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Kuruluş Tarihi 
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~ •• 
Cumartesi 

21 Kanunusani 939 

l Onbeşinci Yıl - Sayı: 4338 

5 Kuruş 
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>". "1 
ltalyanlar mali 
buhran içinde 

ıTUNUS HUDUDNDA T AHŞiDAT 
VE iSTiHKAMAT iNŞAATI VAR 

Deniz silô.hlanması 
Fransa Japonya, İngiltere ve Ame 

' ·ı 2,500,000, 000 rika muazzam gemı er yaptırıyor 

Liret büdçe açığı 
Parıs : 20-c Radyo ) -

ltalya malı buhran içinde· 
dlr. 938 harici ticaret bUt-

ce açı§ı tam2,500,000000 
llrettlr. 

İtalyan 
hükumeti 
tarafından 

HUDUDA 20 BiN 
ASKER YIGILMIŞ 

r-------------------------------, 
OUn Fransa da 35 bin tonluk Rlchalleu zırhhsı denize 

1 
ti Bir iki ay sonra aynı hacımdaki Jean Bari 

lndlrllm df rd.enıze indirilecek ve bunların yerine Clemen
zlrhhsı a 

G Cogne zırhllları tezgatha konacakhr. 
ceau Ue as ----· 

d k zamana kadar 1 landı. Bu vaziyet kıırşısında Fransa· Alınan haberleae göre, 
ltalya iktisadi ve malt ma-

haflli endişe izhar etmek 
tedlr. Fransız donanması Afrika 

FECi BiR CiNA YET 
Bir kadın gayrı meşruÇocu
ğunu balıklara yedirmiş! ••. 

Tahkikatı derinleştiren zabıta ni. 
hctyel suçluyu yakalamag'a muvaffak 
olınuşdur. 

Tunus: 20 (Radyo)- Buraya ge
len haberlere göre, 20,000 İtalyan as· 
keri, Tunus hududu cıvarında kain o 1 
lan Zuvaraya ihraç edilmiştir. Bu kuv 
vetler derhal Tunus hududuna gönde~ 
rilmişlerdir. Bunlar hudud boyunca ı 

• istihkamat inşasına başlamışlardır. J. 
talyan memurları, Tunus hududnndan 

•• 
ALTIYUZ 

Ceyhan ; 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Ceyhan nehrinde balık 
avl!)'an Lir delikanlı oltasını sudan 
dışarı çıkarınc.t oltasına bir .. pa~avra 1 

tomarının takılı olduğunu gormuş ve 
tomarı tctkık cdıncc içerisinde bir 
olü kız çor.ugu oldugunu anlamış, 
derhal , ahıtA} a k eyııyctı haber ver· 

Bn hadisenin t;;hilatını yazıyo· 
ruın. 1 -----~--------

. LiR ADAN 
mişdir. 

MEMLEKET 

l' slcn Hc~nilı olan ve orada o 
tuıdukları bir sır.ıda lıcnüı yeti~mi~ 
bulun.ın Giilızar <ıdındııki bir kad'ının 

- Gerisi ikinci sahifede -

MESELELERİ 

Buğday koruma V'ergisi 
ni başka formülle tahsil 

EAMEGi UCUZLATMAK 
Maliyenin son karariyle, bütün 

değirmencilerin yeni un çuvalı kul · 
lanmaga başlamaları üzerine piyasa· 
d • yeni çuval fiyatları birdenbire 
yükselmi~tir . 

Esasen yeni çuvallar eskilerden 
10 kuruş kadar pahalı olduğu için 

bu fiyat farkının ekmek fiyatlarına 
da on para tesir yapacağı tahmin e- J 
dilmişti . 

Halbuki yeni çu\'al fiyatlarının 
pahalılaşması üzerine bu fark daha 
ziyade artmış, hemen çuval başına 

- Gerisi ikinci sahifede -

Milletler . Cemiyeti nihayet bir 
karar vermek kudretini gösterdi 

ÇiNE V ARDIMLAR 
' 

Hafi celsede neler konuşuldu 

Gl'nPııreden lıir t;lir ii n ii § 

h ffCenavre: 20 ( Radyo ) - Milletler Cemiyetinin son celaesl 
8 1 olmu•tur. Ve mUhlm kararlar ahnmı,tır HenUz resmi 

-
'FAZLA l 
MAAŞ 

YOK! 
Bütce encümeni Baren 

Seklini tesbit eddi 

Ankara : 20 - - Barem projele. 
rinin Bütçe Encümeninde aldıkları 
son şekle göre azami maaş 600 li· 
ra olarak tesbit etilmiştir. Hususi 
vaziyeti olan mütehassıslara Vekil· 
lea karariyle yüz lira daha verilebi· 
lecektir. Müktesep hakların tasfiye 
si ve bareme yürütü meei işınin iki 
buçuk yılda yapılması düzünülmüş 
bByle bir tesviye sureti formülü bu· 
lunmuştur. 

Kamutayda 

DEVLET 
ŞURA Si 
SEÇ i Mi 
B.1. HAKKI 
R Et S SE Ç 1 L D l 

Aııkaı a : 20 ( A . A • ) -
Buyük ıııillet meclisi bugünkü 

toplantısında devlet şurası ıeisliği 

il : beşinci daire reisliği ve on azalık 
için seçim yapılmışdır. Devlet şurası 
reisliğine şuranın tanzimat dairesi re 
isi lsmail Hakkı Göre! beşinci daire 
reisliğine azadan Salahııttin Odabaşı 

ayrılın ışd ır. 

Türk - İsveç ticaret 
Muhadesi İmzalandı 

~4:.bl~ ne ... adllmemekle beraber , kuvvetle sö;lenlldl§lne gö· 
• onaey, Çine yapılan yardımın genı,ıemeaıne va Milletler 

-~-~ 1 
A m • k b I Cemiyetine aza devle ilerin Çin 

Ankara : 20 (T clefonla) - ls
veç ile yeni ticaret ve krnı ng an 
taşmaları akdi hususunda bir müd· 
dcttenberi Ankarada ceryan etmek· 
te olan muzakcrat neticesinde tes· 
bit edilmiş olan metinler bugün iki 
naraf murahaslarmca imza edilmiş· 
dir. 

erı anın ita- 1 aleyhlndekl hareketlere asla 

raflık ffie 1 • 1•HrAk etmemealne karar ve-Se esı rumı,tır . ------
Vaşington : 20 (Radyo) - A 

mcrikr.nın bitaraflığı mescleşir}fq mü· 
zakcrcsi le hir edilmiştir. Bu tehirin 
sebebi malum detildir, 

sahillerinde 
geçen bütün ker\'anları s.kı bir neza. 
ret ve tarassut altında bulunduı ulııyor 

Pnris: 20 (Radyo) - Fransanın 

atlantik ve Akdeniz filoları Amerika 
sahilleıinde dolnşmağa başlaınışlardır. 

Alınan haberlere göre, Adisababa 
Cibuti hiilgesinde onbinleıce İıttlyan 
askeri lahşi ı edilrnekt("dir. 

Avrupa a ya ın , 1 k l I 1 . 
1 

k · vapılınıvordu. da 35 bin tonu zır ı ı ar znptırmağa 35 bın ton u · gemı J -

922 de Vaşingtond, yapılan deniz an mecbur oldu. . . 
. a kadar zırhlı inşa j Son zamanlarda Jngılterede de 

!aşması 35 bın ton d . 35 bin tonluk bir dritnof yapılmakta 
" d tmek\s beraber e\i 

asına musaa e e ·. 1 • dır Almanya inşaat yarışında geri 
!etler daha küçük gemı yaptırkıyoı ar kal~naınap için 3 tane 35 bin tonluk 
d F 26 500 tsnluk Dun erque ' 

ı . ~ ransa • · tırnuştı. zırhlı inşasına karar verdi. Bunlar-
ve Stresburg zırhlıların~. Y~P hık zırh dan bi·incisi denize indirilmiştir. A-

1944 de ltalya 35 ın on . . merıka hükumeti de 35 bin tonluk 
lı } aptırmağa karar verdi. Lıllorıa iki zırhlı yaptırıyor. 
ile Vitoria Veneto zırhlıları te7g~~~ Fakat inşaat yarışının burada 
konch'. 938 de bunlar denize indırılın kalınıyacnğı anlaşılmaktadır. Japonya 
t·e yı·ıine iki mhlı daha inşnsııın baş ııın 40 bicJ tonluk iki zırhlı yaptırmak 

ta olduğu temin ediiiyor. fngiltercde 
40 bin tonluk iki zırhlı yaptırmakta 
dır . Bunlar Lion ve Temcrairedır. 
Amerikada 4o bin tonluk iki zırhlı 
inşasına başlamıştır. 

