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Y"ll 
but 

· ıen 

arı 

HARiCiYE VEKiliMiZiN 
BELGRAD TEMASLA 1 
Şflkrft Saracoğlu dllo Yugoslavya :kra 

tıalbl Prenspol tarafından kabul edilmiştir 

HARiCiYE VEKiLiMiZ SARCOGLU BUGÜN SELANlKTE OLACAK 

.. Belgrad: 24 (Radyo) - Türkiye
cumhuriyeti hariciye vekili Ekselans 
ŞGkrü Saracoğlu dün akşam Yugos· 
~\'ya hariciye nazırı bay Markoviç 
ıle birlikte Belgrada gelmişlerdir. Yu• 
"n b11vekili bay Metaksas Şükrü 
Saraçofluna ve Markoviçe yolda sa 
lllirni bir surette veda edetek Selani~e 
dönmüşlerdir. 

Türkiye hariciye nazırı ve Yugos 
la\r hariciye nazırı Belgradda çok 
biyük merasimle karşılanmiştır. 
Bütün sefirler ve sefaret erUnı ile bu 
YurosJavı erkAnı merasime iştirak et
lhİflerdir. 

Türkiyenin Belgrat elçisi .. nazırlar 
ıerefine bir öQ-le ziyafeıi vermiştir. 
Şükrü Saraçsğlu Saray maraşalını zi
Yaret ettikten sonra Prens pol tı1ra
f111dan kabul edilmişlerdir. 

Türkiye hariciye nazırı ile kral 
naibi Prens Pol arasında uzun ve sa 
IDimI bir görüşme yapılmqtır. 

Prens Pol bir gezintide 

Bu gece Yutoslav hariciye neza 

retinde Şükrü Saraçotlu şerefine bir 

ziyafet verilrcek; bUnu bir suvare 
takip edeceklir. Eksel~ns Şükrü sa-

racoğlu yarın sabah (bu sabah) Sela
nite gidecektir. 

ll~AK PARLAMENTOSU 
DÜN FESHEDiL • 

1 

meclisin teştikimesai 
büyük ihtilaf çıktı 

Hükümetle 
meselesinde 

Bağdad :: 24 (Havas a ansı) Bağ· 
dad hükümeliyle Irak parlemeııtosu 
arasında teşriki mesai meıwlesinde 1 
Şiddetli bir ıhtilfif zuhur etmiştir. Bu· 
nun üzerine parlemento kral tarafın- 1 

dan feahedilmittir. 
Parlementonun f~shi münasebe

tiyle halk nümayişler yapmak iste• 

miıse de zabıta, bunun önüne geç· 
miştir. . .. 

Yeni parlemento seç~mının ne 
zaman yapılacatı meçhuldur. Bağdad 
siyasi mahafil bu hususla hiçbir mu. 
talea serdetmemektedir. 

M•clısin rehinde, yalnız kabine 
ile ihtıİaftan başka daha birçok se· 
bepler mevcut olduğu sanılmaktadır. 

Filistin konferansı 
suga mı düşecektir 

Araplarla 
zemini 

Yahudiler arasında bir anlaşma 
bulmak çok güç görülüyor 

azeteslnln Londr•d•n uber aldı· 
Kahire: 24 - Elehram 1 netlceıerlnden pek te Umlde 

lına gir• Flllatln korferan•ı~ın,llm•ktadır çunkU kanferanata 
ditmek dolru oımıyacal• an1• l•t•klerlnd~n fedaklrllkta bu
bulunan Yahudi MUm••••:•:.r tin• Y•hudl hicretin• ltlllkaydU· 
lunmamakt• •• bllh•••• 1 

• maktedlr. 

1 rv·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·'1 
1 i Halepte ! 
1 Türkiye ! 
l lehinde - l . . 
! •• • • 
ı numayış i 
i i 
i • i 
! lakenderun: 2• (Huaual ! 
! muhabirimizden)- llffatey, ! 
! •••••••inin H ... p hu•uat ! 
! muhabirinden aldtil mala ! 
! mata •lr• Halepte ı•n• ! 
! çartılar kapanmıf birçok ! 
! bUyUk namaylfler oımuf · ! 
! tu~ ! 
! me11te11 telellelerlnin Y•Pb· ! 
! il nUmayl .. lftlrak ~• ... n ! 
! blnlerçe : halk : •okaklan ! 
! gezerek .. artlk ecnebı: bo ! 
! yunduruıuna lehammuı •· ! 
! demeyiz: Y••••ın TOrklye ! 
ı TUrk1yeyl isteriz• diye b• ı 
. gırmıfl11rdır. Zabıta kuv- i ! veUerl b" yeksek ı•l•J•n i 
i kart••mll• hlt;lllr .. , Y• i 
i pamadıjından num.,ı,,ı . i 
i ıer fehrln belll b•fh ced· i 
i d• ve sokahlerını gezerek i 
i tezahUratlarına devam et· i 
i mlfler dlr. i 
i Halep efkarıunaOmlyesl i 
i memleketln bugUnkU mu i 
i ,ewvef vaziyetinden cld· i 
i den dllglrdlr. i . .......... ._ ......................... , 

Kral 
istifamı 

Zogo 
e.diyor 

Londra: 24 (Radyo)- Arnavut 

luktan Londraya gelen bitaraf müşa 
bitler İtalyanın Arnavutluk limanh J 
rından bir kiamım işgal etmesindrn 

korkuyorlar. bu müfahltlerin söyle 
dtklerine cuaran Arnavutluk ber 

tart mUsad• adllmea&nd• ıarar et 
-- Ar•P Mura~has1arının da 

noktal nazarlarlnd• ısrar et· 

ihtimale karşı Yugoslavyadım silah 
almak fikrindedir. Hatta kral Zoto 
nun bile istifası derpiş ediliyor. 

Fransaya geçen 
İspanyollar 

Milliyetçilerin son sarısı 
tam 342,000 kişidir 

mekt• olmalarına gllN iki ta· 
raf ara•ınd• bir uzlafma ze
mini bulmak oldukça gUç gl· 
rUnmektedlr • 

Yugoslav Milli 
Müdafaa bütcesi 

Bütce 2,928,ooo,oo~ Di
nar kabul edildı 

Paris: 24 (Radyo) - Pori Soir 

l•zctesine göre, şimdiye kadaı Is 

a>.nyaya 11,000 lspany'>I yaralısı, 
1157,000 kadm ve çocuk ve üç dört 

~atada daha 350,000 kişi kadar 
•ltica etmişti. 

Bunlardan bir kısmı Frankist Belgrad: 24 ( Radyo) - ~u _ 
1 K · onu Mılh 1Panyaya dönmüotür. Şimdi Fran- goslav Mal~ye oms~S OOO 000 &adı kalanların yekunu tam 342,000 ı Müdafaa butus~~~.. 2

• • ~ ' 
ki9idir, Dinar Olarak kauuı etrmf r • 

Satiye Şirketi 
itiraz etti 

Elektrik tesisat şirkatinin 
binalarına ihtiyati haciz ..• ' 

lstanbul : 24 ( Telefonla ) -
Sah Pazanndaki Satie binasmm 
usulsuz bir şekilde Denizbanka sa 

lllmasındao dolayı Satie şirketi a. 
ley hine birinci Ticaret mahkemesi· 
ne müı acaat edilmiş, mahke~e de. 
Satie'oin gayri menkullerine, ihti
yai tedbir ~lcnak üzere haoiz kon. 
maaı kararlaımııtı Sati~ elektrik 
tesisat şirketi bu karara itiraz et-

mittir • 

lngiliz istihbarat dairesi 
müdür mavini 

Gn.Nefbit 
An karada 

4nkara : 24 (Hususi muhabiri. 
mizden Telefonla) - lngiliz istih. 

lıarat dairesi müdür muavini Gene· 

ral Nefbit bu sabah ekspresle An· 

karaya gelmiş istasyonda genel kur. 

may istihbarat müdürü Ankara mer· 
kez komutanı lngiliz sefareti erkani 

ttr.aftndan karŞtlaomış \re bir askeri 
kıta selam resmini ifa etmişdir, 

General öi'lenden evvel Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Çakmağı 
milli müdafaa vekili Naci Tinazi ve 

Genel Kurmay ikinci reisi Or Ge· 

neral Asım Gündüzü ziyaret etmiş 
ötlenden sonrada Harbiye okulunu, 

Gazi terbiye yüksek, Ziraat ve İsmet 
.lnöoü kız enstitülerini gezmiştir. 

