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MiLLETLER CEMiYETi KON 
SEYi DUN MESAiSiNi BiTiRDi 

Konsey hiç bir fevkalade karar vermemiş 

ispanyaya gıda maddeleri sevki ile, Çin'e yardımdan başka bir şeyhalledilemedi 

lüzumunu beyan etmiştir. 

ASKER 
v 

KAÇAGI 
BiR KIZ 

BlR Y ANLIŞLIGIN 
ENTERESAN HfKA YESI 

[ Paris - K5nunsani ) 

Cenevre : 21 (Radyo) - Cenev
re mahafilinde bedbin bir havo es· 
me~..tedir. Mill::tler cemiyeti konseyi 
Çin hakkında kararını vermeden ev· 
vel birçok hatiplt>ri dinlemiştir; Fran· 

sa Çin'e yardım etmege devam ede· , 
ceğine, Sovy t deieg.esi de, hükume· 
tinin bu yolda hareket edeceğine dair 
hissiyatlarını izhar etmiştir. fngiliz 
murahhası da Çine alaka göstermek 

Konsey, Çine yardım meselesi ile j 
İspanyaya gıda maddeleri sevkini •ka· 

rarlaştırar k mesaisine :-.on vermiştir. 

Fransada ~adökale civarında kü· 
çük bir kasabada oturan Matmazel 
Süzan Bronyar kendisinin asker ka
çağı olduğunu bir celb kağıdiyle an
lamıştır. Genç kızın müracaatı üze
rine bu yanlışlığın sebebi anlaşıl
m1ştır. Süzan kütüge kaydedilirken 
yazan memurun bir hatası olarak er· 
kek kaydedilmiştir . 

Af g a nislana 
gidecek öğret 
menlerimiz 

Ôğrehnenlere maaşları
nın iki misli verilecek 

Ankara : 21 - Afgan Kültür 
işleri Müşavirliğine tayin edilen 
Maarif Vekaleti Urr.um Müfettişle. 
rinden Bay lsmail Hikmet bugün 
Afganistana haıtket edecektir. 

Maarif Vekaleti ile yapılan te· 
maslar netıcesinde arzu f'd~n Lise 
öğretmenleri Afgarıbtana gidtcl'k 

AMERiKADA iN Ti HA P 
MÜCADELESi NASILD•R 
Ruzvelti devirmek için 

sarfeden müdhiş bir 

RUZVELTIN 
RUZVELTIN 

[ Ncvyork- Kanunu
sani J - Ou Ponllıır A 
mcrikanın en eski ni'c 
)erinden biri \'tı ınulrnk 

kak ki dünyi nııı rn 7l' ll·ı 

iki milyon 
adam 

~ l~rdir. Bu Ôğrelmenler İçin bazı 
şartlar leı;bit edilnıiş Lulunmakta 

dır. 

• g in c.ıh sidiı. Onlaı ııı ~er 

\elı Hokf<'lh ı aıltsıı iıı ~U' 
s c r v c ı n d t rı l ı . ı ~ ö ı f;ı z ( 

Afg mistanJa vazif..: alacak Oğ 
rctmcııleıin nı&aşları ve kılım zaiw 
ldn işliy·c t! klir . 

Afg&ııİstandaki ç;ılışrn .. laıına n u 
~aLil me\Cul ıe~nıi nr.cş l aıırc. ,~j 
misli ücret olar tık Afg; ni~teın Ma j 
aııf Nnaıtli taıafındarı ktndil"ine 

vcr!lçcektir. ı 
Af j?ar.islana gidccc k n.uallim· 

l<·rin kadro!-u lamııml~nrr ak üzere ı 
1 dir . 

hıdı r. A i lcniıı idaı c el UJ~iiii!!E~·~1~ 
t ı gi ş 'ıket :erdt rı l) de 
iki l•·uc i ontsııa senede 
olltı milyon lngilız liı, sı 

Fakat kanuni hükumlere göre bu 
genç kızın asker olmaması asker ka· 
çağı sayılmaması için mahkemeye 
müracilat etmesi ve kadınlığının bir 
mahkeme ilamiy!e tesbit edildikten 
sonra nüfus kaydının düzeltilmesi i
cap eıınektedir . 

Kral Faruk 
Halife oldu 

Londra : 21 ( Radyo ) - Kahi· 
den alınan malumata göre, Kral Fa
ruk bugün büyük camide muntazam 

1 bir kalabalık arasında Halife ilıb 
edilmiştir . 

1 YAf-. UDİLER MESELESİ 

RUBLE' N İN 
BERLjNDE 
TEMASLARI 

Milli GÜREŞ 
TAKIMIMIZ 

u • . 

TAKIM ÇALIŞIVOR 
Bu yıl ki ecnebi temaslara ehemmiyet veriliyor 

- ,. _ 

/. nkara : 21 Güreş Fedrasyonu· 
ııu hu sene ecnebi temaslara büyük 
bit ehemmiyet vermektedir. Bunun 
için Ankaıada bit kamp açmışlır. 
Mılli takı'll ve en kuvvetli gürcşcile· 
ı i Ankara ya t oplamaktadır. Kamp 
bir mektep gibidir. Disiplin başla 
gelnıcktedir. 

fdmancılar Türk Hava Kurumun. 
da kalmaktalctr, ve B. K. ıarcıfından ı 
iaşe edilmektedirler. 

Kampıt iştirak edenler hafla için· 
de kamptan çıkama1lar. Yalnız Cu
maı lesi saat on birden Pazar cıkşa
mına kadar seı bcsttirlcr. Gürcşcilerin 
her dakikası aşağıdaki programa 
baA-lıdır: 

7,30 Kalkmak, 8 Hafif jimnastik, 
8,15 Çay, 8,30 Hava Kurumundan 
ayrılmak, 9,15 Yürüyüşe başlamak, 

11 Yürüyüşten avdet, 11,45 Yemete 
gidiş (Kulüpten) , 12 Yemek, 12.30 
Yil tmak, islirnhat, 13,30 Kalmak ve 
kulübe hareket , 14 Dersler, 16 Gü· 
rcş, 19 Kulüpten çıkış , 19,15 Akşam 
yeıneği, 19,45 lstir .. hat V. S, 21,30 
Yatmak, 

Buna goı e: güreşciler her gun 
saat 16 dan l9'a kadar güreş idma· 
nı yapmaktadırlar. Bu idmanlar için 
Hacıbayram eski bir mescit mükem· 
mel bir surette düzeltıJerek çalışma 
;,alonu haline getirilmiştir. Yerler 
parkedir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

İrlanda lngiltereye 1 

daima sadıktır 

Ber!in : 21 - Enternasyonal mü 
haciılc:r komis)'onun feykolade sala 
hiyeldar murahhası Rublt', leıeichs 
lıankı, rasidenti Dr. Şaht,la bu güne 
kadar ycıpılan müukereler pek rr.ü 1 
said Lir ş'!kilde Ct'reyan etmiştir. 

Her iki tarafm kanaalınca Yahu - - - - - -------

dileriıı hicretini kolaylaşdıran para SÜRÜP GIDc.N (.,ENUP MESELESi 

Lu, lra : 21 ( Radyo ) - Son 
suikastlıuı ve frlanda hadiselerini 
mevzuu lJahseden bir rn :bus, lrlan· 
chı nın f ngiltrrere sadık olduğunu 
ve daima sadık kalacağını Ut'yan 

fabrıkaları da vardır . 
Ameıikada 011 Ponl ai · 
it.sinin parm:ığı olmıyan 
sınai iş hemen hemen 
yok gibidir. 

Nevyorkun kenar mahallelerinden birisi 

meselesini bir düzene koymak mak 
sadiyll· St':yahatini temdid ve Bet lin 

makllmında bir anlaşma}'l tahmıne 
çalışın Ru'llı!c ile yapılan müzalce 
relerin miis'>et bir netiçeye bağlana 
cagı z m olunmakdatır. Bu hafta ni 
~ayetincle Rublee,in dört sene plani 
ıcracısı Göring tarafından kabul edi. 
leceğide mümkündür. - etmiş ve son sııikastle alakadar 

olarak görülüp tevkif edilenler hak· 
kında tehadüs edenlerin hakikati 1 

çıplaklığıyle söyliyemediklerini,çünkü 1 

gizli kuvvetler tarafın.lan tazyik j 
edildiklerini ilave etmiştir. 

Du Ponl ailesi şimdiki reisiçiiın· 
bur Ruzveltin baş diişmanlarındandır . 

