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ENUPTA BÜYÜK HAREKETLER BAŞLAMIŞ BULUNUYOR 
SURiYE ÇOK 
FENA HALDE Lazkiye Şam h'ükUmetinden filen ayrıldı 

le 

MUHALEFET LiDERi DOKTOR 
ŞEHBENDERE SUiAAST OLDU 

orkulu saatler yaşanıyor !ı 
AYRICA VERiLEN HABERLERE GÖRE LEHiSTAN 
DA PARLAMENTO USULÜDE KALDIRlLACAKTIR 

n: 
Şam : 19 ( Hususi 

rı· ınuhabirimizdt.n) -Dok 
lor Şehbender ve bera· 

' berindeki adamlar Şam· 
n dan Dumaya giderken 

Yolda Doktor Ş~hben· 
derin bindiği otomobile 
ateş edilmiştir . Faka ı 
a~ılan kurşunlar süratle 
ırıdeıı otomobile is1lbet 

v İ et.nem ştir. Bu suikasdın 
g Vatani kütleye mensup 

ilençler tarafından yapıl
dığı zannedilmektedir· 

prJ Zabıta kuvvetleri suikast 
rn hakkında tahkikata baf · 

lamış ise de şimdiye ka· 
der hiç kimse tevkif edi
lememiştir . 

Şam : 19 - Talebe 
·n' 11.iirnayişleri bütün şidde· 
) lıyle devam etmektedir. 

Polis nümayişçiler ara
Slnda şiddetli çarpışma· 
lar olmaktadır. Talebe 
t.r.fından birçok pro· 
t~sto te:grafları çekilmiş
hr. Çarşılar halen kapalı 
bulunuyor. Vaziyet gittik 
Çe nezaketini arttırmak· 
tadır . Beruıtan bir görünüş 

B Yeni Ho - Komiser Şamdan l[birbuçuk saat süren gizli bir müla-
eyruta dönmüş ve hareketinden kat yapmıştır. Dolaşan 19yialara gö. 

evvel Başvezir Cemil M ardam ile re, bu mülakatta Ho-Komiserle Ce-

mil Mardam arasında bir anlaşmaya 
varılmıştır . Fakat bu anlışma .;ok 
gi1li tutulmaktadır . 

Halep 19 - Bir haftadanberi 
Halepte büyük bir askeri faaliyet 
vardır. Şehrin bütün ana caddeleri 
Fransız askerleri tarafından tutulmuş 
ve şehrin medballerinde giren çıkan 
otomobiller aranmağa başlanmıştır . 
Askeri devriyeler gecd gündüz so. 
kdklarda dolaşmaktadır. 

Beyrut : 19 - Lizkiye mıntı
kasında Süieyman Mürşit çetesinin 
faaliyeti deva'll etmektedir. Süleyman 
Mürşit kendisini ziyaret ederı gaze
tecileri kabul ederek Suriye birlitine 
girmek istemediklerini ve Fransanın 
himayesinde müstakil bir devlet ola
rak yaıamak istediklerini söylemıştir. 

Uzikiyedeki Fransız istihbarat 
zabitinin Süleyman Mürtit ile temas 
halinde olduğu ve yakında Süley 
man Mürşidin riyasetinde bir Alevi 
heyetinin Ho - Koır.iserle görüşmek 

üure. Aeynl1- rtctee• halter 'Ve· 
rilmebtedır . • 

Beyrut : 19 - iyi haber alan 
kaynaklıudan sızdıtma göre, pek ya
kında Lübna11daki Parlamento usulü 
IAğvedilecek ve doğrudan doğruya 
Fransa himayesine bir eyelet gibi 
Fransız hakimleri tarafından idare 
olunacaktır . Bu husustaki karaı ın 
yakında neşrolunması beklenmekte· 
dir . 

-------------------------------------------------------------------------------------

MEMLEKET MESELELERi 

PAMUKLU SANA Yii 
MiZDE iŞBÖLÜMÜ 
Yurttaki Pamuklu Mensucat Fabrikaları 
Aukaraya bir heyet göndermeğe karar ve_rdi 

'EHRIMIZ FABRIKALARINDAN DA ANKARAYA 
BiRER DELEGE ÇABRILMASI MUHTEMELDiR 

Ankara : 19 - lstanbuldaki Pa. 

k
muklu Mensucat fabrikatörleri An· 

ara b' h ya ır eyet göndermex.e karar 
verm· 1 d" 5 ış er ır · Bu heyet Ank •rada 
pamuklu sar>eyiimizin, harici rekabe
te karşı müttehit hareketi için müş• 
terek bir k"ld 
d 

. şe 1 e çalışmasını teklif 
e ecektır . 

. Pamuklu sanayiimiz Sümerbank 
e:~nde bulunan fabrikalar ile fertler 
~ •nde sanayiden mürekkep 1 k 
uz "k" k oma ere ı ı ısma ayrılmaktad r A 
kara • · n· 
f _ya gelecek heyet fertlere ait 
abrıkaları temsil etmektedir . 

Heyet, pamuklu sanayiic çalış 
~a. sah~a~nın çok geniş olmasına K"Ö· 
e aş bolumü yapılacak olursa o za. 

rnan fabrikaların birbirile rekabet 
Y•pmadan it yapma,ıı mu-mk - 1 
catı ~b' h un o a · 
daha kol~ aricin rekabetinden de 
gôzoniJne ~oy':::~, kahnabilecetin 

Bu arada h · • eyet, yapılacak tica 
rcl anla~mal~rile. d ter memleketlere 
'erılcn ıth Jlat hıaaelerinin memleket 
.,4n .. y11"ı dah4 k9r~u " bır 1ckıld~ 

l 

verilmeı;i takdirinde sanayiin daha 
koruyucu bir ~ekilde verilmesi tak· 
dirinde sanayiin daha fa ·da inkişafı
na arzedecektir . 

Adanadaki pamuklu Mensucat 
fabrikalarından birer delegenfn bu· 
raya çag-rılması muhtemeldir . 

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

8. STALiN 
HASTA 
KABiNE: TOPLANTILARINI EKSE
RiYA KALININ iDARE EDiYOR 

Moskova : 19 ( Avrupa matbuat 
birliği ajarısından ) - Sadece Molotof 
~•li.nin, Vo.~oşilof, Berya ve Kanima· 
llOvıçten murckkep oJan Ru~ kabinesi 
Kremlin sarayında Stalinin yatak oJa 
aında her iki günde bir sabahları top 
!anmaktadır. Zira, Stalin hafif bir nez 
l~den muztmbdir ve doktorlar kendi 
ttn• bır~eç iUn ıçın )'•ltklaq clı.,arı 

M. GORINGIN 
HIMLERLE 
ARA:SI AÇIK 

DECILMIŞ 
BERLIN1N TEKZiBi 

Berlin: 19 - Senenin sonunda Da
ily herald Gazetesinin hususi bir mu 
habiri tarafından Feldmarşal Göring 
le Reichführcr Himmler arasında bir 
ıhtilaf çıkdığ'ına dair serd e.Jilen ha
berler üzerine Şuvarze Korp Gazetesi 
lngilizce aslına yazılmış tercümesiyle 
yı. başı münasetiyle aralarında teati 
edi!miş mektubları karıılaıdınlarak 
Daıly herald mc.nasızlıtını yüzüne vu 
ruyor. Ayni havadise ben7.er Oeuvre 
~azetes1nin harici politikacısıda Hıtle· 
rın guya harbin idamesi için bir gene 
ral b:ınkın tehstsi arzusunda buld ku 
kezalik Alman iktistıd nazırı Fur~u 
İtalyayı ziyaretiyle alakadar gösterilen 
A_lmanyanın ftalyaya Silah sevk edece 
ğı ne dair yazılan nesrıyat bu zümre 
ye diildir. Almanya bu yxralara sade 
gülmekle karıılıyor. 

