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KTiSAD VEKALETiNiN KARARI f --Milli·ş;f~- l 
) Ve Başvekilimizin ~ 

Satie şi keli \ B b • • •• k dünkü görüşmeleri ! 
binasını ;ahiş \ eş uyu memur Ankera, 28(A. A.) - ( 

\ fiatla satın al R•i•lcUmhur ismet lnönU ~ 

1 ma suistimal; ı·şt~n e l çektirildi ::r.~"d:~:~.~.:;b•;::rı~·:;:: 

Adli takibat dün başl~dı 
Ankara ; 28 (Telefonla) -lstsnbulda Satie şirketi· 

nin eski binasının fahiş bir flalle satın alınması mese· 
lesi etrafında hükumet tarafından yapılan tahkikat son 
safhasına gelmiş ve bu işte suistimalı görülenlere lk
tisad vekaleti tarafından işten el çektirilmiştir. 

Satie şirketi binasını inşa kıymetinden çok yüksek 

Almanganın 

• 
bir fiatla alma işinde alAkalı görülen Cenizbank idare· 
si yüksek memurlarından Ziya Taner, Damal Şahin, 

Seda Hun, umum "müdür muavini Salih Şevket ve u· 
mumi sekreter Kazım Savcının bugün iktisat vekaleti 
ta r afından vazifelerine nihayet verilmiştir. 

Di~er taraftan da Adli takibat başlamıştır. 

İtalya Devlet 

iktisadi politikası 
Nazırının nutku 

" Alınanya müstemleke 
talebinde haklıdır " 

PARASIZ TiCARET 

rek a a,vekll Doktor Refik ~ 
Saydamla uzun mUddet ( 
grUf mUf lerdlr • ( 

( 

DAHiLiYE VEKiLiMiZiN 
MATBUATA BEY ANATı 

Memleketimize karşı me 
suliyetimiz müşterektir 

Ankara : 28 - Başvekilin . ga1e· 
tecileri kabul ett iği sırada yenı Da · 
hiliye Vekili Faik Ôztrak da bulun· 

muştur . 
Yeni Vekil matbuat hakkındaki 

düşüncelerini şöyle hülasa etmiştir : 
•' - Matbuat hakkındaki düşün· 

ceın , dostça ve arkadaşçadır. Mat
buatın her vakit hürriyeti tAraftarı 

olmuştur. Bence matbuatın serbesti· 
sinden müstağni medeni hiçbir mcm· 
leket mutasavver de~ildir. Matbuata 
düşen vazifeyi de siz takdir edersi
niz .. 

Bilhassa efkarıumumiyenin has-
sas bulunduğu bir zamanda memle
ket için semereli net eder verecek 
hadiseler karşısında bize yardım et· 
menizi isteriz . 

Hıç bir hükümet matbuattan ay
rı \ ' C: onsuz çalışmak la muvaHak o· 
Jamaz. Bıınların ikisinin mesaisi bir· 
birine zıt \'eya birbirinden habersiz 
olursa bundan bütün memleket için 
zarar çıkar . Bu nazik zamanlarda 
karşılıklı yardımla ve el birliki ile 
davarnızı yürütmek istiyoruz . 

Doktor Funkun son seyahatı hak
kında Fransız gazeteleri ne diyor? 

Münib: 28 (Radyo) - Dün 
gece ltatya Devlet Nazuı Bay Pa. 
naçi Münih radyosunda bir nutuk 
söylemiştir. Bu nutkun mevzuu Al· 
manyanın müstemleke taleblcridir. 
Panaçi bu nutkunda Almanyanın 
müstemleke talebine çok hakkı ol· 
duğunu ve keza bu işin müstace· 
liyeti de dahil bulunduğunu anlatan 

bir nutuk vermişti . 

lnbrriliz dct1İ:.! ı'n ,. · 1 il · d - saaı sa u n111 en 

Memlekete karşı mesuliyetimiz 
müşterektir. Hatta bazı ahvalde si
zin mesuliyetiniz bizden daha bü· 
yüktür. Çünkü sizin sesiniz biıim· 
kinden daha çabuk \'C daha çok ya· 

Paris : 28 - Almanyanın iktisadi dairesinde: Birltşik Amarika, bu mÜf 

politikası hakkında Jurnal gazete tcrilerini gayb etJikden sonra lngiliz 
si mühim bir makale neşretmiştir. ve Amarika Tıcarct nıükavelel~rin 

Bu makale ezcümle şöyledir: ı yarim bir ,,.kilde olmasına ve bu 
Alman iktisad Nazın Dr. Funk, 

kasasında beş parası olmadığı halde, I yüzden Dünya piyasasının bo~lığrnı 
Lehistana' 60 milyon mark, Yunanisla dolduracak bir eşin bulunmamasına 
na 100 milyon mark, Balkan memle. l sebeb olacaktır. fakat bizim Amari 
kellerine • 00 milyon mark ve~iyor. 1 ka,dan alacağ ımız eşyaların yer;ni 

Yalnız, bu paralara mukabıl Almtı I tolduracak menbalarımız vardır, Çün 
nyadan makine alınmasına şart koşu k". B lk d ı ti · T" k' 'bi . u a an ev e crı ve ur ıye gı 
yor, Bu usul sayesınde kasalarından . . 
bir mark çıkmadıktan başka iptidai z~_raa~ ~emleketı olan _yerlerde en· 
madde ve yabancı dövizi cihetinden dustrımıze elzem olan zıraat ve ham 
büyük bir kar ediyor. maddeleri yetiştirmektedirlt!r . Bir ta 

Ayni Or. Funk, doktora tezini rafdan mübadele i - eşya usuliyle 
verirken şöyle yazmıştı: bunların istilısafatını ziyadeleştirmek 

Paranın karşılıkı bir memlekette t' 1 Al "k k 'hf ı 
ki altın değil, işçilerinin alın ı eridir .. , sure ıy e man~a,nın yu se 1 ıyaı 

Su1et mıntıkasının Almanya tara cı k;ıpanırken dığer taraftyn bu dev 
fından alındığı günlerin hemen ertesin Jetlerin iktisadcn kuvvetleşmesi ve 
de bir zat, Almanyanı ıhrncaat saha daima alıcı kuvvetlerin hulunm~ ı 
sında da genişlemesini temin edecek yüzünJcn hayat istandart'a ın•n düzel 
çareleri aramak uzcrc orta Avrupa ınesine amil olacaktır. 
v . Bdlkan ıncm ckcıkı !ni <.lol;ş nııa 

çıkıyordu. 

Yeni Denizaltı 
gemilerimiz 

Batıray bugünlerde 
Denize indiriliyor 

lstanbul : 28 - Almanyadakl 
Krup fahrikalarında inşa edilmekte 
olan Batıray denizaltı gemimiz bu
günlerde merasimle deniıe lndirile· 
cektir. Bu merasimde Milli müda· 
faa Vekaleti Deniz müst<"şarı Bay 
Hüsnü de hazır bulunacaktır. Ev· 
vele : denize indiı ilen Saldır ay Şu 
~at ortaların ·la memleketimize ge· 
lecf'ktir . 

Bu, ()ı . Ft: ıık'du. 

Alman ikt isat nazırı m cın'eketin

clcn ııyrılmadan evvel Führcr ona: 
- Doktor Funk, dcm1şti, Alman 

yaya beş senelik işttemin etmek için 
sana bir ay mühlet veriyorum. 

CENUB AMARiKA 
DA ZELZELELER 

- Fakat, hitden mal almaları 

imkanı olan memleketlerin hepsi büd 
\"elerini müva1.cnese koyamazlr.n ki 1 

-- Bunun için, kendilerine borç 
vermeıi kabul ederiz. 

- Fakat, biliyorsunuz ki paramı 
zı hariçle emnıyet allına alamayız . 

Sonra, bütçemiıden Devlet Ban . 
kasına be 1 para kalmıyor . 

- Yapılacak şey, bizim memle· 
keıtc kullanılacak. istikraz vermek. 