Tesadüfe bakın ki bu aile son intihap 
!arda Ruıvelti devirmek için bir mil 
yon dolar sarfederken Ruzveltin üçün 
cii oğlu Du Pont ailesinin en nefiz 
efradın Jın birinin kızı Ethelile ni~nn 
lanmıştı. 

uriyede muhalefet gru
u büyük bir kuvvet oldu 
amdanümayişdevam ediyor 
Şam 2t: ( Huausl )- Şamdan gelen haberler çok karı,ık· 

tır. Surlyenln her tarafında bUyUk bir kayna,ma ofduiu ve 
hrlhl gUnlerln arifesinde bulnduiu teyld edllmektedlr. 

BUtUn Suriye bir kazan gibi 
kaynıyok. 

Ş.ıın : 21 ( Hususi )- Nümayişler 
<:cc gündüz devam etmektedir Dok 

or Ş'!hbender günde en az on nut11k 
söylemekte ve halkı kendi lehine hare 
kete getirmektedir. 

Vaziyet çok ciddir. 
Şehir hala kapalı bulunmaktadır. 
Şurircnin her tarafından Şehbc 

'd n dere teyr telgrafları }ağmakta ve 
rnuhalefel gur .. bu mütç.rrıadiyen kuv 
v cıJcıınıcktedir. 

Franko vaziyete 
tamamen hakim 

Levida : 21 ( Radyo ) -- Ge· 
ncral Franlco kıtalara Katolonya 
C«"phesinde süratle ilerlt'mektedir . 
Frarıkocular bu mıntakıııda büyük 
bir ~chri rlaha almak üzeredir. Asi 
kuv1ı1et&... vaziyete t•111•ınen hikim 
bulunuyor. 

Aile efıadıııııı biı biıint' bağlılığını 
lıilcıılcr iki gencin sevişcı ek evlenme 
!erine şaşmışlardı . Lakin aşkın ferman 
dinlemiyeceğine neticede her ilci la- ! ÇANG K 
raf da akıl crdirıni~ ve bu :birleşme - AY-ŞEK 
ğe kendılerini alıştırroışlardır . 

J\ınerikada ilk barut fabrikasını 

kuran lrence Du Pont ufak bir ser· 
maye ile işe başlamış fabrikanın bü
tün tesisatını Fransadan getirtmiş ve 
fabrikayı tesiı: ettikten :altı sene gibi 
kısa bir zaman sonra Ou Pont ailesi · 1ı 
nin vaı idatı dev adırnlaıla artmağa 
bıışlaınışlır. 

Amerika dahili harbi barut sarfi 
yatını hir ;lenbire arttırmış, Du Pont 
lar bir kaç ay içinde üç dört barut 
fabrikası daha kurarak milyoner olu 
verrni~lerdir Umumi Oarb onların 
milyonlarına milyonlar katmıştır. 

Aile erk~k evlad bakımından 
pek şanslı çıkmıştır. Ailenin kızları 
ne kadar aile bağlarına bağlarına 
bağlı kalmamışsa erkek çocuklar Du 
pont isminde o kadar sadık kalma 
şiar ye el birliğivle çalışarak serve 
tin dağılmasına mani olmuşlardır 

1889 senelerinde ölen Henry Du 
Pont tamamen 40 sene aileye reislik 
etmiş ve onu refahtan ref a koştur· 
muş bir acJarndır. 

Henry gayet l'ksantrik bir adam 
dı. Katiyen lcitib ktllanmaz, butdn 
mektuplarını tüy bir kalemle bizzat 

- Gerisi ikinci sahifede -

Çin meclisi 
ı·eisi oldu 

Şanghay : 21 ( Radyo )-Alınan 
haberlere göre , Çin orduları Baş
kumandanı Mareşal Şang Kay Şek 
bugün Çin milli Meclisi Reisi tayin 
olunmuştur. 

Çek haı iciye nazırı dün 
Berline gitti 

Prağ : 21 ( Radyo ) - Çek ha· 
riciye nazırı Berline gitmiştir. Nazır 
Bay Ribbentropla görüştükten sonra 
yarın ( bugün ) dönecektir. 

Balk an Merkez Bankaları 
Direktörleri toplantısı 

Ankara : 21 ( Telefonla )- Bal· 
kan antantı Devletleri M .:rk~z Ban 
kaları Müdürleri toplantısı nihayet 
bulmuştur. Müdürler, muhtelif para 
meseleleri üzerind,, tam bir fikir 
mutabakatı müşahede etmi~lerdir. 

-
FiLiSTiN f\ONFERANSI 
SUYA MI DÜŞÜYOR ? 

TELERI SONUNA KADAR MÜCADELEDEN 
ARAP ÇE KLARINI t L A N ETMEKTEDiRLER 
YILMAYACA 

Londra: 31 (Ra"dyo) - Yüks~~ 
Arap ~.omitesi Filistin meselesını 
müzakere etmek için Londra da top· 
!anacak olan yu\'arl ık masakonferanı;~ 

kd' Sebebı na iştiraki kabul etmt:me ır. ~ 
bu konferans mutedil arapların da ka 
bul edilmesidir. Ha 

Kahire: 21 - Harbiye na11rr. . 
. t 'f nı vermıştır. san Sabri paşa ıs ı ası . . 

Harbiye nazırının verdiki i~l.ıffadı;urdetı 
· B ish a e e· çok şayanı dıkkatlır. u 

Londradaki Filistin konferansına 
gidecek olan aza bizzat Başmüftü ta 
rafından seçilmiştir. Müftü konferan• 
sa iştirak etmiyecektir. 

Londra konferansından takip edi· 
lecek yol bakında Beyrutta verilen 
karar ~udur. 

926 danberi ileri sürülen metali 
batın tahakkuku için aşağıdakj şart· 
!arın lngiliz Hükumetince kabulü la· 
zımdır. 

Gerisi üçüncü sahifede -niliyor ki: .. b ğünkii 
tıHükuınetin takip ettık~ ' kuıı:.ı· e ----- ---------

d nun ıstı il ın siyaset (Mısır or usu b' 
· d' Namuslu ır 

lamaıniyle mugayır ır . f 
asker ve vatanperver biradı\~ . sı a· 
tiyle bu vaziyet karşısında. ıst~faKdanl 

1 d vazıyetı ra a 
b:::e~m~~eiS: ~;.:di~~ müsaade de 

verilmiştir.• M h t 
istifa Başvekil Mehm.et . ~ mu 

f d kabul edılmıştır. Ye· 
paşa tara ın an k 
. . d · ıecek adam aranma · 
rıne tayın e ı 

tadır. 

Siyasi mahafile göre~ 
Harbiye Nazırının istıfaşından son 

ra kabinenin va·dyeti çok sarsıl.mıştır. 
Bunu bir kabine buhranının takıb et· 
mesi muhtemeldir. 

Bcyruıta Başmüftü ile görüşmek 
ten sonra tayyare ile buraya dönrn 
Filistin Liderleri, Beyrutta verilen ka 
rarı Yüksek Arap komitesine bildiri! 

mi~tir. 

1 BUGCN 
-------- ~ 

iç •ahlfelerlmlzde 

Pamuk Kültürü 
( Zirai bahisler ) 

• Bir Hırsızlık 
( Hıkaye) 

• 
Roma Seyahatinin 

hakiki manası 
(Sı) asi balıüler) 

• 
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ROMA SEYAHATİNİN 
H KİKİ MANASI 
Müzakere "ı,:.n yapılmamış olan L u zipretin faydası, geniş mik)'asta 

psıkolojık mııhiytlte olıruştur. Fahl Avrupanın bugürkü meseleleri de 
kısmen psikolojık mahiyettedir. B. Çtmbeıla}n'in Avrupa sulhunun mi 
marisini kurmak uğrunda bir kere daha gayret saıfettiğini dünya efka 
rına göstermekle ruhi olduğu kadar pratık bir fayda fide etmekten hali 
kalmamıştır . 

Unutulmamalıdır ki, Romaya vaki olan ziyaret, l:l. Musolininin samimi 
bir daveti üzerinedir. Bu davet, B. Çemberlayn'iıı Münih konferan~ı 
esnasında hatırda kalacak roller oyncdığı sırada yapılnıışlı lıalyan hal· 
kının lideriyle temasını muhafaza ve temin fırsatını verecı k olan böyle 
bir daveti reddetmek, 3. Çemberlayn'in siyasetinin tamamen aksi olur 
du. Ve bu hal aklıselime de muvafık düşmezdi . 

lngiltere Başvekili, Avrupaya birbiri ardınca yaptığı ziyaretleriyle, 
sulh arzusunun sarih olmadığı yerlerde bu arzuya kuvvet ve hareket ver 
miştir. Başlıbrşına L u, i~mal edılir bir muvdfakiyet değildir.,. 

