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o~_N MEcLısTE NüsrAcELEN komunıstler numayışler tertıp ettıler 
MUZAKERE VE KABUL EDILDi 

SORlYE MECLiSiNDE FRANSA YA HÜCUMLAR 
fskenderun : 23 ( Hususi Muhabi· 

rimizden ) - Lazkıyeden bildirildi· 
ğine göre, Süleyman Mürşid çetele· 
rinin son günlerde faaliyeti birden· 
biıe artmıştır . 

Buna sebep hükümet kuvvetleri
nin bu çeteye karşı müessir surette 
harekete geçmemesidir • Süleyman 
Mürşid çeteleri köyleri basarak hal
ka para ce·lası koymakta ve parayı 
vermiyen köyleri yakmaktadırlar . 
Dün Lazkiye mıntakasında 12 köy 
basılmıştır • Mıntakadaki köylerde 
derin bir korku ve heyecan hüküm 
sürüyor. Bir çok koylüler hayvanla
rını satıp nefislerini müdafaa için si· 
lah almak! adır . 
Vezırıerln otomoblll tatlandı 

Şam : 23 - Bu sabah talebeler 
ve halk tarafından yapılan nümayiş
te, Vezirlerin otomobili taşlanmış ve 
nümayişçiler: " Kahrolsun Cemil 
Mürdüm , Yaşasın Şehbender ,, diye 
ba~ırmışlardır . 

Bu esnada oradan geçmekte o· 
!an bir Scnnegal askerinin başına taş 
ısabet etmiştir • 

A•tler Rel•I Beyrutta 

Lazkiyeden Şam gazetelerine çe· 
,,, ~ilen bir telgrafa göre, aylardan be

rı Lazkiye mintakasındaki isyan ha
,( reketini idare eden meşhur Süley

man Mürşid Ho - Komiserle görüş
r· ~ek üzere Lazkiye istihbarat zabiti 
bt ıle birlikte Beyruta gitmiştir . 

. . Suriye gazeteleri Süleyman Mür
şıdın yeni Ho - Komiser tarafından 
kabul edilmesini istiğrap ile karşıla
nıaktadırlar . 
· Şam : 23 ( Hususi ) - Suriye 

Mecli':;inde .hararetli bir celse olmuş- j 
rll lur . Dahiliye Nazırı ve bir çok me· 

buslar Fransaya hücumlarda bulun
dular • Halcb mebusu Lutfi Kehya 
şöyle demiştir : 

- " Fransanın işğalinden beri 
memleket harab olmuş, servetimiz ' 

toz gibi erimiştir . Fransa imzasını 

yalamıştır . Eğer Fransa bu siyase• 
tinde devam ederse, komşu devlet
lerden birine elimizi uzatmak mec
buriyetindeyiz . ,, 

\ 

i 
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Bay StoyadiyaT?otıiç 

Belgrad görüşmeleri 

ROMADA DÜN BİR RESMi 
TEBLiG NEŞREDİLDİ 

" Roma - Belgrad paktı mükemmel işliyor ,. 

Bay Refik Saydam 

Ankara : 23 (Telefonla) -R- -k 
M·11 l M · · uyu ı e eclısı bugün Refet C t , . . . anı ez -
ın rıyasetı altında toplanmıştır. 

. Mııliy~ Vekilimiz Fuat A~-ralı es
~· ve yenı ~aaş meseleleri etrafında 
ız._ahat verdıkten sonra bazı hatipler 
so7. almışlar ve mütaakiben z· •. 
1 h 

ıraı ış-
er akkında Ziraat vek·ı· . F . 
K 

. ı ımız aık 
urdoğlu ızahat vermişlerd ' ır . 

~unu mütaakip Dahiliye vekaleti 
leşkıla~ında _yapılacak değ'iş iklik hak-
kındakı proıe müstecelen - k muza ere-
den sonra kabul edilmiştir. 

- ~iiyük Millet meclisi Çarşamba 
gunu toplanmak üzere mesaisine .. 
hayet vermiştir. nı 

Roma : 23 (Radyo) - Kont Ci· 
yanonun Belgrad ziyareti münasebe
tiyle bugün burada bir re~mi tebliğ 

1
HiTLERLE 

neşredilmişti>. TebHğde ezcümle şöy. 1 MUSSO Li Ni 
le dcnilmektcdiı, 'ARA Si N •H~riciye . n.az~rı kont Ciyanonun D A 

d~~--~~~~~--------------------------------------~ 

BiSiKLET VE 
KIR KOŞULARI 

Stoyadıyanovıç e yaptığı ziyaret, bü· I o N 
yük bir .>amimiyet içinde geçmiş, fi- ! f\ U ş M A 

1 kir taatisine vesile vermiştir. İtalya • 
1 Yugoslavya paktının mükemmel bir 

1 
suretle işlediği bir kere daha müşa-

1 hadc olunmuştur. 
Sulh ve nizamın takviyesi için 

müşterek azmin teessüs etmiş bulun. 
duğu ve bu vaziyetin Roma - Berlin 
mihverini de takviye ettiği görülmüş
tür. Yugoslavya - İtalya temasları bir 
kat daha arttırılacaktır. 