-

Bir İtalyan 'generali 
Romaya avdet etti 

R~maya: 24 (Radyo) Jspan· 
yadaki ltalyan gönüllülerinin kuman 

danı ıeneral Gamlıa, Barselonda 

yapılan \'Üyük resmi geçitten sonra 
Romaya dönmüştür. 

LONDRA VE PARiS
TEKi NUTUKLAR 

LORD HALIFAKS FRANSIZ - INGILIZ ANTANT! VE FRANSIZ 
ITALYAN GÖRÜŞMELERiNDEN BAHSETMiŞ , DALADYE DE 
VAŞINGTONUN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETiYLE MÜHiM BiR 

NUTUK SÖYLEMiŞTiR 

Halifaks , r Daladye ., 
Franaız - lnalllz •ntantı 
tamdır. lnglllz mlzacı,azlm 
ve iradenin tam minide 
k•rflhlıdır • 

Paris : 24 ( Radyo ) - Vaşing- ! 
tonun yıldönümü münasebetiyle Fran· 
sa Başvekili B11y DaJadye Amerikan 1 
milletine ve bütün demokrasilere 
hitaben çok mühim bir nutuk söy. 
lemiştir. Başvekil bu nutkunda ez· 
cümle şöyle demişlir : 

- " Sulh istiyoruz l Sulh 1 Fa
kat şerefli bir sulh istiyoruz l An
anelerimize ve topraklarımıza tam 
manasiyle bağlıyız . Ne tehdit , ne 
kuvvet, ne hile ve ne de şantaj bizim 
üzerimizde, kararlarımızda tesir ya· 
pamaz. Biz bunlardan asla korkma 
yız . .. ~ 

Sulh latlyoruz . Fakat ••· 
refll bir sulh 1 Bizi ne teh
dit, ne hlle ne fanta) aslA 
korkudamıyacaktır • 

Hariciye Nazırı bu nutkunda hüla 
satan şöyle demiştir : 

- •
1 Fransı - İngiliz antantı 

ıamdır. Her cepheden tamamlanmış
tır. Bunu söylemekle bir tehdit ha
reketine geçmiş de~ilim . Fakat şu 
muhak~ak ki beynelmilel ihtilaflar 
İngiltereyi çok yakından alakalandır· 
maktadır. Görlılüyor ki, ne Fransanın 
ve ne de İtalyanın tavassutumuza 
arzu gösterdiği izhar edilmiyor . Bu 
işe intizarda artık doğru olamaz • 
Şu halde, vaziyelten emin olabilmek 
için hazır ve tam olmak lazımdır . ... 
İngiliz mizacı azim ve iradenin tam 

manada karşılığıdır. 1ngillerenin hür
riyeti için hiç bir şeyden çakinmiye· 

Londra : 24 ( Radyo ) - lngil
tere Hariciye Nazırı Lord Hal faks 
Meclis müzakereleri münasebetiyle 
şa~anıdikkat bir nutuk söylemiştir · 

' ceği bir defa daha bilinmiş olmalı

dır • 

/lal epıe ja11damıalar kapanan çarırlar orasında 

Dr. Funk'un 
Londra seyahatı 

Lazkiyede Suriyenin biç 
bir otoritesi kalmadı 

Nazır bugün için Berlin
den ayrılamıyor 

Londra: 24 (Radyo) - Kömür 
satışı hakkında geçende lngiltere 

ile Almanya arasında bir anlaşma 
olmuştu. Bu münasebetle madenci· 
ler cemiyeti tarafından bir ziyefet 

verilecektir, lngiliz nazırlarından 
Bay Hudson ve Stanley ziyafette 

bulunacaklardır, Alman s,firi bu 

münasebetle bir r.utulc söyliyecek· 

tir. 

Şam: 24 { Husu~i ) - Suı iyede 
~azhar Paşad~n ~onra kabineyi teş 
kile memur edılmış olan temyiz mah· 
kemesi reisi Mustafa Baranı milliyet· 
perverlerle anlaşamadığından istişare
lerden vazgeçmiş ve yeni kabine 
Lutfi Haffarın başkanlığınd;t teşekk üt 
etmiştir. 

Mazhar Paşa dahiliye ve milli 
müdllfaa, Faiz Huri mafiy~ nazırı ve 
hariciye nazır vekili olmutlardır, 

Berut : 24 - Lnkiyede muhaf 11 

Ihsan Cabirinin istif ası üzerine vazi
yet biisbütün deA'işmiştir. Ali Komi
ser tarafındMt neşredılen bir karar· 
name mucibince Lazkiye mınlakasın
da emniyet ve asayişin muhafazası 
için Suriye hükumetine ait bütün se
IAhiyeıler 18 Şubat 939 tarihinden 
itibaren Komiserliğin Lazkiyedeki 
delegesine intikal etmiştir. Yine bu 
tariht~ itibaren Lazkıyedeki biJfi. 
mum polis, jandarma ve diğer ku
vayi müıellaha delegenin emrine ve
rilm işlir. 

Şam : 23 - Cemil Mürdümün 
istifası üzerine içtimaı çağrılan vata-

ni kitlesi konğresinin iki gün iki ge
ce s{Jren ınüzakerelerden sonra. kit
lenin tekrar işbaşına ielmesine karar 
verildiğini ve yeni kabinenin teşkili 
işinin Humus mebusu Mazhar Aslan 
paşaya tevdı edi'diğini dünkü sayı 
mı~da yazmışlık. 

Son gC'len haberlerde, Maıhar 
Aslan paşanın kabineyi tqkile. mu· 
vaffak olamadığı ve işbaşına bıtaraf 
bir kabinenin geleceği bildiriliyors~· 
da bunun sebebleri hakk111da sahıh 
bir malümat verilmiyor. Vaziyet hak· 
kıoda okurlarımızı tenvir etm:ş olmak 
için, vatani kongrasınm daha evvel 
r.eşrettiti beyannameyi mealen hula
sa ediyoruz: 

., Fransanın,, 1936 muahedesıle 
tanıdığı Suriyenin meşru haklarına 
müteallik teahbüdıtmdan nükul et
mesi ve Suriye meclisinin 3l ~~nun· 
evvel 938 tarihinde ittihaz ettığı ka. 
rarları nakzetmesi üzerine vaziyet 
uzun uzadıya tetkik edilmiştir. Mem
lekette ·~ereyan eden müeslif hadise
lerle bilhassa son günlerde mü
essif hadisat ıle Fransanın Suriycdc 

Alman trupu tarafından Bcrlinde 

verilecek ziyafete bu iki naZJr davet 

edilmiştir. Alman iktisad nazın 
Doktor Funk,un Londraya gelmesi 
çok muhtamel görülüyor. Bv seya· 

hat birkaç hafta sonra yapılacaktır. 
Çünkü nazırın şimdilik Berlinden 

ayrılmasına imkan yoktur . 

(bir hükümet ve meclisi yokmuş gibi 
aldığı vaziyeti nazan dikkate alan 
vatani kitlesi aşağıdaki kararları ver
miştir. 

1 - Suriyenin istiklalile vahde 
tini lemin için Suriye milletinin mü· 

- Geritıi üçüncü sahifede -



Politik meseleler 
,,-.................................. - .......................... 1 ...... , , 

Uzak Şarkın bugünkü en büyük 
olan 

' ş ~h Ü ır h @) ib) ~ ır o ~ ır ô 1 
~ .......................................................................... , . " 

sıyası dedikodu mevzuu 

N 
İNT İHAB 
DEFTERLERİ 

Bu akşam kaldırılıyor 

Klavland sahaları bu 
yıl daha genişleyecek 

---- Yazan ----

LÜSYEN ROMIYE 

J apon kuvvetleri Çinin cenubun pon hükumetine bildirQ'lİştir. 