TAYMIS 

ZiRAi BAHiSLER 

PAMUK. KÜLTÜRÜ 
Sovyet Pamuk rekoltesi 
ve istihsal vaziyetleri 

Sovyetltr Biıliğ>nde 1938 sene 1 
sinde paır~k re~oltesi, bilhassa zın 
g;n olıruştur Kııgızisl;n Ci:n,l:uri / 
yetinde, hıktcr b2~ıra v<sati olaıı;k 
16, 1 kental mahsul elde edilmek su 
retiyle, çok muvaffakıyetli neticeler 
alınmıştır. 

Diğn Ci'm~uriıttlcrde de şay~nı 
kayd deıecede iyi mahsul elde tdil 
miştir Taciki>tan' da hektar 1-a~ına 
vasati olarak 15,7 kental, Ermenis· 
tan, da rrktar bşına vasati olarak 
1.5,3 ktntal, Özbekistan, daihektar 
başına vasati olarck 15 2 kental 
rekolte alınmıştır. 

!arın mikdarı gittikçr artmaktadır. 
Ôzbekislaıı'da yalnız Andıcan mırı 
takasında. milyoner kolkhozların 
ade.l i, geçen sene 36 iken bu sene 
50 ye çıkmıştır. 

Sovyet Ukrayna 
Entelektüelleri 

Moskova : 21 -Son yirmi sene 
zaı fında, Sovyet Ukranya'da, büyük 
yük ekseriyeti işçi ve köylüden gel 
me muıazzam bir etelektiiel ordusll 
vücuda gel111iş bulunmaktadır. 

.. ~un~." ~n b,"şlıca amillerinden 1 
bıı mı, f.~~umetın entelektüel kadro I 
lar teşkılı maksadıyle yüksek tahsi 
le verdiği elıtmmiyet teşkil etmek 

tedir. • 

İlk tedrisat 
müfettişleri 

Yedek subay olanlar ne 
yapacak ? 

Pehlivan güreşleri 

Bayramda Misiste 
yapılacak 

Ceyhan mu ha birimizden aldığı· 
mız malumata göre , Misis nahiye· 

Yedek subay olan ilk tedrisat sinde önümüzdeki Kurba~ Bayra 

1 

1 

... ---·----' 
Pr. Bossert 
Ceyhanda 

Profesör Ceyhan Halke
vinde de konferans verdi 

Az- •• oz 
azelelerin yeni neşriyat 

sülıınlar ında, hemen her· 
gün, yeni çıkan birkaç 

kitap ismine rastlamaktayız. 

ilk bakışta bu, çok memnuniyet 
verici bir hadise olarak nazarı dikka· 
li celbetmekle; fakat kitapçı vitrinle 
rine sıralanan bu kitaplar kaııştırıldı· 
jl'ı zaman derin lıir inkisarı hayale 
düşüliiyor. 

Niçin? 
Bunun sebebini birkaç cümle ile 

hulase edelim: Yazılan kilaplarııı yüz 

~üf~~tişler~, nereye . giderle:se asker 1 mındn Misis ve Havran iye köy san· 
lık şubelerıne yazı ıle malumat ~e~· I dıkları menfaatine güreş müsal:ıa· 
meğe mecbur tutuluyorlardı. Kultur kası tertibedilrcektir. 
Bakanlığından dün şehrimi-ıdeki ala Müsabaka Bayramın ikinci Çar 
kadarlara gelrn bir tahminle bir zor şamba günü yapılacağından gerek 
!uğun ortadn kaldıııldığı, ır.üfettişlerin Adana ve gerekse Ceyhan köyle· 

Birkaç gün şehrimizde tetkik· 
lerde bulunan Arkeoloji Profesörü 
Bay Bosserl, dün Ceyhana muva· 
salat etmiş ve bir konferans ver. 
miştir . 

Şahid ve ehlivukuf 
ücretleri meselesi 

J de doksanı tercüme ve Adatepe ve 
geri kalan yüz de onun altısı da hiç· 
bir miina vermiyen şekilsizliklerle do· 
lcdur. 

bundan böyle senelık su~ay yokla inde bulunan ünlü pehlivanlar 
maları esnasında şifahen veya yazı davtt edilmiş ve şimdiden hazır. 
ile merkezlerinin bulunduğu yerdeki lığa başlanmıştır. 

k l'k b J • .. acaat •decek Bu gereş müsabakasında başa as er ı şu e er ıne n.ur ' 
leri ı e mrrkrzlcrinden ikametgahları 25, başaltına 15 ve orta yada 1 O 

d 
· . k . . kk t Ura mükafat verilecek ve kalan 

nı eğıı tıı me sızın mu va 3 en ayrı varidatta bu iki köy sandığına ya· 
lanlaıın ise askerlik ıubelerine bu 

syrılışlarını bildirmeleri muvafık fÖ 
rüldüğü bildirilmiştir. 

Birinci Orta okulunda 
dün geceki toplantı 

Ş e h r i m i z Birinci Orta 
okulunda dün gece saat yedide ço 
cuklar velilerine verilmekte olan 
mutat toplantılarından birisi d•ha 
yapılmıştır . 

Bu toplantıda çocuk velileriyle 
Terbiye bakımından musahabeler 
yapılmıştır. Bilahare velileıe çay ve 
pisküvi ikram edilmiş ve çocukların 
hazırladığı piyes temsil edılmiş ve 
müzik de iştirak etmiştir . 

Bazı fırınlar 
açılacak! 

tırılacaktır. 

Bay Reşad Nuri 

Oı ta Tedrisat Müfettişlerin 
d~n Bay Reşad Nuri şehrimizde 
Orta Tedrisat okullarında teftişle· 

rine başlamıştır 

Nafia müdürü 

Yerii nal•a müdürü bay Salim Şf'b· 
rimize gelmiş ve vazifesine başla· 

mıştır. 

Amerikada intihap 
- Birinci s&hifeden aılan -

Bir dava için taraflardan istifade 
olunarak şahit ve ehlivukufa tasfiye 
olunan ücretlerle keşif masrafı, Ha 
kim ve memurlara ödenen yol taz
minatlarından (hava kuvvetlerine J 

yardım vergisi kesilmemesi karar· 
!aşmıştır, 

Nişanlanma 

Adananın yetiştirdiği kıymetli 
gençlf'rden Eczacı Bay Sadi Akü 
nal ile Bayan Neriman Tarsusun 
dün Halkevi salonunda hususi da 
vetliler önünde nışan törenleri ya 
pılmıştır. Gençlere saadet dileriz. 

Hadi Kiper 

Bir müdeddenb.,.ri lstanbulda 
bulunan Operatör Hadi Kiper 3v· 
det etmiş ve hastalarını kabule 
l:aşlamıştır 

Orta Asyanın en 
Büyük Barajı 

Belediyece geçen teşrinievvelde 
1 

kapatılmış olan bazı fırınlar bir kaç 
gün sonra açılacaktır. Bu fırınlar, 

belediyenin şerai:ine uygun bir ha 
le getirilmiş olacaktır. 

kendısi y~zardı. Aayet muhafazakar 
dı. Siyaha beyaz diyecek kadar ina 
dcı idi. Bütün bunlara rağmtn piya 
sadaki rakiplerini kolayca ezmesini Moskova : 21 - Kırgızistan 
bilmişti. Cümhuıiyrti rlahilinde Celalabad'a 1 

Du Pontların ôrasında ~imdi}·e 30 ki!onetre mesafede, Orta Asya 1 

kadar zikre değer bir kavga çıkma nın bu bakımdan en muazzam eseri 
mıştır, Yalnız bir d,.fasında Pierre rıi teşkil edecek büyük bir baraj. 
Du Pont adındaki genç, evli olması- halen inşa edilmektedir. Kaea Der· 
na rağmen uzak akrabalarından biri ya ırmağı üzerinde Kampır Rvat 

ŞEHiRDE HAVA 

Bu kitapların bazıları içindeki S3 

lır lar, bir dünya güzellik mü sa baka 
sında Jüri önünde zincirlt'nmiş muh· 
telif millet vücutlarının, kan, ruh, hara 
ket imlizaçsızlıklanna pek benzemek· 
tedir. 