Tunus_t~ bir İtalyan gaze
tecısı tevkif edildi 

koşular pek 

' Pazar günü saat 9 da Kolordu· 
e n.~10 Yanından bşlayarak Demir köp

r~ yanındnn geçerek Asfalt caddede 
nıhayet bulan 25~0 Mt:trelik Kırkoşu. 
su ve aynı yollan takiben Stadyo
~un önünde biten büyükler için 3500 

etrclik Kır koşıısu b" -k L ' l"k ile b' uyu uır a a a 

1 
ırçok sporcuların iştirakiyle ya

pı mıştır . 

Bisik~~~ları ~üteakip 5550 Metrelik 
v • mu avemet koşusu da mu-
affakıyctle tertip edilm iştir B d 

rı sonr h p · un an 
ve ~ . er azar günü sabahları Kır 

~- safc~~~ıkleı ~oşııiarı yapılacak ve me-
1~ pro tcdrıcen Federasyondan gelen 

grama -şı gore arttırılacaktır. 
2500 Metr K- "ki 

ifl Birinci . Al" He uçu er Koşusunda 
t 2-10 . fk· ı . ançer (Seyhan) 8,41 

c - . y ıncı : Naci (foros), Üı;ün' 
.. u . usuf (Toros) 

3500 Metre B.. .. k ı 
Şcvı..ct (T ) uyu er : Birinci · 

· " oros 1•1 11 jı.· . · 
S -· • 11.ıncı · Os man eval (Seyhan) · · • 

Bisiklet SSSo Metre . 8 . . . 
. (T ) · ırıncı : 

Alı or~s - 11, 59, ikinci : Ahmet 
(Toros), Uçuncu : Kemal Savat (Sey· ı 
han) ,, 

alakalı oldu 

ŞAHT'IN 
iSTiFASI 

BÜYÜK DEVLETLER NAZARIN 
DA HAYRET VE EDIŞEYLE 

KARŞILANDI 

Londra : 23 ( Röyter ) - Al
man Devlet Bankası Umum Müdü
rü Doktor Şaht'ın istifası siyasi ve 
mal~ mahafılde derin bir hayret ve 
endı~e uyandırmıştır. Doktor Funk' 
un takib edeceği siyaset temamil~ 

Hitlerin mali düşün('eleri esasına 
dayanacaktır . 
. ~~yşmarkın üç gün içinde ge· 

Çtrdığı sukut devresi ve akibeti 
~akkınd~ henüz kati bir düşünce 
ı .. har edılememektedir . 

Bütün Londra g .. zeteleri bu 
mühim mesele ile hararetle meş
ıuı bulunuyor , 

Başvekilimiz 
An karada 

- --... ..... ··--· 
ı Ankara : 24 ( f'elefonla) _ Baş 

vekil Celal Bayar bu sabah ·rstan
buldan Ankaraya dönmüşdür. 

Romanyadaki yeni parti 

. B_ükreş: 23 (Radyo)- Yeni parti 

~ın dırektuvarı 30 ve umumi heye ı 
tı 150 azadan mürekkep olacaktır. 

Roma : 23 (Radyo) - H:tlerle 
Mussolininin bu yakınlarda bir mü. 

takat . yapacağı hakkında bazı ga· 
zeteleı ın verdiği haberler ne tekzip 
ne de teyit edilmemektedir. 

Rrıma : 23 - Milano Faşistleri 
umumi harp esnasında, Fransız cep· 

hesinde ölerek Fransız toprakların 
da gö nülen ltalyan askerlerinin ke· 

miklerini ltalyaya nakletmek için bir 
iane defteri açmışlardır. 

Tunus ; 23 (Radyo) - Delkar. 
lino adlı ltalyan gazetesinin burada· 
ki muhabiri Ciuci memnu müstah
kem mm takada dulaşırkt n tevkıf e. 

dihpiştir. Muhabirin Kont Ciyanonun 
akrabnsından olduğu söylenmekte· 
dir. 

Barselon dilşmekttzere 
k Londra : 24 ( Sabahakar§ı )- f;ankist kuvvetler /Jarse/ona yirmi fd lumet 

r~ ·a~r yakl<ı§mıılardır. Bütün lspan)Ol lumhuriyeti arazisi dahilinde ~ . r: 
ıçlare ilan edümil'ir. ur; ı 

. . -

Barselon: 23 (Radyo)- Cümhu· 
riyetçiler ani bir taarruıla Frankistle 
ri Galla vara cıvarına kadar Sürmüş· 
lerdi. 

Londra: 23 (Radyo)- lngiliz ko· 
münistleri cümhuriyetçi İspanya lehin· 
de nümayişler tertip etti . Nümayişçi
ler cümhuriyetçi İspanya için Ambar 
gonun kaldırılmasını istemektedirler. 
Nümayişçiler Çemberlaynın evine ka 

dar gitmişler fakat polisin mumananatı 
karşısında bir heyet göndererek istek 
lerini bildirmişlerdir. 

