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DÖRDÜNCÜ KALKINMA PLANIMIZ 

DOKSA Mil YON 
LiRA HARCANACAK 

Ankara : 14 - Vekiller heyeti, milli ekonomin izi 
her bakımdan alakadar eden mühim bir karcr 'Vermiytir. 

edilmştir. 

Bu planın tahakkuku için 90 milyon lira ..>arfedilecek· 

tir. Hükumet planın tatbik sahasına girebiJmesi için lü
zumlu olan kanun Jayıhalarını meclisin yaz tatilinden ev• 
vel Meclise gönderecektir. 

Bu karara göre, ikinci dört senelik nlanla üç numaralı 
plan tevhit edilmiş ve dördüpcü kalkınma planı ismi al
tında beş sene de tahakkuk ettirilecek bir plan tanıim 

Halepde ki 
kaynaşma! 

Manda Hükumetine kar
şı Talebelerin isyanı! 

Halep : 14 (Hususi muhabirimiz· 

den) -· Son bir hafta içinde yapı 
lan nümayişler eskilerine nisbetle 

çok muntazam olmuş ve nümayişçi· 
ler hiçbir tecavüzde bulunmamışlar
dır. 

Bu nümayişlerd~ bilhassa Lise 
talebesi "Kahrolsun manda, istiklal 

istiyoruz ! varlığımızı göstereceğiz!" 
diye bağırmıştır. 

Nümayişlerin gittikçe artan bir 

hızla devam ettiğini gören Fransız 
askeri kumandanlığı şehrin bir çok 

yerlerine Morok süvanleriyle Sene

gal askerleri yerleştirmiş ve dele

-gasyon ile istihbarat dairesi önüne 
mitralyözler koymuştur. 

Talebe ve halkın nümayişini 
kadınlar tarafından yapılan bir nü· 

mayi~ takip eylemiştir. Yerli polis j 
kuvvetleri nümayişleri menetmemiş, 1 

yalnız asayişin muhafazasiyle m<"ş
gul olmuştur. 

SiY ASİ ZIY ARET DEDiKODULARI 

•• 
MAREŞAL GORiNG 
ROMA YA GiTMiYOR 

Göring bu aylar içinde Berlin' 
den katiyen ayrılmıyacaktır 

Berlin : 14 - Ba gün)erdc muh
telif ecnebi memleketlere vaki olan 
Diplomat seyahatlarla münasebeti 
olduğunu gösteren Göringin yakın-

larda Romaya seyahati iddia edil
miş ve bu seyahatin lngiliz Başve
kili Chamberlain,in Mussolini'ile ola
cak müzakerelerle alakadar gösteıi· 
!erek, Mussolini'nin bu münasebetle 
siyasi konuşmalarının neticesini Gö
ringe bildireceğini de tasavur etmiş· 
)erdi . 

General Giiring 

Kanunda akdedilmiş anlaşmanın ta-

fSifRi~YE< i Y AHUDi MESELESi 
~FRANSA Ingiltere milli bankalar 
N J N AS ı Direktörünün Bertin seyahati 

~ A D E ! ka d~~enk~~:ü: ~:nt:;!::!e~eer~~J~ ~~:- ecre~; ~~~~:~~~:a ş~~rh~:O~~n~[; ka 
._ reti münasebetiyle Alman gaz.eteıeri rarın verileceği beklenilmemektedir. 

G • L D • R pek dostane yazılar yazmakdatırlar, Evian - komite başgenel katibi 

~ ı 1 Ç Sırf hususi bir mahiyet ve şekil- Rublede Almanyale bu yahud müha-

i 
berat meselesine dair mühim müzake de olan bu ziyaret münasebetiyle ya 

~
. pılması melhuz müzakerelerin muhte kerelere girişecek ve Almanya ile be· 

Fransa ile katiyen viyatına dair hiç bir ihtimalden bahs raber kati olarak teminine çalışacak 
kaynaşamayız ( edilmiyor. Bununla beraber Montagu tır. 

in tercümeihaline dair mufassal neşri Dünya piyasalarının fiatlarını tes 

~ Halep : 14 ( Hususi ) - ( 0 ş hll bit etmek maksadiyle yakınlarda Ber 
Arap Llderlerlnden Saduf. yata tesadüf edilmektedir.. r. a n I 

L d line gelecek olan ngiliz endüstri ada 

~ 
lah Cablrl dUnkU nutkunda ç· ondrayı ziyareti esnasın a mevzu 

b h 1 1 l 1 mlariyle Alman iktisaclcilar arasında 
• Byle deml,tlr : ~ a s olmuş enternasiona mcse e ere 

'b' nı ı cereyan edecek müzakerelerin Monta _ Suriye Franaız lmpa. töre konuşmalar yapılacatı gı ı . ay b' 1 1 b k d k guin ziyaretiyle hiç ır a akası o ma-ratorluOunun ••il bir P•r- t zamanda bu iki tahvilat an ·a ıre 
1 k 1 k E ter dıx.ı anlaşılmıştır. Bazı ecnebi gazete 

"' 
11 

.. t J lerin Markın suni olarak indireleceğine 
raaı de"lldlr • latlkı•ıımız- ~ tör eri Baselde a d o unaca n · & 

den vazgeçerek Fr•n•a ile nasionalbanka tediyati içtimaına ea • t 
k Juk eden mühim meselelere dairde dair havadisler Berlin şiddet e tekzib 

•rna•m•mlza lmkln YOk· ( etmekdedir. 
tur. ÇUnkU böyle bir siya. ı şimdiden aralarında bir müşaverenin 

