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--ispanyanın tahliyesi devam ediyor Belediye azaları 
arasında 

kayth olmıyanlar var 
lngilt~re,ecnebi kllaabn çekilmesi Nüfusları Adanada 

şarllyle Frankoyu tanıyacakbr 
ispanyada harp 
nihayet buldu ! ı 

1 . 

ispanyada harp 1 

başlamak üzere 1 
----

ACABA BUNLARIN NAMZETL1KLE 
.~---------------------------~ ' RI KONURKEN KAJ-.JUNU VAZIYET 

LERI TETKiK EDILMEMIŞMIDIR ? 

FRANSIZ AY AN MECLİSİNDE 

KABiNEYE iTiMAD 
RE Yi VERiLDi 

Hariciye nazm Bonne çok 
mühim bir nutuk söyledi 

Paris: 8 (Radyo)- Fransız hari· Fransanın ade?1! ınüda~al~ pireıısıbi· 
Paris : 8 ( Havas )- Fransız hududu teınamile açıl. londra : 8 ( Royter ) - Yabancı gönüllüler hala 

mıştır, Cümhuriyetçi ispanyanın tahlıyesi hararetle devam ispanyada bulunmaktadır. lngiltcre - Bütün yabancı kı 
etmektedir. Gümrük memurları hududu geçen eşhasın taat ispanyadan .ce~ilmcdik?e FrJtnkonun. muharipliğini 

ı r. ı 1 ki 'k ·r k d' 
1 

H h 1 tanımayacaktır . lngıltere Mınorka adasınııı işgaline de r se 
4

m arını a ma a ı tı a etme te ır er · asta ane er müdahale etmiyecektir. Fakat şu şartla ki bu adaya yal· 

Efkarı umumiyenin arzusu ( 1 ) 
ile ve kanuni unsurlarla mücehhe1 o 
larak:şehrin işlerini görmeğe geldikte 
rini iddia ede durmakta olan bugün. 
kü belediye heyetinin Bünyesindeki 
sakatlıklar gün geçlikce meydana çık 

maktadır. 

ciye nazırı bay Bonne biı nutuk sÖY· ı ne sadakalmı ılave. e~mıştır. Buna ay
lemiştir. Bonne bu nutkunda. Frnusn· rıcn şunları soylemıştır. 
nın: herş<.yden evvel kendi hudud· -Fıansa politikasını hiç şüphe· 
l~rını garanti nltına almakln beraber I sizki yalnız Mılletler cemiyetine isti· 
dığer yerlerdeki nufuz ve toprakların nal edcme7.di. Şu bilinmeliki sulh yaralılarla doludur . Halk c;ok yorgundur . Haber alındı· 1 nız Frankist kıtaatı çıkacaktır. 

ğına göre 1000 lspanyol milisi de Frankistlere iltica et· 1 Siyasi mahafilde s6y1endiğiııe göre , eğer yakın bir da~da asla \•a:ı: geçmiyeceğini ~ariç· için her konuşmaya hazır•?.. Fakat 

ınif miştir . zamanda Alman ftalyan gönüllüleri İspanyayı terketmezse 
ve _ . . . . . . ispanyada yeni bir harp başhyacaktır . Haber alındığına 

Şurayı devletin fesih kararına st: 
beb olan kanunsuzlukların başında, 
snndıktn bulunan ondokuzbin reyden 
onbirbin tanesinin gayri kanuni bir 
ş~ki.lde b~lunmuş olması, intihapta 
huvıyel cuzdanları sorulmadan rt"y 
atlırılma~ı,. hiç bir sebep \'e ihtiyaç 
yo~ke~ ıntıhap sandığının belediye 
dnıresınden yıldız kahvesine naklinin 
hususi bir maksada matuf görülmesi 
gibi çok ehemmiyetli noktalar vardır 

tekı dostluklarımda aynı ha!'sasıyetle baska maksütlar güdecek müzakere. 
müdafaa ve muhafaza edeceği, Fran )er~ iştirak edemeyiz. 

kııl Cumhurıyct\ı ispanya Başveı..ıJı halıhazırda ispanya· 1 göre Franko, eski hükumetten altın mevcudunu ve para· 
dadır, ve hududa yakın bir koy evinde oturmaktadır • im istemektedir . 

sanın Almanya ile her zaman anlşn· • . . . 
mak arzusunu ta ımakta olduğunu Ayan ıneclısınde 16 ınuhalıfe kar· 
ve buna son Alm!n-Fransız deklarns· ş1 Oaladiye kabinesine 210 re} le iti· 
yonunu~ şahid olduğunu söykıniş ve 

1 
wat beyan edilmiştir. 

----

t ş ALEM 1 
BuGüNKÜBELEDiYE ı ~ALKE.viNoE 

Verılecek serı konfer tılar NE HALDE ? . 

Memurlarını ihtisas ve ehli
yetlerine göre mi kullanıyor? 

Acaba otuz Memur niçin 
Çil yavrusu gibi dağıtıldı? 

Belediye meclisinin ıeçen pazartesi toplantı:.ırıda okunan ı ci&in üç aylık 
raporunda daha evvelki belediye meclisine yapılan hücumlar arasında oıa 
m:.n alınan memur ve müstahdemlerin ehliyet ve tahsil vaıiyetlerine bakıl 
madan alındıkları ve kull:mıldıkları zikredilmekle idi. Azadan birisi bunun 
doğru o~madığrnı, eğer böyle birşey varsa reisin isim ve madde tikTede· 
rekisbat etmesi lazım geldiğini ~öylemiş fakat reis buna cevap verememişti. 

Başkaları aleyhine bir silah olarak kullandığı bu işi lıurı dan evvelki 
belediye değil bizzat bugünkü belediye reisi yapmıştır. Yeni belediye inli. 
habı bittiği zaman, belediye memurlarını halkı bir endişe almıştı. sebepte 
~u idi: intihap esnasında birçok insanlara belediye memuriyet vadedllmisti. 
intihap kazanıldıktan (Allah bilir nasıl?) sonra bu vaadleri yerine getirmek 
lazımdı. Bunun için de eski belediyenin memurlarını atmaktan başka çare 

yoktu. 
Belediye memurlarını o:zamanki bu endişelerini çok haklı bulduğumu7. 

için selahiyettar makamlara müracaat etmiş ve fakirlerini sormuştuk. Bize 
verilen cevapta, kanuni bir sebep olmadıkça hiçbir memurun değiştirilmiyc
ccği ve yerinden oynatılmıyacağı söylenmişti. Aradan bir ay geçer geçmez 
bu sözün tamamiyle aksine şahit olduk. 

Bir hamlede yirmi otu1. memur çil yavrusu gibi dağıtıldı. ve kendileriy. 
le hiç alakaları olmayan işlerin başına nakledildi. Bu memurların bir liste· 
sini aşağıya k•)yuyoruz. Okuyucularımız ve efkArı umumiye yeni belediyenin 
ehliyet ve ihtisaslarına göre memur istihdam etmeyi ne kadar düşündüğünü 
görsün diye: 

1- Aidatlı lc\'ha tahsildarı Abidin - Temizlik işleri amele bnşlıgına 
:! - TemiL.lik işlcı·i amele ba)>• Ahmet - Aıııbnr memurluğuna 
3- Yn~\·clınnc Anhnr memuru Celil - Aidatlı l~vhıı tahsildarlığına 
4- Gıız!.nnc lı1:kçisi Mehmet - Ataturk parkı bckçiliı;1ne 
:J- Atıı.turk parkı bekçisi - Kuru köprU hala hadcnıcliğine 
G- Kuru köprU hnla hademesi - Gnzhnnc bekçiliginc 
7- Zabıt komi.,eri Mahmud - Mevki memurhığunn 
8- Me"·ki memuru Atıf - Zabit.'? komis~rHğinc 
!l- Muhıı~cbc ,·nridııt katibi Ômcr - }{annrn Frigo memurluğuna 

