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B. Ali Rıza 
Gaziantep valisi 

BAŞYEKILIMIZIN 8 O N 

NUTKU MÜNASEBETiYLE 

• 
Ieabederse • • 
1 1 
Kalplerimizle,vicdan· f 
larımızla inkılap yo
lundayız. Bu yolda, 
kafalarımız da göv
delerinden ayrılmağa 
hazırdJr. 

- Nevz•d CIUven -----

:~ azar gUnU , Halkevle.-imizin 

it==' yedinci yıldönUmU ~~n~s~· 
hetiy lc sayın Bap•ekılımızın 

Ankara l lalke\'indc \'c butun mem· 
leket önUnde verdiği nutku b!rçok· 
larımız radyoda dinledik ve bırçok· 
farımız da ertesi gUn okuduk . Hiç 
şUphe yok ki, her Halk.evli, her 1110· 

ne\·ver Refik Saydamın , f lalkevleri· 
mizin Uzerlerine aldıkları vazife ve 
mesulh etin ağırhğını , kudsiyetini te-
barüz ~ettiren bu sHzlerinde yepyeni 
bir enerji \'C taze bir hamleye ha· 
zırlanışın emrini , ve kuvvetin" bul· 
muştur . 

Sos.} al bunyemizde . Kultur lıa
.) atımızda , kısacası : inkılap partiıiııin 
\"llksck umdclerini millet hayatına 

tatbik sahasında Halke,•lerimizin şim·. 
diJ e kadar geçen \'erimli çalışma· 
larını burada tekrarlamağa luzum 
görmiyoruz . 

Kemalizm inkilibının buyuk ide
ali l'urk Cemiyetini kısa bir zaman-
da, en .Yüksek seviyeli , en ileri zih· 
nİJ•etli, en refahlı bir millet yapmak· 
br. Y cdi sene gibi kısa bir zamo.nd:ı 
bu ulk.unun gerçekleşmesi uğrunda 
lialkev]erimizin harcadığı emek TC 

aldıgı neticeler , inkılibımızın [ :sU· 
r~tlc yapıcılık karakteri~e . uygun 
bır tempo ile cereyan etmıştir. 

Muhterem Basvekilimizin nut· 
kunda bu, uk bir ehemmiyet ve dik· 
katle Uze; inde durır.amızı gerek.tiren 
nıUhim bir noktn da inkılipçı vasfı· 
ınızın mana anı izahedcn kati , açık 
öılcridlr : 

' ' H em \'aptığımız inkılapları göz 
-----=... • - -- - -

Lebeğinıiz gibi d:ıima koruyal:agız , . - _ __,::.__.----
nenı d e Tuı·k CcıııiJ etini medeniyette 

~·ok ek c,•iyc:ye erdirmek için 

~kirse ba~ka inkılaplo.r yapmakta 

~creddut ctmiy eccgiz ... 

Pazeı· gUnU Ankara Halke\'inden 
Lutun Turk milletine , \'e butun dun· 
'ayn hitnbeden Bap•ekilimizin bu 
5Öderi, butun bir milletin arzu ve 
o.hdinin bir kere rfoh:ı tekrarından 
~~ka Lir ey değildir . O gun Refik. 

h .Ydaını Jinli\'en her Turk mUnc,•vcrı, 
er 1'Urk vata~dası onun :;e inde kendi 
se in· d' 1 . . , 1 ın emıştir. 

Bir z:ımandanberi memleketin içi· 
ne nereden girdiğini \ ' C han'5i bethah 
~~•ılarla ynyılmnk istendiğini çok 
1
.) 

1 bildiğimiz bir tnkım sinsi propa· 
~~ndalar faaliyete geçmek gibi ham 

•r huh a\ a dusmU<;tur Guva , Turk lll"ll . ~ ) )" . . 
L 

1 
etinin kafasında inkılabın hızını 

~c . • 
ca cccgı, geriye doğru dönüşler ola-

lı hakkında bir fikir uyandırmak 
cıncı · ı 
gand;,' e f:ıaliyete geçen bu prop:ı· 
\' nın ömrU ancak birkaç gUn de-

d•rtı edebildi . h ·ivi , menf:ıatlerini 
crh l ·' . 

~ık n görecek bir ruşt dereceı;ine 
\"e ~ıı ş ~ulunan , in'kıliba yalnız hi:; 
ı.l wCvgı ile d~ğil , buyuk realiteler· 
ı:: ald~gı inanla da baglanmış bu
\>\: ~n 1 Urk milleti bu özlere guldu 

I ulaklarını tıkadı . 

'Usu Ş~c Baş\•ckilimizin J lalkcvi kur
it n en öyledigi bu sözler, bu çe· 

\en Pkopagnnd:ılarla iş görmek istc
def j • Uvvctlerc , emek !erinin bcJ hu· 

~•ni iht .. · d k t'• l · ol ul c en a 1 )lr cevap 
llıuştur . 

tayin olundu 'i 
Bükreş : 22 (.Radyo ) - Balkan 1 

antantı daimi konseyi faaliyeti devam 1 
etmektedir. Konsey murahhasları bu
gün dördüncü toplantısını da yapmış 
tır. Konseyde enternasyonal meseleler 
ve bu aylarda cereyan eden hadise. 
lcr tetkik edilmiştir 

Konsey, Balkanların mütesaı id 
bir blok olması hasebiyle bütün bal
kan devletlerin menfaatlerinin birbi. 
rine ba~lı olduktJnu bir kere daha 
müşahade etm ıştir. 

Geçen yıl imza edilen Selinik an
laşması da bu toplantıda tetkik edil
miştir. 

Ankara : 22 (Telefonla)- Bal 
kan Antantı konseyi top1antısı bu
gün bitmiştir. Hariciye Vekilimiz 
bu gece Belgrada hareket edecek. 
Orada bir gün kaldıktan sonra Ati
naya gidectk, oradada üç gün kala· 
cak ve deniz yolu ile lstanbula dö· 
necelctir. Rador ajansı Balkan anlan. 
h daimi konseyinin bu toplanbımda 
bütün enternasyonal meselelerin ve 
geçdn sene ceryan eden bütün ha 
diselerin birer birer tetkik ve dört 
Balkan heyeti murabbuaları reisle. 
rinin verdikleri izahat önünde bütün 
Balkan menfaatlarınm bir birine uy· 
gun oldutunun müıahcdc edilditini 
bildirmektedir. bir Bülcr~ı tel.rafını 
nazaran Romanya Hariciye nazirı 1 

dün Bulgaristanın Bükreş elçisini 
kabul etıniş ve elçiye Balkan antan· 

An~a~a: 22 [Telefonla J - Gaziantep valisi Bay Ali Riza'nın Sey
han vahğıne, Elazığ valisi Bay Şefik'in Gaziantep valiliğine tayinleri ve 
Sey~an v~~isi Tevfik Hadi Baysal'ın vekalet emrine alınması hakkın
da~ı Dahıhye Vekaleti kararları yüksek tasdika iktiran etmiştir. Vali-
lerın derhal vazifeleri başına hareket etmeleri mahallerine tebliğ olun
muştur. 

Romanya hariciye nazırı, bir Ro
men mecmuasında Balkan antantınin 
beş yaşına girmesi dolayısiyle çok 
çayın dikkat bir makale yazm!ştır. 

Romen baıvckilinin zevceaı Bal. 
kan antantı murahhas heyeti şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştır, Yunan el· 
çiliğinde de antant delegeleri şerefi · 
nt! bir akşam ziyaft:ıi verilmiştir . 

Krallık sarayında azalar şerefine 
bir konser verilmiştir. 

tı devldlerinin Bulgariatana yaklaş 
ma arzusundan bahsetmiştir. 

KARDEŞ YURTTAN HABERLER 

HATA YDA TURK PA
RA s·ı iŞLiYECEK 

f'"'''-· .... .... .. ... ... -> - ......... "'"'1 
Milli Şefin te 
şekkllrleri 

Ank•r• : 22 ( Rlr•••· 
ti CUmhur Umu mı kattpli . 
llnden ) - Helkevterının 

l YlldlnUmU bayr•mı mu. 
n•Hlletlrle Yurdun her 
kllfealnden b•llUık ve ta. 