l ••t dUfUnce lfllaa m•h· -----------------
} kOmdur. 

~~~~~ iSPANYA DAVASI 
IK O u 

a 

Karadenizde 
fırtınalar ! 

IHTILALCILARIN TAM GALEBESiYLE 

ARTIK KAPANIYOR 
HÜKÜMETÇILER RİCA T EDiYOR 

lstnnbul : 14 (Telefonla) _ Şi· ı . 
mali. A.nadoluda~ gelen haberler, şid· CÜMHURIYF.T HÜKUMETi BARSELO 
detlt bır. k~şın huküm sürmekte oldu· NDAN VALANSIYAYA NAKiL EDiYOR 
ğunu bıldırmektedir. Bilhassa Kara. 
denizde şiddetli bir fır~ına ve r . 
h-k- - k . ıpı 
~ um surme tedır. Deniz postaları 

1 

bır kozaya meydan verilmemesi için 
limanlarda beklemektedir 

' 

Pazar ve Pazartegi günleri şe· 
hirde, lokanta ve fırınlar da dahil 

olmak üzere tek bir dükkan açık 
değildi. Halep 935 teki ihtilal gün 

lerini andırmaktadır. 

VVilhclmstasse bu iddiaların kül- ı 
!iyen aslı esası olmadığını bilakis · 
Göringin bu zamanlarda Almanya 'yı 
katiyen terk etmiyeceğini resmen 
bildirilmektedir. Kezalik ecnebi ga
zetelerin bildirdiği Sırbistan Başve

kili Dr. Stoyadirıovitsch'in Göringi 
davet etti~·i ve bunun kabul edildi
ğine dair serd edilen havadisler bu 
zümreye dahildir Brechtesgadcn de 
Adolf Hitlerle Polonya Hariciye Na· 
zırı Beck'le konuşulan müzakereler 
pek müsaid bir şekilde cereyan et· 
miştir . 

mamcn scmcrcd<ır bir netice verdiği TAY O O j HA O MR K TENZILA TINDAN 

Almanya'ya ve Polonya devlet 
adamları arasında devam eden bu 
mülakat iki saatten fazla sürmüştür. 

İki devlet arasında 1934 Birinci 

anlaşılmış ve geçen senenin siya.si iSTiFADE ETTiRiLMEK iSTENMiŞ 
bir değişmesile tehaddüs eden cc · 

nub şark \'e şark avrupasındaki va

ziyetinde iki tarafın irtibatını kuv. 

vetleşdirecck mahiyette olduğuna 
kanaat hasıl olmuştur . iit~~ ~e~e.lesi sül 

iet ışı gıbıdır tıpkı·-----------

lstanbul: 14- Gümrük başmü
dürlüğü Hataydan memleketimize 
ithal edilen yaş meyvalann ambalaj 

lanndan şüphe ederek tahkikata baş 
lamıştır. Yeni Hatay devleti kuru) . 

duktan sonra hükumetimiz Hatar 

dan Türkiyeye geçecek :ve Hatay 

resmi makamları tarafından veril. 

miş menşe şahadctnameli malların 
gümrük resmini yüzde doksan dokuz 
indirmişti. 

Halep : 14 ( Hususi )-Riyo Dö 
ieneyroda çıkan Korreio de Monda 

razetesi lskenderun meselesi Südet 

meselesine benziyor başlığı altında 
eşrettiği bir baş makalede diyorki: 

"Cihan harbi neticesinde Türk· 
er Suriy~ adlı bir ülkeyi kaybettiler 
Ba ölke .. Sevr ve .. Lozan ,, muha 

~eleriyle Fransanın mandası altına 
conu1du. Geçenlerde .. lskenderun,. 
ıdlı bir t-yalet Türkiyenin talebi ile 

)uriycden ayrıldı Bu eyalet fskende 

undan başka küçük şehirlerden o 
ırihi şührcti haiz Antakya şe-hrin· 
len mürekkeptir. 

Burası şimdi TGrk ordusunun iş· 
ralı altında bulunuyor. 40 mebustan 

nüte.şekküı bir meclis tarafından 
da re edilmek tekteeir. 

lskenderun meselesi az kalsın bir 
arbe ve ve bir cihan harbine sebe 
iyct veriyordu. malümdurki Türki. 

C geçen yıl_ l~ak, Iran ve Afganİs· 
anla akd:ttığı Şark misakıyle birin 
i sınıf bır Asyalı ve büyük bir Alc: 
leniz devleti olmuştur. 

Bu misak lskenderun bölgesiyle 
ısbütün heybetli bir ezamet iktisap 

•tmiş bulunuyor.,, 

görüşmeleri! 

Neticesizlik, bütüıı A vrupada 
bir dedikodu ınevzuu oldu 

BAY MUSSOLİNİ 
ÇEMBERLA YNE 

FRANSA - ITALYA ARASI 

IHTILAFINI MEVZUU BAH· 

SETMEMESINI SÖYLEMiŞ 

RESMİ TEBLİG DÜN NEŞREDİLDi 

Roma : 14 ( Roma ) - Burada 
lngiliz-ltalya ricali ar lsında yapılan 
görüşmelet hakkında bir resmi tebliğ 
neşredildi. Bu tebliğde görüşmelerin 
samimi bir hava içinde geçtiği, mü
him meseleler hakkında fikir taati • 
~inde bulunduğu kısa('a kaydedil- ' 
mektedir. 

Lorıdra : 14 ( Radyo ) - Ro
madaki görüşmelerin hiçbir netice 
vermediği bugün muhakkak olarak 
anlaşılmış bulunuyor . 

Söylendi~inc göre , Musolini , 
ltalya-Fransa ihtilafını Çemberlaynın 
asla mevzuu bahsetmemesini söyle
miştir. Bütün matbuat ezcümle şu 
kanaattedir : 

·• Roma müzJıl-;erclcri mütekabil 

iz:ıhat vermekten başka hiçbir şey 
değildir ,, 

Fransız matbuatı , bu neticeye 
hiç hayret göstermemektedir • Mat

buat , bu neticeden sonra İspanya 
meselesinin daha ziyade alevlene-
ceği, çünkü Musolininin Franksist
lere daha büyük yardımlarda bulu
nacağını kaydetmektedir . 

Çankırı elektrik tesisatı 

Ankara : 14 (Telefonla) - Ha· 
ber alındığına göre, Çankırmın elekt· 
rik tesisatı yeniden yapılacakbr. 

Bu sebeple iki aydanberi mem 

leketimize Hataydan külliye!li mik

tarda muhtelif çeşit mal geldiği gibi 

son znmanlarda bilhassa meyva 
ithalatı artmıştır. 

Gümrük memurları ton gelen 

bir parti yaş meyvayi tetkik eder 

ken bu ambalajlar üzerinde Suriye 

damgası görmüşler ve malları sahip 

lel'İne teslim etmiyerek1 tahkikata 

girişmişlerdir. 

Anlaşıldığına göre; hükumetimi· 

zin yalnız Hatay menşeli mallara 

tahsis ettiği fevkalade gümrük tenzi. 

latından muvazaa yoluyla Suriyeli 

Jer de istifadeye kalkmışlardır. 
M,..sele henuz tahkikat safhasın 

da oldutu için kati bir hüküm 
verilmemekle beraber Suriyeli tüc 
carların Hatayh tüccarlarla anlaşa
rak mallarını Hataya göndermeleri 
ve oradanda Hatay menşe şahadet 
namesiyle memleketimize sokmalan 
ihtimali üzerinde durulmakta ve tab 
kikat ta ~ u cepheden yürütülmekte· 
dir 

Gümrülder idaresi keyfiyeti ay 

1 - • 

/spa:yada - ;,alılar taşınırken 

1 anyadan alınan haberlere göre 
Londra: 14 (Radyo)- •P 1 ıe nihayet bulac•O• görUI · 

artık dahlll harp asllerln t•hllye• Y 
mektedlr. 

7 aylık devlet geliri 

162.805.428 
lirayı buldu 

Ankara : 14 - Aldığımız malU· 

mata göre 1938 mali yılının birinci 

kanun sonuna kadar olan yedi aylık 
tahsilat miktar 162 milyon so5•4ıH 
lirayı bulmuştur. . . 

Bu miktar hayvanlar vergısıyle 
d "h"m nisbet· muvazene vergisin e mu 1 

lerde tenzilat yapılmasına rağmen 
edi aylık 1937 mali yılının aynı Y 

tahsilat mikdarına nazaran 579•529 

lira bir fazlalık arzetmektedir. 

rıca Hatay mallarına şahabetnam~ 
veren dairelerden de sormuştur. Dı 
ter taraftan bu mesele üzerine ~a
laydan gelen malların Halayın ıh· 
raç kabiliyetine uygun olup olmadı 
ğmın da tetkikine lüzum görülmüş 
tür. 

Tahkikat bugünlerde ikmal edi 

lecek ve hakiki vaziyet anlaşıldık· 
