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------------- Yazan --------------- rul toplantısı 

Piyer Dominik 
Partimiz f lyönkurulu dün Vali 

ve Parti Başkanımız 8. Ali Rıza 
Çeviğin riyasetinde toplanmıştır. 

llyönkurul mebu; seçimi hazırlıkları 
ile meşgul olmuştur. 

F ranko, ltalyan kıtalarını Gero 
ne üzerinde alıkoymakla mükemmel 

• bir siyaset güdüyordu. ltalyan gaze 
leleri, daha şimdiden ispanya har· 
binden, bir ltalyan zaferi gibi bah· 
sediyorlar. Bu iddia, tabii fspanyol 
milliyetçilerini güldürüyor. Çünkü 
onlar biliyorlar ki, bu harbi kaza· 
nan, 16.000 kişilik ltalyan askeri 
değil, 700 000 kişilik milliyetçi ls-
panyol ordusudur. 

Bizim asıl durmak istedijimiz 
nokta, italyanlann gösterdiği hırçın · 

lık ve hiddet cie~ildir. Biz ona alış 
mış vaziyetteyiz. ltalya'nın mali, ık · 
tisadi ve askeri (Bahri inşaat ve 
tayyareciliğin hali) uziyeti kötüdür 
ve biz onu biliyoruz. 

General Franko, vaziyetini iki 
hareketle işaret etti: Birisi ltalyan· 
ları Gerone'de alıkoymak .. lkinciai 
dt", Pirene'lerde f ransa'ya karşı 
yapmış oldukları tahkimatı, askeri 
mensuplanmızın kendi g-özleriylc 
görmeleri için onları davet etmek. 

Muhakkak ki subaylarımız ora 
da hiç bir tahkimat, bilhassa hal· 
yan - Alman tahkimatı, bulamıya 
caklardır. Bu, gürültüden ibarettir. 

Negrin uyuyamamışlardır. Negrin 
orduya ve işçi teşkilatı Şeflerinr: da · 
yanarak mücadelr:ye devam etmek 
istiyordu. Halbuki Azana uzlaşmak 
istiyordu. Hadise şu ki, cümhurreisi 
Valansiyaya döneceğe benzemiyor. 
Patisteki lspanyol elçiliğine yerleş 
mek istiyor. Elçiliği, lspanyol top 
rağmdan bir parça telakki ettiğini 
söylüyor, 

Haber aldıtımıza göre münte· 
hibi sani yoklaması önümüzdeki 
Cumarteıi günü öğleden sonra 
Parti binasında yapılacaktır. 

Tedkik İtiraz Komisyon 
Reisi lstanbula gidiyor 1 

1 
Seyhan Tedkik itiraz Komis 

yonu Reisi Bay Ramiz Alpdoğanın 
lstanbul 3 numaralı Tedkik itiraz 

Fakat şurası da çok açıktır. 8 
milyon nüfuslu bir devltt yarım 
milyon insanla müdafaa edilirken 
reisi bulunduğu devlet kendisini 
beklet ken, cüm .urreisi elçillkte du 
ramaz. Komis)·on Reisliğine ve lçel Tedkik 

lngiltere ile Fransanm temt"nni itiraz Koİnisyonu Reisi Münir Tür· 
ettiti, fakat, ltalyanm arzu etmediği kelin Seyhan itiraz Komisyon Re 1 

bir müzakere ~kararı verilmedrn isliğine tayin edildikleri haber alın- ı 
• . . . 1 mışhr . 

cümhurreisinin • vazıyetına an amak Adınadı buluodutu müddetçe ' 
mümkün dağildir. 1 1 

muhitinin ıempatisini kazanmış o an 
Zira, ltalyan gazeteleri. son ha 

Bay Rimize muvaffakıyetle_ r dileriz. I 
diselerden tamamiyle manasız nt"ti 
ce çıkarmaktadırlar. ispanyadaki 
ltalyan muzaffariyetine mükifatan mektedir. lngiltere ile Fransa bun. 
Rc!sto del Carlino gazetesi sadece laran muhafazasını kolaylaştırmış· 
Korsika, Tunus, Savua, Nis, Cibuti lard1r · 
ile Süveyş kanalını istiyordu; ltalyan ıazetelerinin yazdıkları 

Fena şekilde· elde t-<iilmiş olan gibi, eter ltılya ile lngiltere ara 
sındı, antant mükemmel olmıya 1 

* * • ları iade etmeyi re.;•" tmck için, 
caksa, hiç olmazsa lngiltere, Fran ispanya ile Fransa arasında, Paris, bugün Londrad. J tesanüt is 

lı.mir fuarı 
ve Adanamız 

Her yd 20 ağustosta açıla· 
rak bir ay devam eden lzmir 
enternasyonal fuarı önümüzde· 
ki mevsimde açılacaktu. lzmir 
gazezetelerinde okudutumuza 
göre, bu yılki fuar daha büyük 
daha muhteşem olacaktır. Bu 
sene daha geniş hazırlıklar ya 
pıldığıda haber veriliyor. 

Milli varlığımızı, smai ve 
zirai kudretimizi gerek yaban 
cılara ve gerekse yurddaşlara 

teşhir etmek bakımından bi!A: 
başlı başına büyük bir faide 
temin eden fuar, aynı zamanda 
istihsalitımıza alıcı bulma mak 
sadınıda temin ediyor. 

Her yll viliyetimizdeı ı . hem· 
de uzak viliyetlerimizden · ek 
seriya fuara hazırlıklı bir şekil 
de iştirak ederken, Adanamız, 
mühim istihsal var1ığı ölçüsün 
de fuarda yer alamamaktadır. 

lienuz vakıt varken, bu ioe 
derhal teşebltüs etmek ve ha 
zırhklara başlamak lizımdu. 
sanırız. 

Bu yılki fuarda Adana pav· 
yonunn Adananın istihsal kud · 
reti ile mütenasip şekilde ku 
rulması haklı bir arzudur. 

