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Roma 
Ziyareti 

İngiliz Başvekili 
ile Hariciye uazırı 
Romaya arabulucu 

1 
sıf aliyle gitmiyor! ' 

- Plyer Domlnlk -

A
rtık İtalyaıı halkı bu mese· 
leden bir şay anlmamaya 
başladı. Kendisine Franı;a-

nın boyun eğeceği söylenmişti, hal-
t< buki Fransa boyun eğmemiştir. Ken. 

disine lngiltere'nin Fransaya boyun 
eğdireceği söylenmişti, halbuki f ngil· 

il 

a 

t 

kc 
ı< 

tere bu işe karışmaktan çekinmek
tedir. 

Londra matbuatı baştan aşağı 
İngiltere'nin tavassutuna muhalefet 
etmektedir. Tay mis diyor ki: 

'·B. Çemberleyn'Je Lord Halifak
sın, Roma 'daki ikametlP.ri esnasında 
araya girmeyi teklif edece.kleri hak 
kandaki yabancı haberler, Ingiliz gc"ı-

• riişünün :amamiyle ycınlış bik tefsiri· 
Si tıi teşkil edtr ,, 

c, 

e 

"8, Musolmi 8. Çenbeı leyn'e Fra-
sanın ltalyıt'yn yapacağı tavizlerin ııe ı 
kadar münasip olacağını anlalmıya 1 
kalkıştığı taktirde, İngilih b kanları, j 
ltalya'nın Fran;a'dan bir istediği var- 1 
sa. bunu, hiç \'akıt kaybetmeden 
doğrudan doğruya istemesi ve muka
bilinde tavizler t~klif etmesi icap e:tt
iki cevabıni vereceklerdir. 

lngiltere,nin arn bulucu s1fatiyle 
hareket etmek için hiç bir selahiye-
ti olmadığını, fakat ftalya, sözünü 
dinlemek isterse, bütün ihtilaflı nok
talarda derhal Fransa ıle müzakere- 1 
ye başlaması muvafık olxcakJ da söy-
liyeceklerdir ... ! 

İtalya bilhassa bu kadar fazla f 
bağırmasa iyi eder, çünkü Frnnsa'nın 
ondan korkusu yoktur. Fransızların 

Marn ve Verdön'ün adamları. 1919, 
1916 ve 1918 de püskürten olduğunu 
yirmi kere tekrarladım. Operakomik 
yaygaracıları onları ürkütecek değil· 
dir. 

1 

Şunu da ilave edeceğim ki bi
zim şimali Afrikada 125.000 askeri
miz \'ardır. halbuki ltalya'nın Libya· 
da dördü beyaz, ikisi yerli olmak 
üzeı e altı fırkası vardır ve bunların 
mecmuu ancak altmış bin kişidir. 

Dünkerk urhlısının moder bir 
gemi, Akdenizin yegane modern ge· 
misi olduğ'unu, ve lngiliz zırhlıları 
müstesna hiç bir gP-minin ona karşı 
koyamıyacağını d a ilave edeyim 
mi?. 

ftalyan gazetelerinin lspanya'da 
kahramnn ye fena silahlı katalanlar 
üzerindeki 'muv:ıfhıkiyetleriyle öğün 

dükleıinı işitiyoı um fak at bu muvaffa 
kiyetler bugüne kadar chenımiyetsiı 1 
kalmıştır ve şun:.t da söylemiyccesaret I 
rdeccğim ki fra nsızlaı hem kahra I 
nı rn l11·m de iyi sı· lahlıdırhır. 1 

!tal) an mancvr ısını çok iyi a ı~
dık ; bu mnnevra Frans.ıyı enler nııs 
yonal ı;,ıhJya çekmiye matuftur. 6. 
Musnl.ııı, 8 Çemberleyn'e en ı;"si 
'lort devle•ın Munih,ıc olduğu gıbı, j 
rncsela Roma'da toplıınrna·u olııcağını 
izııh l'd erktir. Oıada Duçe iki kaşıl. ı 
ta Cıbutı'yi ve Tunuo;'ıa burasını fılen 

ltalyan yapacak imtiyazları elde ede 
ce~ini he .. aplamakıadır. 

Kiminle ekleniyorlar? 
M dern Tunus'u Franı;a adeta ye 

niden yaratmıştır. Bir zeytin ormanı 
dikmiş şehirler kurmuş, yollar ve de· 
milyı>llar ynpmış, ve elli y~di sene 
gayretten sonra italyan ar gelmiş bize 
hak" )arından bahsediyorlar. Cibuti 
için de aynı şey söylenebilir. Biz Cı
buti'yi yok.tan var ettik. Refiklerimiz. 
den biri Adisababa-Cıbuti hattının 
kilometre başına bir beya1.a ve traver 
s başına bir yerliye mal olduğunu sö 
ylüyordu. Ve biz bunları, demiryolunu 
Cibuti'yi ve Tunus'u üstelik mühendis 
ve askerlerimizin mezarlarını . bütü ı 
bunları bir nevi kaba ultimatom üze
rine verecekmişiz ı 

Hakikat şudur ki ltalya, anşlusun 
yapıldığı gün yenilmiş, südct ülke~i 
rıin ilhakı günü tekrar yenilmiş, Ro 

_ Gerisi ıkinci sahıfede _--
......,.,... .. ___._ --------

Fransız başvekilinin dönüşü 
''SULH ARZUMUZ BiR 
ZAAF ESERi DEGiLDiR,, 
Daladye Cezair valisinin ziyafetinde 
dün çok maindar bir nutuk söyledi 

Paris ; 7 (Radyo) - Havas ajansı bildiriyor: 1 söylüyorum; Şu bilinmeli ki Fransa, bir karış toprağını 
Fransız başvekili bu sabah Tulon'a gelmiştir. Dün vermez. Ve Fransızlar Fransız topraklarını müdafaayı 

Cezair valisinin verdiği ziyafette Fransız başvekili de- 1 iyi bilir ve buna her zaman kadirdirler. Tehditlere zer· 
miştir ki: , re kadar kulak asmıyoruz. Tehditlere boyun eğecek za· 

-- Sulh arzularımız bir zaaf eseri değildir. Tekrar vatlı değiliz. 

Hay Çeml>erlayin 

iNGİLİZ NAZIRLARININ 

ROMA ZIY ARETi 
PROGRAMI NEDiR 

Roma ziyaretinden evvel bir Paris 
mülakatı teklifi kabul edilmedi 
Roma: 7 (Radyo)- lngiliz başvc· ı 

kili Çemberlayn ile lngiliz harıciye 
nazırı Lord Ha lif aks Roma ziyaretine 
ait proğram bugün, neşredilmirtir 1 

Bu proğrama göre, ilk gün Roma, 
hariciyesi, lngiliz nazırları şerefine 
bir ziynfet verecektir. Akşam Muso
lini venedik sarayındada ayrı bir 1iya 
fet verecektir. Ertesi gün misafir na 

ler Fransa başvekili ve hariciye n~ · 

zıriyle görüştükten sonra Romaya 
gidecekler ve cumartesi oradan ay 
rılacaklardır. 

lngiliz nazırlarının Romada F 
r ansız f tal yan münasebetlerini ve Is 
panyol meselesini de görüşecrkleri 

söylenmektedir. 

rv·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·"1 
i KAMUT AYDA ! 
• • • • i Bankaların i 

1 ,1.blançolarını i 1 tetkik işi ı 
• ! 
! Ankara: 7 (A. A.) -- B J • 

1 ! yUk mlllet meclisi bUtce ı 
! divani muhasebat iktisat 1 ! ve maliye ile ziraat encU- • 
! menleri azaları bugün hU 
! kOmet murahhaslarmm iş
! tlraklyle TUrklye cUmhurl 
! yet ziraat bankası etlbank 
! sUmer- bank umumi heyet· 
! ıerl hallnde toplanarak 
! mezkOr banKaların yılhk 
• i blançolarmı tetkik etmı, · • 

itlr. • 

Hindistanda dün 
bir İngiliz zabiti 

öldürüldü 
Yerlilerin hü:umu 

Rombay : 7 ( Radyo ) - lngi 
li7. Ajanı Yüzbaşı Joıef bu sabah 
Yerliler ıarafından taarruza uğraya
rak ı;opa ile öldürülmüştür . 

