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İN ÖNÜ SAMiMiDiR 1 ~!z~~fL~Li~ 
--------

ZLERINDE, HAREKETLERİNDE, HERŞEYINDE Yeni bir tayin listesi 
hazırlanıyor 

~ ümfiunvcttn. ,y1.":: ..... i~ ,.rı.: 
_ ~ zı m~sası arkasında dosta. • l lnhllll edecek vellllldere 1 

ne bır tebessümle 11yakta ATved Arenstan j bazı mebu•l•rın teylnl 
~ıtı- ~uruyor. Onu g~rü! görmez derhal Pester Loid ga;eıisİltin siyasi ( mevzubahlatlr. 

ener al 1 smet İnonuyü tanıyorum. O muharriri macarca --~ 1 '-------------

... 

~ _, lıan harbinde ve sonra da lstikJal Ankara : 2 (Telefonla) -- Da-
ücadelesinde parlak zaferler kazan t h" b" hiliye vekAletı"nce bazı valilerin ~ T ı.. rş ıç ır Z11111n ıönmiyecelctir. "' ır ve Üh t11rilrinin bü- kaymakamların. ve mektupçularla 

nd nl d Asatürk'ü .. milleti hakkında bes ·ma 8 arın an biridir. Haıp- ·• nDfus müdOrlerinin tekaütlOkleri 
ra da devlet adamı ve millet lcditi sarsılnıaz imanı ber1 de bes- g~l~iş bulunması münasebetiyle ye· 
:rnştur. iki fayer ile bir ıekre- liyorum. Onvn faziletleri bütün in- nı bır tayin listesi hazırlandıljı an-
ıı arkasında ayakta hareketsiz 1 !aşılmaktadır, 

il'llPlllllM-.. ~ 1 1 sanlığın hayranı istihdaf etmektedir. -ıar. nönü benim uzaklardan Bu listede on valinin .. bulunrlu• 
::>ldutumu alaka ile dinledi j Sizlerden lıurada bütün milletler öu s~ylenmektedir. Sekize yakın 

B retle elimi sıktı. bizlerden her' için hürmet hisleri bt-slendiği hak mektupçu, yirmiden fazla kaymakam 
. irimiıin evvelce Türkı"yeye ge ı ._ d k" - ve bir~aç da nüfus müdOrO bulun • ld .-ın a ı muşab·del ·rinizi ve bu bab ~u verılen haberler arasındadır 
mem" o utumuzu ıııordu Bir 1 d d 1 h' · ~ .. ,. ..fdaşılfl ile_ ben müsbet c~vap 1 e inditiniı kanaatlerinizi ve bü- n ılAI edecek valiliklere Rle-

ıı 
8 

- yük matem· . "h .. d buslardan bazılarının tayinı· mevzuu-
.. ıüficf." unun uzerine ismet lnönü • ınııze cı anm gosteı iti bahstır. 

.Jİne 
1 

ide e~elce reldiğimiz.zamanki al~ka ve iştirakten dolayı Türk mil· MalOm oldu{)u üzere barem 

düşt;·iye il~ ıi~d~ki Türkiye arasında !etinin kalbinin hassasiyet ve min· kanunu mucibince valilikler mOkte. 
M; .arkı gorınuşsunüzdür dedi. Mes. nettar !ıkla dolu olduğunu memleket seb haklardan bulunmadıaı ve ha. 

.,,,.-._ .le. dabşım. kte.rerkı ki ınuazzamdır milleti I · · d f riçten nasbı na müsait memur·ıyetler-
•. ermız c ı ade etmenizi rica ederim. mız u ın ışl a matrur ve müftehir den oldul}u için dil}er vazifeler gi-

_., olabilir dedi. Tü. ';iye namına sizlert, ziyaretiniz-

i 
bi baremin şartlarına tAbi deöildlr-

İsmet f nônünün simasındaki"' te- dt-n dolayı teıeklcürJer eder ve bu ler. 

bessüm merıtnuniyet hislerini ifade 1 ziyaretiniıin sonuncu olmamas1nı te 
Yeni liste yılbaşından sonra 

milli iradeye arzolunarak teblia e
dilecektir. ediyordu •·ve voats etes trop aimable ' menhi ederim 

dedi. Müıarlllileyh pek yıvat ko·"ı " 
nuşuyor ve kendisinde bir kuman- -------·-
danın asametli fa\rJt ve hareketinden 
eser yoktur . H~lbuki 0 büyük bir 
kumand?n~ır. Wuşarünileyhten alınan 

..umumt ıntıba, lendilerinin fevkılAde 
sempatik oluşlaııdır. Au itıliba, ken
dılerinin rgöaterdıkıeri mahcubivetl\! 
daha ziyade ku \'\•et ltnmtk1edır . 
l- endileri iyi fransızca kor.u~u)orlar. 
Bununla beraber daha uygun yohut 
daha d 06t9 ne bır kelime aramak 
için 1._aima Ceht ve gayret saı feltık ı 

• iil~yor: Müşarünileyh sözle-

1
'>" midır ve bu itibarla söz 
il~ ı.. 1 •• eı :::'.\ "'uvvct ıdir . Muhavere- ı' 

\ .?:- ~urııan söyledi : 
-,"' 4· 1 

me } \... ~: ı acısının müessir sahnesi 

·-· --~.~~, .. gö~le~~izl~ gördünüz. 1 
~ \('tol ıefunızm .zıyaından müte- l 

.. a ur ıçın vellıt kc' ... .,i d.aat&~ou.. .t\t t•· k .. 
gosterif en muha t.et ve hu·· tt . . M 1 
b

. . rme ~ı esken• z kalan lapany ı ı ırJılc ve beraberlik büyu··k -ı- .. - o allketzedelerl 
le ' o unuı 

.~;;-::,,;:rr;,;;·;ı.o:.~:~i:ı':;~·~~·ıMadrid dün -1.ena lıal'-' ımandır ••. fbed'.~ ... yapyacakıır. ı' J • ue 
Dış ve ıç polıtiJcıda Türkize. At to I t lı . d. , J. 

türkün bize ıöste~diti yolda )'Ürürn: ı1J I Q Q T l n e l L U l 
ie devam edecektır. Kemalizmin esu 'I" 
·· o.id~ıi!rı 'aııı '6cıit 1Ş1';,Eilmişt1r. 

Devlet bu urndeler rinde yaşa 
mağ:ı devam edecektir malist re 

jim cümhuriyetçi, rnillı~i, laik, de 
v!~tç_i, hal~çı ve inkıli ar. Atatür 
kun ıdaresınde mernlclc iz terakki 

ve nizamın bir faktörü muştur. Bu 
ruti IİC rur.lTy--.\.~-.ı.·~ !'.i.7.lU"l VQ 

funda yürümete dev•• ~decektir. J 

Atatürkün emeli kötü bir idare • 

Şehir saatlerce, devamlı .bir 
top ateşine tutuldu 

Londra : 2 (Röyter) - Bu sabah 

buraya gelen haberJere göre dün ve 

dün gece Madrid şehri şiddetli ve 

evamlı bir top ate~ine tutulmuştur 

Şehirde yüzlerce ev harap olmuş 
yangınlar çıkmıştır. Cümhuriyetçile; 
ancak bu 5abah Fıanko kuvvetlerinin 
top at~ini bazı noktalarda kesebil
mışlerdır. 

albnda geri ve karınlıkta bırakılmış L 
olan.mi_lle~~ydınlilcveterakki yolun A MAN _ AMER•KAN 
da ılerı goturmekti. Yeni devld insa ) 

nlığınen temiz YCena9il fikirlerden s·YAS" MUNASEBAT· ı doj'muştur. Atatürkc karşı gösterilen J J 

4 

FRANSA YA TEHDiOLER 
Şam Meclisi 
ya istiklal, 

kararlar aldı 
yahud isyan 1 

• 
' 

" Fransız hiikômetlne teessllf 

PiYA~G0 1 

TALiLiLERi 
70,000 , 60,000 ve 30,000 
lira şehrimize isabet etti 

Yılbaşı piyangosunun büyük mü
klfatlarından üçü şehrimize isabet 
etmiştir. 70,000 lirayı kazanan 29831 
numaralı bilet sahibi Sucuzade ma
hallesinden Siileyman ve borsa me
murlarından Avnidir . 