10- Knn:ıra Frigo nıemJru Ertuğrul - Muhasebe katiplisine 
11- Aidatlı tahsildar Te\•fik - Darulceze mem~rluğuna 
12- DnrUlcezıı memuru Yusuf - Tnhsildarlığn 
18- Znbitıı memuru llusnU - T:ıhsildıırlıgn 
11- Tahsilat nıUffcttişi Adil - Eml'nzı zUhrcvİ,\'C mcınuduguna 
15- Enırazı zuhrcviyc memuru Rifnt - Tahakkuk menıurlu~una 
Hi- Yeni tahsildar mufe{tişligin tayin edilen Muçlcbn - Tn.hakkuk mc· 

mnr)uğuna 

17- Yeni zn.bıtn ıııudurluguue t:nyin cdilcd Mnhmul Cdale(tin - Tahakkuk 
nıemurlugunn 

lb- Tahakkuk memuru Remzi - Kanara muhendisliğinc 
19- Tahsildar Nuri - .ı'-1.uracaat burosu mcmu..Iuğunn 
• • . . ( Yeni belediye reisinin meşhur nıUracaat burosu ) 
20- lahsıldnr salih - ı\\eznrlık mcmurluğunn 
o ı - - Mezarlık memuru Cemal - Tahsildarlı~o 
<>:ı il. --- ,.\eznrlık mUtchııssısı Esad - Fen mumurluğuna 
2U- T . l'k . ı . d L' emız 1 ı~ crı mu Uru r crid - Meı:nrlık rnutciı:ıssıslığına 

l Mez:ı.rlıkta dunyııda temizlcncnlerin \'C• 

ri olduğuna göre elhak bu tayin ye;İn· 
dedir. Çunki bu işi ancak cniki sene· 
denberi şehrin temizlik işlerine na:ıaret 

:! l- Zabita ko . . M eden hu memurdan başkası '·apnmazdı 
nııı.crı ahwud T . 1 k ~ ._,:;_ I' . - cmız i işleri mudurJunune 

v ,cıs muavini V cdn<l Cu 1 c ç u - Kannrn. mUdJrlUğUnc 
( l luk~k fakultcsindcdc bıçak. kan sibi 
şeyl~rın yeri oldu&una göre bu dn yerin· 

d F . . de hır iuyindir • 
·J6- J{ıın:ıı·n mU uru nık Ulk.u - Reis mua . ı·~ vın •o.ne 

. Müfettişin meşgul olduğu diğer· 
hır nokta daha vardırki, belki bu nok 
ta fesih unsurlar.odan birisi değ-ildir. 

F.ıkat çok manidar olduğu için zikret 
meyi ehemmiyetli görüyoruz. Haber 
aldığımıza gore, mülkiye müfettişi, 

vakı olan ihbar üzerine belediye aıa 
laı ından beş kişinin Adana nufusuna 
knyıtlı, yani bu şehirlinin haklarına 

sahip ol~ıp olmadığını tetkik etmiş, 
ve manfı neticeye varmıştır. Sonra· 
dan bizimde yaptığımız tahkikata ö 
ıc, bu beş kişininin Adana nufusu;da 
kil\ ıtları yoktur. Hatta bunlardan ba 
zı.ları öeledıye intıhabını müteakıb rıa 
kıl ~uamelelerini yaptırmışlardır. Ha· 
~u~ı kanuna nazaran rey vermek ve 
ıntıh~p. olunma'. hakkını kazannbil
mek !çın asgari altı ay evvel o şehre 
gelmış ve yerleşmiş olmak lazımdır. 

BEYNELMiLEL iKTS. Di 
V.AZiYET ÇOK iYiDiR 

Borsalarda oldukça işler arttı 

Bay Mahmud E•at 

Haber aldığıml7:a göre Ankara 
Hu~k Fakültesi Profesörlerinden 
Mahmud Esad Bozkurt ve Ankara 
Hukuk Fakültesi Dekanı Ceıa Hu· 
kuku Profesörü Bay Baha \'e dııha 

b~r iki .kıymetli profesörumuz bu ay 
nıhayctıne doğru şehrimize gelerek 
Halkcvindc muhtelif mevzular bir 
seri konferans vereceklerdir . 

Evvelce Şubatın 9 uncu günü Ada· 
nada bulunması takarrür etmiş olan 
Profesör Mahmud Esad Bozkurd:.ın 

mazereti dolayısiyle hareketini tehir 
elmiş olduğunu da haber aldık . 

Sovyet - İtalyan 
ticaret paktı 

Ticaret işleri yeniden 
tanzim edildi 

Roma : 8 (Radyo) - 1936 se· 
nesinde inkıtaa uğrayan Sovyet·hal. 
yan ticareti reniden başlamıştır. 

Sovyet-ltalyan murahhasları ara. 
sında Y'ni bir ticaret pıotokolu im· 
zalanmıştır. 

Son bir hafta içinde Sovyet·ltal 
yan ticareti temamiyle tanzim edil· 
miş bir şekle sokulmuştur. 

Demek oluyorki bugünkü beledi· 
ye meclisi içinden beş kişi belediye 
azası olmuk hakkını haiz değ-ildir. 

. Bu.ndan başka azalar arasından 
y'.ne bırkaçının okuma ya~ma bilmedi 
ğıde kuvvetle söylenmektedir. 

Şimdi soruyoruz : Üç aydanber· 
kanunsu~. bir s ırette şehir iş!cı i ha~
kında mutalaa ve reyleri muteber ola 
gelmekte bulunan bu azalann bel d' 

m r. d e 1 ye e~ ısın e yer almalarından doğan 
mesulıyet kime aiddir ? 

Bu zevatın namzctlikleri konur
ken knnuni vaziyetleri tetkik edilme· 
miş midir? 

Belediye intihabmdaki kanunsuz
lukla.~ ı mütemadiyen şu veya bu şah 
sa yuklcmek istiyenln, daln Ç•lk ev. 
vcldcn bildikleri bu vaziyetin ınesuli 
yelini aceba kime yükleıneğe knlkışıı 
caklaıdır? 

lstanbul : 8 - Alman devlet 
reisi B. Hitler, geçen hafta iradey 
lediği nutku ile müstemleke mese. 
lesini resmen ortaya atmış bulunu· 
yor. Bu nutkun, ltalyanın Fransaya 
karşı tehditler savurduğu bir za· 
mana tesadüf etmesi, evvelden her· 
kesi bihakkin endişeye düşürmüştü. 
Çünkü B. Hitlerin muhakkak surette 
İtalyan metalibatı:ıa müzaheret ede· 
ceği bekleniyordu . Halbuki dünya· 
nın dört tarafında bu nutkun pek 
mülayim bir s:.ırette tefsir edildiğini 
hatta bazı siyasi mahafilce, Alman· 
yaya cenkcuyane niyetler atfetmek 
doğru olamıyacağı kanaati hasıl ol· 
duğu'lu öğreniyoruz. Sulhün temin 
ve istikran yolunda bu da bir ka · 

zanç sayılmalıdır. 

Umumi huzur ve emniyeti mucip 
olan diger hir hadise de , Amerika 
müttefik dtvletleri Cümhurreisi B. 
Ruzveltin, her vasıta ile diinya de· 
mokrasileriııi himaye ve müdafaa 
edeceği hakkındaki velveleli beya· 

ilk Alman harp 
gemisi suya iniyor 

35,000 Tonluk ilk 
daha iki büyiik 

gemiden başka 
yapılıyo~ • 

gemı 

GEMiNiN SUYA lNME TÖRENiNDE HlTLER 
BULUN A.CAK VE BiR NUTUK SôYLIYECEKTIR 1 

Filistin konferansı 

Romanyada 

Berlln : 8 ( O. N. B. ) - Almanyanen 35,000 tonluk ilk harp 

Bu son çarenin de netice geml•I bu •Y aonunda Hlllerln huzurlyl• ve bir nutuk il• bU
yUk merasim yapılarak deni· 

vermiyeceği söyleniyor ze lndirllecektlr. Bundan son· 
ra, yapılmekt• olarak dlOer 

Londra : 8 (Radyo) - Filistin bir gemi de Nisanda Denize 

konferansının umulan neticeyi ver· lndlrllecektlr • 
miyeceği hakkında lngiliz siyasi ma Bu geminin tonu henüz malum 
hafilinde bir kanaat vardır. Filistin değildir. Soylendiğine göre göre Al· 

4,000,000 aıalıJyeni bir 
fırka kuruldu 

Arapları da lngiliz mümessillerine man~~ bu yaz içinde daha bir kaç 
noktai nazarlarını henüz bildirmemiş ğemı ınşa edecek ve denize indiri· Bükreş : 8 (Radyo) - l<oman· 

natıdır • Buna bir de B. Çerober
layn'in , lngiliz - Fransız. tesanüdü 
hakkında birkaç gün evvelki kati 
sözleri ilave edilecek olursa , vazi. 
yeti umumiyedeki gevşekliğin se· 
bebi izahedilmiş olur. 

Anlaşılan şimdi Almanya , mü· 
zakere yoliyle eski müstemlekele · 
rini elde etmeğe uğraşacaktır.Onun 
istinadettiği prensip şudur: Dünya 
topraklarının ve muhtevi bulunduk
ları iptidai maddelerin yalnız bir 
iki devletin lıedi inhisarında kal· 
ması doğru .-!eğildir . Bu vaziyet , 
müstemleke sahibi devletlerin her 
sahada ve bilhassa iktisadi sahada 
tefevvukunu, müstemlekesiz devlet
lerin ise , her türlü mahrumiyetler 
içinde çırpınmasını , ve hele ahali· 
sini besliyecek mikdarda araziye 
sahip değilse, adeta açlığa mahku
miyetini mucip olmaktadır . 

