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U zakşarktaki büyük hareket durmadı 
•• •• 

KEO DUŞ UZRE 
Kantonda büyük yangınlar çıktı; Tokyoda 

Ingiltere aleyhindeki propagandalar genişledi 
'•k 
~/~ : 24 ( Radyo ) - Japon kuvveıl~ri, Çin hükumetinin merkezi 
ıa~ı· eu şehrinden on kilometre uzakta bulunuyorlar. Çin askerleri, 
ıu 'Ye etmişlerdir. Japonlar Hankeo'ya girmeleri bir saat meselesi 

~ t, 
·~n k 

~tlııiag 
1
°nktan bildirildiğ;ne göre Kantonda büyük yangınlar çıkmıştır. 

t ngiliz imtiyazlı mıntakasına da sirayet etmiştir. Dumer hastaha-

'·,. ...... 
tN ·-·-·-·-·-·-·-·-·< 

ÇLt(;t TEŞVİK ! 1 

~............ ! 

ilttirnizin güzel 
bir kararı 

~· --
lr senfoni 

IQ.llsabakası 

nesi de bu sebebten tahliye edilmiştir. Şehirdeki büyük elektrik fabrikası 
da faaliyetini durdurmuştur-. Hankeodan cenuba .giden trenler işlememekte
dir. 

Tokyodaki propaganda teşekkülü lngiltere ile olacak bir anlaşmanın 
aleyhtarıdır. iki gazete, büronun bu noktainazarını tasvip edici neşriyat 
yapmaktadır. 

--------------------

/ Dahiliye ve Adliye 
ı vekilleri Ankarada 

Bulgaristan Egede 
mahreç istiyormuş ! 

Stoyadinoviç Bulgaristana gidecek 

Fransızca " Parisuar ., gazeıesıııirı Sofyaya giden bir muhabiri , Bulgar 
erkanıharp reısi General Pufin uğradığı suikast münasebetile , bu hadisenın 
son Avrupa siya~i vaziyeti ile olan alakasını gözden geçirerek şunları yazıvor; 

Umumi harpten sonraki senelerde 
Makedonyada Yunanlılar ve Yugo•· 
lavyalarla beraber bulunan Bulgarlar 
bu büyük sahaya kendileri sahip 
olmak arzusunu besliyorlardı. Make
donya tethişçilerinin bir kısmı mem
leketlerine muhtariyet verilmesini is
tiyorlar ve Bulgarların ilhak siya
setlerine mani olduklarını ileri sÜFÜ· 
yorlardı . 

Geçen sene iki e'ki düşman : 
Belgratla Sofya, barıştılar ve ebedi 
bir dostluk misakı imzaladılar. Bunun 
üzerine, iki memleketi evvelce :ayıran' 
Makedonya meselesi unutuldu. 1 

Fakat bugün sorulabilir : Acaba 
Slovakya meselesi Makedonyalılarda 
muhtariyete kavuşmak arzusunu tek
rar uyandırmamış mıdır? Yugoslavya 
ile Bulgaristan arasında daha sıkı 
bir münasebat tesisine mani olmak : 
işte, son suikasdin gayesi bu olabi
lir. Çünkü Belgrat ve Sofya hükıi

ıPetleri bu anda aralarındaki yakın

lığı daha kuvvetlendirmek istiyor
lardı . 

Yugoslav Başvekili B. Stoya
dinoviç bu ay sonunda Bulgaristana 
gelecek ve, söylendiğine göre, yeni 

- Gerısi ikinci sahifede -

Göring'in Paris seyahatı 
hakkındaki şayia asılsız 

._ .. t:urıı 
"'•rıı lıurıyet Halk parti i 

ı lı 1•kette kUltUr ve i 
~ •reketıerlnl tefvlk ! 

Ankara : 24 (Telefonla) - Da 
hiliye vekilimiz ve parli genel sek· 
releri !\ay Şükrü Kaya ve adliye 
vekili bugün lstanbuldan Ankaraya 
avdet etmişlerdir. Dahiliye vekilimiz 
garde vekiller, mebuslar ve dahiliye 
vekaleti erkanı tarafından karşılan 
mışlardı . 

~~· ""•ksadlle çok mu ! 
.._~ 11 llUzeı kararlar al· ! 

BUyUk tezahUrlere sahne olacak Ankeradan bir görUnUf ,. 

ıı ır, Parti bundan ev t 
llllk • 

~I •vıerl sahnelerl ! 
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ 

1111/'• ve bUyUk kUçUk ! 
~•ı-~•t hlkAye lerl mUsa ! 
illı~ 1 1 açmı,, on ressa · ! 
~•r l'lıuhteııt fehlrlere ! 

~ı~ı~ •rek yurt tabloları ! 
111 11 ıtıasını temin et· t 
~ "ıtıdl de musiki sa i 
qrı • 

tıı •rı arasında bir 1 •e • 
••ı llfonı mUsabakası ! 

Bütün izcilerimiz dün 
Ankarada toplandı 

~cıı1r· Bu mUsabakada ! 
ibın oı kazanan eserin ! 

Q lir• 1,000, ikinciye ! 
· 1111 • lllUkOfat verllecek ! 
•1 rıı ltlUsabakanın mem ! 

Bütün Yurdda Hazırlıklar 
Son safhada bulunuyor 

j ~- 11 •1kl Aleminde ye- ! 
ro3 ',,;a•ltet uyandıracaoı ! 

,~ı,r rıarımızı güzel e- ! 
ııı~ . 11Ucuda getlrmlye ! 

•deceoı muhakkak- ! 

Ankara : 24 - Cümhuriyetin 
On Beşinci yıldönümü için her taraf
taki hazırlıklar devam etmektedir. 
Resmi, hususi müesseselede halk bu 
büyük bayrama layil: olduğu ehemi
yeti vererek h zırianmaktadır. 
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Ankara Bdediyesi şehri baştan-

• 
Prağa kredi 

teklifler ıse 

açmadı, 

yapıyor 

, ~~~)', .... ----------------------------------------· ~~ ç •, kendi mail vaziyetinin mUfkllAI ını ortaya koya 
ıı Ilı ~it hUkOmatlne kredi yapmayınca, lngııterede vadet
~ Yardımı vermekte mazur olduAunu bildirdi. 

~lin. 
t.,~ 24 (Radyo)- Fransız hü

ı,la dı nıall vaziyelinin ınüşki 

1 
~. Ya koyarak Çek hükiimeti
~,,;aPnıayınca, lngilterede vad 
~ nıı bYardımı vermekte mazur 
'ndt 11dirnı şiir. Yek maliyeci 
dit,"~' ıneyüs olarak terk et
•ıed Unlar, Prağ hükumetinin 

1 ien·en ınütee•slr olamıyacağı 
~. 1 Çekoslovakyanm iktisadi 
t~tCtnubi Avrupa devletlerine 
'•le llltJen Almanya ile iktisa· 
'ı,/'ceğıni ileri sürmüşlerdır. 

,~ıc,i ~n~a ve Çekoalovakya mü 
~tteı. 0 Yle bir mali yardımı te

~tır. 

Türk - Yunan 
ticaret anlaşması 

Ankaıa : 24 (Telefonla) - Yu
Mni. tanla lıükume timiz arasında ya· 
pılac k t CHet vr klering anlalaş
ması z keıeleıini yapacak olau 
Türko •• ·isi Bürhan Zihni Sanus'un 
reisliğındeki heyetimiz dün akşam 
Atinaya gitmek üzere lstanbuldan 
ayrılmı~tır, 

başa süslemek için icap eden tedbir
leri şimdiden almıştır. 

En büyük bayramımız münasebe. 
tiyle yapılacak ~enlik ve resmigeçitte 
bulunmak üzere deniz merasim tabu
rumuz Ankara'ya gelmiştir. Kahrn
man denizcilerimiz dün sabah mera
simle zafer abidesine çelenk koymuş
lardır. 