tan sonra icap eden kanuni muame 
le yapılacaktır. 

Frankelst kuvvetleri Uç gUn
denberl hUkOmet kuvvetlerini 
flddetll hUcUmlarla fena halde 
sarsmıflardır. 

Hükiimetçiler Tantonza cephesin 
de rical etmektedir. 

Cümhuriyetçiler hükumet merke· 
2ini Valansiyaya kaldırmaktadırlar. 

Fakat başvekille milli müdafaa nazırı 
Barsr.londa kalacaktır. 

Hatay işşirketi ve 
Suriye bankası 

lskend!run ~ 14 (Hususi) - Ha
ber aldığıma göre Suriye ve Lübnan 

Bankası direktörü Hatay iş Anonim 

şirketine müracaat ederek bu ıeşck · 
kiilü memleket için çok hayırla bir 

iş telakki ettiklerini ve Suriye·Lüb· 

nan bankasının 2000 liralık hamiline 

muharrer hisse senedi almağa ama· 
de olduğunu ve banka kişelerinin 

Hatay iş Aoonim şirketine daima 

kolaylık göstermek için hazır ~ulun· 
duğunu bildirmiştir. bankanın şırke· 
te göstermiş olduğu bu ataka şirket 

'"""" 



Politik Bahisler 

HADİSELERİN ELEBA IS 

R M DIR 
Mihverin ıkl de.vf&tirden ş mdilik en ziyade gilrültü eden ve 

en kuvvete çırpınanı ltalya'dır. Kezalik Franko'nun taarruzu, 
B. Daladiye'nin Korsika ve Tunus'a seyaHati, B: Nevil Çenber· 
leyn'le Lort Halifaks'ın Roma ziyaretleri: Bütün bu enternas 
yanal hadiselerde ele başı ltalyadır, Fakat ha ikatte, B. Muso
lini'nin teşebbüsleri ve tehditleri ancak Alman askeri kuilreti 
kendi hizmetine t\made olduğu nisbette kor uludur. taiyan dik· 
tatörOniln orta ve Şarkf Avrupadan ayağını kesıniye ehemmiyet 
veren Alman diplomasisi llkleşrin sonlarına doğru onu Şimali 
Afrikaya sevketmek için gayret sarfetti. Kendisine vaidler ya
pıldı. Führer'in 1 Sonkanunda şerikine göndE'rdiğı mesajda bu 
vaidler tekrarlandı. Fakat bu "müzahheret" ve bir ''yardım" la 
iktifa er!emez. Onun içın en büyük kısmını üzerine alacak bir 
müttefika ihtiyacı vardır. Programının tahakkuk etmesi için Al· 
manya'nın önümüzdeki aylarda askeri makinesini garp devlet· 
!erine karşı harekete getirmesi veya, hiç olmassa, harekete 
getirir gibi görülmesi, EylQlda kendi müttefiki için giriştiğı 

tehlikeleri müttefiki uğrunda göze alması lazımdır. 

Son Münib anlaşmasından beri 
(29 Eylul). üçüncü Rayh metodık 
surette "Mittil · Evropa"yı inşa ile 
meşguldür. Yavaş yavaş hastası"nı 
vücuda getirmektedir: Demek isti· 
yoıuz ki yirmi sene evvel orduları 
nın işgali altında bulunan mıntaka
lar, bugün de, doğrudan doğruya 
veya bilvasıta otoritesi altına dön
mek yolundadır. A !manya şimdi, 

191b de hem ordunun başkuman
danlığını, hem de Alman ve Avus 

turya dışbakanlaıını o kadar şiddet 1 
le meşgul eden problemlere benzer, 
meseleler karşısında bulunmakta
dır. 

Şüphesiz aradaki bu benzı.rliği 
fazla ileri götürmek doğru olmaz. 
Bununla bıraber, tarihin bu safha. 
sını kim gözden geçirse birçok ben 
ur noktalardan hayrete düşmekten 
kendini alamaz. O zaman, Hohen
züllern ve Habpsburg İmparatorluk 
lan, halkın git gide artan hoşnutsuz 
luğunu gözönünde tutarak, abloka 
yüzünden esasen kapalı olan ekono
milerine yeni kaynaklar temin etmi
ye çalışıyorlardı. 

Ukrayna, daha o zaman, merke
zi Avrupa devletlerinin gıda anbarı 
telakki ediliyordu. 19 Şubatta Mos 
kova rejiminin rakibi olan Kiev hü. 
kumeti mümessillerinin Brest · Lit· 
ovsk'da ayrı bir muahede imzala· 
dıkları habori gelince Viyana do
nanmış ve bayraklanmıştı. Gıda me 
selelerinin ötesinde, ukraynanın ay
rılması pancermanizm için bir ma 
nivela hükmünde olduğu için, Rus 
qıeselesinin kendilerine müsait bir 
şekilde halli ihtimali vardı. 

Bugünkü Hitler politikasının Tu · 
na ve Tunanın şarkındaki arazi hak 
kında her gün kullandığı formüller 
daha o zaman ortada dolaşıyordu : 
Ne ilhak, ne tazminat, milletler 
kendi mukadderatlarını kendileri 
tayin ı:tme hakkı V. S. dahili bir 
felaketın yaklaşmakta olduğunu his 
seden Avusturya - Macaristan an· 
cak bu ümitle saftan çekilmiyordu. 
Brest - Litosk müzakerelerinde, 
galiplere karşı hülasaten diyordu 
ki: " askeri üstünlüğümüzün size 
verdiğ! imkan dairesinde istediğini· 
zi alınız, fakat bu hareketi riyakar 
bir formülle örtmemizi bizden is
temeyiniz. Bizden bunu bekleme
yin: Bu Avrupa ihtilaline ihanet 
etmek olurdu. ,. Günümüzde oldu· 
ğu gibi, o zaman Berlin ve Viy;ı.· 

na hükumetleri ukraynaın vücuda 
getirilmesiyle Polonya ile teşriki. 

mesai şıklarından birini intihaba 
mecburdurlar , 

Brest - Litosk' da ukraynalılar 
ve Ruslarla ve az sonra Bükreş'te 
Kral F erdinaud'ın murahfıaslariyle 
imzalanan muahedelere rağmen bi· 
na süratle yıkıldı. Niçin? General 
'·fofman'ın Trotzki ile müzakerede 
•lunduğu sırada hatıralarında yaz· 

YAZAN 

PERTİNAKS 

şevik hükumeti d~rin mahalli kök 
lere malik bulunuyordu. Köylüler 
müsaderelere mukavemet ettiler . 
sonra ekim grevi ilan etiler. Karar 
ları imzalamış olan n~zırları tevkif 
etmek ve bunların yerine general 
Skoropadski'yi " Hetman ,. tayin 
etmek icap etli . 

6 Temmuzda, Mskova elçisi 
baron Mirbah katleCliliyor ve ayın 
30 nuda orduları zahire ve yiyecek 
arıyarak Kırım'a kadar ilerlemiş o 
lan general Fon Ey horu öldürül''· 
lüyordu. Buyük miktarda askeri 
kuvetlerin mahallinde idamesi icap 

etti: Martta bu kıtalardan garp 
cephesinde istifade etmek kabil 
olsaydı, belki ııadiselerin cereyanı 
değişirdi. Nihayet, şark kumandan· 
lığının emrinde en çoğu 3 ila 400 
bin kişi bırakıldı. Ağustosta gerek 
Sovyetlerle,.gerekse Ukrayna het 
maniyle munzam muahedelerin im 
zalanmış olmasına rağmen her şey 
yıkıldı. Bizzat Skoropadski de bü· 
yük Rusya'ya yakınlaşmaya çalıştı. 

Şimdiki şartlar içinde Almanya 
nın işi çok daha kolaydır. Fansa ve 
lngiltere bu yaz pasif kalmışlardır. 
Müstakil Çekoslovakyanın inkirazına 
ses çıkarmamışlardır. 

Berlin ıki büyük demokrasinin 
manen istifa etmi olduklarını düşün 
mekle iftihar edebilir. Bugünkü Rus 
ya endüstri aevresine girmiştır: de
mek ki muka~emete muktedirdir, 
fakat bu mukavemet bir kere kırıl
dı mı, onu bir ekonomik sistem için 
idhal etmek eskisi kadar güç olmı 
yacaktır. 

Adolf Hitler'in hakimiyeti altında 
esasında değişmemış olan pancer
manistler hadiseleri böyle muhake . 

me ediyorlar. 

Führer'in ve müşavırlerinin he
sabı, menfaatları nedir? Şarki ve or 
ta Avrupa meseleleri üzerinde mü 