Hakkalinsaf düşünülecek olursa 
bu iddia hiçbir veçhile kabili red 
ve cerh değildir. Muharebelerin se· 
bebi aslisi, hayatın devamı, yani 
boğaz meselesidir. Karnı tok olan 
adam komşusuna saldırmağa lüzum 
görmez. Devletlerde aynen insanlar 
gibidir. Yiyeceğini içeceğini dahil· 
den temin edebilen memleketlerinin 
huzur ve sükununu ihlal etmez bü 
yük müstemleke sahibi devletlerin 
sulhperver olmalarının sebep ve hik· 
metini bunda aramak gerektir. Al
manyanın istediğide bu nevi sulh

pervaı liktir. 
iyi amma öteki devletler vak· 

tivle harben e1de ettikleri bu ınüs 
temlekelerin birkısınını şimdi nasıl 
galkpta hüsnü rızalariyle Almanya 
ya teslim etsidler? Bunada Alman· 

llar şu cevabı veriyorlar: Siz :esasen 
o yerleri bir iki yüz sene evvel har· 
ben değil, kan dökmeden ietita et
tiniz, ve diğer millet\eıin zarar gör 
mesine sebeb" oldunuz; zarar ise ha· 
dim olmaz mutlaka telafi edilmelidir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

lcıdır. lecektir. Ayrıca büyük tezkahlar in- yada "Milli kalkınma cephesi,, adlı 

_ ....._ ______ __ ••••llİl•lill••ılllllllliiİll•llİliıllİl•••••llİl••••••••••lflal
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lna•dlel~•şllan•ml~ltılrl.••••••4,000,000 izah bir fırka teşekkül 

etmiştir. Halıhazırdaki hükumette 
bu fırkanın hükumetidir. Buna dair 

resmi tebli~ neıredibniştir. 
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....... ---------· .... ' ' f Hadiselere Bakış ! ... -----------........ 

Dans aleyhdarlığına 
1 ş eh ô r h a lb> e ır o e r n 1 

AVRUPA MEKTUBU 

Yeni bir 
Su yolu ,, .................... -........................... , ......... , 

doğru bir gidiş! 
!:>üheyla Muzaffer r ----------------

Bir muharrir, "Dansın bu kadar · 
?"evaç bulması bir kadınla bir er- 1 

keğin kocaklaşması gibi bir esasa 1 
1 

Dalkılıcın yazdığı "Mo· 
dem adabı muaşeret'' 

eseri, en ·son dünya 
neşriyatı tetkik oluna· 
rak tasnifli ve sistema· istinat etmektedir.,, 
tik bir şekilde hazırlan \. AYZAN X X X .J 
mış, en son ve en şümü 1 

] lü bit eser olmıısı iddiası ile elimize ması en mühim tarafıdır den!lebi· 
gelmiş, "Ferdi muaşeret. crmi mua- lir. " Dans ve oyunlar muaşereti ., 
şeret, milli muaşeret. resmi muaşe bölümünde şu sözl~re :esadüf edi 
ret, be}nelmilel muaşeret" gibi beş yoıuz : 
kısım üzerine yazılmış 939 nrşriya· " Dans dünyayı istila eden bir 
tındandır. salgın halindedir. Balolar, suvare· 

Eseri tetkike girişmezden önce ler, çaylar dans için hazırlanmış 
nazarı dikkati celbeden mukadde· gibi görünür, Dans bilmiym ayıp 1 
mesinden şu parçayı okuyalım: lanır. Bugünün gençliği dans her 1 

"Muaşeret sanıldığı gibi, bir~aç şeyin üstünde tutmaktadır. Kadını, I 
asırlık bir iş drğildir. Tarihi. insan· kızı, ihtiyarı, genci danstan Zt:\ka· 1 
ların şuurlu cemiyet devrelerinin ilk Jır . 
başladığı en eski çağlara kadar in· Dansın bu kadar revaç bulması 

Bir cinayet 

Genç bir adam 
dün vuruldu 

Mehmet oğlu mu~tafa adında 
birisi Ceyhanın Naşidiye köyünden 
Mahmut oğlu Abdurrahman tarafın 
dan yolu kesilerek tabanca ile gök 
sünden vurulmuştur. 

Abdurrahman derhal hastahane 
ye yatırılmış ve suçlunun takibine 
başlanmıştır. 

Ne kadar et yiyoruz? 

Şehrimiz et istihlaki bakımından 
fevkalade rakamlar vermektedir. 
Dün aldığımız rakamlara göre şe· 
birde bir ay içinde yalnız Mezbaha 
da 2858 koyun, 726 keçi, 45 öküz 
55 dana kesilmistir. 

r
şlk6yetıeır: 

Kumlu ekmekler 
Bir okuyucumuzdan dün 

şöyle bir mektup aldık: 
- "Şehir meclisinin son top 

laotısında fakir halka buz ve 
rilip verilmemesi hakkında u 
zun bovlu münakaşalar yapıl 
dıtını gazetenizde okuduk. 

Biz belediyemizin, i k ham 
lede yapılacak işler varken, 
bu gibi şeylule meşgul bulun 
masına h:ıyret ediyoruz. Çün 
kü, halihazırda yediğimiz ek 
melderin birço~u kumlu <.,ık. 
maktadır. Bilhassa pidelerde, 
şehrin evvela ele ah'lacak olan 
sıhhi bir meselesi varsa budur. 
Nazarı dikkatı celbetmenizi ri 
ca edr:riz . ., 

Deli kadın 

Karnında altın 
çıkan öküz 

Bir öküzün karnında bir altın 
lira çıkmıştır. ŞeJıir mezbahasında 
ki paçahanedeki hayvan bağırsak· 
lariyla meşgul olanlardan birisi dün 
kesilen bir öküzün bağtrsaklarmı 
temizlerken hayvanın if ı azat kesele 
rinde bir altın lira bulmuştur. 

ZABIT ADA 

Bir hırsızlık 

Kurtuluş mahallesinde ~ami 
1 kızı ·sabriyeni:ı evi soyularak bir 

çok eşyası aşırılmıştır. Zabıta suçlu 
yu aramaktadır. 

Bar barosun 
türbesi 

Anvcr•' 
Muazzam Liyej arasısıİ 
B. ka al açılmaktı o~ seli 

ır n 2.000 tonlll' bir 
--- gemilere tP- gün 

sus Alber kanalının inşası bit8' oyu 
üzeredir. bie' 

Kanalın in~asmın,_ evel~e ~~41' ~.ar 
ikmal cdileceğı tahmın edıldıti h ol 
de 1939 mayısında kanal tam101ef 
ikmal edilmiş olacaktır. Bu muaııt yaş 
kanala iki milyar harcanmış ve İf sür 
)er ~ürat le ilerletilerek iki sene; 
bir zaman kazanılmıştır. Kansı- ki 
Anvers için olduğu kadar, bilhasSI 
Liyej sınai havzası için ehemiyel ma 
çok büyüktür. lek 

Bu kanal B~lçika ordusunu' i~i 
1 d'lt arkasında kuvvetle organize e ı3i 

ce~i mühim bir su yoludur. 19 
da muhtelit askeri bir komisyof du 
memleketin şimali şarki hududunııf cu 
müdafaasındaki fevkalade ehemiY' bi 
ten dolayı, kanalın mümkün old~ bi 
kadar süratle yapılmasını istemıl gü 

ti. 
tikal eder. Çok uzak tarihin birçok bir kadınla bir erkeğin kucaklaş· ( 
anında muaşeretin, iradelerin, kanun ması gibi bir esasa istinat etmesin· ~ ......... ~--~~==~~=~~-
!arın üstünde hükümran olduğunu dendir . 

Diğer bir okuyucumuz da 
şunları yazıyor: 

- Şehrin hemen her tara· 
fında mekik dokuyan bir deli 
kadin önüne gelen kadın eıkek, 
herku~ a~za :ahnmıyacak kü 
fürler savurmaktadır. 

Kanal seyrisefere haziranda •~ la 
lacaktır. Resmi küşadı temmuıdf şü 

görüyoruz. Bu işe girişmeden önce noktai· 
Bug.inkü cemiyet, muaşHete nazarını söylemek isterim: Bt"n şah· 

vicdandan daha fazla bağlıdır ve \ san dansa aleyhtarım. Hele bir ta· 
heı an muaşe~et de .. ct"m.iy~tin tek_a- 1 kım aykırı dansların menini • dahi 
mül istikametme muvazı bır neşvu · isterim. Bugün Fransa, lngiltere 
nema içindedir" k b . k r 

Filhakika eser tamömiyle yeni gibi asağı yu an u ışin ema ıne 
varmış milletlerde en son muaşeret 

ve asla muhafazakar olmıyan bir 
münekkidleri dansı ahlaken muzir 

ruhla ve çok selis bir ifadeylr, mu 

l 
görmektediı ler • 

sannef ve tedrisi ~t kilde yazılmı.ş 
Hatta meşhur Fransız devlet tır. 

