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PARTi KAMUTAY GRUP'UNDA 

EBEDi ŞEFiN ANIT
KABRiNiN iNŞASI iÇiN 
RAS A TTE PESi 
MEVKii f\ARARLAŞOI 

1 
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l Uzak şarkta 
eşsiz harp 
HER BiRi ON BiN Kl~lblK 
240 FIRKA ICABIND \ TA-

A R R U Z Y.APILACAK 

londra : 18 (Radyo ) -
Uzak farktan buraya gelen 
haberlere göre Çlnlller 

mUthl• bir hazn ilk yap
maktadır. Çin sellhiyettar 
makamlar1nın söyledlQln• 
göre, : beher 1 10,000 kisi· 
ilk 240 fırka a•ker lcaben
da aynı dakikada hUcuma 
geçecektir. Uzak ,arkın 

l 
tarihte ••• görUlmemle bir ı 
harbe •abne olmasından 
korkulmaktadır. 

--~~,.,...._...,.....,........, 

FRANSADA 
-

BiR DENiZ 
EJDERi DÜN 
SUYA lNDl 

SURiYE KABiNESi DÜŞÜYOR 

V ~ni kabineyi: 
partisi teşkil 

uhalefet 
edecek 

Cemil Mardamla 
Hiçbir vazife 

Sadullah Cabiriye 
verilmiyecek 

Yeni Kabineyi Maliye Nazıra Haffar Beyin 

Hakp : 18 (i-h s ı.si muhabiriıni1.· 

den) - Şimdi aldığım malumata gö 
re kabine dii~mck üzeredir. S11riye 

Reisicümhur Ha~/miil Atasi ile dok 
lor Şehbender bugün uzun bir ko. 
nuşmadan sonra kabinen·n istifaya 

--
MiLLETLER 1 
CEMIVETt 1 

MÜZAKERE 1 

NETiCESi 1 

BiR KARAR 
VERiLMEDi 

UMUMİ MUHACERETE TESVİYE TARZI 
BULUNULMASINA G,\ YRET EDİLECEK 

ı~ur acağı söyleniyor 

da\-el edılmcsini karaı laştırmtşlar 
MuhJldel Partisi, milletin emniye
tini k .ııanmış şahıslardan bir kabine
si ku· u'masını, Fransa ile yapılan 
muka\ ele ıin açıkca ilan edilmesi 
Cemil Mnrdarnla Sadullah Cabiriye 
hiç b:r devlet vazifesi verilmemesi 
hususundaki talebte bulunmuş ve bu 
talebler rc'sicümhur tarafından kabul 
edilmiştir. 

Söylendiğine göre yeni kabine· 
vi Maliye Nazırı Haffar Bey kuracak· 
tır. 

Par;s: 18 (Radyo)- Bıı yıl inşa 
attarı 35,000 torı uk ilk wklı hugün 
denize indirilmiştir. Bahriye erkanı 
ve halk tar •• fından büyük bir mera Japonyaya zecri tedbirler 

Beden terbiyesi 
istişare heyeti 

sim yapılmıştır. b 
Ve ~ynı gündede diğer bir zırh tat İki mereleSİ etrafında İlk içtima başvekllimiL 

riyaset etn1iştir lının tezgaha konulma merasimine 1 
haşlanmıştır. Au zırhlının muhafaza zırhı 20,000 tondur. Geminin tek- ~en_evıe~: 18 {Radyo) - Milletler rnpor tasvip edilmi~tir. Umumi mu cemıy~tı .muzakereleri mevzuu eıra- hncerete de bir taıı.ı tesviye bulunul- Ankara: 18 (Telefonla)- ı3eden 

, a ven en malümata göre Südel· masma ,alışılması da müzakere s:ıfaha teı biyesi kanunun hususi maddesi nesi 380 milimetre kalınlığındadır. lmd ı 
Bu gemilı?rde büyük ubuslar vardır. lerden çıkan mülteciler hakkındak'ı tı arasındadır. mucibince genel direktörlüğün ça-

Bolh;y ı mümessili beyıınatında, lışma proğramile bu husustaki büt------- Bolviyaya b"ır mı'kdar muhacır kabul · h kk cesini ve diğer muhtelif işlen a ın 
edileceğini bıldirmiştir 

Çin mümessili de Çin'e yardım da müzaii:ere ve kararlar almak üze. 1 
'..,___M_E_M_L_E _K_E_T ___ M_E_S_E LE LE ~ ~ _I 

1 
1 

1 

1 
1 

edilmesini, \'e Japanyaya karşı her re teşkil edilen beden terbiyesi isti 
bakımdan zecri tedbirler tatbik edil· şare heyeti dün başvekil Celal Ba-
mesini :istemiştir. yann huzunu ile ilk toplantısını yap 

Mümessil. Japonyaya kaışı ınuka· mıştır. 
veınete devanı için bu tek şart oldu· Başvekil Celal Bayar riyaset 
ğun ı ilave etmiştir. Bu mevzuun ınü- mevkiine geçerek müzakereyi açmış 
zakeresi gelecek celselere talik edil· 1 ve beyanatla bulunınuştur. 

alan -ın-iş-·ıir_·~~~~~~------~~·--~-

Seyhan Barajı 
meselesi inşa 

~~:,,. MUHTELİF TEKLiFLER RED ED l L Di 
! Baraj inşasını 2,400,000 liraya 

müteahhidler şehre gelmek Üzere 1 ROMADA V AZiYET 
acaı 

e gll 

sus 
) rtJ 
li~ et 
ne'< 
crilıf 

ibar' 

. Ankara : 18 ( Telefonla ) -Cüın· naaııa bulundular ve muleaaddil leık 
hurıyet Halk Partisi kamutav gunı'pu 1 riı 1 r verdiler. söz alnn hatipler mü ta 
nun so:ı topl.ırılı sırıd..ı Ebedi şef.n anı 1 lealarırıı bitirdik len sonra verilen tek 
tı meselesi etr:ııfınrl;ı hararetli münaka \irlerden evvela eski B. M. meclinde 

1 

şalar olm.~şıur.Hu mcvzuua dair j binasının bulun:iuğu yere ait takrir 

1
1 

llk soz olarak parti komiı;yonunun reye kondu ve reddedildi ikinci ola 
mazbat" m h · · kh rak "nıtın kale üzerinde yapılmasını 

... ll atrırı ursüve geldi ve u 

komisyonun mesaisi ve ı~dkikatı neli 1 isleyen takrir ı eye ar7. olundu. Hay et 
ccsinde v~rilen ka·arları izzah etti. 

1 
bu tek!Hınde büyük bir ekseriyetle 

Müteakiben bir kaç hatiı> tedkik ' reddedildi Çankayanın anıt tabir yeri 
k olarak inlihabina dair verilmiş olan takrir' 

omisyonun anıt kabir için~tcklif ettiğ 
Yerden başka yerler hakkınd :ı be ya · Gerisi ikiııci sahif tJe 

--- -----------------
edi 

oku 
n ali 

~ırJ,Ingilizlerinlrlandadan 
çekilmesi mi isteniyor? 