Yüzbaşı 1917 denbed Hindistan. 
da lngiliz istihbaratında çalışıyordu. 
Son günleıde vuku bulan mevzii ih· 
tilafları hnlle çnlışıyordu • 

zırlar Meçhul askere çelenk koyacak ----------------~ 
tardır. Ve müteakiben kralın öyle ye· 
me~ine gideceklerdir. Akşamda Kont 
Ciyano hususi bir ziyafet verecektir. 
Eıtesi gün de Papa bir ziyafet veı e· 
cektir. 

Nazıı lar Rornada iiç gün kala· 
caklıırdır. Dordündi gün 1 lalifoı..s I • 
Ceııevıcyc gidecek, Çembeı lrıyn Lon· 
d1<1ya haıckcl ccleccktıı. 

R•lnıtı 7İ~·afcıir.dcıı evvel Fıaıısa 
hükü ncıı. lngıl z ıı:n,ıı lı:ırıııa bir Paı is 
nıiilakatı tcklıf ~ıııı i~sı:ıde bu •do.lif 
isııf cdılmıvecck ıır. 

Lorıdı~: 7 (!<. ıdyo}- lngılız: baş 
vekilı ile" hur.cıye nazırı salı günü 
Londra<l ;ın hu.-htle Parise gelecek 

Televizyonun 
mühim. rolü 

- .L 

J.'ıl isi i 11 /,o ıııfı·ııı 

Filistin Konferansı 
ALMAN ZABITASI 
KISA BiR ZAMANDA 
BÜTÜN ALMANYAYI 
ISTICVAB EDEBiLiR 

Romanlardaki meşhur polis hafi · 
yesi Şerlok Holmes buğün çıkıp insan 
lar arasına gelse herhalde kendisine 
artık iş bulamaz. Çünkü, bu gün po · 
lisler:n cin·1 yet takibinde kullandıkla· 

rı usul o kadar ilerlcmiştirki Şerlok 
Holmesin zekiisınıı ihtiyaç kalmamış· 
tır. 811 işte de fenden çok büyük bir 

I Konferansa Malkom Makdonal
dın riyaset edeceği söyleniyor 

istifade temin olunmuştur. j 
Cinayet hıkibi ılmindc en son te· 

rakki ıclcı,;izıyondur ve bu sahada 1 

- Gen.si ilm.tı:ı af ~e -

KONFERANS, KANUNSANI AYI 
NIHAYETLERINDE TOPLANACAKTIR 

Kudüs 7 ( Radyo ) - Filistin 
Konferansı Kanunsani nihayetlerinde 
açılacaktır . 

Bu konferan~a Malkom Mak· 
donald riyaset edecektir . 

Romıdan avdctde, Bay Çem
bcı layn filis in mesclesinı tamamiy
lc c'c al,cak ve artık bu meselenin 
.okuntfen hallı ıçin ieab edeni y"apı-

lcaktır. Suriycnin bir heyet gönde· 
rilp gondermiytceği henüz malüm 
değıldir . 

Fili.stinden iştirak edecek hey· 
etlerin tesbitinc başlanmıştır. Filistin 
Müftüsü Hacı Hüseyna'nin konferan· 
na ıştırak edip t tmiyecegi hcnuı mel· 
hlm dczildir . 
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" Fransız Cebelüttarıkı ,,nda 
Büyük bir faaliyet var 
Un _ K • Sani ) rrek Maltanın tahkimi Fransa için ol· 

[ Ser . . 
1
. "f ran 1 duğu kadar lngilterc için de mühim 

Tunustakı Bızerta ımanına . ı bir meseledir. 
sız Cebelittarıkı • ismi verilmektedır. 1 Fransanm Bizertadaki tahkima-

Burası hakikaten Sardon~a ;e ı tını, müsaade edildiği nisbette gez. 
Sicilya ad.ııları arasında gelışl ır miş olan bir fngiliz gazetecisi gör· 
boğaz teşkil etmektedir ve ta yanın,, düklerini şöyle alabyor : 
bu bağazdaki pantellaria adasına • Tunustan şimale doğru giden 
mukabil büyük bir müstahkem mev yol Akdeniz sahiline yaklaşırken, 
kidir. T daha Bizertaya on mil kala, etraf· 

" Fransız Cebelittarıkı " . u?,u-.. taki tepelerde, manzaranın güzel
sun ~i;nalinde kuvvetli bir .d~nız ussu liki ile hiç te ahenk teşkil etmiycn 
d~r. ve Tunusa gerrk denız en. ge batı inşaat görmiye başlıyorsunuz. 

d 1 k bir taarruza Bu f 1 1 l d · k rek h wa an gt: ece .
1 

" nlar ası a ar a enıze a· 
karşı büyük müdafaa tertibatı 1 ~ dar devam ediyor ve sahile bakan 
tahkim edilmiş dulunmaktadır. . tepelerde denize çevrilmiş toplar 

Fransa Bizertanın tahkimine bıl · la karşılaşıyorsunuz . 

hassa son zamanlarda büyük bir hız " Fakat Bizertada daha bir çok 
vermiştir ki bu da ftalyanı~ Sardun tahkimat vardır ki bunları görmek 
yrda. Sicilyada ve pantellarıa adale kabil değildir. Sahildeki müstah-
rındaki tahkimatına mukabele sayıl- kem mevkiler biribirlerine yer altı 
maktadır. mccralariyle bağlıdır • 

hal anın bilhassa Pantellariayı " Bizertaya girdiğiniz zaman 

hk
. .Y. hu geçidi kapamak ve ise kendinizi güzel bir şehirde bu· 

ta mu ıse. . .. • 
bu suretle fogilterenin şark yolunu lunuyorsunuz.. Sınalar guneşın al-
kesmrk niyttinde olduğu son zaman tında parlamakta, caddeler göz 

1 d d
. dor..uran düşüncelerden kamaştırıcı bir güneş ile çalkan-

ar a en ışe 1' l k d 
b. 'd" B a mukabil lngiltere Ma . ma ta ır . 
ırı ır. un d " Ş h" d d 1 k kendimi tayı tahkim etmektedir ki, bu ~ a e_ ır .. c .. do abşırlden T 
.... k B · nın Akdenizdekı en tersanenın onun e u um. crsa· 

Buyu rıtanya . k b'' "k b' d . 
1
. "b t · · sayılmaktadır. nenın apısına uyu ır emır 

kuvvet ı no e çısı . . ·ı . . NMb . h" . . 
1 1 

Sardonya zıncır gerı mıştı. o etçı uvıyetı· 
Bir taraftan ta yanın ' d .. d" · 

. . k" '"k f kat mevkii mı sor u ve goster ığım evrakı 
Sıcılya ~e çok uçu ıi r~a adasındaki I dikkatle tetkik etti. Sonra yanı· 
kuwetlı olan Pante 8 .. ··ı·· b" ··b · d' . ft buna mu· j ma sungu u ır no etçı ver ı ve 

hk. t dığcr tara an, . . 
ta ıma 1• B' t da lngilte· ıçerdc daıma onunla beraber do· 
kabil, Fransanın ızer ~b· 'ıer buğü : !aştım • 
renin Maltada aldığı te ır d' r ! " Tersanenin rıhtımında büyük 

kd 
. !es nin en ı:n ışe ı 

nkü A enız mese · k'I t kte 1 mulıriı ler ve torpidolar sıralanmış· 
'"h" \dasını teş ı e me 1 

ve mu ım '.'~ k 8. rtanın ge - Gerisi ikinci sahifede -
dir. Bunun ıçın. gere ıze ' 

-Dünkü 1 
1 

1 

. 
yenı 

hadiseler 
1 --------

MACAR ÇEK 
ÇARPIŞMASI 

Çek askerleri, hili 
Macar topraklarında 

Müşterek bir 
maması için 

komisyon 
faaliyete 

• • 
ışın uza-

• 
geçıyor 

ad o) - Macar Çek hudutlarında geçende 
Budapeşte: 7 (R Ydedlkodusu MUA devam etmektedir. Bu 

vuku bulan hftdlsenln 1 in iki --
ı,ın biran evvel halll ç Is 
taraftan mUte,ekkll bir kom . İSPANYADA 
yon toplanacaktır. - . al 

Ç 
.. k" Çek askerleri hala ışg 
un u d ekilmcmişlerdir. 