Memleketimizde birkaç muharrır. adamı Klemansonun dans edenleri 
den başka hiç kimsenin sapmadığı 

1 
seyrettikten sonra istikrah edip 

bu yolda Süheyla M .·uıffer Dalkılıç, çok manidar bir cümle ile bunun 
memleketimizin çok muhtaç olduğu ahlaki gülünçlüğünü tebaıüz ettir· 
değerli bir eser meydana getirmiş miş bulunduğunu bifmiyen yoktur . 

1 
hulunuyor. ı Maahaza ne benim k3naatim ve 

lık defa askeri, memuru, mektrp· ne bu münekkidlerin noktainazar la · 
liyi, halKı bütün hayat şaıtlarına gö. rı dansı kaldıramaz. Tıpkı hırsızlık, 
re kısa ve veciz muaşeret U!>Ulleriyle, cinayet, yankesicilik, rüşvet, suiis· ı 
ayni rserde tatmin edebilen muhar· timal kalkmadığı gibi . ,, 
rir muaşereti ilk defa "Muaşeret 1 Bu ağır hükümle söze girişen 1 

insanların biribirine, birinin diğerle · muharrir dans muaşeretini bütün ı 
rine, diğerlerinin birine karşı cemi· dünya tekamülünü takip ederek 
yet münasebeti bakımından erı doğ. çok esaslı bir şekilde formülle et· j 
ru hareketlerim tanzim eden bilgi· miştir . 

lidir.,. yeni adabı muaşeret, 939 un 1 
Tarzında ve en doğru hükümle muaşeret bakımından beynelmilel ı· 

izah etmeğe muvaffak olmuş, rrua· neşriyatında dahi yenilik ve yeni 
şeretın psikolojisini, tarihini bazını, fıkirler ve realitelere bağlanmak 
tekamülünü, mukayrselerini, iskişaf 
ve taammümünü tebarüz ettirmiş, 
muaşeret bilgisine ilk defa bir Türk ; 
muharriri sıfatile "Mılli muaşeret" ' 
diye yenı bir bölüm açmış bulunu· 
yor. 

" Yalnız bir şeyi iyice bilmek 
lazımdır. Mu şeretin ifratı ve tefriti ' 
aksi tesir yapar. Ölçüyü kaybet· 
memek daima asıldır. Muaşerette 

vakar gerektir. Yapmacık ve gös 
teriş, muaşeret yapmak isterken 1 

terbiyesizlık yapmak olur ,, diye 
kitabına baçlıya,n Sübeyla Dalkılıç, 
aile geçimsizliği sebebleri arasında 
muaşeretin büyük me\ kii olduğu· 

~emiyetle muvazi muaşeret usulleri 
vazetmek n®ktalarından mühim Lir 
yer alacak kıymet ve drğeıdedir . 
· lnkilab kihbevi tarafından bir 

kaç gün önce piyasaya çıkarılan 

kitab çok nrfis bir tabıla ve ucuz 
fiatla satılmaktadır . 

Subay, asker, memur, mektepli 
ve umumiyetle h ~rkes için yazılar 

estrin bu liyakatini biz de muteri 
fiz . 

HAVA VAZiYETi 

nu tebarüz ettirmiş kadının, genç j Gök)'ÜZÜ açık , hava hafıf 
kızın, mekteplinin, halla Lis~ ile ·ı rüzg~rlı idi. Ufuklar sisli, rnçok sı· 
Ü.ıiversite talebesinin mnaşeretle \ cak 1 gölgede 18 derece, Gectleri 
rini ayrı ayrı göstermiş bulunuyor· enaz sıcak 2 derece. 

" Mektepli kız hangi yaşta olur· j 
sa olsuu sabah veya günün diğer r 
saatlerinde lüksten, ziynetten uzak 
kalmalıdır . 

Cenup tayım .. 
Seninle dolu, sana hasret.. 

Neye baksam ... 

Ccnuptayım, cenupta .. 
Bir bıçık gibi girip çıkıyor yarama 

Neye baksam ... 

Mektepli kız dudaklarına ruj, 
yüzüne pudra, gözüne rimel, tır

naklarına oje süremt:z . Ayıptır, 

saçlarını taramak, daima temizliğe 

dikkat etnlek, temiz giymek, tır 

naklarırır, kulaklarını, dişleriııi te· 
miz tutmak, yırtık şt-yler giyme 
mek kafidir.,, diye!l muharrir hal · 
kın mektebli kıza karşı muaşeret 
bakımından vazife ve vecibelerini 
de çok esaslı hedf'fter halirde tas 
rih etmektedir . 

Kitalm klaşik Lir ruh taşıma 

Yüreğim seni, 

1 

gözlerim meçhul askeri, 
Kafam daha güzel günleri özlüyor ... 
Çıra yaµtı hasret yüreğimi! .. 

32 bin kişiyi idare 
eden bir kadın 

:hükümdar 

BUyUk Okyanusta Tonga ada
ları tahtında 2t senedenberl 

· bir kadın oturmaktadır 

Geçen haf ta bir Kraliçenin tahta 
oturmasının ) irmibirinci yıldönümü 
kutlanmıştır. Bu Kraliçe Tonga ada· 
larma hakim olan Salote'dir. 

Büyük Okyanusun şark tarafında 
küçük adalardan mürekkep birçok 
gruplar vardır. Bunların arasında üç 
adadan mürekkep ve Tonga ada
ları namı verilen bir grup bulun· 
maktadır . Bu grupu teşkil eden 
adalar Tongatabu, Hapai ve Vavau 
adındadır. Üç adanın sabası 270 
mil murabbaı ve nüfusu 32 bin ka· 
dardır. 

Bu üç ada bir kadın hükümdar 
tarafından idare edilmektedir . Şim 
diye kadar yalnız lngilterede ve 
Hollındada kadınların tahta otur· 
duldarı görülmüştü . Meğer bu kü 
çük hükumette de kadınların tahta 
oturmalarına cevaz varmış . 

Tonga adaları Fıci adalarının 1 
biraz şarkındadır. Bu adaları 17'73 
tarihinde kaptan Cook ktşfetti . 
Yerliler, Avrupa1ı ka,ifi iyi kar· 
şılamışlardı . Bu üç ada o zaman 
bir hükümJarın id lr~si altında idi . 
Aradan iki asra yakın zaman g"ç
mesine rağmen idare şekli cirğiş· 

memiştir. Büyük Okyanusta istık· 
lalini muhafaza edebilen yegane 
adalar bunlardır. 

Tonga ad31arı mııoşrutiyetle idare 
edilir. Bir parlamentosu , nazırlan , 1 

kendine mahsu; parası ve po;tası 
vardır . Adalar müstdkil olmakla 
beraber bir neve lngiliz himayes! 
altındadır . lngiliz sefiri harici po . 
litikada Tonga hükumetinin müşa· 

viridir . 

· Dolmabahçe meydanı ile 
birlikte tanzim edilecek 

Bu kadının bir akıl hasta 
hanesine sevki mümkün değil 
mi? 

Alikadarlann nazarı dikka 
tını celbederiz. -

Toqga tahdında Tupa sülalesi 
oturmaktadır. Bu süıileye mensup 
ilk hükümdar 1797 de dotan birin 
ci Joridur. Bu hükümdar 1893 de 
doksan altı yaşında vefat etmiştir. 
Birinci Jori memleketi çok iyi idare 
etmiş, büyük şöhret kazanmıştır. O. 
lünce yerine !orunu ikinci Jorj geç 
mişlir. ikinci Jorj 918 de ölmüştür 
Erkek ~evladı olmadığından yerine 
kızı Sa'ote kraliç" sıfatiylP. tahta 
geçmiştir. " 

Kraliçe evlidir, (Prince ;Consort) 
denilen kocasıda adanın eski haneda 
nından birine mensuptur. iki hım"· 
danın birlt-şmesi adada milli vahde 
ti temin etmiştir. 

T onğa adaları halkı dünyanın 
en güzel in~anlarındandır. Renkleri 
esmer ~olmakla beraber vücutları 
pek nıüt~nasiptir. Lisanları Maorisler 
Samoenler ve Vehabilerin lisanları 

na benzer. Halk hiristiyandır. Ton · 
ganın mukPzi Togatabu adasındaki 
Nukyalefo ş::hridir. Kraliçenin sara 
yı buradadır. Saray iki katlı güzel 
bir binadır. Üzerinde mavi, kırmızı 
ve sarı renkli Tong:ı bayragı dalga 
tanır. Sarayın etrafında güzel bir 
park v.ırdır. Parkta, kaptdn Cook 
zamanındao kalma çok ihtiyar bir 
kaplunbağa dolaşır. 

