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FRANSIZ MECLİSiNDE BAY 
HERVONUN DÜNKÜ NUTKU 

Fransa sarsılınaz1 
iNTiHAP KANUNUNUN ISLAHI LA YJHASI ÜZE
RiNDE HARARETLi MÜNAKAŞALAR OLACAK 

Paris : 13 
Havas }

ransız mec
si yeni iç· 
ma devre-
sine baş· 
rr.ıştır. Bu 

ünasebetle 
eclis reisi 

V· H ay eryo 
s4ir nutuk 
a_,ylemiştir. 
- ~eryo bu 

r- utkunda , 
hatansızların 

tlha bağ· 

e~ 1ığ~nı t~-
')rruz ettır-

ar lkten sonra 
etnları söy

r. Jmiftir : 
3)r:- Yakında 
lentansız bay . 

1 J~ının 150 
C'1cı yıldö
velmünü kut· 
re fYacaflz . 
1 7jlhu içimiz- Bar Heryn bir n11tlmndıı 

e samimiy~tle yaşatıyoruz . Fakat 
bilinmeli ki Fransız imparatorluğu 

lrsılmaz. Ru sarsılmaz varlık üze
('de ısrarla yürüyeceğiz . 

Parlamentonun tasvibine arzedi
A. ıcek tedbirler meyanında intihabatın 
. . bkuna yeniden kıymet takdir ve 
ıtı lir borcun tahvil edilmesine müte 
80 ik mühim bir imali kanun vardır. 

Muhalefet mcvkiindc bulunan 
lcenah , ihtiyarlar için tekaüdiye 
30 İkincileşrin grevcileri için affı 
ami istemek suretiyie hükumete 
cuma hazırlanmakta olup bilhassa 
ihabata ait ıslahat meselesi dola-

yısiylc çok şiddetli münakaşalar ya
pılacağ'ı tahmin edilmektedir . 

iyi malümat alan mahafil , hüku
metin ucnz para siyaı>etine kuvvet 

vermek ve bu huşusa müteallik bir 
kanun teklif eylemek niyetinde oldu· 
gunu beyan etmektedir . 

Salahiyettar ınalıafil, sernıayele· 

rin avdet etmesinin ve yeııi rüsum 
ile bütçe muvazenesinin temin edil· 

mesinin milli borcun tahviline ve 
Fransa bankası altın ~lokuna yeniden 
kıymet takdirine medar olacağını 

beyan etmektedir . 

YENi DÜNYADAKİ HAREKETLER 
a 

•• 
MERiKA MUDAF A 
SiNi iSLAH iÇiN 

4 552.QQQ.QOO Dolar tahsisat 
ınc 

iz v UZVEL T'IN 
nü _ 

eks R MESAJI 
ALASKA, HAVAY, PANAMA VE 

PORTORIKADA AMERIKALILAR 

BÜYÜK TAHKiMAT YAPACAK 

Y••lngtan : 13 ( Radyo ) - Amerika CUmhur Reisi Ruz
lt'ln Mllll MUdafaaya MUtealllk bir mesajı ne,redllmektedlr. 
"'••aJda Amerika Mllll MUdafaaınm ıslahı için 552.000000 

larllk bir kredi açıldığı bu 
ramn 45.000.000 dolarının 
duya, 85.000.000 dolarımn 
nanmaya, 110.000.000 do
ının slvll pilotluk tecrübe . 
ine, 27.000.000 doıarmın . 
nemanın tahkimine 32.000.· j 
O dolaruun harp malzeme-
de çah,maya muaald husu
müe•••••lere, mUtebaklal

de Alaaka, Havas, Pana-
' Portorlkoa tahklmatlna 

l"f•dllecejil blldlrllmektedlr. 
Ayni zamanda mesajda şunlar 
vardır : 

- " Dünyanın mütemadiyen de
mekte olan şartları bizi, koruma· 
ıne~~ur oldutumuz hüriyeti mü
aa ıçın tedbirler ittihazına 1'CV· 

. ~k~e ve Milli Müdafanın takvi· 
ı ıhtıyaçlaranı elbirliti ile temine 
bUf bırakmaktadır . 

TUNUSTA 
İtalyanlara iş yok 
Poma: 18 - Tunusta çıkan Tu 

nis Soir gazetesi yazıyor: Öğrendiği 
miıe göre hüküınet ve nafıa işlerin 
de artık ltalyan amele11ine iş v<!rİ 1-
miyecektir. Hükumet hu yerleri F 

ransızlar ve Tunuslulara tahsis ede· 
cektir. 

Mezkur gazete, halyanların Tu· 

nusa girmelerinin sureti katiyede 

men-:dilmesini de talep ediyor. 

Belçika ademimüdahele 
komitesinden çekildi 

Amerika, sreçen harpte hazırlan · 
rnıştı. Bu günde temamiyle hazar 

_ .. rgildir. 
Fakat haıırJannıaaı lizım. Çün

bugünkü vaziyeti içinde aalhu 

Londra: 13 (Radyo) - Alman 
malumata göre, Belçika hükumeti 
lıpanya işlerine idemimüdabele lco· 
miteainden çekilditini lngiltere ve 
franıaya reamon bildirınittir. rü ranti etmcte mukt 4fetildir • 

Boy Rü§IÜ Aras 

B.A R A 5 
LONDRA 
ELÇiSi! 
İngiliz hükumeti istimza

cımıza muvafakat 
cevabı verdi 

Ankara : 13 ( A. A. ) - Sabık 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüs 

tü Aras Londra Büyük Elçilitine 

tayini hakkındaki hükumetimiz ta· 

'rafından olan istimz tca lngiltere 

hükumeti ağremanını vermiştir . 

Ankara: 13 (A. A.)- 1340 ma • 

li yılı başından 1935 mali yılı so 

nuna kadarki senelere ait olarak ta 

hakkuk ettirilmiş ve şimdiye 'kadar 

tahsil edilmemiş olan arazi vergisi 

bakiyesinin munzam kesir ve cezala 

riyle birlikte affına dair bir kanun 

liyıhası :hükumetçe Büyük millet 

meclisinin tasvibine arzedilmiştir. 

Kredi anlaşmalarında 
sa tın alma işi 

HÜKÜMLER 
KONULUYOR 
Ankara ; 13 - 2490 sayılı ar

tırma, eskiltme ve ihale kanunu, 

devlet daireleri için yapılacak alım 
ve satım muamelelerinin tabi ola . 

cağı esasları tesbit etmiş ve bü· 
tün mu·c1meleler bu kanun hüküm· 

leri dairesinde tereyan etmekte 

bulunmuştur. Halbuki son zaman· 

larda 3425 sayılı kanun ile tas· 

dik edilen lngiliz kredi anlaşması 
mucibince devlet daireleri için in· 
glltere'den ehemmiyetli miktarda 

mübayaatta bulunmak icap etmek· 

tedir . 

Bundan başka yakında müza· 

keresine başlanmış olan Almanya 

kredi •nlaşmaıu da ayni mahiyet· 

te, yani Almanya' dan bir kısım 
eşya ve levazım mübayaası için 
hükümleri ihtiva edecc.ktir . 