Ü 

BEYANNAMELERLE 
YAPILAN PROPAGANDA 

1 
londra : ta ( Radyo ) - lrlandada baza kart,ıkhktar olmuf· 

u~. BunE1 ••bap, muhtelif yerlerdeki lnfillklardır. BUtüo polla 
::.a~::r blr hat• gatlrllml•tir. Vap tırlar araştırılmakta, bUtUn 

11 ontro1 edllmektadlr. lrlandamn hemen her taralmda 

l
glzll •ll•r taraflndan duvar. 
ara be yannameler yapıştırtl· 
mı•tır Bu b 
ın;lllzıe" 

1 
•Y•nname1erde 

r n lrlanda t ki rmdan çekli opra • · 
baheedllmek"'t ••1 lüzumundan 

•dlr. 
Ku'J\Clli ve · genış bir tcokilat 

<",ındcn güne f aaTi ı· · 
& f~ IQI Ç )ğaJtmak· 
l \dlf 1 

Kont Ciyano 
Belgrad'da 

Roma : 18 ( Rad) o ) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano Bel· 
grad'a gıtmı~hr , 

iSTASYON BARAJI 
NAKLETMEK IÇlN 

YERiNE KADAR MALZEME 
BİR H .ı\ T YAPILACAK 

1 -

1 Siyasi mahfiller bütün tef-
sirleri mevsimsiz buluyor 

Çukurovanın sulanması için açı
lan büyük kanallar faaliye:i hakk:n· 
da zaman zaman malümat vermiş-

ıhzarı inşaat bu haftalar için-le baş · 

hy•c~~~:ı~ bôr ş•r•;y. k"'"'··-k ,. 1 Fransız - f tal yan zıddiyetinin ispanya 
lstalsyondan baraj yerine kadnr, meselesı·nden ileri geldig~ i söyleniyor tik . 

Dün alrlığımız malümata göre, 
kannllara ~u verecek olan büyük 
Seyhan barajının inşasi işini 2,400 000 · 
liraya eksitme !'uretilc alan müteah · ı' 
hitlerin bu günletd! şehrimize gel · 
mesi beklenmektedir. Bu takdirde 

Şehrimiz istasyonunda 
bırçok yenilikler yapıl
d ~ından hnhselmiştik. 

Ger~k gar ve gerel<se 
garın ark" tarnh i'Ün 
den giinc gfü.elleşmek -

ma zeme taşımak için bir demiryolu 

da inşa edilecektir. Ayııca oir şose 
inşa edilecek tir . 

Beton \ "C kı:m makinelerin in rlc 
bu gün!erde gelmesi bekıeniyor . 

tedir . G.ırdaki gazino 
bir müddet evvel açıl

mıştı. Yakında istasyon· 
dan bari\ja kadaı da iki 
yol yapılacaktır. Bu yo· 
lun birisi demiryol , di· 
geri de şose olacaktır . 
Bu yollar vasıtasiylc baı aj malzemesi sevkcdilccektir. Gerek islasyonda 
ve gerekse garın aıka kısmında faaliyet bir kıtt daha artacaktır. Bu sebeple 
bazı iliveler de yapılacaktır. 

Yukarrdald rcsmimiı ıarda kurulan yeni gaıinonun arka cephesini 
i'Oster"'ektedir , 

R 8 (R d O) 
Roma hUkO.net mahallllnde bedblnllkte 

oma: 1 a y -
nlkblnllkte mevsimsiz telakkl edilmektedir. Romada cereyan 

t 
• 

1 
k maıardan sansasyonel hiçbir netice beklen 

e mı• o an onuf 
y k -

dlOI ve konuşmalar'" en bUyU t 
kısmı lnglllz · 1talyan mUnaee 
batt etrafında cereyan ettlOI 1 
hahrlahlmaktadlr. l 

1 "ht·lrfıııa <rclince , 1 Frnnsa · ıatra ı 1 '' • •• ~ j ç sahlfelerlmlzde 
u ~• ı· · f ·1 ı·1 ., başvekılıııe, Fı nn oay JVılJSQ 11}1 ııg L a 
sııyı f talymıın karşısına diken yeg ne 
mesele ispanya meselesi o, blduğun.u 

· • . b't ez u vazı· ve sivil harp bıter 1 m ~ 
yetin derhal de~i.şeceği~i soylem ış 
İs an a ınrsc esi hal edılmedıkç_e .t~ 

Zevk ayı ılığı 
( llı/.rıj (! ) 

il 
· P Y "ıhtilaflaıı bahsettığını 
\'assuttan ve . . . N 
kayd ederek, ispılllya harbıne bı nı · evyork batakhaneleri 
haycı vermek içı'l tava~sutta bulun· 
ınas111ı red ctmışl~-----

(Amcrıl.u mel.tubu) 

Hatay Mebusları 
Demiryollarımız 

ve 

Ankara : 18 - Dün Hükum:. 
tin Kaınutaya verdiği bir kanun 
projcsit Hatay mebuslarının, Türki
ye devlet demir>·ollarında parasız 
seyahJt etmelerini temin etmekte. 
dır. 

• 
Saray ve iç oğlanları 

( 1'ıırılılcn l opralduı) 

• 
Eteklikli Şövalyeler 

( fıkra ) 
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TARI HTEN 
Bİq Yi\PRt\K I 

ÜÇYÜZ SENE 
EVEL İST ANBUL 1

, ( ~ORCŞLIER~ 
Ş eh Ü lr h a (b) e lr 0 (G lr Ü Bir parazit: 

SARAYLARDA VE 
iÇ OG LANLARI 

'--------·-----------...-.·---"'" eteklikli 
Muamele vergisi . Pr. Bossert'in 1Ziraat mücadelesi şövalyeltı 
, muafiyeti Jmeselesi 1 konferansı 
1 _ ... _ .......... 

Yazan Münhasıran el tezgahlarında do
kunan yünlü ve pamuklu kumaşları 
ütüleyip katlıyan müesseselerle kürk 
ve av derileri sepici ve boyacıları· 
nın da mu1mele vergisi muafiyetin 
den istifade etmeleri ve bu muafiye 
tin 16 7-938 tarihinden muteber sa 
yılması icra vekilleri heyetince ka· 
bul enilmiştir. 

Profesör Bossertin bu akşam 
için halkevinde vereceğini yazdığı· 

mız konferans, halkevi salonunun 
vaı olması dolayısiyle kız ensti!üsün 

1 
de yapılacaktır. 

o. Thevenot 
Deniz yoliyle lstanbula g;!lirk en 

ilk göze çarpan bir Osmar.lı impa
ratorunun sarayıdır. Deniz kenarında 
ki bahçelt!riyle bu sarayın görünüşü 
fevkalade latiftir. 

Fakat mimarisinde ihtişam namı 
na bir şey yoktur. Bu kadar kudrt!te 
sahip bir prensin ~arayı olmasına 
nisbetle çok sadedir. 

Binalar sırttadır, aşağı sahile 
doğru bahçeler uzaııır. Üç bin kadar 
baca ve kulesi vardır. iki tarafından 
şehrin suriyle çevrilmiştir. 

Sur ile deniz arasında az yük· 
sek bir rıhtım vardır. F"kat bu rıh 
tJma, saraya mensup olmıyanlar as· 
la çıkamaz, biihassa liman tar4fın· 
daki kısmına, Sarayın üçüncü cep· 
hesi şehirden, biı çok kulelerle mü
zeyyen ve sağlam diğer bir sur ile 
ayrılmıştır. 

Bu l·ulelerde nöbetçi olarak bir 
çok acemi oğlanı vardır. Bu acoemi 
oğlanlarr, devşirme çocukların e-li a 
yağı düzgün, endamı ve yüzü güzel 
ve cana yakın olanlarındandır. 

Bunlar okutulur, mühim memuri
riyet ler için yetiştirilirler. Kabiliyet
.'IİZ, galıi olanları da aşağı lıizmt:t. 