Bundan başka, İstanbul, Edirne, 
Balıkesir, Bu Eskişehir, Afyon, 
Denizli, İzmir ve l\.utahya izcileri de 

gene Cümhuriyel bayramında bulun-

- Gerisi ikinci sahifede -

IDll)(l)(atoeır: 

Kahvelerde, lokantalarda 
Çığn tkanlığı nıenetmeli 

Ş elırimız kalıvelerırıdc re /akan· 

talar111da ötedenberi 11azarı dikkati
mızi cdbeden kötü bir aJet var : Çı· 
ğırtkanlık ! 

Kahve garsonundan bi• kahve is 
teurıı:; kuloğı111z111 dıbinde bağırır : 

- ,> kerli bir ! 
loka11ta garsonu da yiyeceğiniz 

yemeği aleme teşhır eder ı;ibi bağırır: 
- Kabak dolma bir ! 

Bu adet faydasız ve kötü bir adet· 
tır . 

Bir lokantada yemek yiyen otu: 
müşteri ıçin üçer defa bağırıldığını 

kabul etsek garson veya garsonlar 
bir saat içinde doksan defa avaz <ivaz 
bağırıyor demektir ki , her brıbayiı!itin 
si11ıri bu11a ıahanwıül edemP.z . Bu 
adetten vazgeçmek lokanta ve kahve
cilerin kendi menfaatleri icabından-

' (lır da .. 

Ankarada Almanyanın tahdidi teslib,at 
hakkında henüz bir fikri yok Bahçeli evler kooperatifı 

piyankosu çekildi 
Ankara : 24 (Telefonla)- Bah 

çeli evler kooperatifi piyankosu bü Berfin : 2• (Radyo) - Fransada , Almanya hakkında 

k 
asılsız ,aylalar çıkarılmaktadır. Alman gazeteleri ve Alman 

yü tezahürat ve neş'e içinde dün •lyasr makamları , Almanyanın Pragdan bazı Alman 
çekilmiştir. Piyanko neticesi herkes ------------ - tebalı bulunanların sevkini ta-
şahsına isabet eden eve sahip olmuş· lep ellljil hakkındaki haberi 
tur. Tam 170 ev piyanko ile sahip· Hava taarruzlanndan pa- tekzip etmektedir. Ayni za. 

!erine teslim edılmiştir. sif korunma nizamnamesi j manda Pragda bir giıli A~m;ın ıeşkı-
İd A • l • !atının mevcudiyeti , ve Mare al 

are amır erinın terfi Göring'in Parise gideceği hakkın-
listeleri çıkıyor daki haberler de asla doğru 

Ankara : 24 (Telefonla) - Hal- değildir . Bilhassa , Almanyanın tah 
Aı.kara : 24 (Telefonla) -Cüm kın toplu ve münferit olarak hava diti teslihat hakkında bir proje ha-

huıiyet bayramımızda ilan edilecek taarruzlarından korunması için Ka- zırladığı hakkındaki haberlerde ma-
idare amirlerinin terfiine ait listenin mutayca kalıul olunan pasif korun· nasızdır · Almanyanın bu mevzu 

dahilinde simdilik hiçbir fikri yok-
hazırlığı ikmal edilmiştir. Liste, Da- ma kanununun tatbik şekli hakkında 1 tur . Keza Almanya cenubu şarki 
hi!iye vekilimiz ş~h mi avdet et- lüzumlu nizamname ve talimatname Avrupada serbestçe hareket edebil· 
miş bulunduğund. n u n \' arin tas projelerinin hazırlanmasına banlan . mek için garp devletleri nezdinde 
dika arzedileccktir. mıştir. bir teşebbüs de yapmamıştır. 

Almanya ne ispanyada ve ne de 

Sp r Gençliği 

1 

1 ~ ' 
~ r 
' 1 
ı · l 
'• 
'! 

Önümüzdeki cümhuriyet bayr.'llımız münasebetiyle gerek Ankara, ge
rekse lstanbul stadlarında büyük futbol maçları yapılacaktır. Bayramın bi
rinci ve üçüncü günleri muhtelif kulüpler futbol maçları yapacaklardır. Yu· 
kandaki resim son Güneş maçından bir enstentaneyi göstermektedir. 

Uzak Şarkta kendisini koruyan ve 
işine yarayan bir yer tasarlamış 

ve böyle bir arzu için gizli müzake
relere girmiş değildir. 

İrlandalıların 
birleştirilmesi 

Şimali İrlanda böyle bir 
teşebbüse itiraz ediyor 

Londra : 24 (Radyo) - Şimali 

irfanda başvekili gazetecilere vaki 
beyanatında Şimali irfanda ile diğer 
irfanda hükumetlerinin tevhidi yo
lunda yapılan teşebbüslere hayret 
ettiğini, çünkü böyle bir şeyin ta
hakkukuna asla imkan bulunmadı
ğını , birleştirme işine başlandığı 

gün Şimali lrlandada büyük bir 
ihtilalin kopacağını söylemiştir. 

nçeırDde: 
SABAHA karfı 

(Hikaye) 

• 
FRANSANIN DOSTLUK BAGLARI 

( Politik bahisler ) 
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Meşhur Yakut Luga 
tini yazan 

2 

F ransanın dostluk 
ıı 
------------ıııiıiiiıiıiilil ___________________ , Rus bilgini Pekarski'oİ~ 

ş ~lhl Ü ır · 

bağları çözüliyor En büyük 
bayıamımız 

Odun ve kömür 
fi atları 

Ekmek fiatleri 80 inci yılı 

Çok mühim 

lngilizce Sphere mecmuasından: 

Son avrupa karışıklarının en de 
rin akisler uyandıracağı yer hiç şüp 
hesiz ki Fransadır. Çekoşlovakya 
hadi satının F ransanın dış siyasetinin 

tamamiyle bozduğunu söylemekle 
mübalağa e_tmiş olmayız. Yeni kuru 

lacak Fransa harici siyasetinin ne 
esasa istinat ettirileceği şimdiden 

tahmin edilemez. Maammafih, Fran 
sasanın umumi harpten sonra kurdu 

ğu ve bu son vaziyetler dolayısiyle 
ayıkılmağa mahkum olan costlukları 

na son bir nazar atfetmek meraklı 

olacaktır. 

1918 zaferinden beri Fransız. 
dış siyasetine umumiyetle "emniyet 
mefhumu hakim :oımnştur. Fransız· 

lar, ordularının kazandığı bir anda 
bile ikinci bir düşman istilasından 

korkuyorlardı. General Foş zaferin 

Ren kıyılarına kadar götürülmesini 
istemişti. Böylelikle Fransanın kolay 
müdafaa edebileceği bir hududu o· 

lacaktı . Fransa hükumeti bu fikr· 
inden ancak bir Anglo · Amerikan 
garantisi vaadiyle vazgeçmişti. La· 
kin, harpt~n sonra yapılan bir sürü 

vaidler gibi bu vaid de bir türlü ye 
rine getirilmemişti. Vaidi veren A· 
merika cumhurreisi Vilson kendi hal 
kı tarafından tenkid edilmiş Amr.ri 

kanın çekilmesi, lngilterenin cfo çe · 
kilmesine iyi bir behane teşkil et· 
mişti. Fransa, eski müttefiklerinden 
fayda çıkmıyacağını anlayınca başka 
tP.dbirlere başvurmuş, ve Almanya 
yı sıkı bir göz h;ıpsi altına alan F. 
ransız dostlukları !böyle teessüs et · 
mişti. 