Londra: 23 :(A. A.) - Frankist 
kuvvetleri Barselona otuz kilometre 

yaklaşmışlardır . Barselonda neırecti. 
len bir kararname ile yarın sabahtan 
itibaren bütün endüstri ve ticaret ta 
til edilecek ve elli be:; yqma kadar 
bütün erkekler ve gönüllü olarak ya
zılacak bütün kadınlar kendilerine 
gösterilecek işler yapmak üzere aske 
ri makamat emrine gireceklerdir. 

Barselon: 23 (Radyo}- Nazırlar 
meclisi örfi idare ilanına karar ver· 
miştir. Hükümet Barselonda kalacak 
t ır· sivil halkın tah iyesi işite meşpl 
olacak bir komisyon seçilmittir. esir 
lcr ve casuslar Barselondan çıkarıl· 

ma\tadır. 

BARAJ MESELESi 
Müteahhitler 

ilk hazırlıklar 
henüz gelmedi 
hararetle başladı 

KANAL 
AÇMA 

FAALiYETi 

Kontrol binası tesisatı 
tamamen ikmal edildi 

... 
; 

• 

Adananın ,ımal kı•mında, dilberler ••kisi mevkllnde .. ,. 
han Uzerlnde kurulacak oıan bUyUk barajının 2,400,000 llPa 

ya mUteahhlde ihale edlldlllnl yezmıftık. MUteahhltler h-z 

•ehrlmlze gelmemekle ber•· 
ber ilk hazırlıklar baflamıftır. 
Diğer taraftan kanal işleride günbe · 
gün ilerlemektedir. 

Habc. r alındığına göre, baraj inşa 
atını alan müteahhitler, inşaatta kul· 
lanılaeak vesaid ve malzemeyi temin 
etmekle meşguldur. Bu 3~ içinde . 
müteahhitler şehrimize geJmış olacak 

lardıı. 

Alman hariciye Nazırının 
Varşova seyahati 

Berlin : 23 ( A. A. ) - Alman 
Hariciye Nazırı bu ayın yirmi be· 
şinde Varşovaya gelecektir . Varşo 
vada iyi haber alan mahfillerin 
söylediklerine atfen Havas ajansının 
bildirdiğine göre Alman Hariciye 
Nazırının bu ziyareti geniş mikyasta 
bir noktainazar taatisine vesile teş . 

kil edecektir • 

İngiltere Çine 
borç veriyor 

Londra : 23 ( A. A. ) - Daily 
Herald gazetesinin yazdıpıı göre 
Çin parasını istikrar ettirmek için 
Çine iki milyon sterlin borç vermek 
üzere Londrada yapllmılctı olın 

müzakere müsbet netice vermit ıi· 
bidir. 

Ukraynada siyaıi 
partiler lağvedildi 

Prağ: 23 {Radyo)- Karpatlar 
altı Ukraynasında bütün ıiyui par 
tilerin lağvına karar verilmitlir· Yal 
nız "milli birlik parti._ W,.ete 
bulunanıkllr • 



.. 
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Milletler arasında gizli harp 

l ı" . 'ı C®CRCŞlL.IE~d 
Ş ~til Ü lf' ib> ~ lf 0 ~ lf' Ü SiYASETiMi2 

'-•----"'s..-11111--~-~------·---' PARAMIZ GiB 
CASUSLAR Halkevimizde Demirle 

kafasını 
komşu kızının 

Son zamanlarda ortaya çıkan 
harp şayiaları casusların adedini 
de fazlalaştırdı. 

bnlara ait muhakemeler çoğal
dı. Amerikada , Danimarkada , ve 
diger devletlerden başka fsviçrede 
cer yan eden muhakemelere daha 
geçf'n ay içinde nihayet verildi. Is· f 
ıvıçrede birçok esrarlı tetkikler ya . 
pıldı. f spanyada geniş bir casusluk 
şebekesi meydana çıkarıldı . Bir 1 
konsolosun çantuında bulıınan gizli 
evrak, iki devletin arasını bozdu • 
Casusluğa karşı mukabil casusluk 
teşkilatlan vardır . Fakat , gizli is
tihbarat teşkilatları zamanımızda 
olduğu derecede , böylf': şümullü 

olarak çalışmamıştır . Hergün kur 
l>anlar verılmekte , ve verilen bir 
kurbanın yerine on tantsi faaliyete 
geçirilmt-ktedir 1 

Casusluk tetkllltı ne demektir? 