ı~rde, bahçıvanlıkta, st-yislikte, san 
dalçılıkta, bunlara benziyeo işlerde 
kullanılır. 

kolda, mutfakların karşısında ve ay. 
ni olarak hassa ahırları vardır. Bu 
rada hükümdarın biızat bindiği at. 

lar duı ur. Bu avluda, ortada , taflan 
ve servilerin gölgesinde bir ç~şme 
vardır. Padişah, idama mahkum bü· 
yük kimselerin kafasını bu çeşme ' DÜNKÜ HAVA 
nin yanında vıırdurturmuş • Bu av 
lnnun dibinde, sol tarafta da diva. Gökyüzü açık. Hava hafif rüz · 
nın toplandığı salon bulunmakta- : garlı . En çok sıcak gölgede 20 de 

dır. Tam karşısında da asıl saraya rece. 

girilen methal vardır. Bu methalden l k b 
ancak davet edilenler girer. Köylünün me tu u 

Ben çağı~ılmadığım için tarif ede 

miyeceğim . Fakat <lışardan görü· Köylere postaların vaktinde da-
nüşüne rağmen, bu saray,muntazam ğıtılması için posta, telgraf telefon 
bir tek yapı değildir • Birbirinden nmum müdürlüğü tedbirler almak. 
ayırdedilemiyen kubbeli bir takım tadır. 
dairelerden , pavyonlardan mürek· Aym .şehir ve kasabalarda oldu-

keptir • ğu gibi köylünün mektubunu munta-
Padişah saray bahçesine çıktı zaman alıp verme işi halledilmiş o 

ğından. bostancılar denizden geçerı Jacaktır. Bu hususta bir proje hazır 
kayıklara işaret vererek onları dört !anmaktadır. 
yüz adım açık tan geçirtir. Yakh.•şan 
kayıklara nöbetçiler ateş ederler . 

Giriş kartları gene halkevi sek 
reterliğinden verilmektedir. 1 

Bir makine çalındı 

Duran kızı Hatice adında bir 
kadının lstıklal mahallesinde otur· 
duğu eviden bir dikiş makinesi 
meçhul elll!r tarafından çalınmıştır. 
Zabıta tahkikata Laşlamıştır . 

Kazakistan'da faydah 
madenler var 

Sovyetler Birliği ilim Akademe 
sinin prospektüs heyetlerinin yaptığı 1 

yeni tetkikler. Kazakistan'ın jeolojık ' 
bünyesi hakkında yeni malumat istih · 
salini mümkin kılmış ve bur.un uzeri ı 
ne yeraltının sistematik bir suretle 
etüd edilmesi keyfiyeti başlamıştır, 

Padişahın hi2mellcrine bakan iç toplantı Bu ta zdaki çalışmalar netic·si 1 
oğlanlarına hadım zenciler nezaret olarak, son seneler zarfında, Balkaş, 

Birinci Orta Okulda 

ederler. Bu çocuklar sarayda bir m garp mıntıkasında büyük demir 
itina ile yetiştirilir , Sarayda sekiz Şehrimiz Birinci Orta Okulun madenleri, merkezi Kazakistan'da · 

da 21 - 1 - 939 tarihine rasla VV lf K d 'd 
Yaşından yirmi yaşına kadar kalır- 0 ram, aragan a a magnezit 

Yan Cumartesi akşamı yapılmakta · ı d t ı · K k" • far. Ok atmak, ata binmek , güreş- ve ıs an a apa ı, cenuoı aza ıslan 
olan Veliler toplantısı okul salo d K D v ·ı ·ı · d f f · 

mek, oku}up yazma, musiki vesaire nunda toplırnacaktır. Bu defaki top a ara - ag sı sı esm e os orıt 
Lim3n tarafındsı, Galata ile kar öT.renirft"r.Kabiliyetli olanlar saray ve aynı zamanda zengin korindon 

ö Jantıda müzik ve temsiller da ve- d l · k f d'I · t' 
şı karşıya, rıhtım üzerinde bir kö~k dan , mühim memuri"·etler alarak ma en erı eş e 1 mış ır. 

J rilecektir • S · 1 1 k k' t 'd vardır. Topraktan az yü' sektir. çıkarlar. Kalp olanları da aşağı hiz· ovyet ıeo og arı. aza ıs an a 
Birçok güzel merm r sütunlar metlere saraydan çıkarlar. l YENi NEŞRiYAT karagan'daki 50 milyarlık kömür 

stokundl!n ayn olarak muhtelif ycr-
üzerine istinat etmiştir. >ndişah ha- Bu çocuklar terbiye edilirken, 

G•• ·· l lerde 100 milyar ton ihtiyatlı maden 
va almak için Luraya r k sık gelir. kendilerine icabında mük,mmel da· oruş er mecmuası 
J) · · · k kömürleri havzaları tesbit etmişler · 1 enız gnıntisıne çıkmak için de a yak da atılır . dir. Em ha mıntıkasındaki petrol ih 
dırgasma buradan biner. sarayın de· Geceler j , hadım ağalar , iç oğ· 
· b k d'ır. k" · d Jd k Halkcvi tarafından rıkarılmakta tiyah da bir milyar ton tahmin ofun 

nıze a an ı~r.r OŞt"Sm e, e u ça !anlarının kovuşları dolaşırler . Bir. ~ 
"k k d'ır. b" k" '- d H·· j 1 olan GöıüşlH mecmuasının 38- maktadır. I yu ~e ııı;er ır oş ... var ır. u· birlerinin yatc:klarına girmemeleı ine 1 

k - d ğl k · · b d k 39 sı kmıştır Cezgezgan ve hounrad'da keşfe 1 um ar, t enmf ıçın uraya a sı dikkat ederler . Zira iç og· lanları uncu sayı çı ' 
k 

dilen bakır madenleri de çok zengin 
sı gidiycr. hadım olmamıc:lardır. 1 ~ madenlerdir. 

Kemerli rüvaklar üzerine yapıl lç oğlanlarından kırk tanesi pa- Aral denizi sahillerinde 2,5 mil · 
1 mış, burada bir ayazma var. Rum dişahın t:n yakın h:zmetlerine ay· parti Kamutay yon ton ihtiyatlı tabii sülfat ve mira 

lar tf'celli yortusunda, 19 Ağustos- rılmıştır . Bunlardan da dördü bil- b d bilit da narları tesbit olunmuştur. 
ta buraya gelirler, hastalarına bu hassa ehemmiyetli mevki sahibi- guru Un a Aktiubinsk mıntıkasında, nikel. 
sudan içirirler. Civarındc.ki kumsala, dirler : Pariişahın kılıncını taşıyan kobalt. kromit ve daha sair maden-
hastalarını soyup gırtlaklarına kadar silahtar , padişahm yagv murluğunu ler, Altay dagv larında VVolfram ve 

- Bir inci sa~ifeden artan -

Haber aldığımıza göre, Bölge 
topraklarında ekili mahsu ilerimize 
son haftalar içinde tarla fareleri 
büyük zararlar vermektedir . 

Ziraat Mücadele dairesi tedbir· 
ler almıştır • 

Maarif müfettişleri 

Maarif Vekaleti Umumi Müfet 
tişlerinden Ahmet Refik ile Salih 
Zeki, Şehrimiz Oı ta tedrisat okul 
larında teftişlerine başlamışlardır . 
Teftişlerin iki haftaya kadar süre
ceği tahmin edilmektedir • 

Portakal hastalıkları 

Çukurovadaki portakal bölge. 
!erindeki bahçelerde Narenciye bas 
tahklariyle mücadele başlamıştır . 
Ziraat Vekaleti bu işe Ankara Mü 
cadcle Müdürü Bay Talat memur 
edilmiştir . 

Alman-Macar 
müzakereleri 

Berlin : 18 (Radyo ) - Macar 
Hariciye Nazın Berlinden ayrılmış 
tır. neşredilen resmi tebliğe naza
ran Alman - Macar münası~bet· 

lerini alakadar eden bütün mesele 
ler derin surette görüşülmüştür . 