Bu dostluklardan ilki Paıiste 19 
şubat 1921 .l>enesinde Polonya ile 
imzalanan siyasi ittifaktı, Bu tedafüi 
bir anlaşma idi ve tarafeynden her 

hangi biri tecavüze uğradığı vakit 1 

diğeri ona yardım edecekti. 16 birin 
r inciteşı in 1926 senesinde yine bu 1 

iki memleket arasında ikinci bir 14
mÜ 

tekabil teminat,. anlaşması yapılmış · 
tı. Bu yeni anlanşma Lokarno ittifa 

kını pe-rçinliyordu. Almanya taah
hEdl ·rini ifa etmezse Fransa ve po 
lonya müttefikan silaha müracatla 

Almanyayı taahhütlerini ifaya icbar 
edeceklerdi. Şurası şayanı dikkattir 
ki 1936 martında Almanya Lokar 
no anlaşması hilafına olarak Ren 

havzasını işgal ettiği vakit Polonya 
verdiği sözü tutmuş ve ordusunu 
Fransaııın emr;ne tahsis~ amade ol 
duğurıu bildirmişti. Bu teklit İngilte 
re hükumetinin mı.idahalesiyle red
dedilmiş ve Ô tarihten itiba en de 
Fransanın Polonya ile olan dostluk 
muahedesi gitgide zaafa uğramıştı. 

Fransa Çekoslovakya ile 26 bi· 
rincikanun 1924 tarihinde bir dost · 
luk akdetmişti. Beynelmilel bir müş 

kül karşısında iki devlet milletler 
cemiyeti ahkamı dairesinde müttefi· 
kan hareket edecekler ve biribirle 
rinin menafiini koruyacaklardı. 

Bu anlaşmanın :5 inci maddesi 
Hohenzollern'in iadesine mukavemet 
kaydını ortaya koyuyordu. 16 birin 

citeşrin 1926 senesirıde Lokarnoda 
iki devlet arasında ikinci bir "mü· 
tekabil teminat., ittifakı aktedildi. 
Gerek ~u ittifak gerek Fransanın 

Polonya ile yine aynı tarihte aktet 
tiği ittifak c.sası Lokarno anlaşması 
ahkamına is!inat ettirilmişti. Binaena 
l~yh, Almanya Lokarno anlaşmasını 
hiçe sayınca diğer iki ittifak da kuv 

bir •• •• • 

goruş 

vetlerinden bir haylı kaybetmişlerdi. 

Artık Ren havzası tahkim edilmiş 
ti. Tarafeynin biıibirinin yardımına 
şitab etmesi iınkansızlaşiyordu. 

Fransa, Romanya ve Yugoslav 
ya ile de nnlaşmalar yapmıştı. Bun 
!ardan birincisi 1926 senesinde Pa
riste imzalanan bir dostluk anlaşma 

sıydı, Yugoslavya ile 1927 senesin ' 
de imzalanan muahedeyse meali iti 
bariyle hemen hemen Romanya ile 
imzalananın aynıydı. iki devlet bir 

ademi tecavüz ahdine girişmişler, ken 
dilerine dışardan gelecek tecavüzlere 
karşı da milletler. cemiyeti ahka 
mı dairesinde müttefikan lıarekete 

Şehrimizde hazırlıklar 
tamamen ikmal edilmiş 

bulunmaktadır 

Cümhuriyetimiıin onbf'şİnci yıl 
Jönümün:i büyük törenle kutlamak 
için komiteler tarafından yapılan 
hazırlıklar tamamen ikmal edilmiş 
tir. Şehrin muhtelif yerlerinde ku 
rulması kararlaştırılan takların birço 
ğu şimdi<len kurulmuştur. O günün 
şerefine verilecek balonun da hazır 
lıkları bitmiştir. 

Şehir meclisi ayın 
birinde toplanıyor 

Şehir meclisi yeni azaları önü
müzdeki ?yın birinci günü ilk top 
lantısını yaparak gündeliğinde mev· 
cut bulunan maddeler üzerinde mü· 

geçmeği kabul etmişlerdi. Bu ittifak 
farın hiçbiri Polonya ve Çekoslo
vakya ile yapılan ittifaklar kadar 
sağlam ve bağlayıcı değildi. 

Bunları takiben Fransa Sovyet 
Rusya ile de bir anlaşma yapmıştı. 

Muahede 2 Mayıs 1935 senesinde 
Pariste imzalanmıştı. Bu bir müte· 
kabil yardım anlaşmasıydı, iki dev 
!etten herhangi biri tecavüze uğrar· 
sa diğeri onun yardımına koşacak· 

1 zakerelerde bulunacaktır. 

1 Aşiret hayvanları muaye
neden geçiriliyor 

tı. Bu anlaşma elan bakidir, ve an 
cak bir sene evvelinden haber ve· 
rilmek şartiyle münfesih ol<lcaktır. 

Mterkez veterineri lsmail Hakkı 
Doğu; kJşlaklarına dönmekte olan 
aşiret hayvanlarını muayene etmek 

' lizere Pozantıya gidip gelmiştir. Ya 
pılan muayenede hayvaıılarda hiç 
bir hastalık olmadığı anlaşılmıştır. Almanyanın Lokarno muahede· 

~ini yırtması üzerine lngilterede bir 
üçler ittifakı aktedilınişti . Fransa, 

1 
herhangi bir tecavüz halinde logil-

tere ve Belçikanın yardımına koş - I 
mağı taahhüd etmişti . Diğer akid. 1 

ler de ayni taahhüdü Fransaya kar 

şı yapmışlardı . işte, Fransanın yap 
tıği bütün anlaşmaların en ·hakikisi 
ve güvenilcbiliri bu sonuncusudur . 
Fransanın diğt.r dostlukları zaafa 
uğradıkça lngittereyle olan dvstane 
münasebatı kuvvetlenmektedir. 

Fransa dış siyaseti şimdi bizz ı 
rure yeniden tanziın edilmektedir. 
Neticenin ne olacağını şimdiden kes-

tirmek mümkün değildir. ihtimal ki 
Fransa son buhrandan sağ ve salim 1 

çıkabiien mualıedelcrini tazeliyecek 
ve mister Çemberlayna uyarak dik· 

tatörlerle bir anlaşma csJsına doğ 
ru yüriiyecektir. Şurası ~ayanı dik
kattir ki, F ransanın hemen hemen 
bütün anlaşmaları Milletler Cemı· 

yeti ahtn 1meleri esasına istinat etti 

rilmiştir. Bu "Covenant,, ın artık 

hükmü kalmamışsa Fransanın itti 
faklarının da hükümden sakıt oldu· 

ğunu furzelmek lazımgelir. f ransa 
ilerdeki planlarını hazırlarken bilhas· 
sa bu noktayı gözden kaçırma.-,ı a · 

lıdır . 

Cumhuriyet 
bayramımız 

- Birinci sabifeden artan -

mak üzere dün sabah saat l l.l7 da 
hususi bir trenle, Kastamonu izcileri 
13.39 da ve Adana, Er urum, Sivas, 

Diyarbakır, Gaziantap. Samsun, Ma· 
latya, Kayseri, Yozgat, Trabzon ve 
Kars izcileri de saat 19.47 de şehri 
mize gelmişlerdir. 

Misafir izciler Ankaralı iz iler ta
rafından karşılanmışlar ve Ankara 
Erkek lisesi. sanal okulu ve Gazi li
sesi, yerleştirilmişlerdir. Dün vilayet
lcrdeu Ankara'ya gelen izcilerimiz 
iki bin kişidir. 

8ugiin izci komutanları Ticaret 
lisesinde toplanarak izcilerin hazırlık 

ve umumi provalarına ait programı 
hazırlıyacaklnrdır. izcilerimiz yaıın 
geçitresıni sahasında Kültür bakanlı

ğı erkanı öniinde bir teftiş geçi.res· 
mi yapacaktır. 

izciler 28 llkteşrindc Atatüık abi· 
desine mcrıısimle çeleıık koyar;.k 
Büyük Şefe olan bağlılıkları· için ant 
içeceklerdir. 