Fransanın casusluk teşkilatı eski 
şeflerinden Ladu ( gizli harı/) adıy 
la casusluk trşkilatları hakkında 

neşreUi~ bir leitaliında istinliarat 
kifatını öyle tarif eaiyor : 

yaran kadın Bu akşam gençlerin 
.., . .. 

verecegı musamere teşekküller 

Çünkü bu iki devlet Alman pli 
nını öğıtncbilnıeseydi, harp daha 
çcıbuk bitecek, bu kadar insan ve 

Şehrimiz Halkevi salonunda bu 
akşam " Kınun adamı ., adlı piyes 
tekrar edilecektir. Bir kaç gün ev. 
vel temsil ediltn bu piyes bir çok 
kişiler görmediğinden, Halkevi, bu 
müsameresini tekrarlamağı faydalı 
bulmuştur , 

Eli maşalı kadın tevkif edildi 

para da harcanmıyacaktı 

ENTEL1CENS SERViS 

Dünysnın en mükemmel ve en 
kuvvetli gizli istihbarat teşk:ıatı lngi 

1 
Jizlizlerin Entelicens serviş olduğuna 
biç kimsenin şüphesi yoktur. Bu teş , 
kilatm gördiiğü öyle büyiik işler ol 1 
muştur, ki bir çok romanlara mevzu 
teşkil ederek dsanelere karışmıştır. 

Noter 
sinde 

Harç tarife 
değişiklik 

Alman gizli teşkilata harbiye ne Noter harç tarife kanunun bazı 
zaretine bağlı olduğu halde. lngitizlel maJdelerinin değiştirilmesi hakkın
rinki hariciye nezaretine baglıdır. da hazırladığı bir kanun layihasını 

Bu itibarla, iki teşkilatın çalışma j Hükumet Meclise göndermiştir. La. 
metotları ayrı, ayrıdır. yihada dokuzuncu maddede yapıl· 

Bir tavuk meselesi yüzünden 
mahalle aruında bir kadın evvelki 
gün bir kızı öldürecekti . 

Hadiseye sebep bir tavuk üze
rinde hak iddiasıdır . Derviş kızı 
Azime adındaki kadın komşusu 
Hüseyin kızı Fatma ile ağır sözle le 
münakaşaya girişmiş , söz kavgası 
çok geçmr.den boğuşmaya intikal 
etmiştir. Azime ile Fatma bir müd 
det boğaz boğaza geldikten sonra 

Orta Tedrisatın 
ihtiyaçları 

Gizli işleri meydana çıkarm&k 1 ması teklif edilen değişiklik şudur: 
ve meydana çıkarılan malumatı ma· 1 Umum~ Vekaletname, umumi ib 
halline eriştirebilmek husundaki kr.şif ra, umumi makbuz, tahbınnamelcr, 
ler gündengüne çoğalmaktadır. Tek 1 ölüme bağlı tasarruf senet mukave . 
nik ve kimya sayesinde dahiyane bu leleri, ölünceye kadar baki kaydı Verilen malumata göre, Maarif 
luşlarla gidi istihbarat faaliyetlerini 1 hayatla İrat bağlanması, tesisi aile Vekili Hasan · Ati Yücel orta Öğ· 
modernleştirmektedir. vakıfları, evlat edinme, karı koca reti:n umum müdürü ve şube mü. 

iKi TARAFLI ÇALIŞAN mallarının idaresi, hibe taksim ve dürleri hazır bulunduğu halde An-
CASUSLAR ikraz ve bunlardan rücu ve bunla· kara lise ve orta mektep.müdürle· 

Mata Hari adı, casusluk tArihinde rın teferrüatına dair bütün senet, riyle bir toplantı yapmıştır. 
bir kahramanlık sembolü olarak yazı 1 mukavele ve kağıthrdaki imzadan, Maarif Vekili müdürlerden ken 
lı kalacaktır. Bu kadının oatadan kal ' Noter tarafından resen yapılacak di mürssest: leri hakkında ayrı ayrı 
dırılması, nam ve hesabına çalıştığı zabıt varakalarından maktu olarak izahat almış ve bu İzahatın a>•rıca 
devlete çok pahalıya mal olmuştur. iki yüz kuruş harç alınacaktır. miişterek hir rapor halinde Vekile· 

Mata Harki iki taraflı çalışıyor Hususi vekiletnameluden behec te bildirllmesini ve bundan sonra 

Azime bir aralık koşarak, eline ge 
çirdiği bir demir parçasını Fatma 
nın başına indirmiştir . 

Fatmanın kafası fena halde ya
rılmış ve kanlar içinde kalmıştır. 

Mahalle halkının hadiseyi haber 
vermesi üz~rine polis gelmiş ve A
zimeyi yakalıyarak hakkında ka 
nuni takibata haşlamıştır. 

Fatmada derhal tedavi altına 
alınmıştır . 

Müteahhitler 
İş kanunu 

ve 

Devletin her türlü yol, köprü, bi· 
na vesaire inşaatı , yahut bunların 
tadil veya tamiri işlerini elan bazı 
müteahhitler , iş kanunu hükümle
rinden kaçınmak ve işçilerini ka. 
yıtsız, şartsız çalıştırmak maksadiyle 
iş dairesi bölge amirlerine ( fş yeri 
beyannamesi ) vermemekte olduk
ları anlaşılmıştır . 

BİR YOSMA 
BIÇAKLANDI 

M 
aarif Vek!letinLeki S:
değişiklik , Kültür işle 

mizi her vad:de hareke 
lendirmiştir . 

