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Ferid Güven~!!'!!!!'!!!!!!! 

SAHiP ve BAŞMUHARRiRi j •• 
Kuruluı Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

YENI ALİ KOMiSERiN NUTKU HER TARAFTA 
YAPMAKTADIR ÇOK DERİN AKiSLER 

ROMA MÜZAKERELERı 

ıdl~~it~- ESASLIBiR~ETiCEYEV ARl 
1 RI BEDBİNlıLAMIY ACAGI -SAl'llLIYOR 

DÜN VERiLEN ZiYAFETTE MUSOLINI iLE ÇEMBERLAYNIN 
SÖYLEDi~! KARŞILIKLI UZUN NUTUKLARA BEL BA~LANIRSA · 

Pürüzler hal edilecek 

gö lskenderun : 12 ( Hususi muhabirimizden l --
eski Suriyedeki kaynaşma berdevamdır.Yeni Aıı Komise 

Sa r ın dün Barutta eöyledıği nutuk bütün Suriyeyi 
Öcre hayretlere karketti Komiı;er bu nutku ara&ında şöy· 

kte le demiştir : ·• Bizim Suriyede kalmamız lazımdır . 

Söylendil'iine göre §aM hükumeti yarın 
Şama gelecek olan A ı Komisere resmi 
yapmayacaktır . 

Baruttan 
merasim 

leler İngiliz nazır
)arının zi va re ti ve 
roma temasları ile 
meşguldür. 
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Gazeteler ekse· 
riyetle şu noktada 
birleşıyor: 

Çünkü Hindiçini yolu buradan geçer . Şamda olup 
bıtenlere eli bağlı kalamayız . ,. 

Diğer taraftan Etraş paşa da Suriye hükumetini 
ta.nıı:nıyor. Cebelidürüzde Suriye bayrakları indiril
mış~ır · ~atani kabinesinin istifası ve yerine mill1 
kabınenın geçmesi muhakkak gtırülüyor . 

Neticenin tama· 
ınen bir anlaşma 

safhasına varacağın 

dan do~an şüphe

mizi ızhardan ken· 
diınizi alamıyoruz. 

MAARiFiMiZDE 
D EÖiŞiKLi KLER 

ETEKLİKLİ 
YUZBAŞIYA 
İTAAT MI?! 

.. R nıa: 12 (stelani)-İngiliz başve 
kılı Çemberlayn ı~ lna'ıl 'ız h . . • arıcıye 
namı Lord Halifab du·· n 'ak .. . şanı uze 
zerı ••at 16,30 da Romaya . . varmıştı 

Rerlin: 12 -
İtalyan gazeteleri 
lngilteıe Başveki
linin seyahatı hak

kında yazdıkları 

makalelerde :lıalya 
nın her ne şekilde 

olursa olsun istek

lerini kabul ettire

ceğini yazıyorlar. 

Alman gazeteleri 
bu makaleleri ikti

bas ediyoı !ar. 

Gerek kadro 
tedris usulü 

ve gerekse 
değişecek 

ROMANYA HÜKÜMETIYLE 
SEŞ TAYYARECi KIZ 
ARASINDAKI iHTiLAF 

Mısafır nazırlar bir müddet istirahat 
ten sonra Mıısolini ile mu··z k a ereye 
lıaşlamışlar ve bu konuşmalar birim . 
çuk saat kadar sürmüştüı. 

Bugün öğ'ledcn sonra da .. .. 
goruş· 

meler devam etmiştır. 

Çifte tedrisat kalkıyor - t' izik-kimya 
notları ayrı ayrı verilecek - teftiş heyeti 

lngiUz devlet adamları şerefine 
v rılen zıyafette bay Musolini lngiliz 
nazırlarını selamladıktan . Ç sonra, cm 
berlaynın anlaşmak ve uzl k . . aşma va· 

Alman ma!bu 

atı ayni zamanda 
Akdeniz mescide 

rının he yeti 11mumi 
yesinin Münib zih 

niyetine uygun bir 

şekilde Romada 
halledilmesi lazım 

( latanbul : 12 KAnunuaanl ] 

M•arif Vekaleti teşkilatı arasında ye· j 
nıden baı~ dekişiklikler yapılaca~ı gibi I 
lalını tcrbıye ile diğ'er kısımların direk . 
lcirleri arasında da değişmeler yapıl· ı· 
m<ısı beklenmektedir. 

Bu arada talim terbiye heyeti aza 
lıklarına tayin edilmeleri için kendılcri 1 

ne teklıf yapılan, Maarif Vekaleti u- 1 
mum müfettişlerinden Reşat Nuri Gün 
tekin, Kadri, Tabiiye muallimlerinden 
Malik Ankaradan şehrimize dönmüş• 
!erdir. 

Reşrt Nuri Güntekin ve Tabiiye 
muallimi Malık bu azalıkları hususi 
•ebeplere bınaen kabul ctınemişlerdir. 

Yalnız Bay Kadri vazifeyi kabul 
elmiştir. 

Kabul ctmiyen iki aza yerine ya
kında başkaları~ın tayin edilmesi mu· 
hakbktır. Bu arada lıeyeli teftişiye 
kadrosunda da bazı değişmeler ola
caklır. 

Devlet Şürası aıalığına namzet 
göst.erilen Orta tedrisat c1irek törü Bay 
Avnı bu vazifeye seçildiği takdirde 
yerine müfetıişi umumilerden bıri gc
lırılecektir. 

Maarif Vekaletinin verdiği bir ka
rara göre bir şahsın elinde ancak bir 
müdürlük bir elden idare edilmiyecek 
lır. 

Şimdiye kadar li<e ve orta okul 
IMın son .ınıflarında müşlerek olarak 
fizik ve kimya derslerinden fiziki ilim 
ler ~eklinde bir numara verilmesi usu

lü Bakanlık tarafından kaldırılmıştır. 
Ôgretmenler fizikten ayrı. kimya 

dan . ayrı olmak üzere not verecekler 
her •kisinin vasalını almıyacaklaıdır. ' 

. Bu suretle bir grup kalinde gös 
lerılen •ki ders iki grupa ayrılmış bul
unmaktadır. 

Maarif Vek<lleti bina yüzünden 
~ıınuiye kadar gerek orta, gerekse ilk 
t
1
d.dri.•a! okullarında çift tedrisat okul 

1 >Ulunun kaldırılmasına karar vermit 
bunu kald•rmak için de icabeden tah-
sı.aı b' : . ve ınanın bulunması hususunda 
vılayet k "it.. d' .. u ur ııektorleriyle muhabe· 
reye haşlamıştır. 

Çıft tedrisat usulünde talebenin 
norınal şekilde derslerinı· t k. d . a ıp c eme 

mektcdir. Vilayet hususi idare bütçe· 
lc~ine bu. yıl her şeyılen evvel bina 
ıçın tahsısat konacıkıır 

İstanbulda Fatih, Ü~küdar, Eyüp 
kazal~rın~a çift tedrisat yapan okullar 
eksımyetı teşkil etmektedir. 

ilk olar ık bu sem ilerde yeni binıı· 
lar bulunaraktır. 

Y urdda Elektrik 
santralları 

Ankara : 12 ( Telefonla ) -

Haber aldığımıza göre Muğlada ku . 

rulacak olan !ciro Elektrik santral 

ve tesisatının projesi Nafia Veka

letince tasdik edilmiştir . Vekalet 
bundan başka köyceğiz marmaıis 

Küllük Muğla daycya ve Fethiye 

kasabalannın elektrik projelerini de 

tasdik etmiş olduğundan bu kasa

l>alarımız da yakında elektriğe ka 
vuşacaklaıdır. 

MEMLEKET 

Avrupa kadın tayvnrecilerinde" /ıirİ .<İ 

( BÜKREŞ KlNUNSANI] 

Bugünlerde bütün Romanyayı 

alakaJar eden bir mescit-, brş genç 

kız ile harbiye nezareti arasında 
çıkan bir ihtilaftır . 