Berlin : 28 - Almanya, il.c dda 
olarak Birleşik Amnika ile ticaret 
rnün1sebe-ıini bir başka şekle soka· 
caktır. Bir kaç ay evvel iki mem1 e 
k .. t ara.sındl ticaret muameleleri bir 
düz!ne konulmu~tu. Fakat Birleşik 
Amarika son zamanlarda alen('n Al 
ınanya'nın siyaseti aleyhin f~ bulun. 
doğundan Almanya, da hatti hare
ket ini deniştirmek mecburiyetinde 
kalmıc'ı · N't k' 'k · 

'"' • • 1 e ım 1 tısad naziaı Fun 
ku:ı b~y~nıtında bu noktalar tesbit 
e.d~lmıştır. Şayanı hayretdirki müşte· 
rısı olduğu halde en adi lcetimclcrle 
hakarete maruz kalan Alm . . . an naaıo-

031sosıalıst devi ti, Arnarikanın en 
çok alıcı bir müf teriai Jir. Bu vaziyet 

Şilide ölüle rin 
ylrmibeş bini 

sayısı 

buldu 

ZARAR 300,000,000 DOLARDIR 

Vasinğton : 28 {Radyo)- Şılidcn 
gelen hcıberlere göre, Hareketi arz 1 
neticesi ölenlerin sayısı yirmi bc-ş bi· 1 
ni bulmuştur. yaralıların adedi ellibini 
geçmiştir . Hafif sarsıntılar devam et ı 
mektedir. Hasar 300,000,000 dolardir 

Şifi hükumeti büyük mikyasta tel 
birler almış ır. Şili felaketzedelerine 1 
yardım için şimali Amcrikada halk 1 
komiteleri vucuda getirilmiştir. Müttc 1 

hit Amerika hükumeti şilı hükümeti · 1 
ne b:r }'ardım yapacaktır. Bu yard ım 
henüz t~ı-bit edilmemişt ir. ı 

Çek Hükume ti Franko 
hükume tini tanıdı 

Pıag: 28 ( Radyo ) ,.... Çek 

Başvekilimizin 
Teşekkürleri 

·-·~--

Ankaaa : 28 ( \ A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam Başvekile 
te tayinlerinden dolayı her taraftan 
almakta olduklan tebrik te'ğrafı 
ve mektuplarına karşı Teşekkıirl.: 

rile birlikte samimi hislerinin iblatı 
na Anadolu ajan~ını memur bu)ur 
muşlar d ır. 

hükumeti F ranlco hükumetini tanı 
mıştır. Diplomatik ve ticari müna
ıabatler 7ıkında bıtlıyac.kttr . 

. 
lngiliz deniz 
harp inşaatı 

Londra: 28 (Radyo)- inşa ha · 
linde bulunan gemilerden başka de 
ı.:z filosuna yeni gemiler katılacak· 
tır 21 kruvazör. 24 dc~truyer , 15 
denizaltı, 5 tayyare gemisi. 4 bü 
yük kruvazör olacaktır. Bunlardan 
başka ayrıca 57 küçük gemi inşa 
cdilcc.:ek tir. 

ULUDAGDA 
KAYAK 

Ankara Kayakçılarından mürek
kf'p 30 gişilik hir kafil~, bu akşam 
Halkevi Spor komitesi Başkanı B. 
Namık Katoğlıınun reisliğınde Ulu· 
dağa hareket etmişlerdir. 

Bu Kay akçıl ır , dün hareket eden 
5 Sporcu ile birlikte Uludağ-da fe 
derasyonun tertibettiği muhtelif mü· 
sabakalara bölgemiz oamıııa gire 
celc lerdir . 

Kayakçılır1mızın Uludağ ınüsa• 
baka laıında muvaffakıyet derece 
lcri biraz fiipbeli görülmektedir • 

• 

ispanya mültecile
rinin acıklı vaziyeti 

yılır . 
Sartınsı görmemesini isteditimi 

memleketimize hep beraber hizmet 
edecegiz. Fakat şahıslar ve 1ahııla· 
ı ın hak ve şerefine ait meselelerde 

hassas olmıanııı rica ederiz. 

r 
1 

f ransa bir çare arıyor 

Paris: '28 (Radyo)-F'ransız kabi 
nesi bugün toplanmıştır. ispanya 
miliscileri meselesi ehemmiyetle mü · 
zakere edilmiştir. Söylendiğine göre 
Hükumet 150,000 milisciye bir yer 
l>ulacaktır. Fakat bunların fransada 
kalması derpiş edilmemektedir. 

l cENUPD A KI 

Şu veya bu hadiseler olabilir. 
Bu hadiseleri aklımıza ge1miyen se· 
beplere atfen neşriyat yapmak ha· 
talı olur. Her memlekette ve devir 
de hata ve kusur olabilir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

K A RIŞ I KLIK 

1F ransız mandasını Şam 
'hükllmetine tercih ederiz 
1 . ELi oüRUZ HALKI BÖYLE DiYOR 

LAZKIYE VE CEB 

''S . Muahedesi denen şey 
urıye d \J ·ıd· 

artık katiyen mevcut egı ır 

lskendeıun : 28 (Hususi muhabi· 1 
1 ~ an Fransız· 

riınizden) - Berutıa ç · h . S ·ye mua c· ca •Loriyan,, gazetesı un . 
desinden Lahsederck diyorkı , ç·· k-

'· t un u "Muahede artık yo11o ur. 
hl.k 1 re ınaıuzdur. 

Suriye harici te ı e e d ı 
Bu tchlikder, İtalya ve Alm~n!a_ 1

: 1• · onunu u • 

hede a l eyhdarı rical i e kati surette 
gorüşmek tcdiı ler. 

Ho - Komiserin Cebelidirı'.ir.da 
ya pacağı ziyaret dolayisiyle Süvcy
dada karşılama hazırlıkları devam ct-
mek tedir. Bütün talebeye_ ve_ istikbal
cilere birer Fransız ve Durzu bayra· 

- Gerisi üçüncü sahifede -
Suriye uu tehlikelerın ' t 

k sız şartsız ı a· ------------ -
mak için Fransnya ayı 

at etmelidir.,, s· . gazete· 
Diğer taraftan "La ırı .. 

si de diyor ki: f 1 8 
.. 1 kapan· 

• ·Şimdi muahede sa t f. 
fh 51 açılmıştır. s-

mış ve manda sa 8 
• • • d 

. fevkalade şeraıt ıçın c 
kı muahede k ı · de şartlaıın 
• 1 it Bu fev a a 
ımza anmış · k yacağını ü 
bir daha meydana çı rnı 

d' 1 mid e ıyoruz . ,. k ' Başvezir Şeb • 
Şam . 27 - Es ı l 
· ı İc · Lübnan Başvekili Hayred 

Taç ı e es 1 d let a 
d' Ahdeb Pariste Fransız C\' • \ 

d~nmlaıile temastadırlarl Bunlar mua· 

---------
Çiio\ı:ü bu yıl bölg.:mize fazla mık · 
darda kar yağmamış, sporcularımız 
da antrenman yapmak fırsatını bu· 
\amarıuşlardır. Gençlrrimize iyi se. 
yabatler ve muvaffakıyetler diler iz. 

1 BUGCIN 
• 

iç •ahlfelerlmlzd• 

Gizli devlet adamları 

• 
Dolap (llılrô) r) 

• 
Tarihten yapraklar 

• 
Garba kaç 
(Büyük Hıkôye ) 



_'l 

·------------~·· ' . * Avrupa mektubu * • • 
·------------~·· 

TETKiKLER 

$ ~h u ır h ©ı lb> e ır o e ır o • 
BARSELON 

G"Z • 
1 DEVLET 

ADAMLARI 

'1' 'ıl 
, ................................................................ _ ...... .-, 
SPOR Lise ve Öğretmen 

okulu müdürleri· 
Halkevinde 

Banelon Şehri Asi kuvvetlrJİ· 
nin elim• geçnıis bulunuyor. Bıı 
büyiik ~ehir tarihi hokk111da bir· 
az Malumat ı·eımt>ğı faydalı 
buldıı'k. 

" 
Divan· Şairleri gecesi h 

h Devlt:tleı in resmen r 
gönderdiği diplomat 
!ardan başka , hususi 
bnı mümessilleri daha 
bulunuyor ki, bunu ilk 
bakı~ta an1amak müm· 

Esrarengiz vazlle1erle memleketten 
Kayseri takımı 

bayramda Adanada 
Maarif Vekaletiyle doğ

rudan doğruya temas 
yapacak 

Divan Şairleri gecesi , dün saat 
8,30 da şehrimiz Halkevinde ve
rildi. Gece pek parlak oldu. 

te_ on günlerde Avrupanın si 
;;;;;/) ya si ha} atında Barse)oo y 

şehri mühim bir rol oy· ?\ 

kün olınıyor. 

memlekete giden meşhur kadmlar ve 
erkekler, u gayri resmi sefirler ,, mahi
yetinde çahşıyorlar ve dUnya meselele
rlnl yeni bir dlplomasf usullyle halledl· 
yorlarmı,.lnglllz gazeteıerlnln bu hususta 
"erdlöl ,ayam dikkat malQmat. 