zakere etmek, garb~ ve cenuba doğ 
ru müdahalelerle bımları gerçekleş· 
tirmekten çekinmek. 

Fransa ve lngiltere, Fransa'yı 
Polonya ve Sovyet Rusyaya bağlı
yan qıuahedelere fili bir meriyet kıy
meti vermiye karar vermedikleri müd 
detçe bu böyle olacak ve bu itibar-

B
ir musiki aleti ç<..lmakla, baş 
kasının eşrasını çalmak arasın 
daki uçum kadar bir manav
dan elma çalmak, bir banka 

dan para çalmaktan çok başka, çok 
akla hayale gelmez sirkatler vardır. 
insan çalmak. 

Fakat bu insan çalmanın öyle 
bir misali vardır ki, tarihte bir enini 
daha bulamazsınız. Ferruh Al paşa, 
Çerkezistanın Sohum sahil evinde 
Osmanlı devletinin mümesili idi. Ka
ptanıderyanın da bir gün yola bunla 
ra düşmüştü. 

Su almak için donanmayı sabile 
vakın bir verde tevkif etmek .ıııocbi.i 
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Mekteplerde 
·Lisan desleri 

Bir müddet evvel lise ve orta· 
okul talebesininin lisan noktasından 

çok zayıf oldukları ve bir ecnebi 
dil Öğrenmeden çıktıkları hakkında 

muhtelif gazetelerde neşriyat yapıl 
mıştı. Maarif Vekaleti bir tamimle 

vaziyeti bir kere de öğretmenlerd,.n 
sormayı uygun görmüştür. 

Diğer taraftan bilhassa Anado
lu vilayetlerindeki talebenin lisan 
bakımından çok zayıf olduğu da 

müfettiş raporlariyle tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni pullar 

P . T . T , Genel Direktörlüğü 
mevcut normal posta pullarının yeri 

1 ne kaim olmak üzere 19 kıymette 
1

1 

yeni posta pulları bastırmağa karar 
vermiştir, Pulların res:m ve şekilleri 

[ tamamen tesbit edilmıştir. Üzerinde ı 
Devlet Reisimiz Milli Şef ismet lnö 

1 1 nü'niin potrelui bulunan bu pullar 
önümüzdeki günlerde eksiltmeye çı 
kaıılacaktır. P . T , T . idaresi ebe 
di Şef Atatürk'ün ölümleri münase 
betiyle de 6 kıvmette bir Atatürk 
hatıra serisi çıkacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

İkdam gazetesi 1 

Uzun senelerdir tatili faaliyet et

Bir ihtiyarın 
feci ölümü 

Kozanın Kuyuluk Köyünde otu 
ran yürük Mehmet adındaki ihtiyar, 
köyün yanındaki pınardan abdest 
almak için oturuyor. Abdestini a· 
lırken ötedenberi mevcut sarası tu. 
tuyor ve yüzü kuyu pınara kapanı· 
yor. Bittabiğ başının bir kısmı çok 
küçük olan pınarın oyuğuna giriyor 
ve ağzına kulağına dolan sular ne· 
fesini kesiyor ve zavallı ihtiyarın ö· 
lümüne sebeb oluyor. 

Şoförlerin mali 
mesuliyeti 

Gelecek cevaplar tasnif edildik 
ten sonra lisan derslerine yeni bir 
şekil verilecektir. 

Maarif Müfettişleri 

miş bulunan "ikdam. arkadaşımız Otomobillerin duvar olacağı ka. 
yeniden intişara başlamıştır. Arkada zalara, yanmasına, otomobil aletleri 
şımıza muvaffakiyetler dileriz. , nin veza otomobilin çalışmasına, ve 

Orta tedrisatı teftiş etmek üzere 
şehrimize gelen Kültür Bakanlığı 

umumi Müfettişlerinden Ahmet Re. 
fik ve Salih Zeki dün şehrimiz Lise 

ve Orta okullarında teftişlere baş

lamışlardır . 

Kumaş kaçakçılığı 

Şeyhmu tafa mahallesinde oturan 
Seyit kızı Fatmada 350 santim ka· 
çak kumaş yakalandı~·ından hak 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

ZABIT ADA 

Bir hırsız tutuldu 

Mehmed oğlu Ahmede aid olan 
çuvalları Hacı Yunus kahvesinin 
kömürlüğünden aşırmak isteyen 

Abdullah oğlu Mehmed isminde 
bir hırsız yakalanmıştır . 

Bir bıçaklanma hadisesi 

Karaisalının Sadıkali köyünde 
oturan Hakkı ağlu H~cıyı, Mebmed 
oğlu Mustafa ile arkadaşı Ahmedi 
hıçakla yaralamışlardır . 

Suçlular firar etmiştir. Sıkı bir 
takibata başlamıştır . 

la Almanya ltalyanın y~rdımına koş· 
maktan ictinap mı edecektir. 

Yoksa garp devletlerinin, ne kadar 
mütereddit"olurlarsa olsunlar, Hitler 
Almanyasına Avrupanın hegemon. 

yasını vermek istemiyecekleri ve er 
geç ideolojik müsademenin vukua 
geleceği düşüncesiyle Hitler dikta· 

törlü~ünün hür devletlerin komşu 
luğuna tahammül edemiy~ceğine ve 
hadiselerin muhtemel neticesi böyle". 
olacağına göre, ihtiyatkarlık Musa· 
lini'nin şevkini kırmamayı ve kendi 
sini uz.ğa atmamayı mı amirdir? 

Almanyanın mülahazası budu 

• 

AR 
Bu addaki sanat mecmııasının 

22-23 üncü sayısı çıkmıştır. Tavsiye 

ederiz. 

Ulus 
Ulu~ mecmursının 2 inci sayısı 

çıkmıştır. D~ğerli yazılarla dolu o· 
lan bu mecmuayı tavsiye ederiz. 

Ülkü 
Ülkünün 71 inci sayısı çıktı. Mu 

hakkak okuyunuz. 

Haber gazetesi 
"Haber. arkadaşımız dün dimize 

gelen nushasiyle sekiz yaşına girmiş 
tir. Arkadaşımıza çok yıllar dileriz. 

Fransanın 
donanması 

Avrupa büyük devletlerinin son 
günlerde bilhassa Deniz harp vası· 

talarını çoğaltmak yolundaki faaliye· 
ti açıktır. Bu mevzua dair şayanı 

dikkat bir makaleyi aynen aşağıya 

ahyornz : 

• ltalyanın Akdenizde Fransaya 
meydan okuması birçok cihetten 
Fransızlan düşündürmektedir . F
ransada, herhangi bir harpte şima· 
li Fransa ve dolayısiyle lngiltere· 
nin emniyeti tehlikede kalmadıkça 
lngilterenin kendisine müessir yar· 
dımda bulunmayacağı kanaati gün 
den güne knvvet buluyor , 

F ransanın Akdeniz de bugünkü 
mevkiini muhafazada ancak kendi 
kuvvetine güvenebileceği efkarı· 

umumiyede ve resmi mahafilde iyi· 
ce yerleşmiştir. Fransa Bahriye Na. 
zırı son beyanatında ltaıyanın do
nanması Frıınsa mevcut ve mukar· 
rer bahri inşaatını artırmadığı tak 
dirde birkaç sene içinde mutlak su· 
rette Fransız donanmasına tefev· 
vuk edeceğini söylemiştir , 

Adaın hınsızlıQı 
riyetinde kaldı. Birçok Yeniçeriler 
sahile çıktılar. Çadırlarını kurdular 
Kaptanıderya, bu güzel sahillerde 
bir iki gün olsun dinlenmek bile iste 
di ve karar verdi. 

Etraf köylüleri;Yeniçerileri büyük 
bir misafirperverlikte karşıladılar. 
Fakat, onları biraz hayretle seyredi 
yorl-1rdı. 

Muazzam çubuklar, birkaç yor· 
gan çarşafı kadar sarıklı başlıklar 
Çerkesleri hayretten hayrete düşü 
nüyordu. ' 

Fakat onları alakadar eden en 
mühim cihet, Yeniçerilerin pehlivan 
yapılı İnsanlar olmaları idi. 

Niçin mi? 
Çünkii o asırda her tarafa esir 

ticareti vardı. Güçlü kuvvetli erkek 
ler ise esir pazarlarında çok fazla 
para getiriyorlardı. 

Bir gön sonra kalyonlardan sahi 
llere bakanlar, Yeniçeri çadırlarıma 
yerlerinde yeller estiğini görmüşler. 

Yeniçeriler nereye gidebilirlerdi? 
