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GENERAL KAZIM ÖZALP DÜN KABi 
NEDEN iSTiFA ETMiŞTiR 

Milli mttdafaa vekAletlne enıekli general 
Bursa mebusu Naci Tınaz getirildi 

Ankara: 18 (Sabaha kar11 Ana 
dolu ajanıındın)- Milli müdafaa ve 

~z Öulp vekalet vazifesinden 

lltifa etmiı ve milli müdafaa veki 

letiae .BurA mebUfU emekli general 

~~i Tınazın tayini yüksek tasdika 
ılctiran etmiıtir. 

Ankara 18 :Anadolu ajansından 
sabaha karşı - C. H. P . M. M . 
grupu bugün 17- 1 - 939 Trab 

zon saylava Hasan Sakan1n reislitin J p GRUP' u 
de toplantı da ilk defa söz alarak 1 • 

kursiye gelen Başvekilimiz Celil Ba 

yar aşağıdaki beyanatta bulundu 
1 

ff'çen celseden ispanya muharipleri 

ne tayyare teslimi maksadiyle yıpt 
lan sipariş Türkiye hükumeti namına 
göstermek için teşebbüs edilen sah 

tekirhk cürmünün ne suretle cereyan 

ettitine dair izahat verilirken hatip 

iÇTiMAI 
Beynelmilel 
Kaçakçılık 

Vekilin istifa 

sebebi nedir ? 
DÜNY ADAKi MÜD

. HiŞ HARP HAZIRLIGI 
Başvekil bunu nut

Merha lesiz 16,000 kilometre kunda izah etmekte 
uçaeak harp tayyareleri! 

AMERiKA MiLLi TAYYARE MECLiSiNiN 
SENELiK KONG -<ESiNDEKi MÜZAKERELER 

Vdş ngton: 17 (Radyo) - Milli tay 
yare_ cemiyetinin senclık kongresi 
bugun toplanmıştır. Cemiyetin ıeisi 
bay Endlcs miihim beyanatta bulun
muştur. Reisin bu beyanatı bilhassa 
harp tayyareleri ml!selesi üzcrindedır. 

Bay Eod'es bombardıman tayya 1 

relerinin tekamülü hakkında izahat 1 

verdikten sonra 16,000 kilometreyi 

hiç merhalesiz kat edecek tayyarele 

ı in imal edilmekte olduğunu söylemiş 

ve Amerika hükumetinin bu meseleyi 
hassasiyetle ele almasını ve faaliyetr: 

geçmesini lüzumlu gördü~ünü beyan 
etmiştir. 

CASUS BiR YILDIZ! 
SON SiSTEM AMERiKAN TA YY ARELERININ 

PLANLARINI AŞIRMAK ISTIVEN BiR 
SiNEMA YILDIZI TEVKiF E D 1 L D 1 

ve titri ve müdafaa tertibatı hak kanda 
is.!edi~ . malumatı tophyabilmek için 
guz~llı~ınden ve cazibesinden itifade 
etmıştır. 

Cin Roymer'in ecnebi bir casus 
şebekesi tarafından ötrenmetc me. 
mur editditi ıcyler, son sistem A· 
mcrikan tayyarelerindeki esrar idi • 

Artist, bu malGmatı tophyabil· 
mek için Amerika tayyare fabrika• 
t6rleriad'8 birinin ottuna metna ot
muttur. Artiıte Çl)dıruaya Atak oJaıı 

- Gerili .......... -

Eski milli müdafaa vekili Kazım Özalp 

lerden birisi Milli Müdafaa: VekiJe 
tinin evrak ve miihürlerini taklid au 
retiyle tqebbüı edilen bu sahtelcir 
hk meselesi iizerinde Adliyece yapı 
lan tabkikabn tam bir serbesti içinde 
c~reyaıum temin ic;i• milli lllÜdaf aa 
vekiliaia çekil,...; liilulawadao bela 
setmifti •illt mildafaa vekili arka· 

- Gerili İllillCİ ubifede -

AVRUPA V AZiYETi 
. . 
ruLONYA 

l ,-
MACAR 

TAHŞIOATI 

llAŞLAOI 

HUDUDLARDA 
KAY AŞMAVAR 

1 

1 

KARPATLAR AL Ti UKRA YNASININ ŞiMAL VE 
CENUP HUDUDLARINDA HAREKET BAŞLADI 

Pras): 17 (Radyo)- Çek hududlar:nda gene bir kay- ları tarafından geniş mıkyasta tahşidat yapılmakta 
n~ma bat göstermiştir. Karpatlar altı Ukraynasının ve hareket er olmaktadır. lyibir kaynaktan alınan malCı 
tımal ve cenup hududunda Polonya ve Macar mıntaka mata göre tahşiJı:tt büyük bır süratle devam etrnektedır. 

rAKôE-NiZôE'l 
i MANEV~A! 1 
• • . ,. . i arl•: t7 (R•dro) _ p. ! 
i ran .. nen Akdeniz flla8U ra ! 
i Plft (1111.,Un) Akdenlzde Af- ! 
i anın •imal .. hlllerln ! 
i .. manevr•l•r ll••••ıacak ! 
i ••· Ati•• tlloau da Akdenıa ! 
i ftloauna lftlrak edecektir. 
i 11u manevral•ra m.rta 
i kadar devam olunacaktır. 
İ Talltelllalllrlerde Suriye sa 
i lllllerlne kadar uzayacak 
i tir. 

mülwciltmnın (Ma 

·-~;~·-_:_=-·-·-·-·-·-·=-ispanya meselesi 
HABERE GÔRE son safHaya geldi 

MEMURLAR iN 
MAAŞLARI 
H~YAT .PAHALILl~ı DERECESi 
DÜŞÜNÜLMEK SURETiYLE 

iNECEK MI ? 
. lsıanbul : 17 - Yakıt gazetesi. 

nı~ son nüshasında bahsedildiğine 
ıore, memurların maaşları hayat ba
~al~lı~ı derecesi düşürülmek suretiyle 
ınd~rdecektir. Vakıt arkadaşımız .şu 
ma•Ümatı vermektedir. Aynen aşa~ı-
dadır: ıs 

- Gerisi ikinci aabifodc 

Cümhuriyetçiler 899 tevellütlülere 
bile askerlik hizmeti gördürmekte! 

Asilerin 800 tayyaresine mukabil Cümhuriyetçilerin 
hiç bir tayyaresi yok. Harp levazımı tükendi 

Londra : 17 (Royter veriyor)_:.ls- yctçiJcrin tayyaresi kalmamlfhr. Buna 
panya dahili harbi artık son safhasına i mukabil asiler 800 tayyareye malik 

gelmiş bulunuyor. Gelen haberlere ı bulunuyor. . 
göre, Cümhuriyetçilerin harp Jeva7.I· . Hü~üm~t .as~eri mahafılı vaziye· 
mı tükenmiş, askeri pek azalmıftlf. tın vehametını itıt\f etmekle beraber 

Barselon hükümeti 889 tevellütlü bedbinlik eseri göstermemektedir. 
vatandaşlardan bile askeri hızmet Fr~nlc~t kuv~tler Bar:s~Jon ~Z~· 
beklemektedirler. Bilhassa Cümhuri· rindekı bır ıehn ıştal etm11lerdır .. 

Cümhuriyetçi kıtaat End ülü~te 
yeni taarruzlar icra etmiş ve Franko· 
cuların bazı hatlarını yarmıılardır. Ta 

ŞEHiR MESELELERi ÜZERiNDE 
arruzlar devam etmektedir. Asi tay
yareler şosaları mütemadiyen bom• 
bardıman etmektedir. Halkm vaziyeti 
çok acıklı bir'tablo iqkil etmektedir. 