Mahallelerde asılan intihap def· 
terleri bu akşam kaldınlacaktır Bu 
gün akşama kadar yapılan itiraılar 
mebus intihabı teftiş heyeti tarafın 
dan tetkik edılecek ve nazarıdikka · 
ta almacaktlr. 

Şehrimiz 

den Mut'a 
Pamuk Üretme 

pamuk tohumu 
Çiftliğin

veril~yor 
da büyük Haynan adasının Japon donanmam uzun zaman-

işgalini tamamlamaktadır. danberi bu hareketi tasarlamaktay 
Bu ada takiben 36,000 kilo dı. imparatorun sivil müşavirlerinin 

metre murabbaalık, yani Fransanın buna muhalefet ettikleri sanılıyordu. 
Britanyası kadar bir mesahaya ma· Hakikatte, Çın • japon kavgasının 
liktir. Hoyhao limanında yabancılar başlangıcındanberi Fransız diploma 
domuz, koprah ve şeker yüklerler sisi bu hususta Tokyodan birçok 
Sahile komşu topraklarda pirinç, defalar teminat almıştır. Halbuki iş-
şeker kamışı , araşit tarlatan vardır. gal keyfiyeti Almanya ve ltalyaya 
iki bin metrelik bir doruğu olan bildirildiği halde f ransaya haber ve 
bir granı t silsilesi adanın cenubunu rilmeden yapılmıştır. 

Halkımızın mahallelere asılan 
defterlerde adlarını bulmaları, eğer 
yazılı değilse derhal ~teftiş heyetine 
muracaat etmeleri lazımdır. 

HALKEVİNDE 
Bu akşam verilecek mü

him bir konferans 
örter: bu dağ silsilesi ormanlar ve Fransa ile japonya arasında bir 
sert sarmaşıklarla örtülüdür. Bu kı· ihtitaf veya anlaşmazlık var mıdır? J)ünde yazdığımız gibi, Bu ak. 
sımda henüz tamamıyle barbar olan Fransanın B. Taniyi japon elçis! ola şam Halkevi salonunda Profesör 

Geçen yıl bazı sebebler dolayı · 

, siyle Çukurova ve lçel Bölgelerin
de Kılevland pamu~u iştenilen şe· 
kilde taammüm edememişti • 

Bu sebebden dolayı Çiftçimize 
bu yıl bu tohum hakkında iyi bil · 

İki okuyucumu- ı 
zun şikayeti 

bazı avcı ve oduncu kabileleri yaşar rak kabul etmekte gösterdiği gecik Mahmud Esad Bozkurt tarafından, 
ve bunlar zaman zaman afyon tüccarı me müstesna böyle bir şey akla .. Türk Köylü ve işçisinin hakları " Dün bir tesadüf eseri olarak 
kantonluların yaptık lara ziyaretlerle gelmez. Bu gecikme Paristeki japon mevzulu bir konferan verilecektir . postalarımız hşkkında iki okuyucu 
hariçle temasa gelir ler. Bugün he elçiliğini münhal bırakmaktadır. Bu Konferansın büyük bir ali mektubu aldık· Bunlardan biri di· 
men tamamiyle hali olan mıntaka · Çin harbinin b11şlanğıcmdan be. ka ile karşılanacaiı anlaşılmakta yor ki : 

!'}arda sıtma dehşetli tahribat yaıl J d " Geçen gün lstanbuldaki ta ri, Fran sız - apon münasebetlrri ır · 
maktadir. Bu sahıt lar pirinç ziraatı· b"I ld k d d 1 nıdııırım ticaı ethanelere göndermek ka ı o u~u a ar ostane o muş· I · • 5 

na ve hayvancıJıır.a pek müsaittir. h Muallim muavin erının ÜLerc hazırladığım iki mektubu va. ı; tur, arızi bazı adiseler müstesna 
inliler şu son zamanlara kadar 1 Ç d k F k mesken bedelleri kıt kazanmak için T oros Ekspresine Japon ar in e i ransızlara arşı f 
Haynana atiıl Çinin bir par~a yetiştirmek üzere Yeni stasyona 

giler verilmesine çal ı :;;ıl:naktadır . 
Mut kazası için Adana Pamuk 

Öğretme Çıftliğine tevzi edilen on 
ton pamuk tohumunu alıp götür· 
mek için Mut Ziraat muallimi Bay 
Nuri Mutluay Mersine gimiştir . 

Ceyhanın 
• 
ımarı 

imar Programı hakkın
da alınan malumat 

Ceyhanın imarı için, Ceyhan 
belediyesinin yeni bir proğram ha 
zırlamış olduğunu yazmı~tık. Ceyhan 
belediye reisi bay Selihiddin Sepici 
Ceyhan muhabirimize bu mevzu ü · 
zerinde şu beyanatta bulunmuştur. 

- rlelediye meclisi Şubat dev. 

- Gerisi üçüncü sayfede -

1 kt . d b" .. ğ ı hiç bir fena niyet kasdı göster gittim. Ekspres geldiği zaman doğ-
sı 0 ma an zıya e ır somur e na. memışlerdiı. Japon gazeteleri, Hay ( · t 
zariyle bakıyorla rdı . Japon abloka" I lk Tedrisat Muallim muavın e ru posta vagonuna koştum ; fakat rene döndüm. Yenice gibi küçük bir 
sının Kanton nehrinr. genişle ti lmesin nan'in zabtını ve bunun strattjik rine verilen Meskt'n bedellerinden posta memuru yok, belki kadro ta· yerde geniş kadrolu bir P. T. T. 
denberi, ada Şang·Kay Şekin kıtala · 1l şümulünü alkışarkcn Hindi çini ü- 1 Hava, kıızanç, muvazene buhran sanufu için seyyar memur kutlanıl· teşkilatını beklemek ayıptır: amma 

reninde emellerden bahsetmekten · ı k ·ı· b k ·ı · ıı. · h k rına gönderilen malzeme için bir 1 vergı eri esı ı esı mıytce2Sı a mıyorm~f , olabilir ; fakat vagonun mademki bu memur tektir ve yemtk 
? J 

Çekinmektedirler . k d t dd'"dl h l ld t.. nd d k 1 üc; vazifesi görmüş müdür apon ın a ere u er ası o U5U an dışındaki kutu kapağı a apa ı . . için ayrılmak mecburiyetindedir; Şu 
amiral'ığı t şebbüsünü halka göster Haritay bir bakış Uıak Şark' 1 Vekalet bir tamimle, mesken be Yani ne mt'ktubu alacak adam var; halde orada niçin bir posta kutusu 
mek için bu sebebi iler i sürüyor. taki lngiliz kafesi olan Hong-Kong dellerinin hiç bir vergiye tabi ol ne de iç\ne atacak kutu .. Nihayet yoktur. Belki bu memur neyapayım 

Eı;asen, haber ma lii~.ı olur ol· 1 un Japonların Haynan'da yerleş· madığım bildirmiştir . bir şimendöfer memuru imdadıma burasını geldiğim zamanıı öyle bul 
maz mare~at Çang Kay Şek Şong mesi yü.:r:ünden Hindi Çini'drn faz l yetişti ; mühürlü karı aralığından dum dıyect-k. Fakat tabi olduğu 
King'd ki karargahı ndan Hayn· n n la tehdide maruz kaldığını göste· HAVA VAZIYET mektupları hususi odaya zorla itdi; merkezden isteyip istemediği sualine 
japonlar tarafından işgalinin "harbin rir. Hong - Kong,un denizden ve bittabi ben de bu mektuplan Al- ı bilmem cevap verebile·ekmidir? 
başlangıcındanberi vukua gelen en 

1 

karadan muvasatası her yandan ke· Dün şehrimizde Hava kapalı ve )aha amanet ederek oradan ayni· Mamafi eğer bu kutu istemişte 
mühim hadise,, olduğunu beyan ,t silebilir. Bilhassa Hong-Kong'dan yağmurlu idi. En çok sıcak l8 de dım .. ,, 1 göndermemişler ise; bu da şimdi 
mişlir. Bu hadisenin kendi nazarında Hind Okyanu u'na kadar olan bü· receyi bulmuştur. Hava hafif rüz· · ikinci kariimizin mektubu da şa· kendisine bir sual soracağım: Madem 
"jnponyanın Büvük okyanus'a haki· yük deniz yolu tehlikededir, keza karlı geçmi~tir. Geceleri en az sı yanı dikkattir . Bu da diyor ki : ı ki her_aaat dairenizde otu_r_amıyora 

