti hakkında şurada 
burada konu:)ulan şayialar sırf sükfı- \ 
neti ihlal için yapılan fena kastlardan 

1 
başka bir şey değildir. 

Bu havadislere yegane mecra 

1 

Suriye-Fransa konuşmasından 
Türkiye haberdar edilecek ! 

Suriye - f ransa paktı 
tadil ve telif ediliyor 
Şamın başveziri Pariste 
Parla : 18 ( Radyo ) - Fransız sly••I mahaflllnde beyan 

edlldljlne göre ; Fran•a hUkOmetl , burada bulunan Suriye 
aa,veklll Camii Mardam ile bugUn rpUzakerelere baflamı,tır. 

Şamdan bir görUnu, 

Bu mUzakereler neticesinden I 
TUrklye hUkOmetl de haberdarı 
edllecek ve TUrklye Cumhu
riyeti hUkOmetlnln reyi alln•· 
cakbr. Fran•a ile Suriye ara
amda ba•layan mUzakereler, 
Surlye- Fran•• muahedesinin 
bazı noktalar1nın tadll ve te. 
illin• dairdir • 

Tıp kongoresi 
mesaisine devamda 

Ankara : lô ( A. A. ) - Yedin. 

ci milli tıp kongresi bu günde mesa · 

isiae devam etmiıtir. 

açan sebep bu haftalarda Çek ha
riciye nazırı Choval Kovvsky'nin 
Aerlini ziyar~tidir. Pek tabiidir ki , 
arazilerin ayrılmasile i:-.ıdşaf etmekte 
olan hadiseler gösteriyor ki, Çek ve 
Alman müna~ebetleri müsait bir şe
kildedir . Şu saatta Çek ve Alman• 
yayı entresse: eden kısımların en mü 
himmi iktisadiyat teşkil ettiğinden bu 
gibi gayretten böyle tahminlerin yü
rütülmesi pek tabiidir . Hakikatte 
ise , enternasaonal komisyonun sade 
iktisadiyat dairesinde çalışması ve 
tarafeynin memnuniyetini mucip bir 
formül bulmak hususunda gayretle. 
rinden ibaretdir. 

Bazı devletlerin gayesi Cenup 

şark devletlerini "Pan cermanisim,, 
telılikesile onların gözlerini korkut
mak ve haksız yere etrafı yaygara
ya bakmaktır . Bahusus Alman ikti
sad nazırının Balkan ve Türkiye dev 
letlerile l)lan iktisadi mukavelelerini 
Çek iktisadiyatile alakadar bir prob-
lem gibi görenler pek büyük hata ve 
haksız.lığa kapılıyorlar. Alman iktisad 
nazırı Funk'un yaptığı iklisad muka· 
veleleri hiçbir suretle Avrupa dev
letlerine siyasetini haleldar edecek 
bir maksatla yapmamıştır. Cenup, 
şark devletlerden mukabil siyasi bir 
menfaat de istenilmemiştir. Halbuki 
Fransa ve İngiJterenin daima yaptığı 
mali yardımlarda siyasi bir gaye 
mevcuttur. 

!. ........................ . 

! Arap ! • • ! diyarında ! 
! boğuşma ! • • 

Müslüman kongresi 
ınesaisini bitirdi 

, ............ ,,. ........ . 
''Yahudilere ancak ekal 

• 

liyet hukuku verilmeli,, 
Çetelere büyük bir taarruz yapılacak 

Londra : 18 ( Radyo ) - Flll•tlnden gelen haberler, anar
flnln vahametini muhafaza etmekte oldujunu bildiriyor. Ve
rllen bu haberler meyamnda, lnglllz askeri kuvveharlnln, ar-

. tık bu I•• bir nihayet vermek için çapulcu Arap çetelerlne 
kar•• bUyUk bir taarruz hazırladıkları ve bu taarruzun bugUn
lerde bafhyacaıı lllve edllmektedlr. 

Kahire : 14 ( Hususi) - Müslü
man parlamentolar arası kongresi 
işini bitirmiştir. Kongrenin verdiği 
başlıca kararlar arıısında şunlar vaı • 
dır : 

1 - Balfur Deklasyonunun itliha
ını . 

2 - Fılistine Yahudi muha<'.ere. 
tinin temamile ve kati olarak men'ı. 

3 - İçinde Yahudilerin ar.cak 
ekalliyetler hukukuna snhip olabile 
cekleri bir Arap devletinin kuı ulına · 

Si , 

Açıkca görüldüğü üzere bu ka
rarlar Irak hariciye nazırı Tevfik Su. 
eydi paşanın Londra ile cereyan el· 
mekfe olan müzakereler esnasında 

ileri sürdüğü tezin aşağı yukarı ay
nıdır. 

Kongrenin bu kararlarını lngiliz 
hükumetine bildirmek ve izah etmek 
üıere bir heyet Londraya gidecek
tir. 

Bundan başka Arap memleketleri 
arasındaki münasebetleri idare etmek 
üzere Kahirede daimi bir komite ka
lacaktır. 

Arap malbu;ıtı ko·."'reyi ve ka
rarlarını tasvip etmekle berab~r ih
tiyatlı bir hareket takip etmektedir. 
Kongrede şiddeıli müzakereler olmuş 
emperyalist memleketler, bilhassa ln
giltere aleyhinde çok şiddetli sözier 
söylenmiştir. t-'atta bazı azalar, bü
tün Müslüman memleketlerinin lngil
tereye altmış gün mühletli bir illti
matom vererek Filistinde Arap me. 
selesini Arapların lehinde ve arzulaı ı 
çerçivesinde hallr:tmesini aksi takdir
de Müslüman devletlerin doğrudan 
doğruya harekete geçeceğinin bildi· 
rilmesini istemişlerdir. 

Muhakkak olan birşey varsa ln
giltere Filistinin taksimi fikrinden 
vaz geçtikten sonra kati bir şekilde 
hareket etmeğe karar verdiğidir. Bu 
cümleden olmak üzere Yahudilerden 
yeni yeni fedakarlık ve feragatler 

Flll•tln mUfettlfl 

isteneceğine de muhakkak nazarilc 
bakılabilir. İngilterenin bugün tıer 
şeyden evvel düşündüğü şey tethiş 
hareketlerine sürat le son \'ermektir. 

Kongre müzakerelerinde dikkat 
nazarını çekecek bir hadisede, kon-
grenin, Suriyeyi Filistinle birloştirme· 
yi ileri süren Suriye delegelerinin 
teklifini derhal reddetmiş olmasıdır. 