RADYOLERI DAHiLi P 
RAZiTTEN KURTARMA 

Diyatermi cihazı kullananlar filitre 
takmağa mecbur tutuluyorlar 

DAHiLİ P.A.RAZITLERI BiLHASSA DOKTORLARIN VE 
DiŞÇiLERiN MAKiNELERiNiN DO~UROU<lU ANLAŞILDI 

Şehrlmlydekl hemen bUtUn Radyo dlnleyıcUerl dalllll bir 
p•razltten •lkAJ•lçldlr. Gayri muayyen •••tlerd• fa811•1arla 
R•droıard• gUrUltUler oldulu m•IOmdur. BeledlY• ltU vazlY•· 
tin llnUne geçmek için Elektrik Fen Mohendlelnl tetkik• memur 

etmlftlr. DUn alınan netlc•Y• 

Kont Ciyano Lon
draya gidiyor 

Roma : 17 ( Rıdyo ) - Bazı 

razetelerirl yazchtana göre ' ftalya 

Hariciye Nuın Kont Ciyano önü· 
müzdeki ay içinde Loadrayı ziya· 

nt od-=ektir.. 

gllre llu dalllll parazltl•r• 
lllllla~.. doktorlarla , Dlfçlle
rl n dtyaterml clhazlarının hu
aul• getlrdlll anlafılmıfbr • 
Belediye, dahili paraı!t.i doğuran bu 
makinalara birer fılıtr.e rakıl~ası 
için bu makina sahip~erınc . tebl.ığat 
yapacaktır . Diyatcrmı sahıplerı bu 
cihazı takmata mecbur tutulmakta· 
dır. ihbarnameler birkaç güne kadar 
teblit edilecektir. 

2 Kilometre kadar bir sahaya 
tesir yapan diyatermi cihazı 11hip. 
leri verilecek mühlet içinde muhak
kak surette makinalarmı birer filıtre 
tak..:ülardir. 

FRAN SADA 

Bir zabit 
idama 
mahkôm 

Almanya ya 
çahş mak 

Parn; : 17 - Fransada 28 yaşın· 
da bır genç bahriye subayı, Avrupa• 
daki son buhran esnasında Fran11.ı 
gemilerinin seferberlifine dair Almao 
yaya haber vermiş olmaktan dolayı 
casusluk suçu ile, Tulon bahriye ,mai'ı 
kemesi tarafından ıdama tnahk6in 
edilmiştir. 

Elof Mark Ober ~ımindeki bu toi'1 
menle beraber, Jan MoreJ adlPd.t,i 
bir kadına da üç ~ne baP.ş ~ 
verilmiftir. 

~ "'-liMiı~Nfft· 
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MESELESİ I. Divan şair er 
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YANTURK 

gecesi yapılıyor 
Türk ve cihan 

tarihinin yaprak 

larını çeviriniz. O 
rada tarihten evvel 
ki ve tarihin tesbit 
ettiği zamanlarda 
büyük bir denizin 

Cümhuriyet hükumeti asırla
rın hatasını düzeltmek gayesiyle 
icap eden tedbirleri almış ve se
merelerini toplamağa baş\am1ştır 

Halke\'imiz faal bir hale gelmiş 
bulunuyor. 

Önümüzdeki mevsim için çalış. I 
ma proğramlaı ının hazırlanmasına 1 

başlanmıştır. j ,, _____ Yazan: ZiHNi BAVO ----·I 
Halkevi önümüı.deki haf~a içinde 1 

dilin daha çabuk aramızdan kalkma bir "divarı şairleri,. gecesi tertip et 
sı için bize, halka vı:: bilhassa mü ' mektedir. Bu gece için hazırlıklara 

kuıuması ve iklim şartlarının değiş 
mesiyle tabiatın güzel merehibele 
rinden mahrum kalan orta Asyalı· 
ların ellerinde medeniyet meşaleleri 
olduğu halde muhtelif yollardan dün 
yanın dört bucağına dağılarak yer 
yüzünün en güzel yerlerinde şirin 
vadilerde bol verimli deniz ve nehir 
bavzalarnıdda yerleştiklerini ve bura 
larda medeniyet tohumlarını ekerek 
yerleşdikleri yerini temdin ettikleri 
ni, bu suretle ilk zamanların sayılı 
medeniyetlerinin temellerini attıkları· 
nı görürsünüz. 

Yine aynı sahifelerde bu medeni 
insan kitlelerinin çoğunun kendi 

nevverlere düşen vazifeler vardır, j' başlanmıştır. 

Bu k.Arışık dilin konuşı.ılduğu ai- Tenis sahaları 
lelerin çoğu içinde okullarda okuyan 
veya okuyııp da münevverler sınıfına 1 

katılarak öz dillerine tamamiyle ka j 
vuşanlar . vardır. l~te en ulvi va 1 
zifeyi ve en çabuk işi Lunlar göre· 
bileceklereir. 

Naşit hasta 

Uıuozamandanberi haıkcvi te· 
nis sahasında faaliyet durmuş ve sa 
ha bozulmuştu. Halkevi bu sahayı 

yeniden mükemmol bir hale koymuş 
tur. Ten is faalıyetine ~ ugünleı de ı 
başlanacaktır. 

Atletizm işleri içiude hazırhklar 
başlamıştır. Yakında müsabakalar 
tertip edilecektir. 

Halkevinde veri-

ş 

A 
, Profesör 
yarın bir 

Bossert. 
konfera 

• 

alkevinde 
s verecek 

HEYETiN TETKiKAT VE GEZECEKLERİ SAHA 

lstanbul Üniversitesi edebiyat fakUlteel rkco!ojl profesörU
Bay Bossert reflkast ve asistan Bayan MUnire ve Bay Baha· 
dlrden mürekkep dört kişilik hey~t dün şehrimize gelmlşle..-

dlr. Halkevlnln ~isaflrl olarak ----
şehrimizde birkaç gUn kala M 
cak olan bu heyet reisi, arkeo. 1 ve ade e 

effiz işle i loJI tetklklerlnde bulunacak ve 
19 perşembe akşamı halkevln· 
de bir konferans verecektir. 

Heyet dün vilciyeti, Halkevini 
ziyaret etmişler gerek vali ve gerek 
se halkevi başkanı ile temaslar yap 
mışlarciır, Öğleden sonra da şehri 
miz müzesinde tetkikler de bulun 
muşlardır. 

Kanun 
tebliğ 

vilayete 
edildi 

imdiye kad ır, bizdeki Ce· 
miyet nev'i arasında en 
tuhafımıza giden " İçki 

düşm<1nları ., Cemiyeti ile " Hayva· 
nalı himaye ,. kurumu idi . 

Uzak dünyalarda ise , bundan 
çok enteresan binlerce Cc-miyct çe 
şidi vardır : Yüzlükler Cemiyeti .. İ} 
Seksenlikler Cemiyeti gibi 1 • " 

Bu nevi Cemıyetler gene bir 
p·ırça vücudu manalı teşekküllerdir . 
Ya ' Kaynanalar Cemiyeti ,, ne ne 
dersiniz ? 

Aır.erikada bir " Kaynanalar Ce· 
miyeti ,, k~rulmuştur . Bu Cemiyet , 
btitün dünyada kaynanalar aleyhin
dekı menfi cereyanla mücadeleye 

- karar vermiş 1 ·• Kaynanalar Ccmi-
yetı ,, kurulduğuna göre , yakında 

bir de " Gelinler Cemiyet• ,, ile 
•· Goriiınceler Cemiyeti .. kuruldu
ğunu ı.şıtirsek hayret ctmiyelim . 
Niçın olmasın 1 

Geniş ölçüdek;, milyonluk küt· 
leleri cemiyetin hakiki l ünyesi ka· 
bul edersek, olurolmaz topluluklara 
"Teşekkül,, demeli! Amerikadaki 
nevicad kollektifler gibi! 