1 

1 
Futbol maçlan yapılacak 1 

1 

lık ve Orta öğretim okullarının 
inkişafı dolayısiyle Mac.rıf Müdür
lüklerinin işleri çoğalmıştır . Bu va· 
ziyet karşısında Lise v~ Öğretmen 
okutlannın işleri hakkmda Maarif 
Vekaletiyle doğrudan doğruya te
mas etmelerine müsaade edilmiştir . 

Evvela divan edebiyatından par 
çalar okunmuş bunu Halke!vi Ala· 
türka kolunun parçaları takibetmiş· 
tir. Bundan sonra Divan edel>iya
tınrlan şiirler okunmuştur . 

namaktadır. d 
lsp;:,nyanın şimali şarkisinde Ak· 

deniz sahilinde mühim bir ticaret ve 
sana} i şehridir.. Madritten sonra 
memleketin en kalabalık şehridir. Bazı İngiliz gozetele- ..._ _________________ ...., 

rının • son yaptıkları 
lzmir ve lstanbul muhteliti oyun 

cıılarından bazılarını kadrosuna al· Barselon şehri birçok hususiyet· 

neşriyat, Ame rikalı tayyareci Lind
bergin de:: böyle hususi bir vazife 
almış olduğunu göstermektedir. 

Amerikanın ,.n meşhur tayya· 
rccilerden olan Albay l..indl>erg , 
son birkaç sene içinde dünyanın .. 
hayli yerlerini gezip tozdu . Her 
gittiği yerde de bilhassa kendi meş. 
guliyet sahasını alakadar eden mu 
bitleri dolaştı. tayyarelni , tayyare 
meydanliuım, motörlcri , ve motör 
fabrikalarını gözden geçirdi . 

Tayyareci Lindberg Rusyaya 
ve Almanyaya da gitti . Onun Lu 
iki rakip memlekete seyahati bak. 
kında yakın vakıtlere kadar hiçbir 
şüphe uyanmış değil dir. 

Lindberg , Almanya seyahati 
hakkında Aml"rika hükumetine ken 
di el yazısiyle verdiği raporda şöyle 
diyordu : 

" Almanynnın hava kuvveti, f n
gilterenin deniz kuvveti deıecesin 
dedir. fnR"ilizlcr, deniz kuvvetlerinin 
üstünlüğü ile nasıl denizlerde hakim 
olmuş-;a, Almanya da kendi hav il 
kuvvetiyle . havalarda bakim ola 
bilecek ,·aziyt>ttedir . ,, 

Tayyarcc' Lindbcrg , Almanya
d' rnlunduğ .. rRda n büy'"k A\ 
ın nişan o n " Yı ldızl ı l ~ " 
ken · in v1.: ılmiştir. Bu 'şa ıt 

fer namına, k ndısıne Mar l Gô
ı ing takmıştır eb bi de Lindbugin 
" H ıvacı!ıkta gördüğü mümtaz hiz 1 

metleri ., dir . 

Bu Mümtaz hizmetlerin ne 
1 

olduğuna dair münakaşalar başgöster 
miştir. Bazı gazr.leler diyor ki : Bu 1 

tün yaptığı. Alınanyac.lan döndükten 
so.ıra Alman hava kuvvetinin,Fransa 1 

İngiltere ve:Rusya hava h vvetinin 
hep birden mağ!up edecek derecede 
yüksek olduğuııu söylemekten ibaret 
tir., 

Lindberg bu yolda beyanatta 
bulunduktan soııra, Rusya tdrafından 
tezyife uğramıştır. Diğer tarafındiln 
Amerika Dahiliye nazırı Ayks onun 
Alman nışanıııi kabul etmesini tenkit 
etmiştir. Hülasa karışık bir iş ... Fa. 
kat bazt cihetlerden manası gayet 
vazih. 

Evvela; ken·lisine hu günün hava 
lavrensi adı vnilen lindberg bir za 
mıındanberi birçok m"'rkezleri dola· 
şan gayri rt smi bir sefir halinde 
çalışmaktcıdır. 

Resmrn Amerika bunu ka~ul 

etmiyor. Fakat söylcndığine röre, 
Lindbr.rg zahiren Alman taraftarı 

nı görünerek ve Alman ııışanını da 
kabul etmek suretiyle bu taraftarlığı 
nı i~bat ederek, Almanyadan hAyli 
malumat toplamıştır. 

Lindberg, Alman tayyare kuvve 
ti hakkında aldığı malumatı Londrada 

Amerika Sefiri Kenodinin tavsiyesi 
üzerıne doğrudan do~ruya İngiliz 

Başvekili Çemberlayn'a vermiştir. 

Söylendiğine göre bu ma!Umat 
Münih konferan sı üzerinde de mües 
sir olmuştur. 

Böyle ga) ri resn i seferler bugü 
nün beynelmilel politikasında mühim 
roller oynuyorlar: 

Hususi görüşmeler, gayr; re.)mi 
ziyafetlerde lıulunan btt nevi hiçbir 
s fdtı haiz görün:niyen mütehassıslar 
~ayanı dikkat neticeden de elde edi 
yorlar, 

Bunlar arasında eski İngiliz hari 
ciye nazırı mütev ffa Sir O.)ten Çem 
ber layıı,ın karısı Ledi As ten Çı mber 
!ayn gazeteci Lord Roderner meşh 
ur Lavrt"ns, İngiliz C virt ban"ası 
müdı.Jrü Montag Norman ve bugün 
kü Arabistan mütchr.,, ısı Certuok 
Beli sayılabiliriz. 

mış bulunan Kayseri .. Sümerspor " 
futbol takını , 1)ayramJa bir maç 
yapmak üzere şehrimi~e gelecek 
ve Seyhan Adana:;por Klübü ile 
çarpışacaktır . 

Nailiden, A:Cianalı Talat tan , Ha. 
temiden, Bakiden , Nedimden, Ga
lipten okunan parçalar ve bilhassa 
Fuzulinin mütc:addit şiirleri dinleyi
cileri pek mütehassis etmiştir. Top
lantı geç vakta kadar sürmüştür . 

ler arzeder. Dahili harp senelerin· 
den evvel şehir çok asri ve hatta 
Kozmopolit bir manzara arzediyor· re 
du .. 

Bunlar muhtelıf zamanlarda gay 
rı resmi olarak lngiliz diplomasisi 
için çalışmışlar ve çalışmaktadır !ar 

Mesela bu sene Şubat ayında 
mrşhur lngiliz gazete sahibi Lord 
Roternar Avustralya)a gidecektir. 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
Bı:ışkanlığından bu maçın müsaa 
desi alınmıştır. 

Kitap alma ve satma 

Yalnız teftiş ve talimatnamedeki 
diger haklar, Maarif Müdürlüklerine 
bırakılmıştır . 

Teminat akçelerinin 
müruı·u zaman müddeti 

Müteahhitlerid bir sunu taksiri ol 
madan mukavelelerin resmi daireler · 

Adana 
kursu 

eğitmen 

açılıyor 

ispanyadaki ecrıebilerin kısmı· 
azamı Barselonda oturmakta idiler. 

Fakat bütün bunlara rağmen 

Barselonda orta zamanlardan kat· 
ma mahalleler, daı sokaklar, rski 
evler de mevcuttur. Umumi haliy· 
le Barselon ispanyanın diğer şehir· 
!erinden b"'şka bir husussiyct gös 
terir. 

Bu şehir sanayi ve ticaret mer 
kezidir. Fakat bilhassa pamuk ipli 
ği ve pamuklu kumaşlar ile ipeklik 

c 

Zahiren bu gidiş, şahsi sebepler 
üzerinedir. Fakat esas itibaıiyle Lon 
dra hübı1metince kendisine tahmil 
edilm=ş olan bazı vazifeler görecek 
tir. 

Maarif V t!kaleti okul kitapları· 
nın vaktinde alakadarlarına yetiş 

mes!ni temin için bazı vilayetlerde 
yayın şulıeleri teşkil etmeğe karar 
vermiş ve bir tAlimatname de ha 
zırlamıştır. Bu talimatnameye yayın 
evlerinin kitap alma ve satmaları 
hakkında esaslı maddeler konmuş 

tur . 

ce feshi <lolayısiyle müteahhide ia 
desi lazım gelen teminat akçala11 
için müruru zamanın, mukavelenin 

feshindm itibaren başlaması karar 
!aşmıştır. 

Dün aldığımız malumata göre 
şehrimizde bir eğitmen kursu açıla 
caktır. Kurs nisanda başlamak ve 
teşrin evvelde nihayet bulmak üzere 
yedi ay sürecektir. 1 ve yünlü kum1ş sanayii ilk planda· y 

DÜNKÜ HAVA 
1 gelir .. 