kaçtdarsa sebep ne idi ?. Hem hepsi 

otomobilin sebep olacağı cismani 
kazalara, maddi zararlara ve otoma 
bilde ücretsiz nakledilen üçüncü şa 
hısların duçar olabileceği bedeni ka 
zalara karşı mali mesu!iyete müteal 
lik yapılan sigortalgrın da nakliyat 
sigortası addedilmesi Maliye Vekale
tince kararlaştırılmıştır~ 

Lazkiyede va
ziyet vahim 

Halep: 14 ( Hususi ) - Laz. 
kiye ınıntakasında Süleyman Mür· 
şid kuvvetleri isyan hareketine de· 
vam etmektedir . 

Fransız Nazırına göre , f.'ransa 
Akdenizde bahri kuvvet cihetinden 
bir defa ltalyanın dununa düştükçe 
ilk kaybedeceği Tunus , C~zayir ve 

Fas ülkelerinden müteşekkil şimali 

Afrika:laki Fransız müstemleke im· 
paratorluğu olacaktır. Fransa ordu 
ve hava kuvvetleri cihetinden ne 
kadar kuvvetli ve ltalyaya faik olsa 
deniz kuvvetleri ltalyadan aşağı 1 
olduğu gün Fransız ordusu ve bava 
filoları Tunus, Cezayir ve Fası kur.: 
taramıyacaktır . 1 

Şunu da kaydedelim ki bugün j 
ltalya ve arkasında bulunan Alman· İ 
ya Fransanın şimali Afrika nıüstem-

' leke imparatorluğunu şarktan yani 1 

Trablusgarpten de~il ayni zamanda 
garpten yani general F rankonun 1 

elinde bulunan şimali F astan 
da tehdit etmektedirler. 

Çünkü şimali Fasın Akdeniz ai
lesine ltalyanların ve Atlas Okya· 
nus cihetine de Almanların topçu, 
istihkam ve piyade kuvvetleri gö. 
nüllü namı altında yerleşmiştir. 

Fransa artık bu mesele ile uğ 
raşmak istemiyor. Bütün kuvvet ve 
gayretini Akdenizcleki ltalyaya kar. 
şı bahri tefevvukunu muhafazaya 
hasretmiştir. Bunun için yeni Fransız 
bütçesinde harp donanması için se· 
kiz buçuk milyar frank tahsis edil
miştir . 

-
memnundurlar. 

Kaptanıderya bir müddet sonra 
işin aslını anladı. Çerkesler, iyi yapı 
lı Yeniçerileri, ele düşmüşken fırsatı 
kaçırmadan bir gece baskını ile hep 

sini tulumlara doldurup atlarının ter 

keleıine alıp kaçırmışlar. Tabii çadır 

ları da söküp götürmüşler. 

Bunu anlayan Yeniçeriler: 
- Aman dediler. Çerkezistanın 

güzel sahillerincen vazgeçtik. Yolcu 
yolunda gerek .. 

Tabii kalyonlar, derhal hareket 

ı:tıi. 
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BiZiM 

ı:ı ı:ı u 
lan çok. 

MU Si Ki 
stünde çok durulmuş olmak. 
Ja beraber, bu mevzuun da 
ha teşrih edilmedik taraf-

Musikiden anlamayan bir tek kim 
se yoktur. Müzikten hayvanlar bile an 
lar. Ama, şüphesizki anlayıştan anlıı 

yışa fark vardır. Bir müzisyenin anla· 
dığını lalettayin birisinin anlayamıya· 
cağı da kabul edilmeli. 

Müzik bahsinde her kafadan bir 
ses duyulur: 

- En iyi musiki garp musikisi· 
dir. 

- Şark musikiside dinlenecek 
şey değil 1 

Gibi ! 
Pek aşıkarki bu sözleri, «zevk 

denen şeyin herkeste aynı ölçüde ol
duğu• kanaatını besleyenler sarfeder. 

- Ben şark musikisinden hoşlan· 
mıyorumı demek başka 

- Şark musikisi de dinlenecek 
şeymil demek gene başkadır. 

Bizim musikinin aksak tarafları 

çoktur. Bir defa sözün şiiri ile se· 
sin şiiri ve manası arasında birçok 
tezatlar vardır: Bayağı güftelerin, ne 
güzel besteleri bozduğu gibi 1 

Bizim musikide, benim görüşüme 
göre bir sakatlık daha var: Yardım· 
cı müzikin, bir tenorun veyahut bir 
sopranonun sesini 1)rten, boğan dere 
cede yükselmesi. 

Herhangi bir alaturka plağı gr& 
mafonunuza koyup dinleyecek olursa 
nız aynı kanaati muhakkak teyit 
edecksiniz. 

Kim bilir teknik bakımdan daha 
ne kadar çok olan bu aksaklıklardan 
musikimizi kurtarmak lüzumu karşı· 
sındayız. 

TANGÜNER 

RADYO 
• BugUnkU program • 

Türkiye l?adyo dıfi:iyurı postaları 
Türkiye Radyosu - Ankara Radyo>u 

PAZAR 15-1-39 

12,30 Müzik ( hafif müzik-Pi ) 
13,00 Saat ajans ve meteoroloji 

haberleri . 
13, 10 Türk müziği ( saz eser· 

!eri ve şarkılar ) - Okuyan: Sema· 
mahat Ôzdenses - Çalanlar:Fahire 
Fer san - Refik F ersan,Basri Üfler. 

14,00 Konuşma ( Ev kadını sa· 
ati ) 

14, 15, 14,30 Müzik ( hafif müzik 

- Pi ) • 
17,30 Program . 
17,35 Müzik f danslı pazar 

çayı ) 
18,30 Saat ajans haberleri ve 

meteoroloji. 
18,40 Konuşma ( Çocuk saati ) 
18,55 Türk müziği. Peşrev, şar· 

kı, semai ve taksim. 1- Emin ağa 
- Suzianak peşrev 2-Hacı Arif
Suzinak şarkı - Çekme elem ve . 
3- Rahmi - Suzinak şarkı - Bir 
sıhrı tarab -nağmei sazındaki te. 
sir. 4- Cevdet Çağlar - Viyola 
taksimi. 5- Kazım-Kürdili hicaz
kar şarkı.-Bir görüşte çeşmi mes
tinle esir. 6- Osman Nihat - Hi
cazkar şarkı - Ellere uzaktan 7-
Kemal Emin -Mahur şarkı-iki gö. 
züm seni. 8-Mahur halk türküsü
Giyer fistanı. 9- Nikolaki-Mahur 
saz semaisi . 10- Rahmi-Müstear 
şarkı-Gel ey sakı şarabı. 11- Mus· 
tafa Nafiz-Hüzam şarkı-Göynüm 
nice bir sen . 12 - Hüzam halk 
türküsü-Ata binesim. 13 - Cev· 
det Kozan - Taksim . 14 - Zeki 
Arif - Dilkeşi haveran şarkı -
Açıldı bahçede güller . 15-Lem'i 
-Hüseyni şarkı-Zeman olup. 16-
Halk türküsü-Ey serenler serenler 
17- Andan - Hüseyni saı: sema. 
isi. Okuyanlar : Mustafa Çağlar . 
Müzeyyen Senar. Çalanlar: Vecihe, 

- Geriı.i üçt.iııc\i ı;ayfode .. 

.. ' 
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Bu 
akşam 

(Onlar ermiş! • .) Bu 
akşam 

20,30da 
2_0 __ ,3_0_d---!a

1 

Vodvil: 3 perde · Yazan : 1. Galip . Ayrıca : Meşhur Miçe Pançef canbaz heyetinin görülmemiş hünerleri, Rintintin ve 

Kemiksiz kızın şayanı dikkat numaraları Sololar.Fiatlar:Loca 200 kuruş- Numaralı yerler 50 kuruş duhuliye 30 kuruştur 

Kişe her vakıt açıktır . Numaralı yerlerinizi ve localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır. 

Bugün gündüz 2,30 

( 

• 

GÖL KENARI • 
~ 
\ 

• • • ·~- Yazan ....... ·ı 

HiKAYECl !. .. _ .. _ ...... --·•""' 
.. Acaba öpünce 

nasıl bir his du 
yamıyacağım?,, 

Kızı o zamana 

Rir genç kızla 

bir delikanlı göJün 
kenarındaki bir ta 

·-1ın üzerine otur
muşlardı ve gölün 
şuları ayaklarına kadar geliyordu. 1 

Konuşmıyorlardı. lkiside bir şey. 

kadar )yalnız bir 
kişi öpmüştü: Babodan sonra bir 
mülazim. Adam müthiş içki ve siga 
ra kokuyordu ama. kızın yioc hoşu 
na gitmişti. Çünkü kendisini öpen 
ne de ofaa bir mülazımdı. O, öpül 
müş olmaktan ziyade, kendisini bir 
mülazım öptü diye memnun olmuştu. 

ler düşünüyorlar ve batmak üzere l 
olan güneşe bakıyorlardı. 

