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5 Kuruş 
1 

Almanyada yeni bir hareket ! • 

•'···-·-·-·-·· • • ' . i Şarki ! 
i Af "k • i rı a ~ 

Müstemleke le-
• • • • ! ısteniyor i 

1 • ............. ___ ·-·! hinde tezahürat 
Kışlalarda merasimler yapıldı 

~18erlin: 25 (Radyo) - Hemen bütünl sabah Göring kışlalarında binlerce Al
~~ lll~nyada son günlerde ehemmiyetle man polisi büyük bir merasim yapmış
~ erınde durulan mevzu müstemleke tır. 
leh~elesidir. Her tarafta müstemleke Halk kitleleri de sokaklarda göste
~a 1~de tezahürat devam etmektedir. riler yapmışlardır. Bütün Alman gaze
~ Afrika müstemlekeleri için bu leri hemfikir neşriyatta bulunmaktadır. 

il -
tı01aplardan birinin 
arıcı görunu,u 

~t ansa, ve Cenub 
Şark ticareti 

?a. 
'•Jı. 115 

: 25 - "Journee lndust 
"'ıııı~ !r•zetesi Alm1n iktisad na· 
~~. Ccu\ı şark devletlere ziyareti 
"' Seb rı ~ıııı k e ı e şu yazılarına tesadüf 

c led· p ır. 

l;dıı~nkun izah ettiği işlrr boş la. 
!iıı, ~ 1.dan ibaret değildir, o ne 
'ıı llıışse hepsini kuvveden file 
lhC?ccektir. Cenup lslavya'ya, 
ı~ ;ıstan za trn Almanyanın nü 

, 'be a lındadır. 1 ürk iye ise; bir az 
' ~iı·~~ olduğundan elindeki toplarla 

gl 'b• ' A.ı gı ı oynaya bilmektedir. 1 

\~ lllanyanın Türki;e ticaretini 
ıltllıak ıçin gösterdiği fedakar ıık 

\~1 1,' e Veya Fransanrn Türkiye ile 
<I t' • ıcaret rşlerinden dalıa ye ! 
U)do~ .. t k J' (3 l D o Unu gos crm< le• ır. .ı· 

•1,tıe'lı }krdt devleti ·rrrı bu zira ıt 

1 
\ı~ erın, olan r.üfuzu iktisıdi ol· 
.~. ~ zıya :b siy.ui bir şeki! al. 
~'u iz ancak kredi teklif edebi· 1 