Bu hamle içinde " Dil me elesi 
de yer almaktadır . Bu mevzu L1 
hassa matbuatımızı ve tedrisat mıı 
!ellerini ehemmiyetle alakadar etııı 

tedir. 
Üzerinde en çok sebat ve m~ : 

gösterccf'ğimiz şey hiç şüphesiz 
Dil inkılabım.zdır. Bu büyük işin 
hakkuku için ağır ve devamlı t 
çalışma icabettiği neticesini anlaıf 
bulunmaktayız. Bir dil, bir insan 
nebat gibidir. Yıllarla büyiir, vücı 
lanır ; İstihale zamanına katlanrn 
zarureti esastır . 

Dil davam11da h çbir zaman l 
" Geriye dönüş ,, yapamayız . Biıı 
enaleyh yapacağımız şey , şüphe! 
ki, bütün memlekette umumi konıf 
maya bir cins malzeme vermek o 
cak. Kısaca: Türk siyaseti, Türk P 
rası gibi , Türk diline de istik! 
vermek. Katibe, ya katip , ya sek 
ter, memura , ya memur, veyahut 
yar demek gibi. 

Ayni manayı iCade eden çeşit J 
limelerimizi de atacak değiliz . Bı 
lar, tıpkı, bir bankanın ihtiyat ırıt 
cudu, altın külçelerine benı.er • O 
ları da edebiyat dılimiı.de hare~) 
cağız . 

TANOÜNER 

Sovyetler Birliğir 
de türbin inşaatı 

• Yeni bir tayyarenin iskeletini 
meydana çıkarabila.dc , bir muha
vereyi dinleyip kelimelerden mana 
çıl(arma~, yeni bir zehirli gazın mub. l 
teviyatını analize edebilmek , bir 
memleketin askeri endüstrisi hak
km:ia malumat edinebilmrk, bir mil· ı 
letin yaşayış ve hazırlanışlaranda \ 
en buyük rol alan kollektıf amil
leri keşfedebilmrk, terörle bir mil· 1 
Jetin ahlak ve milli C:Hsiplinini boz- , 
mak, bir memlekette sınıf düşman

lıtı ve meslek mücadelesini doğur- 1 
mak, alakadar milltti idare eden· 
lere karşı milleti isyana sevketmek, 
ihtilaller hazırlamak .. işte bunlar , 

du, Fransızlar, bu itibarla, Mata Ha iki yüz kuruş kira mukaveleleri içio 1 her hafta tc.ıplanılarak Ankara orta 
rinirr ölümünden en fazla zarar göı e vuku bulan müracaat yalnız Beledi- 1 öğretim müesseselerine ait mesele Umumi ev kadınlarından Şükrü Buhar türbinleri Sovyet endli 
nin Almanya olduğunu söylerler. ye}e ait konturat pullarının ilsakına 

1 

lerin görüşülmesini ve bu görüşmele- kızı Zahide adında bir yosma, Ab· risi trrafından bu sene içinde vüd 
Maamafih. Mata Hari gibi her münhasir kaldı~ı takdirde imza ve rin neticelerinin bir rapor halinde dullah ağlu Mustafa . adında bir getirilen türbinlerin mecmu kuvıt 

iki devlete hizmet eden casusların mukavele adedi ne olursa olsun ait olduğu Vekalet dairesine bildir- genç tarafından alnından bıçaklan- 650 bin, türbojenoratörlerin kuV' 
sayısı tarihte çok az görülmüştür. maktu olarak elli kuruş harç alına- ilmesini tensip edilmiştir. mıştır. zabıta suçluyu yakalamıştır. de 700.000 kilovattır. 

Eakat, bazı gizli teşkilatların iki caktır. Diğer vilayetlerdeki orta öğre Hadiseye sebeb kıskançlıktır. Musta Sovyetler Birliğinde türbin irf 
taraflı casuslardan istifade ettikleride Halk evi ciritcileri ' tim müesseseleri müdürlerinin de fa ile Zahide arasında uzun zaman atı, gerek keyfiyet gerek kemmİ} 
vakidir. Bu teşkilatlar casusa bazı fikir ve işbirliği yapmak üzere her dan beri mevcud olan ısamimiyetin bakımından dünya tekniğinin i 0~ 
yanlış malümat vermokte. mukabil hafta toplanmalc.rı hakkında Veka son günlerde tavsaması Mustafayı fı İle hemayar aitmekte ve hattı 
tarafa götürülerek satılacağını bildik Bu haftada demir köprü cıvarm letçe ayrıca bir talimatname yapı- bu }13rekete sevketmiştir. zen dünya normaarını bife geçıı' 

( gizli harp ) i birkaç sözle anlata
hilen kelimelerdir . 

leri halde böylelerini- bir zamana da halkevi ciritcileri cirit oyunları lacaktır. Altı kumarcı tutuldu tedir. 1938 senesi zarfında Lenir 
ı kadar - istihdam etmektedirler. göstermişlerdir. Havanın rüzgarlı d'daki Stalin,, metal fabrikası, J 