Muhalefet liderinden 

Bay Çemberlayna 
bir mektnp 

Hükumet 
harekete 

süratle 
davet 

Londra: 18 (Radyo)- lngiliz mu 
h~ldet lideri başvekil Çemberlayne 
bir m:ktup gön !ererek İspanyada 
ki vaziyet dolayısiyle parlamento· 
nun derhal içtimaa davetini ve lngil 
terenin diğer memleketleri bi,likte 
ispanya cümhuriy tine yardım ıçın 
tedbirler almasını istemiştir. 

fe=ı v kadını, iş · kadını Tufe 
~ kadın olmak üzere kad 

üç sınıfa ayıra biliriz. 
Ev kadını ile iş kadının mezi1 

lcri malümdur. Bunu tekrarlamak 
zumsuzdur. Üzerinde durulması Jaı 
gelen tip, tufeyli kadındır. Çünkü 
tip kadın sınıfının ortadan kalkmf 
lüzumuna kaniiz. Ne inkilnba. ve 
miyete ve ne de aile ocakına :z:ari 
dan başka bir faydası olmayan f 
tufeyli unsur tipi bizim memleketl 
bizim cemiyette yok olmalı. 

Her şeyde yaptığımız gibi, biı 

aile ocakları da inkilap bekliyor. f 
inkilabında esası tufeyli kadınının 
tadan kalkmasıdır. 

Siz, mevzuubahs unsuru ne şt 

de kabul edersiniz? Bilinemez! Fa\: 
onun benim gözümdeki krokisi şud 

Evinde bir ot~l müşterisi gibi 1 
kayd; kocasının kises:nden alciıkla 

poker masalarında döken, kocasıı 

beyaz perdenin kahramanlarından 1 
raretle bahseden, terzi terzi dolaş 

kalan vakıtlannıda krem holckaJaı 
nın ve roman yapraklarının arasın! 
geçiren eteklikli şövalye 1 

işte aile ocaklarımızdan yok ol 
sını arzu ettiğimiz tufeyli unsur b 

dur. 
Kadın, sinemaya gitmemeli, , 

giyinmemeli, ıoman okumamalı, ıtı 

yaj yapmamalı ve hatta poker mas 
"larınada oturmamalı d miyoruzl Bü1 

bunları yapmasına gönul razıdır. 8 
şartlaki, bunlar aile ocağı vazifeler 
nin hakkiyle ifasından sonra artacı 
zaman içinde yapılmalı! 

işte, ogiin, ki aile ocaklarınJ 
günlük kaygular kalkacak, ozamarı 
aile efrad .cyarın> ne demektir? d 
~ünuıiyecek! 

Göreceğiz ki ozaman, lıayat pf 
halılığı, gl!çim zorluğu denen şey b 
zim meml!kette mevcut de~il; bizi 
cemiyet böyle bir dertle mal 
bulunmuyor. 

Bir pJrazit olan eteklikli Şöval 
ler yok olduğu gün, bu tezin tahııı 
kukıı mutlaktır. 

TANGÜNE~ 

.. 
RADYO 

• BugUnkü program • 

'J'ürhiyc lfo.Jyo dıfı:.:i) oıı pusıa l~ 
Türl:ı ye Uuılyosu - ı1ııl:u ra Raılyo 

Per,ambe 19 -1 - 39 

gömerler ve hemen suyu içirip çı · taşıyan çuhadar, bir i~rik ile lüzu- molibtn, st,.plerde de altın, gümüş 
kamlar. Bunu sağlamlara bile ya. mu halinde dini yıkamak için , ab· de pekaz reyaldı nihayeıtedkik kornisyo demir, kctla '• bakır, potas, kurşun 12,30 Türk müziği-Pi 
parlar. Bu yortu gününde padişah dest almak için Padişahın suyunu nunun raporundaki ekseıiyet kararı ile ve daha sair madeoler vardır, 13,00 Se:tat • ajans • meteorolC 
hemen daima köşkün penceresine taşıyan ibriktar , Padişahın içme teklifedil<>n rasat tepesi anıt kabir yeri Bu çalışma 1ar ve krşifler netice 1 1 haberleri · 
gelir, kendisini göstermeden Rumla su~unu taşıyan küptar. ·ı' olmak üzere ittifaka yakın bir e~ seri· ' sinde memleket yeni iptidai madde Hizmetçi aranıyor 13, 10, 14 Müzik ( Operetler' 
rın yaptıklarını seyreder. Bu dört delikanlı veya çocuk yetle kabul olundu. Bundan sonra en le r elde etmiş ve 1 unlarıa işlenmrsi Evde lıizmı t etmek üzere eli işe hafif müzikler ) 

S d . .. . h' k k Pddı· ..: ahın daı'ma yanındadır ' onun 1 cümenlerin mesele~ine dair ruznanıede .. d Ak . b' k' k" k' 1 k b' k d h" t . 18,30 Program 
rın ırço a 1 • mevcut olan dahili ni7amn meye mu- 18,35 Müzik ( Cazband- PI ) ara}'tn enız uze e v ıçın e tıu ıns te ı mya, ors ta yat m ır a ın ızme çı aranıyor. ! 

pıları vardır. Fakat c.ncak padişaha · göz Jeleridir. P.tdişah saraydan çık teallik takririn muzakeresine gelecek nikol, Balkaş'ta bC<kıı kombiraları idarehanenıize müracaat · C. I 
t ğ l d beraber b 1 'b' l ·· "k d · 1 19,00 Konuşma ( Ziraat ~aal ve diğer saray memurlarına açılır- ı ı zaman ar a u unur- celsede devam edilmC'k üzere celseye gı ı .u} u en üstrı müessfse eri vü 1 
1 ·h ·ıd · d · · · ---·----------- 19,20 Saat, aı'an5, meteoroiO )ar. Sarayın büyük kapısı, Ayasofya ar • nı ayet verı ı. cu a getırmıştır . 

haherleıi Ziraat borsası (fiyat) 
brafındadı~ B~yük karıdan çokge. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 1~30 Türk müzi~ ( Fasd ~ 

niş bir avluya girilir. Sağda saray ı A "k d k N k B t k h ı 1 hastahanesi vardır. kseriyet e men a a i fu. evyor a a ane erı• üç değil, saat ona doğru iki kıza- yeti - Hicazkar faslı} 
huş evlerini idare eden partmana çıka geldi Bunlardan bi· 20,15 Konuşma 

Saraydaki. hastala "k' d fer Fransız kadınlarıdıı. r, 1 · ı a am· rincisi fazla açık saçık, diğeri is~ us 20,35 Türk müzi~i ( Şarkılar 
t f d k·ı k'' ··k k ı Amerikalılar bunun için _...., ______ } 1---------
aıa ın a çe 1 en uçu ve pa 1 lu bir kıza benziyordu. 1- Leyla hüz;:ım şukı-Ey sabi 

bir araba ile buraya getı'rilı"r. Bu a. "Çaça,, yerine (Madam) kelimesini t · ır.· .. 1 · h J h' 1 · ·1 b · d h"' ·· 2 L l h.. ,ı ı 15 ım goz e.rıme ve e e ıç te sev tör erıouen irisıle yapıyor um. Be- T b" "dd. t"I 1 u•nu an - ey a uzam şa 
kullanırlar Ve alelumum bu kelime am ır çaça cı ıye ı e on arı 

rabayı görenler hemen yoldan çeki m d'v · · "ğ ·· h k 1 · b k t tt ğ · · H ı · t" ld 3 L ıı1 
1 h 1 

• k d e ıgım şış, go sume ayran a - nım, eş, on uıuş u u umu ıyıce karşıladım. Kendilerine odalarını - ara;;ı ın ızar o um. - e 
Jip yol verirler. Padişah bile rastla · 1 e gizli ve ususi ev erın a ın pat· mak mecburı· yetı"nden kaldım. Do l d" kt.. d h k ·· U ı k b" ık A k 4 R f'k F'eıS 