Yeni zırhlılar büyük birer k.ık 
halini almaktadır . Topların çnpl.ıı ı 
büyumekte, efrat ve ı.abitan ınıkt,ırı 

arım ıktadır. Fransanın yenı dırıtno · 
tunda 150 ınüretteBat , 60 kadar za. 
bıt bulunacaktır, Zıı hlı dort tayy ı re 
taşıyacaktır . Teslihata gelince , 8 
adet 33 lik top bulunacaktır . Ame· 
rikalıların 35 bin tonluk zırhlılarıııa 
4 ,6 lık toplar koyacağı haber ve· 

rilmektedir . 
Yeni zırhlılarda sürat te artmak· 

/spnn \ a feleket zedeleri 

tadır. Fransı1. zırhlısınm sürati saatte 
30 mil olacaktır . Bu zırhlı l milyar 
250 mil)•on franga yani 42 milyon 
Türk liıasına mal olacaktır· Bu pa• 
rnnın yarısından fa·dası amele yev
miyesine verilmektedir . Yal~ız . tez· 
gahta 1,600,000 amde yevmıyesı ve. 

Fransa ademi müdahale 
siyasetinde tebeddül yok 

• 

Sol cenah teklifleri 
kuvvetle reddediliyor 

P~ıris .. : 20 (Rad_yo) - Fransanın 
adcı:n~ n:ıudahale sıyasetinde hiçbir 
değ~ş ~l.ık _yapılmıyacaktır. $1)1 cenah 
tek lıflerı şıddetle reddedilmek tedit. 

Frausa meclisi ve kabinesi yapa

cağı müzakereler safahatını 1.·e alaca· 
ğı kararları İngiltereye bildirecektir. 

Milli Şefimiz 1 Başvekilimizin 
1 dünkü tetkikleri Başvekilimiz ve 

Londra elçimiz 

Ankara : 20 (A.A) - Reisicüm
hur lrıönü dün akşam Londra büyük 
elçisi Dr. T evfık Rüştü Arası akşam 
yemeuine alıkoymuşlardır. Başvekil 
Celal Bayar ve hariciye vekili Şük· 
rü Saracoğlu da bu yemekte davet
lı olarak bulunmuşlardır . Dr. T t!Vfık 
Rüştü ! Arasın bu hafta içinde yeni 
vazifesine gideceği öğrenilmiştir. 

BELGRATDA 

K"ont Ciyano 
müzakerelerde 

B<·lgradda : 20 (Radyo) - ftal· 
ya hariciye nazırı kont Ciyano Bel 
gratta bulunmakta ve temaslarına 
devam etmektedir . 

ltalya hariciye nazırı ile B:ty Stoya ı 
diyanoviç arasındaki müzakerelere 

büyük bir eJ.emmiyet atfedilmekte. ı 
di~ ~ 

Bayar Çocuk Esirge~e 
kurumunu ziyaret ettı 

Ankara : 20 (Tr-lefonla) - Ba;ı· 
vekit Celal Bayar dün Çocuk kuru 
munu ziyaret ederek kurumun ço 
cuklara ve çocukluk annelere yapıl
makta olduğu yardımlar hakkında 
tetkiklerde bulunmuştur· 

B k·ı· 'z Çocuk muayeneha- ~ 
aşve ı ımı ı 

.. d muessesesini kadın hasta- 1 
nesını ış I 
lıkları muayene hanesini s~t damla· t 

k bahçesini gezmış ana ku 
sını çocu . . 
cağı müessesesini de zıyaret etmış· t 
tir. 

Fransanın müstemleke 
askerleri terfi edecek 

Paris: 20 (Radyo) - Harbiye 
nezaretinin n~şrettiği bir karara gö
re Fransanın Hindiçinideki müstem· , 
Jeke askerleri askeri terfilerden is· 
tifade edecek \C bir Fransız zabiti 

gibi yüksek makamları işgal edebi· 

lcce'i-tir 

rilecek tir. 
Richelieu zırhlısı 935 de yapıl· 

mağa ba~lanmıştı . inşaatı , ~rev~er 
vesaire yüzünden çok uzun surmuş· 
tür. Yeni zırhlı ancak gelecek sene 
bitecektir . 

PORTAKAL 
İŞLERİNDE 
DALAVERE 

Menşe şahadetuamelerin
de sahtakarlık ;yapılıyor 

lstanbul : 20 (ITelefonla) - Bir 
hafta zarfında hariçten ve dahilden 
şehrimize 3 milyon portakal, 285000 
mandalina, 118,000 kilo elma ve 
47.000 kilo armut gelmiştir: ı 

Giimrükler idaresi hariçten mem 

letimize sol..:ulan yaş meyvaların men 
şe şahadetnameleıinde yapılan sah
tekar !ıklar tahkikatını bitirmiştir. 

Hatay menşe şahadetnamesi o· 
lan bir çok sandıklar üzer inde yapı 
lan kontrollerde, sandıkların içinde 

bulunan portakalların sarılı olduk

ları ambalaj kağıtların la Suriye dam 

gası gföülmüştür • 
Bunun üzerine bütün malların 

sahiplerine ;iade edilmemesi karar. 
!aşmıştır. Ancak yüksek gümrük res · 

mi verenler mallarını gümrükten çı· 
karabileceklerdir 

Yüksek gümrük resmini vermeği 
kabul etmiyenler mallarırfı geri iade 
eder. Bundan sonra bu şekildeki bü
tiin mallar aynı muameleye tabi tu· 
tulacaktır. 

Diğer taraftan Hiccarlar porta· 

katların Hatay malı olduğunu ıddia 
etmektedirler. 

Bu iddia da Halaydan sorulmuş· 
tur: Ceuap beklenmektedir. 



ur. 

-~ 
Günün politikası 

PARIS 
CİDDİ 

ROMAYA DAHA 
VAZİYET ALIYOR 

Avıııpanın işleri Şaıkta lüyük Ukra}na devleti yaratmak tasav'<ur 
ve teşebbüsürıden ve Garpte de ispanyanın Fransayı Cenuptan tehdif 
edrcek bir vaıiy !t~ getirilmesine çalışılmasından dolayı tekrar vehamet 
peyda et ti Almanya ile ftalyanın bugün gayri resmi ve yarım resmi 
müttefiki olacvk gr-neral Franko lütün kuvvetiyle Katalonyanı'1 üzerine 
yüklenmiş olduğundan lspanyol hükümetinin arazisi tamamiyle Fransa. 
d arı 8}'rtlmak tehlikesine maruz kalmıştır. 

Şimdi Fronsa ile ltalya arasındaki Tunus ve KQrsikct davası ikinci 
planda kalmıştır. Akdeniz hakimiyetini ispanyada temin etmek için iki 
taraf çelin bir miicadeleye girişmiş bulunuyor. Bunun için Fransa Baş· 
vekili kendi partisi Radikal Sosyalistler:n İş başında bulunan ödamlarını 
mahdut bir kongreye davet ederek vaziyetin vehıımelini izah ctmeğe Iü 
zum görmüştür . 

Herşeydrn evvel Frırnsanın en nazik noktası Fransızların arasındaki 
diı lıksi2lik oldu~una dikkati celbetmiş ve memleketin mali ve iktis1di 
vaziyetini düzeltmek için Parlamentodan aldığı fevkali le selahiyete bi· 
naen hazırladığı kanunları zorla ıskat için Komünistlerin ve Sosyalistlerin 
t ı"ş viki ile amelenin umumi bir grev teşel>büsünde bulundukları günün 
ertesi ltalyanın Avrupada ve Afrikada Fransız toprakları üzerinde talep 
ve: iddiada llulunduğunu söylemiştir.Başvekil " Bu umıımi grev muvaffak 
olsaydı Fransa çoktan mağlup ve perişan olurdu ! .. demiştir. 