Bu anlaşmalara müesteniden 
gerek lngiltere'den ve gerekse Al· 
manya' dan yapdacak olan mübayaa 
!arda 1490 oumarab arbrma ve ekıilt 
me kanunun vazetmif oldutu esasla 

1 -Gerisi dördüncü sahifede-

ROMA KONUŞMASI BiTTi 
ÇEMBERLAYN 

BUGÜN 
DÖNÜYOR NETiCE • • ?? • • 

ajanslarının verdiği malumat Bütün 
hiçbir 

dünya 
müsbet netice alınmadığı yolundadır 

ROMA .. BERLIN - TOKYO MÜSELLESİ ASLA BOZULAMAZ! 

Roma: 13 (Stefa~i)- lngiliz baş • 
ri kili ile bay Musolini arasında mü. 
zakereler son bulmuştur. Dün son 
konuşma ~aat 17,30 :da Venedik sa-
:rayında olmuştur . Bu konuşmalara 
Lord tHalifaks ile Kont Ciyano da 
i!tirak etmiştir. 

Konuşmaların ne netice verdiği 
meçhuldür. 

Paris: 13 (Radyo)- Havasın Ro 
ınadan iyi bir kaynaktan öğrendiği · 
ne göre, Roma görüşmeleri hiç bir 
neliye varmamışhr. t:iörüşme esnasın· 

da gf:rek Musolini ve gerek Çember
layn çok az söz söylemişlerdir: 

Ciyano İtalyanın isteklerini, Lord 
Hı1lifaksta İngilterenin tezini okumuş
lardır. 

MAARiFTE HARARETLİ 
BiR ÇALIŞMA BAŞLADI 

MEKTEBLERDE KURULACAK SPOR BiRLiKLERi 
TALiMATI BUGÜNLERDE iKMAL EDiLECEK 

[Ankara - Klnunuaanl] 

M~a.rif . Vtkaletinde Son bir kaç \ 
haf ta ıçınde çok ha retli bir çalışma 
başladı. Maarifimizin mühim mevzuları 
üzerinde tetkikler yapılmakta esaslı 
kararlar alınarak leşkıh.ta lebl ıkat 
yapılmaktadır. 

ARZULARI 

aşağıdaki hususlara riayet etmeleri 
lüzumunu teşkilatına bildirmiştir: 

Öğretmen, filozofi deslerinde is· 

tifade olunmak üzere Bakanlıkça 

- Gerisi ikinci sahifede -

K ~ > d edildiğine göre, ltalyanın 
Aınerikadaki istekleri konuşmaların 
merkezi sikletini teşkil etmiştir. 

İ~panya işlerin de temas edilmiş 
isede fikir teatisi, umumi bir ma 
hiyet almamıştır. 

Ekonomik meselelerde gözden 
geçirilmis isede, bu vaziyette de bir 
ınüsbet netice alınamamıştır. Roma 
mahfillerinde bu müzakere neticesi 
muhtelif bedbin tefsirlere yol açmıştır 

lngiltere Nazırları cumartesi günü 
(bugün) saat 12 Romadan Londraya 
hareket edeceklerdir . 

Bu akşam lngiliz elçiliğinde bir 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafette de 
birkaç daki~ alık hususi görüşmeler 

yapılmıştır. 
Londra: 13 (Roytet) - Roma ile 

sıkı temaslarda bulunan lngiliz siyasi 
müşahitleri , Musolini - Çemberlayrı 
arasında hiç bir anlaşmaya varılmadı 
~ını beyan etmektedir, 

İlave olunduğuna göre, Kont Ci 
yano, Roına·Berlin-Tokyo meselesinin 
asla bozulamıyacağını izhar etmiştir 

lıalyan taleplerinin hiç birisinide 
lngiliz nazırları kabul etm.cmişt i r . 

Mu~olininin bilhassa ispanya me
selesini hiç münakaşa etmediği söy· 
lenmekledir. 

FILIST1NDE 
ORFI iDARE 

Kudüs: 13 (Royter) - Filiıtinde 
yeniden çarpışmalar olmuştur. Hay· 
fada gün battıktan sonra ışık yakıl
ması ve sokaklarda gezilmesi yasak 

edilmiştir. 

Maarit Vekaleti, gerek derslerin 
vaziyetini ve gerekse Muallimlerimi
zin arzularnıın ilk planda göze al. 
mış bJlunınaktatır. 

Maarif Vekaleti lüzumsuz muha
bere yolu açılmaması ve müracaat 
sahiplerine kati cevap verilmesi hak
kında teşkilatına mühim bir tamim 
yapmıştır. Tamimi aynen yazıvorum: 

SURiYEDEKi SON 
KARIŞIKLIKLAR 

''Bütün işlerin alakadar kanun, 
nizamname ve talimatnameleri ile 
tesbit edilmiş olan hükümlere göre 
yürütülmesi gerektiği tekmil Maarif 
Vekaleti mensuplarınca malum o lma
sına rağmen bazı Maa r;f ve okul id ,_ 
relerince i ş sahipleıine bu hiikümlcre 
göre kati cevap vermek lazıın gelir· 
ken bir defa da vekilliğe başvurul

masının tavsiye edildiği gfüülmekte
dir. 

Ne yolda yürütülecekleri ve hal· 
lolunacakları bir kanun veya nizam. 
nam •, talimatname, talimat ve emir
le tayin ve tasrih edilmiş işler için 
müracaat sahiplerine idarelerce müs
bet veya menfi e~vap verilmesini ve 
bu konularda işler için vekilliğin lü-
7.ıımsuz yere, işgal olunmamasını ve 
işlerin sürüncemede kalmasına mey
dan verilmemesini önemle bildiri
rim.,, 

Maarif Vekaleti beden terbiyesi 
umum müdürlüğü teşkili ha"kındaki 
kanun hükümlerine dayanarak mek
teplerde Spor birlikleri kurulması i· 
çin hazırlıkla yapmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde bitecek 
olan bu hazırlıklar Maarif teşkilatına 
bildirilecektir. 

Maarif Vekaleti, felsefe derslerin
de metinlerden iştifakde hakkı baki 
kaJmak üıere felsefe muallimlerinin 

!Ademi memnuniyet 
te hemde mandater 

hem yerli hükume 
hükumete karşıdır 

REISICOMHURLA BAŞVEKiL ARASINDAKI 
iHTiLAF UÇURUMU ÇOK DERiNLEŞTi 

Halep : 13 ( hususi muhabirim~z· 
den - iyi haber alan siyasi mahafı~ 
Suriyedeki ıerginliğin son derecey~ 
bulduğunu kaydetmektedir. Umumı 
kanaat şudur: 

Yeni Ho - Komserin icraatı sa-ı 
hırsızlıkla bekleniyor. 

. Jh l" eti olan Bu ıcraat ya su a 3111 • • 

defne dalını yahut Filistin gibı genış 
bir ihtilali getirecektir. . Çok 

Şurası muhakkak ki Surıye 
mühim ve tehlikeli günler yaşamakta 
dır. k" ' 

C ·ıM·· d-m Kabinesinin• mev ıı 
eını ur u d 

her gün biraz daha sarsıl~akta 1~· 
Dolaşan kuvvetli bir şay~aya go~e 

kabine ile Cümhur Reisi Haşım Atası 
arasında ihtilaf baş göstermiştir. Ha
şim Atasi Cemil Mürdümün Parisleki 
temaslardan v Fransa ile yaptığı an 
!aşmadan memnun olmamış bunları 
hükumetin menfaati aleyhinde bulmuş 
tur. Bu itibarla pek yakında kabine· 
nin istifa ederek yerini milli bir kabi. 
neye tcrkedeccti bu kabinede doktor 

Şehbender in mühim bir mevki alaca ğ 
tahmin edilmektedir. 