Roıııanyanın asil ve zengin ai

- Gerisi ikinci sahifede -

MESELELERİ 
'--------------- --

ADANA'DAKÜÇÜK 
ALIŞ VERiŞL ER 

dısınueki karar ve hareketinin bütün 
ltalyan milletinin takdirini cel 11 .... ' . . . p e ı.,ı 
nı, yenı bır ış birliği yolundak· . .. . d ı mesaı 
uzerın e bütün İtalyanları . • . o ~amıını 

temennıle~inin birleş tikini söylemiştir. 
. Bay Çemlıerlayn bu nutka verdi· 

gı cevapta, istikbal: açık olan ltalya 
nın terakkiler.ini m~mnuniyetle karşı
ladığı ve lngılız mılletinın de bu le 
mız duygulara ıştirak ettiğidi politika\ 

llus>olıııi bu , ,ferbcrlik gü11ünd' gcldiiini ileri süre 

rek İngiliz nazırlarına tazyik yap· 
ma~a uğraşmaktadır. 

sıııı.n dost aeçinmek ve he . il o r pıoıc su ı 

yolıyle hat e mek oldu"'u u Akd . j . " • , enı 
zın n~ıhcre ve İtalyan için müştere 
ken ıııuhım olduttunu söyledikten son 
ra sözlerini şu suretle bitirmiştir: 

-"Eminimki ltalya ile lngılleıc 

yeni bir dostluk çıjtırı açacaktır . 

• Roma . 12 (Padyo) - Bü tün gaze-

DEVLET 

- Gnisi üçüncü sayfede 

MÜBA Y AALARINDA 

l~panyada 
KOMİSYONCULUGUN KALKMASI 

,.... 

Harp yeniden 
alevlendi! 

HER VEKALETTE 
KOMiSYONCUNUN GôRDÜGÜ iŞLERi YAPACAK 

Franko 
kişi 

kuvvetleri 2000 
zayiat verdi 

BiR KOMiSYON 
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI 

Paris l 2 : ( Radyo )- Parlemen 
tonun cümhurreisi Lebrunun riyase Ankaıa : 12 - Halk arasında 
t
. d J "lk derin bir memnuniyet uyandıran, k-
ııı e açı mış ve ı celsede bazı mu" · .. b ra Vekilleri heyetinin Devlet mu a-

him kararlar alınmıştır. Bu kararlar yaatında komisyonculuğun kaldıııl-
arasıuda bilhassa ispanyaya kırk beş ması hakkında kı kararı taıbık edıl· 
bin ton un gönderilmesi do: kabul meğ'e başlanmıştır. .. . 

Bütün Vekaletler bu karaı uıerı: 
edilmiştirki bu gönderse kr.,fiyeti · · · 1 kendı 

1 ne mübayaalarını temın ıçıı . . 
ademimüdahale şartları dahilindedir. içlerinde teşkilatlar vücuda gelırı~ıye 

Is H"'k" t ıl d iktisat Vekale-panya u ume ra yosu nasyo başlamıştır. Bu ara a · • • 
nalist lspanyollar arasında isyan çık tine battlı müe>seseler de. lıususı ka-
tığını kaydetmektedir. nunlarla teşekkül eınıiş olırnlar da 

dahil oldugu halde rnülıını ıh:ıyaçla-
Katalonya çophesindc gece de rını doğrudan doğ-ıuya fabrıkalarla 

muharebelue devam olunmuştur. yapacaklardır. 

1 

Oigcr Vckiiletlerimizde c1c lıu 

' 

yo'd• çalışmalar vardır, Her Vekalet 
bu hususta bir komısyon teşkıl et· 

1 

mekledir: 

~ 

1 
Ereğlide gene 
fırtına başladı 

Karaya oturan vapurlar bu 
yüzden kurtarılamıyor Pazarlıksız satış kanunu şeh

rimizde de tatbikedileeekmi? Cepheden gelen haberlere göre Küçük ihtipçlar ve fabrikalarla Ltanbu:: 12- Ereğlide yeniden 

l"azarllkaız satış kanununun Ankara:ve latanbuldan sonra nasyonalist ordusunda çalışan ltalya ıeıııas katıil olrnapcak t~li siparişle fırtına başladığı haber verilmektedir 
dl"'•r vlll ti d k Veka"letı'n takdiriyle oJ,caktlT' Gerek 13 ·· d 1 

11 
Y• ere e •••mll edllec•tlnl bunden bir mUdd•t ev- uvvctlcri geceden istifade e·Jerek u yuz en tahlisiye gemıleri evve -

vel yazmı,tık •tdılımı 
10 

t bu 5·1 parişleri şimdid. en tanzim eln.ıek k • .. z me ma a göre, Dahlllye vekAletl ıaa. iki şehıi işgal dmişlerdir. Fakat di ı k d ce araya oturan vapurları kurtar zı vlllyetı d b e gerek bunlara aıl usu ve · •ı c-
er •n u kenun et 1 ğcr taraftan otuz tankın himayesinde leri tetkik vr. tesbit etmek iizere makta güçlük çekiyorlar. Tshlisiye 

~;::nde mutalealannı •ormu•- Bulgar~standa soğuktan Est•cmadura bephesinde hücuma Vekalete baglı müesseselerin ıııümes· gcmılerinin dün hiç çalışam~dıkları 

K M 
· j ölenler va rl kalkan Fraııkisler cumhurı'yetçı· ku" sillerinden mürekkep bir komisyon o··g· r•nı' lmı·•ıı·r. 

anun arttan ıtibaren Kony•, ' ' ' Samsun, Adana, Bursa gibi vilayet. 1 eetlerin büyük mukavemeti le karşıla toplanacağını yaıınıştık · Umum mü Fırtına <levanı ederse vapurla-

lcre de tatb
.k d'I k · Sofya 1'2 · - Bulgan'stan h·ı· k d ,., 1 b · du··rıu··kıer' ve hususi kanunlarla teşek· k ı c ı ece ıır · a a ~ra a5 ı ma.c mec urıyetinde kal rın kurtarılması işi Je uzayaca tır. 

Ayrıca verilen malumala gore, kar altındadır. Karın irtifaı bazı yer mışlardır. Bu cephede Frankistlerin kül elmiş olanlar da dahil olarak di Şimdive kadar Ü<: şilep kurtarıl 
<l ğı ve okullarda talebe ile daha faz-1 
ld meşgul olınaı.. imkanı bulunmadıırı 1 
ş~klıde kaydedilmışlfr. 

Hilhassa ilk tedrisat ıııücsselerin

dc bu isiıı daha faıla zararları ıörül 

kanunun tatbik hazırJıkJarına bU haf• 1 !erde bir metreyi geçmektedir. 1 zer ınÜeSSeSeler mÜlnCSSillerinin isim· I ' 

lalar içinde ba~l.nacaktır. _Gerisi ikinci Slhifedc _ atı tankı imha edilmiştir. Düşman !erini Vekalet makamına bildirmişln- :ıııştır. Karaya oturmuş vaziyctk 

--.......Ji..--------------~-----------------------~~~=---~~ik:i:bı:·n~o:·ı:ü~v:c~ya:r:a:lı~b:ıı~a:k:m:ış:t:ır~. -~~d:ir~. -~----------~:o~la:n~g:e:m:i:le:rin adedi hilcıı 1 dir, 
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Korkuuç hastalık ve hastaları 1 habernern 

(GORO$LIER 

Haczedilen 
Allah! •. •• •• 

CUZA -CUZAMLI 
Tulca cüzamlıları bir 

nevi cemaat halinde ya 
~arlar. Aralarında ev. 
!enirler· Sakat olanlar, 
hıç kımıldamıyak dere· 
cedekilerle ihtiyarların 

ışlerini görür. 

,. '"' 

Burada nizam ve in 
t izamı ihtiyarlardan mü 
rekkep bir meclis tr! 
nıin eder. Burada hükii 
met tarafından tayin e· 
dilmiş bir de memur 
vardır. 

Tuica, Romanya'da Tuna'nm del · ı 
tas~ Uzerlnde esrarengiz bir Uman· 
dır. Burası gilrUltUIU dalgaların kena
rında yUz evlik bir kasabadır. Tulca· 
da oturan lnsalara baka rsanız, ne 
eski insanlar! Dersiniz. Burada köy
IUlerln en bUyük korkusu, TUi.esti 
cUzamlllardır. 