1 

zlm teıgreflerı alan CUm . 
hur llelal lamet lnlnU bun· 
iare ayrı avrı cevap ver. 

f 
m k lmkln1 olmadılınden 

ı 
mUtekabll ••vıı ve ••••k· 
kUrlerlnln lbl•llna Ane . 
dolu •J•naını memur et
mlflerdlr • 

Fransız delegesi Kole diyor ki: __ _ ,.....,,,....,......,.,,,....,...,.,....,.,,. ............... __ __ 
--------

TÜRKIYEDE KEMALiZM REJiMiNiN ! UZUN SENELER 1 
Polonyanın müstemleke 

talepleri meselesi 
TA TBIK VE TECRÜBE ETTICf KANUNLARIN, TÜRK 

EKSERiYETiYLE MESKÜN OLAN M05TAKIL HATAY· 
DA AYNEN KABULÜNDEN T ABll BiR ŞEY OLAMAZ 

fskcndurun : 2'.! (Hususi mu
habirimizden) - Antakyadan al
dığım malumata göre, . Hatay 
Maliye Vekili Cemal Bakı Hatay 
Ajansına şu beyanatda bulun· 
muştur. . 

•·Bir kaç güne kadar bıl-

Varşova : 22 ( Radyo) -Top
lanacak olan mecliste, Polonyanın 

ı müstemleke talepleri ile lngiltcrc· 
den yapılacak istikraz ha'1. kında 
görüşülecek ve bu mevzular üzerin 

1 de ince tetkikat yapılacaktır. 

1 

Şlmaı Devletlerl konferans1nın taplandıl• Stokholmden gll ......... 

ŞIMAL'DEKI 
KONFERANS 

Mühim kararlar alındı 

Stoleholun : 22 ( Radyo ) -
Şimal devletleri konferansa nihayet 
bulmuştur. Konferansta, Avrupada 
bir harp vukuunda Şimal devletle 
rinin katiyyen iştirak etmemesi ve 
iştirake mecbur bırakılırsa birbirle· 
rini müştereken vikayeleri hakkın 
da mühim kararlar alındıtı söylen· 
mektedir . 

MÜSELLES 
İTTİFAK 

Almanya bu yoldaki ha
berleri tekzip ediyor 

Berlin : 22 (Radyo) - Son ıüa 
lerde Fransız gazetelerinin hemen 
birçotu Almanya · ftalya • Japon
ya arasında bir askeri ittifak akde· 
dilmek üzere olduğuna dair neşri
yatta bulunmaktadırlar. Fransız kay 
naklarından çıkan bu haberlerin he. 
pisi asılsızdır. 

umum Maliye veznelerinde Türk 
parası ile de tedi>•ata başlamış 
bulunacağız. 

Bununla bcuber Maliye vez-
nelerine para yatırmak isteyen· 
Jcr her iki paradan - yani Türk 
ve Suriye par3sından - istc~ik· 
)erini tercih etmekte serbesttır· 
ler. Bundan maksat ~a.tayda 
artmış bulunan iş hacmınl kar· 
şılamak ve mubadele vasıtaların· 
da sezmekte bulunduğumuz pa· 
ra sıkıntısını bertaraf etmiş bu· 
lunmaktır.,, . 

Dikkatler: 

Ağaç düşmanlığı 

-,İngiliz Milli müdafaa 
'müzakereleri devamda 

Hatnydaki Fransız Delegesı 
Kolenel Kole de Hatay Ajansı 
ve tiavas Ajansı muhabirlerine, 
_ Gerisi ikinci sayfada -

ggeı• içimizde varsa - herhalde 

1 b'ır "VUCU doldurıınıı' ac:ığına 
ayı arı .. k ~f 1 

d 
. h •oktur - softa a a ı. gc· 

n ;ıup e ) d k" . 1. ·nsanlar ve dııarı a ı 
rı dusUnce 1 1 

' . • k" Tu k 
r k ·tler bılsın ı · r 

duşmnn uvvc . b'I 
. kılabı dinamizminden bır zerre ı e 
ın b t '· er Şimdi,·e kadar y:ıp· 
k:ı,· e memış"' · ~ · · ·' . k l::plıır içimize sınmış ve 
tığımız ın ı u • • b" 

k '11 t" 'n en deı;er bıçılmez ı· Tur mı e ını e i" 
rn milH cn·et hıılini almıştırh. . lb!ç 
ı er . b" rc,·ıın ıç ır 
bir kU\'\' et. hıç ır ce _, . . 

d l . erİ\·e bır tek adım 
propag:ın a >ıze!b~ ·;np eder e yep· 
ttı mı\':ıcağı gı ı ı 

a ra · d d h koladıkla 
· · k ı · 1 rı a 3 3 

"' ' ---·eın ın 1 ap n • · tte· " ncak bır vazıyc 
daha sUratle yap At turk'Un her 

1 k 1. baba"ı a 
yiz ' n ı abp k kumandanı. ve en 
. h Ja en •yU d 
sa a bugUn başımız a 
se,•digi :ırkada;;ının ti" anıdır. 

en ku\•Ve ı zam 
o!uşu. bunurı,ıolapların hiç birisi zo· 
'\ aphğımıı: l r Binaen· 

k dayanmam•\' 1 
• 

ra, kor U.''a . - . bir cere,·an Turk 
aleyh herh:ıngı grrı Ve ha le°bir. 

•11 L! • malı olamaz. Y 
mı ,.,.nın 

llatay Delegesi Albay Kole Türksözii 
m11lıarrıri ile bir görü§mede 

Ne hazin tezattarki , g&,\"l·s i. a-
ğaç evgisinı .:>aymak knlpla

ı·c ycrlc!'ıtirnıek gibi gUzcl bir gUn o· 

lan nğaç bnyranıını iki gUn evvel ,·ap· 
tık. bu gUnde u ntırlnrı Ynz~ak 
mecburi,'\ etinde k:ılıJ oruz. Duı: Ata· 
turk rarkanda geziyorduk, burnda. bir 
çok cmcklcı·lc ~ etlştirilmek{e olan 
kntrnn nğaçlarından beş tane inin te· ı 
pelerinden koparılmış old.ılunu derin 
bir acı ile görduk . Bu zavallı ağaçlar 1 

, ölUnıc m:ıhkdm edilmi ş demekti. Çtın· 
cere.raıı Turki.\'e hudutları dahilinde ku birkaç şuur uz İnsafsı z elin sıgnra 1 

' biran bile yaşayamaz. n~zlı~ ·' apm:ık için kopardı~nd:ı şUp· 
Turk milleti inkılabının ifıkıdır. he almn~·an hu nğncın yakında kuru · 

Daha dun butun dunya, buyuk Ata· yncngı muhakkaktır. 1 
ınm :ırkasındnn onun nasal göz ya ı Ağaç sevgi i İnsnn knlbinin; en , 
döktU~UnU, nasıl hıçkırdığını gördu. ~ asil. en ince duygularından biridir. 

Ataturk kultu bugunku inkılap Ba it bir k&prio uğrunda bir n~aç 
gençliğinin en buyuk kuvvet menbaı 0 

h 1 hayatına kı.'t m:ık medeni Lir in an için a ini almıştır. Geri adımlRr1 durdur· b 
İr cinayettirr. Nitekim kanunlarımız· mak için fedakarlık ~·apmo."a mecbur 1 

1 ~ _ı _ ı 6 
, da bu çeoıit cUrUmleri iddeHe ceza· o aca6ım~z ax ınnzdan hile geçmez, Y 

f k t 1. k landırmaktadır. a a Ur milletini mevut busuk 
istikh:ılinc kavuşturmak için, icap Park gibi herkesin malı , ve Uzc· 
eder.ııc en gllç inkılapları ·' apmak için rinde her hcm,eriuin hakkı olan :. er· 
bu gençlik eve seve k:ınını harça· den bir çiçek kopnrmak hile uçtur. 
mağa hazırdır. ı Böyle bir yerden be;ı gUzcl \ ' C zor 

Knlplerimizfo, vicdanlarımızla in- ycti;ıir agacı imha etmek ise . butun 
kılap J olundayız. Bu .' olda kafala· 1 halkın tel'in edeceğinde şuphe bulun· 
r1mız da, gövdelerinden a,\ nlmaAa ha- mayan bir cUrUmdur. 

zırdır. ı~ İnsan olmak' İnsanca hareket et-
lçi~izdcki yobaz ruhlular, dıtı· mek~ için her~ yerde jandarma ,.e po· 

mızdakı du) nınn kuvvetler bunu böJ le lis kuvvetlerinin elini yakamızdn hi 
bilsin .. etmemiz~i lbım? 