Merasime iştirak edecek olan 
lstanhı1l polislerinin de bugün Anka

ra 'ya gelme il ı i bl klcnmektedir. 

Son günlerde şehrimize civar köy 
ve k::ızalardan külliyetli .mik~arda ( 
odun ve kömür gelmektedır. Fıatlar J 
grçen yılın bu ayına nazaran çok 
normaldır, Kömürün kilosu toptan 
4 35 perakende 5 ve odunuu kilosu 

• • 
1,5 - 1,75 kuruştan ~atılmaktadır. 
Bu işle uğraşım bir tacir daha bir 
çok sipnişinin bugimlerde gelmek 
üzere olduğunu ve fiatlerin daha aşa 
ğı düşeceğini söylemiştir. 

Pazar günkü yağmur 

24 Tef rlnlevveı 938 

Gök yüzü bulutlu, hava hafif 
rüzgarlı, en çok sıcak 22 derece, 
geceleri en az sıcak 12 derece . 

Göringin Paris 
seyahatı 

Birinci sahifeden artan -

Buğday ve un fi~tleri göz önün
de tutularak birinci nevi ekmeğin 
kilosunun evvelce olduğu gibi 9 ve 
ikinci nevi ek.ı.eğin kilosunun 7,5 
kuruştan satılması münasip görül· 
müştür. 

Bazı fırınlarda ekmekler bu fi 
atten deha:aşağı sahlmakta olduğu 
gibi çıkarılan ekmekler şehrin ihti 
yacından çok fazladır. 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 5,53 de 
doğacaktır. Öğle ezani saat 
11,35 d,., ikindi ezani saat • 
14,37 de, akşam ezeni 16,58 
de, yatsı ezeni 18,24 de oku· 
nacaktır. Emsak saat 4 de bi
tecektir. iftar ve emsak düdük 
le bildirilecektir. 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ıoo 

1 Ayhk 100 i 
ı - Dış memleketler için Aboneı 1 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. _ 1 

2 _ hanlar için idareye mura- l ıl 
caat edilmelidir. 

anlaşmalar etrafında görüşecekti 

Suikatçılar onu Sofya seyahatinin 

tehlikeli olduğunu düşündürmeye 

sevketmek istemiş olacaklar. 

1 
Seyhan Defterdar- l 

.. ii ~ ılı 
26 llkteşrin çarşamba gurı ·~ "tti 

hur Yakut Lugatini yazan Ru~ooil' ~t 
gini Pekarski'nin 80 inci yıl ~ 
müdür. . fJ ~ 

Yakut Dili Lugati müellıfı. ,ı te Y 
vard Pekarski, esasen Lehli bıtıııd' ~ k 
leye mensuptur. Pek g nç yaş rıdJ ~ 
ikt:n o zamanki Çarlık Rusy•t ~ 
hüküm sü,en istibdadın dar.be ef. 
uğramış ve ihtilalci sosyalıst·ıt~ 
puna mensup diye itham edı 
Sibiryaya sürülmüştü. .. ~ 

Genç sürgün Yakut ulk ~ 
merkezi olan Y akutsk' da k;ıı§ı,r 
Yakutlar ve Y akutlaşmış d'I '{• 
arasınna buldu. Konuşulan dı ~ ~~ 
kut Türkçesinden ibaret ol u ~ ~ 
dan bu dili öğrenmek ihtiyacıP;ef'4 ~ 
du ve papazların Yakutça!' , ~ 
me ettikleri mukaddes kıtaP rDrY- Üt, 
balarından Yakutça öğreti 
çalıştı . 

11
Jir 

Yahut dilini epeyce ö~'~ıı~ ~ y 
sırada Alman dilcilerinden . ~o~~ f D 

Y eıkutça hakkındaki eserını bir t• 
den geçirdi ve bu kitapta d ğao 
kım yanlışlar ve eksikler ol tJ a, 
gördü. rtf) \ti 

işte o zaman, Avrupaca beı·oİ ~ 
. "ıer .-~ bilinmemiş olan bu dıl u .~ \ 

daha geniş malumat edinmek ııi <ıl 
suna düşen Pekarski , Y' ~ \ 'çı 
uğraşarak bu dilin yalnız .k~11 'pi• ~~ 
lehçesini değil, ata sözlerı111f ~iP ' 1 

masallarını, bütün din ve ~8> '\ t 
materyallerini tap.lamağa ~0_ .. ııf ~ 

Pekarskinin bu yoldakı ~ ~; 
ları. nihayet oralara gelen bıt kt~ 
tetkik heyetinin dikkatını çı~' \~ 
bu çalışkan.. sürg~nün ~a-~ı~ o~' r 
başladığı lugatın ılk fasıkul\ jıtf \ı
çıkarıldı. Bu fasikül ve tetkı dl u 
tinin raporları, Rus ilim Ak• ,r 
ni de Pekarskinin kurtarılm3~r,c' ~ 
suna düşürdü. Akademinin ~;i ~ ~ 
ah üzerine Pekarski affedıl 

Fakat, bu ancak bir faraziyedir. 
MevzuJbahis ettiğimiz yer, Şarktır. 
Şarkta ise hiçbir şey basit değil 
di, . 

ı lığından: 
Mersinin hastahane caddesinde 

emvali metrukeye ait şekerleme 
Fabrikasında mevcut buluna_n buhar 
makinelerile alat ve edevatı pera
kende suretile ve pazarlıkla 31110/ 
938 Pazartesi günü saat 14 de sa· 
tılacağından talip olanların İçel Def 
terdarlığına müracaatları ilan olu 

Rusyaya döndü. yell 
. Pekarski, elindeki mal:' .;t ~ ~ 
Akademinin seçtiği Türko1°P I 

Bazılarının söylediğine gör~ dE>, 
Türkiye ile Yunanistan , yanıbaş)a. 
rında bir Bulgar-Sırp , yani bir 

Slav birliği kurulmasına , bu iki 
gurup arasındaki sükunete rağmen, 
memnun olmamışlardır . 

Çekoslovakya faciasının derhal 
göı..üken neticelerine gelince : Bul· 
gar is tan üç şey isti yor : Yuıcarda 

bahsettiğimiz Mdkedonya mesele. 
sinden başka , Bulgaristan Romen· 
!erden Dobrucayı i:stiyor ve Ege 
denizinde kendisine lıir mahreç bul· 
mak üzere Danzig şeklinde bir ko· 
ridor elde etmeyi düşünüyor . 

1 golistik uzmanlariyle bir da~~ (1q 
den geçirerek Yakut Lugatı11rJ,i 
Türk Jehçeleıi ve Moğol. ve ~le· ~ 

dilleri ile de mukayeseli bır ş~tı'r;, 
1 

. . • bı 
makla beraber, tetkıklerırıı sa 

nur. 
19-21- 23-25 9880 1 

1 

Piyano ve Armoyom 1 
1 Akord ve tamiri yapan, bon· 
ı1 servisli bir mütehassıs fstanbuldan 

Adanaya gelmiştir. lsti}'enler Yeni 
Cumhuriyet Otelinde 8 Numaraya 

1 
müracaat etmeleri rica olunur. 