Tulca'da 230 erkek, 
105 kadın ve 26 cüzam
lı çocuk vardır. Burada 

Tulca kasabasımn ıkl kilometre 
yakmmda Tltlşestl isminde bafka bir 
kasaba vardır. Burası Dobrlca, Ba
sarabya mmtakalarmm bUIUn cUzam
hlarmın toplandı~• bir yerdir. CUzam 
lllara Romanya hUkOmetl t50 hektar 
arazi vermiştir. Her cUzamhnın evi 
ve sapanı vardır. Bunlara, kendilerin 
den bafka kimse kumanda edemez. 

yaşıyan cüzamlıları zaman zaman 
rahat51z eden Tuna nehridir. Bu ne 
hir bazan taşarak ovaları sular al 
tında bırakır. Yolları keser. Kasaba 
ya yiyecek nakledilemez olur. O za· 
man Tilişesti cüzamlıları aç kalır. 
Dağlardan Tulcea kasabasına dökü· 
lür, biı gönül sızısı halinde halka 
l:..oyun eğer. 

Bazan Tuna nehri az~ın bir hale 
gelip taşları devirdiği , ağaçları kö· 
künden sürükledi~i zaman, cüzam· 
hlara bir fırsat da vermiş olur. 

Nt' hir sulariyle Tilişesti kasaba· 
sına kadar sürüklcnt n ağaç kütük 
ler indrn, cüzamlıl.ır sallar yaparak 
nehri geçer 'e dağların arka taraf· 
farında bulunan köylere kadar iner 
lcr.Köyl i.i lcr Tilişrsti ' cüzamlarının 
tepe lerden indiklerini g ördükleri V'i 

kıt, kiliselere koşarl ar. Orta ç ~ğda 
olduğu r gibi çan l cır çalarak allahın 

inayetine- sığınıp dua tlmtğc baş
larlar. 

13unlar ıızun ~akal1ı, başları kal· 
paktı sır tla rı beyaz ko} un der isin· 
den yapılmı~ meşin kaplı cüzamlı. 
!ard ı r. 

Bunları gören köylüle r > uzbrine 
kapıları k~par, dnhal kiliseleıın çan 

" la rı duıur. Şehrin wk klarında jan 
d ırma zincirinden b, şka kimsele r 
kalmaz.• 

mamışlar. Hatta jandarmalara 
leı ini göstererek üzerine yürümüş 
terdir. jandarmalar bunların ısl1'ma· 
sı şöyle dursun dokunmaıııından te· 
vehhüş ettikleri için kaçmak iste
mişler, fakat inzıbat ve asayiş vazi· 
felerini daha üstün tuttukları için, 
içi e riedcn birisi tomas Pigil'in üze 
rine tüfeğinin ikinci defa olarak çe· 
virmiş ve ele başıyı yuvarlamıştır. 
Bunu gören cüzamlıl r, papucun l 
pahalıya çıkacağını hf'~!l plıyarak ka· 
dın erkek ço'uk çocuk kaçışmağa 
başlamışlar, Trpelt'ı i aşarak sallara 
binmişler ve Tuna'yı geçmişlerdir. 

Tilişt'sti köyünde oturan cüzam· 
lılar, aynı zamanda balıkçıdır da. 
Hatla hunlar, Karadeniz'e kadar a· 
çılarak oralarda balık tutarlar. Ka 
dınl a rı süs'üdür, vücutlarını krmİ· 1 

rip harap eden derde rağmen, ne· 
şeli, şakra r olanlar vardır. Buradaki 
cuzam lıların en bü}'iik arzusu, mor · 

findir. Bu uyuştmucu zehire kadar 
müpteladırla r ki... Cüzamlı kö} üne 
giden her ziyaretçiden bilhassa ka
dınla r, morfin isterler. Hasta yavru ı 
cuklar seyyahların bacaklarının ara· 
sında dolaşı r. ! 

Ti lişes ti köyünün bir kenarına 

muhınmel bir çocuk bahçesi ya 
rılrnış t ı r. oyuncak far ve her türlü 

eğlence iftetle iyle dolu olan bu o 
yun y<> rine belki bir çok şehi rlerde 

raslamak ınü.okün degildir. Köyün 
o köşesin i l>i r fu var meydanı zannc 
dersiniz. 

CJzam!ı'a r yalnız, haslalıkln:ının 

dehşeti ile d ğil, aynı zamanda kuv· 
vrtleriyle de ci, ar "öylerirı halkını 
tehdit edeı lrr. Kcndılerine kimsenin 
yaklaşmağa hele dokunmağa cesa 
ret edemediğini gören bu zava llı lar 

köylülerin tiskinmesindt'n istifade e 

derek evl ere kadar tanr ruz ederler. 
Kapıl arı zorlarlar. Cüzamlılar bir 
gün aynı rşek ild e bir kö}'e taarruz 
etmişler. Jandarma kumandanı bun 
lara sormuş: 

Eteklikli yüzbaşı 
1 ya itaat mı? 

- Ne isliyo ı sunuz'? 
Asi cüzamlıların ı ci ı.i olMak la 

nınan birisi, donuk gözlerini a ğır a· 
ğır kırparak : 

Ekmek İ :,lİyoruz morf ın is
t iyoı uz. Yaşamk i tiyoruz! cevap 
vermiş ti r. 

- Haydi Tı lişesti'ye dônün size 
Tuna üzerinden erzak yol lıyacakl~r. 

Cüzamlı: 

Ekmek! Ekmel 

Diye aç bir kurt gibi inleıı;iştir. 

Bunun üzerine dayandıkları kapıyı 
çatır çutur kırarak içeriye dalmışlar 
aldıklarını alınağa, almadıklarını 
murdar bir hale getirmeğe baş!a· 
mış)a". 

Romanya'da bu cüzamlılara 

~ Bir irıcİ s.ı hı fcden artan 

lelerine mensup olan bu beş genç 
kızın beşi de tayyarecidirler . Ze 
katarını ve maharetlerini Romanya 
har biye nezaretinin emr ine terkel· 
ın iş l e rd ir. Rumen ordusunda çalı 
şırlar. Şim :Jiye kadar orduda ken 
dilerir.e verilen bütün vazifelerini 
muvaffaki}'e tle başarmışlar, ma· 
nevralara i~tirak etmişlerdir . 

işte bu beş genç kız bir ay ka· 
dar evvel kadar Rumen hükumc ti · 
ne müracaat ederek kendilerine 
Yüzbaşı rütbesi verilmesini iste 
ınişlerdir . 

Romanya harbiye nezareti, pek 
nazikçe cümlelerle genç kızların bu 
talebini reclJetmişlcrdir. Harbiye 
nezaretinin verdiği cevap, nezaket 
tabi rleri kaldırılırsa "ordudaki 
genç teğmenler eteklikli yüzbaşı · 

ların emrine itaat etmek istemiye· 
cek!erdir,, cümlesinden ibarettir . 

Genç kızlar ı arbi}•e nezaretinin 

kimse dokunmaz. Ne yapsınlar, hid , 
det değil merhametle karşılanır. 

Hatta bu taarruzlarında da, jandar· 
malar havaya bir kac; el silah at· 
maşlar, cüzam'ııarın bir kısmı kaç· 
mıştır. Yalnız kuınaz olan, ve ki ııı . 

senin ken<lılerine fenalık dmeğe 
cesaret cJemiyeceğmı bilen bu 
tomas ı smınde ki reis'n > aı ıııda 

1 (·evabına mukabil iki i bir istida 
ile başvurarak C"\·dkı ~afeplerinde 
ısrar e tmiş ler ve " biz h lim Vç va 
zife sahasına eteklikle gelmiyoruz, 
demiş le r, sonra tayyare teşkilatın· l t L ır <ı d H rr ' . ' cı r d cı ğıln adiş 

, ....... lllİll .............. --................... -----~----------

Belediyelerin 
barem cetveli 

Varidatı 2.5.000 lira veya Jaha 
fazla olan belediye büdcelcrinden 
maaş ve ücret alan memur ve müs· 
tahdemlerin barem kanuna göre tas 
nife tabi tutulmaları ve kadro cetvrl 
!erinin icra Vekilleri Heyetince tas 
diki icap etmektedir. Dahiliye veka 
leti kadro cetvellerinin ve bu kadro 
cetveller ınin icra Vekilleri Heyetin. 
ce tasdik ederek kanuniyet kesbede 
cegini ve barem cetvelini henüz lan· 
zim etmemiş belediydcrin cdvclleri 
ni bir an evvel hazırfıyarak icra Ve· 
killeri heyetinin tasdikine arzedilmek 
üzere v«"kalete gönderilmesini ilayr.t 
lerden istenmiştir. 