BU GCJN 
-------

iç ••hlfelerlmlzde 

BİR FiKf R 
( llıkfıye) 

• 
Öpüşerek Kazanma 

( .~merika ~ktubu) 

• 
İtalya - Sömürge 

( Polıtık MeM"leler ) 

FIKRA - V. S. 



POLiTiK MESELELER 

•• •• 
SOMURGE halb>eroern 
VE i T LY- - , 

Ç emberlayn, memleketindel{i ve Arnerika 
Tahvil kuponları 1PORT AKALLARIMlz 

muvacehesindeki mevkiini bu gün 

tehlikeye k o y m u ş bulunmaktadır 

Yazan: L. o • 
1 e 

Yüzde yedi faizli Sivas Erzurum 
istikrazı tahvillerinin birinci tertibi· 

ne ait dört numaralı kuponlarının 

vadesi gelmiştir. 

Kupon bedelleri Cümhuriyet 

1815 Londra muahedesi İtalya
nın harbe girme şartlarını tasrrh ed 
iyordu. Bu muahede 1917 de. 1.; n 
Jan- dö Moryen itilafi} le itimam 

Merkez ve iş bankasınca ve bu ban 
ı m nevr a , n ter eddutlere ve tered ka şubeleri bulunmıyan yerlerde 

dut erd n s" 1 ele e düşerek mütema malsandıklarınca tesviye olunacak 

edildi. 

dı r u. l tır. 
ı ı onr , ltalya ne 

1 l re'ye, 1 e dç kre. f mtihane girecekler 
7 Mayıs 1919 da, sulh kor:f( an 

sı yüksek konseyi eski Alman sömür 
geleri için mandaları tevzile işt gal 

n A · ka'ya kızma 
ı cını Fransadan 

1 

ederken, ftalyanın baş murahası Or ahed sinin, Sonnino' 
lando bir manda talep etmek istedi. nun talıhsiz ht' abına s0 bebi)'et veren 

Fakat Hariciye nazırı Sennino v~. 1.~alya'~ırı _bugürı y~ni~en ileri sür j 
caketinin etrğinden çekti ve kulağına duğu 13 uncu maddesı şoylc formü , 
fısıldadi: .. Manda isteme, ötekilerin le en ilmiştir: " Fransa ve lngiltere 1 
Londra muhadesinin 13 üncü mad. Almanya 'nın zararına olarak sömür· 1 

desini ( sömürge tavizleri) tanımala gelerini artırdıkları takdirde. bu iki 
riyle iktifa et, çünkü 13 üncü madde devlet İtalyanın bilhassa Trablus, So 
yi kabul ederlerse, bütül' muahedeyi mali ve Libyadaki ltalyan sömürge. 
kabul etmek mecburiyetinde kalacak lerinin hııdutları meselelerinin kendi 
lardır. • lehine halli hususunda, bazı adil tavi 

Sennino. Londra muahedesinin zler talep edebilecr"ğini prr-nsip iti· 
Adriyatik hususunda gözettiği, fakat bariyle kabul ederler. Bu madde sö 
muahedeyi tanımaktan istinkaf eden mürge terki, ltalyanlar için yerleşme 
Vilson'un kabul etmediği bütün ital imtiyazları veya kend!!. ıne toprak 
)lan taleplerini muzaffer etmek düşün tenti hususunda hiç bir telmih yok. 

ceıine saplaumıştı. ltalya içın Alman tur. Burada ancak hudut meseleleri 
sömürgeleri üzerinde bir manda elde nin halli zikredilmiştir. 
etmek şansını Londra muahedesinin işte 7 son kanun 1935 de Laval 
teyidiyle mübadele etti. Musolini anlaşması bu maddenin hü 

Sonnino'un bu sabit fikri ve bu kmünü yerine getiriyordu. Hudut tas 
hesabı ltalyanların sulh husundaki hihleri yapılmıştır. Fransa'nın Habeş 1 
;nkisarlarını izah eder, ltalyan mura İmparatorluğuna alaka göstermesi ve 

1 

Dışa rıdan orta mektep ve lise 
bitirme ne olgunluk imtihanlarına 
gir !nlerin yeni ve eski terimlerden 
hangisini tercih ederlerse o terimle· 

rine göre imtihan yapılması maarif 
vekaletince uygun görulmüştür. 

Maarif müfettişlerinin 

askerlik yoklamaları 

Maarif vekaleti müfettişlerinin 

askerlik yoklamaları hakkında Milli 
müdafaa vekaleti yeni bir karar it· 
tihaz etmiştir. 

Bu karara göre müfettişler tef· 
tişc çıktıklarını bulundukları mahal 
lin askerlik şubesine bildirmiyecek· 
ler ve senelik yoklamaları için bu
lundukları mahallin askerlik şubesi
ne tahriren veya şifahen müracaat 
edeceklerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 
hhaslarının notlarını ve hatıralarını Fransız - Habeş demiryolu hissele· 
dikkatle okumak kafidir. Fransanın rinden bir kısmının ltalyanlara terki 

1
13 KANUNUSANi 939 

bu işt~ bir kabahati olmamıştır. suretiyle .. adilane tavizler ·de bulun 
* * * ulmuştur. f ransa üstelik, ltalya'nın Gök yüzü açık. Hava hafif rüz

garlı. En çok sıcak 18 derece • ftalya Adriyatik'te bütün istedik Milletler Cemiyeti'ne karşı Habeşis· 
]erine nail olamadı. Vilson'un ve ay· tan'ı cebren fethine müzabaret etmek ...:=!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!==== ....... ---~ 
nı zamanda Loyd Corc'un mukave teahhüdüne de girişiyor muydu? Bu 1 

metleri malumdar. Londra muahede pek şaşılacak bir şey olurdu, ltalya 1 şarktan çevirerek, bütün sömürge· 
sine istinat eden ltalyan taleplerinin nın davasını Cenevrede müdafaa hus ler meselesinin ve Akdeniz muva
halyanlar fiyume ve Arnavutluk'da .usunda gösterdi~i sebat da aksini 

k. f d' bb" 1 . 1 b h d ıspat eder. ı er ı teşe us erıy e u mua e e .. • * 
yi ilılal ettikten sonra, müdafaası 
güçltşti. Fakat Fransız murahhasları 
mütemadiyen tarafları uzlaştırmıya 

çalıştılar, 
Sonra Anadolu meselesi ortaya 

çıkb. Sen - Jan - dö - Moriyen 
anlaşması ltalyanlara lzmir'de ve ci 1 

var mınhkada imtiyaz hakları tanıyor 
du, Vilson'un bir müdahalesi üzerine 
ltalyan murahhasları korıferansı ter ı 
kettikleri sırada. yunanlılar, kendile 
rini Mustafa Kemal'in tard edeceği 
lzmir mıntıkasını işgal ettiler. Yunan 
lıları bu harekete sevkeden Franşa 
mı oldu? Yunanlıların Anadoıu'ya 
lngiliz donanması toplarının himaye 
si altında çıkmış oldukları kim ın 

meçhulü ! değildir. 
Nihayet, o zaman Rusyanın için 

de yüzdüğü anarşi dolavısiyl , KIP 
manso ve loyd Coı c haly ,ya uüıı 
nın en zengin ülkclerind n biri o'an. 
meşhur petroller mıntıkası Kafka'lya 

da yerleşmesini te1'1if ettı ltalyan eks 
perleri sevinç içindeydiler Fakat hü 
kü·netleri bir türlü karar veremedi. 