K cak 2 deıece . 
mıyet i nin başlangıcı,, olduğunu tas· Hong - ong'dan Panama'ya kadar Tarsustaki l>azı ticari işlerimi nuz, bır posta kutusuda gonderme 
rih etti. Ve ilave etti: "Uzak şarkta . olan yol için de aynı hal variddir • Kaçak etten takibetmek üzere iki giin evvel diler; daireniz kapısına bir destere 
haya ti menfa atı olan milletlerin bu 1 Bunun gibi, Haynan'ın işgali } ki Mamure-Mersin trenine bindim . ile mektup girecek :ka:faı; bir yank 
tehli kelı inkişafı end işesiz karşılaya birleşik devletlere bağlı olan Fili yapı an SUCU ar Yolda Ankaradaki bir ticarethaneye açtıramazmıydınız? 
bileceklerine ihtimal vermiyorum.. pin adalarının ve Amerikalıların iş için bir mektup yazdım . Pulla· Türksözü : Her iki kariimizin 

Japonlar daha adaya yeni çık· tahkim etmek is~edikleri Guam a· İki sucukçu belediyece dım. Yenicede posta memuruna ver- şikayetini pek yerinde buluyoruz: 
mışlard ı ki telg raflar Haynanda sü· dasının diğer adalarla birlikte mu yakalandı mek üzere trenden indim.Ddire ka· Geçen sene gazetelerde okuduğu 
ratle bir hava meydanı, hir harp li hasarasını tamamlamaktadır . Bir ay evvel kaçak sucuk sat· pısı üstünde istasyon binasına biti· muza göre trenlerde telgraf bile ka 
manı ve deniz a ltılar için bir üs ha 1 A lmanya ve bilhassa ltalya'nın, maktan yakalanan sucukçu Ali ok· şik ( Posta ve telgraf ) yazılı lev. bul edilecekti .. 9Amme h;zmetinin 
zı rlamak~hususundaki kararlarını bil· Japonya'dan, demokrasileri lu Burhan Bolce dün gene kaçak hayı bulunca sevindim . Fakat, bir manası çok iyi idrak etmiş olan Ve 
diriyorlardı. 1 endişeye düşüren Çin denizi üze sucuk satarken yakalanmıştır. Ayrıca de ne görevim; kapı kilitli . . lstas· kalet, bu işleri layikiyle düşünmek. 

Hnynanın stratejik kıymeti yüzün rindeki faaliyetini gevşetmiyerek Hüseyin oğlu Mehmed adında birisi yon memurlarından P. T. T. memu· tedir; fakat bir vekalet düşünür, ka 
den şimdiye kadar hiç bir devlet bilakis kuvvetlendirmesini istemiş de kaçak sucuk satlığından beledi runu sordu·n. Yemek için belki evi· raılar alır, t12snifatı diğer alakadar 
orada yerleşmiye cesaret edememiş oldukları söyleniyor. Japonya Av. ye zabıtası tarafoıdan yakalanmış ne gitmiştir. D\!diler. Bu defa dö · makamlara : düşer .. 

·-·~~--

Amerikall 
politikası 

Cihan harbi bittiği günd 
enternasyonal vaziyet ve dış 
tika Amerika halkını bugün 
dar hiç bir zaman alakalan& 
mıştır . Amerikalılar , daha g 
yıla gelinceye kadar , Avru 
karşı büyük bir kayıtsızlık g~ 

-..... .... 

riyorlardı. Almanya ile Fransa tince deı 
manya ile lngiJtere , Almanya 
Rusya arasında asırlardanberi 
cut olan anlaşmazlıklarda bt 
bir yenilik fakRt Almanya ile 
yanın Japonya ile ittifak akdet 
bu sefer meselenin bambaşka 

ŞÜnceye 
gınlık h 
visi yok 
bunu d"" 

gayeyi hedef tuttuğunu göster 
miştir. BirdenLire herkes anla~ 
başlamıştır ki, davanın hedefi rnalulu 
nız Avrupa meseleleri ve Atlas zuyor v 
nizi değil , Büyük Okyanus da defa m 
politika çerçevesi içine girmiş! şürüyor , 
1938 yılı içinde faşistlerin OrU gelmedi 
Cenubi Amerikadaki faaliyetlt' Kaç 
Birleşik Amerika halkını son d rna pa~ 
sinirlendirmittir . defa sol 

Garp demokrasilerinin Münı neler n 
uğradıkları hezinıet , onların, fa, Me 
lerin hücumlarına karşı koyacak kala i 

Dal 
şikayet 
an'a t mı 

kudrette olduklarını şüpheli unutu~ 
şekle soktu . Hitlerin sonbahar Ba 
söylediği nutuk , Yahudilere ke şey ha 
yapılan hareketler, Almanyada ~ den g·· 
ekonomisi bakımından alınan tt çıkarm 
birler, İtalyanın Fransaya karşı ağzımd 
kındığı ta\·ır v. s. v. s. bütun bu dimi 
)ar, 19 uncu asrın ilk yarısında Bir: 
duğu gib\, Amerikanın , demokre Yorum 
nin koruyucusu olarak insanlık ~ haberiı 
mına ortaya atılmasını yeniden ~ hat la 
ruri kılmaktadır. Bu kanaat , bug· alJJa ç 
Amerikaya yayılmıştır . deki 

Şimdi, asıl mesele , bu davarı Yor d 
ne suretle blşarılabileceği keyfiyi dostta 
tidir. lnfiratçılar ' 19 uncu asır~ a·· 
olduğu gibi, Avrupayı kendi halir. on d 
bırakmak , Ameı ikadaki demokr•sonunı 
siyi korumak taraftarıdırlar. Çün~ dalgı 
bunlar, A. vrupadaki demokrat meıı: rnahv 
Jeketlerde, demokrasiyi diktatörlü Nedi 

k . . '"( r 
Jere karşı koruma azmının za mayın 
uğramış olduğu kanaatinded r te~ F 
Diğerleri ve bilhassa Cümhurrrı sevdi 
Ruzvelt de 20 inci asırda 19 und dürlü 
asırda olduğu gibi bir i11firad pC tihan 
litikası güdülmiyec,.ği , Amerikan tans 
Avrupa demokrasilerinin tabii mu le bir 
tefiki olduğu kanaati vardır. 

RADYO 
• BugUnkU program • ~~ıtı 

\urk 
Tür kire Radyo dJfiizİ) 011 p~ ta/o( 
Türki)e H a cl)OSU - Ankara Rad)O Nurj 

CUmertesl 25 - 2 - 39 Cçj tir. Adanın kendi haline lerkedilişi rupa kavgalariyle meşgul olmadı· ve hakkında kanuni muame~e yapıl nerek kapıda bir aralık bulmağa , Y enic~de oturan P,T,T. memu· 
herkes için bir emniyet gibi görünü ğını bildirmiştir. Sonra Haynan'ı mıştır. mektuhu oradan a!mağa çalıştım . ru hiç olmazsa kariimizin yazdığını 12,30 Proğram 
yordu. Yalnız korsanlar, bazı bazı tam ispanya meselesinin Avrupa Bir kasap Mümkün değil, kapı ve pencere sım pekala 'yapalilirdi: Deruhte ettiği 13.35 Müzik (Cazband 

~ s 
Çi 

bilhassa Tonkin,i Çinin cenubuna devletlerini meşgul ettiği bir s.rada sıkı, mektup girecek bir delik yok.. vazifenin halk hizmeti olduğunu bi· gan) 
bağlıya n hatlarda işliyen vapurların işgal etmiştir . Kaçak et satarken Tekrar döndüm , memurun evini len bir memuru, sahibini dakikal·u· 14.00 Memleket saat ayarı, 
zararına olarak bu üsden istifade et Hakikatte, Japonya yeni Hın· y akaJandı büfeciden sordum.Yüz metre uzak- ca müşkilat içinde bırakacak hare· ajans ve meteorolojoji habeıleri . . 
meyi ihmal etmiyorlard ı . distan yoluna, Avrupa'yı Hind Ok· ta bir berberi gösterdiler.ikinci ha- ketlerin zararını ~daima gözönünde 14.10 Müzik (Cazband • Çı· ıA.v 