Bir senede temyize 
giden meşliud suçlar 

Adliye vekaleti 1938 senesi içini 
de meşhut suçlar malilCemelerin~ İn 
tikal eden aJi ve ağır suçların ınik 
tarlannı tesbite devam etmektedir. 

Temyiz malikemeı;İne intikal el· 

miyen meşbut suçlar öncmiizdeki 
günlerde tesbit olunacaktır. 1938 
yılı içinde içinde 3722 iş temyiz mah , 
kemesine gelmiş ve bunlar tasdik 
olunarak evrakları mahallerine sevk 
ecilmiştir. 

Köy sinemaları 

Köy kanunu tatbik edil~n köyler 
de açılan sinemaların biletlerinden 
kesilecek belediye ve darülaceze rü· 
ıumunun köy saııdıklarına varidat ı 

kaydedilmesi lazımgeldiği Maliye ve· ıl 
kaletindt'n bir tamimle vilayete bildi. 
rilm iştir. Bu v:ıridat için köy büdce 
!erine bir fasıl ilave edilerek varidat 
günü gününe kaydedil~cek gizli kal 
masına, saklanmasına mani olacak 
tedbirler alınacaktır. 

da en küçük cüzütam bölüktür . 
Böluk kumnndanı ise yüzhaşı oldu· 
ğuna göre biz kumanda altında 
bulunacak ve kimseye kumanda 
etmiyeceğiz .. ,, 

Harbiy~ nezareti bu ikinci mü
racac:tı da şu cevapla karşılamıştır : 

"Kendilerine yüzba§ılık rütbesi 
verilince seneler geçtikçe kıdem al 
malaıı ve terfı ctmtleıi icap ede· 
cektir. 

du taktirde dalu büyük cüzütanı · 1 

lara kumanda etmeleri ve general 
rütbesine kadar yükselert'k neza· 
rette dahi mühim mevkiler almaları 
muhtemeldir. 

Halbuki Rumen subayları kadın 
amirlerine itaat etmiyeceklerdir. Bu· 
nun için taleplerinin is '.ıfı mümkiin 
değildir.,, 

Genç kızlar, istemiyeceklerinc 
dair senet vermeğe hazır olduklarını 
söylemişler ve .. bugün filen orduda 
yüzbaşılık \azifesini görüymuz. Yüz 
başı maaşı almak ve üniforması giy· 
mek hakkımızdır,, diyerek eski ta· 
leplcrinde ısrar etmişlerdir: 

Şimdilik mesele bu safhada. 
Bu beş tayyareci kızın isimlfrİ 

şunlardır: 

Üç hafta evvel tayy.ıresiyle ge· 
çirdiği müthiş bir kazada tayyaresi 
parça parça olduğu lıalde kendisini 
yara1annıadan kurtaran Nadya i<us
so, Roıııanyanın en güzel kızlarından 
birisi sayılan lrina Buınaiya, prenses 
Marina Stirbey, gökyüzünde canbaz· 
lık lıiincrleriyle şöhret kazan~n Vir· 
jinya Dutıesko, M·lek lakabiyle a 
nılan Maryan Dragesku. 

BİR KJ\RI İLE 
KOCANIN 
BOÖllŞMASI 

Kocas•Karısını, l<arısı<la 
l<ocasını ağır yaraladı 

~ 

BiR ÇOCUK 
BOGUL.DU 

Duran oğlu 15 yaşlarında Halil 
isminde bir çocuk Humus suyuna 
düşerek boğulmuştur . Jandarma 
hadisenin mahiyeti etrafında tahki 
kata girişmiştir . 

~ alnız, malın mülkün ve 
:y . but maaşın mı haczed 

diğini sanırdınız? Bir 
lah da pek ala haczediliyor ! 

Günün adamı:-ıın, Ali.ıhı tanıl'll 
makla, ona dil uzatmakla kalma• 
ğını, ona tecavüzde bile bulundut 
nu görmekteyiz • t 

Nesim kızı Elmas adında bir k-ı 
dın bir kıskançlık yüzünden kocası 
Elyomun oğlu Notunla kavgaya tu 
tuşmuş ve neticede icarı koca saç 
saça, baş başa geldikten sonra bir 
biı ferini ff'na halde yaralamışlardır, 

Havaların vaziyeti 
t2 KANUNUSANi 939 

Yugoslavyada bulunan bir ' 
sım " Kalmuk ,, ırkı, yıllardanbC 
ibadet etmek için bir Allah, bir 8 
4a heykeli bulamamaktadır. Ne ya 
SJnlar ? Nettcede. aralarında P"' 
toplayarak, tayin ettikleri bir rrı 

Kadının yarası ağır olduğundan 
memleket haslahar.esinc ICaldırılmış 
ve hadise hakkında z.abıta takihrıla 

Nüfus müdürlerinin 
kadro ve maaş\arı 

Dahiliye Vekildi mektupçular 
ile nüfus müdürlerinin maaşlarnıın 
artırılması hakkındaki son kanuna is 
tinaden nüfu ı müdürleriden wası 

gelmiş olanların yeni kanuna göre 
kadro maaşlarını almalarını kararlaş 
tırmışbr. Kadro maaşlarını alacak 
nüfus mfüfürleri 15 kadar tutmakta 

Yeni ticaret 
~nlaşmaları 

Malumat bekleniyor l 
Ankara: 12- Atinada imzalanan 

Türk·~unan anlaşmasının metni bu 1 
günl~rd~ bekleniyor. Anlaşmanın ı 
metni gclmce Türkofıs tacirleri davet 
ederek y~ni anlaşma hakkında iza· 1 

1 
hat verecekt=r. 1 

Türk · Amerikan yeni ticaret 
rııukavelesinin 15 ikincikanunda me · 
riyete gireceği :tahmin ediliyorsa 
da bu hususta resmi bir malumat 
yoktur. Alakadarlar yeni anlaşma 
hakkında mufassal malumat ve mc 
rıyct tarihinin bildirilmesine intizar 
etmektedirler. 

Prenses Feri yal 
Kahireye getirildi 

Kahire : 12 -Mısır kral ve kra 
!içesinin kızları prenses Feriyal, doğ 
duğu İsk~nderiy{'Jtn annesi ve ba 
bası ile beraber, geçen hafta ilk de· 
fa olarak Kahireye gdıniştir . 

l 

Prenses F eriyal kral ve kraliçe . 
niıı i.k çocukları olduğu halde ve· 1 

liaht degilJir. Çünkü kral Fuat 1922 
d e ka l>ul ettiği bir kanunla Mısır ı 
hanedamnda hükumdarlık hakkını 

Gökyüzü açık. Hava h~fıf rüz. 
garlı. En çok sıcak gölgede 20 de· 
rece. Geqlt!ıİ enaz sıcak 6 derece. 

ZABlJADA 

Meçhul bir hırsız 

bir evi soydu 

messilc verip onu Japonyaya " f 
Allah mübayaasına ,, gönderiyorl 
Aylarca sürr:ıı bir seyahatten sol\ 
K&lmuk'ların mümessili RclgraCl;ı H 
nüyor \'e ırkdaşlanna, istedi~ leri t 
lain getirdiğini müjdeliyor . 

Fakat Kalmukların sevinci ~ 
sürmüyor. Çünkü Belgrad gümrü 
bu " Buda ,. heykeli için binlerı 
lira S!'Ümrük istemektedir . 

Esasen varını ~ o~unu bu mab 
Adan~rnın Hürriyet mahallesinde dun mübayaası için sarfr.den bu ı 

seyyar satıcılardan Ahmet oğlu ' valhlar bu kadar büyiik bir yek 
Muslafanın evine meçhul bir hırsız ' ıutan gümrük resmini vermekten 
girerek, ikiyüz kadar baş örtüyü ciıdir. Kalınuklar, gümrükte hacı 

dilen Allahlaıını kurtarmak için "' ' 
çalmıştır. Zabıta bu yolda ahkikat goslavya KrJI Naibi Prens Pola rfl 

yapmaktadır . 1 racaat etmişler ve net icede istekl 
yerine getirilmiştir . 

f,Jadise; bir heykel parçası!'. 