B. Daladier Fransarla son intihalh kazanan halk Ctph(sinin münha. 
sıran bir işçi ve müfrit sol bir teşekkül olmayıp amele ile burjuvanın 

ittifakı olduğunu da ehemmiyetle kaydetmiştir . 

Kongrede söz alanlar ispanyadaki hadiseler dc.layısiyle ltalyanın Ba. 
lear adalarında devamlı surette yerleşmrsi neticesinde Fransanın müs 
temleke imparatorluğu ile muvasalası kesilip İmparatorluk ~tinden gide. 
ceğine nazarı dikkati celbetrnişlerdir . 

Kongre Ddladier hükumetinin Fransa milletirıin menfaatlerini feda 
etmeksizin ve her türlü ara7.İ müsaadesi göstermeksizin sulh siyasetine 
devam eylemesi ve ispanyaya hal yanın müeahalesine ve f. ı anyol lop. 
raklarmda ltalyanların yerltşmesine mani olmak için ale1ace!e icabtden 
tedbirleri alrr.tğa davet etmiştir Bu karar üzerine Fransa hükümetinin 
ltalyaya karşı daha kati vaz:yet alacağı aşikardır . • •• 

Mühim 1 
meseleler 

Nüfus 
büyük rol 

siyasetinde çok 
oynayan bir şekil 

EVLENENLERE 
KREDi AÇMAK 

kır 
var 

Bu Pazar günü sa-at 9 da Kolor 
dunun önünden başlayarak Demir· 
köprü, Yt>nİ istasyon, Vali Konağı 
önünde nrhayet bulınak üzere At 
letizm Federasyonu talimatnamesi 
mucibin\je Bölgrmiz 3500 metre 
kır koşucu; yene aynı yerden saat 
9.30 da da başalmak üzere 5500 
Metrelik bisik!et teşvik musabakası 
yapılacaktır. 

Bu musabakalar Atletizm Ajanı 
' ile Bölgemiz Arı trenöıü nezareti 

altında olacak ve bilhassa 5. Şubat· 
ta Kayseri'de yapılecak Türkiye Kır 
Koşrnu n usd c:kalaııra &lltlltıimi
zin iyi hazırlar malarma yard m ede 
C"k olan bu kır koşul.:ırı h,.r Pazar 
günü mr saf 1: lt>ri tenı icrn aı ttırıla 

c .. k trknır edilecektir. 

inhisar suçluları 

Kaçakçı'ıktan başka bazı inhi 
sar suçlarından doğan para ceza 
!arından vazgeçilebileceğine dair 
çıkmış olan ) eni kanunun hükümle 
ri dün Vılayete hildirilmiştir. buan 
göre inhisarlar idaresi gümrük ve 
inhisarlar Vc:kilinin muvafakatile 
hükümded evvel, veya kat'ileşnıiş 

1 
olsun olmasın hükümden sonra sulh 
olabileceği gibi bu cenları takip 
ve tahsilden de vazgeçebilir. 

Müzelerimizde 
talebe günü 

Maarif vekaleti müzakerrdeki 
eski eserler Üztrindı! tetkikat yap· 
mak isteyen talebeleı için okuiların 
toplu olarak haftanın mııayyen bir 

gününde müzeye gelmelerini uygun 

Çocuk siyasetine muvaffak ol 
mak için yalnız ana babayı teşvik 

etmek hem gijç, hemde müsbet ne 
tice almak bakımından 7.ayıftır. Nor 
mal şaı tlar altında bir aile için ço 1 

cuklarınm adf'dirıi arttıı mc,k bu gün 

görmüştür. Her müzede haftada bir 
Bu para yalnız genç kadın için talebe günü olacaktır. 1 

ve: rildiğin<.lfn resmi evlenme icra c- Okullar, Fıra ile müzeyi gezecek 

1 

kü hayat şartları b::ıkımıııdan zordur. 
{fona mukabil bu husus için tesis 
edilmi$ teşekküllere yardım ederek 
her ev için hiç atmazsa bir vt"ya 
iki çocuk fazla çocuk yaptır ağa 

halkı kşvik et nıerıin mümkün ve 
kabili tatbik olduğunu Almanya 
ve diğer devletler ispat etmişl,.rdir. 

Almarıyada 1933 denbeı i 
900,000 evliye istikraz yap11 mış 

muavenet yekunu da 600 milyon 
marka baliğ o'muştur. Her ay 15 
bin kişiye y:udım edilmektedir. Bu 
yardım hrr srne .ıile başına asgaıi , 
700 au mi 1000 marktır. 

ALM.~ N KADINI EVDE 

dilmeden evvel cı keğin eline bu pa terdir. 

ranın geçnıl'sİ de memnudur. Bu pa· ' --------------1 
ra ile teşkil "dilecPk yuvanın en hü 

yük ihtiyaçları t~m n edilecektir. 

Alınan bu paranın ödenme şart · 
ları da şu Şt'kildedir: 

Her ay alınan para yf'kununun 
yüzde 1 i evlrnildikterı 4 ay sonra 

ödenir. Her canlı çoçuk doRuşunda 
ilk yapılan kontrata göre yüzde 25 
para mikda rı lt>nzil ~dilir. 

l3u işin biidçesi Leka !ardan alı 
nan para ve bazı inhisara tabi mad 

doğum adedinin aynı mikdarda kal. 
ması ica ederdi. 

M. Buı gorfer isminde bir Alman 
mütehassısı görülen fazla doğumun 

300.000 ini evlent"nltre \:erilen kre 
Ji neticesin~, mütebaki 600 bininin 
ise mt:mlekctin umumi içtimai siya 

set, nasyonal sosyalistlerin iktisadi 
kalkınma hareketlf'ri le atfetmekte 
dir. 

deler üv·ıine vaudilen rc~im ile Bu evlilere vı-ril~n kredi te;;kil 
tevzin cdilmektrdir. tı tatbik sahasına gırdikten beri 

Almanya da bu sistemin tdthi. 905.000 evliye muavenet edilmiş ve 
kindf'n sonra 3 sene zaı fında yani bunlardan 1938 temmuzuna kadar 

"1934, 1936,, da 900000 meşru y:ıni 5 sene zarfında 840000 çocuk 
doğum f a2la olmuştur. dünyay.t gelmiştir ki ht r 'ln için a· 

Eger evlenme adedi. 1932 deki şaşı )Ukarı bir ~ocuk ~ayılır. Bunu 
Almanya 1933 denberi birçok gibi kalmış clsa idı 1933 de de hiç~>ir zamırn az görmemelidir. 

resmi ve gayri resmi miie~sese ve.fabı,..-----·--------------------
rikalarda faal vazife göıürken evle , ı ----nen ve vazifel~rini bırakarak evle Yazan : 

London 

Y e~İ haftadanberi 
Mary Rogers At 
!antikte 50 derece 
Cenupta ve Pasi G arba 

Tarihi eserler Yeni haren · 
cedveline göre 

!Koruma teşkilatının geniş 
Öğretmenlerin ·Vaziyeti letilmesine karar verildi 

Tetkik Ediliyor 

Maarif Vekaleti Y"ni hazırladığı 
barem c ... tveline göre mevcut ~ita 
yetltrdeki muallimlerin barem de· 
"ederini tetkike karar ve miştir. 

Derece münasebetiyle terfi ede· 
cık ve mevcut derecelerde kalacak 
olan öğretmenlerin vazıyetleri tet· 
kik edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, öğretmen
ler şimdiki barem derecderinden 
inmeyecekler, yeni şekli bulmak i· 
çin mevcut baremdeki en !'eakın 
yüksek dereceyi alacaklardır. 

Şimdiki bart>mde 2200 maaşı 
olan bir Öğretrnrn yeni baremde 
2: 00 e geçecektir. 