Oğlan kılı öpsem diye düşünü f 
yordu. Kızın ağzına baktığı zaman 
ağzın öpülecek bir şey olduğunu 
hatırlıyordu. Şüphesiz o bu kızdan 
daha güzel birçok kız görmüştü ve 
hatta bir başkasını hakikaten sevi 
yordu . Fakat yanındaki kızı hiçbir 
zaman öpemiyeceğini düşünüyordu. 
Çünkü bu, onun için bir ideal kızdı 
Bir yıldızdı. insan yıldızı öpmek is· 

h:rmi hiç? 
Kız, otlan beni ö~se diye düşü 

nüyordu, Fakat ( ocuk böyle bir 
şey yapacak olursa kızmış görüne· 
cek onu yanından itecek, ayağa kal 
kacak ve entarisinin eteklerini top· 
layarak ona soğuk bir şekilde baka 
cak sonra başı dik, yavaş yavaş ve 
sakin bir halde yürüyerek .uzak· 

taşacaktı. 
Fakat oğlan ·ne düşündüğümü 

anlamasın diy~. tatlı bir sesle, ya· 

vaşça: b ··b- d" d' d' -Aca a o ur unya ıye ıye 

bir şey var mı? diye sordu. 
Çocuk, var dersem kızı öpmek 

daha kolay olur diye düşünüyordu. 
Fakat şimdi böyle söyliyecektir a· 
ma bu sual başka zaman sorulmuş 

1 
'
3 

ne cevap verc!ceğini bilmiyor. 
os 
ve bır söylediği tutmazsa diye kor 

kuyordu. . . .. . . . . 1 
Onun içın, kızın gozlerının ıçıne 

d . n derin baktı ve: 
erı d' d" .... 

Sonra o adamdan nefret etmişti. 
Çünkü mülazim bir daha hiç al 

dırış etmemiş, alaka göstermemişti. 
Oğlanla kız böyle ikisi de ayrı 

ayrı düşüncelerde iken güneş batmış 
ortalık kararmaya başlamıştı. 

Çocuk şimdi şöyle düşünüyor 
du: 

Güneş battı, hava karardı, kız 

daha hala benimle burada oturuyor. 
Demek ki öpecek olsam ses çıkar · 
mıyacak .. ,, 

Bunun üzerine, kolunu yavaşça 

kızın boynuna doladı. 
Kız onun böyle kendisine sarıla· 

cağını hiç düşünmemişti. Yalnız 
birdenbire öpecek sanmıs ve öpün 
ce hemen kulak tozuna bir tokat 
indirip bir prenses ~gihi yavaş yavaş 
giderim diye tasarlamıştı. 

Şimdi ne yapacağını şaşırmıştı. 

Hiddetlenmiş .görünmek istiyordu, 
Fakat o zaman da öpüşmeyi kaçıra. 
caktı. Onun için hiç sesini çıkarma 
dı ve yerinden bile kımıldamadı. 

Bunun üzerine oğlan tuttu öptü 
kızı 

Kız zannettiğinden daha tuhaf 
bir his duydu. Yüzünün sarardığını 
hissetti. Çocuğun kulark tozuna bir 
tokat indirmeye hatta onun daha 
mektepte okuyan bir talebe olduğu 
nu bile unutmuştu. -Bazan var ıye uşunuyorum 

dedi. Ay doğuyordu, onlar hala orada 
Bu sual kızın son derece hoşuna idiler ve öpüşüyorlardı. 

't · t" ve kendi kendine şöyle dü Kız bir aralık og-lanın kulag-ına 
gı mış ı eğildi ve: 
şün~~açları 'hoşuma gidiyor, alnıda -Seni ilk göı düğüm vakit sev 

.. 
1 

Yalnı'l burnu biraz çirkin miştim, dedi. 
guze. ' ç k d 
S P

ara da kazanmıyor, ama, ne ocu a: 
onra 1 •• r t'h l ş· d' k d d b k talebe henuz. m ı an ara ça - ım ıye a ar sen en aş a 

yapsın, Hülisa. di~er kız arkadaşı· 1 kimseyi sevmedim, diye cevap verdi. 

sinema matinesinde 1- Genç kızlar mektebinde 2- Rintintin 
10175 

Türk - Amerika 
ticari işi Alsa ray Görülmemiş bir muvaffakıyetle 

lstanbul: 14 - Evvelki sene 
Amerika, ticaretimizde ikinci de 

receyi işgal ediyordu. O sene içinde 
Af manyaya 50 milyon küsur ve Am 
erikaya da 19 milyon küsur liralık 

ihracat yapmıştık. Son bir iki sene 
içinde Amerikaya olan ihracatımız 

azalmıştır: Bu azalıştan en ziyade 
ithalat tacirleri memnun olmamıştır. 

Sinemasında 

Bu akşam 
Aşkla vazifenin mücadelesini Rus 
saraylarını bütün çıplakhğıyle 

gösteren senenin en hissi en 
müessir şaheseri 

1 
TAN Si NEM ASIN DA 

(Mahkumlar kalesi) 
Aşk , his , heyecan casusluk filmi 

12 kısım hepsi birden 

Baş rolde : 
Çünkü motörlü vasıtalara soğuk 

hava dolapları, radyolar ve en mo· 
dem eşya Amerikada daha ucuza 
tedarik edilmektedir. 

IANNA BE~A-PlERRE RENOlRI 

(Ma~kumlar kalesi) 
Diğer taraftan pamuk ipliği, ba 

kır, kontrlak hatta kurşun kalemi 
imalinde kullanılan kereste, hamderi 
de Amerikadan getirilmektedir. De· 
mek oluyor ki, Amerika bize sanayi 
imizin muhtaç olduğu ham maddeyi 
verdiği gibi, mamul eşyayı de daha 
ucuza satmaktadır. Halbuki bizimle 
geniş ticari münasebetleri olan di · 
ğcr memlehetler biı.t-. ham ve yarı 

mamut madde veremiyor. Bu itibbrla 
Amerika ile ticari münasebetleri art 
tırmak aynı zamanda sanayiimizin 
inkişafını da temin edecekktir. ! 

Mevcud dış ticarer 5İstemi malii 
mdur. Sattığımız kadar maf almak 
için de çok ihracat yapmak lazımdır 
Bu da neyle olabiler ? Hatıramıza 

gelen bir meseleyi bir misal olarak 
buraya yazıyoruz: Sularımıza bol mi· 
kdarda orkinos balığı tutulmaktadır. 

Bu balıklar İtalyaya scvkeder 
Orada ton balığı halline girerek A
merikAya ihraç edilir. Halbuki yerli 
konserve fabrikalarımız. müşteri bu 
lamadıklarından işlerin azalığındun 
şikayet ederler. Yerli fabrikalarımız 
orkinosu !on balığı yaparak Ameri· 
kaya satamaz mı ? Bir de Nevyork 
sergisi var. 

(hracat bakımından sergiye bü
yük bir ehemmiyet vermeli. Halbuki 
sergide tarihi eserlere. adedi pek a. 
zalmış cs~i sanayi şübelerine ehem. 
miyct vermektedir. 

Radyo 

- ikinci :sahifeden artan -

Cevdet Çağla, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Kt-mal Niyazi Sevhun . 

20,00 Spor - Anadolu aıansı 

A nı mutlaka görünüz 
ILA VE olarak : 

iki kısım dünya haberleri 
Pazar günü 2,30 da 
3 film birden umumi 

istek Üzerine 
1- Sezar Borjiya. Türkçe 

sözlü . 
2- Mahkumlar kalesi 
3- Çingene Prenses 
SiNEMA : Müteaddit sobalarla 

ısıd ılmaktadır 
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spor servisi . 
20,~0 Türk müziği ( lntesaz

F e rahnak faslı ) 

21,00 Saat, ajens haberleri. 
2l,lO Müzik ( Riyaseticümhur 

bandosu : Şef Ihsan Künçer ) 1 -
Bryk Al - Türk zafer - Marş 
2- ~eLer - Recit et Polonaise 
Klarınetler kenseri. 3- J. Strauss _ 
La Chauve souris-Uvertür. 4- J. 
j. Mayan- Fetes exotiques No. 2-
Chez les Bayaderes-Dans 5- F 
Liszt-Symphonische Dichtung N~ 
3 Prelüd. 

. 21,55 Müzik ( Küçük orkestra: 
Şef- Necip Aşkın ) ı- Rio Gel>· 
hardt- Maskerade - Konser w•lsı 
2Willi Koester - Hint nirınisi . 3-
Bernhard Kutsch-lspanyol Kaprisi 
4- de Micheli Memleket hasrcti
serenad 5 - Bernhard Kutsch _ 
Çiğan Fantezisi . 6- Villi Lan ten· 
schlager- Primavera - Arjantin se· 
renadı 7- Hens Mainzer - Viyana 
polkası 8- Rio Gchardt-Noktür
no-Ninni 9- Bernhard Kııtsch
Macar marşı . 