Halkevinde 
Verilecek seri konferans 

programı 

Fakültelerimizin değerli Profesör 
ferinin şehrimize gelerek muhtelif 
mevzuda konferanslar vereceğini 

evvelce yazmışhk. Ve bu konferans 
lardan bazıları da verilmişti. 

Dün bu konferanslara ait progı a· 
mm tamamı elimize geçmiştir. Bunu 
aynen aşağıya alıyoruz : 

Hukuk fakültesi Doçeııtlerinden 
Kemaleddin Birse dört Maı tta 
" Tabiiyet ihti!ifları .. mevzuunda, 
21 Martta Doçent Nihat Tarlan 
" Sanat bakımından edeLiyatımızın 
dahili tekamülü " mevzuunda, 8- 9 
Nisanda Tarih Doçenti Cemal Tu· 
kin .. Avrupa dökümanlarına naza· 
ran Balkan ittifalcmm teşekkülü • 

• mevzuunda , g~ne 8-9 Nisanda 
Tarih Doçen~i Sıdkı Baykal tara · 
fmdan • Koca Ragıp Paşa ve bü . 
yük Fredrik .. mevzulu , gene 8 -9 
Nisanda Tarih Doçenti Ş. Altındağ 

tarafından " Türkiye-Prusya mü· j 
nasebetleri " mevzuunda , 6 Mayısta 
da Profesör Sabri Şakir tarafından 
• Yeni hukukumuz da kadın ,, mev· 
zulu bir konferans verilecektir . 

Zehirli Gazlar 
kursu faaliyeti 

sa ve milliyetçi ispanya arasında ) 
halledilecek iki mesele vardır: Fran· tiyor. fakat akıllı Çemberlayn hü Kır koşu arı 

l ki antant mükemmel olacaktır . 
sa 'ya can atan mülteciler meselesi kumati, ngiliz milletini v~ Britanya Hava teehlikui ve korunması 

1 Bir kaç baftadanberi, hadise· • • 
bir, talyan, Alman kuvvetlerinin, imparatorluiunu bir tarafa baraka· netJCeSI hakkında Şehrimiz ismet lnönü 

1 1 ler manzarayı detiştiriyor . Eter 
bilh;ıssa talyanların memleketlerine rak talya ile giriştiti eserini kendi I K.ı enstitüıü salonlarında h-.Ilca 

talih Franko lehine dönerse, talya 
gönderilmesi meseltsi iki. Her iki elleriyle yok eder mi? Bunun lrıgil verilmrkte olan konferanlardan 

aleyhine de döner . ş h · · d 1 5000 meselenin de halledilmesi gayet tereden soruyoruz. e rımız e yapı an metre· ikinci serisine Bırinci Orta Okul 1 
• • * 

basittir. Yeter ki kötü niyet ışe Ertesi günü, Çemberlayn: Fran. r lik kır koıusooa ait neticelrr şudur: Fizik _ Kimya öğretmeni Nurel· 
k ltalyanların, yalnız deniyecekle· K d k ti t · t' Ak t · 1 

arışmasın . sanın menfaatlerini tehdid eden her oşu ya 0 uz a e ış 1' a e mış tin Tansu kalp taı afından başlan 

PAPA 
VE AŞK 

~ apa On Birinci Pius'un 
u--" ölümü~ Hırıstiyanlık ale 

mini alikadaı eden en 
mühim bir meseledir . Bu ruhani 
makamın temsil ettiti mukaddesat, 
bir çok milletleri alakadar edeı . 

Papaların siyasi işlere karışma· 
ları devri tarih olmuştur. fakat ru
hani nüfuzları hiç sarsılmamıştır . 

Tarihte papaların oynadıkları 
rol çok mühimdir. Hayatları baş 

tan başa meraklı, heyecanlı, k .. w 
kunç h;1diselerle doludur. Onlar, 
dünya zevklerinden tamamile ne· 
fislerini mahrum etmek suretile in· 
sanlığa hükmederlerdi. Fakat müs· 
tesnası da vardı . 

Bütün ltalyada güzelliği ile şöh 
ret bulmuş ve üç hükümdarın met 
resi olarak yaşamış olan Maroziya 
bir gün Papa Üçüncü Serj'i de tes· 
hir etmişti. Allakın vekilini ~eytao• 
uyduracak kadar çıldırtan Marozı· 
ya ondan gebe bile kalmıştı. Papa· 
yı aşkın alevleri ile yakan bu mü 
thiş kadın, onun minimini çocuğu· 

nu da bab~sının rnakamına kadar 
yükseltmişti . Evet. Papa Serj,in o· 
glu Jan, tarihin meşhur Papa On 
birinci Janı oldu . 

Gerçi Jan sonradan Papa'ık 
makamından tardedilm işti. Fakat 
bu, onun piç olmasından değil o sı · 
ralarda Papalık m.ıkamının entr ika · 
ları yüzünden vukua gelmişti . 

RADYO 
• BugilnkU program • 

1'ürlcıye Rticl o dl} üzı) 01ı pt.ıstala r 
1iırk ı ):e 'kadH' u - 411/.ara l<a ı/31 ı 

Çı.rfemba 1 - 3 - 39 F • 140 000 k ri bir şey var: Milletler arası kon· b ı d b' · ·ı·~· ş k t (T ) ransa ya . as er ve tehlikede, nereden gelirse gelsin, un ar an ırıncı 15 1 ev ~ oros mıştır . 
150.000 sivil can allı Bir ordu ile, lngiltere işbirliği yapacaktır. Diye feransı. Bu konforansta ltalyan - ikinciliği Ali (Seyhan), üçüncülü· Bu konferanslar bir hafta de· 12,30 Proğram 
bir halk kütlesi. Kadınlar, çocuklar, cavap vudi. Fransız noktainazar teatisi müm- ğü Şaban (Toros ), dördüncülüğü vaın edecek ve tatbikatı da göste· 12.35 Türk müziği · Pi. 