T ANGÜNER old örf ve adetleriyle birlikte dillerinide 
gayp ederek (Otcıkton) ahaliye inti 
bak ettiklerine şahit olursunuz. Hiç 
şüphe yof'ki "yerleşdiıderi yerlere 
intihak keyfiyeti,. zeki ve kabiliyet 
farklariyle medeni bir akalliyetin bü 
yük kitlelere tahakküm arzusundan 

ileri gelm~ktedir. 

sanatkarın sıhhatta 
başına gelen dert ! • 

lecek müsamere 
Heyet şehrimizdeki tetkiklcı ini 

bitirdikten sonra Tarsus, Mersin: 

Mübadel• ve teffiz işlerinin kat'i 1 
tesviyesi ve neticelendirilmesi hrıkkın 1 

k -----~~--~-----------~~-- lar da i 1771 sayılı kanuna ek olarak ler 

- Bu camialar arasında örf ve 
aietlerini, dillerini ve bir kelime ile 
benliklerini koruyabilen kütlelt>r 
bugün "Coğrafya,. kitaplarmda ,.Türk 
diye yazılıdır. 

Birde tarihin "Yakın zaman,. yap 
raklarını çevirelim: Burada öz 

yurda kavuşmadan 'evvel birçok tari 
hi ve idari hatalar sebebile dilleri 
ni gayp ettikleri halde benliklerini 
muhafaza ederek kendilerine yabancı 
bir dille "Türküm elhamdulillah,. 
diyen, Türklük için kanını seve seve 
akıtan ve canını sevine sevine veren 
Girit, Epir ve Makedonya Türkle· 
riııin kahramanlık destanlarını okur 
sunuz. 

işte mubadele ve göç sistemle 
riyle öz yurdun bağrına bastığı bu 
öz Türk camilarına - mtnsüp insan
lar ne ise; dünya var olalı öz yurdun 
bağrında yaşayan ve yurdun sevgi 
s.ni kalplerinde daima yaş11ttıklarını 
kara günlerde '" kaç kaç ,. !arda 
ve her fırsatta Vı:\hn uğruna canları 
nı biran l:.ile esirgememekle isbat 
eden fakat maalesef mazinin bozuk 
idare sistemlerinin hataları yüzünden 
Türkçe ile karışık başka bir dille 
konuşan Eti Türkleri dediğimiz Çu 
kurovanın merd ve çalışkan öz ev 
latları da öyledir. 

ün, idaresizlik, yabancı 

propağanda sahsi men. 
faat, görgüsüzlük, bilgisizlik ve saire 
gibi sebeplerle bu Türkleri zorlaben 
tiklerinden ayırmak istiyorlardı. 

Bugün, dımağlarımızı aydınlatan 
ruhlarımızı nurlandıran ve benliğimi 
zi saran Cümhuriyet ışığıyle Kema· 
Jizm prensipleri hakikatı olduğu gi
bi meydana koyarak bizi büyük bir 
tarihi hatadan kurtardı. Artık aynı 
kanı ve aynı ruhu taşıyan bir kütle 
arasında ikilik so~mak isteyen insan 
kalmadı. 

B ununla beraber dil milli

ye-t duygusunun sembolü 
ve bayrağıdır. Bunun için Cümhuri 
yet hükumeti asırların hatasını dü 
zcltmek gayesiyle icabeden tedbir 1 

leri almış ve semerelerinı toplamağa 
başlamış bulunmaktadır. 

Bu sayede bu Türk kütlesi içinde 
Türkçe konuşmayanlar·m s.:ayısı günden 

güne azalmaktadır. Ve y&kın bir za 
manda bunların hiç kalmıyacağı mu 
hakkakhr. Ancak Türkçe ve Arapça 
nın bir karma örneği olan bu acrıyip 

lstanbul : 17 - Halk komiği 1 
sanatkar Naşit, tansiyon yüksekliğin 
den muztariptir ve bir gözü görme 1 

meğe başladığı ıçin üç doktor tara· ı 
fından tedavi edilmektedir. 1 

Sanatkar, bundan bir müddet ev 
vcl, gözünün' görmediğini sezince do 
ktoruna koşmuştu,. Doktor, hastalığı 
tansiyon yüksekliği,. olarak teşhiş 1 

etmiş ve kendisine kuvvetli bir müs 
hil vermiştir. j 

Naşit, kuvvetli müshile rağm~n ı 
maslek icabı o g.ce gene sahneye 
çıkmıştır. Bu, sevimli komiğimiz için 
bir hayli ıztır~blı olmu~. halkı güldü 
rürken sık sık vecalar hissetmiş ve 
münasip tekerlemelerle mükalemeyi 
bırakıp kulise koşmuştur. 

Jupiter yahut 
yahut Zeus 

Jüpiter yıldızında göriilen kırın 
zı it keler etrc. fındar dün bir yazı neş 
retmiştik, Bu münasebetle hah Jüpi· 
terden bahsetmeliyiz: 

Yunan mitolojisirıde en büyük 
ve en kudretli ilaha Yunanlılar Ze· 
us, Romalılar Jüpiter ismini vcriı fer· ı 
di. Jüpiter insanların ve ilahların 
babası, kralların hamisi, nizam ~e . 
kanunun koruyucu.>u, suçluların ve 

sözlerinde duımıyanların intikamcısı 
idi. Elinden saçılan nurla yıldızlara 
yol gösterir, mevsimleri değiştirir, 

tabii hadiseleri idare ederdi. 
Efsaneye göre Jüpiter babasına 

ve zebani sürülerine karşı açık mü
cadelede galip gelmek suretiyle 
dünyanın idaresini eline aldı , dev· 
lerin ve ilahların suikastlarına mu
kav~me::t ederek göklerin, denizlerin 

Silifke ve Ceyhan bölgelerine gide 
ceklerferdir. 

Halkevimiz, bu faaliyet devresin -=-~:=~ ____ .....,.. ____ _ 
de ilk defa olarak halkevi salonun· 
da yeni yetişen genç elemanlar tara 
fından "kanuıı adamı" adlı piyes bu 
akşam saat 8,30 da verilecektir. 

Giriş kartları ha lkevi sekreter 
fiğinden verilmektedir. 

Talebe • • 
ıçın 

Mektepler 
sahalar 

civarında 

yapılacak 

Maarif Vckaldinin spor İşl<'rin' 
yakından tetkik ederek talebelerin 
kulüplerden alakalarını sildirdiklerini 
yazmıştık. Gençlik için yeni spor 
teşkilatı hazırlanmaktadır. 

Bu spor teşkilatına göre okullar 
talebeye muhtelif sporlar için salon 
ve okula yakın civarlarda sAha bulu 
nacaktır. Talebeye oyun için lazım 
olan malzeme de okul idaresi tarafın 
temin edilecektir. 

ve cehennemin hükümdarı oldu. Bü· 
tün ilahlar emri altına girdi . ilah· 
Olimpus dağı üzerindeki sarayına 
gelerek ondan fikir alır , istişarede 
bulunurlar, insalllarıo işlerini bera· 
berce orada hallederlerdi . Jüpiter, 
yahut Zeus'ün ka~ısı Juno göklerin 
kraliçt>si idi . 

Ha~im ve hüküm far Jüpiter 
elinde bir kılıçla bir taht üzerine 
oturmuş olarak tasvir olunur . Ta 
biat kanunlarının kumandanı olarak 
ta elinde hir kalkanla bir yıldırım 
arabasına binmiş göriinür . Fidyas 
tarafından vapılan Zeus heykeli Yu 
nan sanatının en büyük şaheseri 

olarak gösterilir . 

1 

Milli 
veki i 

müdafaa 
eğişt· 

- Birinci sahifeden artan -

daşımız general Özalp sırf mahkeme 
nin selamelle ceryanını temin dmek 
etmek maksadiyle istifa etmişdir. 