Kongrenin bu kararlarının neticesi 
olarak Filistine son günlerde telhiş 
hareketleri büyük bir şiddet almış· 
tır. 

Bir lngiz diplomatı 
Balkanları ziyaret edecek 

Londra : 18 ( Radyo) - lvininz 
Standard gazetesine göre, ecnebi 
memlehetlerle münasebat şubesi 

umum katibi kolonel füayç öuümüz. 
deki haf ta zarfında Balkan memle
ketlerinde seyahate çıkacaktır. 
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Türksözü 

Bir lngiliz 
1716 da 

elçisi in karısı 
neler görmüş ? 

Dünkü ekmek 
buhranı 

Derhal tedbir alınarak 
önüne geçildi 

Madam Montegü, tarih meraklı· 
!arının tanımadığı bir isim değildir 

· 1716 da 1stanbula lngilteıe elçisi o 
larak gelen kocasırıın refakatinde 
yaptığı ~ eyahatın intibalarının elliye 
varan bir sıra mektuplarda okuduğu 
muz bu kadın, bu mektupların Viya. 
nadan yazılanında vaktın kibar ale
mini, bu alemdeki yaşayış tarzını an 
fatır. Aşağıdaki satırlar o mektupla 
rdan türkçeye çevirilmiştir. 

Viyanada hemen her kadının iki 
kocalı olması adet. Kadın bunlardan 
birinin adını taşıyor. ötekine de ko· 
calık vazifesini yapıyor. Bu çeşit 

b"ağlantılar o kadar ilerlemiştir ki 
eğer kibar bir kadım öğle yemeğine 

· çağırıp da iki kocasını birden, yani 
kocasile aşığını davet etmezseniz, 
kadına hakaret sayılıyor. O derece· 
de ki, bu dargınlığını size sıkılma 
dan söyliyebiliyor. Kadın daima bu 
iki erkeğin ortasında vekarla boy 
gösteriyor. Bu gibi ikinci kocalıklar 
mutaden yirmi beş yıl sürüyor ve 
ekseriya da kadın aşığını büsbütün 
bitirdikten sonra işe netice veriyor. 
Bu bağlantılar ekseriya aşktan ziya 
de adet olarak aktediliyor. Bir erke 
ğin bir kadına ilişiği olmazsa o er 
kek muteber sayılmıyor; bir kadında 
evlenir evlenmez hemen kendisine 
bir aşık arıyor, bir maiyet edinmek 
istiyor; çünkü onsuz rağbet bulmak 
pek güç. 
Aşık metresine daima bir maaş 
tayin :ediyor. Kendisini sonradan 
görmese bile bu maaşı vermiye mec 
bur bulunuyor. Şimdi anliyorum ki 
burada kocalar hakkında ekseriya 
görülen şayanı hayret itimatların 
asıl sebebi bu imiş! 

Size kibar sınıfından birçok ka 
dm zikredebilirim, bunların maaş· 
!arı c!a servetleri gibi herkesçe ma 
lum. kadrü itibar 1arıda son derece 
yerinde. Halbuki aşıklarından birşey 

almamış olsalar, bilakis tavır ve 
hareketleri herkese şüpheli görüne· 
cek. Bu sebepten onlar da kendile· 
rine yüksek bir aylık temini için biri 

birile müsabaka ediyorlar. Hülasa bun 
lar için desisesiz yaşamak haysiye
te yakışmayan bir hal sayılıyor. 

Bunlardan kendisiyle sıkı konuştu· 
ğum bir kadın, dün bana h<lkkımda 
geçen bir bahis sırasında bir mecliste 
beni müdafaa ettiği için kendisine 
teşekküre borçlu olduğumu söyledi. 
Bu mecliste diyorlarmış ki: Viyarıa· 
ya geleli onbeş gün olduğu halde 
elan bir kimse ile münasebet peyda 
etmemişim, bende his yokmuş. 

Sonra o madam da, bana ded\· 
ğine bakılırsa, bunu hissizliğime at 
fetmek muvafık olmadığını, çünkü 
Viyanadan ne zaman aıimet edece· 
ğim tahakkuk etmediğini söylemişi 

Beni haklı göstermek için bula. 
bildiği sebep de bu!.. 

Dün başıma garip bir vaka gel. 
di: Burada erkeklerin ne suretle 
ilanıaşk ettiklerine dair size bir fikir 
vermek için nakledeyim: 

Kontes ... in evinde, bir cemiyet 
le idim. Genç kont... merdivenden 
inerken bana elini verdi. Sonra bu 
vesileden istifade ederek Viyanada 
uzun müddet kalıp kalmıyacağımı 
sordu. Kendisine cevaben: 

- Bu hususta ben karar vere· 
mem; bu sırf İmparatorun bileceği 
bir şeyi dedim. 

Bunun üzerine: 

-· Pekala, ister çok kalınız, is· 
ter azl Fakat her halc.Je hoşça bir 
zaman geçirmekister, ufak bir gö· 

nül işinde bulunursunuz, değil mi? 
dedi .. 

Ben, oldukça sert bir sesle: 
- Benim gönlüm, öyle pek ko 

lay elde edilmez. Hem ben onu mu 
hafazaya katiyen azmetmişimdir, de. 
dim. 1 

Bunun üzerine içini çekerek: 

Müteaddit tenbihlere ve verilen 
mühletlere rağmen islah edilmeyen 
on iki fırının belediye encümeni ka · 
rarile kapatıldığını } azmış tık. 

Bu kararın dün tatbik edilmesi 
üzerine dün şehrimizde Lirkaç saatlik 
ekmek buhranı baş göstermiş isede 
belediye zabıtasının gerek yeni açı· 

lan Seyhan ekmek fabrikasında ve 
gerekse diğer fırınlarda aldığı ted
birler üzer;ne bu buhran derhal iza· 
le edilmiştir. 

- Bu cevaptan anlaşılıyor ki 
kalbinize malik olamıyacağım; fakat 
sizi içten bir sevgi ile sevdiğim için 
bu hal beni pek üzdü, Bununla be· 
raber size hizmette bulunmak iste· 
rim. Mademki beni kendinize layik 
görmüyorsunuz; içimizden kim hoşu. Zabıta belediyesi bundan böyle 
nuza gidiyorsa, bana söyleyiniz, sız\ hrr hangi bir ekmek bukranının vu 
memnun edebilecek surette bu vazi ku bulmaması için her türlü tedbir· 
feyi yapayım. dedi. leri almıştır. Esasen Abidinpaşa cad 

Artık düşününüz, Londrada ol- desinde ve kuru köprüde yapılmakta 
sa, böyle bir nezaketi nasıl karşılar- olan iki asri fırınlardada bugünler 
dım; fakat Viyananın adetlerine ol· de ekmek çıkarılmağa başlanacak 
dukça vakıf bulunduğum için bu za· 

1 tır. 
tin beni cidden memnun etmek ar· 
zu ettiğini anladım. Hakkımda gös
terdiği tevecc.ühe teşekkür ederek 
bu h1tfundan istifade fikrinde olma 
dığımı be) an ile idtifa ettim. 