Barselon ispanyanın mühim 1i • 
manlarından biri ve birincisidir. 

ş 

1 Mesela, muhaceret meselesini ba 
şlan başa yeniden tetkik edecektir. 

içerisinde seyahat ettiği büyük 
Transatlantiğin kendisine ı:ıahsus 

fükc; kabines•, birçok konferan·darm 
merkezi olacaktır. 

lıca askeri ve sivil erkan tarafından 
karşılanmış, sonra General Fıan 
konun karısı Ferrol ile temasa gel 
miş, bundan sonra Mussolini as· 
kederini kısm en geri çekmeğe baş · 

lamıştır . 

Narenciye hastalıkları 
Dün sabah gölCyüzu açık, öğle 1 

ye doğru bulunlanmıştır . Hava hafıf 
rüzgarlı, serpinti halinde yağmurlu • 
idi. enço\( sıcak 13,5 öerece idi. 

Dokuma sanayiindr.n başka, mey rı 
vacılık, şarapçılık ve zeytinyağcılık q 
da şehrin başlıca zenginlikleri ara· 

Muhtelıf Avustralya limanların 
dan mümtaz şaJısiyetler gdib kendı 
sir" fikirlerini söyliyl"ceklerdir. 

ğ 1 

Bu arada Britanya inıparatorlu 

ü afaa m"se\c\eri de düşünüle 
ce1• r. 

E ki ln~iliz hariciye nazırı Ü3ten 
Çenı"3erl yn'in karısı L~di Çem ber 
layn de bir zaman::fanberi gizli diplo 
matık roller 'oynamıştır. 

Ledi Çemberlaynın başlıc:1 ihtisa 
sı, ltalyan meseleleridir. 

Mtsela lngiltere ile ftalya ara 
sında aktedilmiş olan anlaşmayı 
hazırlayanlardan biri Ledi Üsten 
Çemberlayn'dir. Hıç şüphesiz ken
disi bunu itiraf etmiyor. İngiltere 
hükumeti de ikrar edecek değildir. , 

. lspa~ıyad~n lt~t~a.n. gönüllüleri- ı' 
nın, ge11 çekılmesı ışını de Ledi Os . 
ten Çemberlayn görüşmüştür. Mu j 
solini ile yaptığı hususi mülakatın " 
maksadı bu idi • ( 

Bu arada şimdiye kadar ilan 
edilmemiş olan diğ ~r gizli hakikat 
daha vardır ki, o da, Ledi Çl"m · 
brrlayn'ın Mussolini ile göriiştük 
ten sonr:ı gizlice Franko lspanyaM 
na geçerek Mussolini ile General 
Fraııko arasındaki görüşmeyi idare 
etmiştir . 

L~di Üsten Çemberlayn, Fran-(i 
ko ispanyasına gittiği zaman Laş · 

lrıgiltere o~vlet bankası reisi 
Montag Norman son defa Alman 
Ray~lıank direktörü Dı. Şaht'a ia 
dei ı. İ > aret etmek üzere Berline 
gittiği z ıma n, bu seyahatinin haki · 
ki sebet,ini gazetecilerden muvaf
fakiyetl r. saklamı~tı . 

Fakat avdet ettikten sonra, 
" Yahu li muhaceret istikrazı ,, adı 

altında verilecek para hakkında 
lngilter~ mali mahafi linin bütün 
muzmcr suallerine cevap gt tirmiş 
oldu. 1 .giltere Devlet bank.ısı di· 
rektörünün ziyaretinin sebeplerin 
den ~iıi bu idi. Fakat daha mühim 
olan bir diğeri ise, Aimanyanın, 
hususi bazı fngiliz bankalarına olan 
borçlarına karşı vaziyetini öğren 
mekti. Montag Norm an bu 'horçla · 
rm alınamaması ihtimıılinden endişe 
ediyurdu : 

Böyleci! gizli diplomatik yapan
lardan biri d <' Rıket'dir. Ekseriyet 
le petrol ışleriyle m"şgul olan bu 
adama, lrıgiltere hüku neti resmi 
bir sıfat vermediği gil:>i kendisiyle 
bir Alakası olduğu nazariyesini Je 
kabul etmn . 

Riket 'rn son işlerind e n biri, giz· 
li bir vazife ile Loııdradan A Jisa· 

- Gerisi üçüncü sayfede -

Haber aldığımıza göre , Dörtyol 
portakallarında bazı hastalıklar çık· 
mıştır. Bunun üzerine A kara Zi 

raat Mucadele Müdürü D.lrtyol 
bölgt-sine gelmiş ve icabeden ted. 
biıleri alın . ştır . Ayrıca bir müte· 
hassıs Döıtyola gelecektir. 

Bir dükkan 
soyuldu 

Şehrimiz bahçe mahallesinde 
bakkal Ahmet oğlu Hüşnünün ka· 

zancılar içindeki dükkanının kilidi 
açılarak 25 lira kadar parası aşırıl 

mıştır. Bu hırsızlıktc. n suçlu olarak 
Hüseyin oğlu Ahmet adınd 'l bir isi 

yakalanmıştır. Ahmedin ü:.tünde 40 ' 
lira kadar bulunmuştur. 

Kadın yüzünden bir 
cinayet çıkıyordu 

İsmail o~lu Ali ve Ahmet oğlu · 
Habib adında iki kişi bir kadın yü-

1 

ıünden kavgaya tutuşmuşlardır. Ne· 
ticede Ali Habib'e bıçak çekmiş ve 

bu sıra ia yetiştn polis tarafından 
ha iise önlenmiştir. Kavgacılar ad· 
liyrye sevkt"dilmiştir. 

Maarif müfettişleri 

Birkaç gün evvel şehrimiz orta 
tedrisatını teftiş etmekte olan Ma· 1 
arif vekaleti umumi müfettişler inden 
Bay Ahmet Refık, Bay Salih Zt.ki 
Bay Reşad i\ürinin Mersin ve Silif
keyc gittiğini yazmıştık. 

Müfettişler oradaki teftişlerini 
l ıit irnek dün şehıimize dönmüşler 
dir. 

Bay Ekrem Avni 

Büyük çiftçilerimizden bay Ek· 
rem Avni bir mü Jdet evvel karde 
şinin geçirdiği kaza dolayisiyle Al· 
manyaya gitmişti. Ekrem Avni, kar 
deşin in tedavisi bittiğin 1 en şehrimi 
ze dönmüştür. 

' P. T. T. ye memur 
alınacak 

Posta Telgraf ve Tel. fon Umum 
Müdürlüğü, diger birçok dairelerde 
olduğu gibi münhallere müsabaka 
İmtihanı açmak suretiyle memur 
alınacaktır. Müsabaka imtihılnı lü· 
zum hasıl oldukça yapılac:tk ve 
dana evvel ilan o'unacaktır . Müsa 
lıaka imtihanına Lise mezunları ka 
bul olunacaktır idare imtihansız me 
mur almıyacaktır. 

sındadır. 
Dahili harp çıkıp İspanya hal~ı 

birbirine girmezden evvel şehirde 
(775000) nüfus yaşamakta idi. Bu 
hususta bugün kat\ bir rakam söy · 
leınek kahil df'ğildir. 

Barselon halkının kendilerine 
mahsus bir şiveleri v :ırdı. Akdrniz 
kıyısın fa ls;>anyanın incisi olan B<lr,. 
selon bugün ateş ve ölüm yağmu. u 
altındadır. 

.:.. . . ' ~ .,. . . . 