ı/ ' Halbuki cenub şark dev· . 
~~~allarım alabilec!k mahreç 
t bu ~Y~usile meşguldur. lngil· 
ı ~ ıhtıyacı takdir ederek bun

~t kolaylık gö~termeye çalış
' a Fransa hala, her saha da

~, 01duğu gibi burada pek gev 

~ durğun bir hal alıyor. 

Okutma seferberliği 
Ankarada üç yıl 

kütüphaneye 
içinde 140 köy 
kavuşacak 

Köylerde ecza dolabı da olacak 

Ankara Hakevlnln köylere ve kahvelere hediye ettliil 
kUtUphane dolaplarından bir görUnUş 

• 

• 

. 
Köylere hediye edlle kUtUphane dolapları 

.Ankara Halkevi, halkın ve bil
hassa köylünün okuma ihtiyacını kar-

lerle bu ihtiyaca:k:•men cevap vermiş 
olmaktadır. Ankara Halkevi'nin bu ırü
zel teşebbüsü, bütün dil!'er Halkevleri
ne örnek olacak mahiyettedir. 

Ingiliz Bu maksatla çizilen prol!'ramın ana 
hatları şudur. kuvveti 

hakim 

J ~stinde, 
~ziyete tamamile 
1~ ·ı· k l . d .. 

Birkaç gün evel de yazdıl!'ı'llız 
gibi şehirdeki kahvelere, hapishaneye, 
belediye amele koğuşuna ve itfaiyeye 
kütüphaneler konulacaktır. Aynı za
manda Halkevi köycülük şubesinin ça· 
Jışma sahası olan 140 köye birer kütü· 
phane konacak ve i' ç sene sonunda bü· 
tün köyler birer kütüphaneye kavuşmuş 
olacaktır. Bu sene içinde 30 köye kita
plarıyle birlikte kütüphane dağılıla

caktır. Bu otuz köy başöğretmeni bJ· 
Junan köylerle, nüfusu fazla olan köyler 
arasından seçilecektir. 

gz ız as er erı un 
t(lldüse iyice ger/eşti 
~t 

ıı.ı:ı.lar bir köprüyü, bir yolu berhava ettiler; 
tki Arap öldü; dört Arap yaralandı 

~~.ı' 
"Us· ~s 
~a · ' (Radyo)- Şehirde ye-ı 

ı~t tışıklıklar çıkmıştır. Yapılan 
llıelerde iki Arap ölmüş, 4 

şılamak üzere yeni tedbirler alıyor. 
Yeni yaptırdığı seyyar kütiiphane· 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 1 

ResminTkoydugumuz kütüphaneler 
Ankara Halkevinin küçük atelyesinden 
hazırlanmıştır. içine konulan kitaplar 
arasında bilhassa partinin Halkevinin, 

- Gerisi ikinci sahifede -

ÇiN FENA BiR VAZiYETTE ! 

Çang-Kay-Şekin Ordu başından 
yakında çekileceği söyleniyor 

Polonyadan Litvan
yaya yapılan hücum 

Hankov şehri dün 
tamamile boşaltıldı 

Berlin : 25 (Radyo) - Polonya 
tarafından Litvanyaya karşı hücum. 
far devam ediyor. Bilhassa Polonya 
matbuatı Litvanya hakkında ölçü· , 
süz bir lisan kullanmaktadır. 

Çin ordusu 

Ş•nghay : 25 ( Radyo ) - Han
kov şehri Japonlara karşı büyük 
mikya~ta hazırlık yapmaktadır . Şe
hirde yalnız Çin kuvvetlerr vardır . 
Bütün halk dağlara kaçmıştır . Han
kov üzerine Japonlar dört koldan 

Bu vaziyet karşısında bir Lit· 
vanya-Almanya mukavemeti ha. 
berleri ise şimdilik pek mevsimsiz· 
dir • 

•• KOY - ZiRAAT 

Hazırlanan 
sergisi çok 

Ziraat aletleri 
• 

genış olacaktır 

Ankara : 25 (Hususi muhabiri· 
mı<dcn) - BiıHıci köy ziraat kal-

1 
ı 

kınına kongresi yakında toplanacak 
tır . Toplantı tarihi ıs J.irinciteşrin 

olarak lesbit edilmişken bazı idari 
sebeplerden dolayı başka bir güne 
bırakılmıştı. Açılı~ tarrhi bugünlerde 
tayin edilmiş olacaktır. 

Başvekil Celal Bayara arıedilecek 
ruzname hazırlanmıştır. Ruznamede 
ismi geçen her mevzu hakkında uzun 
raporlar, bastırılmak üzere matbaa- / 
fara verilmiş bulunmaktadır. 

Hazırlanan ve bastırılarak halk· 
cvlerile, köylere dal!'ılılacak eserler 
arasında çok kıymetli ve faydalı mev 
zular seçilmiştir. 

Kitaplar, bu ay sonunda basıl 

mış olacaktır. 

Hazırlanan kitaplJrdMı bir kı.nıı 
şunlardır : 

Atatürkün köy ve ziröal hukkın

da muhtelif tarıhlcrdeki direktifleri , 
P•rtı programında köy ve ziraate 
aid nı<1ddeler, B•şvekil Celal Bayarın 
zir.ıate aid soylevl~ri , Türl. iye 1i· ı 
raatıne u.nunıi bir bakış, l\ıncrika 

(Strleri11den köylere mı>dcı n ziraat 
Y•} m"k için ve l,.öy l.alkınmasınr 

en kısa yoldan temin ede.;ek teknik 
bilgiler , bize benzer ve bizi alaka· 
dar eder birçok safhaları olan Ame· 
rika zir~ati hakkında resmi bir ese· 
rin aynen tercilmesi , bütün dünyaca 
en iyi ve en teknik teşkilat diye ele 
alınan Aıııerika ziraat nezar ti teş 
kilat ve mesaisi hakkında bir eserin 
tercümesi, Amerikan kooperatif 
sistemi, şekil ve kolları hakkında 
lngiltere ziraat nezareti tarafından 
yapılmış bu tetkikin aynm tercüme 
si , latin memleketlerinde ziı ai sen. 
dikalar şekil ve mahiyetleri hakkın 
da bir eserin tercümesi, köylü bir
likleri tarzında olan kooperatif sis 
temi ve işleyişi hakkında bir tercü· 
me , Bulgaristan ziraat teşkilatı ve 
Amerika ekstansion sistemini nasıl 
kendi ihtiyaçlarına adapte etliği 
hakkında resmi bir raporun 
metni. 

Bunlar , n~şriyatın birinci kıs· 
mını teşkil etmektedir. ikinci kısım 
neşriyatta da şunlar vardır: 

• 

• Bir öy Klzımız 

vclki yıl te• tip olunan beynelmilel 
bir konferans serisinin aynen tercü. 
mesi , Amerika ziraat nezareti ta 
rafından orta Avrupa memleketle 
ri ziıaat politika ve sistemi hakkın 
da yaptırılmış bir etüdün aynen 
tercümesi. Tüıkiye iktisadiyatını tet 
kik için Celal Bayar tarafından A · 
ınerikadan davet edilmiş olan ilim 
heyetinin Türkiye ziraati hakkında 
raporu , (Bu raporda mütehassıs 
farın ekstansion sisteminin lüzum ve 
zaıuretinde ısrar etmekte oldukları 
görülmektedir, ki lktisad Vekilimiz 
milli iktisat ve tasarruf cemiyeti 
tarafından tabı ve neşrolunmuş bir 
raporunda da bu tezi müdafaa et 
mekte idiler. ) Marketing denen pi· 
yasa için ve piyasanın icap ve ihti· 
yaçlarına uygun yetiştirme ve piya 
saya sevketme tekniği ve teşkilatı 
hakkında lngiltere ziraat nezareti 
tarafından taze meyva marketingi 
hakkında yaptırılmış tetkikatı havi 
iki cilt kitabın ayrıen tercümesi, bü. 
tün Türkiye mallarına tatbik şekli· 

Bel!ibaşlı memleketler ele alı . 
narak her birinin güdümlü ekonomi· 
nin ziraat tatbik şekli ve her birinin 
ziraat sistemi hakkında Pariste ev· 

ni gösterir Ziraat Vekaleti Marke
ting servisine vücude getirilmiş bir 
eser, Marketing tekniğinin millf hu 

- Gerisi ikinci sahifede -

ricat ediyor 

ı yürümektedir . Şehrin bugün yarın 
sukutu muhakkak görülmektedir. 

Diğer taraftan verilen haberlere 