Azizim, işte görüyorsunuz ya, 
ahlak ve din gibi kadın sevmesi ve 
fikir terbiyesi de her ikJime göre 
değişiyor!., 

1 tü ı ·· 
k armış! 

Herşey modaya tabidir . Fakat 
" aşk değişmez " derler.Hiç de öyle 
değil . Aşkın da modası var. 

Vakia aşkı, verdiği neticeler iti 
barile tahlil ederek daima birbirinin 
ayni görüyornz . Fakat bu neticeye 
varmak için gidilen yollar birbirin 
den çok farklıdır . Şefkatle doğan 
romantik aşklar vardır . Mesela 
Muse böyle aşkhırdan hoşlanırdı . 
Mehtap ışığında sevgilisile kol kola 
gezmek, se\.gilisinin önünde diz çö· 
küp hüngür hüngür ağlamak , uy. 
kusuz geceler gı>çirmek bu çeşit 
aşıklar için bir idealdir. 

1900 Paris sergisi bıyık ve tek 
gözlük aşkını dünyaya tanıttı . O 
devrin kadını güzel bir bıyık ve 
monokl için bayıldı . Sonra aşksız 

sevgiler moda oldu Kqdın ve erkek 
yalnız rahat yaşamak , çocuk vap 
mak için birleştiler . Sonra altı si· 
!indir otomobil aşkı başladı. Daha 
sonra asrımızın aşkı, Amerikan aşkı 
moda haline giıcli . 

Amerikan aşkı hakkında bir si 
ne!lla mecmuasında Fransız muhar
lerinden birisi şunları yazıyor : 

K 
A 
D 

1 

N 
elbisede süs 

Bundan kırk sene 
kadar evvel, plise 
makinesinin icadı ile 
moda aleminde bü
yük bir inkılap ol 
muştu . Bu yeni u 
sul derhal kadın el· 
biselerinin hakimi ke 
silmiş, her esvapta 
plise göriilmeğe baş. 
lamıştı. 

Geniş veya dar 

pliseler, her türlü 
olarak kullanılıyor , 

Yay lacı ve bağcılar şehre 
döndüler 

Gerek okullarda derslere başlan. 
ması ve gerekse havaların soğuma. 
ğa başlaması yüzünden yaylada ve 
bağlMda bulunanlar temam en şehre 

dönmüşlerdir. 

"Amerikan aşkını ilk defa Ame· 
rikaya dair yazılmış bir kitabı okur. 
ken öğrendim . Sonra Amerifçada 
dolaştıkça gördüklerimi not eltim . 
Amerikalıların aşk telakkisinin bam· 
başka olduğunu bugün tamamile 
öğrenmiş bulunuyorum. Amerikada 
bir vakıtlar kadınlar kovboylar için 
çıldırıyorlardı. Kendisini sevdirmek 
istiyen delikanlı pir ata biniyor , 
eline bir kemend ve bir altı patlar 
alarak kırlarda dolaşm.:ığa çıkıyor
du . Bu vaziyetle bir delikanlının 

ilanı aşkına red cevabı verecek kız, 
Amerikada bulunmaz olmuştu • 

Sonra Şar lo Amerikada meşhur 
oldu. O vakit Amerikan kızları aş

kı kalplerinde saklıyan mahcup de
likanlılara gönül vermeğe başla

dılar. 

Bundan sonra sinema sanatı ev 
vela Amerikaya , sonra bütün dün· 
yaya yepyeni bir aşk çeşidi yaydı . 
Bu sevginin mucidi Rudulf Valanti· 
nodur. Vallantino "Mösyö Boker., 
filmi ile kahraman aşkı taoıltı. Bu 
devre yetişip te kahraman ve feda 
kar bir kocayı hayalirıde tahakkuk 
ettirmiyen kaç kadın v.ndır! 

Duğlas Fayrbanksın hususi bir 
~şk cinsi yarattığını unutmamalıdır. 

Bu neşeyle dolu olan çılgın aşktır. 

Valas Beri bu aşkı Avrupaya ta 

nıttırdı. 
Liliyan Gişin aşkları da şairane l 

aşıkları ve şiiri yeniden diriltti . 1 

"Yalnızlık., fılmi romantik aşkın yir 1 

minci asrın fabrikaya tapan kalbini 

yalnız pliseye en iyi gelen kumaşlar 

tercih olunuyordu. 
Ayni şeyi lrngiin için de söyli· 

yebiliriz. Çünkü, bir müddet plise 
!er modadan kalktıktan sonra, bu. 
gün t krar çıkmış bulunuyor. Bu 
seneki sonbahar ve kış modalarında 
hemen her elbisede plise görü· 
lüyor. 

Plise geı ek etekte, gerek bunun 
muhtelif yerlerinde kullanılıyor . 

halb>eroern 
İlk Okullarda 

Kooperatif işleri iyi bir 
şekilde ilerliyor 

İlk okullarda Kültür Direktör· 
lüğünün tanzim ettiği talimat dai
resinde Kooperatifler teşkil edildi· 
ğini yazmıştık. 

Ôgretmenlerin nezareti altında 
ve talebelerden mürekkep bir idare 1 

hey~ti tarafından idare edilmeğe J 

başlanan bu kooperatiflerden talebe İ 
çok memnun kalmakta ve her türlü 
mektep ihtiyaçlarını çok ucuz bir ! 
surette temin etmektedirler. 

İzcilerimiz yann Ankara 
ya hareket ediyor 

1 

Eı kek lisesi ve öğretmen okulu 1 

izcilerinden dokı;an altı talebe ya- 1 

rınki trt·nle müdür ve beden terbiye 
si öğretm e nlerinin rtfakatında Anka. 

1 

raya hareket edeceklerdir. Ankara 
da yapılacak olan büyük geçit res · 
mine iştirak edecek olan izcilerimizin 
bütün noksanları ikmal edilmiştir. 