60,000 lira da 14415 numaralı 
bilet sahibi Tekekurbu mahallesinden 
Feyzi Ferhat ve Tarsus Dahathane 
mahallesinden Şadiyeye isabet etmiş 
lir . 

YENi TETKiK KOMiSYONUNUN RAPOllUMDAN 80•A IKlflCI 
BiR M0ZAKEREYE BA,LANMASlftA lllZA 808TE~ 

Şlm: 2 (Hususi Muhabirimizden) 
- Suriye Parlamentosunda çok ltı· 
raretli celseler geçmekted_tr. Bilh11• ı 
sa dünkü Celse çok ateşh olmuttur . 
Barudi Beyle diter bir kaç Mebus, 
Parlamentoya ateş püskürmüşlerdir • 

Hatipleı, Franyanm son m~ahe· 
deyi derhal tatbik etmesini aksı hal-

• • 1 

de gcnçlite hazırlanma i!8~etl ven· 
1
. 

lt:ceğini, kanla da olsa, ıstıklal ut· 
runda her şeyi göze alacaklannı ı 
söylemişlerdir . 

Meclis Fransadan Suriyeye re:· 
1 

lec misyonun yıpaeıtı tetkl· 
kattan sonra vereceti rapor lzethae 
Fr~ ile Suriye ricalinin tekrar 
m•weJere bqlaqmaıaa •uvafa. 
kat etmemektedir • 

Meclis bir takım karar ıuretleri 
kabul etmiı bulunmaktadır • 

Meclisin büyük bir k111Rl auı 
f ransız meclisinin parlamentoyu taı· 
dikchm imtinı edifine teeuüf e~· 
tedir . 

Meclis azalan daha ileri Jid•rek 
F tınısaya itidal tavsiyesinde bulıanu• 
yorlar • 

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

Bir yosmaya aşık 
ikika~eş deli~anh 

Meli hayı bıçakladllar 39524 r.umaralı bilet sahipleri Na , 
caran mahallesinden Osman oğlu 1 
köşker Ali ve Kayadelen mağaza• ı 
sanda ~··lıŞPn Naıl 'e MahmudA ise M • lü alA öre kardefi Murtaza! 
30,000 lıra ısabet ~eım:şdır . 1 Dun aldıtrmız mı m ._!.ur Mebmll ye Mustafaaın ııasında. 

r. · · · · - K cUrfde fccı bir cıaııyet oı-·~ M -ı-ıy. ngo f1tfi1ılerı bugun ve yahut 1 . 1 b b kadın mesele- Melıba yuzuaden dotın bır kıskanç· 
yımn gelecek hsteyi !<abırsızlıkla 1 ~u. cın~yele 5~ ~~I ır lık biAi uzun bir müddet ıurmuf ve 
gozlemt:ktedırler . ' sıdır; bı~ goKnudl "ı·d olmuttur. ve nibıyet ıevdıl.leri kadını öldurmek 

8 
M • ı Hadıse a ır a e M :ı k d le u uç bılt.te dolgun ikramiyeler . d b' kadını iki kardef taıebbusune a ar ı rılemııhr. 

· b . . . Mehha adın • ır . ı u.J:ih bd ısa ~t cıtıa-mı radyo başında duyıan M rhıya sa dıranbır ılu om;ıı a ıtır yara ır. ve t~davı 
Bay Süleyman ve borsa memuru bıçatcıamııtır. e 1 

' altlll• ıhnm11tır. Suçlulardft yakalan. 

Bayan A .. niye derhal M~rkez ki•esi erkek kardefdir. Mehmet ve ' mııtır. 
h 

Y Mehmet otlu Hacı 
sa ibi Bay Mustllfa Ateşok'a koş-m~şlardır. Bu sırada bayi de kendi· ----------------_.;..-------

::;~~;.müjdeye koşarken karşılaşmış· FiLiSTiN MESELESİ 
M 39524 numarah biletin sahibi Bay 

koşker Ali ve Kayadelen mataza
sında çalışan Nail ile Mahmut da 
büyük bir heyecanla soluğ-u Hüseyin 

Polisçinin kişesinde almışlardır. Elle
rindt-ki bileti sıkı sıkı tutan bu üç 
ortatın sevinçlerine payan yoktur . 

Altınoluk kişesinden satılan 60,000 
liralık ikramiyenin Feyzi Ferhat ile 
Bayan Şadiyeye isabet eıtiti duyul· 
muşsa da bu adreslerin sıhhatli ol
madıtı söyleniyor. Asıl bilet sahibi 
adresini sakl:ımaktadır . 

Çekoslovakya' nın 
iktisadi gayeleri 

Prağ: 2 (Radyo) -t3aşvekil Be 

ran ıktisadi mesefeleı ine dair bir nu I 
tuk ind etmiştir .. Bu nutkunda me-

vaddı ibtidaiyelerin surtt istifadesin 

den ve bilh:usa cenup Bohemyı'~ın 
da Antrasit ve Hihnit'lerin kullanıl 

Arap Uderlerl . arasında 
geçimsizlik gittikçe btlytııor 

r Frınsızca " Temps, razeteainin 

flllsttn Mllfffl•U 

Kudüs 2 : ( Radyo )-Filistin. ka 
rışıklıları bııgiinltrde niıbete' eskı fe 

kliııi kaybetmiştir. 
Kanşıhkfarm bilançosu ıudur: 

1927 kişi öJmüıtür. Bunlar~~n ~6 

Kudüı mnhabirinden ıldıtı bir mek
tnp Filiıtindeki son yaziyeti etrafhca 
anlatm,ktadır. 

Yazı, bilhassa, Filislindeki isyan 
hare~etinin bir nasyonal soıyalfıt ha· 
rekelıyle olan benzerlitini itaret et • 
· bak nd ·h· me 11 ımı an mu ım rörünmekt d" 

Fıfüıtınde 2S bin İngiliz ask e ır. 
1
• • • k . er ve 

po ısının uvvetı altında uzun b 
1 . ·hı.111 • İ atala sene erın ı a elhti ngiliz ma d . 

h.ıık· . . n a ıd. 
aresının a ımıyetı tekrar t _ 

k 
. eesıus et 

me te ve ısyam çıkaran kuvveti • 
sındaki düşmanlık va:ziyer b . er ara 
de detişmektedir. 1 arız şekil 

lngiliz idartsi İsyanlara b" t . 
hareketi ltşkil etmelerin ~r ethıı 

e rnusait da 
- Gerisi i\cinci sahifede _ 

--• muhab~et . v~ ?"Un zıyaandın duyulan 
acı, mılletımızın lcaralcteristık vasıfla 
rım, bu vasıflar dahi milletimizin na 

sıl böyle büyük bir evlit yetİştirebil 
miş olduğunu gös!erir. 

,, lki 
feda 

memleket menfaatleri Y ahudili v 

d·ı· .. b ge masmdan bahsetmiştir. 
e 1 lfSe munase at düzelemez Fazla çahımakla ithalat ihti)a· 

" ciyle müvazene keshdt-cektir. U • 

3
c: A 

8 
29'l si Yahudi 70 lnfılızdır. 

J r p, k" .d. B 
Yaralananlarda 1720 ''' "· u-

nun 649 Yahudi 234 lni'ilız ve geri 
BU GiON 

Atatürkün dış politikada ideali 
bütün milletler arasında kardeşlik 
ve bütün cihanda sulh tesisi idi. Eğer 
bütün milletler bd idea:e sahip ola

calc o!urfarsa bunun ·tahakkuk ede

bileceğine ben tamarniyle kaniim. 

. H .rhalde Türkiy~ bu büyük fik· 

rrn tahakkukuna çalıırnaktan biran 

fariğ olmıyacaktır. Millet Atatürk'

ün açtığı yolda yürüyecektir. 