Çemberlayn'lp bir nutuku 
LIRALIK FEVKALADE TAHSiSAT 127 

800,000,000 RŞI 310 REYLE KABUL EDiLDi . 
MUHALIFEJORKJA ZIRHLISI DENiZE INDIRIL'll . 
VI iNCi 

Londra : 22 ( Royter ) - .lngi· 
l . M"IJ" M"d faa müzakerelerı de· 
ız ı ı u a "k. . <'CI 

vam ediyor. Müzakerenin 1 ınbcı 
1 

• : 
k ·ı B y Çen er aın sesi bugün Başve ı . a 

in büyük bir nuıku ile açılmıştır · 

Bay Çcmberlain bu nulhtkun~I~ 
. . . b'r su amı ı Milletler Cemıyetının 1 

. . . sulhun cebren hal ine gelmesı ıçın, . 
temini teşebbüsunden vaz ge.ç~es~ 
lazım geldifini, silahsızlanma ışınd 

.. ımemiş bulunması 
itımadın teessus e 
ile beraber bu yolda çalışıldıtını 
soylemişlir . 

B ı 1 bu mevzuları uzun u. 
aşver..ı . . t" 

d . b'r ,r:rorü•le tahlıl etmış ır. zun, crın ı o v 

Bundan sonra müleaddid hatiple~ 
söz alarak vaziyet hakkında noktaı 
nazarlarını tebarüz ettirmışlerd ir . 

f ngiliz Milli Müdafasının takviy.e 
si için iekJif edilen 800,000,000 lngı· 
liz !ırası tahsisat 127 muhalıfe ıe arşı 
310 reyle kabul edilmiştir . 

Londra : 22 ( Radyo ) - Altın · 

Mısır tayyare 
fabrikası 

Birçok gruplar mü
racaatta bulunuyor 

Kahire : 22 ( Radyo) - Mısır. 

de inşa edilecek olan büyük tayyre 
fabrikasını kurmak için birçok ec
nebi gruplar müracaatlarda bulun
maktadır. lngiliz gruplarından bq
ka birde Polonya grubu müracaat 
yapmıştır. 

c ı Jorj zırhlısı bugün merasimle de· 
nize indırı lmiştir . Bu torende Kral 
\'e Kraliçe de huu bahaua~ • 



_2 

'UNDAN BUNDAN 
1 Politik meseleler 1 

ehnr h beroarı PAPA ÖLDÜ 
DİYE ... HARP OLSA YOi 

KiM KAZANIRDI 
~----------------------------------------1 

Bir esrarcı 
----

Papa öldü, yeni Papa ne za 
intihap olunacak ? Bu çok u 
sürelıilir. Çünkü yeni Papanın met 

Arazi tahrir işlerinin 
teftişi meselesi 

Kaçak rakı 
imalathanesi 

1 
Yakalanacağını anlayınca lek ve meşrebi Musıolini hükume 

tifti ,iddetle alikadar ediytir. Ôlt 
Papa. Mussolini için vakıa: "Alla 
tarafından gönderilen adaml ,, de 
mi~ti. Fakat Yahudi meselesi gibi 

fr an•anın aabak hava l•l•rl nazırı Plerre Cot, 
Hava ordusu [193&.,...t938] b••llllJI• açık blft••· 
klld• yazılmıf, kuv,,.•ı surette ve•lkelandlft .... 
bir kitap ne,rebnlfllr. 

Büyük bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

' cebtrrdeki esrarları 

M üellif bu eserinin bir kısmın 
da şu suale cevap vermiye 

çalışmıştır! 30 Eylülde Çtkoslovak 
meselesi dolayısiyle harp patlamış 
olsaydı netice ne olacaktı? 

Karilerimiz yayğın tezi bilirler: 
lngiliz ve Fransız hükümetleri bir 
uzlaşmıya razı olmak mecburiyetin· 
de kalmışlardır. 

Çünkü askeri kuvvetlerinin ve 
hele havacılıklarınm vaziyeti dolayı 
siyle mukavemet etmelerine imkan 
yoktu 

B. Pierre Col işte buna itiraz 
etmektedir; Müellif, harp ya uzun 
olacaktı. diyor, yahut da kısa. 

İki tarafın hava ordularına men· 1 
ıup her smıftan tayyareler hususun 
da müellifin ra~ amları şunlardı: 

Fransa 3160 
lngihert" 5000 
Çekoslevakya 1200 
Sovyetier birıiti 7000 

Yekun 
Almanya 
ftalya 

Yekun 

16360 
7000 
4800 

11800 

Amerikan istatistikleri 
Fransa 3400 
lngiltere 5000 
Çekoslovakya 1200 
Sovyetler Birliği 7000 

Yekun 16600 

Arazi tahrir işleri tamamlanm11 
oldutuodao, Maliye Vekaleti. ara· 
zinio katileşen kıymetleriyle ihbar 
name tanzim, tebliğ ve itiraz tetkik 
muamelelerinin ve tahrir neticeleri 
katiltşen cüzütamlara ait mükellef. 
ler bes•p defterlerinin telİı ve tan. 
zimi işlerinin hangi naslar daire· 
sinde tetkik ve teftişi lizımgelece· 

tini tesbit etmiftir . 
Arazi tahrir neticderinin bütün 

Vilayet ve kazalarda 938 malı yılı 
içinde katileşmui \·e ilin edilmesi 
ve 939 mali yılı b8%ından itiharen 
biç'1ir cüzütam hariç olmamak üze 
r~ heı tarafta yeni tahrir ncticele 
rinin tatbikı ehemmiyetle matlup 
bulunmaktadır . 

Dikotlu köyünden Süleyman 
otlu Alinin evinde ka~ık rakı çı 

karmaya mahsus on lira krymetinde 
bir baksr kazan , ikiyüz kilo üzüm 
cibreıi ve onbeş solitreljk kaçak 

• Lotma rakı yakalaomıı ve suçlular 
yakalanarak Adliyeye teslim edil· 
mittir. 

Yine Dikottu köyünden ltlren
dcr <>thı Ahmedin tırla•ında ikişer 
liradan dört lira kıymetindt iki fıçı 

içinde albyüz kilo üzüm cibreıi ya· 
kalanmış ve suçlular Adliyeye tes
lim eJilmiılerdir. 

Hıdırlı köyünden Mehmet otlu 
Abid; Mehmed oğlu Ahmed ve lsı 
oğlu Hasamn müşterek oldukları 

yutmağa kalkıştı 

Ahmet oğle Hamo isminde bir isi 
üzerinde esrar bulundurduiu ve 1 

ba yüzden yakelanacatı sırada yir. r 
mi santigram esrarı akıma alarak 1 

yutmak istemiş ise de esrar ağzın
dan çıkarıl11rak suçlu yakalanmış 1 

tır . ı 

Öğretmenler için bir 
mecmua çıkarılıyor 

Haber aldıtımıza göre maarif 
vekaleti, ilk okul öğretmenleri için 

"ilk atretim adh" bir mecmua çı 
katmığa karar vıermiştir. 

1 

' 

Ve bu mecmuanm ilk nushasıda 
çıkmışbr. Bu mecmua bundan böyle 
her hafta muntıuman neşredilecek l 

1 
tir. 

bazı hareketlerde faşistleri hiç us ~ 
beğenmediğini izhar etti. Onun i el 
çin Mussolini şimdi kendisine soCI lbas 

derece sadık bir Pa1>B bulmak İl ~· 
. ~•t tiyor . 

Yeni Papa intihap olununcıyt Yor 
kadar Vatikanrn duvarla~ı ara11~ La 
da bir mahpus vardır kı, bu bır 

8
. t 

Fransız papaz~dır. Fransız: ~apaıı b ır 
ölen Papayı zıyarete gelmıştı. Se ul 
nelik hac ... on 

Papayı ziyarete gelenler ancak ~e. 
onun iznile Vatikandan çıkabilirler. erı 
Fransız papaza bu izni verebilecek ara 
olan ancak yeni Papadır ve yeni illa 

Papantn intihabı birkaç ay sürer· 
da 

se Fransız papazı dört duvar ara 
sında daha çok kalacak demek· 
tir . 