Başvekil bunu müteakip aynen 
şunları söyle li. 4ave etmek mec,,uri 
yetindeyim milli ınü.'1dfaa işleri h·ık 
kınd:ı madd.: tasrih edere'' lı :r han 
gi bir iddiada bulunmak ve ya sual 
tevcih etmek isti yen bir ı:ırb 3clŞI nız 
varsa kapu, açıkdır. 1 

Ona poğnıdan doğıuy;ı ben mu j 
hatabıın ve yahut yeni vekil arkada 
şımız tetkikatını yaparak lazımgelen \ 
cevabı vermeğe hazırdır. 

Başvekilin beyanatından sonra 
reisin davdine rağmen mevzu ÜzNi 
rinde söz alanolmadığından ruınanıe 
nin diğer maddel~ri üzerinde müza 
ke:eler yapılmıştır. 

Bir habere göre 
- Birinci sahifeden artan -
«Hususi surette istihbaratımıza 

nazaran, ortada dolaşan şayiaların 

aksiııe olıırak, hlikumet hayat paha
lılığı derecesini diişiirmck ve hu nis· 
belli! ınenıurlarımızııı maaşlarını in
dırıııeJ,. kanırıııdndır .• 

Geııe Vakıt ga2eteJi bu sabahki 
nüshasında da ş4iyle demektedir: 

Dünkii sayımızda Ankara habn. 
leri aıasında Devlet memurları ile 
hususı muesseselerdeki mumur ınaaş-
1.ırının tcaCJülünden bııhsederken bir 
şayia kııydedılmis ve bu şayi;ıya go. 
re hüküıııetın hayat pahalılığı dere-

Büyük Mıtlet Meclisince kabul edilen 
kanun D1hiliye Veka1etind n vilayete 
teb İğ olunmuştur. Bu kanunun neşr 
tarihine kndar oh:ın muamelelere 
münhasır olmak üzere mübadil. mu 
hacir, mülkci. göçebe ve hükumetçe 
nakfediferılerin ve harıkzedclerin 

hükumet narafıı;ıdan gösterilmiş olsun 
olmasın bidayeten i~gal eyledikleri 
hazineye aid gayri ınenkulierin icar 1 

ve ecı imisilleri, teffiz ve tahsis mua 
meleleıi sonradan bitirilerek katileşin 1 

ceye kadar geçen zaman iç-in, kf'ndi 
!erinden ar;ınmıyacaktır. Tahakkuk ı 

ettirılenler de adrı ve idari karaıl r 
la kntill'şm 'ş olsalar dahi ter kin cdi 
I< c ·le lır. 

Tahsil edilmiş olan icar ve ecri. 
·nisiller g ri verılmez Tahsis veya 
tt>f fız t"dıle-n gayri m'·nkul!crden ön· 
ce mü')tahikler tarafından ya doğru
ya veya hiikumet rarafından gösteril 
mesi hasebile İşgai eJilmiş iken son 
radan istirdad olunmuş bulunan gay 
ri menkuller ile haklarına mukabil 
kendilerinr bono verilenler tarafın· 

dan ger ... k hükumeıçe gösteri!mek 
suı etiyle ve gerek gösterilmehizin 
işgal edilmiş bulunan gayri mrnkul· 
ler hakkında dahi bu hükü.nler cari 
dir. 

Bu kanunla icar ve ecrimisiller 
tamamen affedilmiştir. 
------------
cesini diişiirrnek ve hu şekilde memur·! 
larımızın nııw~larını indirmek kararın-ı 
d ı olduğu yazılmıştı. 

Dün aldıgımız rniitemmıın ınalü· 

mata gore bu haber tashıhe muhtaç. 
ıır. Hüküınet cvvelemııdc ıneml · et· 
le hayat p ıhalılığını iudırm k için 
tedbir 'l.ıc ktır. Ondan sonra, memur 
maaşlarınd<1 tenkıhat ycıpacaktır. 

H yat p..ıh ılılı~p duşmedıkçe 11. •• 

ınur maaşlarının bugünku n·sb,.tme 
dokunulmıy<ıcaktır. 

,.----------------------------_..,,....._,__ ___________ -=s ______ _,,, ________ _,_, ____ mzıı-=-=------

u satırları yazarken içimin 
titrediğini hissediyorum. 
Vazifem icabı .Nevyork
t.1 bulunduğunm zaman-

larda, öyle sahnelerle karşılaştım ki 
bunu burada etrafile anlatmanın 
imkanı yoktur. 

Bir gün yeni bir tahkikatla meş 
gul olurken telefon çaldı: 

- Siz misiniz madam Bogori? 

- Evet benim! 

- Lütfen metkeze kadar geli 
niz sizi Polis müdürü istiyor. 

Nevyork poli~inde iki yıldır ça 
lışıyordum. Şeflerim benden mem· 
nun olduğu gibi ben de onları bü-

1 

tün kalbimle seviyordum. 

Polis müdürü ile araır.ızda şöy· 
le bir konuşma geçti: 

Nevyo a 

- Mühim bir vak'a karşısında

yiz Madam Bogori 1 Dün gece iş 
büroların:lan birisi vasıtasiyle vazi· 

fe alan on altı yaşlarında bir kız, 
cadde üzerinde öldürülmüştür. Se 
vimli, ve saf bir kız! 

- Hayır madam Bogori, lrn kız 

bir aşk buhranının kurbani olm
mıştır. Vahşice lekelenciikten sona· 

ra gene vahşice öldütiilmüştür. 

Müdürden tahkikat dosyasını is 
tedim. 

On beş dakikalık bir tetkik ba. 

1 

a 

r 
, 

na kıfayet etmişti. Amel! adın~a 16 
yaşlarında bir kız, iş burolarından 

birinin verdi~i bır adrese iş için 

beş gün evvel müracaat etmişti. 

Hliro direktörlüğü Ameliyi lll;i· 

hul bir ev., gene meçhul bir a frı•n 

la göndeı ınişti. 

Ameli. fotoiraflara nazarnn çok 

güzeldi. Vücudu toplu, gözleri iri 
ıdi. Bunddn sonra devam eden dört 

günlük bir zaman içinde zavallı kız 

dan bir haber alınamamıştı. 

Nılıayet dün gece c ıddecle onu.o 
öliis "ine t esadiif olunmuşt ıı. 

Polis müdürü gölle ı ini bana dik· 
ti: 

- Lütfeıı hu tahkikatı bizzat 

sizin idare etmenizi iste.yeceğım. 
Esas o1an nokta yalnız katillerin 
bulunması değil, gizlı fuhuo; evlerinin 
de meydarıa çıkarılmasıdır. 

Şi•ndi sizden bir şey rica ede 
ceğiın. Bundan sonra polisteki işle· 
rinizP başka lıir arkadaş bakacak; 
siz de muvakkaten (Madam) olacak 
sınızl 

Polis müdürünün şaka y~pmıyan 
bir adam olduğunu biliyordum. Yal 
nız, Nevyorkta (Madam) kelimesi· 
nin ifade ettiği manayı size anlata-

yım: -SONU VAR--

Bugünkü program 

7 ıirl.n · lfodyo dı/ızil on postaları 
'f ulı)e Jfod1osu - A11l.cırn Uad)om 

ÇARŞAMBA - 18 - 1 - 39 

12.30 Türk müzigi - Pi 
13.00 Saat, ajans meteoroloji 

haberleri 
13 10.14 Müzik ( Riya seti Cum · 

hur Bandosu - Şef: İhr.an Künçcr) 
1 - lbo Gotos - fspıınyol marşı 
2 - P. Locome -· Laferia ls
panyol süiti No. 1 Les Teros No. 
11 La Reja No. IlI La Zarzuela . 
3 -· F. Lehar - Die Lııstig · Vvit 
vve - potpuri 4 - E. Grieg 
Norveç dansı No. 2 

viçt 
için 
ba~ 
edi 

ler 
ko 
be 
CÜ 
ril 
ril 

18.30 Proğr3~ 
18.35 Türk müzigi ( lncesaz i 

Sultani Yegah faslı ) Okuyan: Tah· 
sin Karakuş Çalanlar: H. Derman, 
E. Kadri, B. Üfler H. Gür, H. T-o 
kı-ıy . 