Zam görecek 
oğretmenleıiİniz ' 

Orta tedrisat müe ;seselerinde 
çalışan öğrdmenlerden bu yıl um 
göreceklerin tdtişlerine Maarif ve · I 
kaleti umum müf ettişlni tarafından 

ba~lanınıştır. Teftiş iki ay sürecektir. 1 

Zam görecek öğretmenlerin sa 

yısı 700 dür. 

Maarif Vekaleti es~i abide ve 
eserleri korumak üzere vilayetlere 
de l·u işe ait teşkilatın takviye ed.I· 
mesi ve genişletilmesi için tl·dbirler 
almaktadır. 

Vılayetlerde yakılacak teşkilat· 
vekalete bağlı olan bir d;rektörlük 
tarafından idare edilecektir. 

Son zamanlarda yapılan tetkikle 
;e göre tarihi değer ibakımından çok 
ehemmiyeti olan bina ve ba'rı eser 
!erin bakımsız bir halde olduğu, bun 
lara layikiyle ehemmiyet verilmediği 
bildirilmektedir. 

Mevcut eserler sıkı bir kontrol· 
dan geçirilecek. tamire muhtaç olan 
ları tamir edilecektir. 

Bu işe M..ıarif V ckaleti yardım 
eJecek, mahalli vilayetler de tamir 
hususunda ayııca yardımca buluna· 
caklardır. 

Buğday koruma 
• • 

vergısı 

Birinci sahifeden artan 

tatili 
ı 20 kuruş çıkmıştır . 

Bu vaziyette ekmeklere 10 pa· 
radan da fazla zam yapılması icap 

Kurban bayramı münasebetiyle edeceği söylenmektedir. Bu suretle 
okullar 30 kanunusani pazartesi ekmeği bir kuruş ucuzlatmnk iste-

ş d • yen belediye, diğer bir müşkülle 
güolindeıı 6 ubata kadar tatil e i 
ltcelctir. ı 

DÜNKÜ HAVA 

Gökyüzü açık , bava sakin , en 
çok sıcak gölgede 20 derece. 

Feci bir cinayet 
- Birinci sahifeden artan -

kızı Havva, bir delıkanlı larnfından 
kaçırılmıştır. 

karşılaşmış olmaktadır . 
Ekmeği ucutlatmak için yapılan 

bütün emeklerin bu suretle boşa 

gıtmemesi ıçin belediye Maliye Ve· 
kAleıine müracaata karar vermiştir . 

Çuva\lann ağızları mühürlenmt•k 
sureıiyle alınmakta olan buğday ko· 
ruma vergisi:ıin dahilde çuval sına

} Iİ kuruluncJya kadar başka bir for• 
ınül üzerinden tahsil edilme~i isten· 
ınektedir. Bu sııretle eski çuvalların 
kullanılmasında bir mahzur kcılmıya

caktır . 

Diğer taraftan kullanılmış ve es 
ki çuvd/ların satış fiyatları da lir· 
birdenbire düşmüştür. 

Çünkü evvelce fırıncılardan Lu 
eiki çuvalları geriye satın alarak 
tekrar un doldurarı deiirmenciler 
şimdi veni çuvallara alarak bunlara 

Gülizarın Hükumete vaki mura
C;lnlı üzerine Havva bulduranlarak l 
kendisine teslim edilmiştir. Fakat Hav
vanın kızlıgı t.ıozulduğundan gebe 
kalmış ve bittabi bunu kimseye şöy. 
lemcmişdir. Havva ve Gülizar bun
dan bir müddet evvel Ceyhana gel· 
mişler ve Havvanın karnı günden 
güne kabarmış ve nihayet bir kaç 
giin evvelde sancısı tutarak bir kız 

çocugu d..>ğurmuşdur. Havvanın do· 
ğurduğu bu çocuk annesi tarafından 
pıç addedilerek yokecfılmec;i diişü · 

nülınüşıi.ır . Bukararı veı..:n Gülızar 
bir kaç gün oııce ve bir alrşam ço· 
cuğu nehre atmak ve balıklara yem 
etmek suretiyle yok etmişdir. 

' istemedikleri için fırıncılar da müş 
kül vaziyette kalmışlardır. Fırıncılar 
yeni olduğu içın değirmenden pahalı 
oıarak aldıkları çuvalları ufak bir 1 

~·ırtık için çok ucuz bir fiyata satma 
ğa mecbur oLıcaklarından andaki 
fiyat farkını ekmeğe zam ctmı-k la 

Sııçlu Gülizar tevkif edilmiş ve 
Havvııda ağu hasla olduğundan A· 
danaya , hastahaneye gönderılmiş· 

tir. 

zımgeldiğirıi SÖ}lemtktedirler. 

1 Eski çuulların erı büyük mü.,te 
risi olan değirmenciler oıtadan kalk 
lıktan sonra bunları alacak t'sncf, ı 
mesela yulafçılar gibi küçük müşteri 

terdi~ 1 

fL_J) asan - Ali Yücelin 
lr-lJ arif Vekaletini ista 

edişi bir ay olmadı . 
nunla beraber,bu kısa zaman içi 
Maarifte büyük değişiklikler y• 
dı diyebiliriz . 

Yeni Maarif Vekilimiz , Ma• 
ten, tedrisat kürsüsünden yeti 
için , Tüık Maarifinin ihtiyaç 
bünyesi hakkında daha isabe 
daha durbin görüşler sahibidir. 

• 
Bizim bugünkü ders kitapları 

da güdülmek istenen renifikler 
sında büyük kzatlar vardır . 

Mesela bir fen hilgisi kitabi 
bir yurt bilgisi kitabını doldıJ 
satırlarda , kullanılan kelime hl 
o kadar değişik bir çeşnidir ki, 
lar, varılmak istenen gayeye ' 
ulaşamıyacak olan ayrı ayrı istı 
metler de iki yo; gibidir. 

Sahifelerini karıştırdığım O 
okul kitaplarından ikisi buna it 
vetli bir misal teşkil etmekte: O 
cü sınıf Yurtbilgisi ile Hendese 
tabı. 

Bunlardan birkaç sahife karıŞ 
rılacak olursa , tetkikin neticesı 
hükmü teyidedici olacıktır . Mt 
rifin muhtelif kısımlarında yenil• 
lere şahit olmaktayı2 . Ders kit• 
larınrn düzelmesi için de 939 9 
ders senesine intiıar zaruridir.O 
müzdeki ders }'ılında bu mühİ 
meselenin de halli ümidinin tah• 
kukuna şahit olacağımızdan şüp 
etmiyoruz . 

TANOÜNEf 

•• 
RADYO 

• BugUnkU program ~ 

'/'ii.rkiye Uıı.ıfru ı/ifızi) mı pu:ıf 
'l'ürl:i)c Radyosu - Anlamı HaJ 

CUMARTESi : 21 - l -
13 30 Müzik (operalarda ...,;: 
14.00 Saat, ajans, meteD 

haberleri . 
14.10 Türk müzigi ( - pi 
14.45.15 30 Müzik ( op ·fi 

ve film müdkleri - Pi ) 
17.30 Proğram 
17.35 M!'!zik ( dans saati ...-
18 30 Türk müzigi ( irce j 

kürdili hicazkar faslı ) 
19.15 Saat, <ıjans, meteo 

habeıleri ve ziraat borsası ( fı 
\9.25 Konuşma (dış p 

hadiseleri ) 
19.40 Türk müziği ( Mll 

okuyuculardan şarkılar ) 1 
Merned ağa - Ferahnak peş 
2 - Lem'i - şarkı Lt-rZ 
diyor. 3 - Tanburi Ctmil -
şaıkı - Bir nigah ile kalbi 
- Halk tüı küsü - Elveda do 
ti. Okııyan ; Muzaffer lıkar : 