Hayvanların hayatı 
uzun bir harp kaziyesi halinde, 

Almanya ve ltalya'nın silah, ham 
madde ve yiyecek hususunda beslen 
mesi Fransız lngiliz birliğinden son 
derecede daha güç olacaktı 

Almanya 
hal ya 

5000 
6SOO 

Tahrir neticelerini o katitc şmcsi, 
tahrir ihbarnamelerinin tanzim ve 

tebliğ ve v1ki olacak itiraz1ann 
idare, tanzim ve tefMtiade ve tab 
rir itirazlarının karara bağlanır.a 

sından e~si~ muamelelere rastl~mrsa 1 
bunların talimatname hükimfen da 
iresinde derhal tamamlanmass temin 

bahçede ve bir damacana içinde 
yirmi iki kilo kaçak botma rakı , 
ikiyüz ~ili kilo cibre ve ileti; Ko 

--~-------l!!!!!"!'!!!~İl!!!ll!!!!!!!l!I!~--- Bir Japon muharriri hayvanla· 

Almanya ve ltdlya fılen hemen 
hemen kendi istoklariyle iktifa et 
mek mecburiyetinde kalacaklar, bun 
lar da pek çapuk tükenecekti .,Bi
lakis zaman Franıa'ya ve bilhassa 
lngiltere'> e harp imalallarını arttır 
mak imkanını verrcekti .. ilave ede 
yim kı l irleşik devletler de onJ.ıra 
malzeme göndermek suretiyle yar; 
dımdan geri kalmıyacaktı. 

Onun içindir ki ltalya ve Alman 
} a' ya mağhibiyl t mukaddndi. Bü· 
tün askeri mütehassıslar bu fikirde· 
dirler. 

Kısa oir harp kaziyesi, Berlin ve 
Roma genrl kurmayları tarafından 

yıldırım sür'atiyle }8pılacak ve bir 
taam.:z kaziyesi halillde B. Pierre 
Kot gene aynı neticeye varmaktadır. 

Alman ordusunun kadroları ta. 
mamlanmış değildir. Siegfried hattı 
tama:nlanmamıştır, Çekoılovakya 
çok iyi tahkim edilmiş batlarm ar 
dında bilhassa kış esnasında pekili 
mukavemet edebilecek bir orduya 
malikti. 

Yekun 11500 ' olunmakla beraber bu vaziyetin 

Pierre Cot .0/038 lik bir üstünlük tekrarlanması için alikadarlarm 
çıkarıyor. Ameıikablar bu üs dikkatleri çekilecektir. 

tün1üiü '/•44 olarak takdir ediyor 1 Her cüzütam tahıir neticeleıi kı-
lar. 1 tileıince k~yfiyetin 2901 sayılı ka· 

Harp çok süratle ist "hlik eder: nunun onuncu maddeli llllö~ince 
Bir kaç hafta içinde bütün .ınemle· Vitiyet Merlcez kau111tıfnda Vali 
ketlerin hava filoları azalacaktır, ve mümak kazalarda kaymakamlar 
boşalan yerleri süratle doldurmak tarafında ilan edilmtsi ve varidat 
icap edecektir. 8. Pierre C:ot, Aaıe· mrmurları ta rafından da bunlann 
rika'nm lnglltere ile Fransa'ya yal hesap defterleriain derlıal tesis ve 
nız tayyare veyahut motor verditi tanzimi abd-.lctrilir. 
ni farzediyor. Vaziyet bu takdirde Tetkik ve muamele neticeleri 
nasıl olacalcbr?. 

Bugün Fransız - logiliı bloku ' 
nun Alman - ltalyan blokuna na· ' 
zaran stnelik imalatı 5000 e karşı 
6000 dir. Üstünlük 0/016 . 

her ay sonunda kaza itibariyle ha· 
zırlanacak üç nüıba rapora raptedi 
lerelc Vekalete ve vilayetlere gön· 
derilecektir. 

Şehrimiz nüfus dairesi 
kadrosuna ilive 

yuncu köyünden Yunus otlu Y asi· 
nin evinde hir tekli Rus tüfeliyle 
üç mermisi yakalanarak suçlular 
evraklariyle birlilc le Adliyeye sev
kolunmuşlardtr . 

Bıçak bıçağa • • 

İki~i de ağır yaralandı •. 

Mustafe otlu Ahmet , Ali otlu 
Abdülbaki, Mu.Ufa otl• Mehmet 
ve Mtıbmet otlu Cafer ar a1mda eı-

1 ki bir husumet yüzünden kavra 
çıkarak neticede Ahmet , Abdül· 
bakiyi ve ...._et ıde Caferi --enlleı 

gün sonra tekrar mu~ye~esi~i. ica· \ 
&ettirecek derecede ıbirbulerini ssrt-. ' 
lanndm yaralMlılıilarıodan hepıı de 
yakalanmıtlardır • 

Vi14yet nüfuı 'dair~si balkın iti 
ni kola,.lcla pebilmC için bir~olc 
tdbi(ler ittihaz etmektedir. 8ppn · ' 
lerde aiifus dairesine müracaat eden 

Ceyhaııda Halk 

Fakat düşman tayyare kuvvet· 
lerinin bizi dize getireceği söyleni
yor Ju. B. Pierre Cot • bu itiraza da ı 
cevap veriyor ve meseleyi tavzihe 

Harp halinde muhtemel imalat 
5000 e karşı 7000 olacaktır; üı\ün 
lük 0/e4t dir, Demek ki .. 1938 son 
bahar1nda harp ,,.ılalllll .a.ydı 
totaliter devletler demolrraailere 
nauran cepheye c:W.a u nnwe 
sevkedebileceklerdi. Harp dew1m 
etseydi, totaliter devletler pek ça 
buk bavaahk ııbasıncla içe br11 
iki veya ikiye karıı bir vaziyette 
mücad~le etmek zorunda kalacaktr 

&erin l&Jlll 350 ye kadar JiilclClmif ı 
tir. Bu sebeple nüfus müdürlüpün 
viliyete yapblı tqebbüs neticeti ü!W!l•a: tı•diiii a.-•n 

lar. 

diyor. La Tribune du Notionı 
1 

Heıa Gueıa111 

Gerçekten, 1938 Eylülünde ha· -""""'9~~·-!!W'!!!--"""""-wı911!!!11!!!!111!!1-
"acalık buausuoda karıı '•rşıya bu· 1 
lununan kuvvetler ne merkezdeydi? 

O n saf harp tayfareleri busu 
ıunda müellif ~u rakamları 

veriyor: 

Fransa 
lngiltere 
Çekoılovakya 
Sovyet Rusya 

1400 
1650 
700 

2000 

v~kun 5750 
Almanya 3500 
ltalya 1500 

Yekün SOOO 
Üstünlük 0/ 015 dir. 

• 

Sovyet Rusya hususunda B, Pi 
erre Cot yalmz garp filolannı itiba· 
ra almış ve bundan Polenya'mn tay 
yare mevcuduna müaavi bir miktarı 
tenzil etmiştir. Bu hususta Amerikan 
istatiıtikferi daha nikbindir: 

Fransa 1200 
Çekoslovakya 600 
logiltere 1700 
Sovyttler BirliA"i 2000 

Yeldin 5500 
Almanya 2600 
ltalya 1700 

1 
Sahte para yap n 
bir şebeke tutuldu 

lzınir : 22 - lzmir, Manisa, 
Menemen, Çanakkale ve lstınlul' 
da çalıı1an on kalpazan yak11laodı • 

Şebeke, börekçi Hüseyin, Mus· 
tafa, Tevfik, Emin, lzrtıir tersane· 
sinde dokumacı Halim, Abdüsset· 
tar ve lbrahim'deo müreldceptir • 

Şebekeain ortakJarmdaa Meb· 

1 
PARt& 1 iki sene evvel, ye 

MEKTUBU di kifinio katili 

olarak yakalanan Vaydmanm kaçma 
ya teşebbüs ettitine dair bir şayia 
tıkmıştır. Resmen, bu haberi aaılıız 
oldutu bildirilmekle beraber muhale 
hak olan bir şey varsa, oda Vay.d· 
mana meçhul bir tahıı taraf ıedao 
bir mektup gönderilmiş ohn....,., 

Bu mektupta katile şöyle yazd 

4300 I maktadır: / •Merak etme. Seni bıralı:mayg. 

Kanqah aüfuı kitibi Hurşidin ~r 
kezde cahttanlmına mu_,. prül 
müttür. 