Sonra tereddüde düşerek, niha · 
yet vız geçti. 

Akdeniz'de stratejik muvazenesi 
nin tesisi için on iki adalar kati ola 
rak ftalya'ya bırakıldı. Bugün fngilte 
rtnia Akdeniz'deki vaziyetini tehdit 
eden o adalar.,. 

Bütün müzakereler esnasında, Fr 
ansız delegeleıi ltalya'yı gücendirme 
meye ve hatta tatmine ç.alıstılar. Dot 

rusunu söylemek lazım gelirse, zaman 
zaman, akamete u~rıyan ve dağılan 
büröratik ananeleria tahakkkümü 
altında, bir hamlede çok şey elde 
etmek istiyordu, ve takibeclilecek esa ı 
slı yol bakkrnda nefsine itimat ede
ınediti için, taleplerden manevralara 

Bugün faşist politikası Fransa ile 1 

davayı ytniden açmış bulunuyor. 1 

Bunu açmak için ftalyan jmpara 
torluğunun Cenevte ve Paris tarafın 1 
dan tanılmasını ve Fransa'nın ayrı 
bir lngiliz ltalyan anlaşmasına 
razı oluşunu beklemiştir. 

ltaly~ böyle h~rekf.t ediyorsa. 
sebebi Frano;a hakkınd günü günü 
ne yanlıs ve maks:ıtlı malUmat almak 
suretiyle, memleketimizi şiddetli bir 
tazyika mukavemet edem~z. sanmış 
olma ıdır. 

1 

ftalya, • sgui olarak, B. Çem~er 1 

layn'ın tavassutunun ~endisine be-
d v d n es sli avantajlar temin e-
d c ·ni ummaktadır· 

B Ç mbeı layn'in ken 
'e Amerika mu 

v ı i z yıflattığını 

!ı lmanya'yı 

EVVORK 1 Amerikada,pi-
E Usu yasaya çıkarı 

M KT -

lan her şey reklamla satılır. Ame· 
rikan halkı kadar reklama ehemmi
yet veren ve inanan bir halk kütle. 
si trısavuur edilmez. 

Orada bir çok ikinci derecede 
• 

mallar sırf iyi reklam edilmeleri 
sayesinde büyük mikyaslarda satı. 
lırlar. Bu vaziyet Amerikada başlı 
başına bir meslek doğurmuştur: 

Reklamcılık. 

Orada malının sü· ·· ı:uünü arttır
mak istiyen tüccarlar, fabrikalar, 
reklam acentelerine avuç dolusu pa 
ra verirler. Acenteler de, kendi ter 
tip ettikleri resimler ve ilanlarla o 

zenesinin ortaya konulacağın geniş 
bir davaya, kuvvete baş vurarak teş 
rik ettirmek istemektedir. 

Almanya'nın şahsi tercihleri bir 
yana bırakılırsa, ltalya burada da 
farkında değildir ki, lngiliz imapa· 
ratorluğundan mes'ul olan B. Çem· 
berlayn'ı tehlikeye koymaktü, bu 
suretle tkendisine itimat göstermiş 

olanları biribiri ardından inkisara uğ
ratmaktadır. 

*** 
Geçen vatanperver fakat dar 

görüşlü, entrikacı ve çapraşık niyet 
li, pratik hal şekillerini sabit fikir-

ler<: feda eden Krispilerin ve Son . 
ııino'l.mn zihniyeti h~la Roma'nın 1 
bazı bürolarında yaşamakta ve genç 
lerin tuluatiyle mezcolmaktadır. j 

ltalya'nın :karşılaştığı mnseleler 
müşküldür. Fakat başkasına karşı 
değil başkasiyle birlikte çalışılmak 
istendiği günden itibaren bunlar 
mes'ut bir şekilde hallediiecekleı dir . 

OpUşerek 
nır. Sonra öpüştüğü adamı da ken· 
mali gazete ve mecmualar vasıta 
siyle bütün Amerikaya tanıtırlar. 

Reklama en fazla müracaat e
df'nler İşe piyasadaki rakiplerine te· 
f avvuk etmek isteyenlerdir. 

Onun için Amerikan mecmuala. 
rında en fazla görülen reklamlar 

sigara ve sabun re1damlarıdır. Çün
kü tütün şirketleriyle sabun fahri. 
katörleri arasında şiddetli bir reka
bet vardır. 

Reklam acentelerinin en fazla 
kullandıldan resimler ise güzel kız 

Almanyaya, Dörtyoldan oldukça 
dolgun bir ihracat yapıldı 

Kurulufu altı ayı, laallyete ba,ıedıöı dört ayı geçmlyen ko· 
eopratlflmlz bu sene 18·20 milyon raddesinde olen Dörtyol 
portakal rekolteslnln yUzde (215) ini hasat etmlftlr. Bu sene 

Almanyaya tamamen koopera
tifimiz eliyle ihracat yapılmış 
ve Uç partide l8589 standard 
beheri 32 kiloluk) 11340 paket 
(beheri :rırml klloluk) •andık 
olmak Uzere ceman 29929 
sandıkta 831 ton portakal gön. 
derllmlftlr. 

Halkevimizde 

Adana balkevi yeni yıl kış fa 
aliyetine başlamıştır. Halkevimiz he 
men her şubesinde .. geçen seneye 
nisbetle bu yıl büyük bir faaliyet 
gösterecek ve eserler verecektir. 
Pek yakında halkevi komiteler seçi 
mide yapılacaktır. 

Bu seneye kadar muhttlif eller 
le Almanyaya ganderilcn Dörtyol 
portakalları yüzde 45 şe kadar çü · 
rük verdiği halde bu sene birinci 
ve ikinci partide gönderilenlere yüz 
de 2 tesbit edildiği Almanyadan bil 
dirilmiştir, 

2 inci partiyi ~amil ~olan vapur 
henüz yoldrı 4 üncü partide bugün 
vapura yüklenmektedir. 

Maarifte hararetli 
bir çalışma başladı 1 

Geçen seneler Suriye ve Trab 
luslular tarafından mübayaa edilen 
Hatay portakalların bu sene yüksek 
iktisat vekaletinin müsaadeleriyle 
koopc.ratifimiz tarafından mübayaa 
edilmeğe başlanmıştır. 

Bu yıl [Dörtyolda ihracat ve iyi 
mal göndermek meselesi kooperati · ı 
fin faaliyeti sayesinde tam bir disip· 
lin altına girmiş bulunmaktadır. Bun ı 
dan alıcı ve satıcı da memnundur. 

Kadastro işleri 

Şehrimiz Kadastro işleri yakında 
tekemmül etmek üzeredir . Şehrin 
büyük bir kısmı Kadastro mua· 
melesi görmüştür. 

Arsa ve mülk sahipleri çok mun 
hzam yapılan vesikalarını kısa bir 
zamanda almaktadırlar . 

lstanbul maarif müdürü 1 

i 
lstanbul: 13 - lstanbul maarif j 

müdürü bay Tevfik Kut Ankaradan 
1 

şehrimize dönmüştür. 1\. vf ık Kut 1 
lstanbul maarif teşkilatı hakkında 
vekaletle l<'maslarda bulunmuştur. 