Atatürkün asıl kabinede yanmış 
olan ateş bizilb hepimizin kalplerine 
sir•yet etmiflir ve bu. m•• a-

8 •Plln : 2 (R•dfO) - Amerika - Almanya oll lk mum harici ticaretine karşıda Beran 
dekt gergin ilk gittikçe artmatadır. Buna p ••~• mUna•ebetln- ı ~udUerl hlrn•Y• yollu davramfıdır. P Amerlkamn Çekoslovakya'nm, organise edilmiş 
---~--- komşu devletleriyle aym şekilde bir 

T .. k . 1 Noelden blk11ç U 
Ur - Yu~an tıc~re~ paktı Amerika dahlllye n:zı~ın~:V:.~ ekonominin olmaaı Jizım gelditini 

mer ıyete gırdı ::•nya aleyhlndekl beyanatı ve bu suretle batı. bir dövizini al-
, men ,hUkUmetl namına, Y•- mıyın memleketlerle ihracatın kabil 

Aokaıa : 2 ( Telefonla) - Türk flngton elçlel l•raflnden •lddet- olacaAını zikr~dilmiştir. 
- Yuna · ~ le protesto edilmlftlr, n tıcaret ımıaşması gümrük 8 Çekoslovakya kendi endüstrile-
lere tebl" dil · · D Jc 1 ay Hul ise bu mevzu elı afmda 

11' e · ımthr. ost ve om. şöy e demiştir: rine ihtiyaç olan hı.m maddelerini 

şu_ memleket ile aramızdaki ticaret 1 •Amerika, f>lmanyaya - Amerika ancak bu suretle temin edebilir. 
munasebetlerini inkişaf ettirecek e-

1

. menfaatlerini Yahudi himayesine feda Cümhuri t bi ·ı · "d · 1 
a d - I etmekte devam ettakçe iki mamleket ye r ı mın ı aresıy e 
.: en !.en: a~ aş_m~ arasındaki gerkinlitin izalesine imkAn detil bir Programın tatbikiyle idare 

mer.ıye e l'l1Dlftir. yoku.... edilecektir. 

kaJanıda araptır. 
Filistin meselesinin halli için bir 

tarartan f ngiltere projeler hazırlanır
ken Araplarla yahudıler arasındaki 
çarpışmada biraz aıalmı~tır. 

İngiltere, 1937 senesı temmuzunda 
Filistinin Araplarla Yahudiler arasında 
taksimine dair bir proje hazırlamıttı. 

Bunun tatbiki için faaliyete geçil
mesi düıünülüyordu. fakat, projenin 
kabili tatbik olmadıtı görülmüş ve 
son zamanlarda lnrilız hükümeti bu 
fikirden vazıeçmiıti. 

lngiltere bugün Fil"stinde Arapları 
yat11mık ye vaziyeti, kendi hikimiye 
ti llftında düıeltmek arzusundadır. 

iç ••hlfelerlmlzd• -
Avcu Koca 

(Hikaye) 

• 
Nasyonal sosy 1. a ızm 
ne halde bulunuyor? 

Yazan: l'i)er Dominik 

• 
Enteresan hab 



~2 

Politik meseleler 

NASYONAL 
SOSYALiZM 

r Ş <elhı ör 
J 

lhıalbernern T 
, ............................... mr. ...................... lliiıı ...... . Bir Roman Mevzuu 

Ne vaziyette bulunuyor? 
---Yazan ---

Piyer domini k 

Avrupa daimi bir istihale içinde· 
dir. Bütün bu hadiselerin bizi nereye 
götüreceğini söylemek güçtür, fakat 
istihale gözlerimizin önünde cereyan 
etmektedir ve 1948 Avrupasının 
bugünkü Avrupasına benziyeceğiııi 

düşünebiliriz. nasılki bugünkü Avru 
pasına bf'rıziyeceğini düşünebiliriz. 

Nasıl ki bugünkü Avrupa yirmi se 
ne evvelkine benzemiyorsa. 

Almanya hususunda şunu söyle 
meli ve tekrar etmeliyiz ki onun 
gayreti hemen tamımiyle şaı ka mü 
teveccihtir. Her gün bu hususta l:ir 
veya daha ziyade delille karşılaşıyo 
ruz. Bunların rnn ikincisi bize Dan· 
zigden geltn haberler ve Macaris 
tanda nasyonal sosyalizmin canlan 
masıdır. 

Danzigde, Polonya ve Alman
yayla ırutabrk olarak. Danzig'deki 
Milletler cemiyeti mümessilinin 
vazifesindrn ayrılacağı ve icra kuv 
vetlerinin bir ııaz~ mümes~iliııe bı 
ralrılacağı haberi şayi olmuştur. 
Serbest şehrin nasyonal - sosyalist 
resmi organi Danziger Verspostan. 
bu münasebetle şunları yazmaktadır. 

Bu haberi Po1on}a kamopur.u 
iki alakalı memleket arasında bir 
anlaşma ) oliyl.-, Danzigin siyasi ve 
iktisadi v:niyetinde Hr deği~mt'ye 
alıştırmak mc:ks;ıdını güttü~ü sanıla · 

bilir. 
Biz de, bu değişiklik ancak mem 

nuni} et lf" selam lana bilir. 
Nihayet, şinıt-fi}e k<'dar Darzig 

le Alrr an ya aı aı:ında vukua gelPn 
aherklrşme dolayısi} le esaslı bir 
revizyonun mütaleaya alınm:ısı zaru 
ridir .. 

Gerçi, Danzig henuz teyit etmiş 
de~ildir, fakat ateş olnıadı~ı yerde 
dum;ın tührez ve meHubahs riva 
yet na.syonal sosyalistlerin ruhl hale 
t=ni trbarüz t ttirnıektedir. 

Büyük bir alman şehri olan Dan 
zig Polonyanın ihracatınJn yapıldığı 
iki l:üyük limandan biridir ve Gydia 
limanı Polonvanın bütün ihtiyacını 

karşılamıya k~fi gelmez. Çünku Kayn 1 
Danzig'i Almanyaya ilhak etmek is
temektedir, fakat onu iflasa sürük · 
lemecen; Triyestenin misali ona bü
yük bir limanın hinterlandiyle irtiba 
tı kesildiği taktirde iflasa mahkum 
olduğunu göstermektedir. 

Almanyanın Danziglilere yaptığı 
sabır tavsiyelerinin başka sebebi 
yoktur. 

Bununla beraber - Danzigin nas 
yona! . sosyalist gazetesi bütün Al 
man gazeteleri gibi Göbbelsin em· 
r ine tabidir- Alman yanın Bal tıkın 
eski büyük şehri karşısında tetik dur 
duğu hissedilmektedir. 

Tabiidir ki Alman manevrası, 

çok daha şimale, memele kadar U · 

maktadır. Tuna boyunca Macaristan 
nereye gidiyor? R.lmredi düşmüştür. 
Fakat bir bilhassa alakadar eden 
şey binbaşı Şalazi pa~tisinin aldığı 
ehemmiyettir. lkinciteşrinin 23 ünde 
B, Şalazi hapishaneye gireliberi par 
tinin şefi olan B. Hubay. bir parti 
toplantısında söyl~diği nutukta, nas 

yonal·sosyalistlerin dört ay zarfında 
iKtidar mevkiine gelerek rejimlerini 
organize edecekleri ümidinde olduğu 
nu söylemiştir. 

Ôğünmek mi? Hayır. Macaris 
tanın nasyonal - sosyalistleri evclce 
Alman nasyonal - sosyalistlerinin 
yaptıkları gibi, hoşnutsuzluk kozunu 
oynamaktadırlar. 

erl~rde olduğu gibi Ma 

. d f k' 1 .. tı· .· ' cansranca .ı a ır er, az u ere ı zı 

raat işçileri ve bunların karşısında l 
- bu bilhassa Macaristanda bariz 
bir tezaddır-muazzam malikaneler 
vardır. Herhangi bir demagojik mü 
cadele için bu vaziyet bir nimdtir. ı 

Fakat dahası var: Nasyonal sos· 
yalistler vatanperverlik ve intikam 1 

cılık mücadelesi de yapmaktadıı lar, 
ki bu, Transilvanya' dan başlıyarak 1 
pek uzaklara kadar gidebilir. Şüp
hesiz k~. bu davada muvaffak olmak 
için Almanyaya istinat dtmek lazım 
dır; B. Salazi ve adamları buna a· 
madedirler. 

Macar nasyonal • sosya'istlcri bu 
suretle muvaffak ormak için iki kat 
talihe malıktirler, çünkü demagoji 
ve intikam hissi her hangi bir devle 
ti infilak ettirmeye kafi iki mükem· 
mel dinamittir. 