Haynandaki üssünde emniyette yanus'una Panama ve Singapur va- reket kampanası çaldığı için oraya tutmakla mükelleftirler. gan) Lanto! orkestrası (Devam) ~c 
b h f b. ı k k Şehıimiz hasaplar halinde 36 ve . 

olan ir arp i'o u, ıç güç Ü çe sıhsiyle bağJıyan yola yaklacmak kadar gitmek mümkün değildi . • . Diğer : taraftan,· mademki tren· ı 5,00·, 15.30 Tu-rk ,mu·· z·ığı" b k 1 y 45 numaralı dükkanların sahibi ka 
meden Çin denıziQin bütün üyü tadır . Nihayet istasyon memurlarından lerde, seyyar posta memuru bulun· Çalanlar·. Vecı" he, Kemal Ni"·9ı1 

k h 1 k 1 d b· ı· sap Mehmed kaçak olarak kestiği J 

müna ale at arını ontro e e 1 ır. Berlin - Roma - Tokyo mü birini tekrar bularak bu derde bir durulmıyor; şu halde vagon fabri Seyhun, Eşref Kadri 
d H 260 · ı S iki koyunu dükkaııında satarken ya 

Haynan a anoiye mı• aygo sellesinde, Japonya'nın en kuvvetli kalanmıştır. çare olup oimadığını sordum: Bize rikalarının yaptığı posta kutularını Okuyanlar: Haluk Recai 
n'a 480 mil mesafe v rdır. Haynan deniz devleti olduğu unutulmama· Belediye bu kasabi şiddetle c: verirseniz posta memuruna tevdi e· açık bulundurmak niçin posta ida· 17.30 Program 
d n h:ıreket edecek bombardıman ı lıdır zalandıracaktır. riı; dediler, mektubu bırakarak ti resinin hatınna gelmiyor acab;ı ı 7.35 Müzik (Dans saati pil 
tayy.ıreleri 300 mil mesafedeki Ho M K 1 ) 

• .. ng·Kong~ 600 mil mesa~deki Man r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 17·55 ürik ( eman soo -
' 

1 Profesör Necdet Atak t 
i l'ı, 1 ooo k1ıometre mesaFedekiSin ___ Dünyada 4248 ÇOCUklU bir Anne Pianoda:MlbiCemalErkin 
gapur'u bombalayabilir. Formozdaki Ş u n d a n neler o!u. l - Friedeman Bach KreisJer 
kuvvetli ı"apo,ı üssii Haynan'la iapon yor! Neler L d · · p ' B d auretta Kress Amerikanın nıeş M~hur : doktorun kırk sene e mışlır. (Grave), 2- Pugnani Kreisler ( re· 
Yanın:tam yarı yoiundadır. 1 u n a n işittik ve da ~ 

h 1 · · hın do~ıım doktorlarındandır. Ge· doğuıttuğu 4248 çocuk arasında Laurette Kress, kırk senelik dok lüd ve allegrc), 3- Korsokoff KıC' zak Şarktaki fransız sömürge a ne er ışı 
t ğ. k" b· ı· u 4248 ki çen hafta Vaşingtonda Lauretta on dokuz çift ikiz olarak 12 çocuk torluğunda gerek anne ve gerek ço isler (Güneş duası) lerinin emniyeti bakımından Hin ecf ız ım ı ır. çocu u 

b d b. ... k Kress'ın dog· um .'doktorluğuna baş· ta üçüz olarak doğmuştur. Yani cuk tarafından tek 0~1u··m ha"dı"sesiyle 18 15 Türk müzi"i (fasıl he 1 
di çini sahilleı inden ancak 250 kilo anne,, un an ır mana çı arama· ~ 5 
metre uzak ta bulunan Haynan adası dmız değil mi? anlatalım size! ladığının kıı kıncı yıldönumu kutlan· Laurelta dört üçüz vakasına tesa· karşılaşmamıştır. Amerikalılar da yeti : Besteniger faslı), Celal Tokst: ~ 
Tonkin körfezini abloka eder. Amerikada 4248 çocuklu bir an mıştır. Jüf eotmiş, bu dört vakaJa 12 çocuk şimdi onun bu meziyetini alkışlıyor Hakkı Derman, Eşref Kadri_. Hasıtf'I 

Ad · ı f d · ne va d A "k 11 L tt Doktor 40 sene ı"çı"nde tamam doğurtmuştur. I Ş d ·ı- d l" k" 4248 Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. anın Japon ar tara tn an ışga r ır. merı a ı ar aure a ' ar, uou a ı ave e e ım ı, 
29 

OO K (D rfkiJ 
li 1~97 Çın . Fransız anlaşmasiyle Kress adında bir doktor kadına 4248 çocuk doğurtmuştur. Bu iti· 40 sene içinde doktorun doğurt. çocuklu anne tek çocuk doğurma· ı h d" j ") onuşma ış po ı ı 
ve 1907 frrn~ız . japoıı muahedesiy 4248 çocuklu anne ismini vermiş· barla kendisine 424ô çocuklu anne tuğu çocnkların en zayıfı 3 libre, rn a ıse erı 
ı k bT ı f k d" T k ı ı d" adı verilmi~tir. irisi de 12 libre olarak dünyaya gel. mıştır. 19.15 Türk müziği (Sivas'' 
e ·a ı ı tc i görünmeme te ır. o er ır. gaı: C'?,trrleri ; Aşık Ve)'Se1 ve ibra· 

yodaki fransız elçisi bu· hususu ja r-



DALGINLIK 
O 

kt h memnun oldutu 

~11°:' 1 :s l ~ -~ ~ ~ Yazan • us • us J• belli idi, Bu ~ana .. 1 . b. ONER cesaret verdıJ ve 
soz eın ı- TANG tin d . . " onu apartmamma 

Ce eun bar du 
4 

• • • • • .. • davet ettim. Tam 
IÜnceye daldı. "dal üç saat; mektep 
lllılalc hastalatıl. Bunun iliçh teda bayatından, eski arkadaşlığımızdan 
~· k k bııı yoktu. Ne tavsiye edrctkti? 

1 

uzun uzun onuştu tan soora, çok 
unu düşünüyordu. samimi bir halde vedalaştık. Onu 
... Dalgı.ılık hutalıflndan aa acı apartmanımın alt katma kadar teş: 
tıkiyet eden genç adım ona şöyle 1 

yi ettim. Aynlırken: "Sana söyle· 

YENi PAPA 
İNTİHABI 

· Roma : 24 (Radyo) - Yeni 
Papa -seçimi 2 Martta yapılacak· 
tar. Kardinallar yakında Konklava 
gitmej'e baılayacaklardır • 

Kont Ciyano dün Varşo
vaya hareket etti 

• ~oma : 24 (Radyo) J- ltalya 
hancıye nazara kont Ciyano refaka . 
tanda yüksek hariciye memurlar' ol 
dutu halde bugün Varşovaya hara
kcl etti. Kont Ciyano ,giderken ve 
dönerken Berlinc uğramıyacaktır. 

Ceyhanın • 
ımarı 

- ikinci sahifeden artan -

resi içtimaım bitirdi. Bu içtimada 
alman kararlar memleketin imarı 
bakımından hususi bir ehemmiyet 
taşımakdadır. Belediy~nin dö.t sene 
evvel yapılmış bir mesai programı 
~a~dı. Fakat bu program Ceyhanrn 
ıhhyaçlarmı Jayikıyle karşılayamaya 
cak mahiyette oldutu için, meclis 
bugünkü Yaziyete göre, yeni ve e
saslı bir program hazırlamak lüzu 
munu duydu. 