RADYO 
• Bugünkü program • 

'J'iirkİ) e l<ııılyu ılıjizİ) 01ı po.\ltıları 

'J'iirl.iye Uad) osu - Arıl.arcı Rad) mıı 

PAZAR - 29 - 1 -39 

12,30 Pıoğram 
12.35 Müzik (Hafif müzik -Pı) 
13 00 memleket saat ayım, aja11S 

meteoroloji haberleri 
13.1 O Mi.ızik ( Hcıfıf müzik dı·v' 

"'ı Pı. ) 
13.45 Tüı k müzigi 
Çalanlar: Reşat Erer, Vrcihr; ~t 

fık Fer san, Fahire F, okuyan: mu ti 

fa Ç~ğlar. 1 - Osman bey - Hıi 
zam peşrevi, 2 - Kö:nürcü zade_, 
Hüzam beste - Alnım hayali perÇt 
min 3 - Musuflu Osman - Hüzsı11 
şarkı - Nı:ş'eyabı lutfun. 4 - Etlı( l11 

~~~~-~--~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~---~~~~~~~~~-~~~-~~~~-~ efundi - Hüzamşarkı - t-şki çeŞ 
YAZAN: 

1 

Coıc Doıoti ikinci Bu sırada Doreti ise başı ve 0 1 mim 5 - Fdhirc Fersan - Taks 'rll 
I C E K kaptanın bu riydkar K ç ' mu~l~rı. lumbar ağLından .di.şarda, 6 - Ke n

1
al Emin - Mü~tear şaıl 1 

~NDON_ ceva ıa mukabele· ar e a • • • aksıKıst1ıka~ttebba~mkak 1tJ bıdı. Kap 1 - BEu neş edeMn sana eydıl 7 - K.:i 
. de bulunmadı ve yeme'.: sonuna ka tan a en ani ir oa ış a aş vele mal min - dstear saz semaı-

dar tam bir sükunet ir:nde yendi. na yelkeninin kocaman makarasını 14, 15. 14 30 Konuşma (Ev k' 
Ondan sonra Doreti yenıekleri· - VIII- ve Dorotinin başını hizaladı, arada- dını saati ) 

ni kendi kamarasına getirtmeğe baş. ki mesafeyi tahmin etti. 17.ıO Proğram 
ladı. K::ıptan Kalen artık ona surat Doretİ stikilnetle cevap verdi: göver teyc çıkmış, lumbar ağzının or· Etrafına bakındı Kimse o tarafa l8 35 Müzik ( Pazar çayı _ pı) < 

etmiyordu. Mamafih hiç!konuşmu- - Derhal tevkifrniz için müddei tasında durmuş, etrafı seyrediyordu. bakmıyordu Kıç giıvert.-de yukarı l8 15 Konuşma ( Çoçu'< saati) 
yorlilrdı. umumiliğe müracaat edeo·ğim ve Morey Rogers, sıkı bir riizgarla ka- aş~ğı do~.~ma~la olan C0şııa Kignis 18:115 Müzik ( Pazar çayı de 

Morey Rogers ise şimale, daha İpe çekilmeniz için elimden geleni natlanmış gibi dalgaların üzerinde ar asını .. ~nm~ş ~e kıç küpeşteye vam ) 
sıcak tul dairelerine doğıu ilerliyor yapacağı:n. sr.kiyor, hedefine ht'r an biraz daha doğru yurumege 'IŞlam• ştı. Kaptan 1915 T" k ·· ·~· ( · f ! Kalen birdenbire eğildi ve velena · ufr muzıgı ınce saz 
du. Aradan bir hafta kadar geçmiş· Kaptan Don kalen topuklar mm yaklaşıyordu. lk . . . k t . d k lı - Uşak aslı ) 
ti bircün kaptan Don Kalen Dore· üzerinde ufak bir daire çizerek dö V 1 Jk 1 · ye enının ıs 0 asını yerın en çı art ' 2000 A' t 1 " h ı, r 

0 t: ena ye en erme varıncaya tı. Kocaman ve ağır makara birden . . ıarıs. me eoro oıı a 
tiyi güvertede yakaladı ve mukad nerken mügtdıziyane: kadar bütün yelkenler fora edilmiş bire gevşiyen iplrrinin tazyikinden lerı 
dimeye lüzum görmeden: - Kendiniz~ pek güveniyorsu- ve rüzgarla kabarmıştı. Kaptan Ka kurtularak bir ok hızıyla gidip Do· 20.15 Türk müziği. 

- San F ransiskoya gittiğimiz nuzl dedi ve yürüyüp gitti. len kıç kamaradan baş tarafa doğı u retinin kafasına çarptı ve onu, sanki Çalanla~ : Vecihe Ruşen Ka 111
·, 

vakıt ne yapmak niyetindes:ııiz? di Bu :muhaverenin üzerinden bir yürüdü. Yürürken gözucile yolcuya bir yumurta in.iş gibi paramparça Cevdet kozan, Cevdet çağlar oktJ} 
ye sordu. hafta daha · geçmişti. Corc Dordi bakıyordu . etti. - Sonu var- nlar : Müzeyyen sa nar' Sadi Hoşse-5 

1 - Suzinak peşrevi 2 - Arif bef 
~.._~.__._,. ........ _ ... _______________ ._ .................................... - ...... -... .... _. ........................ ____ ...., ______ ._. __ ~!!!!1!111--.......... -----

- Gnisi dördüncü sahif t-de-



ol·'lf1t' .... 

--~ - ---
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Dahiliye vekilimi .. . ~-------~------------.J _ ___..._ 
Bu akşam Al zin beyanatı mın sinemacılığının zaferi ... iki büyük film birden 

- Birinci sahifeden artan 
Alsaray Asri sinema ··· 

Sinemasında Bu akşam • 

DOLAP 
Bunlar meydana çıktıkça kıy 

met ve ehemmiyetlerini ol luğu gibi 
kabul eJerek efkirıum~miyeye o su· 
retle vermek f aydah olur. 

Dünyanın en meşhur çocuk artisti 
14 yaşındaki büyük san atkir 

FREDDY BARTOLOMEW -
- Öyle fena bir 

huyun var ki: eve 
• • .. • • Y•z•n •••••••• 

ı HiKAYECi l 
gitmek üzere giyi· 
niyordu. Kendisini 

Hadiselere haiz olmadıkları e· 
hemmiyeti vermek şu veya bunun 

SPENCER TRACY-L!ONEL 
B 1\RRYMOR MELwYN DO· 

UGLAS - CHARL GRAPEVtNher gelişinde bo 
yuna "Seni seviyo 
rum. diye f ısıldı· 

........ o 00 ...... o 00 ••• 

ziyarete gelmiş 

olan eski dostu 
Ercümendc: haysiyetini kıracak İ.iimler karıştır

mak emniyet ve huzur vermiyen 
bir iş değil midir? 

d,k LIVINSTON 

~•.yorsun. Bıı da yetmiyormuş gibi 
ıkıde bir yavaş sesle bana rendevu 
larını hatırlatıyorsun: "yarın saat 
beştf'" , "öbürgün saat üçte. fil~n 
gibi" Günün birinde kocam bu söz 
leri <luyacak . .Sonra ikimizin başına 
da iş açılacak ... 

- Peki ama, bu sözleri söyle 
roektcn ne ~ıkar? 

- çıkar olur mu? Bilhassa ko 
cam evde iken .. Telefon et daha iyi .. 

- Ne zaman telefon ttsem kar 
şıma kocan çıkıyor. Sana söylemek 
istediklerimi ona söyliyemcm ya!... 

- Aman . . Şakayı bırak Allah 
aşkına ... 

- Şakayı sahiden bırakacağım. 
Kocanla hiç yoktan bir kavga çıka 
tıp bir daha evin!ze uğramıyacağım .. 

- Ne? En t-ski dostunla bozuş · 
n1ak mı? Biliyor sun ki Ahmet-' seni 
benden fazla seviyor .. Böyle bir şey 
yapar san çok üzülür. 

- Oıası öyle ... Fakat bazan dü 
şüoüyorum da kendi kendime "Ga 
l'b 1 a Ahmet de beni."11 karısıyla olan 
tniinase'letimi ta'>ii bulmağa başla 
dı" diyorum... • 
.. - Yooo. Görünüşe aldanma! O 
oyle sakin gJrü11ür ama çok kıskanç· 
tır. Eğer aramızda bir şey olduğunu 
seıcı se ikimizi de öldürür. 

- Ya ... Öyle ise ihtiyatlı ola· 
lım ... Sonra, eğer sen duygulaı mı 
nıuhakkak bana söylemek i)tİyorsan, 
ar:'lmııda bir nevi "şifre, kullanırız, 
Hal Dur. Aklıma bir şey geldi! 

- Aman çabuk söyle .. 
- Bana kravatlarını getir ... 
- Kravatlarımı mı? 
- Evet. Hepsini getir. 
-Al! 
Ve Ferit, bunu söyliytrek, Sel

ma'nın önüne ipekliden, yün'üdeo, 
renk renk birçok kravat koydu. 
.. Selma bunların içiııden bir tane· 

!irnı ayırdı: 

- lştt>I Dedi, Bu kravatı taktı· 