Lugal ~ahifeleri arasından seçilip 
dizilmiş otan bu kelime zincirleri, ı p· 
k r, güzellik musabakası sa fonu için· 
deki sıralanmaya benziyor. orada 
nasıl ruh imtiz;;cı yoksa, bu gibi ki· 
taplarda da mana, s;!sile ve kı) mel 
bulamıyoruz. 

Yazıların ruhu fikirdir. Yazarken, 
fikirleri, kelime bulmakta harcamak 
clejj'il, kelimeleri fikri süslemekte har· 
caınah. 

Az ve öz daima iyidir. Çok ve fena 
neye yarar. 

TANGÜNER 

Milli takımımız 

- Birinci sal>ifeden artan -

Duşlar yapılmıştır. Sobalar ku 
ıulmuştur. Güreşcileıin her türlü 
ihtiyaçları Federasyonca temin edil· 
mektedir. Bu salona 8X8 lik hir 
minder konmuştur. Güreşcilerin id· 
manlarını her gün Federasyon aza · 
sı, antrenör ve diğer hocaları yakın 
dan takip ediyorlar. fdmı:n zııran 
lan Salona ancak Federasyonunun 
müsaadesini alan kimsrler g1rebili· 

• yor. 

Bir çak kc.lkhozlar, dünya pa 
rruk ~ülıüründe şimr'i>" kadar va· 
rılmamış bir randıman derecesini 
~ulmuşlardır. Ezcün.ı,., Ôzbrkistan, 
da Stalin kolkhozunda Allanazar 
Alimov'un idarrsindtki çifçiler gıu 
pu, hrktar başına 125 kental, Kızıl 

Azerbaycan kolkhozunda Kudret 
S;mtdov gru~u da 100 kental pa· 
rrıık istihsal etmiştir. 

Yalnız son iki btş yıllık plan 
, devreleri esnasında, Ukranya yüsek 
t mrktepleıi 103,000 mütrhassrs ye- 21 KANUNUSANi 939 

ni sevmiş.~ile bir skandal çıkmasın 1 g<"çidinde yapılan bu haraj sayesin. 
diye hemen o kızı firmanın katıpleri : de. F ergaııa ovasında 175.000 hek· 
nden biriyle evlf'n ~irmiştir. Lakin bu tar münbit arazi sulanacaktır. Sula
macera burda bitmemiş, birbirlerini nacak arazi; büyük ekseriyeti itiba· 
delice seven geçler gizli buluşmağa ' riyle pamuk ve pirinç tarlaları ve 
başlamışlar. Bu da du pont ailesine : bağdır, 

Bu kampta şimdiye kadar yapı 
lan kamplarda tatbik edilmeyen ba 
zı mühim şeyler de vardır: Güreşci 
lere Adabı muaşerel, okuma ve 
yazma, musiki, ve hfsap dersleri 
veriliyor, her hafta Çarşamba giinii 
sinemaya götürülüyor. Halkevi hare 
ketlerinden istifade edıliyor . Güre! 
cilerin çalışmalarında "Rakipli çalı, 
tırma" sistemi kabul edilmiştir. B~ 

suretle Milli takımın azaları karşila 
rında daima bir iki rakip bulmak· 
tadırlar . 

Yüksek istihsal, yalnız böyle 
müteferrik gruplarda değil, fakat 
hazı kolkhozlaı ın heveti umumiyf'i 
halinde de elde edılmiştir. Netekim 
Özbekistan' da bir kolkhoz, 490 bek 
tarlık arazide hektar başına 40 ken· 
tal pamuk mahsulü almağa muvaf· 
fak olnıuştur. 

Sov)etler Birliğinin irva edilmi 
yen mıntakalarında kain pamuk ze
riyatı kolkhozları da, bu srn•, bü 
yük terekkıler göstermişlerdir. 

Kııım 'da "Leninin sesi" kolkho· 
ıu, hektar baıına 1 2,2 kental, Kras 
nodar mıntakasında "İntibah" kolk· 
hozu da 12 kental pam~k istihsal 

\ tiştirmiştir. Bunlardan ~ 41 bini mü 1 

• hendis, 28 bini muallim, 13 bini dok 
tordur. Ukranya sanat mektepleri de 
bu zaman esnasında 192,000 müte 
hassıs ttkni•iycn yetiştirmiştir. 

1911 ~enesiııde, Donetz kömür 
havzasında valnız 764 mühendis v! 
teknisiyeıı vardı: ha~uki bugün oıa· 
da çalışan mühendis ve teknisiyrn 
!erin adedi 17.000 dir. 

1914 senesioJt>, Ukranya'da 
45.483 muallım ınevcttu; bugün ise 
181.507 muallim vardı. 1914 sene· 
si,1de aJedi 6.000 olan doktorların 
mikdarı da halrn 23.000'e çıkmış 
bulunmaktadır. 

Mkranya traktör İstasyonlaıında 

Dün şehrimizde gök yüzü ka
palı ve hava hafif rüzgarlı geç 
miştir. En çok sıt"~k 14 derecı~ idi. 
Geceleri en az sıcak 4 derecedir . 

15,000 ziraat mühendisi ve teknisi 
yeni çalışmaktadır. 

Bütün bu mütehassısların hemrn 
hepse, son yirmi sene içinde, Sovyet 
vüksek mekteplerinde yetişmiştir. 

Ukra'lya'nın kendisine ait lıim 
akademisi de mevcuttur. Yirmi bir 
şubeden mürrkk•p olan bu akade· 
mide 848 ilim adarı,ı, ilmin muhtelif 
lıraşlar üzerinde çalı;m~ktadır. 

şiddetli bir dedikoduyu mucip olmuş Bu Barajın inşaatı süratle ilerle· 
ıur. Nihayet Pierre karısından, sevgi mektedir, inşaat 1940 senesinde 
lisi Je kocasından ayrılmışlar ve ev 1 tamamiyle bitecek ve sulama işleri· 
lenerek du pont ailesinin yakınında 1 ne hemen derhal başlanacaktır. 
güzel bir maııkane satın almışlardır. Konserve 

du por t ailesi onlarla barışma 
mı~. hislerine mağlup olarak böyle Endüstrisi 
bir yolsuz iş y~ptrkları icin onları 

bir türlü affdmemişlerdir. 

du pont ailesi, Fordun rn büyük 
rakibi olan Geııe:al Moıors da sa 
tın almış bulunmakla Jırlar. 

O.ıld rın serveti milyarlara lıalis 

olınuşlur. 

Sovyd endüstrisi, 1939 senesi 
zarfında, 1938 senesine nazaran 
212 milyon fazlasiylr, 1 milyar O!s5 
milyon kutu konserve istih al ede 
erktir . 

etmiştir. 

Son on sene içinr1r Sovyetlrr 
Birliğinde umumi pamuk istihsala 

,..~----~----------------------_,.,~~--------------------------------~-~~---""\ 

tı, üç mi3line çıkmış bu 1unmaktadır. 

Bu istihsal içinde uzun fıbreli p•muk 
cinsi randımanı da mahsus derecede 
yükselmiştir. 1933 senesinde 29 
milimetreden uzun pamuk !ibresi 
randımanı yüzde 6, l iken, bu sene 
yüzde 81 'd <;ıkmıştır . 

Kolkhozlar arasında ) üksek ist ih 
sal için yarışma, bu neticelere Üze· 
rine biiyük tesirin icra etmiştir. Ha 
len natemam bulunan malümata gö 
re, yalnız Ozbekistan Cümhuriyetin 
de 2.245 kolkhoz bu yüksek istih · 
sal yarışına girmişti~. 

H g-arhf' gitmek istedikçe şaı k. 
gitmeğe mrcbur olmuı, nev.nidi için 
de genıinin seyrini değiştirerek yo· 
luna Le Mair, bogazını gı.çmek su 
retiyle devan1 teşebbüs el nişti. Da 
ha yarı yoldayken rüzgar şimali 
garbinin şimalindrn doğru esmeğe 

ba~lanıış, birdenbire barometre düş 
müş ve Don Kalen gem· yi tekrar 
geri çeviıt'rek siklon kadar meşhur 
bir fırtı ıaoııı önünden kaçmağa baş 
lamıştı. Bu patırtıda Mary Rogersin 
kayalara oturmasına kıl kadar bir 
şey kalmıştı. Tamam iki defa kap 
lan Kalen Diego Rami•eg kayala•ı 
na doğru gitmeğe nıe-bur kalmış 
ve bir defasında, kar tipisinin ara 
ladığı bir sırada, birçok gemilere 

arba Kaçı .. 
-11-

kara ve meş'um bir mrzar o1muş o 
lan granit kayalarını çeyrtk mil açık 
tıı görerek hemen dümeni alabanda 
etmek suretiyle yakayı kötü bir akı 
betten zor sıyıımıştı. 