_ ~:11.~r .. enc"ü :n__eninin giceli gün· 
duzlu 15 gunluk mesaisi neticesin . 
de çıkarılan ve meclisce tasvip olu. 
nan yeni Program beş senelik ola· 

, t 'ı ı o ' 1 
' 3 r!!!!!!!!!!I 

:--------------------------------
Açıldığı tarihten bugüne kadar kıym t biçilmez şaheserler gösteren 

• Asri sınema 
Bu akşam 

Hiç bir sinemanın cesaret edemediği büyük fed a karlıklarla elde · · 
Beyoğlu ve fstanbul sinemıların Ja b·jyük rağbe tler kazal'}an ve te!_lı~ı 
h k k 1 b .. ·· ı. k .. "k k .J k >utun u u mensup arını uyuK, uçu , arım, er ek h "rkesi ilgi ley R ·· " 

l 
en eıısor 

( FR TZ LANG ) m yaptırdığı şaheserler şaheseri 

Linç kanunu 
Filmini sunuyor 

Oynayaıılar:Minyon Yıldız (SILVIY A SID~E \') (SIPENKER TRAKI) 
Ayrıca: OVALARI ÇôLE , DAGLARI GOLE ÇEViREN 

GÖKLERi DUMANA BoGt\N VOLKAN ' ... 

•n'atmışb: yeceklerim var, bunu bugünfük sak 
- •Doktor! Öyle bir hastalıkla hyorum Münevver,. dedim. 

hıalulum ki, bu derd her şeyimi bo Münevver sözlerimi işitmişti. Ka · 
1s : d • k b' urıye e yenı a i 

rak tanzim edilmiş ve yapllacak . 
1 . b''d k ış erı u ce abiliyetine göre senele 
re ayırmışdır 

.. Pragrama nazaran, beş sene içe. 

(Adalet Uğrunda ) · 
OYNAYAN: Ölümden korkmayan Kavgaya can atan - Yıldırımlar 

yağciıran ( BUCK jôNES ) 
~Yor ve beni cemiyet içinde çok labalığa kauşırken ''gdecek defa, 

rısınde -92 - birı liralık . , . ıçme su 
Kişe her vakıt açıktır. Localarınrzı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

~f~ mahcup vaziyetlere kadar dü gelecek dda., diyordu. 
ltiruyor, Bu yüzden beııma neltr Şen, şakrak merdivenleri çıkar· 
telmedi neferi ken habrladım ki, Münevverden ad 

neyi Mahmut 
Haffar kurdu te Slsatı, -30- bin lirafık Elckt 'k :-~O- bin liralık yol yapılacak"v~ 25-Şubat-Cumartesi gündüz 2,30 matinede 

ıstımlak, emlak inşası inara "t 1- Nuhun Gemi~i ( sondefa ) Kıç defa balolara, kolah yaka· resini sormadım. Dörder dörder 
illa papyon takmadan gittim. Kaç merdivenleri atlıyarak sokata fırla 

- Birinci sahifeden artan ll'k . . • mu e-
a 1 saar ışler içinde -46- bin li· 2- Gönül yolu ( Jan Garvford - Glark Gable) 
ra para sarf edilecekdir. defı aokaAa pijama ile ~ıktım, daha dım, Fakat cadd.-d ki insan selinin cadeleye haz!r bulunması. 

Qeler neler.. içinde onu bulmak ne mümkündü! 1 ~ - Surıyenin varhd~t ve istik- B 
Telefon Asri 2SO 

u bes sene içerisinde 10315 b' S aynca Meıeli bir e almak i in bak 1 la.inci bir hata daha yaptım. J lihnın huı..uki ve sıyast bır ve~ikası 
itala . ş y ç t d . r d' l olan ve .f'ran117.lar tarafındanda ımza. ır tadyom ve Ceyhan İçin çok el J -----------------

zem olan bir "lpo:.lrom" h d 1:------- ---------·------.·~--·_-:_-_-_-_-_-:_·_-_-:_-_...I 
11 

gıttitim zaman ne alacıtımı apar manı e~ış ar ım, lanmış bulunan muahedenin, bir ta-
bUtuyo um, çok defa a ~ımı biltl Kapıcıya da apartmanın ıdre· kım memleket ve iıtiklil düşmanla- t 

, • d'I sa ası a -

1 

e ııs e ı t.cekdir. 

ç •• ,ıyı ~··adi •• mahall·•ine Alsaray • 
Bana bu dalgınlık yüzünden her sini vermemittim. Yeni apartmana rının entirikalarına meydan verilme- sıneması 

fey harami Bu yaz plajda gözüm taşıııdılct. ~ i~i gün sonra Münevver ı den tatb_ik~ yolnn?a. milletin bir ke. 
den gözlütümü, kolumdan saahmı meter bem zıyarete gelmiş. oradan re d.aha ıttıhad ve ıttıfaka davet edil· 

Çl~ırınadan denize mi ıirmedim çıktığımı söylediji zaman genç ka· 1 mesı3. M il . 20 d b . 

bathyan genıı yolun Bulvar h ı· d . •
1 

a ın e 
lllŞUI e, çarşıyı, henüz İnşa edil k· Bu 
d la k'' mt 

ak şanı 

t 
, ' d "d " · · d - ı ehn sene en era 

Zlında sigara varken su mu ıçme· ınm a eta muteessır bır bal al ı· k I bah ld .. 
iaıl Neler neler tım da kapıcı, bir kaç gün sonra am bv~ m~ ı . -:nad. ıe rt e et~~~ 

Bir aıisafiri~i lokantayı götürü adres vermek üzere u}radığım za· edm~la b~I em~ .y~ne en A ık~tıl e .t~t '. 
or b b .. ı .1 K f ı e ı mesı ıçm vatanı ı esmın ış 

uın, esabl misafirim veriyor Ja man ana soy em~zmı a amı na b d b ıL. · 1 d" d··~" .. t d . apn a ulunması. 
uerıın olmıyor. Beni bilenler bu sı ov u6 umu asavvur e emeız.a 4 K . d . . tal d 

1 1 
b __. siniz. - anunu esası auesınde 

aramı a flD •ttm• ıtııparlır, kk"I d k h h "k" ına çok dela anlıyorum ki bu vadi ı işte doktor bu dalgınlık hasta. bteşe u r l~~e. erk u um~t, me 
e'-· h le • • • k 1 lıtma bir çare aramaktayım Ben" usan mec ısının mu arreratıle mu 
1tı are etim ıyı arşı ınmı - · 1 k dd' F or d 

1
_ .. 

1
_
1
• ·-!'.!-~ •--d kurtar.,, ayyc ar. ransa tarafından talep 

ı 11 ..... yu&U11Uen arın aftan, 0 k dTb h k" · · ·ır oıttan oluyoı um. . . ? torun, genç hastaya tavsi· e ıhı 'f a ımıyctı mı ıye esasına 

B
"t" b 

1 
b'b yesı bır tek kelime oldu: mu ala olduğundan Cfolayı müstafı 

u un un ara tuz ı er eken E I I k b' f d d · · 
11 

d ı 1 ğ d B ı - v tn a ıne tara ııı an re dedılmış olan 
nu a gkandı Jm lf. unu hayatımm cm 4 il & D 1 CJ :ııl!t z g z her iıteti reddetmeği teahhüt rde· 

na a ar unutamıyacajım Bu cektir. 
•lıınJık be · bütü " ·d· · Y k d • J 
h 

nım n umı ımı 858 e 1 en Vatani kongresinin beyanname 
I Vetf d t" . '-t I . ı, aş .ımı, saa ' ımı yı.: ı. si, meımleketm hukukunu muhafaza 
edır? Di k · ·z1 e h' ı fotog"" f yece smı unu ıç sor. 1 ra ile Fransızların arzusuna başeğm 
•.rı;. ~kı"':I Bir faciadır bul . mek hususuİıda gösterditi ıere:ıi 

. ~ulttnan son ımıflannda delıce ltalyan hariciye nazıra Kont vaziyetten dolayı Cemil Mürdüm 
Ydıtım f k t b h' . t b' "rl.. d a u ıısıya ımı ar Ciano, Papa on birinci Pı'oin ölümü kabinesini tebrik ve Suriyelilere 
~ u •çamadıtım bir kız vardı. im. münasebetiyle, hükumeti tarafından metanet ve fecaat tavsiye etmrk· 

nlara verdikttn ve mezun olduk· Vatik1tn nezidindc: taziyede bulun tedir. 
~~ra asker~ gittim ve bu sebeb. muya memur edilmiştir. Fransız 

" daha onu göremedim, gazetelerinin yazdıklarına gÖrt', ltıl · 
Aradan seneler geçti. Tam btş yan hükumeti Kont Cianonun Pa, 

:: fCÇen ha(1- onu görmiyeyimmil pamn ölüsü önünde e~ilirkcn alınan 
t 
1 

e ortasmda az daha boynuna ' fotografın hariçte intişarmı menet· 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarauskapısı civarında 

1 ~caktım. 1 miştir. 
U karşılaşmadan 01>un da çok 

i111 • s· .. ,k.. ıvas halk O} un havaları ve 
uleri) 

ti .19·35 Türk "müziği (Muallim 
~.· ·Halil (Klasik repertuarmdan 
Çını· 1f parçalar) 
, ÇıJınlar : V ecibe

1 
Rusen Kam 

IUt Cemil. 