Belediyenin yaptırdığı 
yeni dükkanlar 

Belediyenin saat kulesi cıvarın· 
da yaptırdığı yedi dükkanın inşaatı 
bitmiştir. Bunlar yakında kiraya ve· 
rilecektir. Birbirinin aynı olan ve 
çok muntazam bir şekilde bulu· 
nan dükkanlara şimdiden birçok 
talipler çıkmırtır. 

Köpekler itlaf ediliyor 

Belediye Veteriner dairesince 
serseri köpekleri itlaf için şiddetli 
tedbirler almış ve tatbikine başlan. 
mıştır. 

yeniden çarptırdı. Fakat az bir za. 
man sonra gene aşk maddileşti ve 
maddi olarak hüküm sürdü. Ame 
rika aşkı büsbütün unutacaktı. Fa. 
kat bereket versin ki Greta Garbo 
aşkın imdadına yetişti. 

Greta Garbonun aşkı meş'um, 
şeytani, mel'un bir aşktır. Ağır kir 
pikli, tavırları esrarlı kadın aşkı , 
Kadınlar Valantinoyu hayallerinde 
yaşattılar, erkekler de Garboyu. 

Bütün kadınlar Garboyu taklit 
ettiler. 

Fakat lıu mo Ja da devam etme 
di. Marl~n, Garboyu öldürdü. 1 

Mavı Melek fılmi h:ıla erkeklerin 
kalbinde yaşıyor. M:itevazi mektep ·ı 
mualliminin hayatına feci akibetine 

1 
rağrııen gıpte eden ne kadar erkek 
var! I 

Bu veni bir devrin mebdeidir. 
lhtiras'ı aşk, parçalıyan ve harap e· 
den aşk devri. 

Her kadın kendini Marlen zan· 
netmeğe başladı. 

Bi denbire Klodet Kalber ve K -
Kısa eteklerde olduğu gibi, uzun 
suare ro1>larınm eteklerinde de ince 
plise gayet güzel durmaktadır. Yal
nız , spor elbiselerde tnli plise ter· 
cih etmelidir. 

Robların üst kısmında güneş 

şııaı şeklindeki pliseler kullanılmak· 
tadır. Bilhassa belden yukarı bir nok 
tadan iki huzme şeklinde dağılan 

pliler yakada, ve koltuk altında 
birer yelpaze gibi açılmakta ve çok 

-------·-------~ 
Cümhuriyet 

bayramı 

Hazırlıklara büyük faali
yetle devam olunınaktadır 

Cümhuriyetimizin Onbeşinci Yıl
dönümünü büyük bir tezahüratla 

kutlulamak için şehrimizin her tara
fında büyük bir faaliyetle çalışıl-

maktadır. Bir çok yerlerde elt-ktrik 
tesisatları ikmal edilmiş Vt. takların 
kurulmasına başlanmıştır. 

Okullarımızda da hazırlıklara de 
vam olunmaktadır. 

Hatay ile telefon görüş
melerine başlandı 

Hatay - Türkiye arasında tele· 
fon görüsmflerine başlanmıştır. Şeb· 

rimiz<len Hatay ilt! görüşmf':k için 
3 dakikalık bir muhavere 144 ku· 

ruştur. 

., ' 
18 Te,rlnlevveı 938 

Gök yüzü açık, hava hafif rüz
garlı, en çok sıcak gölgede 27 de· 
rece, geceleri en az sıcak 15 dere 
ce. 

Yayalar nasıl 
yürüyecekler? 

Amerikada Kolombo şehri so· 
kcılarında otomobil kazalarının ço· 

ğalması yüzünden seyriseft>r dairesi 
yaya yürüyenlerin selametini muha· 
faza maksadile hayli garip bir ka· 
rar vermiştir. 

Bu karara göre güneş battıktan 
sonra yaya yürüyenlar sol e!lerinde 
bir mendil yahut gazete bulundur· 
mak mecburiyetindedirler. 

Eğer bu tedbir umulan neticeyi 
vermezse yaya yürüyenler tıpkı oto· 

mobiller gibi sol ellerinde birer fe· 
ner taşımağa mecbur tutulacaklar· 
dır. 

lark Fabl Amerikada şöhret buldu· 
!ar. Yeni bir aşk şekli meydana 
çıkmıştı. 

Bu çeşit aşka erkek, kendini 
kadına faik görür, lakayttır. Sevgi 
!isiyle alay eder. Hatta onu tahkir 
c<ler. Kadın ancak bundan sonra 
erkeğe çılgınc:ı aşık olur. 

Bu şekil, Amerikan hayatında 

biiyük bir muvaffakiyet kazandı . Nef 
retten doğan aşk moda oldu. 

Kadınlar bu modadan so.ıra kö 
pek yerine kaplan beslenıeğe baş 
!adılar. 

Bakalım bu aşkı hangi yeni yıl· 
dız, daka yeni bir şekle sokacak? 

şık bir süs teşkil etmektedir. 
Elbiselerin bellerinde de, kemer 

şeklinde pli kullanıldığı görülü 
yor . 

Kostüm tayyörlerJe plise ö ı ve. 
aı kada bulunuyor, yanlar ise düz 
bırakılıyor. Çünkü, yanları konula 
cak pliler vücudii şişman gösterir 
ve kalçanın endamını bozar. 

Plise elbiselerin bir mahzuru 
fazla kumaşa ihtiyaç göstermesi· 
dir • Fakat, bu sene moda kadın· 
lardan Lu masrafı yapmalarını is 
tiyor , 

Kemal 
Atatürk'O 
Yeni 
Reforıntl 

,. ~ 
IC5} u ayın birinde nıer ~) 
~kiine giren yeni bırls 

mucibince Ankara, 
ve fzmirde bütün yiyecek, I 
maddeleri ve hatta sair ın•1 

tespit edilen fiyatlara göre 
53 

!ardır. ~ 
Dündenberi fstanbul du\ 

başka bir şekil almışlardır· 
lerne bulunan bütün mallarıo 
ne maktu fiyat etiketleri k011 

Ahali vitrinlerin önünde toP 
yeni fiyatları öğrenmektedir 
form yalnız Türkiyede ya~ 
için dt'ğil, aynı zamanda 
gelen yabancılar için de ehe 
lidir. Çünkü, evvelce oldıll 
bir yabancı bir şey satın 11 

man muhakkak satıçı tad t 

aldatılırdı. Şimdi ise bu al ~ 
tehlikesi izale edilmiştir. Mıı 
ki, Şarkta ananevi bir "Poı3 

lışverjşi hüküm sürmektedir· 
Bu tarz pazarlıkta satıCl• 

radığı fiyatın nısfına, hattıı 
sonra da çeyreğine bile raııda 
Eski ananeleri tedricen orta 
dıran. Yeni Türkiye refor(l) s: 
d;ı yeni bir adım daha atıtl• 
yor. I 

Evvelce, bir şey satın - ~ 
çin yarım saat pazarlık et~ejS! 
buriyetinde kalırdınız; şirndı 

111 
kelime bile sarfetmeden ıır 
ğiniz malı alabilirsiniz. 