1 1 1 an ıyan ıre oı, a a o a şam gu· go"'sterd"ım. slu 0 an ız ır ara 1 - man sa ı ·.. - _' ı •. 
9 b. k ron nrnı an atmak isler er. k sa ır enara çekilir. Biraz ilerde, uz yıllık mes~cğimin içinde çaçetlar· ul ve büyük bir aparmandan bana yanıma sokuldı•,· ve, - Tanbur taksım . 5 Lem ı 

ıd C b h Polis müdüı ünün sesi tekrar o- d 6 so a e e ane yani zırh mahzeni an binlercesine tesadüf etmiş; on· üç odıt kiraladığı gibi gece için de _ Ben... zinak şarkı - Yeter hicranlı . 
vardır. Üstü kurşun örtülüdür. Bu dada çınladı: ların huyunu almıştım. üç dilber serm;tye göndermeyi va. Diye kekeledi. Lem'i R1st şaıkı - Yokmu cali 

kt. 1 b' k·ı· · · - (Madam) olmıya hazır mısı- * y d JbC rası va ıy e ır ı ıse ımış, • • detti. E t B. . .. l 6- Halk türküsü - ürü i 
Bu avludan daha küçük olan di· nız? - Evet, gizli bir ev açmak isti- k-. .ve sen

7
. ır şey mı soy e- yürü Okuyan: Semah1t Ôzd,nst! 

v b' 1 G"I k d' L.k Direktöre: me ıstı ."orsun ve Fah'ıt ger ır av uya geçilir, Bu ikinci av- u ere cr.vap ver ım: yorum. a in çok yalvarırım, polise Ç'l!an!ar: Vecihe Refik 
Ş - Bu kadır çaLuk mu? ç k · · ı H' - l lu, dört köşedir. - u andan itibaren (Madam) bir şey duyurmıyalaml - o yenıyım. ıç oy e şey- F' er san . 

Demekten kendimi ala111adım. 1 d ı t Etrafı çepeçevre mermer sü ım Mösyö!. - Polisin bu mahallelerde kula· er yapma ım 21,00 Saat , esham , tahvili 
tunlara istinat eden rüvaklı bir ga ı * * * ğı sağır ve gözleri kördür madam! Direktör muzafferane bir gülüş · - Evvelce nerede çalışıyordu - kambiyo- nukut borsası ( fiyat ) 
Jeridir. Üstü kurşun örtülüdür. Sağ ilk işim, kendime çeki düzen Tutacağınız evin kira51 ne kadar ol le kolumdan tuttu: nuz? 21,10 Müzik ( OJa müziğı 
kolda, avlunun dip köşesinden sağ vermekti. Çünkü taharri şt-fliği kı- sun! - Göreceksiniz madam dedi - Hiç bir yerde! Ben, kollej ta Fritzsche Kuartd ) 1 ci Ke"" 
taraftaki duvar boyanca ve galeri yafetinden çaça kıyafetine girmek - Siz bir şey kararlaştınnız. gönderdiğ'im piliçler ne nadide, ne !ebesiyim. Ailem tahsilimi gönder· Gustav Fritzsche 2 ci Keman ı} 

ı nin köprüsünde bir sıra halinde do - epe)ce güçtü. Maamafih biraz son· Şimdilik epeyce param var! nefes, ne şeker şeylerdir. mediği için bilmrcburiye mektebi her Gebhardt Viyola Joharıt'~ 
~uz kul>I e görünür • ra aynaya bakıp ta kendimi seyret· Bu mükalemeyi iş bürosu direk- Direktör yanında durdu, Ancak terk ettim. Sonra... SONUVAR Oelsner Cello Volkmar Kohlscb 

Bunlar saray mutfaklarıdır. Sol - Gerisi üçüncü sahifede ...., 



aft. 
d 

ın 

şt 

ak 
ud 
i 1 

~la 
sıf 

n 1 
ııaş 

atar 
sın!' 

: ol 
b 

nao 
d 

val 
ha~ 

tald 
dyo 

rolC 

(er 1 

Pı) 
ıc:aal 

roiO 
t) 
ıl ~ 

ular 
ı;ab' 
şar~ 
Leıı' 

~e rs 

'i 5' 
ı . 6 
cafl 

dilb' 
ense' 
F' abil 

3-

Telefon A s r " 1 s 
• 
1 e m a d \,_T_e_I_ef_o_n_ n a 

250 Sayın halkımızın takdir ve rağbetini kazanan 
250 

Bu 
akşam 

20,30da
1 

• (SA B R 

(Kayse 
1 y E 

• r ı 

TOKSES) 

gülleri! .. ) 
Bu 

akşam 
20,30da 

Vodvil 3 perde ( Vahşi-Rumba Havyan-Parmak üstÜ··Step dans-İspanyol ) Murat Coşarın çok güzel monoloğları 

FIATLAR : Loca-200, Numaralı mevki-50, Duhuliye- 30 kuruştur. Kişe her vakıt açıktır. Yerlerinizi erken temio ediniz 
10188 

Küçük .Hikaye 

ZEVK AYRILIGI Başvekilimiz 

Yeni Milli Müdafaa Ve
kilimizi ziyaret etti 

İtalyaya bir 
muhtıra Bankadan çıktı. rıostolar bitirmiş, 

Yemek yediği lo· 
kantaya girdi. 

Yazan • .. 0 w • 

i. ~-~-~i~~ ~~~' .. -_ j 
ha 1'lurişi tatlılardan 

1 

Her zaman otur 
duğu masaya yerle 

şti. Bu lokantanın 
bir çok gedikli müşterileri vardı. 

Çoğu birbirini uzaktan tanıyor 1 

du. Gedikli müşteriler birbirlerinin 
göz aşinası olmuşlardı. Ferhad ma 1 

sasının başında yemek listesine şöyle 1 

bir göz gezdirirken içeriye uzun boy; 
lu, kumral bir genç kız girdi. Bu da 
lokantanın daimi müşterilerinden 1 
biri idi. Genç kız her zaman olduğu 
gibi geçti, F erhadın biraz ilerisinde 
ki masaya oturdu. Yanında da ikı 
arkadaşa daha vardı. 

Fer had garsonu çağırdı. Evvela 
mercimek çorbası ısmarladı. Genç 
adam mercimek çorbasını pek sever 
di. Hemen hemen her yemekc mer 
cirnek çorbasıyla başlardı. Kum.-al 
k12 da gorsonu ça~ırdı. 

-Bir mercimek çorbasa !.,. dedi. 
Bundan sonra genç kız arkadaş 

larına dönerf k: 
-Ben mercimek çorbasına bayı 

lırırn, Her yemete mercimek çorba 
sıyla başlarım.,. 

Fer had kızın bu sözlerine hiç şaş 
madı. Çünkü aylardanberi bu kum. 
ral kızla fokantacla hemen hemen 
ayni yeme~ feri yiyorlaı dı, Adeta zev 
kleri biribirinin aynı idi. 

Ferhad mercimek çorbasından 
!oora garsona bir tavuk söğüşü söy 
ledi. 

.G~rson istenilen yem,ği Ferh1da 
getırdıkten sonra, öteki masaya uğ. 
radı. 

Kumral kız da garsona: 
- Bir tavuk sö~iişü !... dedi, 
Aynı yemeği karşılıklı, fakat ayrı 

ayrı masada yediler. 
Ferhad tekrar yanına dikilen gar 

sona: 

- Bir pilav .. Fakat içinde doma 
tcs varsa yemem ... Bilirsin ya pilavda 
dom;\tesc tahammül bile edemem ... 