19.35 Konuşma 
19.50 TüJk müzigi ( Peşrev 

ve şarkılar ) 1 - Şehnaz Peşveıi 
2 - Tanburi Cemil - Şehnaz şar· 
kı - F eryadki feryadıma, 3 - Ha· 
fız Yusuf - Hicaz şarkı Sevda· 
yı. 4 - Hafız Yusuf - Hica, şar 
kı Aşık oldum kuzucağım. 5 -
Kemal Niyazi - Kemençe Taksim 
6 - Tatyos - Hüzam şarkı Ka 
ğıdnanede. 7 - Dde - Yürük se 
mai - Rebi. aşkında. 8 - Yusuf 
paşa - Hüzaın saz semaisi. Oku 
yan: Sadi Hoşsej, Çalanlar: Veci 
lıe; C. Ç::ığla, K. N. Seyhun Re· 

fik Fersan . 
20.20 Konuşma ( Mizah saati ) 
20.40 Saat, ajans, meteoroloji 

haberleri ziraat borsası (fiyat ) 
20 50 Tem<>il ( Fırtınadan son 

ra ) yazan - lbnirrefik Ahmet Nu~ 
ri Merhum . 
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21.20 Müzik ( küçük orkestra - b 
Şef: Necib Aşkın ) l - Fritz Rec 
tenvvald - Viyana müzikleri -pot· 
puri 2 - V villi Richardz ilk ba · 
harda bir çift aşık - uvertür 3 

o 
e 

d 
y 

Hanns Löhr - Hülya gecesi -
vals. 4 - Amadei - Saz çnlan 

l aşık süitinden Aşkruyası. 5 -
Hanns Löhr - Memleketuen mem· 
lekete - muhtelıf memleketleriıı 
melodileri üzerine Rapsodi. Joharı 
nes Brahs Macar dansları -No. 
1 ve 2 7 Beethsven - Menuet· 
to Sol Majör ~ - Victor Au 
bert Gö'">t:kliler re i grçidi 

22.20 Saat, 'sham, ldhviJatr 
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Telefon A s r " 1 s 

• 
1 e n m a d a Telefon 

Sayın halkımızın takdir ve rağbetini kazanan 
250 (SA B R TOKSES) • 
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• 
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• 

e· 
n Bu 
akşam 
0,30da 

(Arşın mal alan! .. ) Bu 
akşam 

20,30da 
4 Perdelik büyük Kafkas Operetini sunarak, saygı değer müşterilerini davetle şeref duyar . AYRICA : Miçe Pançef Varyete ve Canbaz Heyetinin en yeni numaraları 

( Vahşi-Rumba Havyan-Parmak üstü .. Step dans-lspanyol ) Murat Coşarın çok güzel monoloğları 
FIATLAR : Loca-200, Numaralı mevki-50, Duhuliye- 30 kuruştur. Kişe her vakıt açıktır . Yerlerinizi erken temin ediniz 

ir 10188 
18-lkincikanun-Çarşamba günü 2,30 tenzilatlı halk matinesinde 1-Çapkın genç(Danielle Daniyo-Henri G:ırat)2-Rintintin 

e 

e· 
Tarihten Yapraklar 

U· 

Hayvanlar idama mah
kôm edildiği zamanlar!. Roma mülakatı 

dedikodusu 
a· 
a 

Hakkında idam karan verilen bir ökü.ı için 
t'ransız parlamentosu toplanmıştı 

l 
\ Landra : 17 ( R&dyo ) - Birkaç 
1 gün önce Romada Çemberlaynle 

ki 

Vaktiyie hayvanlar da, sebep 
ldukları olümler, yaptıklan zarar· 
ar dolayısiyfe mahkemeye verilir 

ler ve idama mahkum edilirlerdi ... 
Mesela, 1807 de bir horoz ls

~i~rede Bal şehrinde, yumurtladığı 
ıçın, mahkemeye verilmiş ve sihir · 
ba~lık cürmünden dolayı mahkum 
edılmi~ti. O devirde sihirbazhk 

rı yasak edilmişti. Yarı tavuk, yarı 
horoz olarak hilkatin bir garibesi 
şeklinde yaratılmış olan bu hayvan 
da, o zaınanki mutaassıplar tara· 
fından, cu rnal edilmiş ve mahke
~ eye verilmişti. Sihirbazlık eden 
ınsanlara tatbik olunan cezalar ni 
çin hayvanlara tatbik edilmiyecek· 
ti l ? r ) ... 

şı 1286 Senesinde Fransada, Fa· 
ler şehrinde bir domuz bir prensi 
kovalamış ve düşerek ölmesine se 
bep olmuştu. Domuz tutulmuş, bu 
c~rümden dolayı, insan gibi giydi. 
rıldikten sonra idamına karar v~· 

s-
0 . 

a. 
it 

ev 
erı 

ar· 
a· 
a· 

se 
suf 
ku 

rilrnişti ... 

1521 Senesinde, yine Fransada 
Antro eyalttindc fareler, o civar. 
d~ki ekinleri tahrip ettikleri, de
tirmenlerdeki buğdayları ve unları 
~edikleri için mahkemeye verilmiş· 
tı, idamları isteniyordu . Fakat, 
Hanri Trunso isminde bir avukat 
farelerin müdafasını üzerine almış 
"' mücriml"rin ( ! ) yollarda kedi· 
ler oldutıı için muhakemeye rele
medi ki erini söyliyerek davayı bir 
kaç kerre tehir ettirmişti. Fakat, 
fareler nihilyet yine idama mah · 
ku'll olunmuştu • 

Ondan yetmiş btş sene sonra 
Pariste bir öküz idama mahkum 
edilmişti. Onun da suçu sahibini, ı 
~oynuzlariyle itip yere düşürerek 
oldürpıiiş olmaktı. Mahkeme idam 

cnasma çarpılırdı. Orta çaj'da 
Avrupa memleketlerinde sokakta 
başıboş gezen domuzlo.r da tutulur 
ve, çocuklara karşı bir tehlike teş
kil etmiş olmaktan dolayı öldürül. 

1 
Musolini arasında cereyan eden ve 
neticesi yalnız bir fikir taatisi ma· 

1 hiyetini alan Roma müzakereleri 

dü ' 

dedikodusu hala devam etmekte· 
dir. Bütün logiliz gazetelf'rİ bu me. 
seleyi uzun uzun teşrih etmekle 
meşgul bulunmaktadır . 

Eski Romalılarda her tarla ve 
başlayıp ner~de bittij'ini bir taşla 
bahçe sahibi topratmm nered~ işa · 
rete mecburdu. O adamın hayvan· 
larından biri bu hudut taşını geçe
cek olursa suç i~lemiş sayılır ve 
idama mahkum edilirdi • 

Bazı gazeteler Çemberlaynin hat
j tıhareketini muvafık bulmakta, l'a· 

1 
zıları da tenkitler yapmaktadır. 
----'!!"!"'"~~----

1F ransada bir zabit 
mahkum 

Eski Atinada da kanunlar hay
vanları bu gibi cezalara çarpardı . 
Fakat yeni zamanda, onlara karşı 
merhametli davranmayı ihmal et· 
mez, sağır hayvanların işledikleri 
v~ cezayı icabetti ren cürümleri af· 
federdi. Büyük Yunan edibi Aris· 
tofanes'in eserlerinde bu adet uzun 
uzadıya anlahlmıştır . 