HAVA VAZiYETi 

Dün şehrimizde gök yüzü kapah: 
bava hlfif riiitittı; ea çcılJ sıc:ık 
t 3 derece idi. G~eri en az 11cak 
2 derece. 

met Çanakkale'd., tutuldu Şebrke, 
aralanndan Amawt tebaasından 
Halimi ev tutap .)rada ç~şmak Ü 

zere lıtıaabuw fiadeNOiıletdir . 
Helimia tnlcifı için lstamb11I zabı 
ta.anı ymldı . 

Şebeke, gümüş elli kuruıluk 
ıtlr.aea lira kadar piyasaya sahte 
para IÜrmüşltrdir • 

Ct,t.a; 22 (a.-i ........ 
ril*deh)-~ ltalkmlOll 
H•llllarda ful; ılini ı : E;laam·ı 
tif. a •• .- ..... ... ...... . ............ 

&rlsaç sün evvel H.lkevi tellllil 
lsomıitıli pnçleri, halktvi bayramı 

miiDuebetile • Unn Uebaa~t. adlı 
ııiJfllİ luılla oynam ........ Gençl~· 
rimiz ço'< muvafhık ~larchr . 

T ııUI komitesi öaiimüzdeki 
haf talar için yeni temsiller bmrla· 

maktıd1r. Ceyhanlılar hallcevi mü· 
samr: elerine karşı büyüle ılilcı iöı 
ttnaelrteditler. 

Halkeviain diıer tubeleriade de 
esaslı bir fulifıtl hıllwa' ... T. 

Vay 
Yakmda seni oraMn bıtaacatız. 
Bunun içio şöyle bir plin dfi16ndük 
Üç kışi j.mdarma kıyafetiqe girip 
gelt cet iz ve seni hakimin buzurur. ı 
götuıuyoıuz diye hapithaa*n 
çıkaracellz. Hıpiıhaaenia kapı.-a 
bir ot.mobil beldiyecelr. Sent «o· 
mobile atbtlmız 'fİfJİ dotru iludad · 
tm chfan lcı~t& 

•Muvaffak ~arMk ae ili. Qı 

manak bizde yananz. . • 
Bu mektubun pek çocqkçı dü. 

fiinülmüt bir ıey old11tu eörd)HM'. 
~ lıtir lcere, hıpWa1111eden bir 
... )'U ~armaya geolen fmdenna 
Jarın elinde resmi evrak vardır ve 
GDlae prdiyaalar a... Sonra. Vayd __ .....,.! ........... 
yacap. da bütün gırdiyıa1ar 'bil· ... ~,. 

LONDRA 
BERLiN 

En iyi iki dost 
olacaktır! 

ALMAN INGILIZ CEMiYETiNiN 
lOPLANTlS•NDA HENOERSON 
BiR NUTUK SÖYLEDi 

Berlin : 22 ( Radyo ) - Ameri· 
ka matbuatında ve ajanslarında Al· 
manya aleyhine yapllu aeşriyat bu
r11da iyi karşılanmamak tadır. 

Bu menfi neşriyat, Alman - ln
giliı <!emiyeti toplanh11nda Bay Hen· 
dersonun söylediti nutuk iyi bir ce· 
vRp teşkil etmektedir. lngiliz sefiri 
Alman - lnfiHı dostluğuna çok zi
yade toraftardır. Kar.lldan kuvvetli 
A !manya ile, denizden kuvvetli lngil· 
tere birbirtne en iyi iki dost olacak
tır. Ve yakın bir günde bU ctostlutun 
resm'n anlaıılacatı muhakkak olarak 
bilinmelidir. 

Hatay da Türk 
Parası işleyecek 

- Birinci aahifedea utan -

rın hayabnı tetkik için kendi ha· 
yatını adeta feda etmiş . Kaptov sin 
nun cenubunda in, cin bulunmıyao rip 
bir adada yaşamış, bu tetkikatın de 
neticesinden şu çıkıyor: Hayvanlar Se 
serbest hayatlarmda birbirlerine ıe 
karşı nazile, terbiyeli. küçükler bü· ca 
yüklere kartı muti, aile mefhumu· ha 
nu iyi anlamış mahlUklardır • an 

Bu adaya zaman zaman beş b 
milyon kuş iltica edermiş. Bu ka· 
dar müthiş bir akını muharrir, 
kuşların da insan olmı)'an yerleri ta 
tercih etmelerine atfedıyor. Birbir· 
lerine karşı bile o kadar zalim o· 
lan insanlardın kaçm•ya hakları 
yolcmu ? 

RADYO 
• Bullftldl Pf'OINftl • 

Tirkiye Radyo difü~i-yon pQstala. 
Türkiye Rod) osu - Ankara Rad) 

P•rt•n•n 23 - • -
12,30 Protram 
12,3S Türk müziti-PI. 
13,00 Memleket saat ayarı,aja 

ve meteoroloji haberleri. 
13, t O, 14 Müzik ( Cazband -

gen ) Lantoş orlceıvaaı. 
18.30 Protram 1 
18,35 Müzik ( Şen oda müziti > 

lbrabim Ôzpr ve ateş böcekleri • 
Türkiye kanunlann.all H111tayda kabul 19,00 Koouşma ( Ziraat saati 
ve tatbiki münasebfotile şöyle demiş- 19,15 Türle müziti ( lnc•ıaz fas 
tir: h : Hüseyni faslı ) Celil To'kses , 

"- Hatay Millet Meclisinin Tür- Hakka Derman, Eşref Kadri; HuaO 
kiye Cümhuriyeti kanunlannı aynen Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
kabul etmesi is.titrabla karşılanacak 20,00 Ajans, meteoroloii habd' 
bir şey detildir. Tamamile müstakil leri, ziraat borsaa ( fiyat ) 
olan Hatay devletinde Türkler kati Ç I V 
bir ekıc.riyet teşkil ederler Tüniyede 20,15 Türk müüti a anlar: 0 

cihe, Ruıen Kam • Cevdet Ç9tlı , 
Kemalizm Rejiminin uzun a-eneler f 
tatbik ve tecrübe etti~i kanunların Okuyanlar : Sadi Hofies ' Radi e. 

1- .... Peşrev. 2 - Sadullah al' 
Türk ek,!~r.le meskun oJan 1-JJ-
tay da .,._ kabulüHea daa.. tabii .auhayyer semai-Bir elif çekti. 3 
bir feY olama.ı. TıanbUri Cemil muhayyer ıarlcı -

PUr lerze olur. 4- Rahmi bey , 1 bayyer şarkı-Serapa hüınü •n 
. MelrtUbu kimin rönderditi henü 5 _ Lemi Uttak prkı _ Si 
anlııılmaaaııtar. Vaydmanın suç or· ebnalann. 6- Dedenin Gülizar 
taklan olarak tüpbe edilea kimse kü-Bir yef a. 7 - Mustafa çaVUJo 
kabaadljl için molctup bW>itin Türkü-Sefa geldin efendim • s....
e1ratengiz göriinmelctedir. Hıtti, Refik F ersan mahur ıarkl-Bir Df'f 
birisi tarafından uydurulDWt olma•~ yarat • 9 - v~sari Asım Kürd 
da ihtimal dahilinde görülmektedir. pricı-Sen git gide. 10 - s.det 

Dit- taraftM; V a14mamn dava Kaynak Türkü - Esmer im kıylll'-

11 martlil on betinde görülmeye bat bana • 
luecıkb, 8ug6'. bCf1in · ev\fele 21,00 Memleket aaat ıyar1 

21.00 Ke.şma (Mizah saati 
almmıı ve davaya martın onunda 
...,.._,.,,. karat' ver)mi'ftir. , 

21, 15 Esham, tabvilit, kambiy• 

- Gerili üçüncü aabifede -



GECE ZiY AFETi ,. . ' 

1 
• .. 

emib üçüncü kata Biran düfiiodü · Fakat s • k - -
çakarken çok bitap YAZAN bu mu~keme çok uzun ıür· 1 urıye ahin . .M h 

too . ve-ıizdi. Es.- TANllllNP medi. Saatlerdenberi_yozdıtıi esını az ar 
tlİ bir aydanberi eıki nq· mektubu parça parça ede· ı L ki A • 