• * * 
Soylenditine göre Azana ile 

kündür . N k d 1 k · siviller, bir kelime ile korkudan öt- Daha eıtui gücü de. ltal"an ga· aci azanmışlar 1r. ri t et tır . 13.00 Memleket saat ayarı 
1 Burada takib edilecek plan K B C lcri koparak alelacele gclmişleıdir. zctcleri, harp yalnız askeri noktaı otular bölge ıntrenörü ay c· ajans ve meteoroloji haberleri . 

K şöyle olabilir : do ble ·d ·m1 ı Şehrı"miz maliyesinde R h b orku, onları zaten zebun etmiştir. nazardan degil, siyasi nokta! nazar va ı n ı ıresı e yapı mışhr. 13 10.14 iyaseti cum ur a 
ı lspanya'nm yeni baştan inşası • f ·ı I · ) Yaran General f ranko teminat ve dan da, bitmedikten sonra, ltalyan tayın ve ter ı er dosu ( Şef : hsan Künçer 

noktainazarm:lan, l!Jpanya tezgahı B"sk"let koşuları recek, politika ile alakalı olmıyan askerlerinin ispanyayı terketmiye 1 ı 1 - Lincke Muzafft>r (silahlar 
için, Fransız - lngiliz sermayesi. ı 

halk yavaş yav;ı ş evlerine dönecek· ceklerini yazdılar. Bu siyasi noktai I Maliye Tahakkuk Şubesi Varİ · (Maış), 2- Schreincr · Konser po 
Alman tekniği, talyan el işi karı· 5 

!erdir. nazarı tehdit etmek için, gazeteler, Yapılen yirmi beş rııetrelik bis· dat memur muavinlerinden f'orgut kası (klarinetler için), 3 - Saint · ' 
şacak ve birleştirilecek • d k M Askerler Fransa'da kalacaktır. İ s panyol cümhuriyetçi ordusunu kilet musabakasına da ört işi iş Koç terfian Tahakkuk memurlu· ens ·Sarı prenses uvertürü, 4- at 

ltalyanların endişesi bu vazi· ç (T ·· 
Fakat vaziyet vahimdir. Yalnız u· fr3nsa kabul etmtyinciye veya Fran I k tiıik etmiş, birinciliti Ali etin o· A>una, ve Seyhan Tetkiki itiraz Ko cagni · "Kavaleriya n:stikana, (mu· 

1 yctte spanya'ya el uzatamama k h T ) 5 ) nutmamalıdır ki, Fransa'ya sığınan sa ile ngiltere, Frankoyu tanınmcı · . ros), i inciliği A met ( oros, üçün· misyonu katiplerinden Ahmet de zikli dramından seleksyon 
1 1 gerek ispanya meselesi için yapı · K h ) k 
spanyol askerlerinin ekserisi kata- ya kadar talyan kıtalannm lapan. cülüğü emal (Sey an azanmış· Torgut Koçtan açılan Varidat me· 18.30 Program 

lacık bir milletler arası müzake 
lonyalıdır. yadan dönmiyeceklerini bildirdiler. I !ardır. mur muavinliğine tayin edilmişler· 18.35 ~üzik (Çigan yesaire 

ı resi"de, gerek gene s,ıanya'yı ala· O Sınıf sınıf seferber edilmişler, Milliyetçi spanya ile karşı kar. nümüzdeki pazar günü gene dir. Bu çalışkan memurlarımızı teb· Pi.) 
kadar eden bir milletler arası kon · 

muntazam bir idare tarafından as· şıya gelince, dava biraz ketumiye- kır ve bisiklet ko.şuları yapılacaktır. rik ederiz. 19.00 Konuşma 
feransında ve gerekse de doğıudan F ı he kere a lınmışlardır. Bunlar gönüllü tini kaybediyor. ispanyadaki ltal· 19.15 Türk müziğ i ( ası 
do,,,ruya bir milletler arası knnfe· HAVA V ZIYETI 1 C T k H ~ t değildir. Bunlardan 4.000 tanesi tek yanlar 700,000 e karşı, 16,000 5 A ı R b• d yeti Nişaburek) elal o ses, ' 
ransında ltalysnların vaziyeti zayif 1 omanya iZ en G rar F ranko'ya dönmek istemiştir. Fazla bir şey drj'ildir. Binaenaleyh olacaktır . • 1 kı Derman; Eşref Kadri, Hasan 

Belki, bu miktar yarın daha fazla Franko, Fransa ve lngijtcre ile bir · Şüphe yuk ki, İtalyanlar l:>ugün Gökyüzü dün şehrimiıde kapalı pamuk alacak Basri Üfler. Hamdi Tokay. 
artacaktır. lik olarak, sesini yükseltebilir. ltal Almanlarla müttefık, fakat ittıfık- geçmiştir. Havı bafıf rüzgarlı ' en 20.00 Ajans, meteorolojı h• 

. Burgos'ta resmi bir elçi, isterki yayı dinlemez. lık zihnimizr. gelen !arının mevzuunu ne asker, ne to· çok sıcak 16 derece idi . Geceleri . 1 ürk - Romen ticareti berleri, ziraat borsası (fiyat) 
bu elçi, lüzumu olan teminatı ala düşünce l udur. en az sıcak 2 derecedir . 20.15 Türk müziği 
b·ı · naj, ne de bir tayyarecilik vaziyeti anlaşması müzakereleri 1 sın, ikinci dü~ündütümüz şeye g~ teşkil etmİ)Or . Çalanlaı: V er.ihe, Rrfık F ersaP. 