Gençlik olgun adamlar gibi dü 
şünmez: h nın harereti meselesi. Ev· 1 

velce Almanyada gençlik büyük \ 
bir kısmı itibariyle Hitler'in tarafını 
tutuyor, yahut ta komünizme men· 
sup bulunuyordu;. 

Avusturyada, grnçlik nasyonal· I 
sosyalistti. Macar gençliği de mace j 
raya aşıktır ve ona kavuşmak için 
kendini en Cazla sevene vermiye a 
madedir. 

1938 Maıtından önce.-, Şansöli1e 
Hitler'in orta Avrupa'da ve Tunada 
dört adamı vardı. B. Says·lnkurat, 
-Konaad Henlayn, Binbaşı Salazi ve 
B. Kodreanu, 

Bugün, B, Says lnkuart rclünü 
oynamıştır ve Avusturyada şimdi 

büyiik itibar sahibidir. B. Konrad 
Henlayn Südet ülkesinin umumi va 
lisididir. B. Salazi ve Kodreanu he· 
nüz hapishaned,.dirler. 

fakat Şansöliye Hitrer de ha 
pisanede yatmıştır, Lenin de Siber 
yaya sürülmiiş ve Mussolini ftalya· 
dan kovulmuştur, Sürgün ve hapisa· • 
ne daima hareket noktasıdır. Maca· 
ristan binbaşısı Sal31i'yi başına ge 

• · Jı n •rl • ) . 
ç.ıtr.ıij"E· ...... ou bır adam mec:e esı· 

dir. 1 
Biri muvaffak olur, diğeri olmaz 

Bu ayni zamanda bir görüş mesele 
sidir d~. Fakat Almanya B. Salazi'
nin kazanmasını istiyor, ltalya da 
kazanmamasını istediği gibi. 

Filistin meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

vrandıkça iki tnraftan hiçbiri anlaş
maya yaklaşamıyordu. Bugün ise f n. 
giliz idaı esi t· thişçilcr üzerince kuv. 
vetli ve sistemli hir hakimiyet tesis 
etmiş, eski Kudiis Müftüsünün etra· 
fında toplanmış olan fstiklalciler., ma 1 

ğlııp edilmiştir. Filistin Arapları şim 1 

di, Aminülhüseyinin memlf'kete tat 1 

bik etmek istediği"usullere fena na
zariyle bakmaktadırlar. Çünkü onlar 
Filistinirı hiç bir zaman bir dahili ha 

rbe sürükle~mesi~e taraft~ değildi~. 1 
Şüphesız, vazıyet henuz tamamıy 

le sakinleşmiş değildir. HenüzJtethiş j 
hükümsürmektedir. Müfütünün rakip 
leri kendilerini tehlikede hissediyor- 1 

lar. Son aylar zarfında, müftü paıti. 
sine muhalif tarafı ellerine geçirmek 
istiyen tethişçi çetelerin kurbanı olan 

1 

Arap rüesası az değildir. 1 
Echos de Sirie ( Suriye sesleri } 

gazetesi son günlerde şunları yazı· { 
yordu. 

Bizim milli ve bir Arap kongresi 

Elektrik cereya
nına kapıldı 

KIR KOŞULARI Asırlardanberi facia ve roman 
mevzuu olan bir hal. lngilterenin 
Afrika müstemlekesi Kenyada da. } 

Pazar günü saat 16 da Han 
kurbu mahallesinden sekiz yaşla· 
rında Bilal oğlu Hüseyin Yeni Ca· 
mi köşe.sinden çarşıya giderken 
bir elektirik direğine dokunmuş ve 
şiddelli bir çarpımaya uğramıştır . 
SP.beb, Elektrik direkine cereyan 
geçmiş olma~ıdır . 

Hazırlanan program 
Spor Başkanlığına 

Bölge 
geldi 

bir kızın başına gelmiştir: ,a 1 
Genç bir Afrikalı kız,:gene ~en) 3 

di memleketinden bir delikanlı ıle ı:,, 
sevişiyor. Fakat anası babası onu ıİn 
kasa banın ileri gelen zenginler inden 

Atletizm federasyonu geçen senelerde olduğu g:bl, böi
geler arasmda bir kır kOfUSu fampiyonası tertip etmiştir • 
Bu koşular, 16 - 18 yaşlar arasmdakl gençler ve 18 yaştan 
yukarı olanlar olmak Uzere iki katagorl üzerine yaprlacaktır. 

biri ola!l bir ih.t!y:;:-:a evlend~r·.-
lar. 

Kız, kocasından memnun değil, 
ve gözü dışarda. İhtiyar adam buna 
karşı türlü zulümlere baş vuruyor. 
Karısını iplerle bağlıyor, sopalarla 
döğüyor. 

Bundan böyle bu musaba· Çok fena bir hale gelen çocuk 
derhal bu vaziyetten kurtarılarak 

Memleket Hastahanesine sevkedil· 
miştir. Yaptığımız tahkikata göre, 
acil Lit tedavi neticesi Hüseyin iyi 
lrşmeğe yüz tutmuştur . 

kalarm hiç birinin ilk yıl ya. 
pıldıkları yerier deölştlrllml

yecek, her yıl ayni tarlhlerde 
va ayni sahalar Uzerlnde tek
rarlanacaktır • 

Vaziyet hakkında tahkikat ve 
tetkikat yapılmaktadır . 

Bir cinayetin 
meçhul kalan 

failleri yakalandı 

Şehrimiz Zabıtası bir müddet 
evvel işlenen cinayetin meçhul ka · 
lan bir kısım failler ini de yakala· 
mıştır . 

Buniar Mustafa oğlu Abdil, Sü 
leyman oklu Cümali, Süleyman oğ· 
lu Kadir'dir. Bu üç katil suçlusu ı 

Adliyeye teslim edilmişlerdir . 

Ticaret odası idare 
meclisi seçimi 

Şehtimiz ticaret odası idare mec 
lisi seçimi bugün öğleden evvel sı;t· 

at l l ile 12 arasında yapılacaktır. 

Eşya piyankosu 

Bu müsabakalara kulüblerde 
kayıtlı, nı'!ktepli ve er veya subay 
olmıyan sporcularla kulüplerle hiç 
alakası ol mı yan amı:törler ,, iştirak 
edebiltceklerdir . 

Koşular neticf'sinde iki türlü 
tasnif yapılaacaktır . 

A ) Şahsi ve fe:-rdi birincilik ... 
1, 2, 3 üncü ve saire ... 

B ) Takım birincilikleri . 

Her kulüp veya teşekkül bu 
müsabakalara üçer kişilik olmak 
üzere dilediği kadar takımlarla da 
hil olabilecektir. Ancak birdrn faz 

la takımla iştirak edecek olanlar 
her takıma bir isim vermeğe ve bu 
isim altında koşacak sporcuların 
adını yarıştan evvel bildirmeğc 

mecbur tutulacaklardır. Aym ku · 
lubün iki ayrı takımının aldığı fer· 
di neticeler tek takım imiş gibi he · 
sa, lanarak tasnif edilmiyecek; her 
takım kendi tasnifine bağlanacak· 

tır . 
Üçten az koşuçu ile iştirak e

den kulüp takım tasnrfine tabi o1 · 
mıyacak, koşucuları ise ancak fer-

di tasnifte sıra alabileceklerdir. Ta 
kını tasnifinde her koşucuya yarı · 

şı bitiı iş sırasına göre sayı verile· 
Şehrimizdtki hayır kurumlan 

menfaatine tertip edil~n eşya piyan 
kosunun Çf"kiliş günü 26 Şubat 939 
tarihine tehir edilmiştir. 

1 
cektir. En çok sayı toplıyan takım 
da galip ilan olunacaktır . 

Mekteplerin tatili 

Şehrimiz ilk ve orta tedrisat o j 
kullı\rında yılbaşı münasebetiyle çar· 
şamba gününe kadar ders kesimi 
yapılmıştır. Okullar üç gün tatil bıı · 

lunmaktadır. 1 

Bulgaristanda 

Pamuk ziraati genişliyor 

Sofya : 2 (Radyo) - lhncat pa , 
muğunun, ihracat mevaddı olarak dai 
ma yükselmekte bulunduğundan zi. 1 

raat nezareti tarafından pamuk için 
zer' edilen malların yüz de 20 nis·. 
betinde yanı 715.000 hektar yük· 
sekliğine çıkarıimıştır. 