Garson: 
- Efendim. bugün pilav maale 

scf domatesli .. dedi. 
Ferhad. 
- Öyleyse pilav istemez. Sen 

bana bir cima kompostosu getir. 
Garson uzaklaştı. Komposto)'u 

g<tirdi. Biraz sonra kumral kız gıu 
sona soruyordu: 

- Pilav domatesli? mi 
- Domatesli efendim! ... 
- istemez öyleyıe... Bana bir 
elma kompostosu ... 
Kompostosunu yerken Ferhad 

adeta bir düşünce almıştı. Bu kum
ral kızla mide meselesinde zevkleri 
0d.lcdkerece birdir ki ... Aylardanberi 

1 at etm• r y 
k ·· '"k •ı '· emek h~susunda en 
uçu teferruatta bile - ·ıA ' 

matesin• k d pı avın do 
· • 'd~ ar - tabiatları biri biri 

nın aynr ı ı. 

Meseli tabiat bu 
k . kbk ya .. Ferhad 

atayen a a tatlısı 5 d' 
11 d vcnez ı. Hı.I 

nıur tat ı arına a ('ele ra~b 
d. H IL..·ki bi el etmez

i, a vv r gUn ~•nttdt kQQ) 

ve kabak tatlısın · 
dan başka birşey 

kalmıştı. O günü 
Ferhad yt mekte tatlı yememişti. 
Kumral genç kızda aynı suretle ha
rtket etmiş, garsona: 

Ankara : 18 ( Telefonla ) -
Başvekilimiz Celil Bayar yeni Milli : 
Müdafaa Vekilimiz Naci Tınazı 
bugün makamında ziyaret etmiş 
ve bir saat kadar k-eda" Vekalet 
işleri üzeri :tdc görüşmüştür. 

-Hamur tatlılarından, kabaktan 
ba~ka birşt-y yok mu? Öyleyse iste 
mem. Tatlı y~miyeceğim !... diyerek 

sofradan kalhmıştı. Fransa cümhurive ·
1 Ferhad bunları düşünürken için _ J . 

den: • Ah bu mide zevki gibi öt, ki l • d v ·ı f 
zevlerimiı:de, bir olu .. diyordu. 1 egı r a n s a 

Londra: 18 (Raayo)- Italyaya 
verilmek iizere bir muhtıra hazır 
lanmaktadır. 

Bu muhtıra )bilhassa ltalyanırı 
Çeınberlayna gösterdiği teminattan 
bahsetmektedir. 

Başv kil Çember)ayn yarın (bu 
gün) Avam kamarasında ltalya · in 
giltere meseleleri hakkında gt!r.iş 
izahat vertcektir . 

Başka bir gün lokanta o kadar ı· t J v Y S h f • 
kalabalıktı ki kumral kızla arkadaş m para o r u g u., ey an na ıa 
!arı geldiler, ta Ferhadın yanıbaşına --- mÜdu·· r} •• v •• d 

b ld r G k Paris: 18 (Radyo) - Bir mebus, 
1
• ugun en: 

oturmağa mec ur o u ar. enç ız 

lar bir gün evvel gördükleri bir fi1im meclise bir takrir verertk .. Fransa 1 1- Adaııada inşa edilecek 
den bahsediyorlardı. Tesadüfen Fer 1 cümhur:yeti ... unvanınm bundan böy- 66974 lira 83 kuruş hşif bedelli 
had da ayni filmi seyretmişti. Bir çok le "Fransa imparatorluğu reisi. o· Orta tecim okulu binasının ı 9000 
ları bu filmi pek beğenmişlerdi. La- j )arak değiştirilmesini talep etmiştir. liralık kısmı kapalı zarf usulü ile ek. 
kin Ferhad bu " Aşktan kaçan kadın Bu teklif meclisin önümüzdeki celse siltmeye konulmuştur. 

h h 1 B 
1 

si ruznamesine alınmıştır. 2 - Eksiltme 939 }' ılı <.:uhatın filimden İç oş anmamıştı. ütün y 

artistlerin hareketleri, mevzu, herşcy __ __.....,..____,~~--...,.--...,.....- 9 uncu perşembe günü saat 11 de 
herşey ona gayritabii ve saçma gel R d nafia daircsindr. yapılacaktır. 
mişti. a yo 3- ls!ekliler bu işe ait keşifoa 

Şimdi kumral kız arkadaşları me ve sair evrakı görmek üzere na 

na : 
- Aman ne saçma filim ... Ma· 

mafih ben eğlendim. Artistlerin o 
gayri tahii hallerini seyredip gül· 
düm bile . 

Diyordu . Ferhad büyük bir 
dikkatle Kumral kızı dinliyordu . 
Kendisi de ayni filmi seyrederken 
oynayanların gayritabii hareketleri 
karşısında eğlenmiş, filmin saçma· 
lığına gülmüştü . 

Genç adam : 
- Tuhaf şey... dedi, bu kızla 

bir çok tabiatlerimiz ne kadar bir· 
birine benziyor . 

Lokantanın sahibi fazla müşkri 
toplamak maksadile alacak, büyük 
bir radyo satın almıştı. Garsonlar · 
dan biri radyoyu açtı. Ferhadın 
hiç sevmediği yeni şarkılardan biri 
lokantanın için~c çın çın ötmeğe 
başladt . 

Kumral kız arkadaşlarma : 
- P.u şarkıyı hiç sevmem !... 

diyordu . 
Fcrh:.d bundan sonra kumral 

kıza sonsuz lıir alaka ile bakmağa 

başladı. Aylardanberi ayni tokan 
tada onun bu tabiatlerine dikkat 
etmişti. Bütün zevkleri, aızuları, 
tabiattan birl:irine o kadar uyuyor· 
du ki ... işte Eerhadın senelerden· 
beri aradığı genç kız bu idi . 

Artık o günden sonra delikan · 
lı mütemadiyen kumral kızı düşü· 
nüyordu. ilk fırsatta onunla ahbab 
olacak ve kendisine evlenmek tek· 
lif edecekti. Ancak tabiatleri bir· 
birlerine bu derece uyan insanlar 
gayet iyi geçinebilirlerdi . 

Nihayet, kumral genç kızla ah· 
bab olmak fırsatı gecikmedi. Müş· 
ter ek bir dostları ikisini birbirine 
takdim t'lti. Fakat Ferhad ilk fır· 
Hll~ genç luıa kalbim ıçmağı dij· 

- ikinci sahifeden artan -

ter Klasik-Romantik- ve Modern 
1 

eserler . ı 
22,40 Müzik ( Küçü}\ Orkestra 

. Şef: Necip Aşkın ) 1 - Hanns Löhr 

1 
- Bavyera valsları 2 - halo Az· ' 

I :zoni- Sabah şarkısı 3- J. Strauss 

1 
- Çardaş 4- F rans Abt - Or· 
manlarda ve ninni 5 - Gerhard 
Winnkler-Donna Chiquita - lskan
yol - Uvertiir 6- Hanns Löhr -
Dügüd marşı 7- Toman - Viyana 
hülyaları - Vals . 

23,45,24 Son aıans haberleri 
ve yarınki program . 

şüoüıken büyük bir hayal sukutu 
na uğradı . 

Genç kız bir senedenb~ri nı 
ş:ınlı idi. Hatta bir aralık nışanlı

sından bahsederken : 
- Tuhaf, dedi, nışanlımla mi· 

de zevklerimiz, disrer hususlardaki 
tabiatlerimiz hiç birbirine uymaz. 
Mesela ben pilavda domatese ta· 
hammül c<lemtm . O domatessiz 
pilav yiyemez. Ben kabak tatl•ın· 
dan nefret ederim. O bu tatlıya ba. 
yılır. Ben mercimek çorbasını çok 
severim. O çorbayı ağzına koy· 
maz. Bir filime gider, Mesela a-c· 
çcn gün gördüğümüz ( Aşktan ka 
çan kadın filmi gibi ... O, bu filim 
den pek hoşlanır, ben filmin saç 
malığma gülerim. Her meselede t3 
biatlt-rimiz böyledir. Fakat buna 
rağmen o kadar iyi ieçiniriz, o ka
dar iyi geçiniriz ki ... 