Bazan Fransız partileri bu lincr: bugün, ltalyan yardımı mil ltalyen endüstıisi ile Alman en· Yeni pullarımız Ankara: 28 (Telefonla)- Gelen m& Fahire Fersan, Cevdet Çağ la 
ı 40.000 kişi>i V°alensiya'ya gönd~r liy~tçi lspanya'da faydasız olacağı düstrisinin arasındaki bu nisbrtin IUmata görr Romanya ile Türkiye Okuyanlar: Muzaffer lıkar, Se· 
meyi tt-klif edi~ıorlar · Bu fikir tehli· bir devrin başlarındayız Şunu söy · farkı ile 6 hisb~tindeciir. Hem, bu Hükuınetimiz Nevyork sergisi arasında yakında yeni bir ticaret an mahat. 
kelidir. Çünkü, bu kadar insanı Va fiyelim ki, az zaman için fspanyof. handikapı çıkan, ltalya'nm mali ve münasebetiyle iki çeşit pul çıkara· lışmasıiçin müzakere başlayacaktır. 1- Tatyosun suzinak peşre 
lensiya'ya muntazam bir kafile ha· lar, menfaatlerına tahammül ede zirai kudreti değildir . calctır. Bu pullaıııı üstünde ismet Her iki memlekette lıu yolda hazır 2- Sedat · Suzinak şarkı 
)inde sevkederken belki milliyetçi miyeceklerdir. Zira lspanyoilar harp Yakan bir atide, Franıw, kar· lnöoü ile Ruzveltin resimleri bulu !ırklara başlanmıştır. çektim hasrelini, 3 - Hacı Faik 
harp gemileri taarruz edebilir, ten sonra, gerek kendi topraklarını 1 şısında Cümhuriyetçilerin mukave· nac1ktar. Diğer pwların üzerinde de Romanya b;ze sattığı petrol ve Suzinak şarkı Kuzucu~um ne ka 

O zaman Burgos hükumetiyle gerek imparatorluk arazilerini mu metini detil, ltalyan mütalebahnı Türk, ve Amerikan bayralclan tam keresteye mukabil memleketimizden çarsın, 4 -· Hc1cı Faik .Suzinak ş~ 
harbe tutuşmak lazım gelir. Bunu hafaza etmeyi son derece arzu et lulacakllr . rtnkieriyle işlenmİ§ olacaktır . pamuk istemektedir. kı ·Sensiz geceler g ~ çtı, 5 - F• 
bazı Fransızlar istiyor ama, Fransa Kapancı . Suzinak şarkı · Unutın'-

r ----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------·' . ' istemiyor. acanım, 6- Osman Nıhad · Suzıl' 
Fransa' da buluna~ 300.000 Is Meşhur lngiliz siyasilninden A ra na n ada m tindeki siyasi vaziyetini kaybedece· şarkı . Ne müşkülmüş seni sevme" 

·ranyollara günde 3 milyon, ayda Corc Lanböri salı günü 80 yaşına ğinden korkuyor. 7- Faiz Kapancı Suzmak şark• 
90 milyon frank harcanacaktır. Fa· basmıştır. Bu ihtiyar siyasi büyük Yatağını gülden yapsam, 8- ŞeV 

1 k d ld.,,,. k d ı Corc Lansböri seksen senelik d f' ı kat ngiltere bize yardım edecf'ktir. bir milliyetperverdir. ve son zaman yor i: en ge 15 1 a ar yapmaya ça ı~ı bey . Hicaz şarkı Kış gel i ır 
Sonra elimizde bugün l ipanya ban· lara kadar , bu husuata çalışmıştır. - Büton memleketlerin başında um, hayatında daima çalışmak arzusu 9- Şevki bey .kudr~tin kafi dl"IQ 
kasırıın l,500 milyon albn frangı 70 yaşına basması münasebetiyle bulunanların silahları bırakmak için .. Bugün dür.yanan bütün :.ıemle· beslediti, bugün bir servet sahibi 10- Aziz efendı · Hıcaz şarkı · 
bulunuyor. Nihayet şunu da unut I verditi bir beyanatta. silahları b1rak bir konferans kuraca1<1arı ver dünyayı ketlerin başında bulunanları bir ara olmadığını fakat esast>n olmak iste· kıp arzı cemal e)le. 
mamak lazımdır ki, 1914 den 1918 ma hülyasını tahakkuk ettirmeden yeni baştan nizama koymiye çalışa· ya toplaya' ilt'.cek büyük bir adama mediğini söylüvor. En büyük arzusu 21.00 Memleket 
senesine kadar 18.000 Katalonyalı ölecek o'ursa gözleri açık gidecet.i cakları gün1 göreceğimi ümit ediyo ihtiyacı var. l 1 00 Konu~ ma 

·· il 5 ~ yine çıılaşmaktır. 
gonü Ü asker Fransa ıçm canını ni söylemiştir. Fakat Corc Lansböri rum, Eğeı o gün konferansta ben Bu rolü üzerine almasam Ruz· 21.20 Esham, tahvilat, kııl1 
"ermiştir. bu hByalin bir gün hıkikat oldutu den de bir vazife isterlerse memnu· velte ıöyledim. Kabul edryor. Fa · ihtiyar siyasinin yirmi iki torunu, bı)'O . nukut borsası (fıyat) 

J nu göreceğini ümit et...., ektediı, di · niyetle kabul edf'rim ve bunu elim· kat bunu yaparken kendi memleke iki de torununun çocuğu vardır. 21.30 Temsil (Coktorl . Y 
- Gerisi üçüncü sayfede -



- -- - - -. -~-

Küçük salonda 
kadınlı erkekli top 
!anmışlardı . He· 

man hepsi evli 
bekar genç dene 

cek bir çağda idiler. Meclis pek 
neşeli idi. Erkekli kadınlı içiyorlar· 
dı. Nadidf' Arnerikada bir arka· 
daşının ba~ından geçen acı mace 
rayı tamamladıktan sonra, Nurettin 
Sıtkı Önündeki kadehi sonuna ka
dar yuvarladı : 

- Çocuklar dedi, bakın sizf', 
bende, bir kaç ay evvel geçirdi
ğim, fakat acısı ebediyen içımi 
burkacak olan sonu acı bir aşk 
nüvelini ımlatayım : 

Bir kaç ay önce dedim, amma, 
bu h l 'k" · ·k· acı atmının ıı ayesı ı ı sene 
evvelden başlar . 