Rüzgar mı? Kaplan Don Kalrn 
otuz senelık deniz hayatında böyle 
rüzgara raslamamıştı. Kaptan bunu 
söylediği zaman Mary Rogers faça 
daydı v: kaptanın sözü hiter bitmez 
şiddetli bir sağanakla gemi lombar 
ağzına kadar suya gömülmüş, fırtına 
yeni bir tehevvürle, sanki kaptanın 

bu ifa 1 e~ini tPyid etmişti. Geminin 
y•pyeııi maystra ydkeni 'parçalan· 
ınış di~er yelkeıılnrinden beşide sım 

sıkı lıağlı olJukları direklerinden 
çözülerek liyme olmuşlardı. Or 

talık ağarmadan Mary Rogers ta. 
marn iki defa bü§bütün suya gömül 
müş gü ırer leye hücum edtn ~uyu 

denize akıtmak için alelacele gemi 
nin küpeştelerinde kocaman df'likler 
açılmıştı. 

Kaptan Don Kalen güneşin yüzü 
nü ancak haftada bir defa, o da bir 

lahz• göre1 iliyoıdu O r dd.sın la 

ö~le üzeri güneş on dakıka ka ·hr 
görünmüş 1 u kısa ömürlü saadeti 
sıkı bir rüzgar takip etmişti. Vaıd 
yalar birçok yelkenleri alelade indir 
mtğe diğerlerin de camadana alma 
ğa mecbur olmuşlardı. 

Rüzgar kesif bir tipi getirmişti. 
Kaptan Don Kalen günler günü ci. 
helini tayine imkan bulamamış ancak 
kara hördüğü vakit puslasında tas 
hihat yapabilmişti. Denizi ve gökü 
sanki kurşuni bir kefen sarmıştı. 
Bulutlar kurşuni, iri köpüklü dalga 
lar ,kurşuni, hatta arasıra geçen Al
bartos kuşlaı i bile kurşuni bir renge 
bürünmüştü. 

- Sonu var -

Bu kamp Nisanın sonunda 
c•ktir. 

bite 

Gayip çocuk 

F utoğrafrnı yukarıya koyduğ11 

muz. 931 doğumlu kondöktor f-1 11 

yio oğlu Halil lbrahim bundan 
mi gün evvel istasyon civarında gı 
zerken gaip olmuştur. görenleriıı 
ni istasyon karakoluna ve>a matlı' 
amı:ıo haber vermeleri insaniyd P 

mma rica olunur. -~ 
Çocuğun üzerinde yün bir c~ 

beyaz çizgili siyah kısa paıı 11 

lon vardır. 

t 

Elde edilen yüksek fekolteler, 
kolkhozculaıın kültürd hayatı üze· 
rinde de iyi tesirlerini göstermekten 
hali kalmamıştır. Milyoner kQlkhoz· ~---------------------------------·--............................................................. "'!9----~--------............................. __ 1-7 10208 

-
' 

bı 

çi 

s 

p 
b 
il 
rı 

b 

s 



a· 

c 

c 
z 
c 

o· 

n· 

ar· 

u· 
lü 

ir 

ırı 

.an 
un 
ili. 

pı 

ba 
şcı 

ve 
lerİ 
'inÔ 
~art 

:-.;;.-. ·ı ' 

HIRSIZ 
Asansör, ufak 

bir sarsıntı ile Ü 

çiincü katta durdu. 

Sabahın saat üçii 
idi. Asansörün ka 

----. ........... - Nakleden. • .... • 

[F!~~:-~ .. :~~~ .. J 

zileti arasındaki 
bir Puare, lirikler 
arasındaki bir Pe 
töfi idi. Halbuki 
onun oğlu ne ka 
dar geri kalmış ! 

cedlerinin mesleğine aşık ve sadık, 

sarışın mavi gözlü, yakışıklı bir deli 
kanlı .. mesleğinin k.:ılitesi dr afında 

•• •• surup 
cenup 

giden 
meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

l - Filistine Yahudi muhaperetinin 
durdurulması 

2- Yahudilere toprak satılmasının 
yasak edilmesi. 

3 - Filistinio taksim kabul etmez 
bir arap ülkesi olduğunun İngilterece 
kabulü. 

4- Irak ın Jahedc:;ine benzer bir 
muahede ile Filistine istiklal verilmesi 

Eğer bu talepler Ingiltere Hlikü 
metine kabul edilmezse Filis!inde so 
nuna kadar silahlı mukavemete de· 
vam edilecektir. 

Satıhk arsa 

Seyhan 
ğünden: 

P. T. müdürlü-

1-ldare ihtiyacı için 25 X 40 
ebadında 1500 ve 40x62 ebadında 
da 1500 ki ceman 3000 dikişsiz ve 

ağızları kapsullu para torbası, nümü. 
ne ve şartnamesi veçhile açık eksilt
me suretiyle alınacakt r. 

2- Torbaların tahmin bedeli 
2700 lira olup muvakkat teminat 
202 lira 50 :.kuruştur. 

3 - ihale 28- 1--939 cumartesi 
günü saat 11 de Seyhan P.T. bina
smıia eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. pısmını kapadım. Ay ışığıyle hafif 

bir aydınlık !çinde olan koridorda 
ilerlerken, bir delikanlının, apartma· 
nımın kapısını açmağa uğraştığını 

birdenbire far kettim. 

tereddüt ~tmek caiz ise de, ddikanlı Yeni İstasyon kar~ısmda 570 

nın haris bir adam olduğuna şüpbe metre murabbaı iki tarafı sokak olan 

4--Taliplerin bu İşe ait şartna
me ve mukavelename ile torba nu · 
munelrrini görmek için müdürlük 
kalf'm ş~fliğine ve eksiltmeye iştirak 
edecekleıin de ihale gün ve saatın· 
da muvakkat tem!natlariyle birlikte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

yoktu. Başında lacivert Lir kasket, 
sırtında da, bir kibar evinden aşırdı 
ğı l·elli olan lir fngiliz paroesüsü 
vardı. 

bir arsa satılıktır. 
lstiyenler Türkocağı mahallesin 

de Dr. Bay Hıyri karşısında 174 
Numaralı evde llhameye müracaat 
etsinler 5 - 10 10186 

10173 13 18 22-27 

Yanına yaklaştığım zaman her 
ikiı1,iz de donakaldık. Yabancı ada· 
mı ay ışığında yakından tetkik eder 
ken, karşımdakinin, mavi gözlü, so· 
luk benizli sevimli bir delikanlı ol· 
duğunu gördüm. Bunun üzerine ba· 
ğırarak, ona: 

- Ne arıyoısunz burada? diye 
sordum. Elime satıldı. 

- Buldunuz, buldunuz da. soya
cak benim evimi mi buldunuz? dört 

odılı bir ikanetgal-ı höyle bir zah· 'I 
mete cidden değn mi sandınız? gör Madam M ·rnya Zevcini Öldüı müşmüdür? Cinayetin Yegane Şahidi ve 
diioiiz mü, işte buna ihtisas kıtlığı ' Mahkemeye Celbedilen Çocugu acaba n! söyliyecek? işte. Buna 

- Muhtert'm beyefeııdi, size yal 
\ıatırım . bağırmayınız. Benim mt>s 
leğimi mahvetmeyiniz. Bt-n kendili 
ğımdrn uzaklaşrnağa ve çöp sandı· 
gında tekrar gizlrnc.Jikten sonra, sa 
bah olur olmaz ortadan sivişmağa 

derler. Muhakkak ki, habanız bu evi TAN sı·NEMASIN DA 
soym:ığa kaklmazdı. . . . . 1 

Mfü.aade ederserıız, s ze evımı 

razıyım. \ 
O kadar candan yalvarıyordu ki, 

yüıeğim dayanamadı. \ 
- Hayır, dedim; geceyi çöp ' 

sandığında geçirme ~·iniz. İçeri giriniz: 
benim dairemde kalınız. 