çıkmamasını tavsiye etmiılerdir. 
. ~·~ine toplantıları umnmiyelle 

Kalınının tarafından idare edilmekte
dir. Çünkü Stalinin fazla konuşınasına 
doktorlar müsaade vermf'ktedir. Top· 
lantıdan eevel ekseriya Stalini doktor 
lar ziyaret etmekte ve akıama tekrar 
bir muayene yapılmaktadır. Stalinin 
çocuklerma da Kremih aarayntda ba· 
balarını rör111eyc müsaade vermemek 
tedır, 

Roma - Berlin arasındaki beraberlik 

Almanya diyor ki: İspanya hududn 
açılacak mı ? 
Londra : 19 ( Royter ) - lspan 

yada vaziyet aittilcce ehemmiyet kes 

betmektedir bir taraftan Katolonya 

da harb devam ederken diğer taraf 

tan lng.ltere ve F ranıada hududun 
gçalma11 ve ,;,cumhuriyetçi ispanya 

ale!)'hine konulmuş olan ambargonun 

aldırılması etraf anda çir bneyan 

b .. lamışdır. 

Berlin, Hodbinane düşüncelere (!) Taban değil, 
Sulh Prensiblerinin anarşiye galib gelmesini 
tenıenni noktai nazarından ltalya ile hem fikirdir! 

Berlin : 19 - ispanya Cümhuri
yetçilerin Cordoba, da milliyetcilere 
karşı bir mükabil ıearruz yapdık• 
!arına dair mutedil gı upa dahil f ngi
liz ve Fransız Gazetelerin pek gari 
b<'na şekilde gösterdikleri tezahür 

havası 

Dört beş gündenb~ri ş h · · d b " dir G 
1 

· e rımız e ır bahar havası hüküm sürmekte· 
· ece erı oldukça soğuk g k . 

23' halta 24 dü b 
1 

k eçme ta ıse gündüzleri hararet gölgede 
ağaçlar . k u ma tadır· Bölgedeki bütün ovalar yemyeşildir. Bazı 
pardesos~;e ge:~:ı~tt~~ir~ehir halkının yüzde ellisi gündüzleri palto ve 

~~ ........ ---
Garba kaç 
Yazan : Cek London 

D 
a 

Haftalık büyük hikayemize yarın başlıyacağız 

Habib çlf ti iği baskını 

HA YDUD ÇETESi 
Et-RADINDA'N iKi KiŞi DÜN 

TEVKiF EDiLDi 
Birkaç gUn evvelki gazetemizde ••hin •I• klll•e klyUnde 

bir çlftllk b••kını oldulunu ve ma•k•ll bir hardud çet••lnln 
Habib çlffllOlne hUcUm ederek para ve binlere• Uralık •fya 
ve mevcuhdatl tehdl••· ahp --
kaotılını yazmı,bk. Dan eaıahı Yunanistan harici 
r•tt•r bir zattan aldılımız l 
maıomata gllr • bu haydud çe· ticaretin rakam arı 
teel •fralhndan iki kl•I yakala 
_!l•l'•k tevkif adllml•tlr. .. 

Bunların dün akıama kadar sorgu 
suna devam edilmiştir. Çetenin diğer 
efra~ı _da takip edilmektedir. Yakala 
nısa ıkı şahsın adlarını, tahkikatı işgal 
etmemek için mühim tutmayı kaideli 
buluyoruz. 

Atina: 19 - Geçen seneain on 

ayı zarfında Yunanistanın lngiltcre 

ve Amarikadan oları idhalatı 35() 
milyon drahmiye çıkdığı halde ihıa 
cab bu memlelcetl~re anc•k 200 mıl 

nümayişlerini Almanya az çok şaya
nı dikkat bulmuştır. 

Cemberlaynin Roma. da Musso
liniyle yapacagı müzakereler esnasın
da Mııssolini tarafından beklenen 
Frankonun Katalonien, de son bir 
ıaferin geri kalması münasebetiyle 
"Temp" ga-zetesinin gösterdiği bu 
memnuniyetle karışık istıhzasını Al
manya, Frankonun Pyrene yarım
adasında yapacağı ı-on bir muzaf· 
feriyetinden evvel son dakikada bu 
gibi Sr:bebleri •Jrtaya atarak son hük
münü veren harbi meçhulata sürük
lemek tecrübesinden başka bir şey 
görmüyor 

Almanya hodbinane bir Jüşünce-
)'e tabaan değ-il sırf düzenlik pren
siplerin anarşiye galip gelmesini te
menni noktai nazarından ltalya ile 
hemfikirdir. Almanyanın kanaatince 
Roma konuşmaları ispanya meselesi
ne temas edildiğinde artık ispanya 
son harbin safhasına girmiş, gibi sa· 
yılmak icap eder. Çünkü her türlü 
mesuliyeti omuzlarına yükletmfş Av
rupa devletleri ı•a doğrudan dutru· 
ya ve yahut bir başka suretle bu 
halin devamının arzu edemez. 

Cenberlany'in, Romadaki müza
kereleri e.ınasındada lngiliz ve Fran
sız noktai nazarlarını kabul ettire
cek bir şekle koyamaz ve Jıpanya 
vaziyetini düzeltmeye muvaffak ol· 
"mazsa tabiatil~ iki mihverin "Karış· 
mama komisyonu"le beraber çalışma 
keyfiyetide tehlikeli bir şekle sokul
muş olacaktır. 

INGIL TERENiN 

ANKARA 
E LÇiS i 

Tayin kral tarafından 
tastik edilmiştir 

Londra: 19 - Eski Çin büyük 
elçisi Sir Hug Moııtgomeri Maçhul 
Hugessenin Ankara büyük elçilitine 
tayini kral tarafından lastik edilmiştir 

Sir Hug 23 ağustos 1937 de bu· 
lundutu .otomobil Nankinden Şangha
ya giderken Japon tayyarelerinin hü 
eumuna utr mış ve ağır surette yara 
lanmıştır. Bunun üzerine Jngiliz hükü 
mcti Japonyaya nota vermiş ve tarzi 
ye ile beraber mesullerin cezalandı

rılma~ını ve ayni şckılde bir vakamn 
bir daha cereyan etmiyecetine dair 
teminat işlemişti. 

Japou hükumeti verdiki cevapta 
tarziyede bulunmuş ve hadiseden do 
layı teessürlerini bildiı mişti. Elçiye de 
Jngiliz parlementosu yaralanmasından 
dolayı 500 sterlin derilmesini kabul 
etmiştir. . 

Sir Hug Naçbul Hugcssen, eski 
Ankara elçisi Sir Persi Lorenfn yerine 
gelmektedir. Sir Persi' Lord Perthin 
yerine Romaya elçi tayin edilmiştir. 

yon ~rahmiyi bulmuştur. Almanyaya 

olan ihracatı 550 milyon ve idhalatı 
200 mılyondan ibaretdir. Yunad ista 

tistiklerine nazaran Almanyamn Yu
nanistana ihracatına olan iıtiraki yü 
zde 25,5 den 31,8 ve idbalıbna ise 
yüzde 26 edm yüzde 28,3 çı4rmak 
ıuretıylc 1nlnpf etmiftir. 
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Roma akalliyeti tahakkuk 
ettirmek yapacak? 