3 - 3 . 9892 

üzere yeniden fakat bu dcf'·rl" 1 

değil, ilmi tetkik adamı sıfatı 
kudistana döndü. ~J 

Pekarski, artık YakuW' JJ 
ti. Ne siyaset işleri ne de bı~ 
şünceler ona bir tesir yapın tı6!1' 
Ömrünü bu işe vakfetti "et i 
yazıları, hep Yakutlar, Y'~~u ~ı 
ri, Yakut hayatı, Ya'<ut dıh 
top'andı. ı6 1 

-------....--

Pekarski, 1858 yılı~•? ıırl1 
teşrininde hayata gözle~ını l~i't 
zaman, ortaya mühim bır u ded' 
rakılmıştı. Bo lugat ilim ak•fJ 
nin yüksek himmetiyle 13 1'~~ 
olarak btısıldı. Son yıllarda .. t11e' 
kurumu lugati dilimize tercU ştı'· 
miş ve basımma da başlafllı 

T 
E 
T 
K 
i 

K 

Yakın zamana ka· 
dar Makarna ltalyanla
rın başlıca gıdası olup 
bunun im:ıli ve bütün 
dünyaca tevzii İtalyanın 
inhisarında idi. ltalyan 
Fabrikalarının çıkardık· 
larımakunalar kilomet
relerce uzun olur. 

Bütün Dünyanın 

nefis •nakama ve Spaghetti olarak 

İtalyan Fabrikalarının mamulatını 
sarfederdi. 

Şimdi f talya bu imtiyaz ve inhi 

sarı elinde:ı kaçırmıştır. Son :za 

mantarda ltalyan bakkaliye mağa· 
zalarına şimali Amerikadalci lngiliz 
Doıninyonu Kanadadan birçok ma
karna mostraları gelmiştir. Bunlar 

akarna eski bir 
Türk yemeğidir 

tamamile ltalyanların zevkine uygun 
olarak yapılmıştır. 

Kanadalılar yalnız Liitün dünya 

ya değil makarnanın ana } urdu 
ltalya?la da kendi makarnalarıııı 
si rm• ğe çalışıyorlar demektir, Ka-

nada şimdiden f ogiltere ve Mütte . 
hid Amerika hükumetleri makarna 

piyasalarını eline geçirmiştir. Artık 

anglo sakşon memleketlerine hal 
yadan makarna gelm;yor. 

Zaman geçtikçe Avrupa ve A· 

merikanın diğer piyasalarını da Ka· 
nada makarnaları ve Spaghettileri 

istila edecek tir. 

Makarna d<'ndiği zaman akla 

İtalyanlar gdiyor. Çünkü ltalyanlar 

bu nefıs hamura çok düşkündürler. 

Makomarıın ltalyanlar tarafından 
icad tdildiği h ıkkıııda umumi bir 

kanaat vardır. Fakat bir fngiliz ga· 

zetesinin yazdığına göre son tarihi 

araştırmalar makarna ltalyanların 
değil asıl eski Tüı ki erin yemeği ol 

duğunu isbat etmiştir. ltalyanlar 
Türklerden bu yemeği öğrenın;ş. 

!erdir. 

Venedıkli meşhur seyyah Mar· 

kopulo, Cengiz hanın torunu olup 
büyük babasından ziyade fütuhat 

yapan ve dünyanın en büyük im 
paratorluğunu kuran Kubilay hanın 

payıtahtına yaptığı se;ahatte bura· 
da uzu il müddet kalmış ve Türkle· 

rin en sevdikleri yemek olan makar 
naya alışmıştır. 

ltalyayo döndüğü zaman makar 

nadan mahrum kalmamak için Türk 

ustalarından makarnanın nasıl ya 
pıldığını öğrenmiştir. 

Vatanı Venediğe döndüğü za· 

man i!k işi makarna yaptırmak ol
muştur. ftalyan prensleri ve zengin· 

leri Markopulonun getirdiği bu Türk 
yemeğini çok nefis bulduklarından 

Makarna bütün lıalyada taammüm 
etmiştir. 

Sa tlık taş ve enk9ı 

Boy 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

Bulgur dögme dirı~ 
tün teferruatile. ., 

. 5" 
rsıfl 

Yukarıdaki ebatta me ti~ 
ri parlalc ta~tan 2500 ad~:,tlı~ 
bunlarla Lerabe r enkaı ·ste 

Ayrıca enkaz satmak ~ıııa' 
ler de Ulucami cıvarında kO 
zarına dönecek yerde Abd~S 
Şenere müracaatları 12--
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R 
A 

Sabaha Karşı L 
~oii, f ~t~atın eteğin- Yazan ku saplandı. Fakat, E 
tus b.: I~~ ladide koyu 1 l kendi çabuk• top 

,1ıd:. ~c~~:t~i!ı;· franz Fendrik ::ı:•;ı;~~~~!:~~r:: •. 
11 1 

ifı · ·~ ~~tlardı. Tanya biliyordu. Mağrur 
b., •• .,at G 1 dı ~ k aşa yan yana otuyorlar ve bir hareketle delikanlının sırtını ok. 1 
,,,şıP onu 1 d d r- pdı 'Ilı Şnııyar ar ı. Dağın sert ha şa ı: 

yası (dl- ~nları sersemletmişti. -Haydi, Valodya Geç kalacağız H 
,elegı~· '~do tabacı Vladimir Kostantinoviç Nerede ise gecenin karanlığı çö 
si .

1 111 'lı ~ kQıuznnu çarpıtmış, eski bir kecek. 
:dı 1 lıtııt t ısı söylüyordu. Sesi tatlı ve Nataşa'nın sabrı tükendi. Hasta 

tı. 

" 

.--

:; 

ı/ 
. , , 

~.: . 

Raleigh 
sayesindedir . 

MEŞHUR RALLi 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

R 
A 
L 
E 
1 1 

GI 
H 

·piı Mat ciğerlerinden kesik, soluyordu. Hid· BİSiKLETiNiN SON 
lke~d'~ ..._ asa, arabacıya seslendi: detle bağırdı: 1 

Pek yakında .... Pek yakında .... Pek yakında .... 

Asri Sinema 
Saygı değer müşte,ilerine, sinemacılığın en büyük zaferi ve baştan 

nihayete kadar eşsiz bir kahkaha tufanı 

lceO I~ '!tıj d' V_alodya, artık yetişir! Hep -Tanya'nın uğn•na ölmiyeceksin MODELLERi GELDi 
~uy, D~~lıyecek değiliz! Yalnız. kırbaçtan vücudün çürüyeyek ÇUKUROVA UMUM ACENTESi ı Türkçe sözlü. Eski ve yeni Türk musikili muazzam filmini sunacaktır. 

di P, 11ıb1 ) •~anlı sustu· Öfkeyle atları Delikanlının güzel endamı sallan· ASFALT CADDEDE DEDEOGLU Binbir gece hikayelerinden çok üstün olan hu şaheserde binlerce 
ldU ~ ~iç :dı. Hayvanlar can acısıiyle dı. Hırsından yüzünde bir damla kan BiSiKLET TECIMEVI ı güzel kız figüran vardır 
cın;ıtCI ~ k:;dı~ar. Tekerlekleı, arkaları kalmadı. Solgun dudaklarını, beyaz . 1 26 9901 Görmek için şimdiden hazırlanınız 
a ır ·~Uy u ir toz bulutlu bırakarak dişlerinin arasında ezdi. Hiddetini ,-----------------------~:..:..-- --------
aP oıl' 'ilcr/Orlardı. Araba çılgın bir süret yenmeğe çalıştı. Yerine oturdu. Ara· 11-----------------------·------, 
enııı ~. 1Yordu. ·~at bayı bir deli gibi sürdü. 

d·r '-1/aşa, boğuk bir sesle bağırdı: *** 
~reP '. ~ı •a alodyal... Çıldırdın mı?., Bi 

(TAN Sineması) 
··ıbli~ ı Vaş . I Vladimimir Konstantinoviç'i, o 
o .. D.

1
. gıt k d f 'ık a şanı bayıltıncıya kadar kırbaçlabı 

b~r ıı ;,,,ad anlı oralı olmadı. Dizginleri !ar. Ertesi günü yüz elli kilometre 
Bu Akşam 

pa ı\t/ ı. Kırbaç tekrar şakladı. 
ıduk" ~ı, .