İstanbulda 
bahk al<ınl 

gümrükte haczi bakımınaan de{ 
ı Yirminci asırda safiyetini kaybelrıf 
miş bir topluluğun mevcudiyeti ) 
nünden enteresan bir mahiyet ' 

Bir günde 23,000 çift 
Torik tutuldu 

lstanbul : 12- Son günlerde. Kara. 
denizden Botaza olan balık akını 
fazlalaşmıştır. 

Dün, yalııız bj, gün '. içind«", 1 O 
bin kilo uskumru ile 23 bin çift lo 
rik tutulmuştiır. Bu kadar çok çık. 
masırıa r ağmcn !>alık fiatları düşük 

drğildir. Buna sebep, halya ve Yu· 
nanislanın fazla balık çekmesidir. ı 

Dün, uskumruların ki!osu 17- 20 · 
k ııruştan, toriklerin çifti de 15- 16 1 

kuruştan satılmıştır. 

Çeklerin notası 

Macar maslehatgUzarma 
verilen notada bitaraf mınhka 
tesisi tekllfl tekrar ediliyor 

Prağ : 12 - Çekoslovak Hari
ciye nazareti bu gün Prağdaki Ma· 
car hükümetinin 7 kanunusani tarihli 
ııotası ile Macar elçiliğinin 9 kanunu 
sani tarihli notasına cevap vermişt:r. 

yor . 
TANOÜNEI 

• 
RADYO 

• BugUnkU program • 

'J'iir/:İ) c lfoılyo dıfizi) oıı pvı;tuf 
1'ürkıyc f<ad:ı osu - A11kara Hod) ~ 

CUMA t3- t - 39 

12.30 Türk müziki -Pi- 13 
Saat, ajans haberleri ve meteor 
Ankara -13.10 - 14 Müzık (le 
~ık proitam - Pi ). 

18.30 Müzik ( eğlenceli plak!• 
-19,25 Türk müziki: Saz eseri• 
ve şarkılar ve türküler. 1 - Peşrt 
2 -Şaz semaisi şarkılar. Okuyan: 
hmud Karında41 3 - semaisi 4- U 

Çekoslovak hükümelinin notası 
ha<liseselerin tasfiyesi için bitaraf 
bir mıntıka tesisi hakkında dun ya. 
palan tcklifı tekrar eylemekte, kati 
hal sureti olar ak iki hükunıelin Viya· 
na hake.n kararına hürmet mecbu 
rİ)etıri hatırlama~ta ve bu hükmün 
hemen Clerha1 ve kayıtsız şartsız 

olarak tatbiki icap ettiğini bildirmek 
tedir. Çekoslovak hükumeti, ayni 
zamanda, i~I tarafın, lıer türlü silah 

yalnız erkek ~oculdara vermişti. lı 'tcşrkkütlerini hudut çizgisinden 

Ahmed V eter çeşmanınla sayd e 
sin 5-Şahane gözler tiirkü 6-~ 
ranfil oylum oylum Türkü. Oku)'1 

tar: Mahmud Karındaş - Safiye 1 
kay Türk müziki çalanlar Rcfıh. f 
san. Fahire Fersan. Kemal Nı)" 
Seyhun, E. Kadri 20,00 Konuş
( haftalık spor saati ) - 20, 15 r 
müziki: lncesaz faslı Karcığar. O 
yan Tahsin Karaku$. Ç-tlanlar: l'f 
ki Derman. Eşref kadı i. Hasan U 
Hamdi Tokay. Basri Ufl~r, 2 l.OOJ 
at, esham, tahvilat komhıyo - n 
borsası ) fiat )- 21.15 Konuşma 
21,30 Mü tik ( Riyasetieümhur f 
monik orkutrası - Şef: Praetorl 
1 - 4 üncü senfoni ( Orjinal metl 
- ( A Bruckner ). Hareketli An 
tc. Rcherzo, Final hareAetli - 22 
Müzik ( Müzik hüçük"orkestra l. 
- Tatil günleri süit 1 - işte a'. 
lar 2 Beklenilmiyen bir tesa 
3 - ~ularııı sükuneti 4 - Avdet 
Fişer ) 2 -Fıfreler - marş ( p, 
trich - on 14 ) L.W. Eninger t~ 
3- La Paloma şarkısı üzerine fa 
~i ( Pepi Müller ). 4- Köy ev~ 
ışıklar vals ( F, Sorge ) E. Ar. 
dorf tertibi. 5 - ilkbahar - (11 

- ( R Becker - op. 3 No, 3 ) 
Güzeller sanatlar töreni - - Vv 

. d w k . 1500 metre geriye çekmeler ini yeni · 
Bulgarıstan a sogu den taıer. etmektedir. 

tan ölen var 1 Yüksek muallim 

- Birinci sahifeden artan -

Bildiri! :iiğine göre şimdıye kadar 
Bı..!gar istaııda lıir ay içinde soğuktan 
30 kişi ölmüştür. Bunların arasınCfa 
kadro ve çocuk ta var~ır. 

Geçt'n serıe kışın Bulgaristanda 
soğuklan ölenlerin miktarı 140 kişi 
ydı. Bulgaristan, her sene şubat ve 
mart aylarında seğuktan kurban ve 
rirdi. Halbukı bu yıl, kışın erken er 
ken gelmesi ve şiddetli olması >üzün 
den sotuk tan ölme vakalar ının arta 
cağı tahmin ediliyor. 

.mektebi genişliyor 

lstanbul: 1 i - lstanbutJa Şeh 
zadebaşındaki yüksek muallim mek 
tebi, 160 talebeyi istiap 'edecek de 
recede olduğu halde mualli~ı" ihtiyaı 
cını karşılamak üzere binanın bir 
miktar daha tevsii kararlaştır,lmıştır 
Binanın teysii halinde talebe l<adro 
su 300 kişive baliğ olacaktır. Bu· 
maksatla lstanbulda bu:unan yüksek 
tedrisat umum müdürü B. Cevat 
dün refakatında maarif müdürü 8. 

Tevfik Kut oldutu halde mektebe 

( VV. Czern k ) - 23,'.jO Mü ıi'-
fif plaklar ). 

1 
giderek yeni yapılacak bina et 
da tctkikatta l ulunmuştur. 



' 

Telefon Beklediğiniz •• geldi • • • j_T_e_ı_ef_o_n_ 
250 250 A 

A • d s r 1 s 1 n e m a a . 
Plaklarda ve radyoda seve seve dinlediğimiz ünlü okuyucu Sabriye Tok ses ve arkadaşlara teınsil Heyet 1 

Bu 
akşam 

20,30da 

(S •• u t kardeş 1 er) 
Bu 

akşam 
20,30da Vodvil: 3 

kızın şayanı 

perde. Ayrıca: Meşhur Miçe Pançef canbaz heyetinin görülmemiş hünerleri, Rintintin ve Keıniksiz 

dikkat nuınaraları Sololar. Fiatlar: Loca 200 kuruş Numaralı yerler 50 kuruş duhuliye 30 kuruştur 
10175 

Kişe her vakıt açıktır . Nuroaralı yerlerinizi ve Jocölarınızı telefonla temin edebilirsiniz. Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır . 

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

- . . 
FELSEFE HOCASI Gösterilmekte olan~~ büyük mugannisi 

nına kurdu. Tabii Avrupadan dö 
nen bir dostum 
anlattı ; 

" Bulunduğum 

••• - --~ Yazan • • = •• ·ı 

\ 
HİKAYECi 

oraya devama ı 
başladım. Ve pul 
lu, yaldızlı elbise· 
4'İ beni teşhir Pden e o· ee e· ·o oo o· eo 00 0 * ·e • 

cambaz kızlar · şehrin panayır 

mevsimiydi. Gecr, yrgane eğlence 
mahalli olan Amerikan isketingi 
donanmış, her tarafı elektrik ziya
siyle aydınlatılmıştı. Gişeye duhu 
liye ücretini vererek mavi bir bilet 
aldım, içeri girdim . 