Politik meseleler ,.-----··------~~--~-------··--·------ı, ı <§. 123\ ~ Da P.::' "ı' ( GORCJJŞ•L• ~R J ~ \S"ll u u lh ©\ b ~ r O ~ rr ü 
'--~-.-za-=--·-~------·--·--ı ATAT UR K • • 

ıçın ne 

Rombda c'öıt gün dev;,m eden görüşmeler şüphesiz lngiltne · ltalya 
n.ünascbatını kuvvetlendirmiştir. ltalya lngilterenin aleyhine bir askeri 
hazır bulunmadığına lngiltereyi ikn~ için son"'tahkimatı ve askeri tahşi 
datı hakkında ilk defa resmi malümat verdi. lngilte·ede de bütün Akde 
nizde son aldığı askeri tedbirleı·i ve nerelerde tahkimat yaptığım ve ne 
gibi toplar koyduğunu İtalya hükametine bildiıileccktir. 

ispanyadaki gönUIHilerin çekilmesi işi Frankonurı Barselonu ve bütün 
Katalonyayı almak için girişmiş ve çok ilerletmiş olduğn büyük taarruzun 
sonuna bırakılmıştır. Fnkat Roma görüşmelerinin neticesi ltalya ile Fran 
sa ar asınaaki gerginlik üzerindeki gerginlik üzerinde hiçbir tesir yapma 

mıştır. 

Latin ırkına mensup bu iki devlet birbirine karşı derin itimatsızlık 
h i!sİ btsliyor. Fnmsız llaşvekilinin şimali Afrikaya yaptığı siyasi seya· 
hal t<- n rnnra şirr. di de umumi e rkanıharhiy~ reisi general Cam elin ile 

- bahriye erkanı harbiyf'si reisi amiral Darlan Cezayire hareket etmişltr 
dir. Bunlar ltalyanlar ile Almanların iyice yerleşmiş oldukları şimali Fa 
sın yanı başındaki yeni büyük Fransız üssü bahrisi Mersaülkebirdeki 
isti hkamatı ve hududdaki tahkimatı teftiş seyahatine devam ederek ayın 
sonuııda Kabablankaza gidecektir. 

Fransanın Akdeniz ve Atlas okyanus donanmaları ayın on sekizinde 
Avıupadaki üss.ülharekel t-ıinden ayrılnrak yine Kazablanka üssü bahri 
sinde birleşecekler ve birlikte harp talimlt ri yapacaklardır. 

Fransanın bu askeri bınırlık ve nümayişlerine ltalyada mukabetede 
bulunadaktır. Şimali Fastaki gönüllü namındaki kuvvetlerini ve Trab 
lusgarpteki kolordularını bir kat daha arttıracaktır. 

hal yanın şimali Af rikadaki Fransız himayesinde bulunan yerlere ait 
iddiaları B. Fusolin1 tarafından lngiliz Başvekiline açık ola ı ak bildirilmiş 
tir. Şimdi halyanın bunları tahakkuk cttirmrk üzere n~ harekette buluna 
cağı bütün dünya tarafından derin bir endişe ile bekleniyor. 