Polonyada grip salgını 

Polonyarlan gelen haberlere göre 
son günlerde Polonyada müthiş bir 
grip salgını hüküm sürmektedir . 
Poionya doktorları , salgının bu ka· 
dar şiddetli of ma:.ını, sene başından 
itibaren havaların birdenbire değiş· 
mesine atfetmektedir . Polonyada 
hastalık şehirl erde , köylerdekinden 
daha fazladır. Yalnız Varşoyada 
13,000 insanın gripten hasta olduğu 

tesbit edilmiştir . 

kazanma 
r 

rrsimleridir. Bir çok güzel kızla 

bu resimlere ınoddlik yapmak su· 
retiyle ken:lilerine iyi bir kazanç tc 

min edericr. Hele Sheila Karry a
dında sarışın bir kız vardır ki onu 

Lütün reklam acenteleri tanırlar. 

O, Amerikanın öpüşme şampi· 

yonudur. Öpüşme fotograflarındaki 
muvaff akıyeti ona hu şöhreti kazan 

c.Jırmııtar. 

Sheila hayatmı öpüşerek kaza

disi intihap etmiştir. Rankin adını 
taşıyan bu ~dam onun hakikı 

- Birinci sahifeden artan -

bastırılmış ve bastırılmakta olan 
metinlerden ikisini seçerek onlardan 

bazı bahisleri sınıfta okntacak ve 
bu metinler üzerinde izahat vere 
cektir. 

Bu metinlerin izahında: a) Bir 
fifozofi meselesinin nasıl in~elendiğİ· I 
ni ötretmek, b) O meselenın ıama· ı 
nımızdaki halini anlatmak, c) Tale· 1ı beye felsefi bir zevk vermek, d) 
Talebeyi bazı filozofi ıstılahlarına j 
alıştırmak:gayeleri takip olunacak· ı 
tır. 

Bu mvtinleri okuturken öğret· 
menin göz önünde bulunduracağı 

noktalar şunlardır: 

a} Bu metinlerin sınıfta öğret 
men tarafından okutulup izah edil· 
mesi gerektir . 

l 

b) Öğretmen , okutacağı parçayı 
1 

önceden seçmeli, sonra o parçadaki . 

meselenin , filozofun vazettiği za. 
mandaki ve şimdiki değerini söy-

liyerek irdesel dikkat için lazım 
gelen hazırlığı yapmış olmalıdır • 

' c) Öğretmen, okuttuğu her cüm. ~ 
ledeki mefhumları misallerle talebe-

ye anlatmalı 1 aynı manayı başka 
başka şekillerle söylemeli veya ta. 
!ebeye söyletmelidir . 

d) Öğretmen,metindeki fikirlerin 
vakalardan çıkmış olduğunu belirt
meli, o filozofun düşüncesinin da· 
yandığı vakaları canlandırmalıdır. 

! 

e) Öğretmen, filozofi metinlerin· 
den en aşağı ikisini okutmalı, bun· 

lar arasında karşılaştırma yapma· 
lıdır . Bununla beraber öğretmen 

bir metnin ancak lazım gördüğü 
parçalarını okutabilir . 

sevgilisidir, Onun için bu çiftin 
öpüşme resimleri pek canlıdır. 

Kız, öpüşerek hem kendi kazan· 

makta. hem sevgilisine, hem ilinat 

acentesine, hem de malı reklam c· 

dilen tüccara para kazandırmakta· 

dır. 

Reklam mahiyetinde kullanılan 

öpüşme fotoğraflarının, kendisine 
göre bir tekniği vardır. Ağızlar pek 

fazla biribirine yapıştırıldığı takdiğı 
takdirde yüzde çızgiler hasıl olur, 

burunlar yanaklara dayanarak yas
sılaşır. Neticede iki çirkin yüz çıkar. 
Halbuki reklam için yapılan öpüş-

meler gayet hafif olmalıdır. 

\.\::: GOACŞLER 

FAAL 
METOD 

M alumat denen şey'i bir 
faya sokabilmek, orf 
tesbit edebilmek için 1 

ti intibaların yardımı şarttır. 

Okuyarak, duyarak ötrenmd 
görüp, yaparak ötrenme araaınd 
fark hudutsuz denecek kadardır. 

Faal Metodun tatbiki muhalcr 
surette bir vücut hareketini icıbe 
mez. mevzii bir adali hareket de 
fidir. Vücut hareketiyle, adali hare! 
biri birinden ayırmamalı, fakat bu 
hadisenin birbirinin mütemmimi o~ 
ğunu bilmelidir. 

Maarif vekaletinin önümüzdekı 
tedris metodunda büyük değişiklil 
yapacağını öğrenmekteyiz. Muhak 
ki Vekillet, tedris şeklinde, faal 
todu ön plana koyacakhr. 

Talebenin görüp yaparak öt' 
mesi için ders levazımının çoğaltıl 
sı ve sınıf mevcutlarının azalması 

sastır. 

Bu taktirde talebe, laboratuvı 
adali intibalardan yardım, sınıfta 

sık sık derse kalkmakla - mevzii 
çene hareketi de olsa - gene B' 
hareketlerden istifade görecektir. 

işte o zaman, talebeye, faal 
dun tatbiki sayesinde, kafasında k 
bilecek malfımatı verebileceğiz. O 
man ondan bir şeyler bekliyecek, 
daha fazla bir şeyler alabilecctiz. 

TANGÜNER 

• BugUnkU progr•m 1 
Türkiye Radyo difi:i)Orı posttJ 
Türkiye Rlldyosu. - Ankara RadJ 

CUMARTESi 14-1-39 

12,30 Müzik (müzik hol F 
çaları) 

14.00 Saat; ajans haberler 
mettor· Ankara 

14.10 Türk ;müıigi (Pi) 
15.15.30 Müzik (operetlerp 

17.30 Müzik (dans saati pi 
18.00 Konuşma (dış pol~ 

hadiseleri) , 
l>U5 Müzik (dans saati de 
18.30 Saat, ajans haLet 

meteoroloji ve ziraat borsası (ff 
18 40 Türk müzigi. lnccs• 

havend faslı - Tahsin Kar• 
Aaklcı Derman, Eşref Kadri, f-4 
kay, B. Üfler. 

19.40 Nedim gecesi: 

Temsil, şiir, müzik, Ekrem 
şit, Ruşen Ferit, Mesut Ccmıl. 
müzigi küme okuyucuları, radyt 
temsil kolu iştirik edecektir.) 

21.00 Saat, esham, tah 
kambiyo nukut borsası (fiat) 

21.15 Müzik (oda müzigİI 
yano: Cemal Resi, keman: Nec:if 
kın. Üiyolonsel: Edip Sezen. Z 
tertip Si b~mol majör (Mal 
Allegro, Larghette, Allcgretl 

21:45 Konuşma (haftalJ. 
ta kutusu) 

22.00 Müzik (küçüle ork~ 
1-0ımanda aşk (Cl.SehmJ 
2-Küpidon ve Psrişe · S kı# 

aşk hikayesi (Cl.Scb.) 
1-Yaklaşma, 2 Aşk valsı, 

başa, 4 Gezinti, 5 KavgaC!k 
nşma. 

3-Barbele, folka (H. Mu~ 
4-Venedik hatırası, sereni 

Munkel). 5-Die Hydropatbdl' 
(j. Gung'l)Op. 149. 6-Aşk I' 
ba:et müzigi ( L Siede ) O~~ 

Weninger ter. 7-Esmenldı, 
tinden ağır vals (R. Drigo) 
8- Ninni (A. Gret.) ve f, 
dansları.: 

23,00 Müzik (eğlencele 
23,45,24 Son ajans babe 

yarınki proıram. 
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Telefon Beklediğiniz •• gun geldi • • • Telefon 

s 250 A r " 1 
• 
1 m a d n e s 250 a 

Bu 
akşam 

20,30da 

Plaklarda ve radyoda seve seve dinlediğimiz ünlü okuyucu Sabriye Tokses ve arkadaşları temsil Heyeti 

Bu 
akşam 

20,30da 
(Velinin çocu ğu) .... 