göre, Çin rical ve kumandanları ara· 
sıntla büyük ihtilaflar çıkmıştır . Bu 
ihtilafların mevzuu, harbe devam edi
lip edilmiyeceği keyfiyetidir. Çin ha
riciye nazır muavini sulhun temini 
yolunda çalışmaktadır. Hong Kongda 
da bu yolda müzakereler olduğu 
söyleniyor . 

Kuvvetli bir kaynaktan alınan 

malumata göre Çin orduları Baş Ku
mandanı Çang-Kay-Şekin ordunun 
başından çekilecektir . Çünkü diğer 
rical Çang-Kay-Şekin harbe devam 
yolundaki noktai nazarına musirren 
itiraz etmektedir. 

Ziraat vekaleti 
Çiftçi borçlarının tecili hu
susunu bankaya bildirdi 

Bu yıl yal!'mur, dolu ve kuraklık
tan ve mahsulün para edememesinden 
dolayı çif,çilerimizin büyük zararlara 
uğradıgı malumdur. 

Bu hususta ziraat vekaletine ya-
pılan müracaat üzerine vekalet umum 
müdürü Abidin Egenin başkanlığında 
bir heyetin şehrimize gelerek bölgede 
lelkikatta bulunduğunu ve Ankaraya 
dönerek h>Zırladığı raporu vekalete 
verdil!'ini yazmıştık . Yine çiftçileri
miz tarafından •ekalet nezdinde le· 
şebbüsatta bulunmak üzere saylavla
ıımızdan Ali Münif Yeğenağa, Kemal 
Kı;sun ve Cavid Oralı seçtikleri ve 
bunların Ankaraya giderek ıcabedcn 

1 teşebbüslerı yaktıklaıı da yazılmıştı, 

Memııuniyetle haber aldıg-ımııa 

göre ziraat vekaleti bütün bu müra
Cdatler ı chemnııyeıle n.zarıdikkatc 

alarak ziraat b a nkası umum müdür
lüg-üne borçların banka usul ve mev· 
duatı darrcsinde tec.Ji hususunun cmır 
ve nctıcrnin de yakında alınacag-ı 
alakadar fara bildirilmişıir. 

Harri Bor 
Ankarada 

Ankara : 25 - Meşhur sinema 
ve sahne artisti Harry Bour'un re
isliğinde, komedi Fransez artistle
rinden mürekkep 18 kişilik bir 
tiyatro heyeti 15 Teşrinisanide An
karaya gelerek Ha lkevinde üç tem· 
sil vereceklerdir. 

Çevirdiği güzel fi/imler dolayı 
sile her yerde olduğu gibi memle
ketimizde ve Ankarada da çok ta· 
nınan ve sevilen bu artistin büyük 
afaka göreceği şüphesizdir. 

Yugoslavyanın 

İdhalatı tahdid etmesi 
Belgrad: 25 (Radyo)- Yugos

lavyanın milli bankasının ilanına na 
zaran kısa bir zamandanl.ıeri cari 
bulunan Fransa, Amerika ve lsviçre 
devfttlerile olan tahdid idhalat usulu 
bundan böyle cari olacak ve fakat 
Almanya bundan istisna kılınacak
tır. Yuğoslavya ile Almanya arasın 
da cari bulunan klering muamelei 
ticariyesi yüzünden Almanyadan 
ithalat daha ziyade olacağı tahmin 
edilmektedir. 



Sahife 2 

Amerika mektubu 

r 
TGrkıöıll 

Şelhl ö ır 

26 Teşrinievvel 1938 ,.-.. 

Türkiyenin 
dirijanları 

VE Amerikada maydana 
ç kan casus teşkilatı 

, ...................................................................... , Yeni Türkiye 

Ruzveltin imzasını niçin 
taklit etmek istiyorlardı? 

Amerika sansasyonel davalar ı 
memleketi oldu. Geçt nlerde Nev
york cinayet mahkemesindç başlıyan 
fakat son safhasında mahkeme reisi 
tarafından durdurulan Hines-Devey 
davasından sonra şimdi de Alman 
casusları davası meydana çıktı. 

Bu dava da Nevyorkta görülüyor 
Muhakemeyi idare eden mahkeme 
reisi hakim Koroks'tur. 

Müddeiumumi Lamar Hardy ta 
ı afından açılan bu heyecanlı davanın 
mevzuu Amerikada Alman casus 
teşkilatının faaliyetini isbat etmekte 
dir. Müddeiumuminin iddianamesinde 
izah ettiğine göre umumi merkezi 
Berlinde bulunan Alman casus teş
kilatı 1937 senesindenberi Amerika 
nın silahlanma vaziyeti hakkında şid 
detli bir alaka göstermeğe başla· 
mıştır. Bu maksatla harekete geti· 
rilen Alman casusları Ameıikanın 
bilhassa Atlantik denizi sahillerinde. 
ki istihkamları ile Panama kanalınde 
hücum tayyarelerine karşı kullanıl· 

mak ezere kurulmuş olan müdafaa 
toplarının vaziyetini tt:sbit ile uğra
şıyorlardı. 

tarafından kendisine verilen talimatta 
şayet tutulacak olursa lngiltere he
sabına çalıştığını söylemesi tavsiye 
ediliyormuş. 

Yukarıda ismi gecen Alman a 
janlarından Tlueter Amerika ile Av 

rupa arasında işliyen Alman posta 
gemilerinden Europada çalışmış bir 
tayfadır ki Amerika zabıtası tarafin. 
dan tevkifine imkan bulunamamış, 

kaçmıştır. 

Nevyork casusluk davası henüz 
ilk günlerindedir. Şayet Rümrih'in 
ifadeleri diğer şahitler ve vesikalar· 

la teyit edilt-cek olursa Amerikada 
ki Alman büyük elçisi Dieckhoff'un 
vaziyeti çok müşkülleşecektir ve ge 

ri çağırılması lazımgelecektir. Bunun 
la beraber şimdiki halde Amerika 

resmi mahafili bu mesele hakkında 
bir şey söylememektedir. 

Rümrihin mahkemede verdiği ba 
zı ifadeler gülünç olmuştu. bir takım I 
kimseler bu işin ciddiyetinden şüphe 

etmiştir. Diğer taraf tan Nevyorkta
ki bu davayı ilh tahrik eden Ame · 

rika hükumeti olduğundan bu mese· 
lenin mutlaka bir esası olacağını ile 
ri sürmektedir. 

Hadise sansasyona! olmakla be 
raber beynelmilel mahiyette bulun-

duğuddan Avrupa postasından aldı 
ğımız malumata göre günü gününe 
davanın inkişaflarını bildireceğiz. 

Öyle anlaşılıyor ki Amerika hii
hiimeti Alman casularının faaliyet· 
terini hisseder eımez bunların arası 
na emniyet ettiği bazı adamlar sok· 
muş 'e casuslaı ın hareketlerini ta· 
kip etmiştir. Diğer !nraftan lngiliz 
entellicens seı visi de Amerikadaki 
Alman casuslarının faaliyetleri hak 
kında bazı vesikalar elde etmiştir. 
Bu suretle bugün aleni mahkeme 
salonlarına intikal eden casusluk da 
vası meyde na çıkmıştır. 

Casusluk davasının ilk safhasın
da ifadesi alınan şahitlerden biri 
Rümrih ism;nde tir adamdır. Bu a
dam 1911 senes;nde Avusturyalı 
bir ana ile babadan Şikagoda doğ 
muştur. Gerçliğinin bir kısmında 

1
ükutma seferberliği 1 

J 

· Viyanada bulunn uştur. Sonra tekrar 
Amerika)a dönn üştür. Rümrihin 
mahkemede verdiği ifadeye göre 
1936 senesinde Alman carnsluk tes 
kilatı reisi Nikolainin casusluk hak
kındaki kitabıoı okumuş, işsizlik do 
1 ayısile Alman casusu olmak istemiş 
Bir mektupla Alman casusluk rei· 1 
sine müracaat etmiş. Sonra Nevyork 
gazetelerinden birinde çıkan ilanla 1 
mektubunun cevabını almış. Bundan 
sonra Amerikada Alman ajansların· 
dan Wirgand ve Şmit ile münase· 
bete girişmiş. Aynı zamanda Alman 