*** 
------------- -----------------• 

~~~-~ 

Allah olduğunu iddiaya kadar 
sapıtan büyük bir adam 

1 tzsche 
Yakın zamanlara kadar, Me~hur 

Alman fı1ozofu Fredrik Nıçe'nin son 
seneleri ve bilhassa deliliği hakkın
da esaslı bir malumat yoktu, 
Geçrn sene Der Krnke Nietzsche 
(Niı;eoin hastalığı) isminde Alman· 
ca nrşredilen bir kitap bu ciheti te 
mamiyle aydınlattı. 

"Niçenin hastalığı,. ismindeki ki
t<1pta, Filozifun delil iği ve deli ya· 
şadığı son on senelik hayatı hakkın 
da mevsuk malUmat vardır. 

Bu malumatın mevsuk olmasının 
sebebi, filozofun annesinin, oğlunun 
f'n vefakir kardaşı olan profesör 
Overbek'e yazdığı mektuplara isti
nat ttmesidir. 

Bu kitaptaki mektuplar Giçenin 
hııstalı~ırıı ve son senelerini şöylece 
tf'sbit etmektedir: 

1889 senesi iptidasında, Türen' 
de Karla Ümberin caddesinde şöy 
le garip bir hadise cereyan etmiştir: 

pastahaneye, istasyona koşuyor, 

her önüne gelene, kendisinin kıya 
~eti?i değiştirmi~ Allah olduğunu 
ıddıa ediyor . 1 

O sırada, meşhur ruhiyatçı Se 
zar Lsmbroıo'da Türen'de bulunu . 
yor ve 11 deha İle belahat arasında 
münasebat hakkındaki tetkikatını 
ikmal elmiş olduğu halde Niçenin 
hali dikkatini celbetmiyor; çünkü 
tanışmadıkları için biribirlerile te 
mas ta değildirler • 

Alicenap Fino: filozofun hasta
lığı ile alakadar o•uyor, vaziyeti, 
Bal şehrinde bulunan Niçrnin ar· 
kadaşı ilahiyat profeı;örü Over
bek'e mtktupfa bildiriyor . 

Over!lek, Türen'e geliyor, filo
zofun bütün eşyası olan bir tahta 
karyolayı, bir kanapeyi, iki sigar3 

masasını ve bir ban}'O)'U sattıktan 
sonra arkadaşını alıp Bal'a götü 
ıüyor Bu :sırada Niçe'nin ihtiyar 
annesi de geliyor. Niçe, annesini : 

- Berıim, Tür en hükümdarı 
olduğumu biliniı: 1 

Halkevinin 
geniş faaliyeti 

Şehrimiz Halkevinin bütün şü
belerinde geniş bir faaliyet başla· 
dığını yazmış ve bu hususta bazı 
malumat vtrmiştik : 

Aldığımız malümata göre, Hal
kemiz Ebedi Şefimiz Atatürküo A· 
dana hatıralarına aid bir kitabın 
neşri hazırlıklarına taşlamıştır . 

Tartılar ayarlar 

Müracaat müddeti 
kapanıyor 

Esn· fın k;wunu tartı ve ayar 
hır işinin yıllık yo\clama müddeti 
hitmek üz~redir. Müfi~et hu ay so · 
nıı dolmaktadı... Bc. lediye ayar iş · 
)erine müracaat etmeyen tsnaf 
hakkınd;ıki kanuni muam~le yapı. 

lacaktır . 

Diyerek selamlıyor. 1 
Annesi, Niçeyi alıyor, uznn birı 

seyahata çıkıyor. Filozof, bu seha. 1ı hatta daima saçmalıyor ve dÖ\'Ünü· 
yor, anne oğlunu iyi 'edemiyeceğini 1 
anlıyor ve lyenada bir tim'.lrhan~ye 

yatırıyor. 

Niçenin hastalığı ça~ ucak teş 
his ediyor: Umumi bir felcin baş
langıcı: 

Filozofun annesi ile kız kardeşi 
madam Elizabet Forster bu te~hisi 
kabul etmiyorlar. cım.ın beyin yor 
gunluğuna tutulduğunu, hastalığını 
çabuk geçireceğini iddia ediyorlar. 
Bu yüzden, hastanın etrafında anne 
ve kız kardeşiyf e doktorlar ve dost 
lar arasında acıklı bir mücadele ce 
reyan ediyor. 

Bu mücadele sırasında, araya 
eski bir zabit giriyor Niçeyi kendi 
sine bıraktıkları 'taktirde çabucak 
iyileştireceğini söylüyor. • 

Niçe 1890 senesinde timarhane 
den alınıyor. Hndan sonra geçen on 
senelik hayatını, annesinin eyinde ve 
onun ihtimamı altında geçiriyor. 

Niçe, bir müddet bu zabitle ge· ı 
ziyor fakat iyi olmuyor. Bu zabitin 
bütün gayreti fılozof h:ıkkında bir 
kitap yazma le istedığine atfediliyor. 

Nice bundan sonra, bir çok kim 
selerin elinde tf:crübe oyuncağı olu 
yor. Annesi, nihayet o:llunu doktor 
!arın ve şifa vericilerin elinden kur ta 
rıyor. 

Annesi, yetmiş yaşında o' ~~uju 

halde, ,borçlanarak, her sıkıntıya 
katları3rak oğluna bakıyor. Kitap 
taki m!ktuplarda Niçenin hayatı çok 
güzel çok doğ u ve çok müessir bir 
şel.ı::lde tasvir olunmuştur. 

Pr. Memur maaşları Bossert'in 
konferansı 

Profesör ve asistanlar 
bugün Ceyhana gidecek 

Kurban bayı·ımı münase
betiyle bu ay geç verilecek 

Kurban bayramı salı güııüne 
tesadü fettiğinde resmi daire memurla 

Şehrimizde bulunan profesör 
Bossert dün akşam saat 20,30 da 
ismet İnönü kız enstitüsünde arkeo 
loji mevzuunda değerli bir konferans 
vermiştir. 

Konferans dinleyicileri çoktu. 
profesör bugün Ceyhana gidecek ve 
rdakatındaki asistanlarla tetkikler
dt! l:ulunacaktır 

Halkevinde 
•• musamere 

----
Halkevinde dün gece verilen mü 

samere pek kalabalık olmuştur. Oy 
nanan jjkanun adamı,. piyesinde genç 
elemanlar muvaffak olmuş ve alaka 
görmüşlerdir. 

Şehrimizde 

Matbuat işçileri cemiyeti 
toplantısı 

Şehrimiz Matbuat işçileri cemi
yeti yıllık toplantısını pazar günü 
sabahı saat 10 da asfalt caddedeki 
Çınarlı parti ocağı binası salonunda 
yapılacaktır. 

Yugoslavya' da 
idhalat kontrolu 

B~lgrad : 19 - Belgrad ticaret 
mahafı!inin verdiği bir habere göre 
nazaran serbest Dövisini olan mem 
leketlerin idhalatına tatbik edilen 

rı hafta tatili günleriyle beraber tam 
bir hafta istirahat etmi~ olacaklar
dır. 

Yalnız bayram ayın 31 ir.ci gü 
nüne tesadüf d!iğindcn memurlar 
a) ın birinde alacakları maaşlarını 

tatil yüzünden alamıyacaklardır. Bu 
münasebetle memurlara bir miktar 
avans verilebilmesi için ça e araştı 
rıldığı söyleniyor. 

Lise 
• • 
ıçın 

mezunları 
bir karar 

Ankaradan gelen haberlere gö. 
re Ey ul devresinde mezun olan 
ve liselere kayt ve kabulleri yapılan 
mezunların diplomaları kayt muame • 
lesinden en geç bir ay sonuna ka 
dar talebenin mezun olduğu okuldan 
istenecek ve bu gibi talebenin dip1o 
maları kendilerine veya velilerine ve 
rilmiyerek, kaydolduğu liselere bil . 
dirilecektir. 

Hususi orta okulların 
fizik - kimya dersleı i 

Hususi Türk orta okullarının Ü 

çüncü sınıflarında ayrı proğram ve 
kitaplara göre okutulmakta olan fi 
zik ve kimya dersleri için ayrı ayrı 

not verilmesi Maarif vekaletince 
kararlaştırılmıştır. 

DÜNKÜ HAVı\ 

Gökyüzü açık. Havd hafıf rüz
garlı. Enço\c sıcak gölgede 22 de-
f( c .. 

Şeker meselesi 
kontoro!un bütün eşyalara şumulü ---
o!aeağı beklenilmektedir. , Seker buhranının sebebi 

Hüku net pek yakınlarda bu "ted ,.. d · k l 
bire müracaat edect'ğinden Yugos- ve a 1 şe er er 
lavya ile serbest dövisini olan mem- lstanbul: 19 (Hıısu!ıi muhabiri 
!ek.etler arasında para tehcJiye şart mizden)- Şeker buhran ve ihtikarı 
ların~a deni~tirilecc~i zan olunmak üzerinde tetkiklere devam edilmek 

HAYATININ 
BiR FASLI 

ünün icaplarına, ihtiyaçla· 