Ya18nl m-•l•r 1 lazkl d i I• .... ından ye e vaz yet 

..... Jdr.tu. Ve bu ı•c•, ne ... izlitine rek yere fırl.ıttı. ~- mek~p ~·· a anı paşa kuruyor 
ve yeiste karıştı. ucakb ? Bizzat gıdıp Latife ıle 

gi ,.,,~dasmı relditi zaman elektiriti konuflDahydı · 
ç '. del eh. Sabahm ilk 111klan tül per Cebini yoldıdı. Latife'nin dıi· 

ı erden içeri sızmıştı Zat.-n pija- resini ıçan anahtar cebinde idi • 
:':"- llrtında oldutundan soyunma· Apartmanda dedikoduya 
ka ~ yoktu. Yatata uzandl. Fa yol ıçacatım babrına bile getirmi· 

t bir türlü gözüne uyku girnıi- yerele dörder dörder merdivenleri 
YOrda. indi. Beı on saniye ıonra La tifc-

l.a Genç adaman bu haline sebtp, nio dairesi kapı11 önünde idi. Elin· 

8
. tifenin biraz evvelki vaziyeti idi. deki anahtarı, kilide soktu. Fakat 
~ aenedenberi sıkı münasebette anahtar girmiyordu . Ejildi, kilide 

lundutu ve delice sevditi kadan baktı, tekrar anahtarı IOkmak iste 
;na son zamanlarda, bilhassa bu di, Fakat girmesi mümkün delildi. 

k 
1 
~ pek sotuk davranmıştı. Birbir· Bunu, aldıtı rakının tesirile serhoı 
ertne itiraf edememekle beraber luğuna hamletti. Gözlerini otuftur 
•rıl1a d rın a derin bir uçurumun açıl· du, tekrar utrqtı; fakat anahtar ki· 

çekm,or1ar çok fenadır ! 

Şam : 22 ( Hususi muhabirimiz
den - Suriyenin yeni kabinesini 
kurmata, reisicümhur tarafından Maz
har Laklini paşa memur edilmiştir. 
Mazhar Laklini bu teklifi kabul et
miştir. Kabine Jistesi yarın reisicüm
hura arzedilecektir. 

Halep · 22 ( Huausi muh.l\birimiz· 
den) Alevf toprakları velisi istifa 
etmiftır. Bu vazifeyi komiserliğin ve
ktleten idare cdeceji hakkında teb
lat aqredılecelqir. 

makla itham eylemekte ve F 
h

" " . ransa· 
nın usnunıyetin den bahset kt 
d

. ler me e· 
ır . 

Kabinenin istıfasından yüksek rüt-I 
belı memurlarında istifası ha 1 
t V 

.. ş anıış-
ır. atanr kulle kendisine ı mensup 
~ an memurların istifa etmesini teb-
lıt eylemiftir. l lk olarak Liziki e 
Muhafızı ıstıfa eylemiştır. Y 

Liııkiyeden gelen haberler ok 
fenadır Fransız Dele~e i •eh d ç 

• . 5 • v ır e em-
nıyet \ e asayışı eline almiş . d 

lbllcta oldutu muhakkaktı. lide katiyen girmiyordu. Dakika· 
ter· d latif c apartamanm ikinci katın &arca ter döktükten sonra bütün 
ra 

11

1 oturan genç hir duldu. Bir tirlret ümidleri kmldı. Büyük bir yeis i · 

Halep : 22 (Hu1asi muhabirimiz
den) - Suriye kabitteainla düşmesi
nı mevıuu behseden Vatani rueteler 
bu istifa,ı memouaiyetJe karşılam11 ' 
lar ve kabinenin en iyi yolu intıhıb 
ettitini yazmışlardır. 

l
. JID ar-

ma ve po ıs kuvyetlerı de k d raosız 
uman anıom emrir e v~rilmi l 

D
'Ko Ş ır. 
ı5er taraftan meşhur ç t .. 

SÜ' M 
. . e e reısı 

ek· s~~ müdürünün hususi kitibesiydi. çinde daiıesine döndii . 
lbıb bir yıl evvel onunla tanışmış Bu akşam daha muztaıibti. Fa 

b : .0 • zamındanbeıi hemen lıer ge kat buna ••t-. içkinin teJiriyle 

eymın urşıt otomob'll h _._ 1 e şe re 
ı-lf ve Fransız Deleoesi ,.1 _ 

A·•" S 1 • e goruş 

I lttn onun yanında geçirmcte baş uydu 
Fransızça ıazetl"fer ise. Vatanile

re hücum ederek, orlahj'ı karlftır. 

m,...ur. ü eyman Murşit Halkın .. 
oniinde caddelerde silahlı ad gol ~u 
le dolatmaktad am arı· ır. 

da~lb. Latif,., Semihe ikinci kattaki Genç adam sabahleyin, apart-
•ıreı' · k b man kapıcısının, kapuyu vurmısiyle 
. ınan i inci bir ana tarım ver· 

V 

~lfti. Semih bu suretle onun daire uyandı. Kendisine bir mektup gel· 
11fte b mişti. lık bakııta mektubu gönde· 
. ser estçe ve istediti zaman gi-tıp k b reni anladı. Zarfın üzerindeki Ltife- MADRiD HALKI 

NÜMA YiŞ YAPTI 
de ~ ı itiyordu. Nıtekim bu gece nin yazısı idi. 

lar S o!le olmuıtu. Fakat her akşam Zarfı açbit zaman fU sabrlar bir 
e enıilae sieak kelimeler fısaldayan lenç ıdannn kollan ara•• çalgın· yıldırım $iir'atiyle ıözleri önünden 

c. 1 geçti: •.semihi artık bana utramı 
L •tı an Latife, bu ıece eski mu- •-- __ _.._1

...! 

u qabbeti pıtermediti ,Sbi onun bir esasen dairenin ıuıpıZlllllRKi kilidi 
•n evvel oda1ana &'İtmesi için neler dün defiıtirttim. Ve benden biç se. lklyllz kişi tevkif edildi 
baba ne t tmemiıti. I bep aorma Latife" 

Ve hıtta: Genç adam neye utradığını bi 
)emiyordu. 

-Semih beni rahat bırak has· 
1 

t j Bunu ancak üç gün soma anla 
ıyıml bile dedi. 

S 
'h ·· . I d dı: O hiç dikkat etmemişti; halbuki 

Fransa ile Franko arasında müza _ 
kereler devam etmektedir ema , gun tamamıy e oğupta ı bi d bir aydınberi birinci kata yerletmit 

r ~ r e hareket ">aşlay ancı ya kadar bulunan genç maden mühendisi La 
O ıolasında ~hep bunları düşündü tifenin kalbini çalmıştı. INGIL TERE VE FRANSANIN BU HAFTA iÇiNDE FRA 

KO HOKOMETINE ELÇi TAYIN EDECE~I SÖYLENIY~ 

) 

) 

t 

ıt• 

d nu pekçok sevditini şimdi anlıyor· ----------·--
ti u Latifeye karşı olan derin mer hu 
. Yet hissi, gtnç adamı nefret ve 
11l•ndın men ediyordu. 

111 
Ogün akşama kadar dairede na 

dt çıbş~t~nın, ne yıptığmm farkın· 
detildı. Akşamı zor getirdi 1 

Pi Apa, tımana geldiği zaman, ka 
Cldın Latifenin gelip gelmodilini 

'°'111ık ilk işi oldu. Fakat derhal 
:n yanına gitmedi. Kendi daire· 
dq çıktı. Aldıtı rakıdan birkaç 
d b.le yuvarladıktan sonra fikrini 
etııtirdi. Ma~anın başına ()turarak :aç kadına uzun uıun ytzdı. Bu 
Ca~tup ideta bir gazeteyi doldura 
b kadar uzundu. Yazdıtı mektu· 
•• :;•ıtan aşağıya kadar okuyup 1 
• •ne bakınca vaktm ne kadar 
.~c:ik '•rdı.ıniş oldutunu anlarlı. Saat 24 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

2 film birden 
,, . -i-

l ftllerinı· vkl ·t· . b" 1iilc ze e seyrettı ınız u· 
lcoınik HAROLD LLOYD 
ın en gülünçlü eseri 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y euiotcl civarında 

Tahsin eczahanedir 

Madrld : 22 (Radyo) - BurH• b"gln bUrUk nU oımuftur. Mah•lll hUkUmet •••rhln• olan bu nUma ı"'.•Yltl•r 
k•r kuvveU il• zor r•bfhrılnnftır. 200 klfl kadar 1~ •k•lfr ••· 
ml•tlr. · v •dll-

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Yıkan Buseler Filminin uputulmaz CDZİp Yıldızı 
[YtvlANe ROMANCE'ı BUJllk Komedyen LUCIE BAllOUX 

ile beraber nefis bir tarzda temlil ettikleri çok ş«:n bir mevzua sahip 

EVLiLER ı 
FRANSIZCA SÖZLÜ Güzel Komedi Şıhe~rinde ıörünüz. Başdan 

sonuna kadar zevkle seyredilecek Enfes bir Film. 