Böyle makaralarla patinajı hiç 
sevmem. Fakat başkalarının bu teh 
liJceJi oyunıt atılmasını seyretmek 
pek hoşuma gider . 

Tahta parmaklıgın arkasından 
bir genç kız ile bir delikanlının 
dörıdüğü1JÜ, dolaştığını, sıçradığı· 
nı, seve veve seyrediyordum . \ 

Derken, bir çarpışma oldu. Genç 
kız, bir ihtiyar erkeğe çarptı .. 

dan birinin arkasından koşnıağa , 

onunla küçiik aşk münasebeti tesi 
sine h3şladım. O. zaman hayatım, 
fırtınalı, teneffiis ettiğim hava ko 
kuluydu. Tabii aklını başımdan git· 
ti . 

Sergüzeşt, istediğimden pek 
fazla ileri gitti. l izi bas . ılar. Beni 
emrivaki karşısında bıraktılar. izdi
vaca mecbur ettiler. Evvela mu 
kavemet gösterdim. Sonra ituat et
tim . 

Cambaz kız, karım oldu ve ay· 
nı zamanda, sahneye biri sakallı 
kadın, diğeri yılan şeklinde çıkan 
iki herifin f'niştt-si oldum. Bir fel · 
sefe muallimi için ne parlak vazı
yet değil mi ? . 

izdivacımız prk şatafatlı oldu. 

AB DUL V AHAP'ın 
Ems ılsiz şaheseri 

~Aşkın Göz Yaşları I!?t 
TÜRKÇE SÖZLÜ YE ARAPÇA ŞARKILI 

Bü)•Ük filmi biitün seyredenleri ağlatmaktadır.Bu fılm senenin en büyük 
muvaffakıyetİni kazanmakta ve takdirler toplamaktadır 

DiKKAT: 
Yer bulabilmt"k için lütfen erken gelinmesi ve loca istiyen sa m 

ıııüştctilerimizin de telefonla locafarını ayırtmalarını rica ederz. y 

DİKKAT DİKKAT 
H A L K ı M 1 Z 1 N [AŞKIN GÖZ YAŞLARI] f 1 L 
MiNE KARŞI GÖSTERDiKLERi BÜYÜK RABET i N ZAR 
DiKKATE ALAN S1NEMAMIZ DREKTÔRLÜGÜ SAYIM MÜŞ 
TERILER1MIZlN BU FiLMi R_AHA TCA GÖREBiLMELERİ 
iÇiN BUGÜN 2 30 DA FEVKALADE OLARAK BiR MATiNE 

YAPACAK l'l R 

IJl Ehemmiyetle Nazardikkati Celbederiz {K~f 
10166 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüJat ve tesisc1tı her turlü E~ektrık makinaları 
1 m·s·ı telefon makinalan ve tesısatı ve ma zc .. 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
3 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Tornacı alınacaktır 
Ankara askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. F'abrikalarr 
nııza girmek istiyenlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına , 
!zmirdekilerin lzmir silah fabrikasına, vesair yerdekilerin de Umum 

Müdürlüğe müracaatları. 
27, 29- 4- 7-10- 13- 16,19, 22 10119 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bu adam müvazenesini kaybe
derek yere otururken kendisi de 
yüıü koyun yere kapandı. Bütün 
sür'atiyle koşan delikanlı da genç 
kızın üstüne yığıldı. Fakat düşer· 
ken şişman hır kadına çar1 mak fe 
lakctine de uğradı . Bu kadın da 
kocasını beraber sürükliyerek ağır 
bir gürültüyle yuvarlandı. Bir sani
ye içinde her taraf kaııştı .. Mey· 
dan da sallanan bacaklar, kollar 
görüldii, Acı sesler işitildi. ~u gü 
rültünün içinde olmadığımdan do 
layı kendi kendimi tebrik ederken 
yanımda bir ses latince bir şiir o 
kudu . 

Bütün Yeni ailem erkanı merasim· 
de hazırdı. Dua okunurken zevce· 
min amcazadelerindt:n bıçak }'U· 

tan biri kilise rahibinin asasını , 
yuttu. Hokkabazlık yapan lıir di
ğeri de hizmetçinin topladığı para 
yı yok <"tti . 

1 
Roma müzakereleri 1:---------- ·----

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek 

Dem k istiyordu ki: " Sela·net 
daima kenardadır ... 

Acaba böyle latince şiirler oku· 
yah alim zat kimdı? Başımı çevi
rip baktım. lsketingin sahip ve mii 
dürünü gördüm. Hayret etmiş ve 
hayretimi de izhar etmiş olmalı · 
yıın ki : 

Yanlış okumadım değil mı 
dendım ? dedi . 

Hayretim gittıkçe artmıştı . Bu 
patinaj sahibinin kafasında latince 
şiirinin ne işi vardı ? . 

Muhatabım, tevazuyla, söz.üne 
devam etti : 

- Hayretinizi pek tabii bulu
rum .. Panayıra gelen adamlar bil · 
hassa oyun oynatanlar, öteberi sa· 
tanlar, tabii edebiyattan pek te 
anlamazlar. Fakat ben alelade bir 
gazinocu değilim . Yüzünüzde bü · 
yiik bir ciddiyet ve samimiyet gör 
düğüm için size hikaye mi aıılata · 
rak merakını ı tatmin edeceğim .. 

Ben yüksek muallim mektebinin 
felsefe şubdi mezunuyum.. Aşağı 
yukarı on sene evvel bu şehrin li
scsiı.ıc felıcfc hocası tayin olundum. 
Bu ılk mcmuriyctimdi. Burada ha· 
y.1t müthiş surette hazindi . 

Gidecek, gezecek bir yer yok· 
tu. Sıkıutıdan ölüyordum. Derken 
bir at cım~azı kumpanyasa r~ıe. 
çıdenıu fehriq bd yik meyda 

Ve kimse, bu paranın nereye 
gittiğini anlayamadı . 

Tabii, bu büyük bir rezaleti .. 
Lise müdürü, maarif müfettişi bana 
ayrı a)' rı birer tevbiname gönderdi l 
ler. 

Aaıkadaşlannı, beni gorunce 
Laşlaıını çcvirmeğe talebem yüzüme I 
karşı bağırmağa başladılar, Artık 
kerkesin nefret ve istikrah ettiği bir 
adamdım . istif aya mecbur oldum. 1 
Kayınpedcrim beni cambazlıaneye 

direktör muavini tayin etti. Aynı 
zamanda muhasebe vazif c: si de be
nim üzerimdeydi. Bu işi gayet mu 
vaffakiyetle idare ettim. 

O zaman, yüksek muallim mek 
tabi mezunlarının isimlerini munta 
zaman neşreden salnamede herkes 
şu yazıları okudu: 

"Mösyö (X) ... felsefeden mezun 1 

Viktorya cambazhanesi direktör wu 
avını . " 

Tabii tekrar takbilınamelcr al· 
dıın. Eski mezunlardan bir kısmı 
protesto yağdirdılar. 

Bu hücumlara mukavemet dtim 
Scbatımı bozmadım. 

Cambazhane terakki etti. işi 
doğrudandoğruya kendi üurimc 
aldım. 

Sonra bu isketini tesis ettim. 
Her giin geçtikçe muvaffakiyc 

timden dolayı kemJi kt-ndimi tebrik 
ediyordum. Pariste de böyle mi bil 
mcm. F "kat burada patinajı herkes 
çok se'(iyor. Avuı; dolusu para ka 
zanıyorum. 

Şimdi zenginim. Y dkında domuz , 
culuk ta ed cetim. Fak at f clsdeyi 1 
terlcetanedim. Bu hafta fc,aefe mcc 1 
maa11ada Eflitun• c •ir zunr u b ! 