Vodvil: 3 perde. Yazan: Hüsin Rahmi . Ayrıca : Meşhur Miçe Pançef canbaz heyetinin görülmemiş hünerlerı, Rıntıntın ve 

Kemiksiz kızın şayanı dikkat numaraları Sololar.Fiatlar:Loca 200 kuruş-Numaralı yerler 50 kuruş duhuliye 30 kuruştur 
Kişe her vakıt açıktır • Numarala yerlerinizi ve localarmızı telefonla temin edebilirsiniz. Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır. 

10175 
Bugün gündüz 1-20,000,000 ona aşık 2- Tamara Hacı Muradın kızı 

• 

BiR FiKiR 
Sadık'ın hiz

metçisi içeri 

bir kartvizit 
getirdi.Sadık, 

kartı okuduk· 

• •• •• •• • Yazan ••••••• ·ı 

l HiKAYECi 

mani oluyor. llıte 
siz de bayan Mak· 
bule için böyle idi 
niz. Kendiniz o· 
nunla beraber ya 
şayacak halde de 

• .. #* O* O' .. ee O* •• Ot •• •• • 

tan sonra gözlerini tavana dikti . 
Celil Evranos isminde bir adam 
tanıyıp tanımadığım düşündü .. Aca
ba bu kim oluyordu ? Ziyardçinin 
kendisine sormaktan başka çare 
yoktu . Hizmetçisine : 

- Gelsin bakalım . 
Dedi. Celil Evranos içeri girdi . 

Bu , genç , biraz kambur vücutlu , 
kısa ve sivri bıyıklı , alabros saçlı 
bir adamdı Temiz fiyinmişti . 

Tavrında kibarlık yoktu. Selim ı 

verir vermez söze başladı : 
- Bıy Sadık ile görüşmek şe· 

refine nail oluyorum değil mi ? ... 
- Evet efendim. Fakat ben za 

baliıerini tanımak şerefine nail ola
catınu tabattür edemediğim için. 

- Ziyaret sebebimin ne oldu 
ğunu merak ediyorsunuz dej'il mi ? 
Eğer vaktiniz müsaitse biraz sonra 
anlayacaksınız . 

- Dinliyorum efendim . 
- Zannediyorum ki siz birkaç 

sene evvel Bayan Makbule ile evle
nen Bay Sadıksınız . 

- Evet, ti kendisi ... Fakat .. 
- Ne güzel kadın !.. 
- Bu hususta fikirlerimiz bir-

lqiyor .. 
- Ne iyi bir tabiat ?. 
- Ancak bunda fikrinize iıtirik 

etmemr.k için müsaadenizi istirham 
edeceğim. Fakat bu beyanatın se· 
bebini sorabilir miyim ?. 

- Oh, bilirim. Bir tabiat daima 
diğer bir tabiata karşıdır . Umumi 
bir tabiat iyidir denemez . Başka 
tabiatlara uyan , anlaşan tabiatlar 
vardır. Bunun aksi de olduğu gibi , 
zannederim ki Bayan M.kbulenin 
tabiati ekseriya sizin tabiatinizle 
çarpışıyordu; yahut sizin tabiatiniz 
Bayan Makbulenin tabiatiyle .. Hü-
lisa geçinemiyordunuz . 1 

- Pek iyi malumat almışsınız .. 
Yalnız, artık anlamak istiyorum ki .. 

- Biraz sabır, şimdi herşey an. 
!aşılacak, hayat gerek sizin için, ge 
rck Bayan Makbule için cehennem 
olmuştu. Hergün bir kavga, herıun 
bir gürültü .• Artık biribirinize ta
hammül edemiyc,rsunuz .. Böyle feci 
vaziyet için yalnız bir çare vardı . 

- Boşanmak 1 • 
- Evet, boşanmak.. Binaena· 

leyh her ikiniz birden buna karar 
verdiniz.. Zaten izdivacınız esna· 
smda yalnız bu kararı verdiginiz 
rün mutabık kalmıştınız .. Fakat. .. 

- Rica ederim, bana nihayet 
b!l'?'ed?itım bir fey ıöyliyecek mi· 
sınız • 

- H.y1r, bay1111.. Fakat aiz ba. 
yan Mık~uleıj ç.olc seviyordunuz. 
T abiatlenn ilinbiriyle uyufmallla
mHı ıiddotli bir afkla tevmete 

ğildiniz. Fakat istemiyordunuz ki 
bayan makbule başka birisiyle ya· 
şasın. Talik davası esnasında ka· 
rınıza müteaddit defa " Bana bak, 
tekrar evlenmene hiç razı olamam. 
Şayet evlenirsem kocanı, bizde adet 
olmamakla beraber, düelloya da
vet edeceğim ve bir tavşan gibi şi

şe geçireceğim ! .. demişsmız .. 
- Tavşanlar şişe geçirilmez 

ya, neyse .. 
- Filhakika garip bır tabir ; 

fakat bu tabiri kullanmışsınız . 
- Dokru, doğru. Şimdi anla

dım. Sabık zevcem galiba tekrar 
evlenm~k istiyor ve sizi de, bu fi· 
kirdt- bili israr edip etmediğimi 

anmak için gönderdi. Şunu biliniz 
lci fikrimde sabitim.. Ve hiç bir za · 
man müsaade etmiyeceğim . 

- Acele etmeyiniz efendim, 
Bayan Makbule evlenmek İstiyor 

detil, evlendi bile 1 .. 
Sadrk'ın gözleri hırs ve intibm 

ateşiyle parladı ve tehditle dolu şu 
sözleri haykırdı : 

- Ah küstah ah ! . 
Celil Evranos, bu sözleri İşit· 

memezlikten geldi. Sükunetle de· 
vam etti : 

- Evet, benimle evlendi .. 
- Sizinle mi? Bunu huzurum-

da söylemeğe cesaret ediyorsunuz! 
Sız kimsiniz bakayım ? . 

- Olimpiyatlarda eskrim biriıı
cisi olan bir sporcu . 

Bu cümleyi derin bir sükunet 
takip etti.. Bay Sadık'm gözleri ar· 
tık parlamıyordu. Şimdi, yerdeki 
halıya bakıyor ve başını kaldırmı · 
yordu. Alnı da endişeli bir surette 
çatılmıştı . 

Celal Evranos, st>lefinin ruhun· 
da şiddetli bir mücadelenin cere 
yan ettiğini anladı. Ba mücadele 
kıskançlık, evvelce söylenilen bir 
sözün yapılmam1sınd,m doğan mah 
cubiyct ve korku arasında geçiyor 
du . 

Halbuki Celal Evranos hiç kim· 
seyi öldürmegi düşünmüyordu .. 
liilikiı herkesin yaşaması lazım 

geleceği fikrindeydi. Bu sebe, le, 
8ay Sadık düısündü ve kemali hür 
metle şu cevabı verdi : 

- Bu da hir fikir 1 .. 