rın ı göre kanunlar deği· 
şebilir, Bu tabiidir. 

Fakat bir' tarih değişimi, yazılar 
bir tarihin tashihi hadisesi buna be 
zemez. şuhalde, geçmiş zamanı yarı , 
na anlatmak için yazılan kitap, ağır 
ağır, dedn tedkiklerden elde edilen· 
menkı ıl bile olsa- zengin dekorlarla 
süslenmelidir. 

• 
Adana Halkevi, Ebedi Şefimiz.i r 

Adanadaki hatıralarına ait bir kitap 
hazırlamaktadır, Bu. Kemalizm tarİ' 
hinin bir faslı olacaktır. Bir tarih ya· 
zılıyor demek tir. 

Halkevimizin kıymetli reisi, bll 
büyük işin üzerine düşmüştür. 

Bu kitap At&türk'ün Adanadaki 
maı:but ve menkul halıralariyle dola· 
cak. Ebedi Şefin Adanaya bıraktığı 
menkul eserler, zengin bir cilt dold~ 
racak kadar çok ve mukaddestir. 

Atatürk havatının Adanadaki fasl 
ysızılırken, unutma ve üstünkörü ha· 
tasına düşülmemek hassasiyet ve ti· 
tizliği şuuru gösterileceğinden eminiı 
Şimdiden, t briklerimizi, teşekkürleri· 
mize mezcetmekte tereddüt etıniyo• 
ruz. 

TANOÜNER ... 
RADYO 

• BugUnkU program • 

'/'ür!.iyc Rudyo diji:i} mı p<Jstaltırı 
Türkiye Radyosu - Arıkara Radyosıı 

12 .. 30 
13.00 

Türk müzigi·PI 
saat, ajans: meteorclo 

ji haberleri 
13. ,O Müzik (şen parçal:u-P 
18.30 Program ~ 
18.35 Türk müzigi (ince saiİ 

Acem aşıran) 
19.15 Konuşma (haf talık spf 

saati) 
19.30 Saat, aj.rns, ır.eteoı olo 

ji haberleri ve ,ziraat borsası (fial 
19.40 Türk müzigi (Muhtelı 

şo.ukılar, Rumeli türküleri) 
1 Bayt?ti Araban rşrevi 
2· Udi Ahmet-Karcığar şar~ 

zahmı hicranın gibi alemde .• 
~ Hacı Arif Gönül bezmi harııt 

ab~d gamdır. 
datır: Diğer taraftan Yugoslavya tedir. 
hükümeti serbest dövizi olan yerle Son günlerde lstanbulun birçok • 
re ihraç edilen maddelerinde kontra semtlerinde halk kesme şekerin yop 

1 

4- Suphi Ziya-Uşak şarkı ... 
T)ökülmüş zambak gibi. 

lunu ve ihracati yükseltmek makn· luğunddn dolayı sıkıntı çekmektedir 
1 

' diyle bu ıhraç edilen maddelerin da Acaba bakkallarda şeker ned~n 
ima kontrol altında bulundurulan ec 1 yok? 1 
nebi p ıralarla tahılid edilmesini tas ~ Bunun sebe:bi, toptancı tüccarın 
min etmekteJir. Serbest dövisini oian 

1 
eekercilik şirketinden istkdiği gibi 1 

devletlerin Yugo:>lavya eşyalarını ne 1 temiz şeker alamamasından ileri gel 
dereceye kador alabilecekleri ancak ı diği anlaşılıyor. Toptancı tüccarlar 
gelecek iktisad miizakerelerinin neti şekercilik şirket ni ı Avrupadan ge· 
celerinden anlaşılaktır. - Gerisi üçüncü sahifede -

5 - Dede Ziya -Uşak şarkı 
Ağldırlar güldürürler. 

6- Dellal Zade - Karacığll 

şarkı iki de Turan. 
7 - Dcllal Zade - Karacığ• 1 

saz semaısı. 
8 - Rumeli halk türküleri: 

Bir arabacı, arabasını çeken bey 
giri kırbaçlarken, orta boylü, keskitı 
bakı)lı, pos bıyıklı bir rdam ilerli 

yor; beygırin başını,)fizünü öpmiye ~--~----~~~--~~~---~-~~-~~-~~-~-~-~----------~-~----~~-----başlıyor \e J.ryecanla bağırmıya '9l!•I N k B kh ""' başll}·or. c;ı vet. sonra· evyor a a anelerı• ki canavarların elinde kalJı. Nıha 1 
" iş aradı .n. Beni iş büro 

Bu hali gören birçok me,.klılar · suna gönderdiler. Oradan yet bardan yakayı kurtarıp polise 

Koyun brni ~ yükseklerı; Sabıı 
olsun brn bu yerden gideyim, Dıı 
far dağlar viran dağlar, Alişilfl 
kaşları kara, Okuyanlar: 

Müzeyyen Senar, M. Çağlar. 
Çalanlar: Vc:cihe, Cevdet Çağl 

Kemal Niyazi ~Seyhun. 

d 
· f' JJI haber vermek üzere yola çıkan A 

oraya toplanı)Or. Bunların için en sıze ge ıyorum. ------- -------- , yalnız otdci David Fino bu garip - Ciddi mi söylüyorsun? meli, orada c>navarcasına ansızın 
- Evet sizi temı'n ederim ki, ya haşladım. Direktörün vadettiği - Elbette gelecek kızım! öldürüldü. Şimdi gençlere iltifat 

adamı tanıyor: Bu, birkaç aydanberi Tü- ciddi söylüyorum. üçüncü kız. bir gün sonra diğerle· - Ne zaman? var madam! Yaşlılara erkekler rağ 
ı en'de bulunan felsefe profesörü Bu kız lrlandalı idi. Gözleri gök rin iltihak etti Bu kız, uzun boylu, - Merak etme sen hiç! Değil bet etmiyor! 

ki 
altın saçlı ve bir barda numara ya G k F B b d d b 

Frederik Niçe'dir. diyor, filozofu rengi, yana an penbe, kalçaları to mı ki burada mesuJ yaşıyoruz. ere anev e a ın aki u 
1 k 

pan, lakin masrafını koruyamadığı alıp oteline götürüyor ve hir yata par a h, · · d k kadının dclaletile, gerekse bizzat iş 
Ona bütün kalbimle acımaktan ıçın ara sıra da orospuluğa çıkan - Ah mldaml Şim i er ekler ğa yatırıyor . giizel bir tazeydi. bürosu direktörlerini atlatarak elde 

Niçe, iki gün ve iki gece ken kendimi alamadım ve tekrar SCJr· en çok körpe kı1.lara iltıfat ediyor- ettiğim vesikalar benim için tama 
dine gelemiyor . Kendine geldiği dum: Evde telefonum oldu~u için po lar. Zav.ıllı Amelinin başına gelen· men kafi idi· 

· l b ı - Arkadaşınızla nerede birle .. - liste daimi surette temas halindey ı · b'I' B k h -zaman, yıne saçma amıya aşıyor, "' eı ı 1 ıyorsurıuz. u ız. anuz on Beş gün iç.inde Nevyork batak· 
Kendiı-inin şair Pradon, kah mimar tiniz? dim. Her gün önüme çıplak çıkmak· altı yaşında genç bir mektepli idi. 

O h t k 
' 

b d d 
hanelerinden kırk sekiz tane gizli 

Kalnbl·c, oldu~unu söylüyor ve bir - nu iç tanımıyorum ma an zev a an ve anyo o asın a S f 5 Tatili işsiz aeçirmemek için Ü o · f • • .. ,,, • h · · 

b h d
. d ı B' ·· d k f durmadan şarkı so··vıı·yen bu .. Jtın 6 evın yer erını 00 renmış ve va şıcesı-

cinayet io;;Jediğintlen a se ıyor. an ır saat once ire tör Hay os .. d A 

d k V k b 
saçlı sermay~, ertesı' gu"n bana şunu kun bürosundan iş aramış, o a· • ne lekelenen ve öldürülen Amelinin 

Sonra mevzuu eğiştirere ı tor izi biribirimizle tanıştırdı. Ve iki· 
P d So

"yledi·. man polisin kulagma gı'tmesin! ken· katillerini de tamamen elde etmiş · 
Emanuel, Kardinal Antonelli, rens mizi e buraya gönderdi. 

O·ıen olduğunu ve sırf kend"ı cena lk"ı "'ermayeyle yanı' du··şmu-ş kız K d 1 u· h. disini kırmızı bara göndermişti. ~im. .. - uzum ma am. uıze ıç te 
zesinde bulunmak üzere Türen'e la üç odalı bir apatmanda yaşama· müşteri gelmiyor!. Zavallı kız tam dört geçe orada 
geldiğini ileri sürüyor. ~telden, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-SON-

20 30 Konuşma (Çocuk ff 
geme kurumu) 

20.45 Müzik (Riyaseti Cu~ 
bur Flarmonik orkestrası Şef. P• 
dorius) 1-Nino Neidhardt: lkir 
senfonik şiir. 2 - Nino Neidbarı' 
Yaylı sazlar kuarteti ve orkest 
için Konçerto, op. 7 4. 3- W.A.~~ 
zart: Senfoni Rı majör No. 50 