- Birinci salıifedcıı arlan 

Montagpost gazetesi diyorki: 
"Yeni bir Aurupa bul11 c.rıına Ak 

deniz buhranır:a karşı boş ellerle mi 
harekete geçilrcek? Roma seyaha 
tinden evvel Çember layn kendine 
bu suali sormuştur. Fak at buhran
lar bu şekilde izale edilemez . ., 

Bu gazete, "ispanya meselesinin 
gun geçtikçe tebellür ederek yapıl 

makta olan Roma görüşmel,.rinin 

b:ışlıca mevzuunu teşkil ede· 
cegiıı i" kaydettikten sonra F rango 
tarafından kazanılacak olan zaferin: 
gittikçe sar.h bir şekilde göründügü 
nü tebarüz ettirmektedir. 

Dığer cihetten bu gazele Avru 
pa bakımından lspaııya meselesinin 
bir Akdeniz muvazenesi mesele~ i 

Alsaray 
Sinen1asında 

Bu· akşam 

Aşkla vazif eııin mücadelesini Rus 
saraylaııııı bütün çıplaklığıyle 

gö. teren senenin en his i en 
ınliessir şalıeseri 

(Mahkumlar kalesi) 
Aşk , lıis , h ·yecan casusluk fılıııi 

• ı kısım hepsi birden 

Baş rolde : 

ı\NNA BELLA ·PIERRE RE.NOIR 

(Mahkumlar kalesi) 
olduğunu yazmakta ve şu sözleri il5 1 A LAVE olarak : ve eylemektedir. 

ni mutlaka görünüz 

"Gerek Mıısolini, gerekse Çem· İki kısını dünya haberleri 
berlayn için ınevzuuhahs olan nok 
ta, devletler arasında Lir ınnvaze 

ne teminidir ispanyanın Moskovanın 
bir şubesi haline geldikten so ~ra 938 

SiNEMA : Müteaddit soba! ula 
ı sıd ıl maktadır 

tarihli lngiliz · ltalyan itilafiyle ga. ı ;_ ___ -

renti edilrn Akdeniz<leki statükoyu T" J h k Ad 1 

10178 

altüst eden bu hareketi artık durdur ur { ava uruınu ana 
malıdır. şubesinden: 

lskenderun: 11 (Hususi muhabi · 
ı imizden) Paristen Beıuta gd<"n 
bir telgrafa göre, Musolini Çember. 
layn ile yaptığı müzakerelerde Suri 
ye ve Lübnan ltalyanın geniş iınti 
yazlar tclebindc bulunduğunu mev· 
zubahsetıniştir. 

Şubemize ait kurban derileri 
24 1 939 salı günü saat 15 de Ku 
ruın binasında satılacaktır. 

isteklilerin o gün Kuruma gdmc 
le ri ve şeraiti anlamak lizere Şl•be · 
ye u2ramaları ve dellalı görmeleri 
ve bundan başka mülhakattan bazı 

maka!~ neşretmek üzereyim. Bu, 1 !arına ait d~ri şarlnitmelcrini ve iha . 
hiç ciiphesiz fels•fe aAlemı•nde bu"yu"k le •• 1 • o ., • k ' 1 1 

v '" • gun erm~ ogrenmc ısteyen erin 
bir hareket meydana getirecek tir. yıne şubemıze başvurmalar 1 ilan olu . 

Muhatabımı memnuniyetle se· 
limladım, 

nur. 
13 15-18 21 10172 

Noter Harç Tarif esi Kanunu 
J\tı lml tmı 1ıı: .! I r, l'J ı ' 

,Ilı rı tarıhı: I , l ')J I/ 

_ Dünden artan · 

E 
. 1 nıu"ddrti bir seneyi geçerse her ~en" ı<;İn ~v 

.. manctı verme ve a ma 
velce alınan harçın yarısı alınır. 

d l k I'lırt1lartl1111 u/111t1t al. lıan /ar 
7 liri. ptırm111 llll ıa .a 

Madde 22 _ iş y~pancı nıeııılrketlerin ~ağıd ;c. paraMlar1ı. iizı·VrinkeAyl a-
K 

10 uncu maddesı mucıbıncc: a ıye c a C· 
pılırsa Damga anununun .. ·r · k 
. · d b' t bit ve ılan olunan lısteye gore ur parasına 
tınce her altı ay a ır es • I . . 

. .. · harç alınır. Yabancı ın<1drnı para ar uzerıne ya-
çevrılerek Lunun uzrrıne . · J'I k b .. · d . . ~ re kıyrnetlerı tahkık e ı ere unun uzcrın en 
pılan ışlerde pıyasaya ~o J h' dl · h · • 

1 
1 sa maktu lıarç alınır. , ısse sene erı, ta vıl-

ve kıymetten an aşı amaz M ı· V ,_ -1 • D . ·b· k meli d<"ğişerı evrak ve a ıye e ... a etınce am· 
lerı~ banknotlıtr gı ı ıy . ,. . ı k 
ga Kanunu mucibince tcsbit ve ılan edılmeyen yapancı parla adr v~ ıy-

.. . ı rsa borsada ve borsa olmayan yer er c tıcarel 
metlı evrak uurıne yapı 1 

• .. • T" k •• •1 k alınacak malu nat, uzerınc ur parasına çcvrı-
odalarından oğrenı ere 
lip bunun üzerinden harç olınır. 

A aııırnıuı Mt·r'" etı 

Madde 23 
Bu kanun 1 Eylul 1938 tarihinden itibaren ıncr'iycte 

gırer. 
J\tJlll tU Urllll'C / ft•r 

Madde 24 _ Bu kanunun yürlitülmesine icra Vekilleri 
3 7 1938 

Heyeti me 

murdur. 
(SON) 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

Madde 1 - Türk Ceza Kanıınunun 19 maddesi aşağıda yanlı şekıl 
lerde değhtirilcrek numaralan lıiularınJa yaıılı maddelerin yerme ıka· 
nıe olunmuştur. 

Madde 102 - Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvahn maadasan 
da hukuku amme davası: 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

" 
PAMUK ve KOZA 

KiLO flATI 
CiNSi ! 

- Satılan Mikdar 
En az En çok 

K. s. K. s. Kilo 
8,50 • 8,95 - - --..___...._&; =~ 

Koza ı_ 
--riyasa parlağı - -- - -33,75- - . 1 36 • 

Piyasa temizi • 27 1 :2.so 
1 - - 1 --
1 

Klevland 36 1 41,50 

y A PA Cı 
~yaz 

1 
-

1 1 -Si-yah -

ç 1 c 1 T 

ı ~ <.12 

1 
Yerli "Yemlik. 

--1 • •Tôhuııiluk. 5 . 
HU B u B AT 

Buğday Kıbrıs 
----~ 

1 
• Yerli 

Meİıtane - - ---· --
• - -Arpa - -----Fasulya 

-Yiııar - ~---
~ 

--- . 
Delice -- - -
Kuş yemi 
Keten tohumn 

-1: 
-

Mercimek - -
-- --Susam 1 

u N 
Dört yıl~ız Salih -- -... üç • • - -:c .:: Dört yıldız Doğruluk ., ---- -~ o= üç ..a c: • . - -..Q -= Simit .. 

~ "' --- -> Dört yıld_ı_z Cumhuriyet " - -"' '-" -- -
r-- üç .. " --

Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo v~ Para 

t2 I J I 1938 I ~ Ba u ~asıı ıddn alınnıışlır. 
l'Fnr Sun l ım 

--~ - -- - l s r~1_4 _ liret - - --
Hazır 1 1 - -----·--- Rayişmaık 1 • 2. Kanun Va. . 4 80 - - ·-- Frank (Fransız) 

1 3_1 3f Mart 4 ' 78 SterGn ( ingiliz ) .. 
- ·---~ · 

4 / 08 
- 5 88 

Hind ha11r · Dolar ( Amerika ) 
1 ! ~~ı- b* - ---- - --~ - - 28 Nevyork 8 1 - Frank ( i'Svire J 

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

Herkesin çok • 
ıyı bildiğini 

•• 

Om er B.aşeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş VE Kok 
Sobaları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok+ Ateş Ekonomi 

\ Satış yerleri • 

Hükumet caddesi telefon 168 
•• 
Omer Başeğmez 

9490 74-90 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistcn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogıuya mÜe!sese na

mına getırilrn ın nıüntthap. ta1e \C kckulu çavlardaıı \Ukuf ve İlma ile 
yapılan haımanlardrr. Her ztvke göre d( ğişın nLmaralı leıtipleri vardır. 