Kongreye davet 
Seyhan- Adana spor 
kulübünden: 

Yıllık kongramızı 22-1-939 
pazar günü kulübümüz binasında 
yapacap.zdu, bitin iiydeıi .. izin 
tam •••t 10 da bu tuplantıya onur 
vermelerini rica ederiz. 10181 

ı Birinci 
etibba 

yeti 

mıntaka ! Meclis toplantısı 
odası he- 1 

l d Şurayı devlet teşkilatı 
top an 1 seçimi g elecek 

Ankara: 13- Merkezi Ankarada 
olan "Birinci mmtaka etibba odası,. 
umumi heyeti t'vvelki gün Kızılay 
umumi merkezi biuasında toplanmış· 
tır. içtimaı açan oda reisi Dr. Vehbi 
Demir, Atatürkün aziz hatırasına 
hürmet için üç dakika süku~ içinde 
ayakta durmasını teklif etii. 

Bundan .sonra umumi heyetin 
katipliğine Dr. Kemal se ildi ve ida 
re heyetinin bir senelik mesai rapo. 
ru okunmuştur. 

Söz alan .Sıhhat ve içtimai mu 
avenet vekaleti müsteşarı Dr. Asım 
Arar, oda idare heyetinin çalışmala · 
rını takdirle , karşıladığını söyledik· 
ten sonra odaların lüzum ve ehem· 
miyetini tebaıüz dttirmiş ve meslek 
daşların Etibba odalarına alaka ve 
bağlılık göstermeleri icap etti~inden 
bahsetmiştir. 

Diğer bazı azalar da rapor hak 
kında düşüncell'rini söylemişlerdir. 
Bunu muteakip reye konan raporla 
yeni bü tce ve masraf bilançosu ka 
bul ve lastik olunmuştur. 

celseye kaldı 

Ankara: 13 (Telefonla)- Büyük 1 

millet meclisi bugün toplandı, veri 1 

len birçok layihaları müzakerelerini 
yaptı. Şurayı devlet reis ve azalık 
lan için tanzim edilen listenin müza 
kere ve seçimi gelecek celseye kal · 
mıştır. 

Alsaray 
Sinemasında 

Bu akşam 
Aşkla vazifenin mücadelesini Rus 
saraylarını bütün çıplaklığıyle 

gösteren senenin en hissi en 
müt-ssir şaheseri 

(Mahkumlar kalesi) 
Aşk , his , heyecan casusluk filmi 

12 kısım hepsi birden 

Baş rolde : 

ANNA BELLA -PİERRE RENOIR 

(Mahkumlar kalesi) 
ni mutlaka görünüz 

ILA VE olar ak : 

İki k1sım dünya haberlerj 

Cumartesi 2,30 da 
3 film birden 

1-Mahkumlar kalesi 
il-Çingene Prenses 

Nümune haetahanesi başhekimi 
Dr. Rüştü Çapçı ve 25 arkadaşının 
verdiği bir takrir üzerine ciimhurre 
işimiz ismet lnönüne, Başvskil bay 
delal Bayara Dahiliye vekili Vt! parti 
gensl sekreteri Dr. :Refik Saydama 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Hulusi Alataşa umumi rheyetin ta 
zımlerinin reişlik tarafından telgraf 
la arzı temenni olunmuş umumi he 
yet takriri ittifakla ve ve alkışlarla 
kabul ederek loplantıya nıhayet 
verilmiştir. 1 ili-Esrarengiz adam 

SiNEMA : Müteaddit soGalarla 
ısıdılmaktadır 

İnsan sesini taklit eden 
bir alet 

Amerikada Filadilfiya Franklen 1 
enstitüsünde yen bir alet yapılmıştır 1 
du '.alet tıpkı insan gibi ses çıkar

maktadır. Vakıa radyolar ve graıno 
fonlar da insan sesini tekrar ed'!n 

10178 
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ve nakleden aletler, takat yeni alet, 
hiçbir insan ~öylemediği halde insan 
:.esine bı!nzer sesler çıkarıyor . 

Bu aleti, Filadelfiya telefon kum· 
panyası mühendisleri bulmuştur. 

----------------------·----··-----------------------------

Müessesesi 
Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 

ve malzem~ıi telefon makinaları ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 
4 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 
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Görülmemiş bir muvaffakıyetle 