,.~0.oo Ajans. rmteororoji ha 
mera • 
2 

• Zıraıt!borsası (fiyat) 

l'
O. J 5 Temsil (Baki gecesi) 
err ~ Di 1~ ~deııler: Ekrem Reşit ve 

"et· . llıral temsile Türk a:.üzigi 
1 1 1 &: "k 2l fura edecıı:ktir. 

Halk eczahanedir 

Le Soır de Bru \el/es 

HALKIMIZIN SONSUZ ISTEÔI ÜZERiNE 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Senenin Müthiş Meceralar, Harkuli~e Savaşlar Ve En 
o~hşetli Heyecanlar Şaheseri 

ESKIMOLU ARTIS 

MALA 
Tarafından Görülmemiş bir tarzda yaratılan 

e ~ n oprüye bağlayan yolunda 
ytmden yapılması programın b' . . 
S 

. ırıncı 
eneu olan 939 yılına alınmışd 

ır. 

939 senesinde yalnıı yol .• 
"l l 900 " · t' l"'k · ışıne 
• ' la ım a ışlerine ''3100" 
ınşaata "4000" imara "t il k' . ' mu ~a ı 
saır hususata -5000- 1• h . 
1 

ıra ta sıs 
o unmakdadır. 

Keşfi - 92 bin lira tuta . , . n ıç 
me suyu te sısatına istikt az suret' 1 
940 se · · · d ıy e 

neısı. ıçın e başlanması çok 
muht~meldır. Münakasaya çıkarılan 
elelctrık te'sisatrnın - .. .. . 
C

.. b . orıumuzdekı 
um urıyet bayramına k d b I . . a ar aş~-

r~ ı;n~sı ıçm .. ça~ş~lacakdır. 939 !ıene 
sı ıçmde kopru ınşaatı hitam buldu 
ğu takdirde koprüyü ana cadde e 
b~tlıyan yirmi metrelik yeni yol~a 
bır Bulvar halinde t . 1 

anzım o unacak 
ve parke döşenecekdir. 

Şu hale nazaran; Ceyhanın B 
lediyey· ı k ı e-ı a a a andıran en "h' 
derdlerine mu ıın 

çare bulunmuş ve dört 
sene lsonr~ g~l~cek yeni heyete de 
mem eketın talı ihtiyaçları ile 
gdul olmak imkanı v~ri!miş ola~=~-

ır. 

-
Halk evi Başkanı .. d ıgın an: 

Ankara Hukuk faku"lt . P f ·· I . d esı ıo e· 
sor crın en Bay Mahmut E t 13 k sa oz 
urt tarafından 25-2-939 

tesi günü saat ( 2 t ) d (cııTm~r 
k" r· . e urk 

bi
oyku ve ışçisinin hakları ) mevzulu 
r onferans verilecek . . k I H • gırış art. 

arı alkevinden alınacaktır. 10316 

Belediye Riyasetinden: 
21·~5 Memleket saat ayın R be ı Ad d 

• 
0 

• S Esham, tahvilat, kam 0 0800 SSJZ a a 2İ •ukut borsası (fiyat) 1- Atatürk daıkı yanınd k" 

21-~ F olkl°' <:Halil Bedii) f 30 Kısımlık Ser yal Fil minin Hepsini B.rden Göstertcektir. ~". kah vesi 31. Teşrinisani 939 ata'. 
22'00 Müzik (Li eder . Pi) 1 Romanım bütün Dünyanın okuduğu Bu Emsalsiz şaheseri rıhıne kadar ,bir mevsim için açık 

• H ft Ik Her halde görünüz arttırma suretiyle icara verilecekt' 
22.3() ~ a ı posta kutusu 2 ır. 

. ~e . Muzk f(küçülc orkestra o·kk t • Fılmin uzunluturıa binaen Sinema . - ,Muhamm"n icar bedeli elli 
Ctp Aşkin) 1 a • Saat (( 8)) ~e başlıyacaktır. lıradır. 

1 -. Hansch A d PEK v•KtND· 
3 - Muvakkat teminatı 3 75 ,. 

mann · n alusia ,,. ... radar. ' 
11

• 

1939 yılının ilk büyük sinema müsameresi olarak takdim edeceği senen'i 
en güzel, en muhteşem ve en orjinal baştanbaşa renkli 

(RAMONA) 
Aşk, ıztırap, müzık şaheserine sayın Adana halkını davet 

etmekle şeref duyar 

AYRICA : BUCK JONES tarafından oynanan 

(ÖLDÜREN YUMRUK) 
Fevkalade htyecaniı Kovboy filmi 

~---~-
DiKKAT: Yerlerin evvelden temini rica olunur . Sinema 8,30 da başlar 

Telefon . . ALSARAY . . 212 10313 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

/\ arıım (\o: 3-1 i' 

.. Dünden artan 

Arttırma bedelinden, önce idarenin yapmış olduğu bütün masraflar· 
la idarece tütün sahibine verilmiş olan avanslar ve ambar kiraları ve var 
ise karar ve hüküm altına alınmış para cezaları mdı ilir. kalan paradan, 
tütünler merhum olduğu surette. mürtehine bedeli rehin t sviye olunduk· 
tan ve hacz olundutu takdirde haczeden makama verildikten sonra faz · 
la kalırsa çiftçiye veya onun kanuni mü~essilin~ veı ilir. 

Tütün üz•rinde müteaddid bac'zler mevcud ıse, haczedilen tütün be. 
deli, lıaczcdenler arasında taksim edilmek üzere icra dairesine tevdi olu
nur. 

fcrai haciz veya ihtiyati tedbir kararıle ıki seneden fazla muhafazası 
icap eden tütünler 47 oci mdde mucibince a nbar kirc1Sına tabidir. 

Madde 47 Aç k artbrmacla alac 51 çıkmayan tütünler usulü daire· 

sinde yok edılir, 
Şu kadar ki, ambar kirası barçlarım ve iki seneden sonra bir seneye 

kadar ambarda kalacak müddet içinde kıloda beher ay için iki pıua ol· 
mak üzeri ambar kirasını peşinen vermek ş utile, bu tütünlerin bir sene 
d1:1ha ambarda kalmasam sahibi isteye'Jilir. Bu uzatılan müddetin bitimin
den sonra yapllacak ikinci arttırmada dahı alıcısı çıkın ayan tütünler yok 
edilir. 

Madde 48 - Gerek resmi arttırmayı yapan inhisar IJaresinin gerek 
tütünleri yok eden heyetin zabıt varakaları, inhisarlar 1 Jarelerı için tütün 
sabiblerine karıı kat'ı ibra senedi yerine geçer ve verilm"ş olan ambar 

ilmühaberi hükümsüz kalır. 
Açık arttırma tutara, idarenın alacağına yetm zse gerı kalanı ve yakı-

lan tütünün ambar kirasının tamamı, tütünün ambara bırakmış olandan 
)t :~ı valsi), 2 - Fried Walter Avrupanın bugüne kadar yetiştirdiği En Şahane Yıldız 4 f h I 
\'

1
1t:-aan ıolo ve orkestra için), '+J O AN 1 ELLE D AR 1 E U X ' nün t+l . -:: .. a e martın l 3üncü pazar aranır . 