casusluk teşkilfıtının merkez büro· j 
sunda bulunan Sandcrs'le muhabere· 
de bulunmuştur. Rümrih iptida as· 
kerlık hayatında aldığı bazı fotoğ
rafları 40 dolar mukabilinde satmış 

Bundan sonra yine Alm&n ajanların 
dan Slueter'in düşündüğü bir plan 
la Amerikanın Atlantik denizi sa
hilleriııdeki istihkamlarına ait askeri 
C'srnrı elde etmek çareleri aranmıştır. 

Şlueter'in düşündüğü plan muci· 
bince Amerika Reisicumhuru Ruz· 
veltin imzası taklit ec!ilerekaAtlantik 
sahilindeki istilıkamlarının kumanda 
nı olan Egline bir mektup yazılacak 

mış. Bu mektupta kumandan istih
kam planları ile birlikte Nevyorkun 
otellerinden birinde toplanacak olan 
asker} bir komisyona muayyen bir 
günde ve saatta gelmesi bildirilecek
miş. Eğlin otele gelip te muayyen 
odaya girdiği zaman içinde zehirli 
bir g~z bulunan dolma kalemle ba 
yıltılacak. Üzerinde mevcut evrak 
'e ve saik alınacakmış! 

Rümrih Alman casus teşkilatı . 

- Birinci sahifeden artan -

Ziraat, Silıhat Vekaletleri neşriyatiyle 
köy ve köylü işlerile hakkında çıkarıl· 

mış diğer eserler bulunmaktadır. Eser
ler, Hnlkevinde toplanan bir heyet la· 
rafından tetkik ed dikten sonra ayrıl
maktadır. 

Kütüphadelere şimdilik yirmişer 

kitap konmaktadır. 
Fakat ilerde yeni çıleacak eserler· 

den köy kütüphaneleri için münasip 
görülenler bunların içine ilave edile
cektir. Sandıklar, 15Q kitap alacak 
büyüklükte ve tertipte yaPılmaktadır. 

Kitaplar. çeşitli olacak ve icabında 
köyler arasında mübadeleler yapıl . ak
ladır. 

Ankara Halkevinin bu kütüphane. 
!eri kurmaktan maksadı okuma öğre-
nen köylülerin fikri hayatlr.rını ten
miye ve genişletme, köylüyü muzır 

kitapların tesirinden koru.na, devamlı 
ve sitemlı bir şekilde ileri ve inkılap 
fikirli hareketlerimizi köylüye telkin 
etmektir. 

Kütüphaneler kelli gelmedikçe 
yan yana konarak genişletilecektir. 

Halkevi köycülük ve halk dersa· 
neleri komitesi bu işleri yaparken s:>
syal yardım. komitesi de eğitm~nli 

köy mektebi talebelerinden fakir ola
nlara kendi üyeleri vasıtasiyle 5000 
parça okwna levazımı tevziinc başla
mıştır. 

Köylere ceza dolapları 

Geçen yıl kôzlere 8845 parça eşya 
vermişti. Bu sene bu yekün daha Üs· 
tün olacağı anlaşılmaktadır. Halkevi, 
köylünün acil sıhhi zaruretler karşısın· 
da kendilerini tedavi edebilmeleri için 
bu kütüphanelerin yanına gayet ku· 
llanışlı birer ecza dolabı da yaptır-
mıştır. Bunlar da içindeki ec~a temin 
edildikten sonra aynı zamanda köylere 
dağıtacaktıır. 

Kütüpanelerde olduğ"u gibi, 140 
köy üç sene sonra kamilen ecza do. 
laplarınn sahip oladaktır, 

İlk ve Orta 
okullarda 

Evvelki günden it.ibaren 
konferanslar verilmeğe 

başlandı 

Cümhuriyetin 15 inci Yıldönümü 
münasebetile evvelki gündenberi 
şt:.hrimiz ilk ve Orta okullarında 
Kültür Bakanlığının gönderdiği ta 
limat dairesinde Cumhuriyet konusu 
üzt-rinde konferanslar verilmeie baş· 
lanmıştır. 

Maarif Cemiyeti 

Pansiyonu birinci Orta 
okula naklediliyor 

Şehrimizdeki Maarif Cemiyeti 
Pansiyonu, Kültür Bakanlığının mü 
saadesile birinci Orta okula nakle· 

dilecektir. Bunun için okulda lazım· 
gelen tamirat da bitirilmiş olduğun 
dan bugünlerde taşınma işine baş. 

!anacak ve pansiyon okul Direktörü 
tarafından idare edilecektir . Pansi 
yon kadrosu geçen sene kırk olduğu 
halde bu sene altmışa çıkarılmıştır . 

uüneşli okulu yarın 
açılıyor 

inşaatı biten Güneşli mahallesin
deki ilk okul yarın saat 16,30 da 
törenle açılacak ve derslere baş
lanacaktır • 

Birinci Orta okulun 
bahçesi genişletiliyor 

Pek dar bir vaziyette olan bi
rinci Orta okulun bahçesinin geniş· 

letilmesi için Kültür Bakanlığı tara 
fından 4900 liralık tahsisat verilmiş 
ve gerektnin yapılmasına başlan 
mıştır. 

Şehrimize yagan 
yağmur mıktan 

Son günlerde şehrimiz ve cıvar 
köylere kısa fasılalarla ve sürekli 
bir surette yağmurlar yağdığını yaz 
mıştık. Yağan bu yağmur mıkdarı 
57,3 milimrtreyi bulmuştur. 

iki gündenberi hava açık gitmek 
le beraber, biraz soğumuş ve gece 
feri palto giymek ~ihtiyacı başgös
termiştir. 

Halk kürsüleri kuruluyor 

Cümhuriyet bayramında arzu 
edenler ve partiye adlarını yazdıran· 

lar tarafından nutuklar verilecektir. 
Bunun için şehrin muhtelif yerlerine 
halk kürsüleri konulmağa başlanmış-

tır. 

Ücretler bugün veriliyor 

Ücretli memurların Birinciteşrin 
maaşları bugünden itibaren vtri\ · 
meğe başlanacaktır • 

25 Tef rlnlevvel 938 

Gökyüzü kısmen bulutlu. Hava 
haf ıf rüzgarlı. En çok sıcak 23 de· 
rece. Geceleri enaz sıcak 12 de
rece, 

• 
1 NC .ON BEŞ • 

1 "Anadoludaki iktisadi, ve 50~e 
yal hayatın derinliklerine nüfu.~kt de 
cek olursak, husule gelen büyu p· 

ğişiklikle beraber, çırpınan bir cJ Cümhuriyet bayramımız 
!ılıkla kalşılarız. ki 11 

Hükumet adına yapılacak 

1- 29 ilk~eşrin 938 cumartesi 
günü saat 9-10 na kadar Hüku· 
met konağında ve Vilayet maka
mında kabul töreni yapılacaktır. . 

2- Teşrifat Heyeti Vekile kara
rına dayanan öğreneğe göre aşağı· 
daki sırayı takip edecektir • 

3- Vilayette bulunan Saylavlar, 
4- Toplu halde Tüm Komutan 

ve Jandarma Heyeti, 
5- Vilayette bulunan V e-kaletlet 

Müfettişleri , 
6- Vilayet Adliye teskilatı Baş 

kanları ve Hakimler , 
7- Malilreye bağlı daireler Baş· 

kanları, inhisarlar vt: fabrikaları baş 
Direktörleri, ve Evkaf Direktörleri, 

8- idare Heyeti azaları,Dahiliye 
daire Başkanlara , 

9-Maarif Müdür ve memurlarile 
bütün mektepler Müdür ve mual 
Jimleri, 

10- Nafia Müdürü, Su işleri Mü· 
dürü, Devlet Demiryolları işletme 
Müdürü , Posta , Telgraf , Telefon 
Müdürleri , 

11- Ziraat, Baytar Müdürleri, iş 
dairesi 9 uncu bölge amiri,ve orman 
Başmühendisi , 

12- Ticaret, Ziraat Odaları He
yeti, Borsa Komiseri ve umumi ka 
tibi, 

13- Sıhhiye Müdürü, Sıtma,Tra· 
hum, Mücadele Reisleri,Sıtma Ens · 
titü Müdürü , iskan Müdürü , Has
tahaneler Başhekimleri , Doktorlar 

Tren Ücretleri 

1 Cümhuriyet Bayramında 
büyük tenzilat var 

Bu ayın 28 inden itibaren Dev· 
!et Demiryollarında Cümhuriyet 