• • • 
Fakat, hayvanların mahkemey~ 

verilmesi ve cezaya çarpılmaları ma· 
zide kalmış bir şey delildir. Bugün 
bile birçok yerltrde hayvanların, iş· 
ledikleri suçlardan dolayı muhakeme 
edildikleri (1) görülüyor. 

Mesela, geçenlerde Nevyork hü 
kumeti dahilinde Mak Grav şehrin
de dört köpek, altı yaşında güzel 
bir kız çocuğunu ısırdıkları için mu
hakeme edilmiş ve idama mahkum 
olunarak öldürülmüştür. 

Coys 1-tammond ismindeki kızı 

0 dört köpek kolundan öyle şidetle 
ısırmışlardı ki zavallı çocuğun kolu 
nu hastahanede kesmek zarureti ha· 
sıl olmuştu. 

idama 
- Birinci sahifeden aı tan ı 

Subay, mahkemede söyled iğine 1 
göre, 1935 te orduyn intısab ettiği 
zaman Bresı ,de 27 yaşındaki bu ka· 
dınla tanışını~ ve onunla dost olmuş 
tur. Casusluk işinde Jan'm da kendi
sine yardımını istemiş ve beraber ça
lışmışlardır. 

Jan Morel de suçıınu itiraf elmiş 
fakat casuslukta sadece suç ortakıığı 
görülerek 3 sene haı.ıse mahkum edil· 
miştir. 

Casuz bir yıldız 
- Birinci sabifeden artan -

fabrikatorün oğlu, metresinin tayya
reciliğc gösterdiği alaırn ve merakın 
gayesini bilmiyerek, babas•nın fab· 
rikasında Amerika hlkıirnetinih em· 
rile inşa edilınt!kte olan son sistem 
bombardıman tayyarc:,lerinin esraı ım, 
en ince teferrüatına kadar ona gös· 
termiştir . 

cı 

e· 

kararını temyizi kabil olmak üzere 
~e~difri için Fransız parlamentosu 
okuz hakkınJa verilen kararı tem· 
yiz etmek üzere lıir jüri heyetini 
teşkil et ıniş, fakat bu heyet de ö · 
küzü idama layık görmüştü. Karar 

Yine Ameıikada Baldvisville'de 
bir köpek bir çocuğu Hırdığı için, 
"zincirbentliğe" mahkğm olmuştur. 
Yani, Laym ismindeki bu köpek bü· 

1 tün ömrünce sahibinin evinde zin

Cin Roymcr, aşığının bu halin 
den çok istifade etmiş , Amenka 
harp tayyarelerindeki bütün esrarı 
öğrenmiş ve hesabına çalıştığı ec· 
nebi devlete satmııtır . Casus ka 
dın , dostundan ötrenditi ukeri 
esrarı, ecnebi casus şebekesine tes. 
lim etmeğe vakıt bulamadığını iddia 
etmiş ise de, Amerika ıalııtası gü· 
zelicasusun bu söalerioe inanama
makta ve mr:suliyetini hafifletmeğe 

matuf uydurma bir bir söz ola ~ak 
telakki etmt"ktedir. • 

ti ) 
loii 
) 
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u· 
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ec 
ot 
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em· 
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an 

No. 
uet• 
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~ u suretle tasdik olunmuş ve öküz 
balta ile kafası kesilerek öldürül
müştü . 

Tarihte bu gibi vakaları birer 
birer teshil etmek kabildir. Umnmi 
olnrak söylemek lizımgelirse, çok 
esk· 1 zamanlardanberi hayvanları 
da, yaptıkları zarara muka~il ceza· 
Ya çarpmak adetti • 

Mesela, eski lranlıların kanun . 
ları arasında şöyle bir madde var

H•vlamadan ısıran köpek idam 

I cire bağlı olarak kalacaktır. 
1 
1 

Son dev1edeki hayvan muhake· 
meleri arasında en meşhur olanı al 
tı aylık küçük bir köpeğin:Nevyork 
ta bir çocuğu kovahyarak boğulma· 
sına sebebiyet vermiş olmaktan do· 
layı iki sene hapsine karar verilmiş 
tir. 

ldaho itrnindeki köpeğin davası 
hakkında birçok şahitler dinlenmiş 
birçok kişi köpeği müdafaaya çalış· 
mıştır. 

rlunlar "hayvanın cürmünün sa
dece, çocuğu kovalamış olmasıdır, 

çocuk boğuldu ise kendi kabahati., 
diyorlardı. Fakat mahkeme köpeği 
mahkam etmiştir ... 

bınbiyo - nukut boraaıı ( f t ) 
22.30 Müzilc ( senfonik 1

11~ ) 

23 00 Muzilc ( dana pl:lc~.,~) 
23 45.25 Soq ajana hab I • ı 

.. n11 er en 
ve yarınki or-.•• • 

14 üncü uırda F ransada bir do· 
muü, bir çoçutun ölümüne sebep 
oldufu için, insan gibi giydirilmiş ve 
balta ilt: kafası kesilerek idam edil· 
••fti .. , 

Güzel casusun tevkifi , çok dra
matik bir şeki!de olmuştur . Casus· 
ları takibe memur olan G. M. N. 
teşkilatına mensup polislC'r, sabaha 
kadar Cin Roymer'ı adını adım 
takibetmişler ve yeni dostu yüksek 
devlet memurlarından Cokson'un 
evine girdiğini görmüşlerdir . Po· 
lisler, l>ir müddet dışarıda bekle 
dikten sonra Caksonun evinin ka
pısını çalmışlar ve kapı açılır açıl. 

maz derhal içeriye girince , yıldızı 
yatakta yarı çıplak bir halde bul. 
muşlaraır. C1n , polislerin gelditini 
görüne~. yatağandan frrlıyarak ken. 
disini pencereden atmak istemiş , 
fakat dostu CaJcson kendisini be· 
linden yakalayarak pencereden aşa· 
tıya düşme~ine mani ofmuştur.Ame 
rika polisleri derhal artistin güzel 
ellerine kelepçeleri taklDlflar ve 
kendısina poliı müduriyetine rötUr· 

Hitler Macar Hariciye 
Nazırını kabul etti 

Berfin : 17 ( Radyo ) - Bay Hit
ler Macaristan Hariciye Nazırını 

kabul etmiş ve konuşmalarda bu 
lunmuşrur . Bu müzakerede Alman 
Haıiciye Naz.ırı Ri bbentrop da bıı . 
lunmuştur. 

STADYOM 
lstanbula bir stadyoın yapılması 

İşi uzayıp gider. Yeni Vaii yakında 
bn stadyomu yaptıracağını vadetti. 

IStadyomu, lstadyrn diye yazıyo- ' 
ruz. Kelimenin aslı Stade-Stad'dır.• 
Latincesi Stadium, Yunancası Shd~ 
on'tlnr. 

ilk stadyom Yunanistanda ya
pılmıştır. Eski Yunanistanda atletle 
rin sürat koşu müsahakalar; stad'da 
yapılırdı. Dar bir pistti. Pistin sonu 
dej-irmi yapılır. Uzunluğu 284 metre 
98 idi. Stadlar orada yapılırdı. 

Mıladdan önce 4 üncü asırdaki 
stadlar birer abidedir. 

L~aha sonraları pisti bo} unca 
merdıvt n şeklirıde oturacak yerler 
yapıldı. 

Bugünkü modern stadlar eski 
stadlardan, ancak genişliği ve uzun 
luğu itibariyle farklıdır . 