ettikleri saha an ç . . · ı d" 
E . 1 Çek askerlerının soy c ı 
~ır a ~-nanb askerler mevzii bir iş-

ğ'ıne gore u ' 
gal emri almı~lardır. Ç 

Prağ : 7 (Radyo) - Macar· c· 
koc:Jovak hududunda Munkaca şehrı 
Ci~arında bir çarpışına olmu~tur· .Ma· 

· d.,,.. gore şım-
car ajansının bildır ıaıne . ba 
diye kad r Macarlardan sekız su y 

"J " Çekleıden de beş 
beş asker o muş, b ı 
asker cenazesi şehir civarında u un· 

muştur. . 
Çek topçusu şehrı bo.mbardınıcın 

t • t"r Vaziyet vehametını muhafa· 
e mış ı . h d" 
za etmektedir. Prag hükümeti a ısc 
hahhında tahkikat yaptırmakta oldu
ğunu \ 'C meseleyi bir Çek-~a~ar ko· 
ınbyununJ. havale cdıfocc.gını Maca. 

rıstana bildırmı~tir • 

Cümhuriyetçiler müdafaa 
sistemlerini değiştirdi 

Barselon: 7 (Radyo)- Dahili 
harp hakkında cephelerden alınan 
habC'rlere göre, Cümhuriyet kuv· 

vetleri son hafta içinde iyice faik 
bir vaziyete geçmişlerdir. Franko 

kuvvetleri birçok cephelerde boı 

guna uğramıştır. 
Cümhuriyetçiler müdafaa sistem 

lerine yeni bir şekil vermişlerdir. 
Harbin yeniden hararetlendiği görül 
mektedır. Nasyonalistlerin de haıır 

· lı\;larda bulundur ıoylenmektedır , 
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"Btn i~tikl:ali karrnlık görüyo
rum Bu görüşüm sizin vataııırııza · 
da şamildir. Gün gelecekki siz bizim 
nezdimiz·le bu!unnıuş olduğunuzdan 
dolayı talihinize şükredeceksiniz. 
Siz burada kusurlu bir devlet me
kanızması, fena tcchiz edilmiş bir 
ordu, korription ve lnflation tanıdı 
nız hu ftnalıklar sizin memleketi 
nizde de baş gösterince yeni bir 
~eyle karşılaşmış olmadığınızı gör~ 

ceksiniz. Bütün bu fenalıklar bizde 
olduğu gibi sizde de kaybedilmiş 
bir h.ubin avakibi olacaktır .• 

Bu Zeki ve uzağı görrn adam 1 

meğer nekadar haklı imiş; Harp 
ten soma bizim düşündüğümüz ha 
ıin vaziyeti o, daha o vakit bir 
peygamher gibi evvelind,n ka,fd 
m'şti! Müşarileyle daima sıklaşan 

münasebetimiz bana çok şeyler 
kazandırdı. Türk halkının ruhunu 
yakından tanıdım, maiyctime yapa· 
cağım muamelede ve !şaakın ahval l 
v~ şerait ve hususiyetlerini muhake j 
mede isabet ve emniyet kazandım. 1 
Bu sayede mevkiim ve vaziyetim ! 
haylı kuvvetlenmişti. Biitün dertle 1 
rim ve müşkillerim için hervakit ' 
tam bir itimatla kolordu kuman 
danlarıma müracuat edebilirdim. O 
beni her vakit memnuniyetle ve 
tam )ir ~çık kalplilikle '.11aksaJa uy_ 
gun tedbırler hakkında ırşad cder·1ı. 
Bu suretle kendisine arkadaşça 

yyakıulığım sayesinde lsmd bey 
hakkında şu kat'i hükmü edinmiş 

tım: 

Amir ve mafevk ·olarak kati, 
sarih ve müsbet tedbirlerinde basi· 
retli, gay<" ve hedefinden emin ıııa 

iyet ve madunlarına karşı maame 
~inde adil ve hayırhah tfrad içın 
şefkatlı, tekayyüt ve ihtimam sahl· 
Li. 

Efrad onu ateşin bir muhabbet 
le s~verdi . Alman zalıitleriyle n•Ü 
nasebatında müşarilt}h fevkala le 
b;r nezaket ve f~tanrlle temayüz 
etmiştı. Haylı ilerlemiş bir yaşta bu 
lunan Mareşal Limrn vcın Sandt•r>ın 

kendi nefsine tahmil ettiği zorlu gay 
retlerin ismet hayranı idi ve onu u· 
zağı gören bir kumandan olarak 
takdir ederek Çanakkaledeki yıik· 

sek hizmetlerini teıııin eyledi Gene 
ral Fafkenheine karşı ise haylı so 
ğıık davranmıştır Kısa bir muddet 
yıldırım ordu!aıı gurupuna kumanda 
elmiş olan Falkenhein Türklerin 
haleti ruhiyesini anlamağa m•a!Psef 
muvaffak olmamıştı. 

19 Eylul 1918 de l:ıaşlaydn ve 
nihayet Mürk ordularını bozğuna 

sevkeden kat'i mücadelede ismet 
Bey imtisal nümunesi t~şkil eden ve 
hiçbir an akamet göstermiyen bir 
kumankan olarak tem•yüz etmiştir. 
Onun kumanda .ettiği ü~üncü kolor
du 7 inci ve dördüncii orduların ric' -
atini setir ve temin eı.irn dümdar 
olmuştur, lngilizlerin fair kııvwtle
riı e ve Arapların isyanına karşı l- u 
ric'otta yapılan çetin mücadelelerde 
ismet daima harp ve mücadele sa· 
hasının mihrak noktasında giiıülür· 

Demir sdabetindeki itidal ve 
sükutu ile o, kıtaatının bakiyesini Bi 
san cenubundaki Elşak tepeleıın! 

götürdü. 

Burada her tarafı düşmanın ta 
ınamen çevirmiş olduğu Jıab;;rini al 
dı. Ancak Şerıa .nehri üzerinde ce 
surane bir cebri geçitle kurtulmak 
ıçin zayif bir imkan kalmıştı. 

Zeyiata bakmaksızın bu imkan· 
dan ıstifa.le tlmesini kendisinden rı 
ca etmıştıın. O kararını hemen der 
vermışti . Bunnn üzerıne 25 Eylulde 
cqkun ve sürükleyici n hir iızerinJt: 

geçid mııvaffaklyetli oldv ve bakı 
yelüssüı uf kurtuldu. 

N•hri g•çtiktrn 'onra ilk tevak· 
kuf yerinde (Fer ha ı· öyünde) ismet 
beni gördü K ndısin e tam habe·i 
verdiğimde heyecanla ve sessiz be 
ni kucakladı. rliılikte yolumoza de 
varn dtik. 

Yolda krndisine gögüs cebim 
den çık~rdıf(ım ve Şeria nehı inin ~u 
yunda ıslanarak tanıamiyle yun.uşa 
mış olan karıma ve kızıma '!it re· 
simleri gösterince nükteli bir tarzda 
şıı siizlerle bnıi te•elli etıniştı: 

•Aileniz b~htiyaı dır, Şerıa suyu 
ile vaftiz edilmiş ol-iular,. 

O gürün akşamında Ao!un'da 
Ali Fınt paşaya brşı biıioci fırka· 
nın hizmt:tlerini ve venim ittihaz et· 
tiıl'inı te,Jlıirl~rımin i.•ahetlerini en.i· 
lekar sözlerle fıiıdiıe ve takdir etli. 

Kibar ve asil Lir tevaıu ile biz· 
zat kendisine ait olaıı ,hizmc:t ve 
muva!fakiyetl erı ve kendi omuzla 
rında yüklü olan büyük mesüiiyrtle 
ri sükut ile geçiştirdi 

Adana kurtuluşu A •k d k ı 
münasebetiyle merı a an parnu 

Dahiliye Vekili-
mızın cevapları 

Vali ve C.H.P. Başkanlığına -
Adana : 

Adananın Kurtuluş yıldönümü 

münasebetiyle gösterilen içten dur · 
gııya teşekkür eder, saygı ve sev 

giler sunarım. - Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri Dr. R. 
Saydam. 