Bayramı münasebetile halkımıza l>ü
yiik tenzilat yapılacaktır. Bu tenzi
lat ayın 28,29,30,31 inci günleri 
olmak iizere bütün bilet ücretlerin
de yüzde yirmidir. 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güntş saat 5,54 de 

doğacaktır. Öğle t zani saat 
11,35 dl'!, ikindi ezani saat 

14,36 de, akşam ezeni 16,57 
de, yatsı ezeni 18,23 de oku· 
nacaktır. E.msak saat 4,2 de bi
tectktir. 

Serhoşlukla bıçak 
çekmişler 

Vak kas oğlu harikliler ile Hü· 
seyin oğlu Zorbilcenin serhoşlukla 

Mustafa oğlu Halile bıçak çektikleri 
iddia ve şikayet edilmesi üzerine 

suçlular yakalanmış ve haklarında 
kanun} muamele yapılmıştır. 

Esrarla yakalandı 

Mehmet oğlu Mehmet Hatmi , 
üzerinde bir mikdar esrarla yaka 
lanmış ve hakkında kanuni mua· 
mele yapılmıştır. 

kabul töreni programı 

ve Eczacılar Kurumları. 
14.- Cümhuriyet Halk Partisi 

1 
İzah edelim: Anadolu topra ',. 

üzerinde, yeni ve eski Türkiye, ar u. 
sınd1 bir münasebet bulunduğUPk' 
gösterebilecek hiçbir delil Y0 

1 

tur . , 
ve hey' eti, Belediye Reisi ve hey' eti E k' T .. k' · " ş ya~81' s ı ur ıyenın yava ııı' 

vilayet müftüsü, umumi meclis azası, umdesi hayatının bütün safhalar lf 
encümen azası, Kızılay, Hava kuru· 1 nüfuz etmişti. Halbuki bu sefer e' 

mu ve Çocuk bakımı, Ocak, Kültür mire çıktığımız vakit herşe~~. h~1~~ kurulları: Türk Spor kurumu, Sey· kette gördük. Milletin dırııa0 

han bölgesi idare hey'eti, Spor teş . ona en son sürati vermişlerdi'. r 
k\latı ve Gazeteciler, lzmirde tetkikat yapan bı~) t 

15. - Bankalar, Şimendöfer, fab-j hancı, bu günkü Türkiye hiikU~• 
rikalar müdür ve mümessilleri, Es· tinin, memleketin en mühim .(ll~ıııt' 
naf cemiyetleri, isteyen yurtaşlar. İ kası sayılan, Anadolunun ilerı flb 

16. - Vilayette bulunan Konsa ı' r · dtr si için sarfettiği gayret erı 
loslar, 

17. - Merasim başlamadan ev 'ı teslim etmektedir. kili 
Türkiye hükumetinin, teŞ 1,ı vel ve merasim sırasında Hükumet 1 ve idare bakımından, asri de~ 1.ı: konağı, önünde bir kıt'a Polis ve bir çaw lerin derecesine yükselmeye rt~ 

kıt'a Jandarma bulunacak ve selam tığı malumdur. Bu hususta ge1.~ 
resmi yapılacaktır. Bu sırada mızıka ere" 
çalacaktır. belediye reisi Dr. Bdıçet, g eİ 

diğer fzmirliler, bize kafi dereC 
18.-· Merasimde giyilecek elbi-

izahat vermişlerdir. se; talimatnameye göre teşrifata da· 
hil, Mülkiye memurlarımn reisleri 1 Endüstrici teslihatmı . , 
f cak, sıyah yelek, beyaz boyun bağı 1 makta olan Türkiye. mes'ud bır IJ ~ 
giyeceklerdir, 1 bal yaratmaktadır. Buğün A11~ 

19.- Bayram günlerinde yapı- Türkiyenin sanayi merkezi olrrı ,f 
lacak merasim esnasında intizam ve 1 Üç tane muazzam fabrikı. altı l.ı 
inzibatın temini için merkez Komuta- dır faaliyete geçmiş bulu~mald 1 
nı, Emniyet mü<lürü ve ilk Tedrisat lar. Bunlardan Nazilli fabrık•51 

müfettişi Asım memurdur. Kimseye 1 kişi istihdam etmekte olup, bU;,J 
davetiye gönderilmediğinden, işbu J sayısını 2400 e çıkarmıya çalış 
tebliğ davetiye sayılacaktır. ı tadır. ~ 

20. - Vilayette yapılacak mera ikinci fabrika Bursanın Me ı' d 
simde muhasabei Hususi müdürü fabrikasıdır. Bunun randımanı ~ ~ 
Hasan Güler teşrifat memurluiunu lek~tin ihtiyacatına kifayet etrfl 
yapacaktır. dir. 1 

Diğer fabrika da lzmitin Se ıııu 

Köy - Ziraat 

-Birinci sahifeden artan -

dutlar haricinde tatbik tekniğini 
göstermek için, Türkiye-Yunanis. 
tan - Bulgar is tan arasında bir tütün I 
kıymetlendirme entardı lüzum ve 
faydaları hakkında 1931 Balkan tü 

tün konferansı için yazılmış Fransız· 
ca-Türkçe bir etüdün mdni, Tür· 
kiye ziraat tarihine bir bakış baş1ı

ğ1 altında 400 sahifeli bir eser (bu 
eserde tarihten evvel ve ilk çağda 
ziraat, Türklerin medeniyeti olduğu 

gibi ziraatte etçiliği, hayvancılığı , 
meyvacılığı, zirai sanayii ilk defa 
kurduklarına dair tarihi vesikalar , 
Osmanlı devrinde tanzimattan evvel 
ve sonra ziraat. Me~rutiyet ve Cüm. 

huriyetin ilk on heş yılına ait yazı
lar. Cümhuriyet devrinde gösterilen 
başar1lar çok enteresandır.) 

Bu kitaplardan başka kongre 
üyelerine dağıtılmak üzere hazırla· 
nan yetmiş ayrı raporda ziraate mü· 
teallik her husus tetkik ~dılmiştir . 
Ziraat a!etleri, arıcılık, pamuk, tü· 
tün, afyon, pirİr!Ç, fındık ve saire 
hakkında mufassal malumatlar ve 
rilmiştir. 

Kongreye iştirak edecek olanla 
rın görebilmeleri için bir de ziraat 
aletleri sergisi h ızırlanmıştır. 

l-leber aldığımıza göre hiikume· 
timiz' Türktopraklarına faydalı ziraat 
füetleri tesbit ederek gelecek sene 
bu aletler için bir gümrük rejimi te 
sis eimeğe karar vermiştir. 
Kongre sırasında gösterilmek, sonra 
bütün köylere yayılm:ık üzere Ame. 
rika, lngiltere ve diğer memleketle
rden dört bin metre uzunluğunda 
bir film ısmarlanmıştır. Tamamile 
ameli olan bu filmler, her sene deği
ştirilerek gösterilecektir. 

fabrikasıdır. . 
1 

ıııı: • ç 
Türkiye sanayiide çok ıler ~h' ~ 

tir. Yunan tabrikatörleri bu c; ~ 
dikkat etmelidirler. Türk nıe5 e ~ 
!arı teşriki mr.saiye hazırdırlar. ter 

~. 1 
Th. D· ~ 

, 

Tramvay şirketi ~ 
liıı 

Satın alma müzakete 
başlıyor 

N' Ankara : 25 ( Hususi )- • b 
Vekaletile tramvay şirketi arası ı.1 .. ı,•· 
yapılacak olan satın alma mtJ 

1
, 

relerine Teşrinisani içinde baŞ 
caktır. .. ~ 

Haber aldığımıza gore • 
11 

V k A 1 . .. k . mevt e a etı , muza ereaın ' 5 
teşkil eden bütün noktaları !~J' ~ 

T . k . mtJ'" t 
etmiştir. ramvay şır etı c ~ı 
)e5İ mucibince , yapm;ya flle f 
olduğu yeni hatların , şirkel~e 1" y

1 
diye kadar yapılmaması ' şıd 
taahhüdünü yerine getirme '. 
en kuvvetli bir delil olarak g 
mektedir . 1, 

ı;ir~ 
Bundan ba~ka tramvay ~ 

k ·kle 
tramvay münakalatı ele trı 1 
diği tarıhten itibaren hariçten 

b 
. . .;e 

hiç bir ara a getırmemış ~it 

arabaları burada tamir et~e ı-' 
tifa ~tmiştir. Bu da şirketırı ~ . e ı 
hü:lünü yerine getirmediğırı ki 
bir sebep olarak gö.>terilrne ı1'~ 
Vekalet bilhassa, satın atına 1 "ıe 
keresinde , bu iki nokta tJ i 

duracaktır . ı 