" Evlenmek için ilk 'lart tabiat 
uygundur ,, derler amma .(. Bu ta· 
mamile laftan ibaret ... 

- O derin bir düşünceye dal-

dı' 

fia müdürlüğüne muracaat edebilir· 
fer. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
1425 lira muvakkat teminat vermesi 
ve ~u İşi yapabileceğine dair t·hliyet 
vcsıkası almak üzere eksiltme günirn 
de.n 8 gün evvel vilayete muracaat 
edilm~si lazımdır. 

isteyenler teklif mektuplarını 
2 inci maddede }'azılı saatten bir 
saat evveline kadar nafia müdürlüğü 
ne makbuz mukabilinde vermesı 
lazımdır. 

Posta ill'I gönılerilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
panmamış olacaktır. Postada o'acak 
gecikmeler kabul edilmn; 

19 - 22- 25-28 10196 

Daima olduğu gibi lJU sder de 
sizleri düşünen 

Alsaray 
Sineması 

Senenin en kıvrak en şuh eıı 
eğlenceli filmi 

(Patronum) ı 
Kocam 

Baş rolde : 

( Clodett Colbert) 
Ve filmi görmeyen müşterimizin 

ricaları izerine 

( Sezar Borjiya) 
Türkçe sözlü baştanbaşı heyecan ' 
kaynağı tarihi muazzam şıheser 

l
f DiKKAT: Sinema 8,15 de St·zaz I' 

Borjiya filmiyle başlar 
1018i 

UMUMİ ARZU VE SONSUZ iSTEK ÜZERiNE 
~ ... ...,_ ..-- ......... 

........,.,__.,..,..,....-......~~~ t AN SiNEMASI 
Bu Akşaından İtibaren 

Bir hafta mütemadiyen gösttrildiği halde binlerce seyircinin giizelliğine 
doyamadığı ve Aşkın Göz Y ?.şiar~ f ~lr~1ini~. göste~il~esi dolayısile daha 

yiizlerce Muşterıınııın goremedıgı 
SINEMANIN iLAHi VE ŞAHANE KADINI 

[ IMPERIO ARGENTiNA ] 
nın emsalsiz ve harkulade temsili 

ENDÜLÜS GECELERİ 
-~ - - - -

ŞAHESELER ŞAHESERiNi 
Tekrar bir, iki gün daha göstereceğini Sayın Müdavimlerine arzeyler 

AYRICA SENENiN MÜTHİŞ VE ÇOK HEYECANLl B1R FlLMI 

________ -a-+••~~.-~~~=--

ıı;ıı~A-NGS J'ER~ER_ CELLADil,11 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Sabırs•zlı\da beklenen Bu Mevsimin Biiyük ve Çok Hissi Filmi 

BI~ ANA rFA~D~SI 

10191 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı ınaddelerini 
değiştiren kanun 

K w111 n ı\'o: 8581 
/\. abul tarilıı: 29161193R 

Ne§ri tarilıı: J(j/71 J<J3B 

_ Dünden artan · 

k 
. k · · azaltacak şekilde asılsız, mubalagah veya 

memle etın mu avemetını b 1 naklenden 
maksadı mah~usa müstenid havadis veky;ıhha her er. yb~yafn vl~yatt 

f 1 ar verere er angı ır aa ıye e bulunan 
veya m'ılli men aat ere zar . . ,.... lmamak üzere ağır hapıs cezasıle cezalandı· 
~se bt"ş seneden aşa2'iı o 
rılır, 

Eğer fiil; 1 "h ı k · 1 
P d 

·ı eya asker ere tevcı o unara • ış enınışse, 
1 - ropagan a ı e v 

S 1 f d bir yabancı ile anl:ışm:.ı netic~si yapılmışsa 
2 - uç u tara ın an k .. h . . b eden eksik olmama uzere ağır apıstir. 

verılecek ceza on eş sen 

E
• f"J d" ı anlaşnıa neticesi işlenmiş ise cezası müebbed a-
ger 11 , uşman a 

ğır ha pistir. _. · ıı · k f · t hl'k 
d düsman karşısın'la mı elın mu aveme mı e ı eye 

Harp zamanın a ~ d .. 1 k · · d" .. 
maruz kılacak şekilde kambiyoların t~ avu _ ıy~edtını b' uşu~meğe veya 

A h A k metli evrakın pıyasası uznın e ar tesır yapmağa 
resmı veya ususı ıy d w 1 k · 

h k 1 
d bulunan kimse beş sene en aşagı o mama üzere ağır 

matuf are et er e I k .. ., ·ı l 
h 

. .. b' ı· dan aşağı <• mama· ıızere agır para cezası e ceza an . 
apıs ve uç ın ıra 

darılır. b' b · ı 1 • . 1 
E f 

.. 
1 1 tarafından ır ya ancı ı e an aşma netıcesı yapı mışsa 

ğer ıı suç u d" I 
~ h . sı 00 seneden ve uşman a anlaşma rıeticesi işlenmişse 

agır apıs ceza 
on beş stneden aşağı olmaz. 

Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında işlenm!ş olursa failleri hak· 
kında tertil> edilecek cnanın yarısından dörtte üçe kadHı indirilmek su· 

retile hükmolunur. . 
Madde 173 -· 127 nci maddenın 3 ve 4 üncü fıkralarile 138 inci 

maddenin 4 ünc:i fıkrasında ve 12d, 140, 143 ve 161 inci mad lelerde 
yazılı cürü nler hıkkın ia t.kib t yapılm:ısı Adliye Vekaletinden izin 

verilmesine bağlıdır. 
Ceza Kanununa göre harp :ıaın 1111 tabirinde harp ilan edilmesizin 

fili muhasaına dahil olduğu gibi eğer harp vukuil gelmişse seferberlik 

zamanı da dahilJir. 
Birinci babda yazılı cürümler için hlikıılD'unacak ağır hapis cezaları· 

na, tertib edilen ceza mü JJetinin üçte birinden aşağı ve. o müddeti geç
memek üzere tayin o!u n:a'c bir ın ıt:ık l :lı ik t -n~tle emniyeti umumiye 
nezareti altına alınmak cezası da ilave olunur. 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------- ----------
KiLO F1ATI 

CiNSi En az ı C:n çok 
K. S. K. S. 

Koza 8,5_0 __ 1 9,5_0 __ 
Piyasa parlağı ., -34 l-36 
Piyasa temizi-.---ı-----i-33,2_5 __ 

Satılan Mikdar 

Kilo 

.__ ___ _ 
--------·-----'----· -------___ ! __ _ 

1 
Klevland 39.25 --,41:25 

YAPAGI 
Beyaz ı 1 - Siyah ______ ----- - - -

ÇIGIT 

-1--· 
Yerli "Yemlik,, ı 

- .. --u-Tohumlu-k,,-- -----5-,5-0--

HUBUBAT 
BÜğday Kıbrıs 

,. Yerli ___ ıı:--------
-, ______ _ 

- .. --Mentane •----- -----ı 

Arpa ---------F:ısulya 
- Yulaf ------

Delic_e__,,__ ____ 1-=_-=._-_-_-_---ılc-=._-=._-=._-_-_~--
~ ... uş yemi 1 

-Keten tohumn ı-
__ I _ 

1 
Mercimek 
Susam 

U N -----,,,--.,.-,-..--, - ,.-----------= _Dört ) ıl~ız Salih __ 

üç .. " 
Dört yıldız Dokruluk 
üç " 
Simit ,, 

_J?ört yıldız Cumhuriyet 
üç " .. 
Simit 

.1------------------------.-,..--------._.;.-------------Liverpol Telgrafları 
18 / 1 I 1938 

Kambi} o ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır _4518221 ~=~işmark -ı-_ --
2. Kanun Va. 