Halkevi Başkanımız 

Kasım Ener 

Şehrimiz Halhvi 
Çiftçiler Birliği Reisi 
Ener dünkü Ekspresle 
şehrimize gelmişdir . 

geldi 

Başkanı ve 
Bay Kasım 

Ar.karadan 

Türkkuşu umum 
Müdürü 

Ve Pro i"l!sÖr Eğli 

Türk kuşu Umum Mü.lürü Yar· 
bay Osman Nuri ile Profesiir Egl i 
şehrımize gelmişlerdir . 

tohumu getiriliyor 

Gelecek 
de 

tohumlardan bölgemize 
verileceği söyleniyor 

Haber aldıjımıza göre, Ziraat Yekllletl memleketlmlzdekl 
pamukların cinslerini islllh etmek için Amerlkadan yUksek 

kalltell on ton pamuk tohumu 
getirtmeye karar ver mlştlr. 

Bu lohumlarcan bölgemize de 
bir mikdar verileceği ve tecrübeler 
yapılacağ"ı sciylcnmektediı. 

Roma ziyareti 
- Birinci sabifeden aıtan 

1 
ma protokollannın s:;ya düştüğü giin 

Üç aylıklar 

Haber aldığımıza göre, üç aylık 
yoklamalar için ,bir kanun layihası 
hazırlanmıştır. Layihaya göre maaş 
sahipleri ııüfus tezkerelerine yapıla 
cak meşruhat ile yoklamasız aylık 
!arını alabileceklerdir. 

Tediyat birkaç gün içinde yapı· 

lacaktır. 

bik 

Bu usulün marttan itibaren tat 
olunacağı söylenmektedir. 

Dünkü hava 

ycnilmış' B. Fon Ribbentıop, Kont 
Cianoyu, sşağı karpat ukraynasını 
müstakil yani ALnanyanın nüfusu 
altında bırakan veya hüküm kararı ı 
nın altınını ımzalamıya icbar ettiği 
güıı yenilmiştir Hakikat ·u<lur ki, 24 Gö.c yüzü kapalı. Hava hafif 
ilkkanununJanberi, döct ltalyan fırka 1 rüzgarlı. En çok sıcak 13 derece 
sı Katalonya'da ılerliyrmenıektedir. \ 

Onları durdurmak kırmak ve ı~ceyhan Elektriği 

----
uvarlar bile her sene ki
reçle badana edilir : Le
kelerini kapatmak , ~ irli 

rengini örtmek için ! 
Bir kadının yüzü de böyledir . 

Çilleri , lekeleri , buruşukları kapat
mak için muhakkak surette mal:yaja 
lüzum vardır. Fakat , nasıl duvarları 
temiz, yeni bir evin odalarını her yıl 
muhakkak kireçlemek veya boyat
mak icabetmezse, bir genç kız yüzü 
de böyle bir ameliyeye mühtaç de 
ğildır. 

Kızlarımızı süsten. şatafattan zi
yade temizlig-e ve sadeliğ-e . alı_ştır
malıyız . Ve onlarda bu zıhnıyeti 
kökle~tircbilmek için de ablaları nü
mune olmalıdır. 

Bilhassa mektep kızları için bu 
böyledir . Bir ev kızı bel~i. ~övle 
bir kavıt altında kalınavabılır · Fa. 
kat taİebeye, höyle bir imkan bıra
kılamaz. 

gazetesinde bu rnev. 
yazı vaıdı · Şöyle 

Rir Avrupa 
zua dair bir 
deniliyor ; 

" İngilterede bir kız o~ıam:kıe. 
binde hemen bütün talebenın YUzlc

ı rine allık, pudra sürdükleri .: dudak. 
!arını boyadıkları görülmüştur · 

Anaları babaları kızlarına bu ha\. 
!erinin sebebini sorduğ°U zaman 
k11lar : 

- Ne yapalım ! Hocan:ız ö!!"
retti ! Diye cevap vermişlerdı · 

O zaman çocukların anası babası 
mektebe müracaat ediyorlar ve ha. 
şojtretmen olan bir kadın muallimin 
hakikaten kızlara nasıl tuvalet Ya· 
pılacağı hakkında ders verdiğini oıı-
reniyorlar . 

Onun idaresi altındadır ki ko 
!ordusunun bakıyesi bundrn sonra 
da kısmen muvaffakiyetli ağır mu 
hareheler vererek 6 teşrinievvel 1918 
de Haleh'e gelmişti 21 ilkteşrinde 

ben, mütareke akdi mukaıın olma· 
sı selıebiı<Je Türk hizmelinden a)'rıl 

dım. 

Yarbay Osman Nuri ve Profe 
' sör Eğli ~ürkkuşu binası inşaatını 

tetkik edt'ceklerdir . 

ınağ l ilp etmek hususunda da bizden ıl 
yardım giirdüklecini um:luğuz katala 
nlaı a güveniyoruz. Hakikat şudurkı 
11 sonkanunda B. Musolıni, B. Çenı 
bnleyn'ı kabul edeceği zaman, Duçe 
bir mağlup çehresi taşıyacnk ve bir 

Ceyhan Belediye Reisi Sala· 
heddin Sepici dün şehrimize gel· 
mişlerdir. Salaheddin Sepici bugün 
Ankaraya gitmektedir . 

Mis Rayt ismindeki bu. muallim 
kendisini şöyle müdafaa edıyor : 

- Bundan bir müddet evvel 
mektepte bir konferans verilmişti . 
Konferansı veren zat hayata hazır. 
lanon genç kızlarm nasıl süslenecek
lerini , nasıl tuvalet yapacaklarını 
da öğ-renmeleri Jazımgeldiğini söyle
mişti. Ben ele on-:lan sonra her s~nıf 
talebesine boya sürmenin usulunü 
öğretıim. Fakat bu dersi ancak bır 
kere verdim ve " herşeyi bi[mcli 
fakat yapmamalı ,. dedim · ·· 

Kend ısi hakkında çok d'Fin hür 
met his<tleri duyduğ-um Kolordu 
kumandunıınıza şahsan veda etmek 
imkanını bulamadığımdan pek mü 
teessifim. Kendileri o vakit alebce 
le !stanbula hareket tlmişlerdi, 
çünkü orada mevcudiyetlerine şid
detle ihtiyaç hissolunmuştu . 

Müteakip yıllarda ismet Paşa· 
nın istiklal kahrıunanı, muzaffer 
diplomat ve nılıayet başvekil ola 
rak yaptığı lı:znı.tler tarihe geç 
nıiştir. Onun .ıdı, müteveffa Kemal 
Atatürk ile en sıkı biı tarzda bağ 
lıdır • 

1922 22 istiklal mücadelesi 
Türkiyenııı kalkınmasının başlangı· 
cır:lır. Umumi harp ise onun inhit.ıt 
devcesinin sonu olmuştur. Umumi 
l-liçbır Tiikk lw inhitat devresini 
artık lıatırlaınak istemiyor. Bunun 
İçindir ki vaktiyle yaptı~ırrıız silah 
arkadaşlığı unutulmuş gil:ıirlir. Fa· 
kat harple diişmana k.ır~ı kan dö
kerek hıı;ııle gelen lıağlar hiçl'ir 
zaman çöz ;l-nt·z. Na ıl ki mazi her 
ikı milleti ınüıterek bir ıııüı~adele 

için birleştirmişse istikbalde de 
ıı,uslıhane bir işbirliginııı her iki 
ıııilidin karşılıklı lıcaret, sanayi, 
kültür ve ilim sahalarındaki mü.1a· 
sebetlerine inkişaf vermesini ve 
dostluklerını daha ziyad~ kuvvet· 
lendirmesini temPr,•,i ederi·ıı . 

Şarkta yaqdığım hayatın ha· 
tıralarını ıh,iva ı- leıı kit•hımı hu 
tenıennılerle bitirmiştim. Şimdi İs
met ,İnönüoün Türk devletinin ba 
şına g~çmiş olması hadisesi üzı ri 
n~ bu temennil•rime ilave edecek 
siizüm ancak bunların hemen ta· 
hakkuku ümit ve t•mennisidır . 

-SON-

Bulgaristana 
girecek eşya 

Sof ya : ı ( Radyo ) - Bundan 
böyle- hükumet hesabına Denizden 
getiı ilecek eşya Bulgar vapurlar le 
rıakledılecektır . 

Ve dış memleketlerden yapılan 
ruübayautta bu şart konacaktır . 