~~~~~~~~ - -~ -----~-----
Gösterilmekte olan Şarkın en büyük mugannisi 

ABOULVAHAP'ın 
Emsalsiz şaheseri 

_..Aşkın Göz Yaşları 
TÜRKÇE SÖZLÜ v E ARAPÇA ŞARKILI 

Büyük filmi bütün seyredenleri ağlatmaktadır . Bu film senenin en büyük 
muvaffakıyetini kazanmakta ve takdirler toplamaktadır 

DiKKAT: 

1 

Yer bulabilmek için liitfen erken gelinmesi ve loca isti yen sayın 
müşterilerimizin de telefonla localarını ayırtmalarını rica ederiz. 
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1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştir~n kanun 

/\ aııım l\ u: 358 J 
A.abııl talllu: J9/6/ J931J 

l\ e§ri ıarılıı: 1617/ l<J.W 

_ Dünden artan -

2 _ Fiil_ devletin harb hazırlıklarını veya harb kudret veva kabili· 

yetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa. 
Salahiyetli makamların neşir veya işaasını menettikleri malumatı si

yasi veya askeri casusluk maksadile istihsal eden kimse 10 seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasıle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan bir dev
letin menfaatine işlenmişse müebbed ağır hapis cezası hükmolunur. 

Y k
. 'k' f k d yazılı fiil, Devletin harb hazırlıklarını veya harb 

ukarı ı ı ı ı ra a 
kudret veya kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye köymuşsa ö-

lüm cezası verilir. 
Yabancı bir devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi 

b d 
olarak gizli kalması lazım gelen malUmatı diğer 

menfaatleri ica ın an 
bir ecnebi devlet lehine siyasi veya askeri casusluk maksadile istihsal e 

kada . ağır hapis cezasile cezalandırılır. 
den kimse beş seneye · 

Madde 
14

1 _ Memleket dahilinde iç.ti mai bir zümrenin diğerleri u 
" ·· tesis etmeğe veya içtimai bir zümresi ortadan 

zerinde tah'!\kkümunu kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadi veya içti-
!ışıyor. k d . ··sterip anları kıs an ıracak ~~ ................... ----------
ma go ~--------------------·----·-----------------------------
bir çocuk de~il.. .. .. .. Çek komünistleri 

d 
· • e matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tan-

mai nizamları evırmeg 
k idare eden kimse iki seneden beş seneye kadar 

zim eden veya sev ve 

Otlan şöyle du~unuyordu: 
.. Şimdi öpsem ~ı artık.,, . . 
fakat büyük. bır korku .. ıçın~~ 

. . ç·· kü şimdıye kadar boyle ıyı 
ıdı. un . ~ . t• O • •1 kızını hıç opmemış ı. nun 
bır aı e . hl.k 1· b 1 . . bu k,zı öpmeyı le ı e ı u uyor 
ıçın,5 8 

babası biraz uzakta. ha· 
du onr , . b 

·k uyordu. Halbukı, ba ası 
ma ta uy ,. .. 'd' 
o kasabanın idare ~~-ır~. ı ı. 

_,. K . e .. öyle duşunuyordu: 
ız yın v • 

.. Beni öpecek ölursa bır tokat 

atarım, daha iyi. . 
Sonra tekrar kc~~i kend~ne; 
"Neye beni öpmu~or? .d~ye so-

d 
O kadar çirkın m\)'ım ben? l 

ruyor u. d" - ki dan Daha sonra fU uşunce a ın 

g-eçfo 

Prağ : 14 (Radyo) - Hükumet 
Moskovaya müracaat ederek Çekos 
lovakyada bulunan komünistleri ne 
sıırctle kabul edeceğini sormuştur. 

Gelen cevapta, komünistlerin geniş 
bir listt-sinin gönderilmesi beyan e· 
dilmiştir. 

İngiliz hariciye nazırı 
Cenevreye hareket etti 

Roma : 14 ( Radyo ) - i<oma 
müzakerelerinde bulunmuş olan İn
giliz hııriciye nazırı Lord 1-talifaks 
bugün buradan Cenevreye Jıarcket 
etqÜşür. 