Fransada glzll fefklllt 
1
, GiZLi MÜREK EPLER ve kapalı olmasına rağmen oldukça ı Matbuat İşçileri Cemiyeti Hasan oğlu Mehmet Gönüllü yanın en kuvvetli buhar türbi~ 

Kimya laboratuvarları casusların kalabalık bir seyirci kıtlesi vardı. yı\hk toplantısı yapıldı Hasan oğlu Fahri, Hüseyin oğlu kuvveti 100.000 kilovattır. Bu t~ 
Fransada gizli istihbarat işlerini işine yarıyacak yüzlerce mürekkep Mustafa, Osman oğlu Abdullah, Mus 

1 
Stalinogorsk mıntıka elktrik sao 

idare eden ve her Fransızın malumu imal ettikleri halde, yine bunların Üç kişide kaç ak tafa oğlu Mustafa ve Mustafa oğlu 1 
lino yerleştirilmiş bulanuyor. 

olan (ikinci büro) vardır. en mükemmellerini en iyi iş görenini eşya yakalandı Şehrimiz Matbuat hçileri Ce- Ali Can adında altı kişi duvarlı bah Aynı kuvvette diğer bir türb 
Almanya da bu işlerle uğraşan imafden de vazgeçnıiş değillerdir. ı mi yeti yıllık toplantısı 22-1-939 çe de: kumar foynarlarkcn cürmü Zueve elektrik hid rosantralı İ{ 

müessese, (Nahrihten büro) dur. Çünkü bugün yapılan bir mürek Molla oğlu Hasan hemşiresi Zey 
1 

Pazar günü Cümhuriyet Halk Par · meşhud halinde yakalanmışlardır. ı' Harkov'daki "Stalin " fabrikası 
Haber, malumat, istihbarat ve kebin mukabil taraftan iki gün sonra nep, Aasan kızı Elife ve kardeşı Bi tisi Çınarlı Ocağında yapmıştır . kumarcıların önlerindeki zarlar ve fından vücuda getiri imiştir, 

her türlü şayialar bu büroya topla- keşfedildiği göı ülmektedir. lalın Sucuzade mahallesindeki evle. Cemiyet azası 3ralarında idare mec- y"!tmiş kuruş para müsadere edilmiş 1923 Senesinee Sovyet elel 
nır, bundan başka, bu büronun em Şifrelere gelince casl'sların en rinde onbir parça kaçak elbise ya-

1 

lisini seçmişlerdir · tir. rik santrallardaki bir agrogaııın 
ri altında ilim ve teknik memuriyet çok istifade ettikleri muhabere vası kalanmıştır. Yeni idare Heyeti ilk içtimaını Bir esrarcı yaka landı zami kudreti. 3.000 kilovattı, h 
ve şubeler de vardır, tası, şifredir. Muhtelif esaslara göre ı Önümüzeki Pazar günü yapacaktır. ki bu~ün 50 bin kilovatlık ağro 

Pariste bakılan meşbu Pleviçka hazırlanan bu şifreler o kadar ihtima • Zabıta dün "Rt-şit oğlu Habib ıar seri halinde yapılmaktadır. 
ya muı..akemesinde bu büronun adı mla meydana getirildiği halde nıuka Falkand adalarında mağlup olan ŞEHİR DE HAVA adında birisinin üı.eı inde yaptığı Sovyet fabrikaları hidrnlik ı 
birkaç kere söylenmiştir. Alm"tnya· bil taraflar bunları anlamakta gecik Alman amirali Spe, itiı:ıat ettiği bir 1 araştırma neticesinde sekiz santig· bin İnşaatında da büyük mahf 
da gizlcnmiyen bir hakikat daima memektf'dir. casuı tarafından planı aşırılmıştı. 

1 

Dün gökyüzü açık , hııva rüz ram esrar bulunmuştur. Habib hak göstf'rmektedir . Leningrad fab 
söyleniyor. Kaleyi içinden alan ve veren ca Bu casus lngilizlere hizmet edi- garsızdı. En çok sıcak gölgede 21 kında zabıt tutulmuş ve kanuni mu· sı haen inşa halindeki volga ii 

1914 5enesinde umumi harp baş suslar en korkunç olanlardır. yordu. derece idi . ameleye başlanmıştıı. ne de ogliç ve RiLiosk elekt 
la~en ~imanlar, Fran~zlann sefer ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ sa~lrallar~ için 5~bi? kilovat k 
berlik, tahşidat ve Sevkülceyş plan YAZAN: Havanın ma~mum saradaki en hasta, en mahzun, tayfal retınde hıdrolık turbınler yapın 
larını tamamiyle biliyormuş. ı ğ k K k d H ı 125 t f t ~ C E K karan ı ı arlara b ' a ar bitkin ve kederli duruyordu. a en, a mos er • azy 

muvaffalciyet kazanmasının en bü· . le ki yağan karın rengi bile karın • • • mak da ona cesaret ve neş'e vermi türbinleri inşası düı;;ünülm t kte 
Harbin başlangıcında Almanların LONDON da aksetmişti. Ôy ar a aç Karşısında oturan kaptana fJak 150 bin kilovat tudretinde tt 

yük yardımcısı gizli i tihbaratın bu rengi bile kurşuni gözüküyordu. I . yordu. Kaptan J)on Kalen asık sura bunvn üzerinde etütler yapılınll 
planları ele geçirebilmesi olmuştur. Mary Rogers'teki hayat da onu - il - tiyle hiç kcnuşmadan yemeğini ge· dır. Filhakika bu tarzdaki türb 