Aydında Banka 
kadastrosu 

ara bulucu değil, bir fransız dostunun 
sözünü keserek ken.iisine Fransız im l 
paratorluğuna ait işlere ancak Fran-1 
sanın kaıışabileceğini söyliyecek bir 1 

Aı-dın : 7 - a. a. - Aydın 
Ziraat bankası ka fastrc,sıı ikmal 
edilmiş olan Futyaiı Çiftliğinin 

köylüye tevzii işini tamamlamıştır . 
Evvelce yapılan tevzi ile b~raber 

şimdıye kadar dört bin köylü top 
raklandırılnııştır . Bundan b•şka 
banka topraklandırıldığı köylünün 
hayvanları için çiftlik sahasına ge· 
n•ş meralar bırakmıştır. 

Polonya Hariciye 
Nazırı döndü 

Varşova : 7 ( Radyo )- Polon 
ya Hariciye Nazırı, Hıtlerle ve Al 
ınan Hıriciye Nnıriy 1 e görüştükten 

sonra bugün Varşovaya dönmüş 

tür 

T elevizyon'un 
mühim rolü 

- Bırinci salıifeden artan -

ilk tecı übe son gı ıı\~ıde l:leıl.ıı polis 
t. rafınd. n y;,pılm:<tır: 

Berıııı cıv.rıııu•kı hır yoldct bır 
ı gün bir şoforii oldllrıılmiiş bulu 

yorlar, Vaka mahallınde hırde pudo
sü ve daha ban ş~yler bulunmuştu< 

ki Şer!ok Holmes olsa bunlar üzeıin 

de ıızun uzun kof.ı }O'ar ve cııniyetı 

bulmak için bunlaıı biıçok kimscleıe 
aırı ayrı gcisteıirdi. 

Halbuki Berlin polısi:iidahil güzel 
b'r fıkir buluyor. Katde ait oldugu 
tahmin edilen bu pardiısu ve di>ıer 

şPyler televizyonl• bütün Almanyaya 
gosterıliyor ve üç akşam aı k aı k•ya 
tekrar olun on •neşriyatla» heı kese 
hunları tanıyıp tanını·HJıkl.trı sorulu 
yor. 

Bu surelle kısa bır z;,man nıfın 
da heı,,cn lıemeıı büıün Almanlar ıs

ticvab edilmiş veya polıs karakoluna 
çağrılarJk hep•ino cibise:~r gösleril 
miş oluyor. 

ad am ı kabul edecektir. 

Bunu söyledikten sonra İt>lyan 
!arın neler l>lediklerine bir bakalım. 
Az bir şey elde etmek için çok is 
tediler. Haykırışları arasında mak· 
satlarını tarife çallŞ'ılını. Lö !'an ga 
zdesi İtalyanların ümitlerini şu su
retle hula<a ediyor: 

1 - Cibuti · Yugoslavya'ııın se 
lanikte sahihi olduğuna benzer bir 
serbest liman ve demiryolu idaresi· 
n• i~tirak: An ti F aşıst kumpanya
sının durması: 

2 - Süveyş kanalının i laresi
ne iştirak. Tarifelerin ındirilnıes i ; 

3 - Tunus fır~nsız hükümra· 
nisinin genişlememesi ve protektora 
ı eiiminin idaıııesi; Tunusta yaşıyan 

!talı anhr içın yeni biı statü. 
Roıııa 'da , ltalyon emellninin 

şimdi bu üç nokta etrafında te 
lıellür ettiği his olunmaktadır. 

İlk nokta: Cibuti. Cevap: liman 
1 bizimdir. ftalyanlara lıınan verılemez 

çünkü ltalyanlar da Tiryestedr al· 
manlara serbest liman vermişlerdir. 

B. Mus0'ini dostu B Hitler' e B. Şuş 
niıı'~ va '-ttiğini vermek istt::ııediy· 
se bıı scbelısiz değil lır. Almanların 

Tıry.->k'ye iktisaden el koymaların 
ddn kork.nuştur Ç•)k güzel. Bız de 
13, Musoliııiden daha az akıllı dav· 
ranmıı•acağız . Tıryeste'de serhest 
lııııan yo:<tıı ; Cioutide de scruest 
lımaıı olmryacaktır. 

Cı'ıutıdeki faşist aleyhtarı nıüca· 
delc:ı.in durması için, Cibuti'de, Tu. 

• nu,'ta Bastiyadaki anti fasist müca· 
ddenin İtalyan nıathuatındaki kanı 
pa:ıy• devam ettiği müddetçe d ~ 
vdm e Jec"ği :ıı söyliyelim. Kim baş. 
laııııştır? 30 sonteşriııde İt;ılyanlar. 
Şımdi ~ktıklerıni bıçiyorlar. 

Suv• y~ hususunda İtalyanlar 

Te:evizyonıın bu rolü şüphesızki 
daha birçok sahalarda şo yarıyacak 
tır. Telelizyonla beraber radyo da ci· 
nayet takib işlerinde ınüşte'Cken bü 

Fıaıısaya drğıl, fakat Mısır, İngil· 
tne ve Fransaya müştereken baş 

vursunlar. Sadece şuna işaret ede· 
ceğiz ki Süveyş kanalından İtalyan 
deniz hareketi 1937 den >eı i azal· 
maktadır ve kanal 1969 da dostu· 
uıu.: M;şıı'.:ı ~İl c. 1 ~cdklır. Mıw hal · yuk bir rol oynay.ıLilıı. 

Ceyhan 3elediye Reisi Ankara · 
da Ceyhanın elektrik işi üzerindt 
bazı makamatla temaslarda bulu· 
nacak, bu işin tahakkuku yolunda 
azami gayı et sarfedecektir 

YENi NEŞRiYAT 

OLUŞ 

l'u isimde bir edebiyat ve fikir 
mecmuası intişara başlamıştır . 

" Oluş .. un ilk sayısı dün eli · 
mize geçti. Değerli kalemlerin ol
gun yazılarile dolu olan bu mecmu 
ayı tavsiye ederiz . 

yanlara karşı çok haklı olarak kız· 1 

gındır, ve biz onun çok haklı ve 
çok yerinde tezlerine miız.ı har et e· 
deceğiz. 

Tunus'a gelince İtalyanın, Fran· 
sanın hükümranisini mesele yapına· 
sını kabul etıııeyeceğiz. Fransa, ita! · 
ya'nın Libya veya H.beşistan üze· 
rindtki hükümransini mevzubahs 
ediyor mu? 

Tunus'ta Fransa ile ltalya ara· 
sında hıç hır müsavat gözetilemez, 
hiç uir yeni istatü yapılamaz, T u 
nustaki ltalyanlar ergeç mahal .i ka· 
nunlara tabi olacaklardır. ve bu iş 
ııe kadar çabuk olursa o kadar ıyi 
ol•caktır. 

Tunuslularla mutabık olarak, 
Fransa fıalyanların hicretini tehdit 
etmekle kalmıyacak, bunu men ede· 
cek ve tabaya geçiş harekPlini ko 

• 
lay laştıracaktır. 

Sonuncu nokta: B. Musolini a· 

janlarının Tunus'ta lt'şkil ttn1 İŞ ol
duğu yarı askeri teşkilata hiirmd 
etmekle liberalliği fazla ileri giitür. 
müş olan Fransa, bu hususta da 
müteyakkız d . vranacaktır. 

Brötanya ve Tunus, Provans ve 
Fas, Orlean ve Cıbuti, hep aynı şey 
lerdir. 13ir Fransız imparatorluğu 

vardır ki bi kar ş toprağı ayrıla· 

maz ve üzerinde hiç bir imtiyaz 
verilemez ve vnilmiş olanları da 
ortadan kall..mıya mahkumdur. 

Bu, gazetenin değil, fakat adı
na layık bütün Fransızların düşün· 

cesidir. . .... 

lngiliı hocanın c!ecliği _doğ"ruılur 
Bilmeli ! Herşeyi bilmt'lı · 

Yalnız bunlardan sırası gelince 
islifadelenmek cerr.iyetin nizamına, 
telakki•erinc daha uygun olur elbet ! 

TANBÜNER 

Bizartada 
tahkimat 

Birinci sahifeden artan 

tır. Biraz daha uzakt• siyah boyalı 
iki büyük tahtelbahir durmaktarlır. 
Tahtelbahirlerin uzun topları ha· 
vaya doğru çevrilmişti . 