TAN SiNEMASINDA 
~~~~~~~~-----------~ 

Gösterilmekte olan Şarkın en büyük mugannısı 

ABDULV AHAP'ın ---
Ems:tlsiz şaheseri 

L'Y'" Aşkın Göz Yaşları · m:ıt 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 

Büyük filmi bütün seyredenleri ağlatmaktadı~.Bu film senenin en büyük 

ff k t .. k zanmakta ve takdırler toplamaktadır muva a ıye ını a 

DiKKAT: 
Y b 1 b·ı k . . l Atfen erken gelinmesi ve loca isti yen sayın 1 er u a ı me ıçm u . . 

1 
müşterilerimizin de telefonla localarını ayırtmalarını rıca eder ız. 
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Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

l\n.11un l\o: 3531 Kabul tanhz: 2') 6119311 

l\'em tarılıı : 16 7 J<ıw 

_ Dünden artan · 

1 _ Ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerde 

yırmı sene, kk h · 
2 _ Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muva at ağır apıs ce· 

zasını müstelzim cürümlerde on beş sene, . 

3 B d · ade ve yirmi seneden az ağır bapıs veya beş - eş sene en zıy A .. . • 
d · d h · hud hidemati ammeden muebbeden mahrumıyet, sene en zıya e apıs "a 

l d • · · · ·· t ı ·01 ciirümlerde on sene, ceza arın an oırını mus e zı . . 
4 B d ·yade olmamak üzere ağır hapıs veya hapıs yabud - eş sene en zı 

.. .. h'd t ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarını ve surgun veya ı ema ı 

ı müstelzim cürümlerde beş sene, 
ağır para cezasın ı · d · d h f f 

B. d ziyade hafif hapis veya otuz ıra an zıya e a i 5 - ır ay an .. 
.. telzim fiillerde ıkı sene, para cezasını mus 

6 B d elkl. bendlerde beyan olunan mikdardan aşağı ceza· _ un an evv 
.. 1 • k bahatlerde altı ay geçmesıle ortadan kalkar. 

lan muste zıııı a . . . b b d 1 "T" .. bb d ·k· c· gıtabıııın bırıncı a ın a yazı ı o um veya mue e 
Bu kanunun ı ın ı 1 .. 1 • .. .. 1 . d d d 

kk t ğ r hanis ceza arını ınuste zıın curum erın yur ışın a 
yahuJ muva a a 1 ' k 
. . h 1. d dava müruru zam~nı yo · tıır. 
ışlenmesı a ın e 

· M JJ l05 _ Kanunun bir seneden aşağı müruı u zaman tayin etti-
a e 1 .. k 

v . h il d h türlü ıısııli muame e ınurnru zamanı es er. 
gı a er e er 

A k 103 üncü maddeye göre müruru zaman işlemeğe başladıtı 
nca d v • • A b" k b h . d " d 't"b ren bir sene en aşagı mururu zamana ta ı a a at nevın en 

gun en ı ı a hkA . h k k 
1 d b. sene içinde ma umıyet kararı verilmemiş olursa u u u suç ar a ır v 

amme davası mliruru zamana ugrar. 
Madde 118- Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı ölüm 

·· Lbet yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cürümle· veya mue . . .. 
rin yurd dışında işlenmesı halınde. ceza murunı zamanı yoktur. A 

Madse 133 -- Devletin emniyeti veya dahili vaya beynelmilel ~iya~ı 
menfaatleri icabından olarak gizli kalma;ı lazım gelen malumatı sıyası 
veya askeri casusluk maksadile istihsal eden kimse 15 seneden aşati 
olmamak üzere ağır hapis cezasıle cezalandırılır. 

Aşatıdaki hallerde ölüm cezası verilir: . 
1 - Fiil, Türkiye ile harb halınde bulunan bir devletin menfaati na 

mına işlenmipe, 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

_____ ___ PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi 

Koza 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi-. 

En az ı En çok 
K. S. K. S. 
8,50 - -, 8,95 = 

34,50--j-34,75--
27 -:2,50--

Satılan Mikdar 

Kilo 

__________ , __ ___ -----1 - - ----- - · 

Klevland 36 --,---;:ıı:-50 
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HUBUBAT 

-BÜğdayKıbrıs ---
• Yerli ----"--Men tane-• 

Arpa 
Fasuly_a ____ _ 

-y1.ııı11 
·-~~----- - --Delice ·---------- -

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek ----
Susam 

ı-

1-
__ I __ 

1 

UN -----_Dört yıldız Salih 

üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " 
Simit 

" 
Livcrpol Telgrafları 

13 I 1 / 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
Pen~ Santim 

ı~,..,.-------------1 
Hazır 1-+ 20 Li.reı 

ı--
2. Kanun Va. 87 Rayişmark 

Mart 4 85 
Frank (Fransız) -3- 33 

" Sterlin (İngiliz ) -5-91 
Hind hazır 4 lı _Dolar ( Amerika ) 1261 52 
Nevyork 8 35 Frank ( isviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessue na. 

mına getiri len rn müntehap. teze ve hkulu çaylerdeıı vukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır . Her zevke göre değiştn n~maralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve büyüld üktr Lutu ve pahtltr içerisinde sa tılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetin;n teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel !eşcker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
b;;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; f~ta n lul Tahmısönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İsta nbul . C. 
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EViNiZE HER VAL<IT 

Gredi anlaşmaların
da satınalma işi 

- Birinci sabifeden artan -

rın tamamen tatbikına imkan görül · 
mediğinden bu vaziyet kredi ınlıış
malarının arzu edilen şehildc tatbiki· 
na engel olacacıktır , Esasen arttır 
ma, eksiltmek ve ihale kanunun bu 
hükmlcri ve fazla mübayaaların mu 
ayyen bir yerden icrasında zaruret 
olmıyan ve muhtelif taliplerden en 
müsait fiyat ve şart teklif edenin 
tercihi icap eden hususlatında tatbik 
kabiliyeti olup hakiki kredi anlaşma 
Jarında anlaşmanın yapıldığı mcmle· 
ketten mübayaa zarureti mevcut bu 
lunduğu cihetle bu gibi satın alma 
!arın hususi ve ayrı bir esasa istinad 
ettirilmesinde zaruret görıilmüş ve 
bu zaruretin umumi bir kanunla tcs 
biti icap etmiş olduğundan bu husus 
ta bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Hükumetin meclise geçenlerde 
vermiş olduğu bu kanun projesi, Ka 
mutay maliye ve büdçe eocümenlcrin 
den geçerek ruznameye alınmıştır. 

Naliye cncümeııi bu i ;tisn;;İ hü 'c 
1 mün şimJl!ik sadec~ logiliz kredesi 

ne hasrını münasip görmüş ve layihe 
yı bu şekilde yeniden hazırlamıştı. 

NEŞ'E VE ZEV~ GETİRİR 
Bu encümen. Maliye, Milli Müda 

faa ve Ziraat vekillerinin hugurlariy 
le yaptığı müzakerelerde, alınan iza 
hata göre, muayyen bir ecnebi mem 
lcketton devlet namına yapılacak 

Teşhir ve satış yeri: 
mübayaaların arttırma eksiltme ve , 

Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez ticarethanesi 
ihale kanununun tatbikinde zorluk 
çıktığı ve bilhassa bu kredcnin harp 
malzemesi için istimal edilecek kıs
mının istimalinc!e hususi bir esas ka 9490 75-90 
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TtıRJCIY! 

ZIRAAiiANmsf 

or. Muzaff 
fç hastalıkları 

ok an 
mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

17-156 10116 Numara: 200 

Telefon: 168 

Zayi makbuz 

4-7-932 tarih ve 262573 nu· 
1138 maralı 

kazanç vergisi olarak çarşı tahsil 
şubesine yatırmış olduğum (328) li 
raya ait makbuzu kaybettiğimden 

bu makbuzun hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ercğlinin Hacı mutahhir mahal · 
lesinde Hacı Süleyman oğlu Sabri 

bul etmek zarureti bulunduğu ve bu 
krcdcnin mühim bir kısmı. devlet ser 
mayesiyle kurulan teşekküller namı 
na vuku bulacak mübayaalara tahsis 
edileceği ifade edilmiş olup bu mücs 
seselcrin ise yakacakları satın alma 
farda esasen artırma, eksiltme ve ve 
ihale kauunu hıikümlerine riayet me 
cburiyetinde bulunmadıkları bununla 
beraber bu proje bunların dahi mü 
bayaalarını Vekiller Heyetince tesbit 
edılecek şekilde yapılmasını temin 
ettığındcn bu müesseselerin esas ka 
nunlarındaki hükümlere göre daha 
emniyctbahş olduğundan, büdçe en 
cümcni maliye encümenince tesbit 
edilen şekilde, yalnız İngiliz kredesi. 

r 
Türksözü 

, ne mahsus olmak üzere esu itibariy 

1 le kabul etmiştir, 

Gündelık siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra-
caat edilmelidi r. 

Satlık Bağ yeri 

Yılanlı mezreasında BayZckinin 

bağı civarında içinde kuyusu bulunan 

onbir buçuk dönüm bağ yeri satılık 
tır. Almak isteyenler kız lisesi karşi · 

sinda Merhum Abdurrahman Alinin 

evinde bayan Nakiyeye müracaat et

meleri ilan olunur. 
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Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanedir 

Ancak encümen, bu istisnai mü. 
saadeyc arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununun tatbiki kabil olmayan 
hallerde müracaat edilmesini temin 
için bu cihetin metinde tasrihini 
lüzumlu görmüş ve mahiyeti itiba
riyle proje , muvakkat bir zaman 
için tatbik edileceğinden arttırma , 
eksiltme , ve ihale kanununa mu
vakkat bir madde halinde eklen· 
mesini münasip görerek bu şekilde 
yeni bir metin hazırlamıştır . 

Yeni metin : 
Bütçe encümeninin hazırladığı 

yeni metin şudur : 

2 Haziran 934 tarih ve 2490 sa· 
yılı arttırma, cksitme ve ihale ka · 
nununa aşağıdaki muvakkat madda 
eklenmiştir: 

21!. 6. 936 tarih ve 3525 sayılı 
kanunla tasdik edilen kredi anlaşma· 
şı mukavelesi mucibince, mubayaası 
icap eden eşya ve levazım, 2490 
sayılı arttırmaı eksiltme ve ihale 
kanunu hükümlerinin tatbiki kabil 
olmıyan hallerde ait olduğu V cka · 
Jetinin mütaleası alınarak icra Vekil 
leri Heyetince tesbit edilecek esas· 
tara göre mübayaa edilir . ., 

Neşri tarhinden yürürlüğe gire
cek olan pröje, Kamutayın yarınki 
toplantısında görüşülecektir. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tiirkwzü matbaası 