Kaç! .. 
., Lenı'i - Uşak şukı Neler ç 

Hom UıJrnunu aşmak istiyeıı ka1 neler. 6 - Raif - Kürd-ili 
tarılara kitabın tavsiyesi ne yapıp kar şarkı - Rengi ruhsarına. 
yapıp garba kaçmaktı. Olman Nihad - Hicazkar şa 

rinc dör.ı·n genç kadınlara faizsiz 
para Vt!rmek sistemini ta!hik mev· 
kiine koymuş ve bu suretle yerleri 
açılan ka hnların yerine erkl'kleri 
ikame etmeğe başlamışlardır. 

filcte 50 derece Cenupta bocala· 
mıştı. Ya i , Horn berzahını dön 
mek için tamam yedı hafta kaybe
dilmi~ti. Tamam yedi hafta Mary 
Rogers kötü havadan daha kötü 

-1-
Garba kaç! Ne boş şeyi Belki Ellere ıııakdau '>ak. Okuyan 

onbeş defa burnun birkaç mil açı mabat Ôzdenses. 8 - Leyla 

dundan dolayıdır ki İş sahala 
rında yani erkeklerin yapabilecekle 
ri vazifele:den kadınlar uzaklaşarak 
evlerine dönmüşlerdir. Evlenme işle 
rinde de pek titi2 davranan hükii 
met şu şartları koymuştur. Evlenen 
lerin her ikisi hakiki Alman olacak 
irsi hastalıkla 'malul olmıyacak na 
must ve milliyetçi olduğu tasdık 

t'dilecekt:r. 
Bu gıb" evsafı haiz olan bir çifte 

hükumet azami 1000 maık verme 
ji kahul etmektedir, 

havaya girmiş , tamam yedi hafta 
muanen bir deniz parçası üzerinde 
hedefsiz dolaşıp durmuşt11 . Hatı.a 
bir defasında Terra del Fugonun 
korkulu kıyıların .fa bird enlıire hava 
kesilmiş, ani olarak ) ~kselen • ka. 
baran ölü dalgalarla 1<araya düş· 
mesine ramak kalmıştı . Gemi yedi 
hafta Horn burnunun beyaz köpük 
lü dalgalariyle pençeleşmiş , onlar 

tarafından döğülmüş, kırbaçlanmıştı. 

Mary Rogers tahtad tn yapılma hir 
yclk nliydi ve yedi hafta mütcma 
diyen hırpalanmak onun en sağlam 
yerleıini açmıştı. Öyle ki günde iki 
defa nöbet dt'ğiştirmek surt:tiy!e 
tayfa mütemadiyen el tulumbalarını 
basıyor, içeri do!an suyu boşaltma· 
ğa çalışıyordu . 

Gemi yıpranmıs. tayfa yıpran. 
mış, iriyarı kaptan f)an Kalen yıp 
Janmıştı. Belki de en f~z'a' yıranan 
katandı. Çünkü bütün o müthiş mü· 

cadcl~nin } ükü, mes'ufiyeti ona yük· 
len nişti. 

Uyuıııağa fıı sal bulduğu zaman 
lar c:loiselı tiyle yatıp uyumuştu. iri 
cüssesi, O, angotan kadar kıllı vücu 
du v~ otuz St>nelik deniz hayatının 
kararttığı > üziiyle gl'celeri korkunç 
Lir hayalet gibi güverted! dolc1şınış· 
tı. 

Bütün bugünlerde onun fıkrini 
tek bir düşünce işgal etmişti; Gar 
be kaçmak! Horn burnu için seyrü 
sefer kitabı böyle yazıyordu. 

ğında gemiyi gdrba çevirmiş, lakin cazkar şarkı _ Neredesin ne 
her defasında sanki ebedileşmiş gibı 9 _ L m'i _ Isfahan şJ. 
sonsuz bir taannüd'e esen bir garp cNep: k 

1 
e k··ı ld 10 _ 

•• A k y . h arı aş ın a u o u. 
ruzgarı onu ş Ar a atmıştı. anı er . f I k Et 

mı - ı~ atan c;ar ı - me 
def asında garba değil şarka kaç h d r· Ok M h Jı t u c ıgan. uyan a Jll 

mış 8
1
•• "b· . . 

1 
J f 

1 1 
nndaş, R. Neydik. 11 Asım 

ırı ırını ve ve en ırtına ar a h · ·~ 
boğuşmuş 64 derece cenulıa kadar caz ~arkı Her za nu cı 
d.. .. ' b k b d b 12 - Halk türküsü - Ay 
uşmuş, cenu ut u mc arına, uz k .. k" 

farın içine kadar girmiş kendisini batmadımr, 13 - Hal tur 
Horn burnundan aşıracak, garba gö Karanfil oylum oylum. Çal 
türecek bir parça rüzgar vermesi Vecihe, C . Kozan, R. Kam 
İçin mukadderatiyle oynıyan ve es· 20.30 Temsil Por Gürt 
rarengiz kuvvete için için yalvarmıştı zan - H·inrick lbsen ) ( T _,...,....,....._. .............. -. ........ r~--------· .... ~..,. .. .-.................... _. .... _,,.--......................... ~.-........................ .._ ...... .,.._. ... - ~'isi üçiinçü sahif edt. 

ıraları auy.u 
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Bir hayvanat bahçesinin 
masrafı 

Balkan bisiklet 
Kongresi 

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

Küçük Hikaye 

DOYMAZ AŞIK 
Genç kadın mek 

tubu aldı, açtı. Bir ,....__....... -- Yazan .......... • 

g?z a~~ı . • Rah~~-dcn ı HI'KA" YECI l 
Rahmi böy!e 

söyledikten sonra 

dı. Muıgan gulum 
scdi. Rahmi altı • •• •• .... ·• •• .. •• • - •• • 

gaı sonu çağırdı. 

-Oğlum: bana 

bir pilav! .. dedi.~ 
Genç kadının aklına Rahminin 

yazdığı mektup geldi. Bu mektupta 
Rahmi fştiha.:lan tamamiyle-hsildim. 

yedi aydanberi 
etrafında pervaneler gibi döı .üyor_d~ı. \ 

lngilterede hayvanat bahçeleri 
nt" yapılan masraf hayret verecek 
derecede büyüktür. Londradaki bü 
yük hayvanat bahçesine, her sene 
I 5000 f ngiliz lirası masraf gidiyor 

ı 

En çok yemek yiyen ve en pahalıya 
oturan hayvanlar denizaygırlarıdır. \ 
Bazı maymunlar fevkalade lüks ye· 1 
mekler yemektedirler. Mesela göril . ı 
ler yumurta, süt tavuk suyu çorbası~ 
biftek, üzüm, çay, muz, elma, por ; 
takal domates yemekte ve şeker ka 
mışı emmektedirler. Bunlar kendile ı 
rıne verilmezse huysuzlaşırlar. 1 

Deli\:anlı, genç kadına kenJısı 
için her türlü çılgınlığı yapab•leceği 
ni söylüyordu, Rahmide çılgıncasına 
aşık olmuş bir adam hali vardı . 

Müjgan mektubu okumağa baş 

ladı. 
Rahmi öyle ş~ylcr yazıyordu ki, 

Müjgan okudukça gülüyordu. Genç 
adam mektubunun bir yerinde dıyor 
ki : 

H'ç yemek y.yemiyorum. Otur 1 
duğum sofradan iki lokma yiyip kal 
kıyorum diyordu. 

1 
Halbuki şimdiki hali ne idi ? 

Mektupta yazdılCları nl" oluyordu ? 
Rahmi bir randan pilavi yer· 

ken. hir taraftan da kahkaha üstü · 
ne kahkaha atıyordu . Hatta deli· 
kanlı bir aralık aı kod aşına : 

Hizmetçi aranıyor 1 
Evde hizmet etmek üure eli işe 

yatkın bir kadın hizmetçi aranıyor. ! 
idarehanemiz.e müracaat . C. 

Eski aşıklara döndüm. fştihadan 
kesildim, Hiç yemek yiyemiyorum. 
oturduğum sofra•fan iki lokma yiyip 
kalkıyorum. G~celeri uyuyamıyorum. 

Sabaha kadar hep seni düşünüyorum 
Neşem kalmadı. Adeta gülmeği ı 

unuttum. EAlcnemi}'oıum, gezemİ}O 

1 
rum. 