" Bu sıraJa tayyare se;İ işittim 

ve biraz sonra başımın üzerinden 
üç büyük bombardıman tayyaresi· 
nirı geçtiğini gö .·dü m. Bunlar, li 
mandaki fıloya mensup tayyareler· 
di . 

"Gördüklerim, şiiphesiz ki, Bi 
zertadakı tahkimatın prk küçük hır 
kısmıdır. Askeri sırları ifşa dmiş 
olmaksızın valnız şunu şöyleyebilı 
rim ki, Bizt'rtaJaki tahkimatın bü· 
yük bır kısmı yer altındadır. 

"Yer altında silah ve top depo 
ları, cephan~likler, tahtelbahırlerin 
denizin altından girerek s•klanacak 
ları )erler vardır. 

Aynı zamanda gene yer altın· 
da bir takıın İşçilerin çalıştıkalı ı 
yerlt'r bulunmaktadır ki bunlara ye 
raltı silah fabrikaları diyebiliriz 

"Bu suretle, Fransanın, şimali 
Afrika müstemlekelerini büyük bir 
müdafaa tertibatı altına aldı~ı gö 
rülüyor. Bir taraftan Libya hududun 
daki "Afrika Majino hattı. diğer 
taraftan Cezai•le 1 unus sahrasında 
yapılmakta olan askeri yollar la 
Fransanın bu toprakları hir çelik 
çember içine alınmış oluyor, 

"ltalya h~r halde burada ne de
nizd<"n girebilecektir, ne d" kara· 
dan ... Böyle bir teşebbüste bulu 
nursa büyük bir ric'ata ui?"<ayacağı 
bek lenehili r .• 

(Duyli HeraldJ 
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Telefon Emsalsiz iki büyük şaheser birden ••• .. 
1 

Telefon 

250 250 
"' 1 s 

• 
1 A n s r e ma 7- ikinci ka-7- ikinci ka

nun Cumar
tesi akşamın· 
dan itibaren 

Mevsimin en güzel ve baştan başa Aşk, Müıilc doln iki büyük filmini sunarak saygıdeter müşterilerini davet eder 
1- Aşka inancı olan kadın her fedakirhta katlanır. Seven ve aşka iman eden güzel bir kadının heyecan dolu maceraları 

nun cumar
tesi akşamın· 
dan itibaren (TAMARA Hacı Muradın kızı) 

1 
20,30 da Yıldızları : - Viktor Francen Vera Korene 20,30 da 

2- Beyazlar arasında büyüyen Kızıl derili bi' gencin ırkı utrundaki heyecanlı macera ve mücadeleleri 10156 

( Kızıl DERl.LILER ) Hintliler arasında geçen büyük ve heyecanlı bir maceranın mevzuu beyaz perdede çok hissi bir şekilde yaşatıl· 
mıştır. Kişe her vakit açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz. Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadar · 

7- İkinci kanun - Cumartesi 2,30 matinede son defa olarak 1- Mihracenin Gözdesi 2- Hint Mezarı 

• 4 

..... j ., • 

TESELL • 
ı 

Şükrü hergün kle geçecak bir ha 
uğradığı köşeye çe 

1

. • .. .. Yazan • w .. •• • yat mı, sürmeli? 

selam vermış, etra HİKAYECİ va ziyetin müşkül 
ki imişti. ( a hvfci l Filh3kika 

fına göz gezdirerek •• - - ..... - •• - .. - • hı-oı de çok müş 
içini çekmişti. kül ... Hayatında bü. 

Kahvenin daimi nıiişterilerile hiç yük bir deiişiklik olacak, fakat bu 
ahbaplığı yoktu. Buna ratmen. bu gibi felakete uğrıyan yalnız sen de~il 
karanlık yerin gürültüsünü evindeki sin ya l insan netictdc teselli olur. 
sessızliğe tercih etmişti. ~u da tabiatın bizlere dtıği bir 

Fılhakika karısı iki gün evvel öl lütuf. Jık zamanlM eve gelmt-ğe 
müş, bu dünyadan göçmüştü. gayret edecek ve buna fağmtn hala 

1 
r 

1 

1 

1 

1 

((( SiNEMANIN ŞAHANE VE HARKULADE KADINI))) 

[ IMPERIO ARGENTİNA] 

TAN Sinemasının 
Büyük bir muvaffakiyetle göstermelc.de olduğu PROSPER 

MERIME,nin Şaheseri KARMEN.den Muktebes 

I* ... 
* ... 
M4 ... 

,J!L 

Emsalsiz Aşk ve ihtiras Fılminde Baş döndürücü Dansları ve nefis 
Şarkılarile bütün Erkeklerin ha"ranlıklarını celpetmekde vt: Bayanların 

sevgisini kazanmakdadır. Gören'ler bu tilmi bir daha görüyor ve 
scyrttmiyenlue tavsiyt"de bulunuyorlar 

CiDDEN MEVSiMiN SiNEMA HARiKASI VE EMSALSİZ 
ŞAHESERiDiR 

AYRICA: 

BUCK JONES Tarafından temsil edilen Heyecan ve Deh~et Filmi 

Şukrü taı,i:.ten neşeli değildi. Bir sinirlerine hakim olamadığını gör· 
karış sakalı ve karmnkarışık saçları dü~ün takdirde başka bir yere ta ı 
kendisin~ vahşi bir hal veriyordu. ~:nacaksın. Bu sureti;! hayatının tat ı 

Bunlar olmasa ~akin bir tabiati lı kısımlarını, zevkle geçirdiğin gün-
olduğu derhal ıöze ça•pardı. leri hatırlayacaksın .. 

Şiikrii oldukça büyük bir ticaret Komisyoncu yavaş sesle ilave 
hanede muhasebeci idi. Buna rağ etti: - Sonra dı senin gibi olan· 
men arkadaşlarıyle de samimi olma ?arla karşılaşacaksın ... 
mı~tı . Bürosunun kapı~ından çıkınca Şükrü arkadaşına dön~rek : 
hudutsuz hürriyetini elde ~diyordu. - Nt-ler söylüyorsun? dedi . 

Yegane arkadaşı, umumi harbde , Öteki şiddetle cevap verdi : 
tanıştığı, beraberce ölürt\ tehlikesi 1 - Ne olacak yaşadığın hayat ? 
geçirdikleri bir komİS)Oncu idi. Evli O da diğerlerinden farklı değildı 
liğinin ilk zamanlarında b;r- iki kere ki; her halde bazı günle' karına kız. 
evine çağırmıştı. Fakat. sanki genç Jığın , boğazını sıkmak istediğin 
kadın aralarına yabtlncı olarak gir günler olmuştur .. 
miş ıribi bundan vazgeçmişl<'r ve Şükrü susuyorJıı . 
kahvede buluşup akıllarından geçenı - Onu kaybettiğin ıçın haya. 
ser bcstce söylem eğe adet edinmiş tından zevk alamıyacağını söyle-
lerdi. mene tahammül edemiyorum .. Fil 

Muhasebeci, dostundan cenazeye hakıka iyi tarafları vardı. Evine iyi 
gelmesini rica etrn=ş ve: bakıyordu . Fakat öldüğü için de 

- ·N~ye yarayacak sanki? Ak· kusurlarını unutmak doğru değil . 
şanı kahveye gel de beni yaln:7. bırak Bildiğin şeyler olduğu gibi , bilmc-
nv, demişti. diğin neler var ... 