AYlllCA: -Hıvay Adalarının Harkulide güzellikleri arasında geçen 
Görülmemiş meceralarla dolu AŞK, iHTiRAS ve KAHRAMANLIK 

Filmi ESKIMOLU ARTIS 

MALA 
Tarafından yaratılan 30 Kısımlık 

1 1 ROBENSON Issız Adada 
Seryal Şaheserinin 1 ci Devresi 

D
•kk l Sinema Saat 8.30 da Batlar. 
1 a : Biletleriniz• on• göre aldırınız. 

Burgoe: 22 (Radyo) F 
ko hUkUmetl harlclve n ran-1 
il

• 1 " azırı 
ıenn•r• J•rdane, Burıoea il•· 1 
~ 

8
J•ra reem1 Fran•ız d•t•ı•· \ 

• •r Leon Berard ile OçU U 
bir mUIAtlat Y•P•C•kbr ne ı 

Ve bir kaç gun sonra B • 
ayı•lacaktır 8 8 urgostan · ay erard'ın d~ " 
~e nctıcelerınc d ir malümat goruşk-
uzere a · verme 

p .. rıs: g.tme~i muhtemeld ır. 
ıle b~::ı~~:ku gorüşme Bay Berard 
tıklan " gelen mutahassısların yap-
la muıakereler neticesinde hazır-
nmıştır. Bu gorüşmelere bü} ük e- 1 

hl'mmıyet veriliyor. 
Soyleniiaine gore aeıek F k t e r .. nsa ve 

gere ngıltere bu hafta içinde F k 
h-k" · ran o u umeııne birer elçı gonde ecc:ktir. 

S!2±1 

RADYO 
- ikinci sabifeden artan 

-Nukut borsası ( fiyat ) 
21,30 Mlizik ( Küçük orkestra -

' Şe~: Necip Aşkın ) 1- Leopoltl 
lspanya melo Jileri ( Potpuri ) 2 __ 

t.; edi ayağı 
•tat mütemadi kahkahalar PEK YAKINDA d I y ld PEK YAKINDA 

tufanı Yıl ız ar ı ızı 
lJ _ 1 1 - !fil D A N 1 ELLE D AR 1 EU x 'nün C+J 

Martin uhl-Bebekler perisi filmin. 
den ( Neşeliyim şarkısı ) 3- Alet· 
ter - Çobanın sahah şarkısı 4-
Armandola - lspanyol aşk şarkısı 
5- Carlo Thomsen- Dua 6 Ed 
May- Bir şişe mozel şarabının kar.' 
ş11ında 6- Mainzer-DüAün töreni 
8- Scbneider - Tirol datlarırun 
halk şarkı ve danslarından ( Pot
puri ) 9 Cari Rydahl - Melodi 
10 Kotaakow-Hind şarkısı tt
Lehar-Eva operetinin Valsları. 

es6ri, Pren••• 8Hıe•krf~l'•ınü Medfhur Romanından mukte· 1 !
QıK\lıneİ 

8

arizku Üe• ze.rİn)e Bugüne kadar yarkttıöı en büyük, en gOzel ve en müessir 1 
bes Milyonlar sa ı e v cu e gatırılmit olan 

22,30 Müzık ( Melodiler ) 
23,00 Müzik ( Cazband ) 
tl,~,24 Son •lans haberleri 

ve yanald protraaı. 

Dahiliye vekaleti 
taşra teşkilatı 

Ankara: 22 (Te1tfonla) - Dı 
biliye Vekaleti erkim bugün bir top 
lantı yaparak Dahiliye Vekaleti taş-1 

ra teşkilatı mevzuu üzerinde görüş
meler yapmış, kadrolar üzerinde tet. 
kiklerde bulunmuştur. 

Sathk makine 

Ellibet beygir kuvvetinde bir a
det ıazolen makine komple olarak 
sablacaktır. Almak istiyenlerin kar 
şıyak&da yeni değirmene müracaat 
etmeleri 10309 23-24-25_ 26 

Zayi diploma 

19-6 929 Tarihli ve 63 13 
sayılı Erzin. ilkokulundan ald t 
d
. 

1 
ı ım 

ıp omayı kaybettim. ~Yenisini ala. 
cağımdan eskisinin hükmü olmadı· 
ğmı ilin ederim. 

37 Numaralı Erzin ille.o 
kul eski talebelerinden 

Mehmet 
10310 

=-----------------------------------~ 
Seyrine doyum olmaz .. Heyecanına can Jayanmaz iki büyük ıaheser 

Asri sinema 
Bu akşam 

1 - Seyircilerine neş'e, gönüllere zevk veren harika .. Gençlik .. Aşk .. 
Saadet •. Müzik, .. Şarkı ve güzelliklerle dolu enfes bir mevzu 

önül yolu 
Reji : - W. S. VAN DYKE 
Yıldızlan: ( JAN GRAVFORD - GLARK GABLE) 

2 - Her kuvveti yenen bir kudret · . · Her vakaya yetişen bir afet. .. 

(NuhUii
1

G;: isi) 
lamamiyle Türkçe sözlü dünyanın en büyük filmi 

Kişe her valut açık\ır. Localarınızı telefonla temin ediniz 

Asri 250 Telefon 
10308 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

/\. anwı No: 3437 
Kabul tarıhı! 101611938 

Veırı ıarihi.25 6 1938 

- Dünden artan · 

Bu sigortalar inhisar idaresi tütünlerinin sikorta pirimleri"e tabidir. 
Bandın başka sikorta şirketlerinin acantalara vermekte olduklan 30 
dan % 35 şe kadar kumüsyon dahi bu primlerden indirilir. Bu primler 
ilk baştı inhisarlar idareli tarafındın çiftçi namını ödenir: tütünleri sa· 

tıldıtında, ciftçiden gün beubile alınır. 
Bu alacaklar inhisarlar idaresinin 58 inci maddedeki imtiyazlı a!ıcak· 

lan içindedir. 
Sigorta muamelesini inhisarlar idaresinin eksperleri tarafındın tütün. 

lere takdir edilece kıymet üzerinden, ıdare bizzat yapar veyahut bir veya 

müteaddid milli sigorta şirketlerine yaptırır· 
Madde 42 En çak 30 kilometre mesafede idarenin bir ambar bu. 

lundurmadıtı ve çiftçi dıbi kendı köyünde veya ~i~~r bir köyde mahfuz 
ambar. gösterebilditi takdirde, ınahtırlarmdan bm ıdarede ~almak pr. 
tile mahsulün müstesna olarak bu ambara konulmasına musaıde ofu. 

nur. 
Bundan başka çiftçi malını inhisarlar idaresinin malumat ve muvafa. 

kati altında doğrudan dotruya tüccar ambarlınnın ı>armıkhkla aynlı-: 
cak mahalline oayabilir. 

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslım olunabileceği ve idareye 
ne suretle bevann•me yeril~eti ve mukabilinde ne gibi vesika almaca· 
ğı ve bual•ın c;,aekleri ve tütünlerin tüccar ambarına ne gibi şerait al· 

tmda indirilebileceti uizamnanıede gösterilir. 

2 - fitünün tarhhp muayenesi 
Madde 43 - Tütün denklerı am'>ıra gelır gelmez alk önce çiftçinin 

kontrol cü~danmda borç gö.st~rilmi' olan tütün miktan tetkik edilir ve 
denkler tartılır. Cüzdanda borç ıösterilen tütünlerin hepsinin teslim edil· 
diti anlaşılırsa borcu kapatılarak tütünler üzerinde devir muamelesi ya 

pelır. 
Medde 44 Ambara getirilen tütünlerin miktarı kılo itibarile ta· 

mam olm•kla bet,aber denldere yabancı maddeler ve süprüntü ve filizler 
sokuldntu veya afırlıtını arttıracak surette ıslatıldıtı anlaşı hraa bu bab· 
da bir zabıt varakas 'Y•Pılll' ve bir sureta çiftçiye veya köy muhtarına 
teblıt olunur ve çif'fçinın borcu, kontrol cüzdanında yazılmış olan mikta 
ra göre ibka olunur ve eksiği ıçin çiftçi mes'ul tutulur. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------..,... ---.--------K 1 L O FIATI ---

En az ı (n çok 
K. S. K. S. 