Fakat, Fransızlar harp sonlarına çevreliyen su ve hava kadar donuk, beşer onar dakika uyku kestiriyor· sokuyordu. veliyor, arada bir hiddetli hiddetli çok daha ekonomiktir. 
doğru istihbarat teşkilatlarını o de- zevksizdi. Tayfaların yüzleri mavim. lar, hemen yine kaptanın kumanda- Bir gölge kadar hiçleşmiş adam homurduyordu. 
rece mükemmel bir halt getirmiş trak bir kurşuni renk almıştı. Hep- siyle İş başına foJıyorlardı. lardan biri de Corc Doreti geminin O, asıl etrafına değil, Allaha su. 
lerdi. ki, general Ludendorf bile, sini deniz yaraları ve deniz çıbanla- Artık o kadar zayıf ve kuvvetsiz yegane yolcusuydu ve bu yolculuğu rat asıyordu. Artık bütün mevcudi-
harp sonlanna doğru Almanvanın rı çıkmaya başlamıştı. Yorgunlukla- düşmüşlerdi ki, birinin yaptığı işi iki sibhati için yapıyordu. yetini bürümüş, onda bir fikrisabit 
muv ffakiyetsizliğini Alman casus· rına bir de acı inzimam etrııişti . si zorlukla yapmağa başlamıştı. f ş Lakin yedi haftadanberi aldığı halini almış olan "Garba kaçmak" 
lardan en kıymetlilerinin idamına ve Güv-:rtede birer gölge gibi do· ten muafiyet için ancak kırık bir ba Horn burnu havası sıhhatini düzelt· her yuttuğu lokmayla belki milyo-
Fransız gizli tt"şkilatının mükemme· laşırorJardı. Tamam yedi haftadır cak gibi vücutta büyük bir aııza ol . memişti. Uı.un gecelerde kamarasın- nuncu defa olarak dimağının boş 
liyetine atfetmişti. ne baş kasarada ne de güvertede malıydı. da sıkıntıdan bunalıyor, güverteye luklarından fırlıyarak zihnine sapla· 

F.ilbakika Fransızlarla lngilizler sığınacak bir kuru yer bulamamış Gemide, bacağı kırılmış iki kişi çıktığı ~zamanlar da soğuktan don- nıyor, yüzü bir kat daha a~nlıyordu. 
en kurnaz ve z.:ki Alman casuslarını lar, sırtlarındaki ıslak çamaşırları bir vardı ki, onların halleri çalışan ar· mamak için o kadar çok giyiniyor- Kaptan Dan Kalen iriyarı, kıllı 
ele geçirerek imhJı etnıişlerdir. an için kurumamıştı. Vardiycsiz uy kadaşlarınınkinden de fena)"dı. Ge· du ki, tıpkı seyyar elbise satıcılarına vücudlu, bir adamdı. Onu neşeli ha 

Fransızlar çok teessüf ediyorlar kunun ne demek olduğunu unutmuş minin şiddetli yalpaları oııları daima benz.iyordu linde bile görmek pek iştihaaver de 
ki, harbin başlangıcında Almanların lardı. yerlerinden oynatıyor, bu, ıstırabla- Öğle yemeklerinde, tavanda asılı ğildi. Hele bu haliyle zevk verici bir 
qü g m J.?lanlarmı anlıyamamışlardır. Artık hergün hepsi için sa'Jaba rını ;attırdıktan maada onları sağa fenerlerle biraz aydınlanan loş ka sofra arkadaşı olmaktan fersah fer 
Bu gaflet, f ransızlarla lngilizlere, kadar \ardiyaydı. Istırablar içinde sola çarparak bir et peltesi haline marada yemeğini yerken, baş kasa- sah uzaktı. • ıpityoalarca liraya aıalQlmuştur. 

Romanyada yaşama ~ 
dalarının yükselmef 

. 
Bükreş: 23 - Neşredilen 1 

tiklere göre Rumanya Çindeo 
halı hazırın en ziyade gıda (511 

şamak"için) sarff.den bir mef11~ 
olmuştur. 1938 senesi ikinci ~
nundan temmuzun nihayetine ~a 
Rumanyanın yaşama gıdaları ) 
18,15 e çıkmıştır. halbuki Frı.ı"' 
frangın düşgünlüğiirıe rağınrrı 
mikdar yüzde 16'6 iye kadar 
L:l • ' 
'.>ıımıştı:-



DOGRU 
..... Suad 

dedi ki: 