1 
.ar dörtnala nala kalktılar. Ta· ilerdeki bir çiftliğe sürdüler. Tanya 

ı. Çırıd orda üç ay kaldı. Bu üç ay zarfında 

İki güzel Fılmden mürekkep müntehap 

1 
bir program 

• "lltı·· . eıı geçirdi: " Vladimir Ko 
,J.• , "0 güzel köy delikanlısını bir defa bile 

ı be~-. "l!ıı Vıç Pudov. yanık ve içten 
o"' ~ Şa k bile~göremedi. 

Jıerırıf • h, hırı ılarını soyle i\rabayı sür, Halbuki; uzaktan olson onun se 

Heyecanlı, Güzel Merak verici bir mevzua sahip mükemmel bir film 

Margaret Lindsay ve Pat Obrien 

ık ş ,ı 'nı1 ı 1 gidelim, Kendimizi ve bir Nin Misilsiz Temsilleri Fransızca Sözlü 
il ı Uıı sini' yanık şarkılarını dinlemek arzu. 

yı ' ı,1t Uııtalım" Fakat bu düncesi 1 . .ı ı. ·~c, siyle yanıp tutuşuyordu. 
,0oıll"~ ~ Gııu söyliyemedi. Çünkü; yanın ! *** 
0;, b~ •lq1l tLa.? hasta kızın misafiriydi. j 
fo~ ~to 1ııu_lyalı yeşil gözlerini Nataşa Aradan yıllar geçti, Dünyanın 

(HALK DÜŞMANI KADIN) 

0yuldıf kc:de~ı~e sikip siuemle bakmak· ve Rusya'nın rengi değişti. Hayat, 
çal~ Vaı ıııı alamadı. sarı kivırcık saçlı, yeşil gözlü rus kızını 

AŞK, lhtras ve Heyecan sahnelerile dolu büyük bir dram 
2 

bit F, ~.11odya, başını arkaya çevirdi. buralara sürükledi. Ti\li onu ve te· 
r'' 'C1>a b' 1 1 sadüffer zavallı Vo!odya'yı da bu 

çe~ı I \ '- s· . ZI ır ses e sordu: 
ı rl•ııı'lı lııa.d ııı rahatsız ettim mi Tanza / diyarlara attı. 

tJ ,,. '' ro ? O devirde, heryerde oldugu gi· 

Tarafından oynanmış ~~~eca~ıİ~:~aNFilmi, Bin bir Sergüzeşt 1 
kaynal;!ı 

r or 1 vna 1 u ~ıf I>.. ıny, b b k 1 1 , di buralarda daRus müziği ve Rrus 
ki" .;ı '<llU: aygın a ış ı göz erini 

d il" şarkıları salgın bir moda halindeydi, 
,k• e ~ ' " . 
13

, 1 •'~ \ııı~at_ıYen Valodya. Bilakis çok Valodya'nın tatlı sesiyle söyledigi 
(SON ·HAYDUTLAR) 

DİKKAT: 01ıv ~ gttti. ı yanık şarkıları kadınlar çok beğe· 
m . • 'ı 1tın ·ı · niyorlardı. Ne yazık, bundanda ça· 
dildı ·•~nd 1 tıfatından ve manalı ba 1 buk bıktılar. Zaten kadınlar neden Sinema 8.45 de Başlar 

, · arı Valodya'nın vücudu titre. 
"eli• "· çobuk bıkmazlar kı? 
~ ~ 1~· Vld k ji .,e ~ ~il u kıpkırmızı kesildi. a o ya, artı tamamiyle ken· Beklediginiz Gün Yaklaşıyor 
:h• 8'.ı : 11Ya, Nataşa' nın kulağına eği. dini içkiye vermişti. Hayatla bütün 
. · b'r C· alakasını:kesmiş gibiydi. Dünyadan 

ıtıo• .,ı ı.,.~ıeı b· f t d" d H ı· d b" k 

(Deanna Durbin) 
e rJı•" 'li. ır delikanlı bu Valodya ne re e ıyor u. aya ın e ır te Ve ilk Şaheseri ilk Büyük Temsili 
' •·I' r ~. ' kadın vardı. Açık mavi ipek şapka· 
şe• · .1 •1aı 
bititıfl" ~Cd.aşa kaşlarını çattı. Cevap sının alımdan dökülen sarı kıvırcık Üç Modern Kız 

0r ,,. ı. saçtı. Hülyalı bakışlı yeşil gözlü ka· 
fa ı. ı 1an d O 
atiflt iaı/a, başını çevirdi. Düşünce. I ın. ııu yıllardanberi unutmıyordu. 

.; danı. Açık mavi ipek şapkasının Unutamıyacaktı da. 

Harkulade Filmini görmege pek az bir zaman kalmı~tır. 
!f875 

11 
~J 1i~ . ., kıvırcık sarı saçları dökülü. ' Bir gün. b:r kır gazinosunda gene ' 

' bBfd ~eli<lkU kız aşk için yaratılmıştı. bulut gibi sarhoş bir halde şarkı sö-1 Bütün müşteriler hayretle biribi-

ııı1yo' . ,
111 

b anlının' bir çift yeşil gözün yitiyordu. Üç dört kadın ve bir kaç rlerinin yüzlerine bakıyorlardı. Bu 
1 ıl · ak 1 erkekten m·· k b" !d" ka lar kibar, bu kadar şık bir kadın 
•e . 1ti. 8 ış a __ rı ta ka.lbine kadar iş· B" ·ıurde kep ır glrudp ge ı. 1 ıı·ı·mu··rde kılıklı, kahve şarkıcısını he-
'ut ı~ . ~t U U gozlerde ınsanın iradesi. ıraz ı er e İ masa ar an birinin ' 

1
.
1 

rııe ~,.ıt ;den bir kudret vardı. 
1 

etrafına otururlar. Valo~ya'nın gözle· kesin önünde açıkça nasıl kucaklayıp 
''Ya p ri parladı A ğ k /kt y · ı Öpebil.rdi? Bunnn sebebini kı"mse Gtd etresburg' da tıp tahsili · ya a a ı. enı ge en 

6 
ı u .,, müşterile · 1 d ğ ··d·· anlıyamadı. Kadının bu hareketı"nı· , z İ• k. ı atili geçirmek üzere te rın masa rına o ru yu u. , 

" '' Sarı kı k 1 · b" k d 1 sarhoşlug· una verdiler. i rurJI ~ ·~ Ocası Rusya'nın ileri gelen .. .. vırcı saçı, ınce ır a. mm 1 
lıii'' ,, 1i, Ve nufuzlu adamlaıından bi· .