Adagio - Alltgro, Andante Presi 

21.45 Saat, esham, tahvil;. 
kambiyo . nukut borsası (fiyat) 

21.55 Müzik (küçük QrktS1 

ştf: Necip Vşkin) 
1 Johannes Brahms Macar o' 

Mo.8 
2 VVilliy Richartz·küçük bııl 

suiti 
3- Fıid Valtn - So• r.ad 
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em a d a 
Sabriye Tokses Gecesi• ) Şerefine yepyeni ve baştan başa herkesin takdirlerini kazanacak biY program· 

MIÇE PENÇEF HE YETiNiN MEŞHUR ( ÖLÜM TIRAPEZ ) Numarası 

dö~üşü! • • ) Vodvi 

1 Telefon 

250 

Bu 
akşam 

20,30da
1 

Sabriye Toksesin Be geceye mahsus en yeni şarkılan, Sanatkar Nerminin çok güzel Varyete numaraları, Murat Coşarın kahkaha tufanı Monoloğları 

velhasıl haştan sona kadar yepyeni bir program. 

Bu 
akşam 

20,30da 
-------------------------------------------

Kişe her 

'TA RIHTENI 
\alR YAPRAH 

VE 
MEDENiYET 

SERGiLER 
Önümüzdeki Mayıs ayında Ame· 

rika yirminci asır medeniyetinin tam 1 

manasiyle bir meşheri olacak Fen 
nin, ilmin, iktisadi hayatın ve içtimai 
kalkınmaların yer yüzünde ki bütün 
tezahürleri orada görülecektir. 

1900 yılında Fransada açılan ser 
gi. 0 vakit bütün dünyada derin akis 
ler bırakmıştı. Bu sergi açılmadan 
önce şöyle deniyordu: 

.. Fennin bugünk Ü teralckiler. 

den ve hakikaten Makineler asrı" di 
ye aldan.Jırıl naga la, ık olmasa du 
namına açılacak olan 1900 sergisi 
bu marifet devrinde temeyyüz eden 
fen ve san 1:1t vadisinde serferaz olan, 
halihazırda bedialar gösteren. gelece 
kte harikalar ortaya çıbracağı hak 
kında kavi ümitler veren kuvvetin 
Elektrik,, ol,f uğunu gösterecek .. On 
dokuzuncu asır içinde bihakkın terak 
kiyi temin e-den makineler ise 1900 
de açılacak sergide gözleri kamaştı 

' racak elektrik ziyalarıdır.11 Son yüz sene içindeki terakkile· 
rin hiçbir; ile mukayese edilmez o 
nun için on dokuzuncu asra ihtira 
devri demek lazımdır. Fakat en zi · i 

yade ·~kıllara hayret veren eser elek 

triktir. Onun gösterdiği harikalar 
gelecek nesillerde bir ç'llc terakki 
vasıtalarına yol açacağını şimdiden 
isbat ediyor. Bu istidlal meydanda 
dururken niçin on dokuzuncu asra 
Elektrik devri,, demiyoruz da bu şe 
refi ilerdeki asra ( yani yirminci as. 
ra ) buakıyoruz?.,, 

Uzun mütalealardan sonra netice 
şöyle bağlanıyor: '"Hülasa şu asır cid 

Ben bunları obduktan sonra dü· 
şündüm: Tam kırk beş sene evvel 
yazılmış bu mü ' alealara yarını asır 
sonra n~ ilave edilecek, yani Ameri 
ka Beynemilel .Sergisin için nasıl bir 
tabir bu!unabilecek ? 1900 sergisi, 
elektrik, fen, harika, makine asrını 

~o kadar kendine mal etmiş ki .. Yir . 
minci asırda bunlardan başka bir şey 
kalmıyor. Yirmi birinci asra altmış 

bir sene daha kaldığına göre Ame 
rika beynemilel sergisine '" Yirminci 
asır medeniyeti sergisi"rle dcnemiye 
yecek demelctir. 

Madam Mınya Zevcini Ôldürmüşrnüdür? Cinayetin Yegane Şahidi ve 
Mahkemeye Celbedilen Çocugu acaba ne söyliyecek? işte. Buna 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

Takdim edilecek olan ve uzun zamandanberi sabırsızlıkla 
beklenen Büyük ve çok güzel 

ALMAN FiLMi 

~Bir Ana F acıası 
Göz Kamaştırıcı bir Lüks ve ihtişam çerçi vesi dahilind ! Cereyan eden 

Heyecanlı ve Müessir Dramda Şahid olacaksınız. 
Ba, Rollerde: 

OLGA THCHEKOYY ve MARIA ANDEROAST 
Bu Şahane Eser 5.!n~nin En B:iyü'< bir Fılmi olup Rus Musikisinin En 

Yüksek Parçalaıile Süjlenmiştir. 

AYRICA: 
BUCk JONES, Tarafından Temsll Edllen 

30 Kısımhk Müthiş ve Harikulade Seryal Filminin Birinci Devresi 
DiKKAT- Blletlerln erken aldırılması rica olunur Telefon Na.266 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Meste-dici Musikisi, Nefis Şar kılarile Sizi hayran bırakacC&k bir Şaheser 
daha göreceksiniz Bu: 

LUPE VELEZ ve ALFRED ROD 
Tarafından Yaratılan 

ÇOGAN MELODiSi 
FiLMiDiR 

4 - de Micheli - Çocuk oyunları 
5-= Ha~uıs Löhr - Büyük vals 1 
6 Maınıcr :- Düğün töreni ı 
7- Leopoltl - ispanya melodile· 

n - potpurı 

10198 

8- Hans Mainıer - Sertnad 

9- Tempo Tempo -galop 

23.00 Müzik (dans --Pi) 

23.45.2 ~ Son aiam haberleri ve 
yarınkı proram, 

vakıt açıktır . Yerlerinizi erken temin ediniz 10197 

Akdenizde büyük 
manevralar 

Fransız ve lngiliz 1 
filoları açıldı j 

Çemberlaynın oğlunun 
evi •bombalandı 

Londuril 19 ( Royter ) - Son 
günlerde lngilterede bir takım ted 
hi~ciler f .1aliyet gö.stermektede Lon 
drada dahil olmak iizere (muhtelif 
şehirde esrarengiz bomba hadiseleri 
vuku bulmaktadır. bugün başvekilin 
oğlunun oturdufu evin ci varında bir 
olmuştur. 

İstanbul garı 

1 Banliyo kısmı açıldı 

lstanb.ıl : 19 - Sirkeci garında 
yeni yapılan banliyö kısmı dün açıl 
mıştır. Bu kısmın önündeki meydana 1 
~ski çalgılı lokantanın yerine bir o \ 
tomobil parkı yapılması kararlaşmış 
tır. 

Yakında buranın düzeltilm~sine 
başlanacak, bundan !onra otomobil 
ler burada dizilecektir. 

Satlık Bağ yeri 

• • 

Nihayet beklenen gün geldi 

Bu akşam 

Alsaray 
Sineması 

Sin"ma tekniğinin bir harikasını 
takdim ediyor . İşte herkesin ta
nıdığı cihanşümul dört büyük artist 

F rederik March 
Lionel Barrymor Varner Baxter 

Jun Lang 

1 

(Zafer yolu) 
Londra : 19 ( Royter ) - F ran. 1 

sanın A tlantik ve Akdeııiz f~lotarı I 
Afrika sahilleri ile Cebelüttarı~. ~~ I 
ğazı açıklarında yapılacak buyuk 

1 
manevralar iştirak etmek üzere bu· !'!2L2!!!!'!!!"~!!!!!!"!!!~ -~~--.,....---

gün üssüharekelerin<len hareket et· 1 A · } • • k 
Aşk, his, heyecan,harp, facia filmi 

ilave olarak : En yeni 
mişlerdir. Akdeniz filosu Martın ' VrUpa pO IİI 3Sl 
ilk günlerinde üssüharekesine dön· ı·le tı·caret 
mede.ı önce Şimal Afrika limanla 
rını ziyaret edecektir . Diger taraf· 
tan lngiliz anavatan filosu da Port 
!antta toplanmaktadır. Oradan ma
nevralar yapmak üzere Akdeniı.e 

gidecektir . 
·------...,,....---- -
Şekeri meselesi 

1 
~~fya : ~ 9 - Sobranya Millet \ 

mechsınde tıcaret mukaveleleri hak 
kında yapılan münakaşalar esnasın
da mebusun biri Almanya ile tica· 
ret mukavelelerine temas ederek bu ı 
nun siyasete dokunduğunu söyleyince 1 

Yılanlı mezreasında BayZekinin 

bağı civarında içinde kuyusu bulunan 

onbir buçuk döniim bağ yeri satılık 
tır. Almak isteyenler kız lisesi karşi 
sinda Merhum A '>d urrahman Alinin 

evinde bayan Nakiyeye müracaat et· 
meleri ilin olunur. 

7- 10 10161 

dünya haberleri 

DlKKAT : Sinema 8,30 da başlar 