Koşular için tahsis edilan sahayı 
Olempiyadcılar 184 metre 98 den 
192 metre 27 ye çıkardılar, 

Daima olduğu gibi bu sefer de 
sizleri düşünen 

Alsaray 
Sineması 

Senenin en kıvrak en şuh en 1 
eğlenceli fılmi 

1 

(Patronum) 1 

Kocaın 
Baş rolde : 

( Llodett Colbert ) 
Ve filmi görmeyen nıüşterimi7.in 

ricaları üzer in~ 

( Sezar Borjiya) 
Türkçe sözlü baştan baş t heyecan 
kaynağı tarihi muazzam şaheser 

Çarşamba 2,30 da 

Sezar Borjiya 
VE 

Mahkumlar kalesi 
DIKKA T : Sinema 8, 15 de Sezaz 

Borjiya filmiyle başlar 
10187 -------· -----------

müşlerdir. 

Yapılan tahkikatta , Cakson'un 
bu casuslukta methali olmadığı an· 
laşılmış:ır. Amerika zabıtası güz.el 
yıldızın suç ortaklarım aramak tadır. 
Bu rezalet, Hollivut sinemacılık ma
hafilinde büyük dedikodulara sebep 
olmaktadır , 

- -
UMUMİ ARZU VE SONSUZ iSTEK ÜZERiNE 

TAN SiNEMASI 
Bu Akşarpdan İtibaren 

Bir hafta, mütemadiyen gö:.t ıoril dığı ha!J e bin~.erce. seyi~cinin gü~elliğine 
d d ğ A k n Go .. z Yaşları fı lııı i n in gosterılmesı dolayısıle daha oyama ı ı ve ş ı . . . . d' · 

iti 

yiızlerce Müşterımızın goreme ıgı 

SINEMANIN iLAHi VE ŞAHA(;JE KAOINI 
[ IMPERIO AROENTINA ] 

nın emsalsiz ve harku lade temsili 

ENDÜLÜS GECELERİ ti 
ŞAHESELER ŞAHESERiNi 

Tekrar bir, iki gün daha göstereceğini Sayın Müdavimlerine arzeyler 

AYRICA: 
SENENlN MÜTHlŞ VE ÇOK HEYECANL\ BiR FiLMi 

--------------~-~------~~--~~-llillG AN GS TERLER CELLADill~ 
PEK YAKJNDA PEK YAKINDA 

Sabırs• zhkla beklenen Bu Mevsimin Büyük ve Çok Hissi Filmi 

BI~ ANA FACOASD 

BUGÜN 2.30 TENZILA I Ll MATiNEDE SON DEFA OLARAK 

Aşkın Göz Yaşlan 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 

10191 

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

l\ r111urı ' u: 3531 
Aabul tarı/ıı. :.!9 6 1938 

Jf>/(/ JCJ38 

_ Dünden artan · 

M dd B d fk·1 maddelerde yazılı cürümlerden birine 
a e 151 - un an evve 
1. f d b d hal Hükumete haber vermeğe mf!cburdur. 

ınuth ı olan her 0 r , unu ~r . 1 
B b 

. . k 1 b" zere te müstenıd olmaksızın yapmayan ar, 
u mec urıyetı m 'i ou ır man .. h l 

d ğı olmamak uzere apso unur. 
fesad fıile çıkmazsa altı ay an aşa • . 

F 
· ı k n mevkilerın gayrı yerlerden sokan ve 

esatçıları bı ere muayyr kk 
k 

. . J b' d d'g- er hır yere nakledenler muva at ağır rnemle et ıçın e ır yer en ı • 
hapis cezasile cezalandırılırlar. .. .. I · . I 

G ddelerde yazı l ı olan curum erı ış emtte 
Madde 154 - çen ma - . 

h 
.. b lmış veva basılm amış evrak ve rısalelen 

alkı teşvık etme uz •re ası k ·· 'k ı · 
f 

. .. d t 01 bilerek neşretme uur~ ı en e e geçı· 
esad kasdıle veya mun ereca ı 
. . . d .. seneye ka::f ar hapsolunur. 
rılen kımse hır sene en uç .. M' ı M r · · C" h · · H"' 

Maddde 159 - Türklüğü, Buyuk _ıl P.t ec ~sfınıd, ul m bu.rıyetı, d u 
~ • A h . t• · leMn tahkır ve tezyı e en er ır sene en 

kumetın manevı şa sıye ını a 
1 h P

i• cezasile cezalandırılır. 
a tı seneye kadar ağır a "' f k 1 • · • 

• A emniyet veya muh1 aza uvvet erını veya adlı· 
Devletın asken veya . 'f d ı d 

• A h . t' · alenen tahkır ve tezy ı e en ere e a)m ceza 
yenın manevı şa sıye ını 

~rili~: . C" h 'ydi Kanunlarına alenen sövenler, rıltı ayı geçme 
Turkıye um urı O · k · 

k 
.. h . . 30 liradan 10 lıraya 1 far ağır para cezasıle ce• 

rr.e u7.ere apıs v~ 

zalandırılırlar. b ı k b' T" k f d 
T .. kı··- ~ tahkir ve tezyif, ya ancı ınem.e ette ır ur tara ın an 

ur ugu b' d k 'k l k .. 1 . 1 . 1 k ceza üçte ır en c sı • o mama uzere :ntm ır. 
ış eııırse verı ece dd d I . I I .. k' C" h . M dd t60-157nci ma e e yazı ı suçu ış eyen erle 1 ur ıye um un· 

. ka el alenen sövenler hakkında takibat yapmak salahiyeti 
yetı anun arına 
d ğ d doğruı :ı Cüınhuı i yet ınüddeiumumilerine aiddir. 

0 ;u5~an ıncı madded yazıfı hal ile 15~ ~ncu maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarındı ya 11 H~kü netı11 ,Vôt/il a Jlı yeRin manevi şahsiyetini veya 
Dümhuriyeti ve ll9 uocu maddenin birinci fıkrasında yızılı Türklüğü ve· 
ya Büyük Millet Meclısını veya D~vl e tin askeri veya emni"d veya muha· 
faza kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler hakkında tııkibat yapılması 
Adliye Vekiletınin ıznine bağlıdır. 

Madde 161 - Hırp esnclSın h a n:n ~ un telaş ve hevecanını mucib 
olac1k veya halkm m rnev yatını kıracalt veya düşman karşı11nda 

(Sunu Var) 9'&1 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-~~------- -----------

K l L O FIATI 
CiNSi En az 1 f.n çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
·-Koza 8,50 - ı 9 50~~ - _, 

- .Piyasa parlağı-;-- 34 ____ -36 -------
__!2y~a_!.emizi - .. __ ---1-33,25=== - - -----

1 

--- ------- -----'-----
~tevlrmd ---- 3 9.25 -,4T25-

YAPACI -
l.Seya ı. 1 1 1 
Siyah ------- 1 - -·-----

Ç l G t T - - -------
-- - --- - __ , ____ _ 

Yerli "Yemlik" 
- ,,- "Tohumluk-.. -- - -----5,50 

HUBUBAT 
.-1 __ - _ -_ -_-_-_ -_ ---~ı------_-_-__ ı -------BuğdayKıbrıs ---.. Yerli 

- .. --Mentane 
Arpa 

- Fasulya 
~Yuiaf ·~------

Delice - --------·----··--- -Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek " -------- -- ~----·----Susam ! 

m= 
UN 

Dört yıldız Salih ---:::---------------1----
... üç " " 

:S .;:;: Dört yıldız DoX-ruluk ~ ~ __ ___,:..__ __ ~5 _____ ----

:ı üç " .. ô = ---~..,.._...ı......:.;..--~------·----= ca Simit ,, 
~ ~ --D-ör_t_yı_l_d-ız--=C-um~hu-n-·y_e_t __ - - -
~~ - -
" üç " .. _ _:_ _ __:..:.. __ __:..;_ ___ _ 