Tramvay şirketile beraber 1 

şirketinin de salın ahnınll 5111 11 
şebbüs edilecektir. Tünel şir~~J 
Galatada yapmıya m:cbur 11 
binayı ~imdiye kadar inşa et.,,~ 
diğinden, şirketin mübayaa ~ı 
keresinden bu mesele de es•, 

rette nazarı dikkate alınacaktı 



l<ocası Önünde 
~t' 

a'cr ol det, onun bahsi 

o· ~~~iı:~~J .. İi"ikA; ~-~i •• ·ı açı)~::~·an zaman 

adamdı f geçti; ve bir gün 
~ ~ bera. . • .. - ........ •• •• •• .. •• • cezasını tamamlıy 
~ 1 ~. ~~ikoloğ olmak iddia an Adriyen Mişo'nun tekrar yerine 

ınıi ~unun birinde' Adriyen döndüğünü haber ald ılar . 
~rjs~j e .muayyen mesleği olm. B. Viyelar bunu öğrenince karı· 

a ~ f bır gencin karısına kur sına: 
ıı' ""L atkedinc t I"' d" t"?" d f ıqatı .... e e aşa uş u - Umalım ki bu ersten isti a 
e' , Ad ~utun araştırmalarına de etmiş olsun ve bundan böyle 

~I rıyen Mişo'yo Suzan'Ja namusiyle çalışsın, dedi. 
~an menedecek çareyi bir Fakat karısı hala hiddetliydi: 
''bltııyordu. 
~ ah B - Ama da fikir. diyordu, onun 
· "' · Yiyenler bir taksiye ı ' akıllanmamış olduğuna en açık de· 
d aın içeri girdiği zaman 
eıı e lk' lil, gene buraya dönmüş olmasıdır . 

bir ve 1 yolcunun unutmuş Noter, sonraki günlerde de sü· 
· 5anta gözüne ilişti. Sahibi o· kunet bulmuyan bu heyecan ve hi<l-

%· · ~renmek maksadı ile ça deti mübalağalı buluyordu. 
il~ı 1 :dıçınde gece gündüz zihni 

~ en d Suzan, kendileri tarafından ele 
lel· ~ g(i .• a ama hitaben yazılmış 
\ıi' tunc.e büyük bir hayrete verilmiş olan adamın intikamından 
~ korkmakta haklıydı. Fakat B. Viye. 

1~ .~tkıup) d b' . . k lar kadın evhamlariyle uğraşmıya 
~r ıtı ar an ırım açma tan 
ır eııAd d O mütemayil bir adam deg~ ildi. eo tt "' eme i kurken göz 

'd1 v •~ıldı, Çantayı daha iyi 
I• a c ıçinde ait olduğu k:mse. 

js u, ~~k· bırakılmış imzalı. pullu I 
0 ~lldvııet varakatarı1 pasapo.

1 şt tiy, u. ~üpheye mahal yoktu: 
•f ~ btı~ Mışo tehlikeli bir işin 
.1ı1 ı,. ~nuyordu.B. Viyelar' bu I 

,,_ tını r d 
1, , cıb· e ın e tutuyordu. l 
ıl tı:~~llı tiden inerken' şoföre bir 
~I •:' b·den çantayı alıp götürdü 

n it heyecan içindeydi. ı 
·~~ apatırmanına götürmüştü 
I•' lıl. Scıtıt S ' ~ ~ ~e . a, uzun la yanız kah. 
~ti ~ dı ki: 
e d; S~bah bir şey keşfettim. 

1~ ~lu "1cdani bir mesele karşı· 
rıı/1tıYorum. Bu husuta senin 
~a • 

ııı~ • ç caat etmek istedim. 
'h'ı ~c k arıtayı açıp vesikaları çı-
;e~ c a~ısına okuttu. Onun hay. 

~~so dugunu gördü; artık o 
~Ctj~n~ zarar veremiyecek bir 
~ A.trıı~ olduğu muhakkaktı. j 
ia d·~rıyen Mişo'yu böyle bir 

'1 iıtı lışcnüş görmekten cidden 
ttst · Bu vesikalaı ı polise te 
Caktrı tnabvolacak; bir iskan· 

1 

5 
~~ t ve hapse atılacak. işte 1 

re ~~ Cteddüt ediyorum. Bana 1 

~ ster. 
Q s 

~ı~ BUsuyordu. 

Ancak, günün birinde, karısının 
noter dairesine benzi uçmuş ve sal
lanarak girdiğini kolları arasına düş 
tüğünü gördü: 

Kadın: 

- Adriyen Mişo ... Diye kekele 
di. Bir lahza durdu ve ilave etti: 

- Bana ateş etti. 
Sonra kendini kaybetti, B. Viye· 

lar karısını bir kanapeye yatırdı, 

katiplerinden birini doktor getirmi
ye yolladı; yavaş yavaş kadın ken · 
dine geldi. 

Fakat garip ve anlaşılmaz şeyler 
sayıklıyordu, 

Acele yetişen doktor: 

- Basit bir asabi buhran, dedi. 
Bir kaç günlük tam bir istirahat 
kafi gelecektir. Belki bu akşam bi • 
raz sayıklar, fakat ehemiyeti yok· 
tur. 

Zavallı koca, başını dövüyordu: 

- .Sen haklıymışsın karıcığım! 
O haydut bizden intikam al~ak is· 
tedi Fakat neden bana ateş etme· 
di? Bu daha iyi olurdu. 

Kadın hıçkırmaya başladı. B.Viyelar 
beyhude yere onu teselliye çalıştı. 

Fakat muvaffak olamadı. Doktor 

muayenesini bıtirdikten sonra, no. 
teri kolundan tutarak bir köşeye 

çekti: 
N' ~ .. ~ ıülünç aşık taslağını 
sı~c t blı~şurmek için bundan iyi 
·ı&~ aınazdım, diye düşünüyo· , - Adriyen Mişo'dan artık en-
şl~ İhb 1 dişe etmenize mahal kalmadı. Ba· 

~İtibar etmek belki karımın I yan viyelar'a isabet ettiremeden ateş 
~> ltla ~rını yükseltirdi." ettikten sonra aynı silahın kurşuniy 

t ıı· 1 ıV~ c ~ ave elti: le krndisi de can verdi. Artık ondan 
te5 Ilı ?.ıtıak lazım? Benim ona 1 kurtuldunuz, dostu mi 
~'' ~et afı. gelir sanırım; F ran· 1 Sonra hastayı gösrererek ilave 
eC ~la~~S~ Vadini kendisinden etti. 

e ~ lırım. Bu çareye ne der· 1 

ı V· - Bir kaç günden evvel kendi-
·r~e 'Yelar . sine bunu söylemeyin. Heyecana ka 
di~ ~81 • : karısının mcrhametlı 

ı pılmasın. 
~~10 Çın kendisine istirhamda 
~\ı 1 zannetm'şti. Halbuki ı Sonra doktor çıktı ve noter ken 

h aı) k d disini çag· ıran karısının yanına döndü 
.,~ llıı ç en isini şaşırttı: 
~~ •bılı0cuk sana istediğin gibi Kadın onıı yanına çekti ve kulağına 

y ~~k 11rnakta tereddüt etmiye- hummalı bir sesle fısıldadı: 
il e ~~~ ~t tehlikeli çantasını ken- 1 

- Kocacığım, artık susmıya ta 

;ıt '~~tiğin zaman, gene aynı hammül edemiyorum. S2na itiraf 
t' ı ~~ erek burada kalacııktır. etmeliyim. İyi kalpli olduğun için 
·~ ~alandırmak için tek yol beni :ıffedeceğini biliyorum. Sen 
1 

' 1 beni baştan çıkarmasm diye Adri-
~tllı delilleriyle birlikte polise ye'ı hapseltirmiştin. Halbuki müna· 
~t ek, 1 sebetimiz daha önce sona ermişti 

Filistinde lngiliz 
kuvveti 

- Birinci sahifeden artan -

-------------------------
Bu akşam 

· Alsaray 
Arap yaralanmıştır. Araplar dün ge· 
yarısmdan sonra Kudüs civarında 

bir köprüyü ve bir şoseyı bomba ile 
harap etmişlerdir . 

Sinemasında 
iki fevkalade film bir arada 

1 - Şirley T empHn 

Küçük Prenses Kudüs tamamile işgal edilmiştir. 

İngiltere kıtaatı şehrin her tarafında 
yerleşmiştir. Şimdi idare teşkilatı ile 
meşgul olunmaktadır. Eski şehirde , 
bulunanlar yeniden birer hüviyet cüz ' 
danı verilmesi kararlaştırılmıştır . 

2 Kanlı savaş 

Tommik 
Filistinin hemen her şehrinde İn. 

giliz kuvvetlerine ma~sus kışlalar in· 1 
şasın a başl anmıştır . lngiliz kuvvetleri 
bütiin böyle asayışı temin için her 
yerd e garnizonlar tesis edecek ve 
daim a bu yolda ikamet edecektir. 