Ad da muz ~boldur. Hindistan 
ct:vizi de çok yeti~ir ve ihraç edilir. 
Üç ada civarında Faucon adası de 
nilen bir ada daha vardır. Bu ada 
bazan suyun yüzüne çıkar, bazan 
kay' olur. Sondefa 917 senesinde 
SU}Un altında kaybolmuş ve on sene 

lstanbul : 8 - Dolmabahçede 
eski Hasahırların bulunduğu saha 
ile kısmen DQlmabahçe ga2hane· 
sinden alınacak arazi üzerinde ye 
ni bir stadyom yaptırılaca~ını ve 
bu münase'>etle Dolmabahçe mey· 
danının da tanzim edileceğini yaz· 
mıştık. Bu tanzim arasında Dolma· 
bahçe ile Beşikta~ arasındaki yol 
da plan esaslanna göre tanzim e· 
dilecek tir. Yolun şimdiki genişliği 
aynen muhafaza edilmekle beraber, 
yaya kaldırımları esaslı surette ta· 
mir edilecektir. Bu arada Dol na· 
bahçe sarayının cadde üstündeki 
duvarları dihindel<i ağaçlar sökü· 
lecektir. Yaya kaldınmile cadde
nin birleştiği hat üzerinde ağaç 
bulunduğundan, saray duvarına 
müsevi olarak duvar diplerine vak· 
tile dikilen ağaçlar lüzumsuz gö· 
rülmektedir. Esasen bu ağaçlar, 
duvardan dolayı tabii şekilde neş· 
vünema bulamamışlardır . 

Şehircilik müte~assısı B. Prost 
bu güzergahın mevzii planını ya
parken Dolmabahçe dış duvarlarını 
aynen muhafaza ettiğindrn, bu du· 
varları bu caddenin dekoru bakı· 
mından daha güzel görü1mektedir. 

Belediye, Dolmabahçe maydanı· I 
m tanzim ederken ayni zamanda · 1 

evvelce planı Nafia Vekaleti taıafın 1 

fından lıtsdik edilen Barbaros türbe. 1 

si etrafının da tanzimine başlana· 

caktır. 

sonra 927 de tekrar meydana çık 
mıştır. Adanın vakıt vakıt ortadan 
kayboluP. tekrar meydana çıkması 
nın sebebi anlaşılamamıştır. 

Tonga adaları civarında deniz 
1 

çok derindir. Bazı Y"rlerde 9000 
1 

metreden fazla derinlik kaydedilmiş 
tir. Halk balikçılık, Hindistan cevizi 1 

ve muz yetiştirmekle meşgul olur. 

olacaktır. 
- ·L• Temps- ol 

ğı 
,,,,,,,J 

la 
• BugUnkU program 111 

b 
Türkiye Radyo dıfizi) on posıalol c 
Tii.rki ye Uadyosu - Ankara Radr01 

Per,embe - 9-2-39 

13.30 Program. 
12.35 Türk müzigi Pi, 
13.00 Memleket saat ayf1ı 

ajans ve meteoroloji haberleri. 0 

1310.14 Müzik (Uvertürl,ı 
ve bir konserto) Pi. 

18.30 Program.! 
18.35 Müzik (Hafıf şaı kıll' 

Pi.) 
19.00 Konuşma (Ziraat 51 

atı) ,; 
19.15 Türk müziti (ince 

faslı takımı: Kürdilihicazkar fasbl 

Safiye 'Tokayın iştirakiyle. ·· lı' 
20.00 Ajans, metcoroloıı 

berleri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müzi~i 
Okuyanlar: Necmi Rıza, Sem• 

hat Ôzdenses. ( 
Çalanlar : Vecihe, Fahire fe 

san Refik Fersan, Cevdet Çağlar· 
1 "' 1-0sman beyin Uşak peşre 

2- Ali efendi· şarkı: daım seni bel' 
ararım, 3- M Celalettin Pş. ~~ 
kı: Narı fiı kat şule baş, 4 Şevk~lfİ' 
Uşak şarkı : Tutuldu damı zu ~ 
yare, 5 - Suphi Ziya • Uşak şar.~ 
gücendi biraz sözlerime, 6- Fahi, 
Fersan Kemt-nçc taksimi, 7 1 R~ 

. k ·· " dv Fer san • Hı caz şar ı:. goysum tJ 
kaç.ıp gittin, 8- Refık Fersan: 

·-rı' caz şarkı: Ey benim gonca gu u ~ 
9 - Türkü Fers•n · Hicaz şar~.il 

· O T .. r~· indim yarın bahçesıne. 1 - u 
F ersan Saz semaisi. 

21.00 Memteket saat ay•' 
21.00 Konuşma· 1 
21.10 Esham, tahvilat, 1' 

~,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~l biyo - ook~ ~~a§l~~t) 

P O R 
21.30 Müzik ( )aksaforı J 

R A - Hayranım ohl hayran•ml. !oları • Şükrü Saı ıpınar tarafınd fi 
Geldiğim günden beri Adana ya, 2 t.30 Müzik (Melodiler ~ 

Yazan : Kamuran Bozkır 

işine başlamış, 

işini bilirmiş olmanın mükemmdliğ'i .. 
Düşünl'emde yaşayan dünya bul .. 
Oöğüşmek, yaratmak, 
İnanmak Ve bir harikulade uyku ... 

Ilık cenup havası ılık .. 
Her şeye rağmen At,, m, 
Burnumun diretini sızlatıyor ayrılık!. 

llık cenup havası ılık .. 

Bağı ımıza taş bastık ATAM! 
Gittikçe doğurucu oluyor ayrı~ık!.. 

Dün hududa vardı adımlarım 

Gide gide .. 

Akdenizi seyreden bir kayaya uzandım 
Baktım H ... TAY eline: 
- Oh! mukaddes hüriyet! 

Oh! hüriyetl 
-~ayranım!. .. 

o ZSZ&ıt&SSIAJ a saeaama sa 

Yüregim kın, hasretin kılınç gibi... 22.00 Miizik (Küçük orke" 
Burda duymak ne güzelmiş meğer- A k ) 

Geçmiş günleri... ra· Şef : Necip ş ın 'J 
1- Lincke • Eğlenceli mar!' 1 

Cenuptayım cenupta . 
Seninle dolu 

Sana hasıet-

Neye baksam!.. 

ilk kavga, ilk gurur, «ilk adam•! 
-Hepimiz eldeyizl 
Kaldığın yerden devam!.. 

CEYHAN • ADANA : 7.2·1939 

Yvain · •Dudakların! ... " opere.tıfl rJ. 
potpuri, 3 - Pachernegğ · Vıy• ·
cazibesi (vals) , 4- Leus~h.en:',.v 
zurka • Fantazi, 5- Rossını • 
sız saksağan" komik operasmıo " 
türü, 6- Lincke • Venus · Val~...ı 

23.00 Müz·k (Dans müı•r.. 
23.45.24 Son ajaııs ha 

ri ve yaımk! program. 



l Beynelmiler lktisa- 1 Yeni Yugoslav 
kabinesi 

______________________________________ .o;.ıııı.._ ________ __ 

TÜRKSÔZÜNÜN KÜÇÜK HiKA YESI 

•• 
\ di vaziyet 

TEESSUR - Birinci sahifeden artan -

Diğer taraftan harbi umumi sonunda 
hiçbir devlet c..liğer devlet aleyhine 
tevessü) edemiyeceği prensibini 
koyduğunuz gaf de (manda) müevve1 
tabiri altında yeni müstemlekelere 
sahip olduğunuz şöyle! dursun, Af· 
rikadaki yegane müstemlekemizi de 

ilk toplantısı yapıldı, Hır
vatlar üzerinde alınan bü
tün tedbirler kaldırıldı 

Mary Ann te· 
selli edilemiyecek 
bir halde idi. Bir 
gün evvel küçük 
oyun arkadaşı Bob 
bie'ye otomobil 

Yazan • • " 00 
• 

ı ·~ ~F·~~ ~~:· . . .. .l 
Karısı sozune 

devam etti: 

çarpmış, aldı~ı yaradan o sabah 
ölmüştü. 