Bunu söylerk"n kapıyı da açtım 
ve evela kendisine yol verdim; ışığı 
açarak yüzüne baktım: 

- Hırsızsınız, değil mi? 
JJelikaofı cevap vermedi; elinde 

ki kasketini yavaşça çevirerek; bu
lunduğu mükilil vaziyet İçinde, 

gndireyi n. lJöylelikle ikaınetgahıının 1 

her köşesini g,)rmüş olursunuz. Işık 
y.ıkmak için ben önden gideceğim. 

Evvela buraya buyurunuz. Burası 
holdür; karşıda iki koltuk duruyor. 

Sekiz yıldanbcri üç ayak üzerin 
de durduğu için, sağdaki kollukta 
oturulamıyor. Soldaki fevkala.:fe mii 
kemmeldiı a•nına, kapıdan çıkarılamı 
yacak derecede büyüktür. Bu itibar 
la ikiside işiniz~ yaramaz Bu küçük 
dolapta kirli çamaşırla11 biriktiriyo 
ıurn .. 

Grçelim ... 
Burası benim çalışma adamdır. 

Gördüğünüz g;bi içerisi bir yığın ki 
tap dolu her halde bc·nden kitap - Hayır efendi, hayır; siz bana 

aşırı bir paye veriyorsunuz. Ben he 
nüz hırsız olmadım; çünkü, hırsız 
olat.ilmek :için, bu mertebeye var· 
m-ık bu paY,f'yi haketmek lazımdır; 
bunclan baş~a, birçok ihtisas saha-
1arında olduğu gibi, şan ve şöhretli 
bir maziye de ihtaç vardır. 

1 çalacak değilsiniz. değil mi? sizde 
ilim açlığı sezmiyorum, kendi eser
lerimden size birer tane vereyim, 
lakin, eser !erim için kapının kilidim 
bile kırmayı gözüne ttlacak ·1erecede 

' bcına baglı. beni seve-n kimselerin 1 

mevcut olduğunu sanmıyoıum. Ne ! 
i~e... 1 

Halbuki buolardi:ln ben henüz 
ne kadar uzağım! ben mütevazi bir 
mübtediyim; belkide, istidotsız de· 

1 

~ilim, ama, her halde henüz bir sta 
Jıyemrim. 

Demek istediği, halinden be1li 
oluyordu. Başını aşağı eğmiş olan 

j 

delıkanlı: ı 
- Ben, cedlerimin mesleğini de-

V Jm dliriyoıum: ,yani, bt.bamın ve 1 

büyük c:;abamın nıt slt>ğini dernek is. 
tiyorum. 

Büyük babam,. "Kör Krislof,, 
dıı; o, meşhur "Pepi Kadaka,,nın da ' 
babası idi. O günlerde alem başka 1 

Lir alem imiş. 
Çekmece ·ve sandıklar, altın ve 

gümüş gibi, değerli eşya ile dolu 
İmiş; ve o tarihlerde insan öğrenir. 
Yt'lİşir. mükemmel o'urn uş Giiy iik 
ba~a'll benim yaşımd~ iken iki ban
kayı soymuş, lı;.bam İst>, yiımi iki 
yaşındd iken, giipf güııdi..iz evlere 
girerek yiizden fazla Acım halısı 
ç.ı lmış. ı 

Baboın l,j, ddhi idi ; zavallı, sığ' 
olsaydı oğ 'u İle ıftihar ed~nıİ} ecek ti. 

D İ•1ya, ne ka J tr kötüle.şti. B.ı 
barn ölümün fen bir haftd evvel ba 
na şıı·ıları söylemişti: " Oglum, önün 
de çok çetin bir İslik bal var. Dünya 1 

çok ileı ledi; zira, benim geçliğin1de, 1 

evler tıka basa dolu, fakat kapıların 
kilith-ıi kötü idi, şimdi ikaınetgahın 
hm takır, buna mukabil kapıların 
kiletleri fevkalad~ mükemmel. Ne 
yapalım. llerilikl 

Hanedanlar nasıl sörıüp gidiyor 
laı! 

Başka tarafa gt•ç/'lim, Buradaki 1 

yazı ınasamdır. Yaklaşın. yaklaşın; 

bunlar miisveddelerdir. Sizi alakadar l 
edermi, bilmem. Bu gördükleriniz, bir I 
rom ının sekiz kilo ağırlığında müs . 

veddcleri; hunlar, zamanımızdaki fi 
kirlere dairntakriben yüz gram ağır 
lığında ilmi bahisler; şunlar ba elli 
gram şiirdir. OrJda da yirmi kilo 
nuyel, altmış gram not duruyor. 

Biraz daha dolaşalım . Tabi, l u 
halılar, tablolar kriı;tal vazolar da 
ne 0

1uror ? diye aklınıza bir şey 
geliyor, am'Tla, ddikanlı, size sıkıl· 
mam:ı.yı tavs.ye ederim. Bu ikamet· 

gabta gördüğünüz ne kadar kulla 
oılabilir Ve! değerli eşya varscı, hiç 
biri artık bana ait değildir . Mesela, 
Tuşları sararmış olrn bu güzel pi 
yano, bu kötü tablol ır , hası'ı hf'psi 
haşka birinin, daha doğrusu devle 
tiu ıı.a1ıdır. 

Mahcuz o! .fokları için, el ~ürül 

m ~ı G ~çen yıl gd ıniş o1sa ydrnız , 
dhett~ki , sız"! de yarayabilecek şu 
veya bu ş~y bulunurdu .. Fakat , 
şimdi iş işten geçti .. 

BU AKŞAM 
Takdim edilecek olan ve uzun zam ·rndanberi sabırsızlıkla 

beklenen Büyük ve çok güzel 
ALMAN FiLMI 

~Bir Ana F cicıası "1E't 
Göz Kamaştırıcı bir Lüks ve ihtişam çerçiv. si dahilind! Cereyan eden 

Heyecanlı ve Müessir Dramda Şahid olacaksınız. 
Baş Rollerde: 

OLGA THCHEKOVV ve MARiA ANDERGAST 1 
Bu Şahane Eser Senenin En Büyük bir Fıı.n: o!up Rus Musikisinin En 

Yüksek Parçalaıile Süsle.nnıiştir. 
AYRICA: 

BUCk JONES, Tarafından Temsfl Edilen 

GÖRÜNMİYEN 
1 

t SUVARİ 

30 Kısımlık Müthiş ve Harikulade Seryal Filminin Birinci Devresi 
DiKKAT· Biletlerin arken aldırılma•ı rica olunur Telefon No.266 

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

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Mestedici Musikisi, Nefis Şarkılarile Sizi hayran bırakacak 

daha göreceksiniz Bu: 
bir Ş:1heser 

LUPE VELEZ v~ ALFRED ROD 
Tarafından Yaratılan 

ÇUGAN Ml~LODISD 
FiLMiDiR 

-----·---~--.....-. .. -·-·---·----- - - -·-·-· 
BUGÜN 2,30 da 
Bit Ana Facıası - Görülmiyen Suvari 

10198 

Ceyhan Hususi muhase- 1 
be memurluğundan : ! 

Kazamıza bağlı köylere ( 22 ) 
adtt pazarlık ~uretiyle 10-2-939 
Cuma gürıü damızlık boğa alına

caktır. Pazarlık kaza merkeziı1de 
ihtiyar h y'ctleri tarafından \'C Bay 
tar huzurunda yapılacaktır. istek
lilerin şeraiti öğrenmek üzere Cey · 
han k.:ıymakamlığına miiracaatları 

ilan o'uııur . 

döndti . 

22 

10207 

27 - 31 

- Siz bu derece fakir misiııiz? 
diye sordu. 

- Evet, bu derece fakir ... diye 
içltn gelen bir cevap verdim. 

- H'll, hım .. size hakaret et
mek istemiyorum amm l .• 

Etini cebine atıp iki Pengö çı 
kardı. Sıkıla, sıkıla. 

- Bana elli gram müsvedde 
verirmisiniz ? 

Diye sordu . 