O zaman çok sevdiğim bir kız 
vardı. Siz sormadan ben söyliyeyim 
~i, bu kız hiçte güzel degildi. Fakat 
Ç~rkin de değil. Sevgilim, kadın güzel 
lığinden hakkile na:;ibini almamıştı, 
amma o hazinelere değişilmez bir 
kalp taşırdı. Onu bana çılgınca sev· 
dıren yegane müessirde esasen bu 
olmuştu. ~evgilim, on yedi on sekiz 
Yaşlarında vardı. Onunla çok ileri 
bir samimiyet tesis etmiştik. Fakat 
bu yakınlık bütün manasiyle "bir 
arkadaşlık,, hududunu asla ,aşmış de 
ğildi. Kısaca: ne ben ona, ne o bana 
hakiki düş~ncelerimizi açmış de· 
§'ildik. Onunla yalmzca kaldığımız; 
8aatıe-r geçtiği halde hiç bir dakika 
sırıda birbirimiz hakkında düşündük 
lcrimizi açamadık. bende, oda cesa 
tetsizdi. F 1kat düşüncelerımizin ayni 
tıoktada birleştiği muhakkaktı. Beııi 
seviyordu; onu seviyordum. 
. Çok defa, ona açılmak cesareti 

nı kendimde his ettim. ama bu ha· 
reket teşebbüs halinden ileri gide· 
ltıedi. 

b· Nihayet bir gün, tasarladığım 
ır Çareye baş vurdum. 

k Sevgilimle ve ailesiyle· çok iyi 
G~~uşan lıir arkadaş karısı vardı. 
h uıel, samimi bir kadındı; bır azda 

afjf meşrep ! Fakat ~irgün olsun 

ba~kadaşımırı karısına karşı içimde 
it t: 1 b h . d rne eslemedim. buna, em vıc 

k arıırn, henıde başkası ile dolu olan 
albirn .. "d d v 'ld' musaı egı ı. 

Vaziyeti ona bütün çıplaklığiyle 
~Çfı'll. Ondan tavassut ricasında 
uuı ' 
t Undunı. Anlattıklarımı biraz hay 
k~ktle karşılar gi Jİ olmuştu . O da· 

1 <ıd k d y a ocası olan arkadaşım a 
rtnıınızda bulunuyordu . Ve arka· 
aşım k 

Ilı'" • arısını muhakkak surette 
Usbet t' '. . 'h 1 'k d' ~Or<f nt> ıceyı ıstı sa e leşvı e ı-

~ad u. Nıhayet kararlaştırdık : Ar 
~tııı aşınıırı karısı ertesi gün sevdi· 

1 kızın evine gidecek , müna · 
P bır ( k d 

U\!'" ırsatta genç kıze, hak ın a 
vUnd"k u ta u lerimi anlatacak ve bu hu 

~ac konun ne düşündüğünü anla-
a tı. 

orı Atadan birkcıç gün geçtikten 
lill\ ~kalbim çarparak onlara gıt 
ql~ vtle arkadaşım yoktu . Karısı 

k 'Zdı B . .. h . 
ilış 1 • eııı pek muste zı 

1 adı 

1 od k'k <=tirı· a ı ada ben, onun hareket· 
t;ık ~ ~cak bir rnuziblik jesti ola· 

Sa ut ediyordum. 
alond 

Ctlcştj . ~ koltuklara karşılıklı 
'hd kırnız zaman sabredemedim 

uın : ' 

O ~e cevap aldınız ? 
il~ııı 1 kıran Önüne baktıktan sonra, 
o~lef uldırdı, iri parlak gözlerini 

~ille dikti : 
tı}orsız saadeti çok uzaklarda 
D unu?. ' 

Ye bır k 
tıra .. rnu addim yaptıktan 

' saıterine devam etti : 

( 

Göbels'in yazısı ANKARA'DA VAZiFE 
- Söyledim, 

herşeyi açıkça söy· 
ledim. Fakat o, 

DEMOKRASiLERLE ALMAN 
YA VE ITALYA ARAKINDA yeni 
HARBE SEBEB OLACAK 

tıb Fakültesi 

bu mevzu üzerinde 
hiç bir düşünce sa 

KADAR DERiN iHTiLAF 

YOKTUR 

Paı is: 28 ( Radyo ) - Alınan 
bibi olmrıdığı cevabını verdi · propaganda Nazırı Bay Göbles 

Biran sustuktan sonra şöyle ilave Volkişe Beobahter gazetesinde neş· 
etti : rettıği bir makalede diyor ki, 

- Siz bana çok ağır bir vazife "lngiltere, Fransa ve Amerika 

verdiniz · ila Almanya ve ltalya arasında 
A r~Jk daha neler söylediğini işit. müstemleke işinden başka ihtilaflı 

mi}ordum · Uğradığım hayal inki· bir nokta yoktur. 
sarının girdabı içinde kalmıştım · Bu meselede harp havası yara 
Bunu belli etmemek için de büyük tamaı. Bugünkü endişeli havayı de· 
bir mücadele anı geçirdim . mo.<rat devletlerin vaziyeti ihdas 

O günden sonra artık beni sev· etmiştir. 
meyen sevgilimin evine ayak at· Diğer taraftan bir ltalyan mec 
madmı. Ve onu unutmağa çalıştım. muası da bir makale neşrederek bu 

Aradan altı ay kadar bir zaman geç günkü silahlanmıya demokrat dev 
mişti. O,genç bir zal ıtle nişanla· l !etlerin sebeb olduklarını yazmak· 

Ankara : 2o ( felefonla) - An. 
karada yapılacak yeni tıb fakültesi 
binasının avan projesi için yapılan 
müsabaka bitmiştir. Fransız mimar· 
larından Jan Varter tarafından ha 
zıı lanan proje kabul edilmiştir. 

Fakültenin hapılacağı yeri gör· 
mek üzere Ankaraya gelmiş olan 
Varter esas proje~ini hazırlamak ü· 
zere Lugünlerde Parise gidecektir. 

Bu zat "Fransa hükümetinin res 
mi ınim;ui,, unvanını taşımaktadır 
Yeni tıb fakültemiz sekiz ayrı bin;· 
\:lan ibaret olacaktır. Fakulteye bag· 
lı hastahane 750 yatak alabilecektir. 