•---------•-- - Frank (Fransız ) 3 33 
_M_a_rt ____ ,_, ____ __ 4_ 80 Sterlin (in&'iliz) =- -5-91 
_H_ir_ıu_h_az_ır _____ ,_!, _Jl_ Dolar ( Amerika ) !26 4U 

Nevyork 8 1 37 - Frank ( isvi re) 00- 00" 
~ -

T. 
ti' ~, 
El 
A 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistın, Seylln 1 Çin ve Cavadan dotıudan cotıuya ır.ücssne Dl· 

mır:a gttiriltn tn müntt'bap. teze vt h ~ulu çayl,,duı \ulcuf ve itina ile 
yıpdın haımanlardır. Hrr ınl e göte dtliştn ntıD"aralı ttrtiplrıi vardır. 
Muhtelif .-irs vr. l Ü)ü.,lkt~ lutu ~t pı~ftltr ic;rıi~indr sa tılır. Ambalaj· 

ııund•ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etilceti nefaset ve bılili)etinın trnıiııahdır. 

Adınada : Ali Riza Kd eıtlcer ticırrthı-nrıi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde uhbr. 

Un:umi dtpoları ; lıtanl ul T ıbmiıönü t\o. 74 ( 1<uıukabveci hına 
altlnda) 

Babçekapı Dördüncü vakıf bam kırŞ111nda No. 71 

T elıraf ıdreai : ALBA YRAK - lstınbul • 

, Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki Eekl muayeneh enealln istiklal mek 

tebi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,t1r. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
1-26 10195 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki o1ac 'k muracaatları memnuniyetle kahut eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cüınhuriyet mektebi 
karşısında 

20-156 10116 Numara: 200 

İnşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü statik hesaplarda beton arme 
ve mimaride mütehassıs olması şarttır. isteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesıkalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname· 
leıini birer istidaya bağlayarak Umum Müdiirlüğe müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 10162 10-13-15-19-21-24-27-31-- S 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

başldmışt:r. 
--.....-;az;; ı 1 'V1 

----·-------------- 1 
Hergün muayenehanesinde hastalannı l<abule 

Nauman 

D i " iş ve ı . a kış m a k i r. ~ le ti 

1 

: tfidiıüuınn 
ı~ 

Dürı)'il flln rn taı ıı mış \'e beğenilmiş 
nwkinel.·r idir . F cnni te~amül ve 
zer af et b:·kınıından ı m;;:ı line ht k~t 
faiktir . 

ideal ve Erika 
Yazı ı akinelerı 

Naumann fabrika.sı ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ... e 
çok kullanışlı o1an l u 

yazı makinelerini r esnıi 

devair ve hususi mües 

seselerter cihan kullc n· 
maktadırlar . 

Adana v~ ha"alisi acen 
tesi • Hükumet cadde· 

sinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Baştğmez Telefon - 168 

79 9490 

YUSUF 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve trıisatı her türlü Elt:ktrik makinaları 
ve malzem,si telefon makinalatı ve tesisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
H 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Tornacı a lınacaktır 
Ankara a~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkaled~ istihdam edilınt:k üzere Torn-1cı alıııac-tktır. Fabrik.tları· 
nııı.a girmek istiyrnlerdrn lstanbuldakilt'rirı z .. ytinburnu fabrikasına, 
hmirdekilc:rın lınıir silah f.ı b ı ikasma, vcsair yerdekilerin de U.nu n 
Miidürlüğe miiıacaatları. 

1 

27, 29-ı-4-7-10- 13-17,19, 22 

----~--=--"" 

Tarsus Belediye reisliği ' 

10119 

Adana belediye 
:riyasetinden: 

ı 
1-Buz nakline mahsus bir a3et 

buz nakliye kam)'O:"IU açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ikibin 
sekiz yüz Ilı adır. 

3- Muv.skkAt ttminata ıki yüz 
liradır. 

4 - ihalesi şubatın 9 uncu pcr· 
şem'Je günü saat on beşte belediye 
encü neninde yapılacaktır. 

5- Şartnameşi belediye yazı 

işleri müdürlü~ündedir. isteyenler 
oradan parasın alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü temi· 
natleriyle birlikte muayyen uatte 
belediye encümenine müracaatleri 
ilin olunur. 

l'J-22-25-28 101.94 

Zayi vesikalar 
326 da Adanada ve 329 da Is· 

tanbu Menbaıirfan idadilerinden al· 
dıtım tahsil vrsikalaumla aakerlik 
uesikaıı ve Adana adliyesi ve mül
ta tütün reji idaresindeki hizmetle· 
ı ime ait ilişiksizlik kitıtlanmı ve da. 
ha 11bsıma ait baze vesaiki havi C"P 
çantamı dün bir atla gezintide zayi 
eltim. Bııkasına yıramıyıcak olan 
bu kitıtları bulanın yatcamii civa· 
randa Moda tuhafiye mağazasına ge. 

den: 

Tar!)u~t.ı vagon tt-slııni ve lopr• Z 
kale ta,ı olmak şarıiyle btlediyemı 

zce ( 100,00~ ) ad ·t pa•ke taşı ka 
palı z ıı f usulile satın alınacaktır. B 1 
her taşın muhammen bedeli altı bt 
çuk kuruş olup heyeti umumiyesin!ı 

muva ... kat teminat akçt-si ( 487 ) 
lira ( 50 ) kuru~tur. ihalesi 9 Şub( 
939 Perşembe günü saat 15-de bt J 

lediye encümeninde yapılaca~ındaC 
isteklilerin şartname örnekl~rirıi bt~ t 
diyemizden aramalan ilan olunur.• 

10183 

15-19-24- 28 

Yitik 

Adana nufüı dairesinden al 
oldupm nufüs cüzdammla birli 
Merainde yirmi üçüncü alayından 
kertik trrhis vesikamle de cü 
derunünde bulunan elli ff'di lir 
Ulu can.i civarında zayi eyledim 
lcrini a•açağımdan rskilcrin bük 
olmadıtmı ilin eylerim. 

Karataş oahiyuinin kü 
Karataş köyünden Şa 

otlu 320 dotumfu 
Haca Mehmet 1 O 

.__ __________ ----------------- tirmeleri insaniyet namma rica olu· Satlık Bağ yeri 

1 

":'4ı1ı, • , .. 
. " .,. 
·":t. 

nur. 
Ş. Azmi öçalır 10193 

Adana Doğum ve çocuk 
bakımevi baştabipliğin
den : 

Ad•a Dotum ve Çocuk Bakım 
evinin ( 4924 ) lira ( 28 ) Kuruş 
Ketif '>rdelli Umumi Tamirab On 
beı gün müdddle Açık eksiltmeye 
çıkardmışbr • 

Şartnamesi Dotumevinde görü· 
leccktir. Eksiltmenin 20-1 939 
Cuma günü saat 15 de Sıhhat Mü. 
dürlütünde yapdacatı ve Eksiltme
ye gidecekJcrin ihale saatindrn ev· 
vel Muvakkat Teminat olarak (369) 
lira (32) kurutu Mal Sandatıoa ya· 
tırmılara ve Müteahhitlik vuika11 
ile birlikte Komisyona makbuz ib · 
raı etmeleri ilin olunur • • 

Yılanlı mezreas1nda BayZe 
batı civaunda içinde kuyusu bul 
onbir buçuk dönüm bat yeri sa 
br. Almak isteyenler kız liaesi 

sinda Merhum#o\t,d urrahman A 
evinde bayın Nakiyeye müraca 
meleri ilin olunur. 

6- 10 

Satıhk arsa 

Yeoi ist"syon kırt11mda 
metre murabbaı iki tıuafı soka 
bir arsa 111bhkbr. 

lıtiyenler Türkoc~tı maha 
de Dr. Bay Hıyri karşımda 
Numarala evde lıhameye 
ebinler 3 - 1 O 

Umumi neıriyıt 
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