Nihayet beklenen gün geldi 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinen1ası 

Sincııı a tı::kniğinin bir harikasını 
takdim ediyor . işte herkesin ta
nıdığı cihanşümul dört büyük artist 

F rederik March 
Lion:I Barrymor Varner Baxter 

Jun Lang 

(Zafer yolu) 
Aşk, his, heyecan, harp, facia filmi 

İlave olarak : En yeni 
dünya haberleri 

Pazar güni.i 2,30 da 3 fılm birden 

1 - Tayfun 
il- Zafer yolu 
111- Patronum kocam 

3_ 

---------------------------------------------------------
Asri 

Bu 
SABRİYE TOKSES 

VEDA 

sinemada 
akşam 20,30 da 
TEMSİL HE YETİNiN BÜYÜ.< 

MÜSAMERESf 
En kuvvetli Tiyatro Yazıcısı Vedat Ürfinin Ölmez Ec;eri 

Baba (Vazife başında) 
Facia: 2 perde - 2 Tablo 

A YRCA : Güldürücü Alinin 1 perdelik Fantazi K~medisi SABRiYE 
TOKSESIN BU GECEYE M ~HSUS EN YENi SOLOLARI 

MİÇE PENÇEF hey~tinin en yeni Varyete ve Can',az numaraları 
Murat Coşarın Enteresan Monolokları 

Dikkat: Bugün gündüz 2,30 matinesinde 
FEVKALADE PROGRAM 

Hem si nema, hem Tiyatro, hem Varyete 
Sabriye Tokses tarafında~ yeni Solola~ 
SfNEMADA : Danyel Daryü, Hanrı Garanın Şaheserı 

( ÇAPKJ~YATLA~Ez~ÇoluR 
2') K" A p t · k anımdan itibaren Sinemıda 2 büyük film birden 

."> anunusanı azar esı a ş 

1- Çapkın Genç ( Daniyel Derriyo ) 

2- Rintintin 
felefon: 250 ASRİ 10209 ______ ...,. _______ ____ 

__ , 
Askeri hastah-ınesi diş hekimi 

YU~U~ Hd~i~~~ay~e~~-~~i~~ mek 1 
~eııi postad1ane ·ısıt~:sınYusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,ttr. 

, 

t~ılsrs~LARİNI H.ER GON KABUL EDER 
4-26 10195 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı n1addelerini 
değiştiren kanun 

f\ 111/Ufl ı\'11: :J5:J J 
!\abu/ tıuılıı: :!'Jı6/ /')°W 

ı\'cyi tarihi: /'1/-;'/ JC.J"W 

_ Dünden artan · 

1 1 ve sair inşaat yahud bir amme hizmetine 
inşa olunan müdafaa vasıta ar 

mahsus aletler ve işaretler, mahsus nehir ve cetvel ve ark ve Lu 
5 - Kanal veya sulamağa 

kabilden sair inşaat, r - ,. e fidanlar ile seyir ve 
6 -- Dıkilmiş bağ çubukları ve meyve ı aga-r v 

d 1 · d ki ağaçlar, .. 
mey an yer crın e . . .. • · ceza üç aydan ıkı seneye kadar ha-

Üzerinde işlenirse faılıo gorecegı d 
d • r para cezası ır. 

pis ve 250 liraya ka ar _a~ı itasına hacet kalmaksızın dava lakib 
Bu fiiller hakkında şıkayetname 

olunur. k ri tarihinden muteberdir. 
Madde 2 - Bu anun neş .. · · · (.cra Vek'ıllcrı· 

ht .. ıkunılerını ıcraya M dd 3 - Bu kanunun 
a e 7 7 1938 

memurdur. 
(SON) 

Heyeti 

,... M··ık" Tekaüd Kanununun bazı madde-
Askerı ve u 1 d · ı 

. d d "işiklik yapılmasına aır {anun 
lerın e eg 

K..0111111 ı\o: 3149 
Krılıııl tarihi: ~ l / 7<ı:w 

_ l683 s:ıyılı Askeri ve Mülk! Tekaüd Kanununun 14 ün· 
Madde 1 d ·· t 'Jd'ğ" " d •· · ·ı · t' . . fıkrası aşağı a gos en ı ı uz ere egıştın m ış ır:• 

cü maddesının son · 
k • mrınur olduktan sonra veya askeri memur olmaz-

Subay ve as erı J b 1 
1 1 t.> fatile "abancı me .nleketlerde tah5il veya staj a u u· 

dan evv ta e e sı . fi k J. ti d .. j . t h . 1 
J d lcr· mana arı en ıı tarJ arın an o enmışse a sı ve 

narak av ~t e rn ' 1 . d "dd k .J H"k ~ t . . t ve avdet tarih erı arnsın a geçen mu et auar. u ume 
staıa aııme . 'k d'\ .. dd . 'k' . 1·. k d l k 

f d t · e edilmiş ışe zı re ı e.n mu elın ı ·ı mıs ı a ar e a-tara ın an esvıy . . · 
.. J . t f nu··dJetinden fazla hizınt>t etmedikçe tekaüdlüklerını ve ıs-u v~ ı; ı ı ı 

tif ala rını istey~ınezler. 

Pepi Kadarka, kendine has bir tipti! 

Görüyor musunuz , do~tum , bu 
kadar dol.ışmamıza , benim ıığraş 
mama rağmNı size yarıyacak bir 
ş~y bulamıyorum. Olsa olsa yemek 
odasında lıir şey bulabiliriz ; orada 
bir kaç kutu konserve, biraz sucuk, 
ve birkaç kadeh içki var . Hiç kıı. 
mayınız, alıp taşımaya değer hiçbir 
şey yok. Bilakis, mademki açık ko· 
nuşuyoruz, size lm anda cebimde 
bir santim bile olmadığını söyliye
hiJirim Öyle ki , kahvealtımı ne ile 
tedarik edeceğimi ben de bilmiyo 
rum. 

- Memnuniyetle. Dedim ve za
manımızın fıkirlerine dair etüdleri 
alarak, büyük bir sevinçle eline sı 
kıştırdım . 

Delikanlıyı, hole kadar geçir· 
dikten sonra , biribirimize elimizi 
uzatarak büyük bir saygı ife ay
rıldık .. 

Of KKA T : Siııema 8,30 da başlar 
1

: 

Madde 2 - Mezkur kanunun 66 ncı maddesine aş1ğıdaki fıkra ek· 

lenmiştir: 

onun hakkında sayısız makalt.ler, h3t 
ta kitaplar yazılmışlı; 1 

O kendi m'scl,ğinde, kadın ter 
Ddıkanlı ş,,.şkm şaşkın bakına 

rak bir buyana bir öbür tarafa 

LUtfen yerlerin evvelden aldırılmıtsı 
Telefon 212 ALSARAY 
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Hususi idarelerden Vakıflar Umum Müdürlüğüne ve Vdkıflar Umum 
Müdürlüğünden hu3usi idarelere geçmış veya geçecek olan 

\ 
(Sonu Var) 9583 



dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

l
~--

-------- -------------
KlLO FIATI 

CINSI ------ -
En çok 

K. S. 
En az 

K. S. 
Koza 9,50 8,50 

34,50 Piyasa parlağı--; -
Piyasa temizi _-n -_--~---

-37 ---
-33,25--

·---~-ı- -----~--- -·---
'l---,1----1---

Klevland 
YAPACI 

_Beyaz _____ --~ ı 
Siyah 

ÇIGIT 

1

----, 
~Y~c-rl~i-"_Y_c_m_l_ik-,,----- ,~---

"-"Tohumluk_"__ - 5,50 

HUBUBAT 

Satılan Mikdar 
Kilo 

-----~ 

-------

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

_I _ I _____ _ -BUğdayKıbrıs 1 
~--~ -,, Yerli 3,37 

- .. -Mentane ı-----• 

Arpa 
Fasulya I -Yulaf_______ 1 ---·------
Delice --- -1 

~-=---.,.------ -ı-----------_!(uş yemi 
Keten tohumn 

---,·----=-----------:---~ -------Mercimek 1 ---::::--------- ---------Susam 1 

UN 
----=-,--~--==--=:------~~~~.--~~----_12_ört yıldız §~_lih ____ ı----

üç " ,, 
-,~--,-,-=--.,-.,.---~---Dört yıldız Doğ'ruluk 

üç " .. 
---,=----~---------- -Simit ,, 
-,,...----------•--~-·-Dört yıldız Cumhuriyet 

üç 
" " 

Simit .. 
·---------~,;._--~ __ .;.:_, ______ __::,.._ __ ~--------~~----_..-

Liverpol Telgrafları 
21 I 1 I 1938 

l'enr. Sanlını 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasınd<: n alınmıştır. 