Bu binaların inşaatı önümüzdeki 
Hazirandan evvel başlıyacak ve bi
nalar 1942 senesinde tamamlanmış 
olacaktır. nıyordu. Bunu adresime gelen bir,- tadır. 

davetiyeden anladım. '-------------- -...,....-----......-----.,,__-..,.....__ 
Gitmemek olamazdı. Nişanlarına l 

gittim. Bir hissi ka~lelvu~~ beni~~. Almanya tarafından 
temadiyt>n ornya gıtmek ıçın kşvık 11 • 

i\tçılık ve Avcılık Spor 
Kulübü Başkanlığından: 

------------- ~ 1 

1 M 939 b .. d .. · · f ı - art- çarşam a gun uı matınesınden itibaren. ! 

Asri • 
sınema 

Sayın müşterilerine, asırların yaş~ttığı, milyanların yarattıgı, büyük 
edip ( Şekisper ) in ölmez eseri 

(Romeo ve juliyet) 
Harikalar harikasını sunuyor. 

Yıldızları : NORMA ŞERER - LESLl HOV ARD 
Rejisör : ADOLF ZUKUR 

DlKKA T : Nezih bir Aşk hikayesi, samimi bir duygunun ifade~i , gönül 
açan destanın sevgisin tasvır eden bu film geçen yıl sezen sonu gös· 
terdiğimiz ( ROMEO VE jULIYET ) eserinin yeni kopyasıdır. Ölmez 
ve seyrine kanılmaz bu şaheserler şaheserini takdim ile şeref Juyarız . 

MÜDÜRiYET 
Fiyatlarda zam yoktur. Kişe her vakıt açıktır . Yerlerinizi ve localarınızı 
· erken temin ediniz 

Çarşamba gündüz matinesine ilaveten : 

Linç k nunu 
SILVIYA SIDNEY - SIPENKER TRAKY 

GELECEK 

• 

Telefon Asri 250 

PROGRAM: lstanbul ve Ankara sinemalarında görenlerin 
hayran olduğu mevsimin büyük zaferi 

( Beyaz Melek ) 
Oynayan : SIMONE SIM3N 
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ediyordu, - Birinci sahifeden artan -
Onu o gece çok güzel buldum. 

O akşam anlamıştım ki o, kalbi ka Diğer tarafdan, Alınanlar da Po 
lonyanın şark hududündl! ehemmi 
yetle tahkimat yapıyor. 100,000 
müstahsil işçiııin ve mühendisin ça 
lıştığı bu 'tahkimat Baltıktan başlı· 
}'arak Çek .hududuna kPdar devam 
edecektir. 

Adana Atçılık ve Avcılık Spor ı 
Kulübünün yıllık kongresının Şuba 
tın 25 inci günii yapılacağı ilan e
dilmişse de ekseriyet hasıl olmadı 
ğından kongranın 4 Mart 939 Cü. 
martesi günü saat 20.30 za tehir e
dildıği haber alınmıştır. 

Avrupan1n Bu güne Kadar Yeti tlrdlğl En Şahane Yıldız 

- DANİELL DARRİEUX ~ dar da güzel bir kızdı 
Ona sahip olacak erkeğe kin 

bağlamıştım. Onu kıskanıyordum. 
Fakat artık bir çare varmıydıl Bu 
ıztırap yetişmiyormuş gibi bir de 
ne oldu biliyormusunuz? Burası çok 
fecidir. 

10328 

Nişanlanan sevgilimle, eski arka 
daş sıfatiyle bir tangoya kalktığımız 1 
zaman o kulağıma şunları foıldadı: 

HALKIMIZIN SONSUZ ISTEGI ÜZERİNE 

A ASI - Nurettin, diyordu, hiç mesut 
olacağımı zanetmiyorum, Çünkü!. 

- Çünkü, demiştim. 
O, hıçkırır gibi fısıldadı. 
- Çünkü seni seviyorum. 
O anda nehnle geldiğimi tasav 

vur edemezsiniz. 
Peki, dedim, niçin size habrr 

gönderdiğim zaman bunu söyleme 
diniz? 

O hayretle yüzüme baktı. 
- Ne haberi ? 
Meclisteki bütün kadın ve erkek 

ler Nurettine hep birden sordul.ır: 

Senenın Müthiş Meceralar, Harkulade Savaşlar Ve En 
Ddışetli Heyecanlar Şaheseri 

ESKfMOLU ARTIS 

AL 
Tarafından Görülmemiş bir tarzda yaratılan 

obenson ss z dada 
- Sonra ?J,. 

1 
Genç adam yerinden gayri ihtiya 

ri ayağa fırladı: . 

30 Kısımlık Seryal Filminin Hepsini Birden Gösterec~ktir. 
Romanını bütün Dünyanın okuduğu Bu Emsalsiz şaheseri 

Her halde görünüz 

Sonra mı, dedi, sonrası şu kı, 
bizim arkadaş karısı, sevgilime me. 
ğer hiç bir şey söylememiş. 

Bir genç kız tehalükle sordu: 
- Sebebi? 

Sebebi kıskançlığı! bunu sonra 

bana itiraf etti. 

R o 

Dikkat: Filmin uzunluğuna binaen Sinema 
Saat (( 8)) de başlıyacaktır. 

PEK YAKINDA 

Avrupanın bugüne kadar yetiştirdiği En Şahane Yıldız 

[-0-J DAN f ELLE DAR 1 E U X 'nün !t0-J 
En mües~ir, En Büyük ve Muhteşem Temsili 

• 

Elyövm bütün Dünya Sinemalalarında görülmemiş Bir 
Muvaffakiyt!lle görterilen Bu mevsimin En Bü} ük Fılmi 

10314 

_ ikinci sa~ifcden artan -

zanlar : Ekrem Reşit ve Kemal Tö j' 
zen) ________________ ._.._..., __________ ._. ___________________ _ 

22.00 Müzik (Küçük Orkest 

ra : şef Necip Aşkın)' 
l - Willy Richartz · lrkbahar~a 

bir çift aşkı . uvertürı 2 Tscbaı· 
kovvsky Şarkıcık, ~i - Lumby~ . 