1 tikbalde Bulgaristan yalnız kt n 
di ilıtiyacını değil aynı zamanda ha 
rice sevkedeLilecek bir vaziyette o 
Jacaktır. En çok alaca klı olarak da. 
Almanya bekleniyor, 

----------------------------, olmasını temin ettiğimiz bu kongre 1 

acaba gayri milli ve sadece na~ı ma 
hiyeti ıırzetmiyecek midir? Bu nolcta 
yı sormaya kendinıiz,i haklı görüyo 
ruz ., Iraktaki " Nadi al Nazi " aza· 
!arının kendileriıe üniforma olarak 
kabul ettikleri göm l~k de oldukça 
manalı bir harekettir. 

"Nürembergteki nazi kongresine 
ve geçit resmine iştirak eden " genç 
lik heze tİ,. de fraktan gitmiştir. Ac?t 
ba Şam nazileri müşterek bataryalar I 
hazırlamak üzere Bağdattaki arkada 
~J,,, ilı l i ı ' ı ŞfC!kfer mi ?,, 

Kır koşusu grup birincilikleri 
lfmir, Kayseri ve Eskişehir'de ya 
pılacaktır . 

Romanya kralı 

Bir nutuk söyledi 

' Bükrq : 2 (Radyo) - Burada 
yapılan büyük bir ayinden sonra 
başvekil bir nutuk söylemiştir, Bun· 
dan sonra halk kralı Roma usulü se 
lamlamıştır. Kralda bir nutuk söyle 
miştir. 

Kral bu nutkunda Romanyanın 
dünya muvacehesinde !empatisini 
muhafaza etmekte oldu~u ve bina· ı 

enaleyh Romanyanın, bugünkü ~iya. 
setinde devam edeceğini söylemiştir. 

• 
Eıektrik narkotik 

Moskova : 2 ( Tass ) -
Moskova Baytar Enstitüsü, son 

zamanlarda. gayet enteresan bir tec 

rli lıe yapmıştır. Bir at. elektrik nark 
otik vasıta'iiyle uyutulmuştur. Atı 
uyulmdk için, 18 ile 20 voıt:tansivo 
nunda 6,25 miliamperlik bir cereyan 
istimal edilmiştir. 

Bu suretle uyutulan at, katiycn 
harici tesirlere karşı abülamelde 
bu!unrnamış ve bu elektrik cereyanı 
tam;tmiy!e bir nar Aotik tesiri yapıl
mıştır. 

Bu tecrüb~, Sovyet alimlerinin 
bir elektrik narkotik bulmak bahsin 
de yaptıkları uzun ilmi mesainin te 
tevvücünü tfŞkil eylemekted İr. 

Büyük bir köi 
yangını oldu 

Adanaya bağlı küçük Çıldırım . 
köyünde büyük bir yangın olmuştur. 
bu yangında bir samanlık ve içinde· 
ki ziraat afatları kamil~n yanmıştır. 

Fak at kıLda güçlü kuvvetli oldu 
ğu için alt ta kalmıyor, kocasını ağır 
surette yaralıyor \e ma~kemelik 

oluyorlar. 
Kenyadaki lngiliz mahkemesinin 

reisi kızı halkı bulmakla beraber, 
kanundan dışarı çıkamıyor ve zaval· 
lıyı bir buçuk sene hapse mahkum 
ediyor. 

' 
Söylendiğine göre bu yangın bir 

kast eseridir. Jandarma şüphelendi · 1 

ği bazı eşhası sorguya çekmiştir. hh 
kikat devam ediyor. 

Şimdi İngiliz müstemleke nazırı 
kızın affı için parlamentoya müra 
caata karar vermiştir. t A .e 

GENEL EVLERDE Tayyarelerde kadınlara bundan 
evvel de bir iş bulun(1luştu: 

iinic 
te .... 

- Gerisi üçüncü sahifede -
ı. Bir çapkının 

parasını çaldılar 
- es 

RADYO 
• BugUt1kU program • 

Dün sabaha karşı Genel evlerde 
Emin oğlu Ahmedin otuz küsur 
lirası çalınmıştır. Yosmı:ı~ardan Elifin 
yanında kalan Ahmedin parasını 
sabıkalı hırsızlardan Osman oğlu 
Hacı Arifin çaldığı anlaşrfmıştır . 
Zabıta suçlu haHında kanuni mua 
meleyi yapmıştır. 

Tiirkiye Radyo dı.fizi)nrı postaları dü 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

Yeni posta pulu 
bastırılacak 

SALI - 3t l /939 
12,30 Müzik ( Sulo -:-Pi ) 
13,00 Saat ajans haberleri, me. 

teor,- Ankara . 
13. l 0, 14 Müzik(Ri ya seti Cum 

Bankan. bandosu Şef:lhsan Kün 
1- Askeri marş No. l (f. Şu 
2- Güzel Karmensita - Val 
Volstet ) 3- Marinarella 

Posta Telgraf ve Telefon genel 
din ktörlüğü mevcut v' tedavülde 
bulunan umumi posta pulları yerine 
geçmek üzere yeni pullar bastıra 

caktır. 
Genel direktöı tük yeni pullarda 

tür- ( ]. Fücik ) 4- Boh 
1 -ı·'intezı · - t ' • 'u ... :dnt ) 5 - Ku

kuama - Estapo entermezo ( P. 
bulunaca~ resimlerin tesbitiyle meş 
guldür. Yeni pullarımızda Milli Ştf 
ismet lnönü'nün portreliri de bulu· 'ı 
nacaktır. 

~'1- -:-~11. 
••l'.:Mui!J •• ~1tıı.1.u_·-_.i'1...;._~Y.l:; 

• ) J • 1 

2 SON KANUN: SANI 939 

Gökyüzü açık. Hava hafif rüz 
1 

garlı. Ençok sıcak gölgede 15 dere· 
ce. Geceleri enaz sıcak 6 deı ece. 

Eşya piyangosu Tertip 
Heyetinden : 

Görülen lüzum üzerine Eşya Pi. 
Yıtngosunun keşidesi 26 Şubat 1939 
tarihine temdit edilmiştir. ]0137 

ilan 
1 - Bir sene kullaı ılmış 20 at 

kuvvetinde çapa, mibzeriyle beraber 
bir adet Formil traktoru. 1 

2 - Altı öküzlü döner çift kullak 
lı hiç kullanılmamış Rudsak markalı 
Braban pulluğu satılıktır, istiyenler 
Yeni otel'e müracaatı. 

Linke ) 
18,30 Türk müziği ( lncesaz -

Segah ve hüzaın fasl~ ) .. 
19, l S Saat , ajans , meteoroloıı 

ve ziraat borsası haberleri . 
19,30 Türk müziği (Saz es:r· 

lcri ) 1-Şebnaz peşrevi ( Ali ağa ) 
< "{!T' .J 2- Suzi ıara saz semaısı \ an· 

buri Cel) 3 - Tabur taksimi 
( Mesu:i lemi! ) 4 - Kürdili peş 
revi ( T <1Urİ Cemil ) 5 - Hüzam 
saz sema ( Şerif Muhiddin) 6 -
Penbe kı•n ( H:ıydar bey ) - Ça 
!anlar: V•he, Mesut Cemil, Ruşen 

.K.ın ~: et -~ozan. 
20,00 Konuşma . ( Hukuk ilmi 

Yayma Kurumu ) 
20, 15 Müzik ( Radyo orkes· 

trası-Şef- Praetoıius ) 
21,15 Saat, esham, tahvilat.kam· 

biyo-Nukut borsası (fiyat ) 
21,25 Türk müziği ( Şarkı ve.. 

taksim ) 1 - Şarkılar ( Müzeyy .... :ı 
Senar ) 2- Kemal Nıyazi Seyhun 
-Kemençe taksim ; 3 - Şarkılar 
( Mustafa Çağlar ) 

21,55 Konuşma ( Türkiye pos· 

tası ) 
?.2, 1 O Müzik ( Küçük orkestra ) 

1- Tatlı meltemler- vals (Gung'ı) 
2- Asker marşı ( Şubert) 3- Meh 
t"P isimli sonatın adacyosu ( Bet· 
hovn ) 4 - Şen parça ( Levin ) 
5 - Kantabile ( Sez:ır Kül ) 6 -
ikişer ikişer - Val~- ( Valttöyföl) .. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczahanedir 
1 

7- Dülsine için ( Karlis) 8 - Ba · 
rışma - Polka ( Drigo ) 9 - Rus 

1 
motifleri üzerine potpuri (Lt opo!d) 

1 

23, 10 Müzik ( Cazbaııd ) 
' 23,45,24 Son ajans haberleri 

e---~s::=-o~~~ıw:;.~ .... --= ve yarınki program . 