Yeni kanun mer'iyet 11
:, 

girince birçok mağazalar d3 ~ 1 
alışveriş yapmağa başlarnışl• 

Halk, bu çok nafi ve el~, 
formu buyük bir seviçle ka 
tır ,, 

Yalancı bit 
Doktor 

(fi~ ~ 
Kopenhag ceza mahke ,J 

zurunda cerayan eden bir dıı 
tün halkı alakadar etmiştir. 1 

Bu davada suçlu sand~ 
E 

. 111111 
oturan ynar Niyelsen ıs I 
adamdır. Bu, bütün hasta~ıkd~' 
usullerle tedavi ettiğini ıd 1 ~ 
bir şarlatandır. Yalancı 0°, 

•J I• 
tedavi tarzı, !Sıcak su ı e 1 

bir parça pamukla vücudii 
0 

tan ibaret basit bir şekildir·" 
Fakat bu tedavi şekli 2' (ı 

da Siyen Har isminde bir ~1\ 
talığını iyi edeme:niş. bilak15t~ 
ğızın ölümü ıe sebep olmuş 
yalancı Doktor bu sebepte11

11 
mahkeme karşısındadır. f'..>e 
işin hayli uzun bir hapis c ~ 
kadar gideceğıni düşünere~ 
şiddetle miidafaa ediyor: d 

"- Ben ken~i. arzurn!8~11ç 
luk yapmış değılım. Bır . e 
evvel bir arkadaşımın e\1111 

1 
tim. Karısı hasta idi. iyi 01

85
: 

ğımı söyledim. Kadının vıı~ 
ovdum, iyi oldu. Sonra b~dt 
şehre yayılJı. Her hasta tı r 
vararak masaj istiyordu. l~~ı 
ken ve benden sükut ve ş•.~ 1 
• 1 .. t .. bıl 
ınsan arın muracaatını •· 

demezd"m . ., ~· 
Mahkemeye gelen bi~ .ç~tO 

ler suçlunun mucize kabılı0 1 

dilerini ölümden kuıtardıi1111 

mişlerdir. ıııt 
Ölen kızın babası da ştı 

rak dinlenmiştir. O d<t: 1 

- Kızımın ölümünde lı~ş 
hiç suçu yoktur. Ecel gel111

' 

va Ilı ne yapsın? demiştir: ot 
- Gerisi üçiincü sabıfe 
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Köy Aşkı 
~l'Üşlü ovasın. 
llıcir bahçeleri· 
bittiti yerde 

res ğır ve 

:tli bir hareketle akar,. 
'ht. er yıl kenarlarını biraz daha 
\ ~ ": her yı 1 rastgele bir köylün· 
- ~ 11t dönümlük bahçesini suların 
~~uluğuna gömer. 

_____ ~ 6 tane köylü çocuğu, seıinle· 
~Zere suya girmişlerdi. Kıyıdan 

l..~ ?tcde. bir cığacın gölgesinde 
"~ı· 

ili dolduran mahzun Ayşe ot-
~ c~lerini şakaklanna dayamış 

O el~ düşünceli duruyordu' 
b '8 i'Unkü yiyecek çıkmını çardcı 
't. lrıış ve su doldurm<lk için bu 
9' Relınişti. Sıcaktan bunalarak 

:ckkta bicik dinleneyim ) diye 
~ •lnııştı. 
di:ıe .. 18 inde penbe yanaklı iri 

vuc.utlu bir kızdı.. kendi ta· 
~1 o sürer, :harmanı o kaldırır 

~kide ablası vardı. 
. ~ardan birisi Aydına gelin 
~0bürüde Muslucadan alimle

tafaya yavuklanmıştı. 

muhtarla snbaşıyı 

bulmuştu. 

Telaşlıydı ve 

onlara şunu anlatı-' 
yordu; 

Osmrın beylerin kahyacı Ah· 
medi Koçak çayı başında ölü bul· 
dum lrime atmışlar .. Kaf a~ı bal· 
tayla yarılmış, oracıkta cansız uza· 
tıvermişler onu. 

Bu acı haber bir dakika sonra 
bütün köy evlerini dolaştı . 

Mestan tevkif edildi . 
Ayşe bu kötü haberi işitince 

sessiz öylece donup kalmıştı . Göz· 
leri hem komşuların tarafına dönük 
ve dişleri sıkılmış gözleri sıkılmış 
bir halde bir haf ta böyle durdu. 

Ayşe çok güzeldi. 
Bu vakadarı sonra onu gene bir 

çok delikanlılar istedi . Fakat o hiç 
birini kabul etmedi . 

Köyün kızları onun evinde top 
landıkları vakıt hepsi birden : 

- Etme Ayşe; kendine acı ! .. 
Bak ne kadar güzelsin .. Duvaksız 
mı kalacan böyle? .. derlerdi. 1 

O bütün bu ısrarları sakin sakin du"edense o gün bir üzüntü bir 
~ Yuyordu. Biryıldan beri Os karşılar ve şöyle cevap verirdi: 1 

eylerin lcihyası Abmdle sevi. - Ben Ahmetten sonra kimseye 

Tllrksözft Sahife 3 

Yalancı bir doktor 

- ikinci sahifeden artan -

Baba, suçluyu uzan uzadıya met. 
· h-'tmiş ve ifadesini: 

- Bilir misiniz. Bay hakim, bu 
adam hastanın gözüne bakar bak-

maz hareretini anlıyor, termometre 
bile kullanmağa lüzum görmüyor. 
O kadar yaman adam! 

Cümlerile bitirmiştir. 

Fakat bütün bu şehadetlerin, 
yalancı doktoru kanunun tayin etti 
ği cezadan kurtaramıyacağına şüp
he yoktur. 