Ş Ya (Galop) 4- Siede · Hk ampan ' . . 
bahar melodisi, 5- Mıchelı . kBu~~~ 
ler serenadı, 6 - F ranz 5ade . .. 

b ·m rüyalarımın şehrısın yana sen enı 
7- Henzibues Periler raksı, 

1 9 - Reckten Culot ta ntermezzo, . . 
·· 'ki rı . Potpurı vald - Viyana muzı e 

23.00 Müzik (Cazband . P~.) 
23 45.'24 Son ajans haberlerı 

ve yarınki program 

··b t · eczane Bu gece no e çı 
Hükumet civarında 

1. t.k t eczahanedir s ı ame · 

• sa ay 1 em ası 
Bu akşam 

l 939 } ılının ilk büyük sinema müsameresi olarak takdı'm cdec v • • . egı senenırı 

en guzel, en muhteşem ve en orjinal baştanbaşa renkli 

(R NA·) 
Aşk, ıztırap, müzik şaheserine sayın Adana halkını davet 

etmrkle şeref duyar 

~ YRICA :.BUCK JONES tarafından oynanan 

( OLDUREN YUMRUK ) 
Fevkalade hf'yecaniı Kovboy filmi 

--~------~-~~ 

DiKKAT: Yerinin evvelden temini rica olunur. Sinema 8,30 da başlar 
Telefon . . ALSARA Y . . 212 10313 

Prenses BIBESKO,nın Meşhur Romanı 

KATiA 
yı, Sinemada Harikulade bir tarzda yaratmı)itır. 

Musikisi Mestedici, Mevzuu Dramatik, Valsları Baş döndürücü, Lüks 
Ve ihtişamı cihetilede ayrı bir kıymet taşıyan Emsalsiz bir Şaheser 

Tan Sinemasında 
Pek Yakında 

BÜYÜK SiNEMA MÜSAMERESi OLARAK GÖSTERiLECEKTiR 

------------------------------~103._24 ____ , 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

/\. UflUll NU1 3437 
/\abu/ tarılıı: 1016 19.38 

Veşri tarilıi:251611938 

- Dünden artan · 

k. · · D 1 B ı d'ye daireleri veya diğer müesseselere borçlu e ıcının ev et ve a e e ı . . .. 
1 1 d ğ t b't · ·n devir muameJesı gecıktırılemez. Kanunun o up o ma ı mı es ı ıçı 

devre mani hükümleri ınahfustur. . . . . 
Madde 58 Çiftçi aşağıda yazılı muamelel_e,rı bıtırmek şartıle mah· 

sulün tüccar namına devir ve tcrhininni isteyebılır: 
ı D · ı · yukarıdaki maddelere uygun olarak alan ve 

evır muame esı . b' .. h I h' 
satan arasında akledilmiş olan mukaveleııamenın ır 1nu~ asınınJ n ıs~r-
1 jd · ·ı · .. · e "e terhin işi bunların nhısarlar daresıne ar arrsıne verı mesı uzerın y ' 

verecekleri müştenk beyanname üzerine yapılır:. . .. I . I 
2 D · ı · apılmadan evvel, tutunu salan, nhısar da. - evır muame esı y . . . 

. b 1 ld • ahçesini ambar kıralarını, ınfaz ıdılecek pa· 
resme orç u o ugu avans · ı . ld · · .. 

1 b k tatbikindan dolayı ınhısarlar aresının tu· ra ceza arını ve u ·anunun 
tün sahibi hesabına harcadığı parayı verir. _ .. . 

3 B. d h · ade tütün sahibleri, tarlada bulunan tutunlerr
- ır veya a a zıy .. ·ı k t h. · · h • 

ni, ikraz mukavalesi inhisarlar idaresine goste.rı me_, _er ın ışı .ususı 
d ft · d ı k tütün sahiblerinin ellerındekı cuzdanlara ışaret 

e erıne yaz ırı ma • ve . I d '- 1 .... 
d ·ı k ·ı h' debilirler Rehın eden, tara a uu unan tutunle e ı rne · suretı e ter ın e · , 
• • • 1 d f hisarlar idaresine karşı m< s ul ve bu kanunun 

rının zayı o masın an n 
t"t" h' 1 · "ki dig· i l:ıütı.in borçları yapınağa mecburdur. u un sa ıp erıne yu e . 

T 1 d 'k t h'n edilip ambara merhun olarak nakledılen veya 
ar a a ı en :r ı · 1 · f · 

ı 1 b d 'k yapılan rehin muamelelerınde nhısarlar daresı ye· ma ısu anı ar a ı en 
di adil hükmündedir. . b k · ·ı · 'b' 

A k 
.. " .. t ladan ambara eksık veya ozu getm mesı gı ı nca tutunun ar 

hallerde bütün mes'uliyet tütün sahibine aiddir. 

1 t.k · · ,
8 

ılan devir muamelelerinde de bu hüküm caridir. Tü. 
s 1 raz ıçın } p ( d il" d'I k · · h' d·ı tünün tarlada iken rehin alan tara ın an lese um e ı me sızın re m e 1 • 

mcsi halinde dahi rehin alan, rehin edenin sair alacaklılaııııa karşı riiç 
han hakkını haiz olduğu gibi inhisarlar idaresi de işbu maddenin ikinci 
fıkrasında )'azılı alacaklardan dolayı rehin alana karşı rüçhan hakkını ha-

izdir. 
Şıı kadar ki, inhisarlar idaresi merhun olan bu gibi tiitünler için a-

\'ans akçesi verirse rüçhan hususunda umumi hükümlere bağlıdır. 
Sahiblerinin talebi ıizerine rehin edilen veya aynının muhafazasına 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri . 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KILOFIATI 

En az 
1 

En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s Kilo 
= -9,50 1 10 -- ~ Koza 

Piyasa parlaAı '• 36,25 ___ 38 

Piyasa temizi • 35,25 1 36,25 --
1 

1 

Klevland 42 1 42,50 

YAPAG I 
ikyaz 

1 1 1 -Siyah 

ç t G I T 

Yerli "Yemlik. 
• "Tohumluk. 4,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3,25 

• Mentane 
Arpa 
rasulya - Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih -... üç • • :.E .:: Dört yıldız Doğruluk "' ~ ;,;: üç • .E c • • 

_g -= Simit ·- "' .. 
::..: > Dört yıldız Cumhuriyet " "' "' üç ..... .. .. 