ıa 
h 
1 
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ASRI 
Telefon 

250 

Görmedik diyenlere müjde ••• 
ALSARAY 

Telefon 
212 

A s r i·· -A 1 s a r a y 
lkinçi kanun 

da;alı gündüz 
ken•"\ 30 t• 

Sinemaları beraber çalışmalarına devamla sayın halkımızdan göremiyenlerin de görmelerini temin için stnenin en muazzam, en muhttşem, Türkçt sözlü, şarkılı, yeni ve es~i 
Türk musikisinin en enfes parçalariyle süslenmiş ( 25 ) kısımdan ibaret Hint diyarının Binbir Gece hikayelerindeki debdebe ve Mihracelerin hayatlarını aynen görmek içın 

3 ikinci kanun 
salı gündüz 
2,30 matine
sinden itiba-ile l, ma ıne-

onu ıinden iti ba-
den .. 

( Mihracenin Gözdesi ve Hint 
ren 

Mezarı) 
or· ren Şaheser filmlerinin ikisini birden sunarak sayın müşterilerini davet ediyorlar 10141 

Yerlerinizi ve Localarınızı erken temin ediniz. Fiyatlarda zam yoktur 
Sinemalar müteaddit 
sobalarla ısıdılmaktatır · 

a~ır 

Jik 

ının 

~ : - i Ateşçi ustası alınacak 
-~ LJ "Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
• • 

• • 

' ' t~ kDa~~ 

r, 

VCI ~KOCA 
Kırıkkale fabrik::llarımızda yevrr.iye ile istihdam edilmek üzere iki mü

tehassıs eteşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina sub;ıylarından veya 
ticareti bahriye makine mektebinden rıeş'et ve Türk donanmasında ihti· 
yat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şehadet 
namesi alınış olanlar tercıh edilec< ktir . Talip olanların istenilen vesika. 

Bir sabah Ah Tunusa varacaktır y 
neral ve bir amiral refak~ _azan ~ 

ra ~~ ~şıkktı~ Sa::khad t _ .. ~ı.~:: .:.~~-~-----~ medin yeni köşkün 
de buluştular. Her 

farla Uır.um Müdürlüğe müracaatları. 10136 3,5,8, 12, 15, 18,21,24,27,31 

an "linin arısı nı m~ 

te .... 
Kadını her yerde takip ediyor-

ı. 

Bunu Salahaddinden başka h~r· 
es görüyor ve biliyordu. 

Salahaddin bilmiyoıdu. Henüz 
}irmi iki yaşında olan Ahmedin, ken 
'i yaşındaki genç kızlar arkasından 
koşacak yerde kansı gibi gayet na. 
rnuslu, otuz yedinci bahatını görmüş 
)fan bir kadına aşık olacağını nasıl 

" düşünebilirdi? 
Hatta düşünse bile buna ehem 

'yet vermezdi. Hikmet, sadık bir 
vce, oklı ve müvazenesi yerinde 

bir kadındı. Fazla şıklığı )Oktu. Şüp 
• heşiz böyle bir kadın beş altı yaş fa 

rkla kendi çocuğu olabilecek bir de. 
likanlının sözlerine aldırış etmezdi. 

Fakat, bu kadar sade bir muhake 
me yürüten Salahaddil" aldanıyordu: 

Hikmet, Ahmede karşı büsbütün 
lakayd d~ğildi. Hayalleri, his'eri, bazı 
hercai meşrep aı kadaşlarınının hikaye 
feriyle bulanmış ol:ın bayan Hikmet, 

saf, temiz, samimi bir çiçek koklamak 
bir delikanlının henüz inkişaf etme· 
nıiş hislerini tanımak İsterdi. 

Delikanlı ho:kadar deı in düşün 
llıüyordu. Onun aç gözlülüğünü cel· 
beden şey defterine henüz kaydet 
rtıcdiği müstesna bir sergüzeştti .. Gü 

.J z ·I, kil:>ar evli ve namusunu muh ,fa 
Za etmiş bir kadın tarafından sevil· 
rtıckten büyük l>ir iftihar hissediyor 
du. 

Bay Salahaddin, her giin karısı · 
na şekerlemeler getıren, kitaplar ve 
ren Ahmedin bir ilanı aşk tecrübesi 
Y~ptığını, bir çıraklık devresi geçir. 1 
dığini ve nihayet bir gün önüne kolay 
bir muyaffakıyet ihtimali çıkınca or· 
ladan kaybolacağını zannediyordu. 

* •• 
Günün birinde Ahmet, ölen bir 

halasından mükemmel bir köşke te
varüs etti. Köşk, içinde sülün, ta,yşan 
avlanabilecek grrıiş bir arazinin or 

tasında idı. 
Ahmet Bayan Hikmete şöyl~ 

diyordu: . . 
_ Bu köşkü bana, yemın eden 

rn ki, aşk ihalesi gönderdi. Kocanız 
ava çok meraklı bir zat .. Köşk ken. 
di evi demektir. Gelsin, istediği gibi 
avf lnsın .. bu benim için, uzun l:.ir za 1 

nıan sizin yanınızda bulunmağa güzel 
bir fırsat olacak.. Kendisini hemen 

davet edeceğım. 
Tabii siz de geleceksiniz .. Sa~•: 

' 1.rn ki, tavşan ·'l vlam.ıyı siz de bılır · 
t ıniı. 

Bu fıkir bayan Hikmettn pek .ho 
9Urıa gıtti. Bay Salahaddin de hıç 1 
terettdüt etmeden daveti kabul ~th. 

üçü de avcı elbi 
seleri ğiymişlerdi . 

Bir müddet ormanın güzel yolların. 
da yüı üdüler. 

Nıhayet yolun bir yerinde Ah 
met, Salahaddine dedi ki : 

-Eğer münasip görürsef\iı siz 
burada pusuya yatınız, Ben hanımt f. 
endiyi daha aşağıya götüriip başka 
bir yere yerlrştireceğim .. Ben de ka 
tşıdan dolaşarak av kaldıracağım .. 

-Pek ala .. Tabii burası kendi 
ormanınızdır. Siz benden daha iyi 
bilirsiniz. 

Bay Salahaddin, tüfeğini Bir ağaç 
dayayıp piposunu doldurmağa baş· 
ladı. Bu sısada karısı delikanlı ile uz 
aklaşıyoıdu. 

Ahmedin kalbi çarpıyordu. Uzun 
uzadıya düşündüğü planlar netice. 
sinde nihayet sevgilisiyle ormanda 
basbaşa yapayalnız k31acaktı. 

(((((( Büyük Bir Filmde Büyük Bir Roman )))))) 

TAN Sinemasında 
Gcjsterilmekde olan büyük Rus Edibi (( PUÇKh-.J )) nin Emsalsiz 

ve E iebi Romanı POST ACI ' dan Muktebes ve dehekar 

HARRY BAUR Tarafından fayanı hayret 
bir tarzda yaratelan 

VATAN 
HASRIElrl 

FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük ve hissi fıfm bütün seyredenlerin 
Takdir nazarlarını çekmektedir. Görmiyenleı sizde gidip bu 
((( AYRICA : )) şaheseri görünüz. 

Hen V•Jk k Tarafından oynanan ry ) 0 SOn Dehfet ve Heyecan. fllmi 

Bay Selahaddin av kaldırmak 

için kifı zaman geçtiğine hükmedin ı 
ce tüfeğini aldı, doldurdu, kulakla· · 
rım dikli bekledi. 