Kuvvetler, arızalı araziyi gizlenmiş 
olan çetelerlede devamlı bir surette 
mücadele etmektedir. Çeteler ağır 
ağ1r zayıat vermektedir. 

Çarşamba günü 2,30 da 
tenzilatlı halk matinesi 

Kanlı 
Küçük 

savaş 

Prenses 

(TAN Sineması) 
Bu Akşam 

f ki güzel Filmden mürekkep müntehap bir program 

1 

Heyecanlı, Güzel Merak verici bir mevzua sahip mükemmel bir film 

Margaret Lindsay ve Pat Obrien 
Nin Misilsiz Temsilleri Fransızca Sözlü 

(HALK DÜŞMANI KADIN) 
AŞK, lhtras ve Heyecan sahnelerile dolu büyük bir dram 

2 

HOD GIBSON 
Tarafından oynanmış en Heyecanlı Macera Filmi, Bin bir Sergüzeşt 

kaynağı 

(SON HAYDUTLAR) 
DİKKAT: 

Sinema 8.45 de Başlar 
----------------------~ 

• 

Beklediginiz Gün Yaklaşıyor 

(Deanna Durbin) 
Ve İlk Şaheseri İlk Büyük Temsili 

Üç Modern Kız 
Harkulade Filmini görmeğe pek az bir zaman kalmı~tır. 

Bugün 2.30 da Tenzilatlı Matiı e, 
İKi Güzel Film birden, 

Halk düşmanı kadın ve Son daydutlar; 
9875 

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

Asri Sinema 
Saygı değer müştuiler ine, sinemacılığın en büyük z.lf eri ve baştan 

nihayete kadar eşsiz bir kahka_ha tufanı 

ı~ilt kÜddet daha tereddüt , Onu görmek istemiyordum, fakat 
.. arısı 0 kadar hiddetli ' peşimi bırakmıyordu; beni tehditle 'I 

il~ \.ıi~Otündü ki, nihayet bu 1
• kendine bağlamak istiyordu. O za· 

1 • b 1 tıe k b ı · d' H man sen vesikaları buldun, bu saye kel' İrJ· a u ettır ı. emen 

0ıJ 
1
• •kte polise bir mektup . de ben selamete eriştim. Onun ih-

Türkçe sözlü. Eski ve yeni Türk musikili muazzam fılmini sunacaktır. 
Binbir gece hikayelerinden çok üstün olan hu şaheserde binlerce 

güzel kız figüran vardır 
• ~ tj~ 1 ba.r etmek hususunda İsrarımın se-

tıı' ıtn ~ ... 
dl~ ~ s~h·vıışö tevkif edildi, ya. 

1 
be bini şimdi anlıyor musun? 

511 1,bit te evrak tedarik etm('k Noter omuz silkti 
a r sen h 1 

' 

· ı1~1 e apse mahkum ol· - Zavallı kadın, ne söylediğini 
·ti il.t' 
· ırı evinde aylarca müd bilmiyor. Sayıklıyor, diye düşündü. 

Görmek için şimdiden baZJrlanınız 

Telefon 250 Asri 9903 

Sahife 3 

Müthiş heyecan "' Aşk - Kin - intikaın şaheseri ..... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Viktor Francen - Aleksandr Rignalt - Kissa Kouprin- Bilanş Montel 
Gibi tanınmış yıldızların çok kudretli ve herkes tarafından beğenilecek 

ve takdir edilecektir 

MACERA ADAMI 
filmini sunarak saygı değer müşterini davet eder 

Ayrıca : Ödemiş zeybekleri 
Ve eu yeni dünya haberleri 

Kişe her vakit açıktır. Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 da halk matinesi 

1 - Bütün güzelleri severim (Jonkjpura) 
2 - Arzu ile Kamber ( Türkçe ş~~k1~ımi) 

9408 Telefon : Asri 250 

!-------------------------------------------
' Semikok kriple ve maden kömürü 1 
Sudan ari,tozsuz topraksız toptan ve perakende satış 

Yeri: Ş. Rıza 
1-5 

Yeni mağaza 

9410 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

Kanıırı No: 3531 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

Kabul tarihi: 2<)/611938 

ıYeşrı ta rı lı i : 161";/ 1938 

- Dünden artan -
Madde 105 - Kanunun bir seneden aşağı müruru zaman tayin etti· 

ği hallerde her türlü usuli muamele müruru zamanı keser. 
Ancak 103 üncü maddeye göre müruru zaman işletıneğe başladığı 

günden itibaren bir seneden aşağı müruru zamana tabi kabahat ne
vinden Sllçlarda bir sene içinde mahkumiyet kararı verilmemiş olursa 
hukuku amme davası müruru zamana uğrar. 

Madde 118 - Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı Ö· 

liinı veya müebbet yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cü· 
rümlerin yurd dışında işlenmesi halinde ceza müruru zamanı yoktur. 

Madde 133 - Devle'tin emniyeti veya dahili vey.ı beynelmilel siyasi 
menfaatleri icabından olarak gizli kalması lazım gelen malumatı siyasi 
veya askeri casusluk maksadiyle istihsal eden kimse 15 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Aş:tğıdaki hallerde ölüm cezası verilir: 
1 - Fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan bir devletin menfaati na· 

mına işlenmişse, 

2 - Fiil, devletin harb hazırlıklarını veya harb kudret veya kabili · 
yetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa, 

Salahiyetli makamların neşir veya işaasını menettikleri malümatı siya· 
si veya askeri casuluk maksadile istihsal eden kimse 10 seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Yukarıki fılrrada yazılı fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan bir dev· 
Jetin menfaatına islenmişse müebbed ağır hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıki iki fıkrada yazılı fiil, D~vletin harb hazırlıklarını veya harb 
kudret veya kabiiiyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa 
ölüm c~zası verilir. 

Yabancı bir devletin emniyeti veya dahili veya beynelmile! siyasi 
menfaatleri icabından olarak gizli kalması lazım gelen malumatı diğer 
bir ecnebi devlet lehine siyasi veya askeri casusluk maksadile istihs&I 
eden kimse beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 141 - Memleket dahilınde içtimai bir zümrenin diğerleri 
üzeıinde tahakkümünü tesis etmeğe veya içtimai bir zümreyi ortadan 
kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadi veya içtimai l 
nizamları devirmeğe matuf c~miyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim 
eden veya sevk ve idare eden kimse iki seneden beş seneye kadar ağır ~r 
hapis cezasile cezalandırıhr. 

(Sonu Var) 9583 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FlATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. s. K. s. Kilo 
"' Koza 5,75 ,_6,37 

Piyasa parlağı " 
27 29 

Piyasa temizi .. 1 
iane 1. 1 

iane il. 

1 -Ekspres 
Klcvland 31 1 37 

YAP A GI 
Beyaz 

1 - -ı 1 -Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 1-iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 .. "Tohumluk,, 3,12 J.22 

HUBUB A T 
-Buğday Kıbns - 1 

.. Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
-Fasulya 
-Yulaf 