Liitfen yerlerin evvelden aldırılması 

Telefon 212 ALSARAY 
10199 ___ ...,.._.... _______ _ 

Mi\liye ~ekili Bosschilof,de mükabe· t 
lcten bızı.at kendisinin yedi seneden --------------------------~ 
beri bütün A lmarıya ile yaptığı ti· j 

- ikinci sahifeden artan -

tirttiği şekerleri matlii'la muvafık 
görmemekte, alacağı malı peraken· 
decileae sdamıyacağından korkmak 
tadır. 

Nitekim pazartesi günü şekerci 
lik şirketinin Çekoslovakyadan ge· 
tirttiti Ciki mavna şekeri tüccarlar 
satın almanııalardır. 

Bu son gelen şekerler de fazla 
miktarda tozlu kırık ve ıslak çık· 
mıştır. 

Göıüştüğüm bir tüccar diyorki 
"- Cıns itibariyle cihan teamü 

lüne vymayan şekerler getiriliycr. 
Bu şekille ambarlardş iyi muhafaza 
edilemiyor. şekerler avarya haline 
heli yor. 

Nesela Rıı ;yadan alınan kesme 
;şekerler kilo~uk paketler halinde çc 

vallar içinde geldiğinden ve ambalaj 
ıd f enalığmdan kağıtlar parçalanıyor 
şekerle kağıtları biribirinden ayırmak 
icak ediyor. 

Tüccar yopluk kar,ısında bu malı 
alsa bile hariçten kesme şeker bede 
Jile alınan mallar fena olmasından 
buraya gelince yüde elli toı şeker 
haline gdiyor. Bu yüzden toz şeker 
olarak istihla" 'ediliyor h aradaki 
büyük fark memleket ve millet zar 
arinad ır. 

Bundan evvel Belçikadan gelen 
bir r arti gayet iyi cins ve .aze mal 
lar olduğu için çuval içinde getirdi· 
ği ve uzun zaman ambarlarda kaldı 
ğı halde bozulmamıştır. 

Bugün piyas1 bö;le iyi cins şe· 
keri arıyor . Fakat bunun y~ rine Av 
rupan stok mal getiren şekercilik 
şirketinin kr sme şekerdiye sattığı 
kırık tozlu ve nemli şekeri )ulunu 
yor. 

Şekercilik Şirketi av.ya haline 
gelen ve küp şekerlerden çıkarılan 
bozuk toz şekeı I !ri iyi şeker le kar 
ışık ol.uak alınması için p:yasayı 

mecbur ediyor. Bu suretle şirket ken 
di zaranm kapatıyorsa da piyasada 
şeker fiyatmın yükselmesine yol a'ç 

mış oluyor.,, 

caret mukavelelerinde ne kendisi 
tarafından ve ne de A iman murah
hasları tarafısdan siyasete aid bir 
tek kelime konuşulmadığını ve bun· 
ların sırf iki devletin iktisad işlerinin 
t~.mam~anmasmdan ibaret olduğunu 
soylemıştir. 

Şunu da ilave etmek laı.ımdır ki 
Almanya ithalatının yüzde birini bi· 
le teşkil edcmiyen Bulğaristan ibra. 
catına yüzde elli ve altmış nisbetin 
de iştirak dmiştir. 

Almanyanın orta Avrupada en 
çok ziraat mahsullerini sarfeden bir 
devlet alması ve ayni zamanda Bul· 
garistamn son üamanlarda ziraatça 
yaptığı değişikliklere uzgun bulun· 
ması iktisadi :>ereyanların inl -' şııfına 
sebebiyet verdiğinden Almanya iı~ 
doğru ve loyal bir münas~ :,~tte 
bulunmasını memnuniyet le ı t'.!akki 
etmesi icabedcr . Bahusus Bulgaris 
tanın l>aşka memleketlerle yaptığı 
ihracat işlerinde az çok bir dirlik 
sizliğe mecra olduğu halde Alman -
yada bu hal vaki olmamıştır. Hatta 
Finansça pek zarif ol.ın Bu'gar ih
racatçılarına paralarını telgrafla ha· 
vale edilmek gibi kolaylık gösteril· 
miştir . 

. 
Istanbulda 

Balık akını durdu 

lstanbul: 19 - Karadeniz Boğa 
zma olan ba 1ık akını ııshmtUların ve 
onlarla beraber toriklerin de Kara
denize kaçması yüzün~en durmuftur 

iki gündür hiçbir torik tutulama 
mışhr. Dün yalnız 1 O bin çift pala
mut çıkmış, bun!ar da yüksek f ıyatle 
derhal sablmrştır. 

Limanda toplanan ecnebi baltkçı 
gemileri müıkül vaziyette kalmışfar 
dır. Maamafıh yakında devamlı .. bir 
balık alcını başlıyacaiJ tahmin edile lf 

mektedır. 

' 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

/\ trnuu ı'\'u: 35:.n 
fi.u lml ıunhı: 2<Jı61 J'J,'jJJ 

Neşri tarıh i: J()/7/J<J31J 

_ Dünden artan · 

. veya ona yardrm edenlere memuriyetine 
Madde 25~ - Bır memura d'd ·ı k 

d 
, .. :1r ve şiddet veya teh ı ı e mu avemet 

'd 'f 1 • ·f sın ıt ce;JI aı vazı e erı ı a sıra . kadar hapis cezasile cezalandırılır. 
eden kimse üç aydan bır seneyt . .. 

• • 
1 

• hapis cezası bır seneden uç seneye kadar 
Eı.er fiil silahla ış enmış;e d h f l ·ı Ah k" 5 . . f 1 ·rhh veya on veya a a az a sı a sız ımse· 

ve tğer beş kışı~e.nk az .1
1 
sıma iş ise aralarında evvelce ittifak olmasa bile 

ler tarafından bırlı te ış en . T 
iki sent<l<'n beş seneye kadar hapıs cnası w~ı ır. . 

d
. · · ya akrabasını hapıs ve tcvkıf ten kurtarmak 

Eğer fiil ken ısını ve . . b' d 1 . . I birinci fıkradaki hal ıçan ı r ay an a tı. aya ve 
maksadıle vakı 0 mi uhşs1•. • u"ç aydan bir seneye ve üçüncü fıkradaki hal 
·k· · f k d yazı ı a ıçın ı ıncı ı ra a k d hapis cezası verilir. 

d .. seneye a ar için altı ay an uç . .. 
h 

. ld ıı..u salahıyet hududunu tecavuz ederek veya 
Eğer memur aız o U5 • • ·ı h kk d • .

1 
b muameleye sebebıvet vermışse faı a ın a ge-

keyfı hareketlJerkı ~ u dörtte bire kadar indirileceği gibi icabına göre 
çen maddeler e ı Cf za . . 

b .. b .. r· de kaldırılabılır. 
ceza ııs u ~n256 ve 257 nci maddelerle yukarıki fıkralarda yazılı fii). 

254 25,, k'I 1 h' d · 1 • • d'I k 
1 

'v k'll · Heyetinden bir ve ı a ey ın e ış enırse tayın e ı ece 
lu cra e ı erı "k ı . h t' de artırılarak hu mo unur. 
ceza yarı nıs e ın . 

dd 261 _ Kanun ve nızamlara aykırı olarak ır.ekt~b veya der· 
Ma el çılan mekteb veya dersane kapatılmakla beraber eUi lira· 

sane a~~an ar a h "ğ t l'k d l 1 b 1 • 'hd dan be.ş yüz liraya ve ru s~tsız ok rde men ı e en er e . un arı 1ıstdı a
1 
ıu 

1 1 30 liradan 100 hrıya a ar ağu para c~zası ıle ceza an m ır. 
ey eyen er 

Mükerrirler hakkında para cezası ile beraber bir aydan üç aya ka. 
d ha .5 cezası hükmolunur. 
ar Ma~de 459 - Her kin:' tedbi rs.izlik veya dikkatsizlik y~h~d me.slc~ 

tta acemiJik veya nızam, talımet ve ~mirlere riayetsızhk netıcesı 
ve sana . 

1 k bir •ahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal edecek bır zarar 
o ara y • 1 k 1 • d . . 
iras eder yabud aklı me c e enn e teşevvüş hu~ sebebıyet verır· 

se : 1 - 456 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkralanndaki halleıd~ 
takibat icrası şikayete batlı olmak şartile üç aya kadar hapis veya cila 
lirıy• kadar ıtır para cezası, 

2 ·- 456 ncı · maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarmdaki hallerde 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 1 En çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza =· 
=s,5o __ \_95o 

Piyasa parla~ • 34,50 37 
Piyasa temizi • l-3~.25 

1 
-

1 
1 