P.T.Md.den 
Pozantı P. T. binasının tamiratı 

2/11 /938 de Çarşamba günü saat 

onbirde Adana P.T.M. lüğü binasın
da komisyon huzuriyle ve münasib 
görüldüğü takdirde ihale edilmek 
üzere 14110/938 den itibaren yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıka. 
rılmıştır. Bu işe ait keşif bedeli 
1635 lira 86 K. Jlup muvakkat te
minat 123 liradır. Kati ıeminat iha 

le bedelinin 0/ 0 15 şi<lir. 249 No. 
lu kanunun 16 ve 17 ci maddeleri 
mucibince teminat verilecektir. Ke 

şifname ile şartnameyi görmek isti · 
yenlerin tatil gün ve saatları 

haricinde P. T. müdürlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. 

14-19 - 23-1 9861 

Kongreye davet 

Ç'-'kurovc:t atlı spor kulü
bünden : 

Tüzüğümüzün 28 inci maddesine 
uygun olarak yıllık kongremizin 3-
11-938 perşembe günü saat 15 de 
C. H. Partisi salonunda toplanaca· 
ğından bütün üyelerimizin bu top
lantımıza onur vermelerini rica ede
rız : 

Ruzname : 

1- Eski idare heyeti raporunun 
tetkiki 

2- Yeni idare heyetlerimizin 
seçımı 

Yeni sinema mevsımının iki büyük filmi birden ... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Mevsimin yeni, güzel, hoş iki büyük şaheserini birden gö3term '!k sure 
tile muhterem müşterilerine büyük ve zevkle seyredilebilecek bir 

proğ,am takdim ediyor 
1- Aşk-Dehşet-Heyecan- Sergüzeşt - Hareket filmlerinin en güıel i 

ve en fevkaladesi. Tanınmış dört büyük r'ıldızın en verimli eserleri 

----------------------------
Öldüren zehir 

Oynayanlar:Cester Morris - Madge Evans-Leo Karillo-Frank Mc Hugh 

3- T.S.K. Seyhan bölgesi teş· 
kilatına kulübümüzün tesçil ettiril· 2- Yalnız Bir macera filmi d !ğil ayni zamanda aşk -heyecan-

Müzik şaheseri mesı. 9872 16- 19 

ı~----~...-~ (Kardeş intikamı) l Pamuk iş Limited 1 Oynıyanlar: Jon Mayner 
. Çırçır Fabrikasın- 1---G-iş_e_h_e_r_v_ak_·_t acıktır. Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

dan: 
Sayın müşterilerimize: 

Bir hafta zarfında Klevland Çi 
ğidini bldırmıyanlara yerine Yerli 
Çiğidi verileceği ilan eyleriz. 

9877 l - 7 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Toros eczahanedir 

Bugün gündüz 2,30 halk matinesinde 
1- Aşk ülkesi ( Oskar Sima ) 
- Kardeş intikamı (Jon Mayner] 

P~k yakında ... Pek yakında ... Pek yakında ... 
Kış geceleri mangal başında ninelerimizden, dedelerimizden seve seve 

dinlediğimiz Şark masalı 

(Arzu ile Kanber) 
Türkçe sözlü-Türkçe musikili, renkli filmini göreceksiniz . Bekleyiniz 

Telefon 250 Asri 9878 

~e nişanlanmak için bekliyordu varamam gari .. Onun kanı benim ı 

.~~~o~~tlı~zlerle av~u. l ~re~mi~ğmazmıronra? , --------------~~------~-·----~anlar kalktıkdan sonra ya. ,-------------- Dr. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

~nı ve Aydından çalgı ta j 

~et~crck bey düğünü yapa· 
1 
A vrupanın 

~ lö~luyordu. 1 

~~llldi nedense Ayşe Ahnıedi 
unden daha çok düşünü. 

vaziyeti 
- Birinci sabifeden artan-

' 

~· Aueyi daha ziyade üzme Herkes Fransız askeri makaniz-
d 11 bulanıklıklarını saklar gibi masmın çabucak harekete getirilme-

~ ~· Genç kız dayanamayarak sine hayran oldu. Rahat evlerini, iş· 
löylcnıeğe başladı: lerini bırakarak mukadderatın onlar 
Aterıd için hazırladığı en elim hadiseye gö-
lt eres başırıdcı bir çınar lwüs germek üzere cepheye koşan 
8 

ep k111far ona kodar... 5 

}';~.nim bir alımedım t•ar, milyonlarca Fransız vatanperverini 
llrp"'im herkes takdir etti. l ., ona '.)anar ... 

Gtküyu~ b't" · · k' k Ayni zamanda havadaki zaafları· 
l· ı ırmemıştı ı ar ası 
utr a k d k d na rağmen vazifelerine emniyetle , '°' Ya sesi uyara sıçra ı 
,,e A ? sarılan Fransız erkanıharbiyesi de 

~I 0 yşe Yine mi Ahme· takdire layıktır. 
'Yor? Hadi şu sevdadan 
di S Yakın zamanlarda Fransa birçok Yoın sanı. ana ondan 

gb~lnıcz ; 0 zengin, bahçeli, müşküllere uğramış ve hepsinden 

? 
ır Yavuklu araya .. Seni ni kolaylıkla sıyrılmıştır. Mesela bu as· 

" rın bidayetinde düşmanın adet itiba · 
~zleri, Ayşelerin duvar ko· rile tefevvukna rağmen Fransamn 1 
''le t kuvvet ve nefsine itimat kazanması 

ta~ k s an söylüyordu. Kıza çok akla hayret verir. 1 

, ' oynıuş fakat ondan yüz ' 1 

~):1!tı, Ahmetten kıskanıyor Oıta Avrupada husule gelen I 
~~1 ondan ayırmak isliyordu j değişikliğin ehemmiyetini gözden ge 
\b.'.it~ın sözleri genç kızın canı çirmemek lazımdır. Avusturyanın 1 

O Un sıktı. ilhakı Çekoslovak yanın parçalanma ı' 
? len Mestan! dedi. Sana ne sı küçük anlaşmanın inkırazı Lehista 

tit b Bok Ynum.:n !Jornu mu düştü nın bitaraflığı ve Rusyanın Avrupa• 
~~k~ alım git işine!.. siyasetinden muhtemel olan uzak· 
d,b arılı Ayşenin bu dedikleri laştırılması Tuna havzasının Kara-
~~ıc' _çok içerledi köpürdü denize kadar Nazilere açmıştır. 