Muhtelıf ciııs ve lü>üklükte lutu ve ı;alrctlır içeri~inde satılır. Ambalaj. 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
ctıketi nefaset ve halisİ)elın ı n trnıiııatıdır 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticarcthPnesı ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ~ btaıılul Ta~nıiscnü l'l'o. 74 ( Ku" ahvcci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK -- İstanbul C. 

inşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü statik hesaplarda beton arme 
ve mimaride mütehassıs olması şarttır. İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istid~ya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu' 
ilan olunur . 10162 10-13- 15-19- 21 - 24 - 27- 31--5 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac~k n;uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

16-156 10116 Numara: 200 

. .'Kiımbarat biri 
1 

-':;. 

• 
' . 

TllRJCIYl! 

ZIRAAliBANKASf 
----· -·--·-.-·--~----.. ----

,. 

Adana asliye birinci 
hukuk hakimliğinden: 

Adanada Ağazade gökş~ıı lıa 

tun vakfı mütevellisi Çukur mes· 
cıt mahallnsindrn 48 No: lu evde 
mukim Raur batinin Adanada Dur 
muş vakfı mahalle~inde ıO No: lıı 

evde oturmakta iken bılah~re bu 

1 
mahalleden çıkıp meçhul lıir tarafa 
giden demir oğlu Yu.uf aleyhine 
ikame eylediği lıedeli icar ve tabii 
Y'' davasını yakılan duruşması so · 
nunda müddea aleyhin müddeiye 

ait ait haneyi 937 teşrinisaniei ip t ı 

n 

l .. 

dasın ,Jan 938 senesi temmuz ayının 
nılıaye tınc kadar işgal ettiği anlaşıl 

dıgmdaıı ve müddea aleyhi mumai 
leyh bu haneyi scneliğirıı 120 liıa 
Üzerinden müddeiJen kiraya aldığı 
tahakkuk ettiğınden işgal müddeti 
ol.ın 9 aylık bedeli icaırn yekünu 
bulunan 90 liranın ıııüddeaaleyhten 
tahsiliıı l e müddeiye vcrılmesine ve 
ıııesar ifi mulıakeın eııin müddeaaley" 
he tahmiline ve ldhliye hakkında; 
ittihezı karara mahal olm~dığı.ıa 31 · 
12-938 t a rı hinde karar verılJiği ıııüd 
dcaaleyhin nıalürnü olmak üzere ilan 
o!unur, 10177 

Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı 

Antakya Başkonsolosluğundan 
1. - Eksi itmeye Konulan iş: 
Antakyada Belediye bahçesinde yapılacak B3ş Kon!olosluk binası 

olup keşif bedeli (10258) !sterlin (2) Şilindır. 
2. - isteklilerin bu işe ait şartname ve merbutu evrakını (25) Su 

riye lirası mukabilinde Baş Konsolosluktan alabilirler . 
FA 
HE 3. - Eksiltme 26/1 1939 Perşembe günü saat 15 de Antakya Baş 

Konsolosluğu binası dahilinde Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 
4. - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır . F 5. - Muvakkat teminat (769) !sterlin (7) Şilindir. 
6. - fsteklileıin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
A) Ticaret Odalarına kayitli bulunduklarına dair vesika, 
B) Evelce bu gibi inşaatı başardılarına dair Nafia idaresince veril . 

miş vesika, mezkur vesikalar ilandan sonra alınmış olması şarttır. 
C) - istekliler mühendis olmadıkları t• kdiıde, inşaatın sonuna kadar 

fenni mesuliyetini deruhte edecek bir mühendisi göstermeleri şarttır. Paris 
Hav 

13-15-18-22 10174 ransı 
1 -

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

Adana birinci icra Memurluğun· 
dan : 

D. No: 39 - 21 1 
Mustafa oğlu Mehmede borçlu 

Süleyman oğlu Hayrullahın . 

Açık artıı ma ile paraya çevıilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 
Adana ın Eyriağaç köyünde ve ta
punun kanunusani 9.!6 ve 927 se 
nelerinde ve 33,195 No. larında 

kayıtlı 750 dönüm hisseli tarlası. 
Gayri menkulün bulunduğu mev 

ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Adananın Eyriağaç köyünde şar . 

kan ve şimaien şif garben Ali efen . 
di cenulıen tarikiam ile çevrili . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümüne ( 12 ) lira kıymet 
takdir edilmiştir . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Adana Birincı icra memurluğunJa 
birinci arlırınası 13-2 - 939 pa 
zartesi günü saat 10-12 de ve 
ikinci artırması 28- 2- 939 Salı 

günü sa;.\ 10 - 12 de. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şarlnamesi lıan larihinden itibaren 
939-211 numara ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda 1 

yazılı olanlardan fazla malümat al
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
211 dosya numarasile memuri -
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu levdi 
edilecektir . (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir!ikte memu· 
riyetimize bildirmelerı icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şıni bulmaz veya salış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğe-r 

alacaklılar bulunup ta bedel bun · 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının ınecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayıl'i saatta yapılacak artırmada, 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecnıuundan fazlaya çıkmak 

ş;;:tile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih:ıle 

yapılmaz Ve satış talebi düşer 

ısı ye 
ıma d 

6 - Gayri menkul kendisine ihııcsin e 
le olunan kimse derhal veya verilen a~ışt 
mühlet içinde parayı vermezseihal<~un1as 

k d
. . •ec ıs 

kararı fesholunarak en ısınden ev· ıay 
vel en yüksek teklifte bulunan kims~ir 
arzelmiş olduğu bedelle almağa ra:ıı':ıyle 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun- leryo 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- utku 

k 1 k 'h tansı tırmıya çı arı ıp en ço artırana ı a' 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve ;ıha 

·- 1 · · " d b t h ıg-ını geçen gun er ıçın yuz e eş en e- üz 

sap olunacak faiz ve diğer zararlar ikten 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın meınları 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. :mişt 

(Madde 133)- Y 

G . k 1 Y k d .. · ı ransı ayrımen u u arı a gosterı eo
1 

tarihlerde tarihlerde Ada,,a 1 irci lcric'.::ını 
memurluğu odasında işbu ilan velmün 
gösttrilen artırma şartnamesi daire ıyac 
sinde satılacağı ilan olunur. 1017~lhu 

Borsa Encümeninden: 
Borsamızda oJacı bulunan A c~k 

dem Gaygusuıun Borsa ile ilişiği ~liu 
kesilmiş olduğu ilin olunur. 10180l;k 

Kömür ve odun ~c: 
H 1. k.. _ .. .. k · ı tiha 

d ıs meşe omurunun -ı ornnu 
3 kuruş otuz paraya, kuru meşe ve--. 
çam soba odunlarını da 60 par1ya 
satmakta olduğumu ilan ederim. 

Seyhan 

ğünden: 

Kömür pazarında 
Sabit Şen)ÜZ 

10169 

P. T. müdürlü· 

1-ldare ilıtiyacı için 25 X 4 S 
ebadında 1500 ve 40x62 ebadın.il 
da 1500 kı ceman 3000 dikişsiz v<, 

ağızları kapsullu para torbası, nüırı J 
ne ve şartnamesi veçhile açık eksil 
nıe suretiyle alınacakt r . 

2- Torbaların tahmin bedei 
2700 lira olup '.muvakkat temina it• 
202 lira 50 kuruştur. u 

3 -ihale 28- 1- 939 cumarte· la 
günü saat 11 de Seyhan P.T. bina r 
sın<ia eksiltme komisyonu tarafındl"d 

3n 
yapılacaktır. 

4-Tali plcrin bu işe aıt şartnl rı 

me ve mukavelename ile torba rııltn 

muneleıini görmek için müdürlo O 
kalem şd!iğinc ve eksiltmeye İştirİ d 
edeceklerin de ihale gün ve saatı~ 
da muvakkat tem!nallariyle birlık~a, 
komisyona müracaatları ilan oluno r 

10173 13 18 -22~· v 

m 

-----------~ı fa 
Ru gece nöbetçi eczane m 

Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 
•ın 

:...------------~ll'i 

Umumi neşriyat müdürü 

Mdcid Güçlü 

Adana Türksözü ırt\ltbaası 

j 

ar 