1 

onunde nezaket'e eğildi: * * * 
de~ b -Eski rus şarkılarından emreder Müşteriler dağıldılar . ValoJya , 

ık3 ~~ evler .. . . . misiniz? 1 d I f~ ~ 1 Cd· ııı ınuhım bır memurıyetin 1 olu lıir şarap kadehini son dam-
la f~' 

1 
11\ ~'Yordu. Biricik kızı Nataşa'yı ' ~ir kaç kişi b~.rden c~vap verdi: 1 !asına kadar yuvarladı . Başı dönü· 

,ciiıııı ! ı~a~ı Valodya'dan başka kim. ı Hay, hay, Soyle b .. kalım. 1 yordu. Oldu}u yerde sendeledi. Fe· 
arıı•ştı'' vılonıyet edemezdi. 1 d" Valodya, eliyle müziğe işaret ver· ı· nalık geldi. Sefalet v~ içki ile çürü-

d .. dYa, dizginleri çekti. Araba. ı. 1 . yen kalbi bu son heyecana tabanı 
111 

•td ·ç çten gelen coşkun bır sesle. sene 1 mu·· ı d . t" ~ .. .. .. .. .. d 
ad u. evik pir hareketle aşa I p . d ! e ememış ı. IJozunun onun e 

ı, 1-! l 1 erce evel amır ağlarının etefıinde ·ı· · · h ı· b" d f d h 
,, ı_ ·n, soy e ıgı şar ıya aşladı. 1 y Q~ ayvan arın ko~umu üze. .. I d"•. k b 1 sevgı ısının aya ı son ır e a a a 

,a,, ,'°ltıt Ştı, Bır şeyler düzeltti. 1 H can andı . ere yuvarlandı . Arka-
~ a b erkes susmuş, büyük bir hay· d 1 k ·t 1 O d k I 
. ~il ara anın yanına doğru ge· ret İçinde Valodyayı dinliyorlardı. Gü· I daş arkı . otşdıılar ·G .. nul ~~r en Ga.-
'~ .. ııYa'nın karşısına dikildi: ı 1 k d , .. . ırına ıs e ı er. oz erını açtı. u 
~ •tal ze a rnın, Tanya nın gozlerı yaşla lümsiyeıek yüzlerine baktı : 
ı~ .., ar ne kadar güzel değil d 1 ş k b G ~ lir o u. ar ı il ti. enç kadın yerin· - Beni rahat bırnkın • dedi. Hiç 
' 1•ıa · 

1 
den kalktı, Şarkıcının yanına gitti. birinize benim kadar mesut ölme!,: 

~ Cic ' sınir 1 bir tavırla bağırdı: Kucakladı. Yanaklarından öptü. nasip olmıyacaktır. 
v,likVcıelik etmeil K 

il I ulağına fısıldadı: Başı göğsünün üstüne düştü. 
/ 'llir~11n 1d aldırmad'.. Yavaş bir -Çok teşekkür ederim. Ban ha. * * * 

s ı .,, c evam ettı: '· ı a yatımın en büyük aşkını hatırlattın. 
•'ı nya . "' ··ı k ~)UL • , senın u5 runa o me K d" · b d · u < b en mı za te em~di. Sarsılarak 
~li~ ır saadettir. ağlıyordu. 

ı~:~lırbenzi solmuş, vücudu Kocası asabiyetle yerinden fırladı. 
~oııeriQ· ıtrıyordu Coşkun arw Karısını kolundrn yakaladı. Sars 
lllıd~ ın altına siyah lekeler tı: 
lıı),·· j -Ne vardı bu kadar İçecek? be· 

nııı kalbine hafıf bir kor ni aleme rezil ettin! 

Ayni saatta Budapeştenin kibar 
bir mahallesinde lüks bir apartıma· 
nın birinci katında , saı ı kıvırcık 

saçlı, ince bir kadın piyanonun ba· 
şına geçmiş, eski bir Rus şarkısını 
çalıyordu . 

Kocası yanına yaklaştı . Biraz si· 
nir li bir sesle sordu : 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

İki fevkalade film bir arada 

1 - Şirley Templin 

Küçük Prenses 
2 Kanlı savaş 

Tommik 

l Çarşamba günü 2,30 da 
tenzilatlı halk matinesi 

Kanlı 
Küçük 

savaş 

Prenses 

- Tanya, çıldırdın mı kuzum ? 
K~dın başını hırçın bir hareketle 

salladı : 

- Çok rica ederim, neşemi boz· 
ma. Bu akşam çok mesudum. 

Kocası omuzlarını silkti. Soyun 
mağa başladı . Apartıman komşu. 
lan tatlı sabah U)'kularından sinir 
lenerek uyandılar . 

Telefon 250 Asri 9903 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen ve 
mütehassısı 

Elektrik tedavisi 

Her gün hastalarını 

mahallesi 125 
ile 

9877 

Abidinpaşa caddesi Saracan 
numaralı muayenehanesinde kabul 
teşhis ve tedavi eder 

4-15 g. a. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
Kanun .\'o: 3·199 Kabul ıarilıi : 2il61193R 

.\ e§rı 

- Dünden artan -
ıarılıı : 11./7/ 1938 

Muvakkat madde 9 - 460 sayılı kanunla zeyil ve tadillerine göre 
teşekkül etmiş olan baroların bütün hak ve vecibeleri bu kanun mer'iye
te girdikten sonra teşekkül edecek barolara intikal eder. 

Madde 140 Bu kanun 1 XII 1 Y38 tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 141 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye Vekili me 

murdur. 

Türk Ceza 
Maddelerini 

Kanun ı\'o: 3.531 

SON 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

!i!l_bııl ıarilı i : 29i61 J938 

Seşrı tarı/ı i : 161-;"/ /938 

Madde 1 - Türk Ceza Kanununu 19 maddesi aşağıda yazılı şe· 
killerde değiştirile rek numaraları hizalarında yazılı maddelerin yerine 
ikame olunmuştur. 

Madde 102 - Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasın· 
da hukuku amme davası: 

1 - Ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerde 
yırmı sene, 

2 - Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis ceza· 
sını müstelzim cürümlerde on beş sene . 

3 - Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az ağır hapis veya beş 
seneden ziyade hapis yahu:! hidematı amme:len müebbeden mahrumiyet 
cezalarından birini müstelzim cürümlerde on sene, 

4 Beş seneden ziyade olmım ık üzere ağır hapis yahud sürgün veya 
hidematı ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarım ve ağır para ce· 
zasını müstelzim cüıümlerde beş s~ne, 

5 - Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif pa 
ra cezasını müstelzim fiillerde iki sene, 

6 - Bundan evvelki ben-::llerde beyan olunan mikdardan aşağı ceza· 
lan müstelzim kabahatlerde altı ay geçmesile ortadan kalkar. 

Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm veya müeb
bed yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurd 
dışında işlenmesi halinde dava müruru zamanı yoktur. 

(Sonu Var) 9583 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. s Kilo 

Koza 
-- ·= s,1s·-- =ı 6,37=- = 

Piyasa parlağı 
" 

--27 -29 ___ 

Piyasa temizi 
" - Ianel. - iane iL 

-Ekspres 
Klevland . 31 1 37 

YAPAGI 
Beyaz 

1 ı 1 Siyah -
ÇlGIT 

Ekspres 1 
1 iane 

Yerli "Yemlik,, 
1 " "Tohumluk,, 3,12 3,22 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14.45 1 

u N 
Dört yıldız Salih -

ı... üç " " :.ö .;:: Dört yıldız Doğruluk 
-

ctS 
...:..: :.:: üç -= c " " o - Simit = Cö " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N Ü" 

üç r--
" 

,, -- --
Simit " 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
24 / 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 5 14 Liret 

ı--Rayışmark 
1. Teşrin Va. -4 74 f-rank ( Fransız ) -3-30 

4 76 2. Kanun 
" Sterlin ( ingiliz) -6- -o2 

Hind hazır 3194 [)Qıar ( Amerika )- - 1261 20. 
Nev~ork 8 31 Frank ( İsviçre ) 00 00 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana m ~nsucat fabrikası direktörlü~ ünden : 

iktisat Vekaletinin 19 · 8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni b~z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal t tmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çıfçi 

Astarlık 

Tip 
No. Genişlik 

2 75 
14 85 

Beher 
Tt>p m. 

36 
36 

Beher 
Top F. 
630 
677 

1 - Satışlarırr.ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
9 9602 

----------------------------------------------------

l~lUJIMl1B>Al ~r A. 
CAN V<UQTAQ.10. 