İlk defa olarak Şükrü, içten ge Bunlara söyledikten sonra siga-
len bir keJcr ve acı ile bütün duy- rasını yaktı , sesıne daha kuvvet 
<luLdarını dostuna anlatmıştı: vererek ve Şükrünün gözle• inin içine 

-Öyle hissediyorum ki, evime bakarak : 
· · h - Keder ve acı duyman tabii . 

gırıp, er şeyi düzeltmcğe, intizama 
sokmak ve yemeğimi pişirmege ve Buna ses çıkaramam . Bunun için 
sabahlt!yin işinıe dönmeğe adeta ce senin kederini arttırmam ihtimali 
saretim yok gibi ... h;ıyır. bunıı yıtpa var ama , sabredemiyeceğim . Bak 
ınıyacağım. Otele gidip yatacağım. dinle .. Evine sonralan neden gel 
}'arın da öyl ..... Ta ki ke ıdiıui UrTUt · mek istem~dim, biliyor musun? s~-
uncıya kadar ... Şimdi sokaklarda hi bebi karın idi. Şimdi rahmetli ol-
raz Jolaşmak i ;tiyon•m... du. Bir erk~ğe İşartt etmeden kabil 

A,kadaşı itiraz etti: değil duramazdı . Ben buna ehem· 

D 1. · · ? H bd miyet Vt"rmedim ve çekildim . Zira - e ı mısın sen.... ar en kur 
lulınuş bir adamın hayattan bu şekil arkadaşın idim .• Fakat başkaları .... 
d! nevınid olnuısı doğru de~?il. Arı fştt! seni bu vaziyette görünce göz· 
burnu.ıun ceh~nn em gibi mücadelele· lerini açmağı münasip huldum. Ha 

Gece Baskını 

Pek Yakında: Pek Yakında 
SABIRSIZLIKLA BEKLENEN BÜYÜK FiLM 

[ Aşkın Göz Yaşları J ---
'J ÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞAi<KILI 

BUGÜN 2.30 da Endülüs Geceleri, 
Gece Baskını 

10158 

Adana Belediye Riyasetin 
den: l Daima en güzel filmleri gösteren 

1- Yeni mezarlık muhafaza duva Alsa ray 
rı ile şose arasındaki hendeğin dol
durulması işi açık olarak eksiltmeye 
konu !muştur. 

Sineması 
7 1 ikinci Kanun / 939 Cumartesi 

2-Kf'şif bedeli 1 l l ,56 liradır. 2,30 matinelerinden itibaren s:ne 
3-Muvakkat teminatı 53,36 lıra 

dır. Teminatihale tarihinden bir gün 
evci mal sandığına yatıı ılmış olmalı 
dır. 

4-lhalesi ikinci kanun 23 cü pa 
zarlesi günü saat onbeşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Bu işe ait şartname, keşif veı 
sair evrakı Fen işleri müdütlüğünde 
dir. fstiyenln orada görebili:ler. 1 

6-fsteklilerin ihale günü muvak· J 

kat teminat makbuzlariyle birlikte 
Belediye t:ncümnııine müracaatları 

ilan olunur. 10149 
3 - 8- 11 - 15 

nin en muaı:ı:am 2 filmini sunar 
~IK B ı\ YANLAR VE BA Yl .AR! 

işte çoktanbtri sabırsızlık 1 ı 
beklediğiniz 

Joen ve Varnt:r 
Senet Bakster 

ın <>ynadıkla rı 

(Aşk Terzihanesi) 
Baştan ııihayete kadar RENKLi 
Aşk, moda, müzik ve revü filmi 

-2-
Sinema dünyasının Makyaj 

kralı r şsiz artist 

Peter Lorre~un 

1 

r indtn kendini çekip çıkardın.. kikati söylemek daima iyidir. Zaten Satlık Bağ yeri Fevkalade bir surette temsil ettiği İ 
Şimdi bunu hatırlayıp haline şülc , cezasını buldu. ft'akat senin de gü· 

retınen lazım... lünç olmanı istemem . Ban;a inanı 
yorsun deki! mi ? 

-Bu ınevzuubahs değil zaten . ş übü başını eğmiş ağlıyordu. 
Bu vaziyetle ne yapmam lazım? Bir aralık yavaşça : 
Komisyoncu, arkadaşıma hayret. B 

1 l k 
- iliyordum ... dedi. 

c la ·:ı. ı ----- ---------
dun?Onu bu kadar çok mu seviyor!~ Sallık çiftlik 

Şük.rü doğrudan doğruya cevab Toprakkale istasyonuna on da 
vermrdı: 1 kika muafede gayet mümbit bin 

_ Bak tekrar ediyorum N ı b . d d A . J · e yap f'Ş yüz önüm ür. yrıca va~ı ol a 
la• ııın? Hayatımı yeniden kur kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada 

ıııarn · ı 

1 • • vaktıın ieçtı. Yaşımıza al l nı.da Kalatotlu fabrikası karşısın 

(Esrarengiz Adam) 1 

Mr. MOTO 
MU fLAKA GÖRÜNÜZ 

Yılanlı mezreasında BayZekinin 
bağı civarmda içinde kuyusu bulunan 
onbir buçuk dönüm ba:l yeri satılık 
tır. Almak İ•teyenlcr kız lisesi karşİ· 
sinda Merhum Abdurrahman Alinin DIKKA T : Filmlerin uzunluğu do· 

evinde bayan Nakiyeye müncaat et· 1 ayısiyle sinema 8, 15 de, Esra· 
mcleri ilin olunur. 1 rengiz Adam filmiyle haşlar 

ı - ıo 10161 ..__ _________ ı_o_ı_s1 .. 

- -- - - - I 
Seyhan Valiliğirıden: 

le menafiiumumiye namına istimlak 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

ına"' •0çın I . ·e? Kahve köşelerinde d 49 ti '· t: ı::> • . \ • n•J,naralı" cvemuracaatları. 
1
' ··· ' k uıreha•ıelede ıç.kı ıı;rue- 10 -10 ıoı.2 1 nın, l-ibmm edt'en ( 700) lara bedel· 

l'lııektcme · v 

Kaqıyakada yapılı vakıflar ida
resine ait 60,82 numaralı iki dükki· 

Bu her iki mülkün 13-1- 939 
Cuına rünü saat ( 11 ) de almacat• 
alikadarlarca bilinmek üzere iları 
o\unur. l 015'.J 

-
~KKAT ~KKAT 

TAN SiNEMASI 
PEK YAKINDA 

T .. k' s· 1 k tarihinin bir eşini ve bir b~nıcrini daha kaydetme· 
ur ıye ınemacı ı KARA iz f 

d.,.,. ··th" b' muvaffakıyetle ISTANBUL, AN ve M R sine 
ı" ı ınu ış ır d f I _ d" ıı.- b . . 

1 J 1 d beri binlerce kişinin c a arcı gor ıı5u u mevsımın ma arınca ay ar an .. _ .. 
- k' · şaheseri ve Şarkın ve Mısırın en buyuk mugannısı yegane ve ra ıpsız 

ABDULVEHAP 
ın cmıalsiı filmi 

( Aşkın Göz Yaşları ~ 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ~RA~ÇA Ş~RKILI 

M 
.. 1 . Sınemı ibidesinı takdım edccektır 
ısısız 1 'h . J b' f k IAd l'k . k·ı · erebe km'İ cı etın.ıen ır ev a a c ı ar 

Bu fılm gerek çe ı ış ve g . d k" .. . 1 d b ... ' · k vveti ve sözlerın e ı ınuesserıyet e e :ttün 
zettiği gibi ınevzuunıın u . . 1 d b k k 

' 

· hl tacak ve tesırı a tın a ıra aca tır 
seyreden trı a5 a ,, l ki 

Sabırsızlandığınız gun er ya aşmışhr 

Pek Yakında Pek Yakında 
10160 

--------------------_;.;--------------------....... 
yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adı. e Harç Tarifesi Kanununa ek 
ıy T ·f . K Noter Harç arı esı anunu 

l\amlll ,\ 'o: 3491 
Kabul lt1rilu: 24ı6//g31J 
Ne.§ri ıarilıi: 1317119311 

_ Dünden artan -

/Jun'lf/ mukm 1 e, a nisbi alrnacağı 

1 8 
işin esası olan para üzerinden bu kanunda 

Madde 3 - Harçda~ y. d~ veya işin mahiyetine göre kağıdların her 
.. ·ı b' nisbet aıresın . "h .. 

gosterı en ır . ve a mühü' veya ışarct veya tarı ıçın m:1ktu-
tanesi veyahut her ımza y 

an ..llınır. I . halinde Noterin, haçları veya 
işin buzu ması . . 

ücrt:tleri ıadesı 
. a tzsdik muameleleri noterin kusurundan 

M dde 4 _ Tanzıın vey ı h ·· 1 · 
a "kürnsüz addolunursa noter a ınan arç ve ucret erı 

dolayı mahkemece hu 

ö~er. . · ımesi alakalıların umumi hükümler daire· .. ti r'ın gen verı , Harç ve ucre e ~ . I 
. . t esine manı o amaz. 

sinde tazmınat ıs em BiRiNCi BOLÜM 

. J ·ş ve şahıslardan alınacak haçlar 
Bird<'n zıya e ı 

. k" · · temsil ettiği şahısların teaddüdü harcın art· 
Madde 5 - Bır ışBı~ı~şte müştereken hareket eden vekillerin ve bir 

b b olamaz. ır ı ... k ki masına se e .. t l ·il kefıllerin bir nğıda oyaca ım mütead 
borca krf alet eıien mu ese s 
.d . 1 bir imza sayılır. 

dı ımza ar . . ld • u birden ziyade sıfatlara istinaden imza 
Ancak rnümessıl haız o ug ' 

. oca harl,' çoğaıtılır. 
ederse sıfatları sakyı~•d. . 'çin ayrı ve başkaları için de yukarıdaki fıkra. 