Mary Ann yedi yaşında idi. O 
, yaşlarda sevinç de büyük olur, tet 
tt sür de .. 
11" Annesi çocuğunun gözlerini bel 
ıll ki yirmi defadır siliyordu. 
5' - Gel yavrnm Mary Ann, ağla 

yel ma art.ki diyordu. Bobbie şimdi me 

1 !e~lerle beraber. Burada~ind~n daha 
ı1A ı~·ı bir hayat yaşıyor o şımdı. 
ilt Mary: Ann hıçıurıyordu. Annesi 
; - Bak sen artık büyük bir kız ol 
at dun, diyordu, Bobbie ne iyi bir ço· 

- Zavallı Mary 
An'm müteessir 

olmakta hakkı var. 

İyi olup kalkacak zannetmişti. Bu aldınız; hiç olmazsa onu bize iade 
sabah öldü diye haber verdiğim za d' · e ınız." 

man o kadar ağladı ki~kendisi hasta Görüldüğü üzere, delil pek kuv 
olacak diye korktum. vetli olduğu için • diger devletlere 

Bu sırada boğuk bir hıçkırık her hangi bir tarzda Almanya ile 
sesi işittiler. Kadın merak ederek uyuşmak lüzumu hasıl oluyor . lhti 
hemen yukarıya koştu. mal ki müstemlekeler Almanyanm 

Annesi Mary Ann'ı karyolesinde mutlak hakimiyetine terkedilmiye- l 
yatak çarşafını ağzına tıkamış bir cek , fakat Condominium şeklinde j 
halde buldu. Kız bu suretle hıçkırık müşterek idareler tesis olunacak ve 
la11nı tutmaya çalışıyordu. Annesini hele Almanyanın iptidai maddeler ı 
görünce yatak çarşafını ağzından den istifadesi için muhakkak su 1 
çıkardı ve ağlamaya başladı. rette bir sureti hal bulunacaktır. l 

Annesi kızını kolları ile sarıp iş alemi, Avrupanın umumi si-
bağrına basar k~n : yasi ·vaziyetinden memnun görünü· 

- Bak bana yavrum, diyordu · yor. Delili şu ki, Arr.erika da dahil 

Belgrad : 8 (Radyo) - Yeni Yu 
goslav kabinesi ilk toplantısını bu· 
gün yapmıştır. Kabinenin aldığı:ka 
rarlara göre Hırvatlar üzerindeki 
bütün tedbirler kaldırılmıştır. Ve va· 
zi •el bir beyanname ile halka bildi 
rilmiştir. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Umumi istek uzerıne 

Seve seve seyredeceğiniz çok güzel iki şaheser ... 

• 
sınema Asri 

Bu akşam 

Sayın müşterilerine mevsimin çok güzel iki büyük eserini birden 
sunmakla bahtiyardır 

1- Cazip mevzu, Lüks ve zerafet ... ~-ö~. kanıa.~tı~an güzellikler 
içinde geçen, müzik, aşk dolu buyuk revu fılm 

( Bayan General ) 
YlLDIZLARI : ofK POVEL-RU 3Y KELLER- PAT OBRIYEN 

2 _ Meşhur Fransız kom~diyenlerinin emsalsiz eseri .. lki saat 
durmadan kahkaha, katıla katıla gülmek . .. 

kılığında) (Başkasının 
YILDIZLARI : 

ARMAND BERNARD -ANDRE LEFAUR-PİZELLA- · 

JANİNE M~R~Y . .. .. . . 
B k d ' ı· z "kli eg" lenceh bır fılm gorulmemışhr. u a ar ııeş e ı, t • • . . . 

K. h k t ktır Localarınızı telefonla temın edınız 
ışe erva ı açı · 

· Telefon Asri 250 

10249 

--------------------------------------otf cuktu. Büyük acılar çektiği halde 
i~ biç atlamazdı. En sonunda yüzünde 
uf bir insan Çf:hresinde gördüğüm en 
ıiİ güzel tebessümle gitti. 

Mary An tekrar ağlamağa baş 
ıf"ladı, Çünkü aklma Bobbie,nin gülü. 

Dinle beni. Allaha karşı gelinmez · olduğu halde, bütün dünya piyasa-
Allah onu ihtiyarlatmamak • diger larında hafta zarfında mühim alış· 
insanlar gibi hastalık , ıztırap • acı verişler olm'JŞ ve başta devlet rant 
çektirm"k istememiş. ları t)lmak üzere bütün endüstri ve 

Seyhan Vakıflar idaresi 
Türkçe sözlü tarihi şaheser birkaç müdürlüğünden : 

gün daha gösterilecektir 

Kartaca 
muharebeleri Satlık ev 

.. şü gelmişti. 
Annesi artık susturmanın imkanı 

olmadığım anlamıştı. Götürdü. yata 
ğına yatırdı ve uyuyuncaya kadar 
atlamak üzere orada bır, ktı. 

Mary Ann uyuduktan sonra ka 
dm kocasına: 

- Biliyor musun, dedi bu çocuk 
la bizim kız ne yakın arkadaştdar! 

Kimbilir' belki hep döyle bera· 
bcr büyüv~cekfer ve nihayet evlene 
ceklerdi. Kader. ne dersin .. 

Kocası, çekilip gazetesini oku· 
mak üzere piposunu dolduruyordu: 

- Evet' dedi, kader .. 
Karısı devam etti: 
- Sonra; beraber ne de güzel 

oynarlardı. Yazın kır gezintisi yaptı
ğımız zaman onların bir arada nasıl 
oynadığını bilirsin .. 

Koc1sı gazetede acaba spor sa 

11~ hifcsini okusam mı. okumasam mı 
diye teredüd ederken: 

-· A 1 Evet 1 dedi. 
Karısı sözüne devam ediyordu. 
- Dünyada bundan daha acı bir 

şey olamaz ! 
Koç ası 
- Öyle ... Öyle diye tasdik etti. 
f)oğrı.. söylediğin bir şey varsa 

oda bu .. 
Kadın. kadere boyun eğen bir 

halle: 
f ef - Ne yapalım, dedi, Allahın ar 
ıar susuna karşı isyan edemeyiz ya .. 

ş•'. 

- Tabii. edemeyiz .. 
- Babbie, pazar günleri kadife 

elbisesini giyip de sokağa çıktığı za 
nıan ne oluyordu 1 Sarı saçlan, sarı 
bir yüz, mavi gözler .. Daima söyler 
dim: Sanki içime ~ahim olmuş ta· 
söylemişim gibi ıeliyor. Belki de 

l"a hakikaten içiıne doğmuştu; ha ne der 
~il sin, Tom? 

Mary Ann, hıçkmklan arasında bilhassa maden ve banka kağıtları 
idi .. Cambazhane açılsaydı da .. onu.. bir hayli yükselmişlerdir . Bu me. 
öyle .. alaydı ? yanda ~imdiye kadar ınüte~edd~t 1 

Bu sözleri annesini Öı le şaşırt- bulunan beynelmilel kıymetı haız 1 

mıştı ki, evvc la cevap veremedi · Süveyş kanalı aksiyonları 250 frank 
Sonra : birden tereffü etmişlerdir . 

-· Hepsi bir değil mi yavrum Londra borsasında gerek İngi· 
dedi. O zamanda müteessir olacak. liıler hesabına ve gerekse ecnebi 
tın. Belki daha fazla · · alıcılar hesabına durmadan külli· 

Mary Ann gözlerinden yaşlar yetli ·miktarda altın madenleri ak· 
akarak : yonları mübayaa olunmakta , Fran· 

- Bobbie beni cambaza gö· saya da durmadan altın akmı de 
türeceğini vadetmişti, dedi · Kum· vam etmektedir. O derece ki , bazı 
baramda hi~ param yok · · Geçen Fransız ma\\ gazeteleri , Fransayı 
gün çakı ile kırdım , paralarla çi· artık sermayelerin bir melcei ad 
kolata aldım · detmeğe kadar ileri varmışlardır . 

Annesi böyle bir zamandaki iti Fakat biz buna pek te inanamıyo. 
raftan mütehassis olarak : ruz. Çünkü evvelemirde frank sta· 

- Sus ağlama, yavrum • dedi · \ biliser olmamıştır . Saniyen İngiliz 
Ben seni cambaza götürürüm. Kum- lirasının bir peykidir . Binaenaleyh 
barana da tekrar parayı korum.Sa j bu para akını, yabancıların serma
bana da hiçbir şey söyiemeyiz · lytlerini Frcınsaya nakletmesinden 

Mary Ann'ın birdenbire ağla· 1 değil, belki sermayelerini vaktiy1e 
ması kesildi . Yüzüne bir parlaklık 1 
geldi . Gözleri yuvarlak yuvar lak 

iLAVE OLARAK : 

Rin Tin-Tin-in 
İntikamı 

Telefon 212 ALSARAY 
10241 ;,,..,;,,....,.,,.... _______________ _ 

kaçıran bizzat Fransızların , bunlan 
şimdi geri getirtmesinden ileri gel 
mektedir . 