Başımın içinde yalnız ve sadece 
sen varsın. B~nim için dünya senden 
ibaret. .. 

Genç kadın bu satırları okuduk 
tan sonra k~ndi k~ndinf': 

Galiba doğru söylüyor, dedi, bir 

1 insan bu ka-:lar şey uyduramaz 
Bundan sonra da Rahmiye ad, ta acı 

d~ 1 
Hakikaten bu genç adama karşı . 

- Bugün:er.le } alnız iştiham 

değil, neşem de a ı ttı birader. O 
kadar eğleniyorum, o kadar içten 
gülüyorum ki ... 

Müjgan acı bir hayret içinde 
arkasındaki masada konuşan Rah- ı 
miyi dinliyordu. Şimdi genç adam 
yediği pilavı bitirm i ş, arkadaşına : 

- Sana hirşı- y söyliyeyim mi? 
diyordu, ben g,.ne doymadım. U 
burluğu n lam ınanasile iistümde ... 
Bir pilav daha yiyf'ceğim ... Bundan 
sonra tekrar garsonu çağırdı : 

- Oğlum bir pilav daha bana .. 
Müjg!n bunu işidince kendi 

kendine: " Amma ne iştihası ka- ' 
panmış. Ne kadar da az yemek 

~-------1 
1 

Nihayet beklenen gün geldi 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinenıası 

Sını:ma tekniğinin bir harikasını 

takdim ediyor . f şte herkesin ta
nıdığı cihanşlimul dört büyük artist 

F rederik March 
Lionel Barrymor Varner Baxter 

Jun Lang 

(Zafer yolu) 1 

lstanbul : 20 - S0fvada top
lanmış olan Balkan bisiklet kongre. 
si dün akşam mesaisini bitirmiştir. 
Kongre bir Balkan bisiklet antantı 
ihdasına ve her sene Balkan şampi
yonu müsabakası yapılmasrna karar 
vermiştir. ilk müsabak .. bu yaz Sof· 
yada yapılacaktır. Bu müsabakalar 
dan bir kaç gün evvel Balkan de 
legeleri Sofyada toplanarak Balkan 
bisiklet antantının kat'i teşkilatı 
hakkında karar vereceklerdir. 

Maaıif nazırı dün öğleden son 
ra delegeler şerefme bir öğle ziya· 
feti vermiştir. 

Radyo 
- ikinci sahifeden artan -

Senih ı Bedii Göknil ) ( Mo;ıtaj 
Ekr\!m Reşit ) Radyo küçük orkes 
trası refakatiyle . 

2 t .3o Saat; Esham, tabvilat, 
kaın':>iyo - nukut borsası ( fıyat ) 

21.40 Müzik ( küçük orkestra 
Şrf : Necip Aşkın ) ı - Vvalter 
Noac:k - Romantik uvertür. 2 -
Fried Vviler - Rüya - keman so. 
lo ve orkestı a iç,in 3 - V valter 
Noack - Köy hikayeleri . 

22. 15 Konuşma ( haftalık pos· 
ta ku 1usu ) 

22.45 Müzik ( dans plakları ) 
13.45.24 Son aians haberleri ve 

yarınki proğram . 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Nasraddin hoca 

1 

Vodvil 3 perde 

( Sabriye Tokses ve arkadaşları ) 
MIÇE PENÇEf HEYETiNiN MEŞHUR (~LÜM l'IRAPEZ ) Numarası 
Sabriye Toksesin Bu geceye mahsus en yem şarkılan,Sa:-ıatkar Nerminin 

k .. l y te numaraları Murilt Coşarın kahkaha tufanı Monoloğları ço guze arye • . . 
velhasıl baştan sona kadar yepyem bır program 

Kişe vakıt açıktır. Yerlerinizi 
• 

her 
erken temın ediniz . 

Telefon : 250 ASRI 10207 

--------------------------------------------------------= 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkk~le fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere iki 
-t h t · t sı alınacaktır Emekli deniz makina s~baylanndan mu e assıs a eşçı us a · . , .. 

t
. t' b h · ak'ıne mektebınden neşet ve Turk donanmasında veya ıcare ı a rıye m . . . . 

·ht' t b ı ğ 'f ve ı'kmal etmiş ve lıınan daıresınden ehlıyet şaha -' ıya su ay ı ını ı a . . . . . 
d t 

· ı ı l terc'ıh edilecektır. Talıp olanların ıstenılen vesı-e namesı a mış o an ar 
k 1 1 U M"d" l"ğ mu"racaatları 10136 3,5,8,12,15,18,21,24,27,3 L a ar a mum u ur u e · 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

altı aydanberi çok zalimce hareket 
etmişti . Fakat Müjgan kendisini hak 
lı bjllunuyordu. Çünkü erkeklere kar 
şı hiç itimadı yoktu. Müjgan erhk. 
lerin, kadınları aldatmağa karıi idi. 

yıyormuş ya ... ,, 
Şimdi arkadaşı, Rahmiye soru 

yordu : 
- Peki akşam yemeklerinde 

bu kadar çok yi}'or ... un... Geceleri 
rahatsız olmuyor musun ? 

Aşk, his, heyecan,harp, facia filmi 

İlave olarak : En yeni 
dünya haberleri 

Cumartesi 2,30 da 2 film sondefa o 

1 larak görmeyenlerin görebilmesi için 

Hergün muayenehanesinde hastalarına kabule 

başldmıştır. 

Halkevi Başkanlığından: ' 
Gösterit ve Kitapsaray Komitele 

rinde açılan birer iiyelik için 27 /1 
I 939 Cuma günü seçim yapılacağın :.. ............ -----------------

1 1- Mahkumlar kalesi -
d:ın l u şubelere kayıtlı üyelerin 0 , Bunun için Rahrninin ateşli sözle 

rine de uzun müddet inanmamıştı. 1 
Halbuki şimdi yavaş yavaş Rah 

minin samimiyetine inanmAğa başlı 
yordu. 

Rahmi bir kahkaha daha attı : 
Hiç rahatsız olmuyorum ... 

gün Kitapsaray seçimi için saat ( ı 7 . f 

30) Ja Halke~ne gelmeleri tica' ' ·--------------------------~---~-~-
olunur. 10203 

' 1 Anna Bella 

Genç kaJın da artık yalnız yaşa 
maktan bıkmıştı. O da ken~isini ha 1 
kiki bir aşkla seven bir erkek aııyor 
du. Nihayet bu erkek de işte kaışı~ı 1 

na çıkmıştı, 1 

Müjgan bunları düşünürken tele 
fon çalındı . En şamimi arkadaşı Sel ıf 
rna telefon ec!iyordu: 

Yatağa girince sabaha kadar fosur 
fosur cieliksiz bir uyku çekiyorum . 

Rahmi ikinci pilavdan sonra bir 
de tatlı ye~i. üstüne de meyve ge· 
tirtti . 

Sonra arkadaşına : 
- Ben çıtı pıtı bir kadına tele· 

fon edeceğim... diyerek masadan 
baktı . 

Telefonun bulunduğu yer Müj 
ganın sturduğu masaya pek yakın · 
dı. Fakat buradan telefon etmek 

- Müjgan, diyordu, bu akşam 

benim doğduğum gün ... Kocamla be 
raber bir lokantada yemek yiyeceğiz 

Oradan d.t bir bara gideceğiz. 
Sen de gelsene .. Her sene doğum 
giinünd evde otıırU}'Or, eğlcniyr>r. 

duk. Bu sene de böyle yapalım ... 
dedik, gelir ınis:n? 

isteyen bir adamın mutlaka Müj
. ganhrın masasına arkasını dönmesi 

lazımdı . 

Müjgan cevap ve ıdi: 
.ı.... G ı· . G ı· · ' e ırım... e ırım .... 

Rahmi telefona geldi. Oelikan· 
lı hala Müjganı garmemişti . 