ğın zaman bana "Seni seviyorum. 
dediğini anlıyacağım. 

- Y 000 ... O kravatı seviyorum. 
Onu takamam. 

- O halde bu olsu~! 

-Bu kravatı niçin takıyoıum, 

biliyormusun? dedi .. Selmayı "Seni 
bugünlerde göremiyeceğim. Çünkü 
seyahata çıkıyorum" demf'k için ... 
Sonra da Ercümeude "kravatların 

dili"ni uzun uzadıya izah etti. 
Erciimen bu usu!ü çok tuhaf 

buldu. O kadar tuhaf buldu ki, her 
gittiği yerde "kıravatların dlli,.nden 
bahsetti ve mesele, döne dolaşa, Mü 
nevverin kulağına kadar geldi. 

Münevver Ferit le Selma arasın 
daki rabıtayı bilmiyor değildi. Fakat 
işin için de, Fcriu'lc! t>vlenmeği kur 
muştu. Önce "aile beni al" diye ço 
cukcagıza bir haylı musallat oldu 
Sonra kendini naza çekmete basladı 
ve nihayet, günün birinde, kendisini 
F eridin evinde ve onun kolları ara 
s nda bulJu F dkat o günden sonra 
evlenme prajelerine veda etmek icap 
elti. Çün~ü Ferid onunla sokağa 
çıkmağı kabul etse bile, belediye 
dairesine uğramıya, hele nikah me· 
murunun karşısına çıkmıya bir tüı lü 
yanaşmıyordu.. Münevver Feridi Sel 
ma'dan ayırmağaJa uğraşmış, fakat 
bütün gayretleri boşa g' t.nişti. 

Onun için, günün birinde bir ha 
yır sahihi Of'la "kravatların dili,,inden 
bahsedince kendi kendine: 

- Hah!.. Dc!di. aylardanberi a· 
radığıın fırsatı nih=1yet yakaladım ... 

"' * * 
Bir akşam g<! ıı" Ahmetlere mi ı 

safirliğe gittiği zaman, Ferit karı 

kocaya uzun bir seyahata çıkacağı · 1 
nı söyledi. lkiside bunu tabii buldu 
lat Çünkü Feıidin işi sık sık seya lı 
hate çıkmasını icap ettiriyordu. Fe· 
rif ilave etti: 

Bilhassa intihap müddetince 
htpiniıden dikkat ve itina ve yar 
dım beklt.riz.,, 

Gizli devlet 
adamları 

- ikinci sahifeden artan -

babaya giderek sabık Habeş fm

paratoriyle bir milyon Sterlinlik 
petrol mukavelenamesini müzakere 
etmek olmuştur . 

Meşhur Uivrensin marifetleri 
herkesçe malumdur. On.fan bah· 
sedenlu şöyle diyor : 

" Livrcnsin yaphklarını, en yük 
sek diplomatik mevkilerde bulunan 
en tecrübeli insanlar yapamazdı . 11 

Livrens, gayri resmi işleri mu· 
vaffakiyetle görmekte fihi Lir ka· 
biliyete malikti . 

Şimdi lngiliz gazeteleri yeni 
kadın Livrensten bahsetmektedir 

ler. Bu kadın " Çöllerin Diyanası,, 
" Bağdadın taçsız Kraliçesi ,, ve 

" Gözlerimizin Nuru ,, likaplari;:le 
tavsif ediliyor. ismi esas im!asiyle 
Zartrude Bell'dir . 

Zertrude Beli bugün İngilizler. 
le Araplar arasında hayati bir ra 

l>ıta teşkil etmt>ktedi r. lngil tere 
birçok yalçın Şark meselelerini 

Lu kadmın gayri resmi faaliyeti 
ile halletmiştir . 

3u gidişle diplomatlık, bu gay · 
ri resmi faaliyete mi düşecektir ? 

(Cesur kaptan ) 
His,macera, lıüyük facia drammda 

ilave olarak : iki kısım 

Dünya haberleri 

ı GELECEK PROGRAM : 

Şimdiye kadar gördüğünüz tarihi 
filmlerin en muazzamı , en güzeli, 

en heyecanlısı 

Kartaca muharebeleri 

Pazar 2,30 da 
iki film birden 

1- Cesur kaptan 
2- Tarzan kaçıyor 

Telefon 212 ALSARA y 

-~-------10222 

Cenuptaki 
katışıklık 

Birinci sahifeden artan 

ğ-ı dağ'ıttlmış l ır. istik bal l!snas d 
h' b" S · ın a ıç ır urıyc bayrağı çekılmiyccek· 
hr. 

Bu haber Şamda yeni endişeleı e 
yol açmıştır. 

. . ~o - Komiser Cebelidün'.'ızda 
ıkı guıı kalacak ve asker·ı aeç'd . o ı rcs-
mı yııptıracdklır. 

LiiLikiye nııntalrnsındaki · 
h 1

, • • • ısyan 
ıtıCAetını ıdare eden ve geçen haf-

ta Berııta giderek Fransız H _ K 
ınistriJc giiı üştük ten sonı ao t k 

0 

. • e rar 
ınemlekttıne dönen su- lev M-'d B ,man ur· 
şı . eı utla çık<ın "E.lbayrak , gaıe-
tesınc ~u beyanatta bulunmuştur: - Yarın istasyona gitmeden ön 1 

ce bir ara size utrar, bir "allaha 1 
ısmarladık" dedikten sonra yola 1 
çıkarım. 1 

Erte•İ gün, dediği saatte ~hmet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~·· 
lere gitti. Fakat salondan girer gir bÜTÜN 5IMEMA MERAKLILARI 

ma Selmanın yüzü kül gibi olmuştu TAN sı· NEM ASI 
NerP.deyse düşüp bayılacaktı: Çünkü N 1 N 
F eridin boynunda o meşhur sari kra 
vat vardı ... Evet ..... artık seni sev· BU AKŞAM 
miyorum. manasına geltn sarı kra Göstermege Başlıyacagı Me"simin Şahane ve rok c·· 1 b. . t ı M I . . . "' uze ır Fılmı 
va . o an ve acar Me odılerının En Nefis Pafl·alarile S" 1 . 

Ferit Selmanın bu halini, kendisi · us enmış .) ,,, Peki ... 

- Şu h &IJ ·, bu kravatı takarsan 
" .. seni seviyorum • dediğini anlıya · 

Cağım . Şu kırmızı kravat " yarın 
saat beşte 1 " minisına gelecek • 
Şu lacivert kravatı taktığım zam:1n 
~~ bana : " Yarın buluşmamız im· 

nin yola çıkamamasından duyduğu 
kedere atfetti. EHnen vakti de pek 
yoktu. Treni kaçırmamak için bir 
iki beylik veda kelimesi söyledikten 

ÇD<gan MceOodlü~ü i 

ansız .. demiş olacaksın. Ben kra 
vatların rengini görünce, lakırdı ara 
~n~~ sana bir yolunu bulup cevap 
erırım . Olmaz mı ? 

k - Oiur ... Fakat sen ne zeki 
~dınsııı 1 • • Kırk yıl düşünsem 

boyle bir şeyi akıl edemezdim . 
1 d - Ha l .. Aı daha unutuyor· 

tı ın . Ş t .. .. b" . d · aye gunun ırın e şu sarı 

r·nkl' " ı , acaip kravatı takarsan , o 
zaman da artık beni sevmediğini 
anlıyacağım . 

d Aman 1 · . Saçmalama .. Ben 
s: .bu ~ravatı hiç takmam . Çünkü 

rıı daıma seveceğim ! . 

1 
- Eeee ... Hayat bu .. Belli 

o maz ... 
• • • 

F eı itle Selma epey uzun bir za 
man-ıanberı sevişiyoı •ardı. Fakat 
Selınanın kocası sahid k k . . en ıs anç ol 
duğu ıçın, genç kadın sevgı·ı· . . k 

dd
. ısmı c;o 

a•na ha ınden çok, serbest bırakı · 
\•ord.ı Bu da tehlikeli bir ş d' ı . ey ı, 

çü ık Ü F t>rıt (\t pkm bir erhkti. 
dir akfam Ferit gene Abmedc 

sonra alelacele çıktı, gitti. 
.Selmacık bu hiiise yüzünden 

bir kaç gün çok üzüldü. Sonra ak· 
lını başına topladı ve... Kendisini! 
epey zamandanberi sıkı bir kur ya 
pan uaş'~a bir g .. nçle Luluşmağa 
başladı 

Mü ·ıevver'e gelincı", yola çık:ıca 
ğı gün münevver Feridin evine trğra 
mıştı . O gün talcmak için hazırladı 

ğı ve "tarın buluşmamız imkinsiz" 
manasına gden kravata el çalıuklu 
giyle ortadan yok edip, onun yerine 
sarı kravatı koyuverdi. 

- Sonra ne olciu? Diye soracak 
sınız bdki,. 

Ne olacak? F~ridle Selmanın 

arasını böylece açtıktan sonra, Mü 
nevver F eridin kaı ısı oldu. 