Hafta zarfında ltalyan banknot 
liret fiatı 1,12 franga kadar geri· 1 

ledi. Alman markları da 4,40 tan 
4,20 ye düştü. Frankonun fspanya
daki muvaffak~yet\eri üzerine, Cüın· 
huriyet pesetası üç santime düş 
müş, Franko parası da 1,15 franga 
yükselmiştir. Bu iki paranın yekdi 
gerine nisbetı bire otuz sekizdir. 

oldu_. Sahi mi a
7
nne? dedi· Sahi TAN Si NEMASINDA 

mi söylüyorsun 
Annesi başını salladı : 
- Bobbie için bir daha ağlamaya 

cağına söz veriyor musun ? 
Fakat Mary Ann'ın artık ağla· 

maya hiç niy1:ti yoktu. Gözleri par· 
lamıştı . Şimdi artık biliyordu ki , 
kumbaradan para çaldığını babası 
duymıyacakt ı; sonra Bobbieye bü
yük bir cenue merasimi yapılacak, 
çelenkler getirecekler , arabalar tu-
tacaklardı. 

Mary Ani\ bu arabalardan L\· 
rini guturla kurulacaktı . Çünkü o, 
Bobbien'in oyun arkadaşı idi. Öteki 
çocuklar bunu kıskanacaklardı. 

......................................... 
BÜYÜK Bir Muvaffakiyetle gasterilmekde olan SİNEMANIN 

Yeni ve En Bü}ijk Şöhreti Emsalsiz 

~ (Q)~AINNA [Q)lUJ~~DIN » nrrıı 
~~ 

ŞAHANE VE ÇOK GÜZEL TEMSİLİ 

'"""""""'~-----'-0-tOa++ _ -
iti NE ŞEKER ŞEY \~\ 

FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük ve 
Muhteşem Film Bütün Seyreden
lerin bedii zevkini fazlasile tatmin 
etmektedir. 

Bu Şahane Yıldızın Nefis fil . 

.J - Belki, Molly içiae doğmamış 
D .P l Uüıflı tır. diyemem .. 

On güne kadar Ja yeni enta 
risini giyecek , saçma yeni korde 
fasını takacak ce aylardanberi l>ek· 
lediği cambazlara gidecekti. 

mini görmiyenlere haıa . tt ' e la\si· 
ye ederiz. 

AYRICA: ı M Kadın, kocasının bu sözünde ken. 
f~r~ disinin batıl itikatlarına kerşı bir tak l 

dir. mi, yoksa bir istihza mı var di- ' 
ye bir an düşündü. Sonra, gözleri 1 

Bu suretle Bobbie, adeta vadini 
tutmuş olacakt' . 

yaşlı ve yüzü müteessir bir halde: ,-----~~~~~,...,,.-------. 

- Mary An ile Bobbie gezmele 
rimizde yanyana öyle güzel bir man 
zara teşkil ederlerdi ki 1 dedi. 

Şimdi olduğu gibi gözümün önü 
nk geliyor. Ellerinde çiçekler. Biıim 
kızın beyaz entarisinin üzerinde ma 
vi ceketi. Onun arkasında kahve 
rengi elbisesi .. 

Kocası: 

- A 1 Evet, d~di Hakikaten gü 
ıcl bir manzara teşkil ederlerdi. 

Halkevi Başkanlığından: 

10-2-939 (Cuma) günü sa 
at { 20,JO ) <la evimizde Ankara 
Hukuk Fakültesi Pröfesörlerinden 
Edhem Menemencioğlu tarafından 
( Cümhııriyette Vatandaş ) mev· 
zuunda bir konferans verilecek, gi
riş kartları Halkevinden alınacaktır. 

lr) 258 

GENE AUTRY Tarafın 
dan Yaratılan, 
Görülmemiş Müthiş bir Kovboy 
Filmi 

Canavar Vadisi 
.... .. .-............................................. IC'ıa 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
.. JEAN MURAT ve. KATE DE NAGY 

Meşhur Fransız Romancısı KElSSEL,in Cihanşumul Romanından Muktebes 

Perenslerin Giceleri 
Büyük Rus Filminde Görüneceklerdir. 

10244 

Vakıflar idaresi anbarında ınev 
cut ınacar markalı 3 buçuk beygir 
k.uvvtttinde bir adet müstamei su 
motoru açık artırma ile satılacaktır. 

Doğum evinin yanında fabrikatör 
Bay Mustaf anın evine bitişik 16 nu· 

maralı üstii üç oda bir mutbag, al· 
tı dört oda 540 arşın bahçeyi havi 

Muhammen bedeli ( 30 ) liradır . 
ihalesi 21 - ?. _ 93°'' Salı günü sa 
at 15 de vakıflar idaresinde yapıla· 
cağından isteklilerin müracaatları. 

ve ayrıca bahçe de iki göz baraka
sı olan muhallenin en iyi mevkiinde 
ki hane satılıktır, taliplerin ev sa. 
hibine müncaatları ilan olunur. 

5 -9 - 14 - 17 10241 3 - 3 10245 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuı·iyeti ile Hollanda ~rasın~a 19 mart 
1937 t "h" d Ankarada imza edılen Tıcaret An-an ın e . d·ı 
\ d t d.1,., t yapılınası için teatı e ı en nota .. 
şamasın a a ı a 

ların tasdikı hakkında kanun 

A 11n ıın ı\ u: 3.)6 / 
Kabul wrilıı: Lt>ı ll l ~39 

_ Dünden artan · 

K neşri tarihinden mııtebeı dir. 
Madde 2 - Bu anun t tb'kına icra Vekilleri Heyeti memurdur . 
Madde 3 - Bu Kanunun a 1 

17 1 1939 
(SON) · 

ı k on iki yaşından yukarı 
Ordudan çıkarı aca k 

.f . e satılması hakkında anun 
hayvanların çı çıy 

J\11lml ıar ilıı : 181111939 
/\(/il 11/l \o: '()6(1 -- - ---

Madde 1 0 d k drosunda on iki yaşını bitirmiş idiş, 
Hazarda r u a · h 1 k 

b
. · ·ş katırlar yerlerıne ayvan a ınara 

k ki 'I b.. yaş·nı ıtırmı • • A M s·· . ısra ar ı e on ~Ş ' •. • her sene Mıllı Mudafaa utçesı· 
Ordu hizmetinden çıkarılır ve bu ış ıçın 

I" ı n tahsisat konur. 
ne ayrıca azım ge e k h vanlar Ziraat Vekaletinin gös-

M dd 2 O dudan çıkarılaca ay kd' 
a e - r l il" hayvan ıslah komisyonlarınca ta ır 

1 d 'ft ·ıere ma ıa ı tercceği yer er e çı çı k" l'k taksitlere bağlanmak suretile sa-
d·ı k f' tla ve se ız sene ı h . e ı ece en ucuz ıa k'll . . . Mılli Müdafaa Bütçesine ta sısat 
ı 1 k daı na ı erı ıçın . "b . 

tı ır ve o yer ere a . 1 ca aranılan vasıfları haız talı lerın r h koınısyon arın . 
konulur. Hayvan ısa 

1 
sında kur'a çekilir. Kısrakları taksıt· 

d d. ır.. id ~ t kdirde bun ar ara . .. "ki .. a e ı ço<§a ıgı a . . 'ki 'ıf ve iki yaşına kadar büyuttu erını ma· 
!erle alanlar tay yetıştırdı ~11 1 

"braz ve isbat ettikleri takdirde müte· 
halli hayvan ıslah komisyon arına 1 

b k' t k "ti ri affedilir. a 1 a sı e d 'ht" cı için yabancı ınemlekellerClen salın alına-
Madde 3 - Or u 1 ıyl a ada en az Yo 40 ının damızlığa elverişli kıs .. 

k b .. 1 . her satın a m . V k'll . ca eygır erın . . F ,ı \"de ve miistacel hall~rde icra e ı erı 
k 1 burıdır e\ ıca a 

ra o ması mec ·b ·yet ınuvakkate'l kaldırılabilir. 
H . k ·ı bu mec urı 

eyetı aran e K tatbı'kı şeklini gösterir Milli Müdafaa ve 
4 _ Bu anunun . . 

Madde . L d müştereken bir talımatname tanzım ()lunur. 
Ziraat Vekaletlerı tarano an . 

_ Bu Kanun neşri tarihin~e? muteber~ır. . . . 
Madde 5 B K nunun hükümlerını icra Vekıllerı Heyetı yerme 
Mad.:le 6 - u a 

getirir. 20 1 1939 
9583 SON 

il!! E 

.. 

melek - Marlen ditrih 
. ,.. 