--~-

Türksöıü 

Seyhan vilayetinden: 
Mahalle Mıkdarı Muhammen 

metre kıymeti ve 
Sokağı No. Cinsi murabbaı lira Hududu 

Babı ter sus 20 Hane 388 500 Gün doğusu; demirci Simon vere · 
sesi Nezaret ve kısmen boyacıyan 
Hıçır oğlu Avadis iken elyevm 
Vanlı polis Celal ve kısmen Kıbrıs. 
lı Ahmet Besim ve Bekir; 
Günbatısı; Musa oğlu Mehmet hane· 
si, poyrazı umumi yol, kıblesi bak. 
kal Ahmet ve kısmen fotoğrafcı 
Huse yin hanesi 

1- Hususi idarenin tahtı tasarrufunda bulunan yukarıda mevki, nıik 
darı ve bududu yazılı hanenin mülkiyeti açık artırma suretile ve p<'şİn 

para i]e satılığa çıkarılmıştır. 
2- Şartnamesi husmi muhasebede görülebilir. 
3- Artırm'l 11-11-938 cu•na günü saat on birde vilayet daimi en

cümende yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mıkduı 37,5 liradır. 

21-25-29-4 9885 

Doktor Hamdi Onar 

Kadın hastalıkları ve doğum mütehas~ısı 
Seyahatından avdet · ederek hastalarını her gün Kızılay civarındaki 

muayenehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 9873 g a. -1- 5 

, 

Kiımbaraı birt 
1 

TÜRK~)'! 

ZlRAAiBANIAsı 

Beklenilen ,,Ateş ,, Geldi 
Sobaları 

ş Ateş 
ı ·ı ürk antrasiti 

k fabrikasır.ın 

ucuz Ateş 
s Marka soba 

a 
... ve ocaklarır-ı 
g 
1 Çok ucuz 
a fiat)a 
m Yalınız 

•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinden alabilirsiniz 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

~490 11-90 

25 Teşrinievvd 19~8 

· ı BELEDİYE İLANLARI 1 
':..----------------------------------------------------

Saat Kulesi meydanındaki yedi dükkan kiraya 
veriliyor: 

1 - Belediyeye ait Saat Kulesi meydanında yeni yapılan yedi dük
kan 31-Mayıs~940 tarihine kadar bir buçuk sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

2 - Her dükkanın senelik muhammen bedeli 300 lira olup bir bu· 
çuk seneliği 450 liradır. 

3 - Muvakkat teminat (33) lira (75) kuruştur. 
4 - istekliler 9 Teşrinisani 938 perşembe günü saat 15 de teminat 

makbuzlarile belediye daimi encümenine ve şartnameyi görmek istiyen· 
fer de her zaman hesap işlerine müracaatları ilan olunur. 9902 

25 29-3-6 

T eşrinisaninin birinci Sah günü saat on beşte toplanacak olan Beledi · 
ye meclis ruznamesi aşağıdadır. Belediye kanununun 55 inci maddesine 
tevfıkan keyfiyet ilan olunur. 

RUZNAME 

1 - Reis intihabı, 

2 - Divanı riyaset ve Daimi encümen azalığı intihabı. 
3 - Meclis encümenleri intihabı. 
4 - 937 yılı kat'i hesabının tetkik ve tasdiki. 
5 - Yeni ayin olunan memurların tasdiki memuriyeti. 9900 

Kiralanan yerler için hem konturat vapmak, hem de b~lediyeye tasdi~ 
ettirmek icar, akar nizamnamesi mucibince mecburi olduğundan bilahare 
cezalandırılmalarına mahal kalmamak üzeıc keyfiyet şimdiden alakadar· 
lara ilan olunur. 987 4 18 - 20-22-25 

Albayrak - Mustafa Nezi~ çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve ~avadan doğrudan doğruya müe.;st'se ~~' 

mına getirilen en müntehap, taze ve kckul~ çaylardan vukuf. ve .itin~~ 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değışen numaralı tertıpleıı va I • 
Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve pal<etler içerisinde satılır. Amb• ti 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çaY1 

etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal sat,O 
bc;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; 
a !tında ) 

lstanbul Tahmisönü 'No. 74 ( Kurukahvecİ b,oı 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İste nbul . ~ ~ 
---------------------- ~ı, 

,,~ 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı ' ,, 

\ Pu 

~~'~ ~rrı Hergün 
başlamıştır. 

bllıe 
muayenehanesinde hastalarını ka 

~I e \ta ti 
~ af 

Türkkuşu genel 
diı·ektörlüğünden: 

1 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
vt motörsüz tayyareler üzerinde Öğ· ~ 
retmen olarak çalışmak maksadile j 
yetiştirikcek 17 gence ihtiyaç var. ! 
dır. Aranan belli başlı şartlar şun 
lardır: 

1 - l'ürk(:wıun.lan)olınak 

L.-lyi hal ve şöhret sahibi 1 u 
ltınınak. 

3 · S.ığlık durumu layyarrci ol
mağ"a dvı-rişli o'mak. 

4 · Boyu 1,58 den ;ışağı olma 
mak. 

5 En az list!rıin onuncu sınıf mı 
bitirmiş olnrnk. 

6 · En aı.18, en çok 22 yaşın· 
olmak. 

, ~b, 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. il~ ~is~ 

1 ürkkuşuna bu suretle seç 
1 
~ ti 

lerin öğretmen muavini olunc~~ \ A.ı 
dar, normal olarak beş sene .. t .~ 11ıtı 
memeyi ve hususi bir taahhU :,; \~ite 
yi imza ederek Tüı kkuşunun "

1 
f \j 'tı 

. .f 1 . ··ddet e t c ol ğı vazı e en on sene mu . ş•' t {) 

meyi kabul v~ ti-lahhüt etın~51 ~ e 

tır. I• tJ ~;ııcr 
Bu hususlar hakkında faı ti n. ~il 

1 • r ·· kkuşu J Lrıı· a· silat almak islİyt'~ er .. u~. üne J~ ı"'Ot~ il 

terbiye Lürosu dırektoıluğ 80 il' ~e/ . 
rudan dokruya şah,en veya f \'Ilı 
miiracaat edebilirler. bılriY' ~ ~ ka 

Kayıt muamelesin" cuı1l ,8ı' \"il i 
bayramına kadar dcvaın ~ııın•~,J,ı ~r k 
dan mür:ıcaatlarır. bu tarıhe ~ l 
yapılması şarttır. 

1 
~ e <>I 

6
-12 ~ ~, l>e 

6 1 t 16-2 1- 25- 1- 9 
-25 

7 . iki vesika fotojrafı ibraz el 
mek. 

Ôğrelınen t'amz ·di olmak iizere 
alınacak gençlerden Türkkuşıı k~ki 
latınd-ı tııçuculuk öğrenmiş l u:uoan 
planörciilük (3 veya c urövelc i1e 
işe başladıkları tarihten, hiç uçma· 
mış bulunanlara da planörciilük B 
brövesi aldıkları tarihten itibaren 
nizamname mucibince yatmak, y~· 
mek ve giyim masrafları Türkkuşuna 
ait olmak üı:ere ayda lise 10 tahsili 
ni görmüşlere 25, liseyi bitirmiş o· 
lanlara 30 lira ücret verilecektir. 

. ·te 
1 
Pamuk iş Lıro• , 

' Çırçır F abrik35111 

Gelecek seneler içinde uçuculuk 

kudretlerinin artış derecelerine göre 
görecekleri zamlar hususi bir talimatla 

dan: . )h 
· e· f~1 Sayın ınüşterileriıl1 1ı I t 

. b•şlıt 
Yerli pamuk işlernıye da ~ti )• 

ğımızdan bir hafta zarfın re' .... 
land Çiğidini bldırmıyııolar'ıı.ııı"' 
Yerli Çığ idi verileceği ilin 6°..,..1 

9877 ~~ 
.. diiııJ 

Umumi neşriyat ını.ı •• 

G .. ltJ Macid uç _,ıı 
Ad .. ·· -atb ana Türksozu u• 