Bir kişi hem tn ı!lı 1 

1 •• ayrı harç alınır. 
ara gore . d k" 1 r hir kağıda ayıı ayrı işler için imza atıyorlar· 

Birden zıya e ıınse e · · 
. tt'kleri kısım ıçın harç alınır. 

h birin~en ıınza e 1 
sa er Haıç alınmasında tsas 

dd 6 Bir birile alakalı olan işler bir arada bulunursa en yüıcsek 
Ma e ·· · d b. h 1 rektiren iş uzerın en ır arç a ınır, 

harç alınmasını ge . . .. 
Salahiyetli makamların ısteycceklerı ornekler 

Madde 7 - Aınm • huk ıkund il~ili işlerde salahiyetli makamların 
. t • kl•ri 2· rnı:.klerden harç ahnm :ız. 
ıs eyece .. ~ .. k . 

Harç alınmayaca akıdler 

Madde 8 - Pey akçası, zamanı rücu, ücret tcvkifı ve cezai şart gihi 

(Sonu Var) 9583 

• 

i 



1 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

.ÇINSI En az 
1 

t:n çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
----Xözii -· --- - -

'=-8,50 - ---ı-8,95 --
ı ~ -

Piyasa parlata • 33,50 36 
Piyasa temizi • 

1 

ı-
Klevland 36 1 42 

YAPACI 
Beyaz 

- Siyah 1 1 1 
ÇIGIT 

Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk., 4.12 5 
- HUBUB ıAT 

Buğday Kıbrıs - 1 
--"-- Yerli 412 4,50 --

" 
Men tane 

Arpa -Fasulya -

Yulaf 
Delice 

1 

Kuş yemi - 1 

Keten tohumn 
Mercimek 1 

Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih --

ı- ,, ... üç " ,, 
·- .c ..Q C'CI Dört yıldız Doğruluk ı.· 

~ ;,:: üç ::l ,, • •j 

- c _g -= Simit h ( 
· - C'CI ~ > Dört yıldız Cumhtltiyet ::l 

~ 

CN (,.)o 

r-- üç 
" 

,, -
Simit .. 

Liverpol Telgrafları - Kambiyo ve Para 
5 I 1 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Sarılım 

Ur et '• Hazır ' 5 35 I= ---99 Rayişmark 
2. Kanun Va. 4 

Frank (Fransız ) 3 29 
4 96 Mart 

" Sterlin ( ingiliz ) -s 82 
Hind hazır 4 3o Dolar ( Amerika ) !251 68 ° -
Nev~ork 8 41 - Frank ( İsviçre~ 00 00 

Orman Bölgesi baş mühendisliğinden: 

Adedi kilo cinsi Beher adet ve Tutarı Mevcut yeri 

6 
24 

152 
11 

193 

kilosunun mu
hammen bedeli 

L. k. s. 
çam kereste 50 
,, saban oku 40 
" mertekbaskı 16 
,. • 16 

L. k. s. 

9 00 
9 60 

22 32 
1 76 

idare ambarı 
1t ,, 

" .. 

Yelrun 9680 meşekömürü 3 290 40 

Belediye yavahanesi 

kömürpazarında Meh· 
met Soyarslanda 

::S33 08 Yekun 

Yukarıda cins, ve mikdarı muhammen bedel, ve mevcudiyetleri yazılı 
müsadere emvalı (193) parça muhtelif cins kereste, ve 9680 kilo meşe 
kömürünün arttırma eksiltme kanununa tevfikan, 28- 12- 938 tarihin· 
den itibaren (15) onbeş gün miiddetle 11- 1- 938 gününe müsadif çar
~amba günü ~aat onaltıdan, onye<liye kadar dairemizde satışı İcra edile. 
ceğinden taliplerin şeraiti dairemizde öğrenmeleri, ve yukarıda yazılı mu· 

hammen bedel tutarının 0/ 0 de yedi buçuğu olan (25) yirmi beş lira de
pozito akçalarının ihaleye başlanmazdan yatırılması !uzumu ilan olunur. 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

2- 3 10154 

Lok an 
mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. · 

~---------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmışbr. Hastalar mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri · 
fat eczaJıanesi karşısında hergün snbahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 

ı 2--6 ya kadar kabul eder. 9598 g. a. 

- • h 

' 1 

Oiş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

12-156 10116 Numara: 200 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

I 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazıla aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagım ilan ederiz . 

Genişlik T"Op Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

.. 6 90 .. 36 
" 

700 
" 
" " 

5 85 .. 36 
" 

697 

.. " 
5 90 

" 
36 .. 728 

Arslanlı it 2 90 
" 36 .,729 

1 - Yukandaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tedi,elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara "lo 2 

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

toptur. 
4 - Kabul edilen sipari~ler sıra sile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızııı 1 Mayis 938 tarihli temi-

natına müstenittir. 5 10053 

Albay~ak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudeın doğruya nıüessrse na

mına geti,ilen en müntebap. t <ı ze ve kc kuhı çaylaıdrn \Ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zev• e göre değişt n numaralı tntipleıi vardır, 
Muhtelif cins ve bü)ükliiktt" kutu ve pal.-etlu içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak ~ Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kt· l lcş,ker ticaıeth;-nr.si ve iyi cins mal satan 
bökkaliyeleı-de satılır. 

Umumi depolan ; fbt2nlul Tal mifc.nü l'\o 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

Ateşçi ustası alınacak 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

.: .. 
• • 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevrr.iye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs eteşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subaylarından veya 
ticareti bahriye makine mektebinden rıeş'et ve Türk donanmasında ihti· 
yat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şehadet . 
namesi almış olanlar tercih edilect: ktir • Talip olanların istenilen vesika
( arla Umum Müdürlüğe müracaatları. 10136 3,5,8,12,15,18,21,24,27,31 

ı::z:: =· &L 
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Herkesin çok iyi bildiğini 
•• 

Om er Başeğmez 
,_J... 

Tekrar ediyor 

Ateş VE Kok 
Sobaları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok + Ateş== Ekonomi · 

Satış yerleri : 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Omer Başeğmez 

!:1490 70-90 

\ l 

ı 

TÜRXfYB 

ZlRAAif.ANKASi 

Kızılay 

DOKTOR 
lsmail 

civarında 
Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
aparhmanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 11-26 1C040 ______ ._.. ______ ..__..._.,_. ____ . ____ _... ___ . __________________ __ 

r------WP 
Türksözü 

Giindelik sıyası gaıeıe 

Abone şartları 

12 Aylık 

6 A>lık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
·~oo 

100 

1 
ı Ada na Doğunı ve çocuk 

ı' bakımevi baştabipliğin
i den : 
i ı Adan.ı Doğum ve Çocuk Bakını -

evinin ( 4924 ) lira ( 28 ) Kuruş 
! Keşif ')edelli Umumi Tamiratı On 
j beş giin müddetle Açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır . 

1 -Dış meınlekctl er için Abone 1 

bedeli değ:§ nez yalnız. posta masrafı . 
zammedilir. 1 

Şartnamesi Doğumcvinde görii· 
lecektir. Eksiltmenin 20- 1 939 
Cuma gunü saat 15 de Sıhhat Mü. 
dürlüğünde yapılacağı ve Eksiltme
ye gideceklerin ihale saatinden ev· 
vel Muvakkat Tem inat olarak (369) 
iira (32) kuruşu Mal Sandığına ya· 

2 - ilanlar için 
caat eciilmelidit. 

ıddreye müra-

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapm civarında 

Halk eczahanedir 
aı..! 

• 1 

tırm aları ve Müteahhitlik vesikası 

ile birlikte Komisyona makbuz ib · 
raz etmeleri ilan olunur . 

7-11- 15-19 
10155 

Umumi neşrıyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Turksozu matö~_.Sl 
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