Simit .. 
l..iverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

18 1 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pcne 8anlım 

Hazır 5 22 Lireı ·I= Rayişmark 
Vadeli !. 4 86 Frank ( Frans~ ) 
Vadeli il. 
Hind hazı r 

' 1 

Nev~ork 

4 83 3 
Sterlin ( İngiliz ) - 5-

4 06 Dolar ( Amerika ) --
126 

8 5, Frank ( isvicre) 00 

1~\UJ1M\\B>A1DiA 
CAN KUD.TAQ.10. 

-

--
34 

93 
36" 
CiO 

l 

I 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındist2n, Seylan , Çin ve C avadan doğı udan dog ruya müessue na. 

mına getirilen rn nıünteha p, tne ve kc kulu ça} l ı. ıdw \ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her ztv~e göre drğişın nı maralı trrtipltıi vardır. 
Muht~lif <.:İ ı s ve l Ü}üklük te lutu \ e pahtltr içe ı i~ inde satılır. Ambalaj· 

ıarında k i Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tıke t i nefase t ve halisiyetinin te minatıdır . 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakka1iyelerde sa tılı r. 

Umumi depoları ; lhtanbul Tahmi!cnü No. 74 ( Kurukabveci hanı 
a !tında ) 

Bahçekapı Di:irdüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul C. 

, __ 
Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındak i Eski muayeneheneslln ist iklal mek 

tebi karş ı sında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nekletmı,tır. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
24-26 10195 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 
2 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

• 'KUmbarCri~ biri 
1 

-.. _ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerinJe uzun müd· 

det asistanlık yapmış tır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi· karşısında hergün sabahkyin saat 12- 8, öğleden sonra 

ı2 ·- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

~--------------~----------------------------------~ 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast arını kabule 
başlamıştır. 

------------------------------..... --------~----------- 7-15 1026 g.a..__ 

,. 

Eczacı kalfalığına talip j 
bir genç aranıyor 

Eczacı kalfalığını meslek edinmek 
istiyen Oıtamektep mezunu bir gen· 
ce ihtiyaç vardır . Halk f czahaıı e
sine müracaat etmeleri.10326 2- 3 

Sa talık kargir bina 

Kuruköprü caddesi - )enicami 
karşısındak i sokakta ; içerisinde ay 
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 

yağlı boyalı 12 o;fadan ibaret dört 
katlı yeni ve ka•gir bina acele satı 
lıktır. Binayı görmek ve almek iste 
yenlerin Yağcamii civarında Moda 
Tuhafiye pazarına müracaatları . 

10- 10 10287 

Şeker sanayii tedkik 
ediliyor 

iktisa t Vekaleti Sanayi 
Heyetine büyük bir ehemmiyet 
rileceğinden bu Heyetin, milli e 
düstri şubelerine direktif veren il 
bir teşekkül haline getirilece§in 
bahsetmiştik . Alınan haberlere g .. 
Sanayi Tedkik Heyeti ilk iş olar 
Türkiyede şeker sanayii hakkıo• 
tedkiklere başlamıştır . 

Heyet şu esaslar üzerinden te 
kiklere girişmişt i r . Şeker sanayi' 
deki idare masraftan , maliyet fi 
tını teşkil eden unsurlar , pan 
fi a tları , amele ücretleri, işitti!' 
mas rafı ve-saire ... Bütün bunlar 1 

kik edildikten sonra şekerin nıi 
yetini tezyit eden sebepler mt 

' dana çıkacaktır. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhu-riyet mektebi 
karşısında 

48-156 10116 Numara: 200 

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve santrı 
binası İnşaatı ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli keşif üıı 
rinden eksiltmeye konmuştur. 

• 

i 

2 - Elektrık direkleri şartnamesinde yazılı evsafa uygun olarak bı 
lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş yerinde ihzar ve müteahhide testi hu, 
olunacaktır, •ii 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. llıii 
4 - Eksiltme, kapılı zarf usufiyle 5 - Nisan - 939 Çarşamba g' ~ . 

saat 15 de Ceyhanda beledi te salonunda yapılacaktır . ~~· 
5 - istekliler, bu i şi yapabileceklerine ait Nafıa Vekaletinden alın llr 

ihti sas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik ves i kası ile 939 senesi Tica 
OJası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya Bao~ 
mektubunu kklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 
6 - Teklif mektuplarının , 2490 sayılı kanunun 31 inci mad lesio 

uygun surette hazırlanmış ve eksiltmenin açılmasından bir saat evvel 
kadar belediye reisliğine verilmiş olması meşruttur. 

7 - Postadd vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. . 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz mubase 

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saatı için 

belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat e d eb ılitler . 
10 - Mektupla sorulara derhal cevap verilir. 

17 - 26 - 6 18 ıo) 

.--------------------~j 
Yeni eczahane 

Belediye karşısı •c, 
da 

Yeni , temiz ve ucuz ilaç sa tmakla şöh ret kazanmı ştır . Reçetelc1 l<ın 
b ıiyük dıkka t ve ihtimamla ha zırlayan ccıahanemizde yerli ve yabsO ~n 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 2-10 ) '•ak 

1 1 kı 
~it 

DOKTOR 
• 

İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında iskan dairesi 
\ Müslüm aparhmanında 

· Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

Umumi neşriyat ıııüduro 

Macid Güçlü ~uı 

- - ... --:.. __ '). .. Adan~ Türksözü ma!_ba~ h 

---- -· - ----