• 4 .... 

1
r Noack - Romantik üver ~ E 8ü "k M h t~sı g~nu saat onbeşte Belediye En. BEŞiNCi KISIM 

S 
tal En müessir, n yu ve u teşem Temsili cumenınde yıpllacaktır. T ı 

, S o azzoni . Sabah şarla T ütün a ım ve satımı 
.'~ Albtrauuazzeni · Çerdış, 6- -- KA ı•A . 5~ ~ar~n~.mesi Belediye yazı İf Madde 49 - Ekici ile alıcı arasında tütün alım satımı; ancak denk 

ert O 1 lrrı mudurlutundedir. lshyen oradan · rmın arda ve Nin. halinde yapılır. Denk haline konulmadan dizi, demet aibi şekı'llerd· alım 

2 
parasız alabilirler. eı ... 

lOQ 6 1 satım yasaktır. 
°'tl ' M" ·1c es· s· 1 1 d . ··ı . B - steklilerin ihale gu"nü saat k' . . 1 1 oalld) uzı ınema aesi ve El .. bütün Dünya ınema a arın a goru rnemış ır L-- Madde 50 - Tütün e ıcısı ve a ıcı arı arasındaki alım satım, lktisad 

yovaı B . . t:' B k on~te belediye Encümcnınc mü 1 23 .t~ M ffaLiyetle gorterilen u mev5ımın '--.n U}l Filmi I ve Gümrük ve nhisarlar Vekıllıklerince tesbit edilecek örneıı.e go··re lnbı'• 
'e ·~ 2

4 
uvı a 10314 racaat an ilin olunur. 1 I 5 r~ . Son ajanı haberleri •ar ar daresin<e bastırılıp 5 kuruş• satılacak mukaveleaam lule yapılır. 

--~~P~M~br~• :::...-~~~_.__:===-.:........:...~~~~~---~~~~~~~~~~~ı-o_r.ıo~~~2S-:__:2:8 ~3:...:_:6:-~~~~11ıt.:....~~~(So~nu Var) 



,. 

- 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - -------·-- - -- -----:-------

KiLO Flf\TI ---CiNSi 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
Kilo 

En az ı f.n çok 

Koza ____ 1=:-39.;-025--=--ı-1308 _ _ _ 
1

- __ -_=_=~~-=-=_:_=_-_ 
Piyasa parlağı "• "9 

Piyasa temizi_., 35,25 1 36,'25 

---------1------1----- - -1 --------1 11---·--1--
Klevland 42 1 42,50 

YA P A GI 

Beya~z --1 lı--1---Siyah 
Ç IGI T -

Yerli "Yemlikn a----,_ "Tohumluk., .. 1 4.62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

Yerli " 
3,25 . 

--,,--Men tane 
Arpa 
Fasulya 

-Yulaf - -----
1 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih -----
üç " " 
Dört yıld ız Doğruluk 

ÜÇ n " 

Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, ,, 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
~4 I 2 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

•---------"-' _Pe_:ne=--cSa_n~tim ı--------~---11 
Hazır I~ 18 Liret 

ı--Ray iş mark 
Vadeli 1. 83 Frank (Fransız) -3- --n 

'f79 Vadeli 11.: 4 Sterlin ( İngiliz ) - 5- 90 
Hind hazır 4 02' Dolar ( Amerika ) 1261 4~ 
Nevyork - 8 47 Frank ( İsviçre) 00 00 

-
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müesstse na. 

nıına getirilen ( n n.ünkhap. ta2e ve kc ~ ulu çayla ıdaıı vukuf ve itina ile 
yapılan lıar mc:nlardır. Her zevı..e göre değişrn numaralı ttrtipleıi vardır. 
Muhklif lİı s ve l ii) üklükte lutu ve pah tle r i çe r i~inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti r.efasd ve halisi} elinin temina tıdır. 

Adanac'a : Ali Riza Kel'.cşeke r ticarrthanesi ve iyi cins mal satan 
b"Ha1iyelerde satılır. 

Umumi depolaıı ; l~tanlul Tal-mifcnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
ltındn ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . c. 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki Eski muayeneheneslln istiklal mek 

tHAST~dLARİNI ~EkZiyGONeKhABULN·E~E~tlr. I 
23 - 26 10195 

ı 
ı . 

' ... --~~--~~--..._----------------;--------....... ~ 
lt\\llDIMll~A,~A 

T. 
tı•' ~,, 

,. 

Dr. 

CAN ~UQTAQ.IQ. 

Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başldmıştır. ı:... ........ ___________________________________________ _ 

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

iktisat Vekaletinin 19- 8- 938 tarihli tesnıi g~zt h~ de neşretıi~i ytni 
bez fiatlaıı esasları dahilindr fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
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 

1-Satışlarımız p 'şin ve fabrika teili ni.Jir. 20 toptan aşağı verilen 
sıparişlere yüı~e 2 zam yapılır. 

2 - Kahul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 

11 10054 

, ( \ J 

• KUmbaret~ biri 

. - . 
"o; .... ., • 

._.\ '. \ 
j • 

( 

• 

1 
TURJCIYI! 

ZIRAAlifANKAS .. 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinalı 
ve malzemtsi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
25-26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Seyhan Tapu Sicil me
murluğundan : 

r ) 

/ Türksözü 
Hddırlı köyünde Y asıbucuk mev 

kiind~ bir parçada on üç dönüm ve ! 
kara çalılık mcvkiinde on üç dönüm 1 

tarlalaı ın Molla Ali kızı F atmanın 
tasarrufunda ikerı vef atile verese le 

' ri tarafından adlarına tescili isteni 
len ve kaydı bulunamıyan bu tarla 
!arın hukuki vaziyetinin keşif ve tah· 
kiki için 7 / Mart 939 Pazar günü 1 
mahalline memur gönderileceğinden 1 

bu yerlerle alakai tasarrufiyeleri 1 

olanlar varsa bu müddet içinde ta · 
pu sicil muhafızlığına veyahut keşif. 
günü mahallinde keşif memuruna 
evrakı müsbitelerile birl:kte müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

10318 

Seyhan Defterdarlığından: 

Gündelik siyasi gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketle ı için A 

bedeli değişmez yalnız posta m• 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat crlilmelidir. 

ıdareye) 

Belediye RiyasetindeJ1 

----------------------------------------- ' 
Reklam maksadiyle halkı r• 

sız edecek şekilde radyo ve g 
fon ÇC\lmak ve sokağa hopar IÖ' Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac:tk muracaatlarr memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

6-15 10269 g.• 
1 

46-156 10116 Numara: 200 ------
------

____ , ____ , 
Doktor Operator DOKTOR 

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

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi kArşısında hcrgün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Kızılay 

lsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

rlastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 26- 26 10040 

s 

Tümenden fazla kalmış olan ko· 
şumsuz bir adet F dytonun ihalesi 
6 - 3- 939 tarihine müsadif pazar· 
lesi günü Defterdarlıkta mütt>şekkil 
komisyonda icra kılınacağından fay
tonu görme:C istiyenlerin bu tarihine 
kadar Tümene müracaatları ve is· 
tcklilcrin mezkur günde Defterdar
lıia gelmeleri ilan olunur. 

10317 25 - 3 

Sa tıhk kargir bina 

Kuruköprü caddesi - yenicami 
karşısındaki sokaktc\ ; içerisinde ay 
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 
yağh boyalı 12 o:ladan ibaret dört 
katlı yeni ve kargir bina acele satı
!ıktır. Binayı görmek ve almek iste 
yenlerin Y ağcamii civarında Moda 
Tuhafiye pazanna müracaatları. 

8 - ·10· 10287 

mak yasak edilmişti r. 

Bu yasağa riayet etmlyenle 

iki lira maktu para cez sı alın' 

ilan olunur. 10319 25 

Satlık makine 

Etlibeş beygir kuvvetinde bir 

det gazolen makine komple ol' 
satılacaktır. Almak istiyenlerin ~ 
şıyakada Yeni d f'ğiı mene mür'' 
etmeltri 10309 23- 24- 25 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matb•1~ 