Delice . 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14.45 1 

UN 
Dört yıldız Salih . 

- ·-... üç " " :E = Dört yıldız Doğruluk ~ 
...::..: t:: üç ..2 c " " 
o - Simit ~ ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı -N (.)o -----

!""" _!iç ,, 
" ,_ -

Simit " 
Liverpol Telgr afları Kambiyo ve Para 

,,,,, 1 
25 / 10 / 1938 fş Baukasından alınmıştı r. 

Santım 

Hazır 5 14 l.ird 

ı--Rayişmark -4 -7f 1. Teşrin Va. Frank (Fransız ) -3-~ 
-4 76-2. Kanun " Sterlin ( ingiliz ) -6- -cF 

Hind hazır 1-+\ 94 6olar ( Amerika ) - 1261 20 · 
Ncvyork 31 -Frank (İS\ içre) 00 00 

·---------------------------------------------------~ 

.,,~ -------

Meşhur Ralli 
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Bisikletinin son 

~Modelleri geldi 
ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
2 -26 9901 

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

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe:ısese na. 

mına getirilen en münt~hap. taze ve kokulu· çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve pal<etler içeı isinde satılı r. Ambalaj· 

ıanndaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatı dır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; fstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbu l . C. 

---

Türksözü 

,. 

. Kümbar~ birf .ı 
. 1 

..Q4 .... _ 

---;· ,, 1 

' 1 
~, 

TURJCiYI! 
CUMHVINETI 

~lRAAT:B.ANKASJ 

Beklenilen ,,Ateş ,, Geldi 
S :>baları 

ş 
I 

Ateş 
ı Türk an trasiti 

k fabrikasının 

ucuz Ateş 
s Marka soba 

a 
... ve ocaklarını g 
ı Çok ucuz 
a fiatla 
m Yalınız 

•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinden alabilirsiniz 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 12-90 

i~tUJı J !BAJ~A 
CA N KUQTAQ.IQ 

- -----..... ,. ' . 

Durmadan , dinlenmeden tam iki saat 

LOR EL 

(Periler 
HARDİ 

diyarında) 
Türkçe sözlü ve müzikli şaheser 

Binbir gece hikayelerinden daha esrarlı Peri masallarından dah• 
ve şimdiye kadar gördliğünüz güldürücü ve gülünç hadise 

daha güldürücü 

" Lorel - Hardi • ,, nın 
Peltek Türkçelerile Perilerle oynadıkları bu film cidden görii 

değer bir sinem:ı harikasıdır 

(Meş'um · gemi) 
Baştan başa renkli heyecan ve güzellik filmi 

Pek yakında 

Alsaray · sinemasın 
Yeni bauer sinema makinesinin tabii ses ile sizi hayran bırak 

9409 ------------------------------
Kadirli ilçesi icra Me
murluğundan: 

Sayı: 938135 

Seyhan Nafia ıniid 
ğünden: .J 

1 Oır 
1 - Adana ismet 11 

t 
····· ç t epıU enstıtusu amaşırnan • 1, 

Kozanda Hacı Ahmet Yazara ütü dairesi ilavei inşaatın° 
borçlu Kadirlinin Akmaşat köyünde . t .. b" S k ynat1119 
.. .. . ı pıra or, ır u a 
olu Osman karısı ze ynebırı borcu 1 (S25) lira ke if tuta ıı ile 
nun ö ienmesi için haczedilmiş olan · , I t ş 

çı <arı m ış ır. B 
ı Kadirlinin Akmaşat köyünün Ak· 2 _ p. ık 7/ t t/93 

cızar . ı .. 
maşat ve köy civar ı mevkilerinde. .. d f p tes"ı giitııl ne m ısa ı azar 

Tapunun Mart 3 ı 5 tarih ve de Nafia dairesinde yapıl 
13,14, 15, 16 Numaralarında şarkan 3 _ isteyenler keşi~ • 
Celi) Süregi Garben Ramazanoğ görmek üzere Naf.a ınu 
lu Veli, Şimalen lbrahim tarlası muracaat edebilirler. . 
Cenuben saz ile çevrili eski mık. 4 _ isteklilerin (40) bfl 
yas 133 dönüm tarlanın üçte ikisi kat teminat vermesi icaP 
nin 4 hisse itibarile bir hissesinin dir. 
sekiz sehimdt" beş sehmi ve Şar
kan Mehmet tarlası, Garben ddi 
lbrahim, Şimalen kuru Süleyman, 
c~nuben gene ku! u Süleyman tar· 
l.ısiyle çevrili (100) dö.ıüm ve Şar
kan tarik, Garben Hasan, Şimalen 

Ahmet larlası, Cenuben gene tank 
ile cevri!i (100) dönüm ve Şarkan 
tarık, Garben Ahmet tarlası, Şima 
lendeli Veli tarlası, Cenuben Osm· 
man tarlası ile çevrili (100) dönüm 
ve Şarkan Hacı Osman oğlu Kerim 
mülkü, Garben şif, Şimalen tarıkıam 

cenuben Hacı Halil oğlu tarlasile 
mahdut (200) dönüm ve şarkan 
tank, Garben Ramazan oğlut ariası, 
şimalen kör Mehmet tarlası cenu · 
ben Ali V di tarlasile m ahdul 
(100) dönüm ve şarkan tarık, gar· 
ben Veli tarlas ı, şimalen Mt hmet 
tarlası C ı!nuben Süleyman tarh si le 
mahdu t ( 100) dönüm ki ceman 6 
parça tarlanın da döı tle bir hissrsi 
sc: kiz sehim itibarile brş hissesi 
18/ 10/938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetl e ve açık artırma ile 
müzayedeye konulmuştur. 

Almak isteyenlerin tarlaların 
mecmuunu yani satılacak yukardaki 
hisselerin muhammen kıymeti olan 
üçyüz yetmiş beş lira üzerinden 
0/ 0 yedi buçuk depozitosunu Ka. 
dirli icra veznesine yatırmak sure· 
tile artırmaya iştirak edebilecekleri· 
nin ve daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 35 dosya numarasile 
Kadirli icra memurluğuna müracaat· 
farı ilan olunur. 

9405 

Adana Erkek öğretmen 
okulu direktörlüğünden: 

Okulumuzun 5 lira muhammen 
bedelli 250 çift talebe iskarpinine 
verilen fiat haddı layıkında görülme 

Yitik tastik""tı' 
O • o kıJlıl,,ıı' 

.;maoıyc ı ta o 93~ sınıfından aldığım 28 4 i 
'k · · · d" re" tas<lı namcyı yıhr ım. 

11
-.o 

cağımdan yitik tasdiknarııe 
kalmadığını ilan ederİl11· ~ 

Osmaniye orta okultJ liıl' 
marasında kayıtlı 1-1: 

9406 Mu5 l3 ' 

~,
Satlık taş ve erı 

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

. '" Bulgur J öjme dinııC 
tün tt:f ı> rr uatile. 

,si' 
Yukarıdaki ebatta 111de t 

00 a l 
ri parlalc ta~tan 25 
bunlarla berabe r erıkaı · 

~ 1 
Ayrıca enkaz satı113 ~-

ler de Ulucami cıvarınd~ıı 
zarına dönecek yerde A ,.... JS 
Şenere müracaatları 13 

' 

Pamuk iş Liıtl1 

·k~ Çırçır Fabrı 
dan: ., . .,,,, 
Sayın müşteriler• 

Yerli pamuk işlefll;ye Jı 
ğımızdan bir haf ta zarf•~,r' 
land Çiğidini bldırın•r~~a" 
Yerli Çiğidi verileceğı 1 

1/ 
9'677 

diğinden eksiltme müddeti 10 gün ----------- " 
•• JjİI' 

daha uzatılmış ve ihalesi 27 inci . t 111L1" 
Umumi neşrıya •• 

1
:. perşembe günün saat 14 de kültür ., 

direktörlüğünde toplanacak ihale Macid GoÇ t 
k . 1 k d 1 . . 9407 Ad T" k .. u" oı• omısyonuna ta i e i mıştır. ana ur soı 