Ô tı kanlandı ve kızgınlıkla: Lehistan, Yugoslavya ve Roman 
k Yle mi :diyon be? Alacağın ya vaziyetin vehametioi idrak edip 
~01lışu kızı senin !.. diyerek I ve teşriki mesaiye başlamazlarsa Al 

~)~· 1 manların Avrvpaya hakim olmak 
S11ı dcstisini omuzladı ve çarda hülyası tek bir silah patlamadan ta. 
~ Yollandı ! Bostandan kopa. ' hakkuk etmiş olacaktır. 

tpll 1 
kıe l arı yararak bazdırma Alman sistemi haricindeki bütün 

loıc Yemeğe başladı; devletleri ve !Jilhassa lngiltere ve 
~il tlıafar boğazında duru1or Fraosanın durumu da buna göre dü 
~ •k>'Otdu . zenlenmek mecburiyetinde kalacaktır. 
~ı.ı'"ın Umurlu köyü sanki bir Fransar.ın orta ve şark·ı Avrupa 
'"lı 1 • >,il b~Una dalmıştı· Uzaklarda 1 daki siyasetinin temdinden sarşılmış 
bi ~kaç köpeğin sesinden olduğunu kabul etmek lazımdır. Di 

~)le ç ır gürültü yoktu. ğer taraftan Fransayı Çeklerle olan 
~ >'ttatında bir türlü uyu· ' askeri ittifaklarını bozmakla ittiham 
't~ •ata sola dönerek kıvra etmeyiz. Bu ittifak ancak Çekler ta 
~G lllursuz Mestaoın dedikle· arruza ugradıktan ve harp başladık 
tı:. l\cr k ı 
. ~tt c sayıklıyordu. başına tan sonra F ransaya müdahele hak· 
~~ tclccekmiş gihi içi burku- kını veriyordu. 

"'k .. ı Binaenaleyh Fransanın sözünü 
'Sökerken bekçi köy mey· tutmadığı iddia edilemez . Fransa 

k0ca çınarın altına ğelmiş müdahaleye hazırlanmııtı. 

Bütün Musiki severler ve Sinema Meraklıları 

(TAN 
Bu 

Sineması) 
Nın 

Akşam 

Takdim edeceği Saadetim Sensin Filmini yaratmış olan ses dahisi 
Büyük Operalar Mucidi, Emsalsız 

(BENJAMINO GİGLI) 
Yi, Musiki, Aşk ve Güzellikler Filmi ..... 

(Kalbin Sesi) 
Güzel Alman Eserinde Dinlemelidirler. 

Benjamino GiGli, Bu son filminde Toska ve Traviata Operalarından 1 

En yüksek parçaları büyüıc bir kabiliyetle söylemekdedir. 
ilaveten: 

(BELA LUGOZI) 
Nın yaratmış olduğu 

(Doktor Şa;)l 
30 Kısımlık Harikulade Filminin 4 cü ve son devresi 

Danielle DarieuX Jeanette MAC DONALD 
Nın Güzelliği ın Sihirkar Sesi 

işte bütün bunlaıı benliğinde Toplamış Sinemanın yeni keşfi 
Yeni Harikası emsalsız 

(Deanna Durbin) 
Büyük bir istekle beklenen ilk şaheseri 

Üç Modern Kız 
Filminde Şöhretine layık olduğunu isbat edecektir. 

Pek Yakında, Pek Yakında, Pek Yakında 
Bugün 2,30 da son defa olarak (Balalayka) ve 

Doktor Şandu 3 cü devre 
9875 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/\.urum No: 3 .:ı«m 

Kanunu 
Kabul wrilıi : 271611938 

\e§rı larılu : 1417119~ 

- Dünden artan -

Madde 122 - Asliye mahkemesi bulunan her yerde idare meclisi ta· 
rafından tayin kılınan bir avukatın nezaret ve murakabesi altında b:r adli 
müzaheret bürosu kurulur. 

Avukat adedi beşten aşağı olan yerlerde bu mecburiyet yoktur. 
Madde 123 - Adli müzaheret bürosunda devamlı surette çalışacak 

stajyer ve ücretli memurların tayini ve büroda vazife alacak avukatlara aid 
sıra defterinin tertibi idare meclisine aiddir. 

Kendisine iş tevdi edilen avukat işin tarifede tesbit edilen ücretini 
baro kasasına yatırdığ'ı takdirde bu mükellefiyetten kurtulur. 

Madde 124 - Büro, adli müzaheretin temini için lüıumlu olan mu 
ameleleri ifa' talebin kabulü halinde davayı takib ve intaç ve umumiyetle 
muhakeme veya takib masraflarını kısmen veya tamamen ifadan iciz 
olanların muhakemelerle Adliye dairderindeki işlerini takib va"ifelerile 
mükelleftir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adli müzaheret hakkındaki 
hükümleri mahfuzdur. 

Madde 125 - Müracaatlarında haklı olduklarına dair delil göstere
meyenlere yardım edil ez. 

Yardım talebinin reddi halinde alakalı tahriren veya şıfahen baro re. 
isine müracaat hakkını haizdir. 

Baro reisinin vereceği karar kat'idir. 
Madde 126 - Adli müzaheret bürolarının masraf ve varidatı baro 

bütçesinin ayrı bir faslın~a gösterilir. Bu fasılda kalan varidat fazlasının 

Mamafih gertk Fransanm ge· 
rrkse lngilterenin prestij ve otori 
tesinin baltalandığını kabul etmek 

lazımdır. Kaybolan itimadı kazan· 
mak kolay olmıyacaktır. Avrupanın 
küçük memleketlerinde Almanyaya 
meyyal bulunan ve şimdiye kadar 

Bulgaristanda, Romanyada, Yu
goslavyada , Lehistanda vaziyet 
böyledir. Her tarafta kuvvet kul · 

1 

ertesi seneye aynen nakli mecburidir. 
lanma~a ~i~ tered~üt et~iyen kuv Vilayet veya belediye bütçelerinden veya hayırmüesseselerinden baro 
vetle teşrıkı mesaı etmıye doğru ya tahsis edilen yardımlar ile baro lehinde yapılan her türlü teberrülerden 

demokı asilerin zafı üzerinde iddia
lar yürüten bütün devlet adamları 

bugün için hak kazanmışlardır . Di· 
ğer taraftan har~i umuminin dersini 

hatırlıyan ve Fransa , lngilttre ile 
teş.iki mesai etmek yolunda çalışan 

bütün devlet adamlarının kuvvei 
maneviyesi kırılmış bulunuyor. 

bir mecburiyet hissi ilerilemeğe baş tahsis mahalli gösterilmeyenler bu faslın varidat kısmına ilave edilir. 
!adı.Mamafih Çekoslovakyanın mu 1 Adli müzaherete memur avukat istihsal eylediği ücretin yüzde yirmi· 
kadderattan çıkan dersi sade bir j sini ve büronun yardımından faydalanın kimse avukat ücretinden maada 
taraflı olmıyaciktır . faydalandığı kısmın yüzde onunu IJ-i roya tediyeye mecburdur. 