--------~-,-----~ 
Hazır 5 21 Lirr.ı ı---

------------- Rayişmark 
2· Kanun V;ı,. -- --4- - BS ~F-ra::-n-=-k-(.,....,f:-:-.r-a-ns-ız-. ),---ı-3-3T 

_M_a_r_t ___ ,, _____ 4_ ' 82 Sterlin (İngiliz ) - -:S 91 
Hind hazır 4 ı 13 Dolaı ( Amerika ) ! 26 29 

-N-ev_y_o-rk ______ -8140 Frank( fSvic;rc )- - 00 -oıf 

, 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistzn, Seylan, Çin ve Cavacan c!oğrudan dogıuya müe~stse na. 

mJna getirilen rn müntdıap. tne \e ~<~ulu ça}lcırdaıı \U~uf ve itina ile 
yapılan baımc.nlaıdır. Her zev~.e gcıc clfğişc n nur aralı tertiplui vardır. 
Muhtelif cius ve l Ü) üldl;ktr lutu 'e pa~etln içeı i~inde satılı r. Arr.balaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi pefaset ve halisi)etinirı ttnıinatıdır. 

Ada nada : Ali Riza Kel'.cşf keı ticau: thznt:ıi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde salılır. 

Umumi depoları ; lbtanlul Te:l mif>Önü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördiincü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . C. 

Pazarlık Usulile Eksiltme ilanı 

Antakya Başkonsolosluğundan 

1. - Eksiltmeye Konulan iş: 
Antakyada Belediye bahçrsirıde yapılacak Baş Konsolosluk binası 

olup keşif bedeli (10258) ister lin (2) Şilindır. 
2. - isteklilerin bu işe ail şartname ve merbutu e\•rakını (4,5) Su 

riye lirası mukabilinde Baş Konsolosluktan alabilirler. 

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

4. - Eksiltme pazarlık usulile olacaktır. 

1 
5. - Muvakkat teminat (769) istedin (7) Şilindir. 
6. 1 isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki ihraz etmeleri icap eder. 

1 
A) Ticaret Odalarına kayitli bulunduklarına dair vesika, 1 

! 
B) Evelce bu gibi inşaatı başardılarma dair Nafia idaresince veril 1 

miş vesika, mezkur vesikalar ilandan sonra alınmış olması şarttır. 1 
C) - lsteklilu mühendis olmadıkları teıkdiıde-, inşaatın sonuna kadar r 

·~~i ~esuliyetini deruhte edecek bir mühendisi göstermeleri şarttır. 
13 - 15-18-22 10174 

Tornacı alınacaktır 
Ankara a~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üıere Tornacı almacaktır. Fabrikaları. 
nııza girmek istiyf'nlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
lzmirdekilt!r~n lzmir silah fabı ikasına, vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müı acaatları. 

27, 29- ,- 4-7-10-13-17,19, 22 10119 

:Kumbar&t biri 
1 

..... _ 

~ "" .. • 1 1 
- • 4 - .. 

' 

1 
TURJ<tY! 

ZIRA.AiiBANmst 
------------------------------------------------------

Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmi'i ve Berlin hastah ı ıdcrin ı~ uıu11 müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt:>·in saat 12 - 8, Ölleden sonra 

1 

ı 

ı 2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g-. a. 

----------------------------------..---------------------

Mil\i Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 A~us 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı R~smi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlari 
kabotlarımızın satılacagmı ilan ederiz . 

Şapkalı Tip 6 

" .. 6 

" .. 5 
.. .. ') 

Arslanlı .. 2 

Genişlik 
85 Cm. 
90 .. 

85 " 
90 .. 
90 .. 

T·op 
36 Metre 
36 .. 

36 -
36 .. 
36 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 

.,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa' rikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan pcı akrnde sevkiyat ve satışlara 0/o 2 

zaınyapılır. 
'ı 3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen sipari~ler sırasile gönderilir. 
S - Sipariş kabulu ve sevici fabrikamızın 1 Ma) is 938 tarihlituni· 

natına müstenittir, 7 10053 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac:ık nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

23-156 10116 Numara: 200 

ideal ve Erika 
Yazı nıakinelerı 

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

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

seselertercihan kullan· 
maktadırlar . 

Adana v~ ha.,alisi acen· 
te si - Hükı1 ınet cadd c 

sinde 

Nauman 

Dikiş ve nakış makineler 

Dünyaı 11 rn tanınmış ve beğenilmi• 
makineh~ı idir • Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat k;ıl 
faiktir • 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telghf - BaşC'ğmez 

82 9490 
Teltfon - 168 

ri 
~ 

v 
D 
b 
d 
SÜ 

rı 

ıa 

b 

Seyhan nafia 
müdürliiğiinden: 

o. o~miryollan beşinci 
la 

işle tn1e nlÜdürl iiğii nde n: ıs 

1-:-- Adaııada ınş:ı edil<"cek 1 -Malatya istasiyonund.4 inşl 
66974 IİrS\ 83 kııruş k' şif bı:de!li cdilccf'k sılıhiye bio;ısının fenni 111·1 k 
Üı la tecim okulu Linasının 19000 name ve kroki, mukavele ve şartı• ri 
lıralık kısmı kapalı zaıf usulü ile tk mesine teı.fikan İnşa,sı kap<ılı 1.ıul r 
:-ilım~ye konulmuştur. usuliyle eksiltmeye konmuştur. m 

'2- Eksiltme 939 yılı ~ul atın 2- Eksiltme 6- 2-939 Pazar ~ 
9 uncu perşembe güı. ü saat 11 de tesi günü saat 10 da MalatyaJa lıt 
nafia dairesinde yapılacaktır. şinci işletme binısında ~apılacaktır şi, 

3 - ls~ekli!er bu işe ait keşifrıa 3- Muhammenbedrli ( 6524,3 k 
me ve sair evrakı görmek üzere na Altı bin bf'Ş yüz y"rmi dört lira ot nı 
ria müdürlüğüne ' muracaat t'<l<'bilir- kuruştur. 

ler. '1 - Eksiltmeye gircc,.kJeıin ( 48 M 
4~ Eksiltmeye gire~ilmı k için . 33 ) dört yüz seksen dokuz lir~ 1 

, 

1425 lıra muvakkat lemır. at wıme~ı otuz Ü ku : u~ muvakkat teminat m.-ı~ 
ve ~u işi yapa~ilec'!ğine_ dair l'h.l.iy.~t t buı vçeya banka mektubu, Kanunuo 
\esıkası almak uzere eksıl tme gunun dördüncü madJesine tevfıbn müıı• 
den 8 gün evvel vilayete muracaat kasa •a girmeğe nıanii kanuni buluO 
edilmesi lazımdır. . madı~ma dair be} anname, kanunun 

isteyenler tcklıf mektuplaıını tayin ettiği vesaik ile birlıkte münl 
2 inci maddede yazılı saatten bir kasasını saat dokuza kadar teki 
saat evveline kadar nafia müdürlüğii m!ktuplarını komisyoı reisliğinevef 
ne makbuz mukabilinde vermesi . 1 
lazımdır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
panmış ofacaktır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez; 

mış oması. 

19- 22- 25-28 

5- Bu işe ait şartname ve muk 
vele pıojt:si, fenni şartname ve kro 
kiler Diyarbakır, Elazığ, Narlı, Elo~ 
oğlu istasyonlaı ında Malatya ve Ad• 
na işletme veznelerinde isteklilere n 

10196 65 hr JŞ mukabilinde verilecektir. 
~A~~~~-----1-=d=~...,,...=~ .1 -20-ıı 26 

dana be e iye ıoıs4 
riyasetinden: 

1 - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakliye kam}onıı açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli ikibin 
sekiz yüz llradır. 

3- Muvdkkat teminata iki yüz 
liradır. 

4 - ihalesi şubatın 9 uncu pcr· 
şembe günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır . 

5- Şartnameşi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. isteyenler 
oradan parasın alabilirler. 

6- Taliplerin ihale günü temi. 
natleriyle birlikte muayyen saalte 
belediye encümenine müracaatleri 
ilan olunur. 

1J-22-25-28 10194 

Sattık Bağ yeri 

il 
pıl 

Bi 
Va 

Yılaıılı mezreasın<la BayZekinil'I s 

bağı dvarında içinde kuyusu bıılunıı' :a 
onbir buçuk döniiın bağ yeri satılı~ pr 
tır. Almak isteyenlc:r kız lisesi kar~1 

sinda Merhum Abd urrahman Alinif'I ~i 
evinde bayan Nakiyeyc müracaat ,t '"ü 

meleri ilan olunur. 

9- 10 10161 Şc 
nı 

/ 

Uınuıni neşriyat ınüdüıü 
A 
rr. 
h Macid Güçlü 

Adana Türksöıü matbaası 