ASRI SİNEMADA 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----------=-- KiLO FlATI --=-------
Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 

K. S. K. _ S._ Kilo 
-~=-=-

' K o za 9,50 10 
Piyasa parlağı-.-- :s,1s:- l-40--
Piyasa temizi - . ___ ,

1
_3_5_.2_5 __ ,-~,2_5 __ 

·-----'~----- -------· ·--- 1----· 
Klevland 42 1 46 

YAPAÖI 

Beyaz=-------ılı----1----ı ------
Siyah · 

çl~IT 
-----------:~--=---.------- - ---------- - --~---lı------:-1 ------

Yerli •Yemlik. ı----• ------
" •Tohumluk,. 5,SO 

HUBUBAT __ ___, ______ _ 
-BütctayKıbns ___ ,__,'"""==,...---ı-----'; ------

• Yerli 3,37 
- . - Mentane 
Arpa 
Fuulya . 
Yulaf 
Delice 

_;K~uış~y=em~i~----~------ı------1·------
Keten tohumn 
Mercimek 
Süsam 

UN 
Dört yıldız S8lih ·-·----1 

.~ ~ . . 
:o i 06rt yıldiz DoJruluk 
..M c:: -
~ üç • • 
;ğ -i sfmit " 
~ ~ D6rt yıldız CüiDbUriYet 
N ~ 

..... _!ç " " 
Simit .. 

Liverpol Telrraflan 
8 I 2 I 1938 

- Kambiyo •e Parı 
it Baukuından ahnmııhr. 

__________ ,... __ Sutia_· ·-------

._H_a_zı_r ______ j-i-_!!_ ~ · ·1---
Vt d eli 1. 4 76 •-~...-rank-~.;.-,.(=n-Dll-Z~)· --- il"" 32 

• _ v_ a_d_e_li _ ll....:..: ____ ı_4_ ..,_7_2_. Sterlin (ln,WZ )-- S 89 
Hind hazır 4 07 Dolar (Amerika) 125 -ı:1 
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------------------------------------------------
Doktor Rifat Sözaltun 

Sey.thatimden geldim. Bu lc:erre muayenehanemi Yeni Postahane kar
şısında 20 numaralı evimde hergün sabah uat aekizd~n onikiye kadar 
ve onüçten on1l tı} a kadar hastalarımı bekliyoru!D . 10- 15 10213 

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

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

Kızılay 

DOKTOR 
lsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi . yanında 

apar limanında 

Hastalarını berpn sabahtan akıama kadar kabul eder. 20-26 10040 

l Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahlilini ikmal ~tmit ve &erlin butahaoelerinde uzua müd· 

det uiıtanlak yapmlfbr. Hutala11111 Abidia pap c.ddem.de Mustafa Ri· 
fat ecıabanai k•,....da beraün 1abableyin wt 12-8, ötledea ._,. 
2--6 yı bdar bbal eder. 9598 1· a. 

Askeri hastahanesi diJ hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane kartısındaki Eekl mua, .... h.,..elln lıtiklil mek 

tebi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,t1r. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
13- 26 10195 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacıak nıuracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenthanui: Divanyolu cümhuriytt mektebi 
karşısında 

32-156 10116 Numara: 200 

T. 

• • • 

KlUJf1115A11>2A 
CAN KUQTAtllQ. 

____________ ...,.. _______________________________ .... 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindiıtın, Seylan, Çin ve Cavadan dotıudın dotruyı müeııue na. 

mına retiriltn tn D'ı Üntl'lıap, teze ve k< kuh.ı çaylardıu ~ukuf ve itina ile 
yapılan barmınlard1r. Her zevlc göre dtiiıtn numarah tertipleıi vardır. 
Muhtelif drıs ·ve l:ü)ülclükte Lutu ve pahtlrr içrriainde aatslır. Ambalaj• 

ıınndaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~ tilteti nefa1tt ve balisiyetinin ttnıinahdır. 

Adanıda : Ali Riu Krl"tşrker tica"thanui ve iyi cins mal satan 
bakL ı 'iyelerde sahbr. 

Umumi drpolau ; l.tinlul Tal miıcnü Ne. 74 ( l<uıukahveci hanı 
albnda) 

Babçekapı Dördüncü vakd hanı kır1111nda No. 71 

Telrnf adreai : ALBA YRAK - lıtcınbul . C. 

' 

-
# ........ 

~ \ 1 
• ~ 1 

1 

c 

I" = ~ 
Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim ıirk 

, Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

1 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi ıazttede neırettiti 
bez fiatları esaslan dahilindr fabrikamı11n imal etmekte oldutu ka 
bezini ışatıdaki fiatla satacaj'lmızı ilin ederiz. 

Cinıi Tip Beher Beher 
No. Genifliti Top m . Top Fi. 

Çifçi l>ezi 2 
Adana 5 

90 
90 

.36 
36 

729 
728 

1- ) atı;l uı nH ;>~si ı v~ h'> ·ile• te ılı ni lir. 2) topha qıl'I veril 
sıparişlere yüıde 2 zam yapılır . 

2 - Kabul edilen siparitler ııraya ithal edilmek şartiyle fÖDderilir. 

9 10054 

E u azı s ıu LA &mı a ---------

Zayi Hüviyet cüzdanı 

145 - 273 - 23 Numaralı üç 
araba Karnesiyle arabacıhk hüviyet 
cüzdanımı zayi ettim yenilerini ala· 
c;.tımdan zayi olanl1rm bükümleri 
kalmıdıtım ilin ederim. 

Crmalpafı mahallesinde arabacı 
Şükrü Mercan 

10257 

Ceyhan sulh hukuk ha-
kimliğinden : 

Mahkemesi no - · 271 
Müddd Ceybanıa Sarı babça 

köyünden Haca Seyit otlu Kuam 
ince tarafından müddea altyh aym 
köyden Mustafa kıze Nuriye aleyhi 
ne Ceyhan Sulh hukuk mahkemesi 
ne ikame olunan sulh teşebbüsü da 
vaıından dolayı cari muhakemede 
müddraaleyhin ikametrihı meçhul 
bulandut.JOdın ilanen tebligıt yapıl 
muma kar ar verilmiş oldutundan 
yevmü muhakeme olan 2 3 ,' 939 
Perşembe saat 9 da Ceyhan ıu1h 
hukuk mahkemesinde hazır bulunma 
sı ilin olunur. 10256 

Türksözü 
Gündelik ıiyaal pıete 

Abone tartları 

Kurut 
12 Aylak 1200 
6 Aybk 600 
3 Ayhk 300 
1 Aylık 100 

l - Dıt memlc"-cller için 
bedeli detiımeı yalnız poıla • 
zammedilir. 

2 - llinlar için 

caal eciilmelidir. 

Cebelibereket Asliye 
kuk mahkeme~nden 

Osmaniyenin Cumhuriyet 
leıiuc!~n emekli ~pu memurla 
Mehmet kızı Emine TurM tara 
müdd~ialeyh kocası Hanili ot 
mail alevbine açm11 oklutu 
davasınm cari muhakemesiQde 
deialey namına göderilea dav 

i Cebelibereket Asliye hu-
-------------------------·----------------------- kuk mahkemesinden 

zubalı ve 63 numrulu davetiye 
rakasi ikametgahı meçhul ol 
dan tepligıt yaprlmımıı olup 
usutu m·ıhakemeleri lcınunun 1 
maddesi mubibince ilinea t~b 
ve ilinatın Adanlcla intipr 
....kaözii raıetaiyle ....,. AYSAN 

Müessesesi 
Biltlmum Elektrik taabhüdıt ve tr1iaah hn lüılü Ele:ktrik makinalars 

ve malzemrlİ telefon makinala•ı ve teliutı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörl~r ve tesisata 

Abidinpaşa 
Noter 
19 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

. Osmaniyenin cumhuriyet mahal. 
leıinden etki emekli ötretmenlerdrn 
Yusuf Ziya ile ikimetgihı meçhul 
kalan ayni mahalleJen Durdu 
Mehmet kızı Fatma aralarındaki 
Cebelibereket Aaliye hukuk m1bkt • 
mesinden sadır olan 7 I l O / 9.38 
taribve 35 - 119 numrulu ilaon 
ikametgibınm malum olmama1111dan 
dolayı 3 / 1 l / 938 tarihinde bi!ı 

tepfit iıde kıfınDUf oldutundan mu 
bure Fatmamn ilia taribİQdeo itiba 
ren l S ıün zarfında turku kanuniye 
teveuül etmediti takdirde hükmün 
QtiJet kesp edoefti illa ob.r. 

lOIU 

bakemenin 17 / 2 939 Cu• 
n6 aaıt 9 za tah1cine karar 
oldupndan mezkür pnde 
ket Asliye hukuk mahkem 
11r bt.lunmadıta ve bir vekil 
mediti tık Jirde muh•kem• 
en devam edeceti ilin o•u 

Macid Güçlü ...nrw.a ..... 