Bu dersin bir taraflı olmaması Şu kadar ki, adli müzaherete naıl olanın tediye edeceği meblağ asgari 
Fransız ve lngiliz parlamentolarının tarifeden aşağı olamaz . 
ittihaz edecekleri yeni bir hattı 1 Madde 127 - Adli muzaheret bürosunu idare veya murakebeye 
harekete bağlıdır . Bu muazzam te- memur edilen avukat büronun senelik faaliyetini bir raporla idare mecli 
siri bertaraf etmek için bakalım sine bildirilir 
ne yapacaklar ? (Sonu Var) 9583 

1 



~ahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - KiLO F!ATI 

CiNSi En az ı En çok 
Satılan Mikdar 

K. S. K. s Kilo 
5,7s =ı = 

Koza 6,37 
Piyasa parlağı .. 26,25--
Piyasa temizi 

" 
1 iane 1. 

iane il. 

1 Ekspres 
Klevland 29 1 36,50 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"Tohumluk .. 3,12 :i,22 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 1 

" 
Yerli 

" 
Mentane 

_Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14,45 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç 
" .. :.c .c 

"' Dört yıldız Doğruluk 
.!!( ~ üç ..=ı c " • 
o - Simit :-;;: ta " ::.<: > Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 

N °' üç r-
" " -

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 

Pene I Kambiyo ve Para 
18 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Son tim 

Hazır 1-5~ liret ,_ 
--

Rayişmark 1 1. Teşrin Va. 4 81 -Frank (Fransız) -3- 35 
2. Kanun 

" 
4 88 Sterlin (İngiliz ) -5-99 

Hind hazır 3197 - Dolar ( Amerika ) -
1261 32 

Ne~ork 8 14 -Frank ( İsviçre) 00 00 

TlJRJ<IYl! 
CUMHV llYSTI 

ZlRAAnBANKASI 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebi le 19/ Ağus. 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagını 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 

Arslanlı 
" 

2 90 
" 36 

" ,.729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tedi1 elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara % 2 

zam yapılır. 

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

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

natrna müstenittir. 8 9701 

1 

Türksözü 

, 

Dikkat ,,Ateş ,, Geliyor 

Sobaları 

ş Ateş 
ı Türk antrasiti 

k fabrikasının 

ucuz Ateş 
s Marka soba 

a 
.., ve ocaklarını 
g 
l Yakında 
a 

Yalınız 
m 
•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

Y490 6-90 

Doktor Hamdi Onar 

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 
Seyahalından avc..let ec..lerı-k hastalarını her gün Kızılay civarındaki 

muaymelıanesinde kalıul etıııeğe başlamıştır. 9873 g.a. 1- 5 

Elektrik Şirketinden: 
15 · inci Cumhuriyet Bayramının bol aydınlık içinde ve daha neş'e. 

li bir şekilde kutlanmasına yardım edebilmek için, şirketimiz 28, 29 ve 
30 İlkteşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvirat tarifesi 
üzerinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 

Yapılacak olan bu tenzilatın şirketce hesap edilebilmesini teminen , 
resmi ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bavram günlerinde 
şenlik tesisatl;ırı ve zafer takları için cereyan sarfedecek olanların en 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeleri lazımdır . 
Bu müddete her halde riayet olunmasını rica eyleriz. 9849 

Müdüriyet 11-16-20 

1 

1 

19 Teşrinievvel 1938 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

• 11: 
iktisat Vekaletinin 19 -8-938 tarihli resmi gazetede neşrettiğiyenı Jıl' 

fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bel 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik Top m. Top f, 

Çifçi 2 75 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 ril~ 

1 - Sabşlarıır.ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı ve 
siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. 'lif· 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderi 

8 9602 ~ 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas· 
!anmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERİKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

_.,, 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticaretharı~ 

Telefon : 168 Telgraf : Başeğııl 
9490 5-90 

Seyhan Defterdar-1
1 ,. ,, 

lığından: T•• k ·· ııı ur so 
Mersinin hastahane caddesinde 

emvali metrukeye ait şekerleme 

Fabrikasında mevcut bulunan buhar 
makinelerile al at ve edevatı pera · 
kende suretile ve pazarlıkla 31110! 
938 Pazartesi günü saat 14 de sa· 
tılacağından talip olanların !çel Def 
terdarlığına müracaatları ilan olu . 
nur. 

19-21-23-25 9880 

Çiftçi fabrikası müdürlü
ğünden : 

ıcıe 
Gündelik siyasi ga 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

Kiralık 

Sayın müşterilerimizin fabrika. 
mızd;ı çektirdikleri pamukların ko· 
çanlarının tarihi tanziminden azami 
bir hafta zarfından kaldırmadıkları 
takdirde beh!r balya için günde on 
kuruş ardiye alınacağı gibi pamuk
larında vukuu melhuz her hangi bir 
zarar ve ziyandan fabrikamız mesu· 
liyet kabul edemiyeceğini sayın müş· 
terilerimize arzederiz . 

ıtıf 
Ulucaminin yanında J11ı/ı f J 

. 1 !3 
odaları, elektrik tesısat' .

5
11' 

d·· er ı 
lumbası, banyosu ve ığ 

19 - 2 l - 2.l 9879 

Satlık taş ve enkaz 

Boy 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

Bulgu c döğme din~ taşı bü· 
tün teferruatile. 

Yukarıdaki ebatta mersin sükka 
ri parlalc taştan 2500 adet taş ve 
bunlarla beraber enkaz satlıktır. 

Ayrıca enkaz satmak iste/en· 
ler de Ulucami cıvarında kömür pa. 
zarına dönecek yerele Abdurrahman 
Şenere müracaatları 9-15 9839 

. · ı ktır· r esbabı camı ev kıra 1 ıl 

1 ıııııa stiyenler matbaa C 
etsin. ~ 

~ 
1 . . oıi0' 
1 Hızmetçı ars ,ı ı 
1 ilı'(ıt1' ~ı 
1 

Evde çalışmak ııl~ ıl 
kadın aşçı ve bir 1 ,,,ı~ 1 

\ haranıyor. l,11tiyeJ1 t ,ıır1 
j hanemize mUracaıı C 

rı• "O~ 
pıO 

Umumi neşriyat .. 
.. çlıl 

Macid GtJ tul' , 
.. .. ıııa 

Adana Türksoıu 

''cu 
~b; 
~ 
laç· 
%' , 

re~ 

~ı. 