CEHENNEM 
MAHKÜMLARI 

Pek Yakında: Pek Yakında 
Sabırsızlıkla beklı-nen Alman sinemacılığının En } üksek eseri 
PRESPOR MERIME ' nin KARMEN Romanından muktebes ve Dikkatler biribirini kovalıyor, hiç 

hiçbir şey . geçmiyordu. Nihayet sı 

kıldı ve tüfeğini omuzlayarak karı · 
siyle Ahmedin gittiği tarafa yürüdü. 

Sağa döndü, sola döndü. fekrar 
sağ tarafa tevecciih etti ve birden 
durdu: 

Bir takım garip sesler duydu. Bü 
yük bir ağac.n arkasına saklandı. 1 

Biraz sonra karısının ve Ahmedin 1 
ele!~ tutuşarak, muhabbetli muhab 1 
betlı kanuşarak geçtiklerini gördü. 
Her ikisinde de av arayacak bir va 1 

ziyet yoktu, l 
Birden. körlüğünü tedbirsizliğini 1 

ve itimadının neticesini anlayan Sala 
haddin, aşıkla maşukanın uzaklaş· 1 
masını bekledi. Sonra, ağaçlar ara
sından dolaşarak önlerine çıktı. 

Her ikiside eski lakayd tavırları 
nı takırmışlardı. 

Ahmet d~di ki: 
- AffeJt'rsiniz. Salahaddin beye 

fendi, ben burada av bulacağımızı 
zannetmiştim. Halbuki hiçbir şey 

vok .. Hanımefendiyi yerinden kaldır 
dım. size geliyorduk. Tabii sizde 
bir şey görmediniz, değilmi?. 

Salahaddin, karısiyle delikanlı· 
nın gözll'rine bakarak ağır ağır ce· 
vap verdi: 

-Ben gördüm, ben bir şey göı
düm, bilin bakayım ne gördüm? 

- Bilmem •. Ne gördünüz? 
- Bir sıgırcık kuşuyla bir çul· 

luğun geçtiğini gördüm ... 
Ahmet, Şilşkın: 
Ya aa??I. 
Dedi, Bayan Hikmet bayılacak 

bir hale geldi. 
Evet bn sıtırcık ~uşu ile bir 

Şahane Artist Jmper· O A t" Tarofindan 110111.alı 
1 rgen ı na bır tarzda rnratılan 

l ENDÜl~ÜS GECELERi J 
Bu Mevsimin En Büyük Sinema Zaferi Olacaktır. 

10138 

Ticaret ve Sanayi Odası 
İntihap heyetinden : 

Ticaret ve Sannyi Odası idare 
Meclisi azalarını seçmek üzere münte j 
hibi san ilerin 3 / 1 / l 939 tarihin~ 
tesadüf eded salı günü saat 11 - 12 
arasında Ticaıet ve Sanayi Odasını 
teşrifleri reca ye ilan o'unur. 

2 3 ]0135 

Satlık çiftlik 
Toprakkale ishtsyonıına on da 

kika mrsafede gayet mümbit bin 
beş yüz dönümdür. Ayrıca va••i otla 
kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada 
nada Kalağo~lu fabrikası karşısın 

da 49 numaralı eve:muracaatları. 

6 10 10121 

çulluk .. Elcle vermişılerdi. Ateş et 
medim .. Çünkü haberdar olmayan 
avlara attş etmeği sevmem. Fakat 
bir daha görürsem. 

* ıı: * 
Ahmet. şimdi, kocası avc. olmı 

yan başka bir kadınla meıpldurl. 

Bir Roman mevzuu 

- ikinci sahifeden artan -

Yolcularn hizmntine bakacak 
kimseleri genç ve güıel kızlardan 
seçiyorlardı Yolcu tayyareleıindeki 
bu kızlar birçok tthlikeli anlarda 
içerdckilcrin soğ'uk kanlılıklarını mu 
haf azaya hizmet etmiştir. 

Bugiin Holandada da aynı şekil 
genç kızlardaıı tayyare hizmetinde 
istifac.le ediyorlar. Fakat, bunlara ve j 
rilen vazife daha başkadır: Propa· ı 
gandacılık. 

Bu pıopağandacı kızlar bilhassa I 
kadınların tayyare hususunda besle C 

dikleri korkularını gidermeye çalış· 
acaklardır. Çünkü, bugün kızlar 
henüz tayyareyi zararsız bir nakil 
vastası olarak kabul edemiyorlar ve 
bu yalnız onların değil, erkeklerin 
de tayyare ile gi Jip gelmelerine ma · 
ni oluyormuş Birçok defo görülmüş: 
bir adam .sabahleyin bilet alıyor, ak 
şam, lcarıımm endişesi yüzünden 
tayyare ile aeyahalten vazgeçiyor· 
muı. 

DiKKAT 
DiKKAT 

1 LAN M 0 H 1 M 

TAN SiNEMASI 
PEK YAKINDA 

.. . leminde 25 senedenberi ılk defa ol.trak Hıçbir 
Turk Sınemacılık A . b' ff k' tle f 5tanbııl Taksim Si 
Filmin kazanamadığı Emsalsız ır muva a ıye 1 . 

A k ve Ferah Sin malarında 65,000 zmır ve 
nem:ı!llında 120,000 ıa ki · l ·· k d . . d a· 1 rce kişinin St'yrettı erı >Ugunc a ar 
Ankara Sınemaların a ın r h. · 1 

- -ı r.·ımlerin en acıklısı H' en ıssı o nnı goru en 1•1 I 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKLI 

~ Aşkın Gözyaşları '-
G E kekl~r için bır ibret teşkil edecek 

· h G Kızlar ve enç r . . 
Bıl assa enç ~ .. t a Şahr"serini Takdım t-drcektır 

· · En mus esn 
olan mevsımın B 1. d . ŞARKIN vc.- MISIRIN EN • d f 1 · aş ro ın e. 
~u fevkala e ı m;OYOK MUGANNISI 

ABDULVAHAP 
YARDIR 

. Hndısesıni teşkıl edecek olan bu 
b~ ·· k Sınenıa 

Mevsimin En uyu . lakla bekleyıniz. 

Pek Yakı~·;;~·" ••h"•" Pek Yakında 
10140 

:....--------------~.;.;.;.------------------

Y 
. kan kanun ve nizamlar 

enı çı 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 

Krı1111n \o· 3:j.Q1 
/\ t1lml tll11lıı. :H 6 /9JH 

\e§rı tarılıı: J 1 7 /<J llJ 

• Dünden ar~an . 

halli en büyük idare amirlerW" haşhaş ekimi 
B" ·· ntakalarda ma k · b dd · b' · utun mı . 1 .• kontrol etme ve ış u ma enın ırınci 

f "t'" toplama ış erını • .. 
ve a )'00 su u I Vekilleri H,.yc.-ti kararının mer ıyetmı t"min eyle • 
fıkrasında yazılı cra 
ınekle mükelleftirler. .1• ınJa takib olunac ık usuller ile mahalli j 

1 t s'>it ve ı an l • 
Mıntaka arın e b killeri Ziraat, Dahiliye ve ktisad Vekalet-

• . 1 . . rnuraka e şe . · ı b' dare amır rrının 
1 

le bir nızaınnam" ı e lt:s ıt olunur 
. .. · tereken huır Anaca . • , 

lerınce mu~ k ve zirai icnblar dola)ısıle alakadar enst'r· 
Madde 19 - E

1
k000

1
°
1

11 ~ k İkıkatın;ı ve ofıs n ıniitaleasına istınaıdu. 
.. t 1 assıs ıeye ~rın • k f en 

lcrin ve mu e 1 f t planmasına mıitealli · enni ~artlar ko ğ 
k. · Vt" a yon a Yma a 

haşhaş e ıınıne • ğa icra Vekineri Heyctı salahiyeltardı 
l 1 chuıı tutma . k k r. 

ve >Un arı ııı< • H t' ce bu babda verılect> ararlar, Ziraat V kA 
icra Vekillerı eye ın e ale. 