Telefonu açtı. Konuşınağa baş 
ladı . Bir kadına şunla r ı söylüyor
du : 

Akşam üstü Müjgan riyindi, ku _ Leyrn ... Sen misin c1nım ? 
• şandı. Selmanın evine gitti Hep bi~· 1 Bana karşı ne kad u ulim davra

den kalktılar. Bir otomobile bındiler nıyor.m n?.. Halbuki ben sanin aş . 
Beyoğlunda yemekleri ile meşhur 1 kınrf an ne hallere geldim. lşt i hadan 
bir lokantaya gittiler. Bir masaya ! tamamile kesildim. Hiç birş ey yi· 
oturdular. Yemeklerini ısmarladılar. 1 yemiyorum. Oturduğum sofradan 

Arkalarındaki masada iki erkek iki lokma yiy'p öyle kalkıyorum . 
~~nuşuyordu Bırdenbire Müjganın Ne~enıi de tamamile kaybettim . 
ıçıne bir heyecan düştü. Konuş;ın Güllmeği unuttum... Geceleri der· 
erkeklerden birinin sesini tanımıştı. 
B R sen gözüme uyku girmiyor .. Sa 

u ahmi idi. 
bahlara kadar hep seni düşünü} o 

•.. Genç kadın yav;ışça başını vevir rum. Diinya benim için yalnız ve 
dı, baktı. Evet ar kasındaki masada d d ·ı V · sa ece sen en ı uet ,, .. e saıre ve 
Rahmi oturuyordu. Fakat delihnlının · 

k d
.. k , saıre .. 

I il -· Zafer yolu-Fredrik 
ı March . 
1 DiKKAT : Sinema 8,30 da başlar 

1 

Llilfen yerlerin evvelden aldıı ılması 
Ru gece nöbetçi eczane 

Kalekapısı civarında 
Telefon 212 ALSARAY 

1------~-~----------1_0_1_9_9 
M. Rif at eczahanedir 

1 
l'~M~a:da~· m:-M;.-;:,-:n ... y':'a "':Z;e:-v-:c:"in":'i•.-;:Ô~l-:d".:'ü-rm-:'üş-m-:-u .. d";'.ü:". ı":?~C~-.~ı· n-a-y-et~i-n_Y_e_g_a_n_e_Ş,.a.h-id_i __ v_e• 

Mahkemeye Celbedılen Çocugu acaba n söyliyecek? İşte. Buna 

TAN SiNEMASINDA 
BU AI<ŞAf\1 

Takdim cdikcck ol.m ve uzun zamandanbcri sabırsızlıkla 
bcklen~n Büyük ve çok giizcl 

ALMAN FiLMi 

~~Bir Ana Facıası~ 
Göz Kamaştırıcı bir Lüks ve İhtiş1m çerçivesi dahilind.. C d - ereyan e en 

H~yecanlı ve Müessir Dramda ŞahiJ olacaksınız . 
Saf Rollerde: 

OLGA THCHEKOVV ve MARIA ANDERGAST 

1 Bu Şahane Eser s~nenın En Büyük bir Fı . mi oıu 1} Rus Mu -·k· · · E 
'Si ısının n 1 

Yüksek Parçalaıile Süslenıniştir. 

AYRICA: 
BUCk JONES, Tarafındnn Temsll Edilen 

ar a~ı .. 0~.ü tü.' Sonra iki mas;. ara· 1 
sıı~de buyuk bır fıçının içinde bir pa --,,..-~- ________ ,_...,,... ___ 

lmıyc vardı. Bunun için arkası döniik l A v 

30 Kısım'ık Müthiş ve Harikulade Seryal Fı!minin Birinci Devresi 
DiKKAT- BUetıerin erken aldırılması rica olunur Telefon No.266 ----- ~.... -......-.. ---._.__... -

ol~r~k oturan Rahmi Müjganı görme dana ~ogum ve çocuk 
mışıı. bakımevı başkanlığınd..ı n: 

Genç adam kahkahalar sctvurarak Müessf' semizin (4924) lira (28) 
arkadaşına: k b .J ı· k · · - · 

S 
. ·uıu~ eue ı l'şıflı umu mı tamu ctlı -

- orma b d d' d 
k 

' 

ıra er... ıvor u, bu na istetekli çıkmamıştır. 
y .ı ın arda o kadar i fh . d 1 ki... ş 1 am yerın e- halesinin on gün müddetle uza 

l•t .. d'" . tılarak 30- lkinci kanun- 939 pa,zar 
d'ın.' e ıor un Bır kılıç fmnı ye· tesi. saat (~) da. sıhhat müdürfüğün 

ı k d . de ıcra eddeceğı ve talıplerin usulü 
Aı asm an bır tü ı-· ·· · · d · . . . r u a-uvencam aıreainde ahnm•t vesiJralariyle ve 

rr d ·ye ın ıırdım. Barta mı"'" demedi temin.ıtt makbuzf1te rlıkt~ gelme 
'ırader.. leri n-., o~ 10206 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Meste"dici Musikisi, Ndıs Şaıkılaril e Sizi hayran bırakacdk 
daha göreceksiniz Bu: 

bir Şahe.'ler 

I..UPE VELEZ ve Al..FRE.D ROD 
Tarafından Y aratıl.ın 

ÇOGAN MIELODISI 
FiLMiDiR 

·-------·-.. ,-------·-·--------
BUGÜN 2,30 da 
Bir Ana Facıası - Göriilmiyen Suvari 

10198 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

J\ il 11 llTI [\ u: 353 ı 
f\a lml ı uılıı . ..!'J 6 l 'JJlJ 

f\rşrı tarılıı: 1617 /<JJU 

- Dünden artan · 

l 00 1. d 500 liraya kadar agır .. d . . k d hap'ıs ve ıra an uç ay an yır m: aya a ar 
para cezası hükmolunur. · b' ı b d . . .. .. d utazarrır olmuş ıse ır numara ı en c 

3 - Bir kaç kışı curum en m . .. · k d 'k' ı . cezası ikı yuz !ıraya a ar, ı ı numara ı 
hapıs cezası altı ay ve ağır para kadar ve ağır para cezası 150 lirada:-ı 
bendde hapis altı aydan otuz aya 
aşağ 1 namak üzere hükmolunur. 1 0 1 k d en iki fasılda beyan olunan fiiller zinayi 

Madde 462 - yu arı a geç · · ,.. L k .. h d . . d k ı an veya zinayı ırtıka ·, etme uzere ya u 
ıcra halınit: meşhu en ya a an . d'I · k .. 

'ld' . d h'ır"' göre şuphe e ı emıyece surette goru-h .. . fk"b edı ığın e zeva •· 
enuz ır 1 a k h d kız kardeş veya furundan biri yahud bun 

b" k ca veya arı ya u 
nen ır 0 f .

1
. h r ikisi aleyhi.,de karı veya koca yahud u~ul · 

ların müşterek .ıı ı veya e · f d · · · · . . k k alıud kız kardeş tar J ın an ışlenmış olursa fıılın 
den bırı veya er e y kizde bire indirilir ve ağır hapis cezası hapis ce· 
muayyen ol;m cezası se 

zasma tahvil olunur.. .. den beş seneye kadar hapis cezası veri · 
Ölüm cezası yerıne uç sene 

lir. 
90 

_ Bu f asıldıl beyan olunan cürümlerden dolayı açılacak 
Madde 4 k Ik rınesile ortadan a ar. 

dava altı ay ger-- . h 1 1 ı 1 k l 
d 516 _ Bir kımse er ne suret e o ursa o sun a ıarın men u 

Mad e . · l d . kul malını tahrıb veya ım ıa e er veya bozar yahud bun-
veya gayrımen 1 f 'k• . .. . . ·rse mutazarıır o :rn ta ra ın ş ı a)•etı uzerıııe bır sene}e ka· 
lara zarar ven · ı · 

h 
. yırıni liradan elit ıraya kadar ağır para cezasile cezalan-

dar apıs ve 
dır ılır. 

Eğer cürüm: . 
1 

_ Vazifci ınemuresınd~ı dolayı öç almak kasdile bir memur alc} -

hind;, _ Şahıslara karşı şiddet kullananlar veya 493 üncü maddenin bi· 

rinci ve- ikinci fıkralarında beyan olunan vasıtalardan biri ile. 