Bir Bayan 
aranıyor 

'I' 

Bır kız talebeye gece gündüz 
refakat ed k · 

1 
ece cvın tanzimi ile ml"Ş 

gu olacak 20 30 
b" B Y•ı arH1nda 
,~' at yan aranıyor. f Jaremize mü· 

çaa. 

Seh•r LUPE VELEZ 
Ve BUyUk MUzlalyon ftOD SANDOR .___ 

AYRICA: BUCk JONES,ln 

lrt GÖRÜNMIVEN SUVARİ 
1 

~: 
-

30 Kısımlık Müthiş Seryal Filmı"nı'n 3 " ·· D · çuncu evresı 

DiKKAT- Biletlerin erken aıdırıtmaaı Rica Ol 
TELEFON : f AN NO. 266 unur 

PEK YAKINDA PEKY AKINDA 

Bllldr Seall, &Uzel Ve faı•nı Hayret Yıldız 

( DEANNA E})URBIN) 
sızı RÜYALAR DIY ARINA GÔTÜRECK OLAN 

(NE~K R $EN) 
Şaheserler Şaheseri le yine Kalbinizi Teshir Edecektir 

.... iiöCiöN ·2:30 ·d~ .... 00 00 

- - • 

igan Melocli•İ Gör.üamjyen Suvari 2v;e3cü kısın1lar 
10210 

t 

1 

Sayın müdavimlerinden gördütü teveccühe daima müteşekkir 
sinemamız mevsimin en yeni, r-n güz ', iki büyük filmini 

birden sunmakla bahti ardır 

kalan 

1- Alman sinemacılığınırı zaferi, memleketimizin hnırnadığı yeni ve 
parlak bir yıldız 

( HENZ RÜHMAN) nın ( TEHO LING~N ) ile birlıkte >'arattıkları 

( Günün Adamı ) 
2- Büyük Aşk ve sergüzeşt şaheseri 

( Demir yumruk ) 
Skott Yıldızı : F rcd 

Kişe hervakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 
Sinema müteaddit sobabarla ısıdılmaktAdır 

29- İkincikinun - Pazar 2,30 matinede 
1- Demir yumruk (Fred Skott) 2-Günün adamı 

Pek yakında ... Pek yalcındı . .. Pek yakrnda ... 
Tarihin t-n lüyük ınu.:izesi Dünyanın en büyük filmi 

( NUHUf\J GEMiSi ) 
Tamamen Türkçe sözlü 

Yıldızları : ( DOLORES KJS fEl..0 - MIRNA LOY - JORJ 
OBRIYEN ) Asri devrin çılgınlıkları , Babil kulesincJede vardı . Büyük 
harp nasıl herşeyi yıktıysa Nııh tufanı da dünyayı rnahvl tmişti . işte bu 

tarihi safahatı çok yakında sintmamızda görect>ksiniz . Bekleyiniz 

Tel~fon·: 250 ASRl 10229 

.... ----------~----------------------------~----~...-
' 'Ho - Komisere arzı abudiyet 

ettim ve kendisinden büyük iltifat 
gördüm. 

Biz, Fransaya olan bağlılığımızı 
birçok vesi lele le açıkladık. f ransa· 
ya batlı ve samimi bir dost kalmak
la devam e<lec,.~iz. 

Fransız mandasını, Süriye ınan· 
dasırıa bin kc rre terc-ih rderiz. 

Suriye biıliğine gitmeyi her ne 
~asına olursa olsun kabul etmiye
t·eğiz.. Biz, Fransız hakimiyehnden 
bı\şka bir hakımiyct tanılmayoı uz il 

Aınerika Hava 
filosu genişliyor 
Yeni Munzam tahsisat 

Vaşington : 28 ( Radyo ) -
Tayyare inşaatı ge-niş biı şekil al· 
mıştır. Rıızvelt Hava :inşaatı için 
muntaıam olarak daha 50,000,000 
lık tahsisat ıstemiştir. Yeniden in~a 
planınıt 562 hup :tayyaresi kon 
maktadır . 

Yeni çıkan kanu.- ve nizamlar 

Devlete Aid Matbaaların 
birleştirilmesi hakkında kanun 
Kutıwı No: 35.>8 

J\rılııtl tarı hı: l il J/]011) 

- Dünden artan -

basılabilmesi icra Vekilleri Heyeti kararına ba~lıdır . 
Bu Mathaa asıl vazifesine hald gelmemek şartile hariçten de iş ala· 

bilir. 
Madde 8 _ Bu kanunun birinci m:ıddesile birleştirilmiş olan matba· 

alarm tesisat makine hu ruf at ve satr her türlü levazımı Askeri Matba· 
aya ve ikin~i madde~ilc birleştirilen matbaalara aid olanlnr" da Devlet 

Matbaasına devrolunur. 
Darphane ve Damga Matbaasile Maarif Matbaasının ~u kanuna gö 

re iştigal edl'cr-ği işler iç;n lüzumu ~almıyan alet ve makınelcr de Dl"v· 

lct Matbaasına devrolunur. 
Madde 9 _ Bu kanunla ihdas rdilmiş olan Askeri Matbaa ile Dev· 

let Matbaasının faaliyet ve idare şekilleri birer nizamname ile tesbit 

olunur. 
Muvakkat madde - Bu kanunla birleştirilmiş olan matbaaların An-

karaya nakilleri ve yerltştirilmeleri en çok beş yıl i-; inde ikmal edilir. 
Her Matbaa Ankaraya nakil ve birleştirilinciye kadar eski şekilde 

faaliyetine devam eder. 
Madde 10 _ Bu kanun 1 Haziran 1939 tarihinden muteberdir. 
Madd 11 _ Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekill,.ıi Heye · 

e t61t / t939 
ti memurdur. 

(SON) 

Arthrma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 

hakkıııda kanun 

J\alıııl ıwılıı. J.J !l /<J3<J 

Madde 1 - 2 Haziran 1934 tarih ve 2490 sayılı Arttırma, Ebiltıne 
ve lhalr Kanununa aşağıdaki muvakkat madde rklt-nmiştir: 

Muvakkat madde - 2876 11938 tarih ve 3525 sayıl kanur.la fdsdik 
~dil~n kredi anlaşma mukavelesi mucibince mubayaası icap eden tşya 
ve levazım, 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve fhatle Kanunu 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KlLO FJATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

E.n çok 
K. s. K, s. Kilo 

Koza 
~~ = =- -

9,50 l 10 
Piyasa parlafı • 37,50-- -38,75= 
Piyasa temizi • 35,25 36,25 

Klevland 1 44,50 

YAPAGI 

- Beyaz 
1 1 Siyah 

ÇIGIT ---
1 

~ 

Yerli "Yemlik,, ı 
-

.. •TÖhumluk., 5,50 

HUBUBAT 
Bukday Kıbns --, 

" 
Yerli 3,37 ----

• Men tane --Arpa 
Fasulya -Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

·- . 
UN 

Dört yıldız Salih --
... üç .. • ·- ., .&J l'O Dört yıldız Doğruluk 

,,:;/. u: üç ::ı .. . - c o - Simit =- ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N v-

üç "'"' " " 
Simit .. --Uverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
28 / 1 1 1938 lş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim. 

Hazır 1-+ 17 Liret 

'== 
Rayişmark 

2. KAnun Va. 83 Frank (Fransız) 
Mart 4 80 

3 
,, Sterlin ( inğiliz ) -5-

10 Hind hazır 4 Dolar ( Amerika ) 125 
Nevyork 8 44 Frank -( isvicre) 00-

T orosspor kulübü 

menfaatine 

-

--
- 32 
89 
98" 
~ 

00 

( ASRi SiNEMADA)I 
büyük 

.. 
musamere Pek yakında 

(ÇAKIR AL i) 
Adana Milli Müc•dde hayatına ait büyük Milli eser 

Yazan : Ferid Ceıaı OUven 

Ayrıca : Cemil Cahidiu bh komedisi 

Konser, monoloğ, Mil11 oyunlar vesaire 
Çoktanberi provalarını yapmakta olan Toros~r:or Kulülü tarafından oy· 
nanacak [ ÇAKIR ALI ] piyesini Adana Mücadeleimilliyeye ait fevka· 
ladt bir rser olduğundan lütün Adanalıların l u piyrsi bt>hrmrhal gör. 
meleri tavsiye olunur . 5-5 10218 

RADYO 
1- ikinci sahjfeden artan - 1 

- şarkı - aşkınla yanmakdadır ca 
nuten 4 - Mehmt-t nasip - Hicaz 
kar ~arkı - seni candan severim. 
5 - Suphi ziya ehli zevkin, 6- Tan 
buri Cemil - muhayyer - Pürler1e 
olur, 7 - ~emsettin ziya - uşak 