Klevland 40 1 42~ 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 

1 
Yerli •Yemlik. 

• "Tohumluk. 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

-· Yerli 3,37 - Men tane--• 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn 
Mercimek 1 
Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç • • :.o .;::; Dört ~Jdız Doğruluk .. 
...!it -= üç ..2 c • . 
o - Simit ::: "il .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet "' N Uo 

üç r- .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
19 I 1 ! 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 

Pen~ Santım 

Hazır 1-51-2!_ Liret 

I= Rayişmark 
--

2. Kanun Va. 4 185 ı-4 182 
Frank (Fransız) 3 ----n 

Mart .. Sterlin ( ingiliz ) -5- 91 
Hind hazır 1 41~ Dolar ( Amerika ) 1261 29 
Nev~ork 8 1 40 -Frank (İsviçre) 00 00 

Seyhan Orman Bölgesi Şe[liğrıiden : 
Adedi Cinsi ... lJeheradedinin mevcut yeri 

Fi. 
L. K. 

6 Çam K. 157 idare ambarı 
24 Saban Ok 46 

" " 
152 Çanımrrtek baskı 22 ,, " 

11 .. ., 22 Belediye yavahanesinde 

11 1 - 939 Gününde müzayedeye koran 2 - ve 3 numaralı 
muat kaimesinde dahil yukarıda cins vı: mikdarı yazılı ( 6 ) Kereste 
ve ( 24) Saban oku ve ( 163) martege talihleri tarafından sürülen 
peyler hattı layık görülmediğinden on gün müddetle 21 - 1 - 939 
Cumart•si gününe talik edilmiştir. Satışın saat 11 den 12 ye kadar 
dairrmizde icra edilecrği ilan olunıı r . 10201 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
9-26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

• 

TURJCIY! 

ZIRAAliBANmsı· 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist<n, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudrn doğruya müessese na

mına getirilen tn rr.üntthap. tne ve kc kulu çaylaıdrn ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her uv~e göre c!eğiştn numaralı !trtipleri vardır. 
Muhtelif cins ve l:üıüklükte lutu ve pahtltr içeıi~inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi refaset ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticarfllı2nesi ve ıyı cıns mal satan 
b .. kkaliyelerde satılır. 

Urrumi depolaıı ; lotanl ul TıJmiı("nü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

j Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

! [ Telgraf adresi : ALBA YRAK - lst2nbul . C. 

~--------------------~-----------------\ ------~ 

'fiaumann 
~ 

İdeal ve Erika 
Yazı makinelerı 

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

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

seselertercih an kullan· 
maktadırlar • 

Adana ve hav alisi acen 
te si · Hükumet cadde 

sinde 

Na uman 

Dikiş ve nakış makineleri 

Dünyanın en tanınmış ve beğenilmiş 
makinel,,,idir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline Irat k.t 
faıktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 

80 9490 
cı:c:::,.,,,.,,,,..,,_.,...,...,."""',.,..,.,,...,,,,,;~~""""~~-~~~"'"'~·~=,... .... = ............................. ... 
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Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane hrşısınd•ki Eski muayeneheneslln İsliklal mek 

tehi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmlştlr. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
2-26 10195 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

21-156 10116 Numara: 200 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

Seyhan nafia 
müdürlüğünden: 

l,__ __ ,._,._,._,._~~-

: ı Hizmetçi aranıyor 

Evde hizmet etmek üztre eli işe 

1- Adaııada inşa edilecek 
6697 4 lira 83 kuruş keşif bedelli 
Orta tecim okulu binasının 19000 
liralık kısmı kapalı zarf usulü ile ek 
siltmeye konulmuştur. 

idarehanemize müracaat . C. 
il yatkın bir kadın hizmetçi aranıyor.! 

2- Eksiltme 939 yılı şubatın 
9 uncu perşembe günü saat 11 de 
nafia dairesinde yapılacaktır. 

3- ls~ekliler bu İşe ait keşifna 
me ve sair evrakı görmek üzere na 
fia müdürlüğüne muracaat edebilir· 
ler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
1425 lira muvakkat teminat vermesi 

' ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere eksiltme günlin 

1 

den 8 gün evvel vilayete muracaat 
edilmesi lazımdır. 

isteyenler teklif mektuplarını 
2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar nafia müdürlüğü 
ne makbuz mukabilinde vermesi 
lazımdır. 

Posta ile gön<lerilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
panmış olacaktır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez; 

19- 22- 25-28 10196 

Düzeltme 

19 Kanunusanide çıkan yukarı
daki ililnd3 yazılı mühür mumu ile 
iyice kapan'llış kelimesi sehven ka 
panmamıs olarak çıktığından düz 1 
tiriz. 10196 

5 İnci mıntaka etibba 
odası idare heyetinden: 

O.lamızın yıllık toplantısı 21 1 · 
939 cuınJrtesi giinü saat 17 de ti
caret oiasında yapılacaktır. O;Jamı 
za mensııp bilumum azanın teşrifle i 
ni saygı 1 arımızla rica ederiz. 

JOtOO 

O . Demiryolları beşinci 
işletme müdürlüğünden: 

1 -Malatya istasiyonunda inşa 
edilecek sıhhiye binasının fenni şart· 

name ve kroki, mukavele ve şartna 

mesine tevfikan inşa,sı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 6- 2-939 Pazar· 
tesi günü saat 10 da Malatyada be· 
şinci işletme binısında yapılacaktır. 

3- Muhammenbedtli ( 6524,30 
Altı bin beş yüz yirmi dört lira otu 
kuıuştur. 

4- Eksiltmeye girecekleıin ( 4 
9,33 ) dört yüz seksen dokuz lira 

otuz üç kuıuş muvakkat teminat ma~ 

1 
buz veya banka mektubu, Kanunun 
dördüncü maddesine tevfikan müıı' 
kasaya girmeğe nıanii kanuni bulu~ 

r 
Türksözü 

madığına dair be) anname, kanunun 
tayin ettiği vesaik ile birlikte müoı 
kasasını saat dokuza kadar teki 
mektuplarını komisyo, reisliğinevrl 
miş olması. 

, 5- Bu işe ait şartname ve mu~ 
1 vele proj~si, ferni şartname ve kro' 

kiler Diyarbakır, Elazığ, Narlı, Elol 
oğlu istasyonlarında Malatya ve Ad' 
na işletme veznelerinde isteklilert 
65 kır JŞ mukabilinde verilecektir. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

17-20-22 - 26 
10184 _________________,/ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

ı İstikamet eczahanedir -Dış mcmleketleı ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı' :.,.. ___________ ,; 

zammedilir. 

2 - ilanlar içın 

caat e<lilmelidir. 

ıdareye müra-
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tiiı ksöıu matlıa.tsı 

-