. t tbik ve infaz olunur, .. .. . h' 
tınce a 

6 
. adde hükmuııe gore 111 ısar altınr al 

M dde 20 - ncı m . d d ınmış o 
a f' . Ankarada tesis ve ı .re e eceği tek fabrika-1 . . 

lan maddeler o ısın . 1 mesi nıanulatının n•vilt-rı, ınikdarı a ıınal 
1 Bu fabrikanın ış e ' f . • ve satışını 

o un ur. 1 lktisad ve Sıhhat ve çtıınaı Muavenet V k A 1 n 
k besi tarı arı . 1 B e a etlcıi mura a . b" . mnarne ile ta"ın o un ır. u madde! . n-

h 1 acak ır nıza erın ıneınl k 
ce azır an lımir gümıükleıindı n ynp lır. c et-
t 'hracı lstanbul ve d d'ğ .. .. 
en lı . d V kileli liiıumıı halin e ı er gu ııruklcrden ihraç 

ktısa e yapılması· 
na izin verebilir. d' 

21 _ Ordu ve ınekkhler \.C ıgcr ıesmi d . .. 
Madde . k L • • aıre ve mucs 

kmc k ve af y.:m ınJ re ı<e·ıatı ıhtıyaçların f" . 
ler buğday· un, e · 1 o ısın vazi 

" "d b ı' yerlerde ofı~tc.-n tt~mın etmeğe ınccburdu 1 y 
musaı u u ıan f" 1 V ı il . r ar. 

'b' amelelerde ıat, er ı e.-ı erı H •yeti k .1 Bu gı 1 mu ararı e t .. sbit olu-

nur.M dd 2ı _ 3242 nu naralı kanun h jkü :nlerıııe t f k 
a e . . z· B k ev ı an dağttılmak 

.. T·· k·ye Cümhurıyetı ıraat m ası tarcıfından b d 
uze e, ur 1 I . .1 b • d Uğ ay taleb edil 

. h 1• de ofis bu suret e ıstenı en ug ayları ke J· • 
mesı a ın nuısıne ma 1 olduğu 
fıatla setar. . 

Madde 23 - Ofisin banka ve kre Jı i,leri lktı., l V ı. · ı t' . d" k . e"a e ın n ır e • 
tifleıi dairesinde Türkiye Cümhu~ıyetı Zıraat Bankasile ofis arasında ak· 
tedilrcrk mukaveleye göre mezkur bankaca yapılır. 

JSonu Var) 
Dar .aaemtaııyet atkdilmekted1r 1 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

ı ~ 
K. ·s. K. S. Kilo 

Koza 8,62_=:_1:.. 8,75 - - - . --
Piyasa parlağı_ • 33 36 
Piyasa temizi__. __ 27 1 

1 

1 
1 

Klevland 41 1 41,75 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 

~I Yerli "Yemlik. 
1 • "Tohumluk. 5 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns - 1 

Yerli 412 4,50 - -·--
• Men tane 

Arpa -Fasulya • 
- 'i'\ilaf . 

-
Delice 1 
Kuş yemi 

1 Keten tohumn 
-

Mercimek 1 
Susam 1 

UN . 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :c ..:: Dört yıldız Doğruluk ., 
~ :.: üç ..2 c: • . 
o - Simit :':: a; " ;,..: > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 

N CJo ... üç 
" " 

Simit " 
Liverpol Telgrafları 

...... 
Kambiyo ve Para 

2 I 1 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 5 24 Liret 

ı--
2. Kanun Va. -4 88 

Rayişmark 

Frank (Fransız) - 3- 31 
Mart 4 85 

" Sterlin (ingiliz ) - 5- 87 
Hind hazır 4 ,w Dolar (Amerika) !25 1 79 
Nev~ork 8 1 33 Frank ( İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac1k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

8-156 10116 Numara: 200 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başl.ımıştır. 
Hındistrn, Seylan, Çin'e Cavadan c'oğıud2n doğıuya rnüesstse na. 

rnına grtiıilrn rn rrüntd:ap. trze ve h l·ulu Ç2) laıdeıı \\ıkuf ve itina ile 
yapılan haı manlaıdır. Her zevke göre drğişrn nuwaralı trrtiplrıi vardır. 
Muhtelif cırs ve l:ü>üklükte J..utu ve palretlrr içtrisinde sa tılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 

1 Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 
etiketi nefaset ve halisiyetinin ttıninatıdır. 

Adanada : Ali Riza Ktl ' eşrkeı ticaıtlhcnrsi ve ıyı cıns mal satan 
bökkaliyelerde salılır. 

Umumi depoları ; l~t<dul Tblmi,cnü l''o . 74 ( Kuıukahveci hanı 
ahında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf dresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

1 --------Dok~-r--O ___ p_e-ra_t_o_r _______ , 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Beri in hastahanelerinde uzun m üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 1 

fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12- 8, öğleden sonra 
2 - 6 ya kadar kabul eder . 959~ g. a. 

, 
Fakat l
şey~ 

ehe:; ~ 
B DOKTOR 

İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 

iskan dairesi 

apartımanında 

Hastalarını hcrgün sabahtan akşama l adar kabul eder . 

--------oynamaktadırlar. yuruu. 

ya:ıında 

ı 
10-26 10040 i 

iktisat Vekaletinin 19- 8- 938 tarihli resmi gazttede neşrettiği yeni 
bez fiatlaıı esasları dahilindP fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip 
No. Genişliği 

çifçi bezi 2 90 

Beher 
Top m. 

36 

Behe-r 
Top Fi . 

729 

1 - Salışla-ı ımız pqin ve fabri~a leslin idir. 20 topt2n aşağı verilrn 
sıparişlere yüzde 2 zam yapılır. 

2- Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 

4 10054 

. ( 

._ Kiımbar~ biri 
1 

\. .... .. ... 
:..._ . \' 

' 

• 

• 

' 

TlıRKIY! 

ZIRAAii100mst 
\f;'"l TU \,o""'ll"" ' " o 

Dünyayı 939 model SABA 
radyolariyle Dinleyiniz 

F ev kala de Yüksek 

itina Kalitt 
Senelerce takibedilrn SABA şöhreti. 1938-1939 srnesi nıevsiminı 

dahi ayni ~öhreti l<k i le1wi~tir. Gtuk El ıktr i k ~e gruk Mtkanık nok 
talarında son dertce hassaslık. 

Saba radyolarında kullanılan madde cinsi sayesinde bir dün)" 
rağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur , 

HALiHAZIRDA T AKRIBEN SATILAN VE SAYISI BİR 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHiPLERiNi 

SON DERECE MEMNUN ETMiŞTiR 

Sizde memnun olursunzu bir 

ve size daima neşe getirir. 

Saba radyosu evinizi şenlendi~r 
zör 
bi Satış yeri - Hükumet cadde~inde 

Ömer 
ba 

Başeğmez~ 
Tic3rethaııesi Telefon - 1r 

9490 66-90 _________ .;,;. ________ ,_, __ ;.;....;..;.. .... ~-----~ 
. .. stem 

Tornacı alınacaktır 
Ankara Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacıalınacaktır. Fabrikaları· 
mıza girmek istiyrnlerdcn lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
lzmirdekilerin lzmir silah fabrikasına, vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. 

27, 29-ı-4-7-10-13-16, 19, 22 10119 

Herkesin 
•• 

Om er 
çok iyi bildiğini 

Başeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş vE Kok 
Sob;ıları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok + Ateş== Ekonomi 

Satış yerleri · 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
l_O_m __ e_r __ B_aş_e_ğ_m_e_z_ 

9490 

Zayi makbuz 

Muamele vergisi borcuma muka
bil Adana tahsil şubesine ödediğim 
paranın 8740 - 696770 numaralı ve 
14- 3 - 938 tarihli makl.ıuzunu kay· 
bett!m . Musaddak suretini çıkara· 
cağımdan mezkur makbuzun aslının 
hükmü kalmadığını ilan ederim. 
Katlı iplik fabrikası sahiplerinden : 

10139 HAKKI SALiH I 

1 Kiralık köy 1 
değirmeni 

Yüreğir ovasının meı kezinde 
ıyı varidat getirmekte olan bir köy 
de!ıirmeni kiraya verilecektir. iste 
yenlerin idarehanemize müracaat 
lan, 

65-90 

r ., 

Türksözü 
Gündelik sıya si gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış nıcmlcl<.cller ıçın Abone 
bedeli değ ş net yaln,z posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçin ıdareye mür•· 
caat edilmelidir. 

Umumi neşriyat müdürü 

VI 
y 
r 
al] 
ta 
a 

c. 1 
!~Macid Güçlü ---

'~----.. Adaııa Türksözü matbaası 