şukı - Saklım şöğüt. 8 - Selahat 
tin pınar - Gülizar şukı Bülbülün f 
derdi. 9 - Türkü - Dağları aşama 

dım. 10 - Tatyos - Hüseyin saz 
semaisi. 

21.00 Nemlcket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar R. 
21.10 Müzik ( Riyaseti Cumhur 

Ban~osu ) - Ş~f : Ihsan Künçer 
1 - Fur:k - Floransa marşı. 

2 - Lehaı - Kupido - Vals 3 -
Pıerne - Ramunço operasının üvcr 
türü. 4 - Massenct - Les Eriıınyes 
süitinden Divertisman. 5 - Tavan 
- Macar far tt'zisi. 

22.CO Anadolu c.jansı ( spor ser 
visi ) 

22. 10 Mlizik ( küçük orkestra 
- Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Ma1veızi - Erıdülüs çiçek 
leri ( l~panyol Dansı ) 2 - Boıodin 
- 2 inci Kuartetin Notturno su 3-
ltalo Nucci - ilk baharın çiçekleri 
( intermezzo - marş 4 - Sclıcrapo 
- Pavlova ( ağır vals 5 - Michiels 
- Çardaş N . 2 6 - Suppe - Ha 
fif süvari alayı komik operasınının 
uv~rtürü. 

22.45.23 Son ajaus haberleri ve 
yarınki program. 

·= 
Makine devri 

Dünyanın gittigçe makiıu•leştiği 
muhakkak . Bir gün olup her işi 
makine adamların görebiltce~ini 

kabul etmesek bile,l:una hiç şüphe 
yok ki sanayic.Je bugün eskiye nis· 
bet le çok az adam kullanılıyor ve 
bir makineyi işletmeye pek az kimse 
kafi geli> or. 

I Mesela, bundan daha on brı sene 
evvel otomobil fabrikalarında bir 

, otomoLil meydana getirmt'k için 
50 kişi lazımgelirken bugün bu işte 

; yalnız 8 kişi çalıştırılmaktadır. 

ltalyanlar ispanyadan 
geri çekilecek mi? 

ltalya 1936 da karışmazlık ro 
litikasına iştirak etmiş ve göoüllüle 
rin çekilmt!si hususunda Londra an 
!aşmasını imzalamıştı. Bunu nasıl tat 
bik etmiş olduğu malumdur. 

Gu itibaıla İspanyol toprağında 
birçok deniz ve kara üslerinin ital 
yanlar ve Almanlar tarafından İşgal 
organize ve ttchiz edilmiş olması 
keyfiyetini ve frankonun zaferinden 
sonra bunları tahliye ettirmek kolay 
olmıyacağmı hesaba katmak yersiz 
olmaz. 

Mesele çapraşıktır, fak&t halli 
imkansız değildir. Bunu lıallctmek 
için partilerin üstünde biı liğe ihtiyaç 
vardır. Fransa bu suretle husu~uncfe 
ki menfaatlerini, dostluklarını ve va 
zifeleriııi birbiriyle telif edebilir. 

• 
İnsanlar Gittikçe Daha 

mı Delgın Oluyor? 

Bazı hadiseler hakikaten bunu 
gö.sternıektedir. Hatta böyle giderse 
bir gün gelecek bütün yeryüzii insa 
nları, deli dr-ğilse bile yarı aptal o'a 
cak diyorlar. 

[ Bütün Adanalılar Hazırlanınız ] 
GEÇEN SENE ŞEYH AHMET FiLMiNi GOS t ERMiŞ OLAN 

T_AN SiNEMASI 
Pek Yakında 

En Eski Türk Musikisi ve En Can Yakan Türk Şarkıları ve Gazel\eril 
Süslenmiş Bu Mevsimin En Büyük ve Erı Güzel Şark Filmi 

~e-~~~==--=-=====--

CEM i LE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞAHESERLER ŞAHESERiNi TAKDiM EDECEKTi R 

Bir Çôl Kızile Bir Askerin Heyecanlı ve Acıklı Aşk Romanını Tasvir 
Eden Bu Hissi ve Fevkalade Filmi Görmek istiyecek olan Yüzlere< 

Meraklıya yine TAN SiNEMASININ V ısi .Salonu Dargelecektir. 
Musiki Kısmını idare Edenler: MESUT CEMiL, CEVDET KOZA,. 

Gazel, ve Şarkıtarı OkıJyan MUSTAFA ÇAÖLAR 

Senenin bu Çok Güzel ve Hissi TÜRKÇE SÖZLÜ filmini 
Görmrge Hazırlanınız 

4-6 10215 

Doktor Rifat Sözaltun 
Mesela Londra polisinin yaptığı 

bir hesa~a göre, so:ı bir sene zarfın Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kır 
da trende, tramvayd~, tünelde ntobü şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizd~n onikiye kadır 
ste yolcuların unuttukları eşyaların ve onüçten onaltı)a kadar hastalarımı bekliyoıum. 5- 15 10213 
sayısı hir yıl :evvelkine nazaran yiiz ::----------- _____________ ...,,. 
de 5 fszladır. Son sene zarfında ara 
balar da 17 bin 208 muhtelif eşya 

unutulmuştur. 

Sokakta düşürüled şeyler de ge 
çen senekine nazaran fazladır. 

Yalnız sokakta bulunup polisler ! 
teslim edilen şeyler bir sena evvolki 1 

na nisbelle azmış l ı 

DOKTOR 
...,.,...-----.... - lsmail Kemal Satır 

Satılık arsa 1 

' Kızılay civarında iskan dairesi 
Y.eni istasyon kar~ısında 570 . 

metre muıabbaı iki tarafı sokak olan' Müslüm aparhn1anı 1da 

yanında 

bir arsa satılıktır. 1 H h b h k k d k b 1 d astalarını ergürı sa a tan a şama a ar a u e er • 
1stiyen1er Türkocağı nıethallesin 1 

de Dr. Bay H~yri karşısında 174 lı ._ ______ _ 

Numaralı evde llhameye müracaat 
etsinler 10 - 10 10186 

ıs-26 ıoo 

'..,.,.~~~=-__,~,.....,~~~~=-~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~..-~--

Gayip çocuk 

Fotoğrafını yukarıya koycfıı~ 
muz. 931 doğumlu kondöktor r1 
yin oğlu Halil lbrahim bundarı 

----=----~~~~~- -----------------------------"'""!!~~==-

mi gün t-vvel istasyon civarında 
zerkt'n gaip olmuştur. göı cnlerİt' 
ni istasyon karakoluna ve} a rn• 

Milli Mensucat Fabaikaşı Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili haseL .. ıa 19 Ağus-
tos/1938 tarih ve :i390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarl ı 
kabotlarımızm satılacagını ilin ederiz • 

Genişi ık T~op Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

.. " 
6 90 .. 36 

" 700 

• • 5 85 
" 36 

" 697 

" • .'i 90 .. 36 
" 728 

Arslanlı .. 2 90 .. 36 
" 729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar F a'Jrikarnız teslimi beddi peşin trdi , elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan pcrakrnde sevkiyat ve satışlara % 2 

zamyapılır. 

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

4 - Kabul edilen siparişler sırasilc gönderilir. 
S - Sipariş kabulu ve scv~i fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihlitemi· 

natına müstet\İttir. 8 10053 

• • EViNiZE HER VA~IT 
NEŞ'E VE 

• 
ZEV~ GETIRIQ 

• 

Teşhir ve satış yera : 

H~kum~t caddesinde Ömer Başeğmez ticarethanesi 

87- 90 9490 Telefon: 168 

amıza haber vermelcıi insaniyrt 
mına rica olunur. J 

Çocuğun üzcrincfo rün bir 
beyaz çizgili siyah kısa P' 
lon vaıdır. 

6-7 102.08 

Zayi Şahadetnan1e 
933 Senesinde 29 Tc:-şrirıie 

mektebinden almış olduğuın ş 
- --- - - y -:'"j.-

detnameri za)İ .ettim. enı.s/ 
lacağıından Hyı ş.tha::Jetn~ 
hii'<~Ü kalmadığını ilan cdı;~ 

s 4 

Hdvac:ı Köyifı;de" 
M ~h ned oğh.ı 

Zekeriya Gü~ 

Umumi nrşriyat müdüıii 
Macid Güçlü 

Adana Türhörü rnatbı~ _,, 

1 
13 
k 
b 
le 
li· 
la 

J 

p 
g 
tı 