AYSAN YUSUF 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidin paşa 
Noter 

.5 -26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

• 
1 

' ' 

·ı landırılır. ağır hapis cezası e ceza 
Memleket dahilinde cemiyetin siyasi ve hukuki her hangi bir nizamı-

k ıd k gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden, tanzim 
nı ortadan a ırma 
eden veya sevk ve i:!are eden kimseye de aynı ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak eden altı aydan iki sene~e kadar hapis ceza. 

sile cezalandırılır. 
Maksada vüsul için şiddet kullanmak da istihdaf edilmiş ise verile· 

lecek ceza birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on 
iki seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde ise bir seneden üç seneye 

kadar ağır hapistir . 
Gayesi, Devletin l'eşkilatı Esasiye Kanunu ile rnua}•yen olan ana va

sıflarına muhalif veya milli hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf 
bulunan cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevkü ıdare 
eden kimse bir seneden Üç seneye kada ağır hapis cezasile cezalandırı-
lır. 

(Sonu Var) 9 83 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok 
Sablan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza - ~--- - ~- ~ 

8,50 . 1 9,50 
Piyasa parlağı_ .. 34,50---=~4,75--

Piyasa temizi_ .. 27 

1 

:2,50 

1 
1 

Klevland 34 1 40,50 

YAPAGl 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 

~ Yerli "Yemlik" 
n "Tohumluk" 5 . 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 -

n Yerli 
n Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice .. 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek r 

Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih . 

... iiç n n 
·- D Dört yıldız Doğruluk .o .. 
~= üç .a c n • 
o - Simit = ca " :..:: > Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 

"' °' ..... üç 
" " 

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 

Santim 1 
Kambiyo ve Para 

14 / 1 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene 

Liret Hazır 
1 

5 19 ı--
2. Kanun Va. 4 86 Rayişmark 

t83 
Frank (Fransız ) -3-3J 

Mart 
" 

4 Sterlin (fngilii) -5-91 
Hind hazır 4111 Dolar ( Amerika)- 1261 53 
Nev~ork 8 33 -Frank ( İsviçre-) 00 00 

1 

l 
j 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mına getirilen en müntehap, taze ve kckulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve bü)üklükte kutu ve pal<etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve balisiyetinin teminatıdır. 

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

Umumi depoları ; lsta~bul Tabmisönü No. 74 ( Kurukahveci bam 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf bam karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . C. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

18-156 10116 Numara: 200 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19' frus · 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar( 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Genişlik T't>p Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

n n 6 90 • 36 n 700 

• • 5 85 
' 

n 36 • 697 

n • 5 90 • 36 • 728 
Arslanlı • 2 90 • 36 .729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara % 2 

zamyııpılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (2S) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve se11ki fabrikamızın 1 Mayis 938 tariblitemi· 

natına müstenittir. 6 10053 

İnşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

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

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

yanında 

14-26 10040 

Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı 

Antakya Başkonsolosluğundan 
1. - Eksiltmeye Konulan iş: 
Antakyada Belediye bahçesinde yapılacak Baş Konsolosluk binası 

olup k~if bedeli (10258) lsterlin (2) Şilindır. 
2. - isteklilerin bu işe ait şartname ve merbutu evrakın ı(: '. : u 

riye lirası mukabilinde Baş Konsolosluktan alabilirler. 

3. - Eksiltme 26/1 /939 Perşembe günü saat lS de Antakya Baş 
Konsolosluğu binası dahilinde Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 
5. - Muvakkat teminat (769) !sterlin (7) Şilindir. 
6. \ isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
A) Ticaret Odalanna 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 takdiıde, inşaatın sonuna kadar 

fenni mesuliyetini deruhte edecek bir mühendisi göstermeleri şarttır. 

13-15-18-22 10174 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makine mektebinden neş' et ve Türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şaha· 
detnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların istenilen vesi. 
katarla Umum Müdürlüğe müracaatları.10136 3,S,8, 12, 15, 18,21,24,27,31 

Adana Doğum ve çocuk 
bak1mevi baştabipliğin

den : 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım· j 
evinin ( 4924 ) lira ( 28 ) Kuruş 
Keşif bedelli Umumi Tamiratı On 1 
beş gün müddetle Açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Şartnamesi Doğumevinde görü· 
lecektir. Eksiltmenin 20-1 · 939 
Cuma giinü saat 15 de Sıhhat Mü
dürlüğünde yapılacağı ve Eksiltme
ye gideceklerin !bale saatinden ev· 
vel Muvakkat TeminM olarak (369) 
lira (32) kuruşu Mal Sandığına ya· 
tırmaları ve Müteahhitlik vesikası 

ile birlikte Komisyona makbuz ib· 
raz etmeleri ilan olunur . 

7-11-15-19 
10155 

i Adana Belediye Riyasetin 
den: 

Türk hava kurumu Adana 
şubesinden: 

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

isteklilerin o gün Kuruma gelme 
leri ve şeraiti anlamak üzere Şt•be · 
ye uğramaları ve dellalı görmeleri 
ve bundan başka mülbakattan bazı 
!arına ait deri şartnamelerini ve iha · 
le günlerini öğrenmek isteyenlerin 
yine şubemize başvurmaları ilan olu· 
nur. 

13-15-18-21 10172 

Tarsus Belediye reisliğin 
den : 

=----------------------------~·---·-----------! 1-Yeni mezarlık muhafaza duva 
rı ile şose arasındaki hendeğin dol
durulması işi açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tarsusta vagon teslimi ve toprak 
kale taıı olmak şarliyle beledi yemi · 

zce ( 100,000 ) adet parke taşı ka 
pah zarf usulile satın alınacaktır. Be 
her taşın muhammen bedeli altı bu· 
çuk kuruş olup heyeti umumiyesinin 

muvakkat teminat akçesi ( 487 ) 

'llaumann.· 
~ 

ideal ve Erika 
Yazı makineleri 

Naumann fabrikası ma
mulatıdır ve dünyanın · 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan bu 

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües

seselerter cihan kullan· 
maktadırlar . 

Adana ve ba~·alisi acen· 
tesi - Hükumet cadde-

sinde 

·-+ ,/ 

Nauman 
Dikiş ve nakış makineleri 

Dünyanın en tanınmış ve beğenilmiş 
makinel~ridir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat kat 
faiktir . 

Ömer _Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

76 9490 
Telefon - 168 

2-Keşif bedeli 711,56 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 53,36 lıra 

dır. Teminatibale tarihinden bir gün 
evel mal sandığına yatırılmış olmalı 
dır. 

4-lhalesi ikinci kanun 23 cü pa 
zartcsi günü saat onbeşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

lira ( 50 ) kuruştur. İhalesi 2. Şubat 
939 Pnrşembe günü saat 15-de be. 
lediye encümeninde yapılacağından 
isteklilerin şartname örnoklerini bele 
diyemizden aramaları ilan olunur. 

10183 

' lS-19-24- 28 

r ----------------, 

1 

5-Bu işe ait şartname, keşif ve 

sair evrakı Fen işleri müdütlüğünde Tu·· rkso·· zu·· 1 
dir. lstivenler orada görebili.-ler. 

6-lsteklilerin ihale günü muvak· ı Gündelik siyasi gazete 
kııt teminat makbuzlariyle birlikte• 
Belediye encümnnine müracaatları 

ilan olunur. 1O149 

S-8-11-15 

1 Osmaniye belediye J 

reisliğinden: 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra· 

Osmaniye kasabasının 8515 li 1 

ra 20 kuruş keşif bedeli bulunan 1 

elektirik alçak tevettür şebekesinin 
eksiltmesine talip çıkmadığından 1 

pazarlıkla yapılmasına ve 13-1 ·939J ı 
gününden itibaren bir hafta müddet -----------·--
zarfında tayinine karar verilmiştir. 

Taliplerin belediyemize milraca · 
at etmeleri ilan olunur. 

10182 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 