Simit 

Liverpol Telgrafları 
17 / 1 / 1938 

P~nc S••l•m 1 
Kambiyo ve Pa.a 

iş Baukasından alınmıştır. 
--

5 21 .....;:::~,:-.;;'~~I :--~k-----ı----
2. Kanun Va. 4 -s2 ayişmar 

- - Frank (Fransız ) -3- 33 
Hazır 

_~_fa_r_t --.;.;."------ _4_ 80 Sterlin (İngiliz ) - 5- 91 
4 13 - Dolar (Amerika) 126 I 40 Hind hazır 

Nevyork 8 TI -Frank- ( isviçre oo oo 

Ateşçi · ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkble fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makine m!ktebinden neş'et ve Türk donanmasında 
ihtiyat subayl ı ğını ifa ve ikmal etmiş Vf'. liman dairesinden ehliyet şaha
dctnamesi ahnış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların istenilen vesi. 
kalarla Umum Müdürlüğe müracaatları.10136 3,5,8,12,15,18,21,24,27,3! ' 

'liaumann 
~ 

İdeal ve Erika 
Ya zı nıaldnelerı 

Nauınann fabrikası ma· 

rnulatıdır ve dünyn;ın 

birincisiciir . Sağlam ve 

çok kullanışlı olan 1 u 

yazı m~kin t- lerini resmi 
devtıir ve husmi müt-s 

seselr rt e rcilı ; n 1 u' !; n· 

maktadırlar . 

Adc; na ve ha" al;si act>n 

tesi - Hükiimel cadde· 
sinde 

Nauman 

Dikiş ve nakış mal<irtleri 

Düny; n n ,.n t a nınmış ve beğenilmiş 

111ak ind1·ıiciir . Fenni tekamül ve 
zerafe t bnkınıından ı mc;aline kat k.-t 
faık tir . 

• 

1 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilümurıı Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik mak inaları 
ve malumrsi telefon makinalaıı ve tcsisalı 

Sesli sirıema ma\inaları, hoparlörlt>r ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
7 26 

caddesi No: 40 BirİP.cİ 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı 

Antakya Başkonsolosluğundan 

1. - Eksiltmeye Konulan iş: 
Antakyada Belediye bahçesinde yapılacak B:ış Konsolosluk binası 

olup keşif bedeli (10258) lstcrlin (2) Şilindır. 
2. - isteklilerin bu işe ait şartname ve mcrbutu evrakını (4,5) Su 

riye lirası mukabilinde Baş Konsolosluktan alabilirler. 

3. - Eksiltme 26/ 1/939 Perşembe günü saat 15 de Antakya Baş 
Konsolosluğu binası dahilinde Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltme pazarlı~ usulile olacaktır. 
5. - Muvakkat teminat (769) lste<lin (7) Şılindir. 
6. 1 isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder. 
A) Ticaret Odalarına kayitli bulunduklarına dair vesika, 
B) Evelce bu gibi inş2atı başardılarına dair Nafia idaresince veril. 

miş vesika, meıkur vesikalar ilandan sonra alınmış olma~ı ~arttır. 
C) - istekliler mühendis olmadıklaıı l<.kJiıdf", inşaatın sonuna kadar 

fenni mesuliyetini deruhte edecek bir mühendisi göstermeleri şarttır. 

( 

13-15-18-22 10174 
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TURJCfY!. 

~lRAAiBANmst 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de v::ıki olac ık n.ımıcaatlaıı nıemııtıniyetle kabul eder. 

Muayt-neh<ı nesi: Divanyolu ciimhuriyet mektebi 
karşısında 

19-156 10116 

Dr. ~Jluzaffer 
lç hastalıkları 

Numara: 200 

Lokman 
mütehassısı 

Ôme·r Başeğmez ticarethanPSİ 
Telefon - 168 Telgraf - Başeğmez 

7~ 9490 
--~------------l

'I Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan dogruya rnüe!sese na 

mma gdirilen en müntt'hap, teze ve ktkulu çaylardan vukuf ve itina ilt 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı ttrtipleri vardır 
Muhtelif cins ve bii)üklükte lrntu ve palretler iç"isinde satılır. Ambalar 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve ha1isiyetinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel!eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satarı 
bakkaliyelerde satılır. 

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

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

Halkevi Başkanlığın: 

Evimizin yeni yetişen genç ele . 
manları tarafından 18 I 1 I 939 Çar 

1 
şamba günü saat ( 20,30 ) da Halk 
evi salonunda ( Kanun adamı ) adlı 

1 
bir Piyes temsil edilecek, Giriş kart , 
ları Halkevi Sekreterliğinden verile-! 
cektir. 10189 

1

1
Türk hava kurumu Adana j 
şubesinden: 

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

lsteklilerin o gün Kuruma gdme 
leri ve şeraiti anlam3k üzere Şvbe · 
ye uğramaları \le dellalı görmelc-ri 
ve burıdan başka miilhakattan ba11 
!arına ait deri şaı tnıtmelerini ve iha · 
le günlerini ö~rcnmek İsleyen lerin 

yine şııbcmize baş\tu r rnaları ilan o'u · 
nur. 

13 '- 15- 18 - 21 10172 

Seyhan P. T. müdürlü
ğünden: 

1 - 1~1are ihtiyacı için 25 X 40 
ebadında 1500 ve 40x62 ebadında 
da 1500 ki ceman 3000 dikişsiz ve 
ağızları kapsullu para torbası, nümü . 
ne ve şartnamesi veçhile açık eksilt
me ~ureliyle rılınacakt r. 

2- Torbaların tah"lin bedeli 
2700 lira olup 1 muvatkat teminat 
202 lira 50 - kuruştur. 

3 - İhale 28 - 1 - 939 cıımar lesi 
günü saat 11 de Seyhı:n P.T. bina· 
sında eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin bu İşe ait şartna· 

mr. ve mukavelename ile torba nu 
munelerini görmek için müdürlük 
kalem ş ı.!fliğioe ve eksiltmeye iştiraki 
edeceklerin de ihale gün ve saatın· 

da muvakkat tcm!natlariyle birlıktt( 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

10173 13 - 18- 22-27 

Adana birinci icra daire· 
sinden: 

939 -1307 
Adana Kureköprü mahallesind 
mukim iken halen nerede oldu~ 
ınechul bulunan Vağya oğlu Art• 

Adana Dö~eme mahallesinde J 
oğlu Halil Naci Ôzdile Eylül I 19 
tarıh ve 4 l I 33 ve 6 nurna rada 1 
kıta ipotek senediyle ( 400 ) lira 
faiz ve masarıflarına borçlu bulun 
öde1T1ediğinizden icraya müracaıı 

edilmiş ve gösterilen adresinize go 
derilen ipotekli takiblere mahsus 
eme emrine ( ikametgahınızın ) JJ!' 

hul olduğu şıırhı verilerek tebliğ t' 

nıec!e' iade edildiği göriiln e1< 
i!anc rı tebligat :crasına kanır verilrf 
olC:ugundan n eşri tarihinden itibart 

bir ay zaı fında borcu ödemeniz ve 
takib talebine bir itirazınız varsa 
müddet zufında istida ile veya gt 

rek şifahen bildirmeniz bildırmecJı 
niz takdirde ipotekli gayri menktJ 
paraya çevrileceği ve bedelinin alı 
caklıya verileceği ihtar' olunur. 

101~ 

Satılık arsa 

Yeni istasyon kar~ısında 51' 
metre murabbaı iki tarafı sokak o 
bir arsa satılıktır. 

lstiyenler Türkocağı mahalle~ 
de Dr. Bay H:1yri karşısında J 1 
Numaralı evde lıhaıneye müracıı' 
etsinler 2 - 10 1ot 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbapa 

h 