3 _ Aınmeye aid veya amme hizmetine veya bir mezhebin ayin ve 
"b detine mahsus binalar yahut! 378 inci madd .!de gösterilen envaa ela 
~i~ askeri binalar ve debboy ve tersaneler ve harp gemileri yahud abide · 
lcr veya heykeller veyahud mezarlık ve müştemilatı, 

4 - Setler yahu J musibetlere karşı im menin mu haf azası makıadıle 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----------- KILO-FIATI_..:.... ________ _ 
----- Satılan Mikdar 

En az 1 f.n çok 
K. S. K. S. Kilo 

Koza - -====-:-::::a..,....,5...,...-0 -1-9,50 -
Piyasa parlağı • 34,50 37 
Piyasa temizi - ,, l-33-,2-5--

CiNSi 
ı~ 

1 -,-----· _____ I ____ -------

----------Klevland 40 1 42 ill 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı ------Siyah 

ç f G 1 T ' __ 
- ·-------------- ·-----1-----

Yerli "Yemlik,. ı 
--"· -"Tohumluk., --5-.5-0 __ _ 

HUBUBAT 
~- --------

-BUfdayK~brı:-s ___ • 1 ---1- 1 -------
.. Yerli ·3]7 

- .. -Mentane 1-----
Arpa ---·-----
Fasulya ı 
Yulaf'------ - ------- --------
----------•-----:-~---~ Delice 
Kuş yemi ---=--=:.----=------·---- - --- . --------Keten tohumn 
---~----- -----·----- -------Mercimek 1 __,,,___---------- ---------

Susam 1 
UN 

-----=-------------~·------------Dört yıldız Salih 
üç .. " 
Dört yıldız. Do~ruluk 

üç .. .. 
Simit ,, 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

:.w / 1 / 1938 
l'~nc Santım 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Ha7Jr ı 5 21 ~1·',;.;.:'r..:..ı,____,. _____ , __ _ 
------------- Rayişmark 2. Kanun Va. 

1 

4 85 - F-.:....:__ ______ ----
---- rank ( Fransız) 3 33 

_~_1a_r_t ---"----~-4-~ ~in ( İ_!!giliz) _ ~ ~ 
_~_li_nd_h_a_z_ır _____ ~ ~ Dolar ( Amerika ) ! 26 1 29 · 

Nevyork 8 1 40 -Frank (isviçrc) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Se)'lan, Çin \e Cavadan c'oğıudu: do~ıu}a n.üesstse na. 

n.ma getirilen < n nıüı. ttl.ap, tHe ve k< ı. u?u Ç0}l~ıdH1 'tık uf ve itina ile 
yapılan haımanlaıdır. Her Zfvl.e gere Cfği~c n nun aralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif c:irs ve 1 Ü)ckliıkte ~ulu \t"-pcıhtln içoi~inde satılır. Ambalaj· 

larındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisİ)etin ;n trnıirratıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel '.eştkt.r ticaıetbrnt>sİ ve ıyı cms mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi dt>poları ; I~tanlul Ta~ nıi~Eııü ı No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vzkıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İst<n~ul . C. 

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

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

l~lUJI ~1 l AU>ıA 
CAN Kuo-rAQ.IQ. 

.. -

, 

YUSUF AYSAN 
. Müessesesi 

Bi'iimum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elt ktrık makirıaları , 
ve malzemesi leldon makinaları ve tesisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

....... . 
":' ... , 

"' • 1 --·; 

• 

- · 1 ... · ... ... 
' ı • 1 • 

; ... 1 ..... 

Abidinpaşa 
Noter 
10 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

Tl1RJCtY! 

ZIRAAiiiANKASt 
10170 _______________ , ________________________________________ __ 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Gf>celeri de vaki olac'4k n:uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayeneheınesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

22-156 10116 J\' umara : 200 

5 İnci mıntaka etibba 
odası idare heyetinden: 

21 I 1 I 939 Cumartesi günü 
Toplanacak Olan Odamızın Umumi 
içtimai Meşru bir sebep dolayısiyle 
28 I 1 I 939 Cumartesi gününe kal 
mıştır. Odaya mensup bulunan mes 
lekdaşların m~zkur günde teşrif et
melt'rini rica ederiz, 

10204 

• 
Türk hava kurumu Adana 

Satlık Bağ yeri 

Yılanlı mezreasında BayZ 

bağı civarında içinde kuyusu 

onbir buçuk dönüm bağ yeri 
tır. Almak isteyenler kız lisd 

sinda Merhum Abdurrahman 

evinde bayan Nakiyeye müraC 
mderi ilan olunur. 

8- 10 

__, __ ._.._,,, __ ...._...., ..... __ ___, 

İnşaat mühendisi 
alınacaktır : 

şube~nden: i 'Adana ikinci icra dai 

Askeri fabrikal~r Umum Müdürlüğunden: 

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü stalik hesaplarda beton armc 
ve mimaride mütt'hassıs olması şarttır. lsteklileıin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalariyle Nafia V t kal etinin ruhsatname
lcrini birer istidaya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu 

ilan olunur. 10162 10- 13- 15- 19- 21-24- 27-31-· 5 

• 

• • 
EViNiZE HER VAL.<IT 

• 

Şubemize ait kurban der ileri 
24 l 939 salı günü saat 15 de Ku 
rum binasında satılacaktır. 1 

isteklilerin o gün Kuruma gelme. 
leri ve şeraiti anlamak üzere Şl'be· 

1 

ye uğramaları. ve dellalı görmeleri il 

ve bundan başka mülhakattan bazı 

!arma ait deri şartnamelerini ve iha· 
le günlerini ögorenmek isteyenlerin 1 

yine şubemize başvurmaları ilan olu· 
nur. 

13 15- 18 - 21 10172 

• 
NEŞ'E VE ZEVı< GETIRIQ 

T ~şhir ve satış yeri : 

Hükumet caddesinde ,Ömer Başeğmez ticarethanesi 

9490 81 - 90 Tele fon: 168 

den 
Dosya No. : 939 / 126 l 
Bir borçtan dolayı mahc:.ıl 

nup paraya çevrilmesine kari 
len ve ( 61 O ) lira kıymet tak ' 
nan 547 parça manifatura 
25 I 1 I 939 tarihine rastlıyal 

şımba günü sa<lt 9 dan 12 yt 
birinci artırmaya konulmuş 01 
dan Belediye müzayede salo' 
bilmüzıyede satılac ıktır. Tak 
nan kıymetin O/o 75 ini bulmad 
dirde satış 3 gün tehir edilect 
1 ,' 939 tarihe rastlıyan cud 
günü ikinci artırması aynı 

yapılacıığı ilan olunur. 

Adana asliye 2 inci h• 
hakimliğinden : 

No: 126 
Adananın eıki tabakhane t 

sinde Ragıp Sepici evinde Sao 
Ankarada Toros Otc!inde ~ 

Mehmet a~eyhine ikame eyledr. 
davasının yapılan duruşmasın~ ç 
deialeyh namına çıkarılan dl 
Toros otelinne olmadıgındao 
geri çevrildiği gfüülmekle 
rnah ili iicam •i meçhul o'an 

Mı:hmede ilanen teblig,..t ifıı 
11 eylemekle ilanen davatiye 
ne karar verilmiş ve muhakel 
16 ı 2 / 939 perşemb~ saat 

edilmiş olduğundan mcıku. 
saalta mahkemeyi! gelıııe tiğ1 

bir vck il gi)n Jl~rme~liği taktıf'I 

lı ık eıııesin • gıyaben b;ıkıldca 

o'unur. 1 

Satılık arsa 

Yeni istasyon kar~ısıod' k 
metre murabbaı iki tarafı so'I 
bir arsa satılıktır. g 

l · 1 T·· k • •~10 stıyen er ur oc lgı rt1 s 
de Dr. Bay Hıyri karşısıfl~k 
Numaralı evde llbameyc rt1 

etsinler 4 - 10 _______ _,/ 

Umumi neşriyat müdıJİ 
Macid Güçliİ 

Adana Türksöıü mıt 