CiNSi 

Koza ____ 
1 

9,50 J-10 __ 
Piyasa parlak! • _. 36 37 
_Piyı:~l!~izi • 35,25 -1-3(2.-5--

1--

Satılan Mikdar 
Kilo 

--,-----· 
·-------------i--~------, ------~ 

Klevland 42 --142.50 

YAPACI 
Beyaz 1 -Siyah __________ , ___ _ 

ÇIGIT 

------··~!--
Yerli "Yemlik,, ı 

"Tohumluk" 4,62 

HUBUBAT 
-B~d"'aYKıbrıs ----

" 
Yerli 

--:-Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

3,25 

UN 
_Qört yıldız_Sa_l_ih ____ , _____ 

1 

... üç • " 
:ö .;: ce Döıt yıldız Doğruluk 
~ ı= 
::ı üç .. 

ö 5 :: ia Simit ,. 
~ ~ _ Dört yıldız Cumhuriyet 
N C> 
..... üç .. " 

Simit .. 
Livcrpol Telgraflan 

,2 I 2 I 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasmdan alınmıştır. 
----------------~~en~e-~-·~nı_~ ------------ -----• 

Hazır S l 8 I.ird 1 
Rayişmark ı----

V d r 1 -4 Bs --=~~;;--~--,, ___ a_e_ı ___ . ---------• Frank ( Fransız) ,-3- 3s 
Vadeli il.: 4 79 Sterlin ( inğlliz )--- --5- 93 
Hind hazır - 4- 07 Dolar ( Amerika ) ~- 1

0
2
0
6 j 003~ · - N-ev_y_o-rk-· ---------·-g~ Frank ( isvi re 

Adana Belediye riyasetinden : 

Bilumum vesaiti nakliyenin muayenesi icra edi lcctktir . Aşağıda gös· 
teriien tarihlerde muayeneye gelıniycnlcr hakkında takibat )'apılacağı ilan 
olurıur : 

Hususi ve taksi otomobil ve kamyon : 20-Şubat - 939 dan 28 -
Şubat-939 tarihine kadar. 

Hususi ve piyasa binek arabası : l-Mart-939 dan 10-Mart-939 
tarihine kadar, 

Tt'k ve çift atlı yük arabası ve bisiklet : 10 - Marttan - 20 Marta 
10299 19- 21-22 - 23 kadar. 

--------------------------------------·--------------
· Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistzn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udarı doğruya nıüessrse na. 

mına getirilen en n ürıtdıap. liize ve k< kulu ça) lcıdrn \Chf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zevı.. e göıe değİşt n nt;n aralı tnliplcıi vardır. 
Iv.uhtelif , · iı s ve lü)ü\diıktt> lutu \e pahtltr içeri~indt satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
*"tikeli nef~sd ve halisi) etinin lrnıinatıdır. 

Adanada: Ali Riza Krl'eştker ticauthrnl'sİ ve iyi cins mal satan 
bakk aliyelerde satılır. 

Umumi dt'poları ; ı~t;,rıl ul Tal mİ~ cr ü 1'10. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul C. 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemtsi telefon makinala•ı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Not~r 

25 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

, Askeri hastahanesi · diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki Eski muayeneheneslln İstiklil mek 

l~İ~STs~dLApRrİNI ~EkZiy(;(fNeKhABU~8E1~E~tlr. I 
22 - 26 10195 

;m 

lt\lUJIMl~A1i>lA 
CAN KUQTAQIQ 

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra Mrmurluğundan : 
D. No: 939- 314 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 
120 dönüm tarlanın nısfı. 

Gayri menkulün bulunduiu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhanın Mercin Hasanağa köyünde 

1 ve tapunun 12 - 335 tarih ve 49 
numarasında kayitli tarafları Şark an I 
Cumonun yetiınlcri, Garben onbaşı 
tarlaları,Şimalen Uzun Mehmet iken 
halihazırı Hacı çavuş, C·nubcn ta· 

1 rikiam ile çevrili bir parçada ( 110) 
ı dönüm tarlanın nısıf hisse 60 dö· 

nümü. 
Takdir olunan kıymet : 

Beher dönümü yedi lira kıymeti mu· 
hammeneli. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Ceyhan icra ~airesinde 2?.-3-939 
çarşamba günü saat 14 - l 6 da % 

75 şini bulıoadığı takdirde ikinci 
aı tırma 6- 4 939 perşf'mbe günü 
saat 14- 16. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 2312/939 tarihinden iti 
haren 314 numara ile Ceyhan icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi iç.in açıktır.ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak ist iyenler , işbu şartnameye ve 
.939-314 dosya nu marasile memuri 
yetimize müracaat etmelidir. 

Sathk Bağ 
Yeni Dünya mezrasmda 13 dö· 

nüm bağ; kuyusu içinde Çardağı 
yoktur, ağaçlık ve bahçeli Çfpelsiz 
ve temiz etrafında Enginar ekili 
mahsutile beraber satlıktır . 

Adres: f o;ki istasyonda 5~ inci 
Sokak okur yazar Orta mektebin 
solunda 5 No. hanede Şahvar Yusuf 

oğlu lbrahim 
22 - 23 10307 

ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale ediJir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde ~dilmezse ih;ıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev-

Dr. 

5-15 10269 g.a 

Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

i . 
• . 
• • 
• . 
• 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabul! ı.~ 11 

J
e nıt 

başlamıştır. ! dl 

·-----------------------------------~··!ru e Ne ·-------------·----------------""!! ıniş 
DOKTOR • i A 

Kızılay 

İsmail 
civarında 
Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi yanında 

apartımanında 

Hastalarını htrgün sabahtan akşama kadar kabul eder . 25-26 ______________________________________________ ....,j 

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

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 taıihli resmi g~zttedc neşrettiği yeP 
bez fiatları esasları dahilindr fabrikamızın imal etmekle olduğu kabu 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişliği Top m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

l - S \lışları nıı peşin ve fabrika tesli11idir. 20 toptan aşağı verilerı 
sıparişlcre yiiıdc 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 

11 10054 

. 
e ı·u . 
! Şc 
• . e va 
i ~l 
t 2L 
! ha 

' 

________________________________________ ,,,.,: 

Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahaneler inde uzun miı 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa R 
fat ecza hanesi karşısında her gün sabahlt:yin saat 12 8, öğleden soıı 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac::ık n.uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

44-156 10116 Numara: 200 

i 

2 - Artırınıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe
tiJlde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat · mektubu tcv~i 
edilecektir • (124) 

vel ('11 yüksek teklifte bulunan kimse r---------------, 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

olursa ona. razı ol~~z. ~eya bulun· Tu·· rkso·· zu·· 
Satılık kar gir bina 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarım hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı nıüsbitelerile bir ikte nıenıu 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicililelsa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 1 

ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 

mazsa hemen 15 gun muddetle ar. 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce ahcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Nısıf tarlanın Y ııkarıda gösterilen 

1 İnci artırma 22- 3 - 939 çarşam · 

ba günü saat 14 16 da . 2 inci 
artırma 6 4-939 perşrmbe günü 
saat 14 - 16 da Ceyhan icra 

memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire-
sinde sablacağı ilan olunur. 1031 l 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış meıulekcı lcı ıçin Abone 

bedeli değişmc1. yalnı1 posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdarcye mura-

caat edilmelidir. 

Kuruköprü caddesi - )Cnicı 

karşısındaki sokaktı\ ; içerisinde ' 
rıca kızar hamamı olan ve tama 
yağlı boyalı 12 o fadan iuaret do 
katlı yeni ve ka,.gir bina acele s• 
!ıktır. Binayı göı mvk ve almek i5 
yenlerin Yağcamii civarında Mo 
Tuhafiye pazarına müracaatları. 

7 - 10 10287 

Umumi neşriyat müdürü 

Mdcid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