-1'uhlıftır '* 
zamanm aclamlan 

SÖZLÜ Sovyet-Alman 
münasebatı 

Alman-Slovakya 
gerginliğin izalesi 

- Falfirullab.. Bir Alman heyeti Rressburg : 23 - Resmi bir 
Fakat bence k*life ı' ifaıata DUll'H Namı D.reemlcy' 
...... - daha Moskovaya gidiyor mn müvacahesinde Devlet Müste-

eok ~·J~ ' Royter: 23 (Radyo)_ Alman Pli Karmuin'le Başvekil Dr. İ•o 

terbiyeli dıJ..+ 
için daima ,.ıan IÔyleme mütema· 
yildirler-

Daha muna11pti.. . Sovyet ticari münuebatno IOft ar•anda bilhassa Alma-. amelesi· 

1 
daha.. I ,...•""' bir halele bulunlDallU ain terlD vefa eta:tlisini vaziyeti 

haklcında cereyan eden müzakere-
- Hakkaz var, geçen senebİD ı ratmen buıünlerde bir Alman ti ler de tam bir anlatma Olmuşttır. 

ppb• zevki1ellmiaizle övünebilir· 
1 

caret heyetinin Moskovaya gide· Bütün müıkülall haiz meseleler or Herkes, karpmclakiNa botuna 
silmek için dütfindüiüaün aksini 
söylemekte hiç bir beiı ıörmüyor. 

A4~ta rİJI iDlular için artık bir 
preolip oldu. 

Bu sözler ü_.. nımmer ikret 
cotkun. arkadapna ıu cevaba verdi; 

-Evet, azizim. Fakat me&htlun· 
• mık arzusu ~tla .. .., mev 

dud olaıelmiıtir; ve bi içtimai mec 
buriyettir. Çok dopa söyle1Dek ba 
zan terbi1aizlite müacer olur. 

- Ben biç bir ZllDID, biç kimleJİ 
metbetınek mecburi~tiai cluımada. 

-Evet, fakat ıenelerdenberi me. 
mur olclutum hllcle nihayet bir mü 

•CJls w•la•lh•e bdarf,dksete 
bildin! 

-Zaıar yok Her .. ,. evvel 
d'otruluk.. Kaleme gtç kıldan, ıfdi. 
yorum, dCJltQm ... 

••• 
Ebem Suaclm idlre ettiti kale 

mdıl ımç bir - vardı ki veki· 
Jet llllfteprlar.-. birİDİD arkuan 
ct..da. • clelibnh, dairenin itlerini 
yap•ılı•_. bir takim kafiyeler ara 
mıya teni& ecleril. 8a Jiizden ınüme 
yyiz muavinfıtftüa mk ..ıc tekdirleri 

D' ...... 
~n de, Pir merakı yüzünden 

yanlıı bir it yaparak imirinden bir 
liirü azar iptti. 

Ekrem Suad kalemden Ç1k•aca, 
abbaplamdan rellAID Çalll lbr•bime 
rutJadl. Reaam elini arkadqamn 
omuzuna koyarak dedi ki : 

siniz dotrusu, zaten bunun farlana celi babert.a uyul mabafilde hay- taya ablmış uzun uzadı)a bir tet-
varmııtnn .• Eter kadife ıapka a ho 

1 
ret uyandırmıştır. Sovyet - Alman lcikden sonra iki taratın tatmi•ini 

fUDLIZA pliyoıu pliD ODU hizmet · ı ticaret pakbmn nihayet bulmasına mucib bir çarei hal bulunmuşter • 
çimin batında seyredin. Çünkü ona 

1 

daha bir )'il varken ve Sovyet - Bu resmi haberlerle büyük bir tcıc. 
•trdim..1fizmetçi kadm da, sizin i ~iman ti~reti ~arelc~tsi~ ?ir halde rübe devresini geçirmiş bu mühem 
ıibi onu gayet iyi buluyor., 1 ıken bu zayaretin sebebmı baıka meselelerin aı tak temamen bertaraf 

- Çok aa söylüyonun Meli· f bir manaya yoran siyasi mahafil \ idildiJi?i gö~term~ktedir. 1sh1c1*alde •t.. f11 kanaati izbu etmektedir: bu aıbi hadıselere meydan • rne· 
- Beyefendi, her sozünüzden 1 - • Moslcovaya gidecek Alman mek içinde ayraca bir tesviy teş-

anhyorum ki tabiatiniz çolc fena... t~t he~eti , ticari .esaslar üze- 1 kilibna lüzum görülmüştür . 
Kabil delil aalaıamıyacap. Müte· 1 rıncle detil, Mos\ova de tamamen :-------------
madiyea böyle IDİlla.-& pyler aöy· siyasi temailır yapacakbr . Şu an- Bu akşam 
lüyolUDUZ. Eter evleaseydia bilim : l111layor ki, A iman -· Sovyet po· 
ne olurdu? O.na kalana Iİz evle11111e litik münasebabna her iki tarafta 
yiniz .. Allaha ısmarladık .. A'kam. 't tamamen kesmek arzusunda detil· 
dıa ıetmelcten sizi menediyorum. dir • 

Genç kadm, mümeyiz muavini .. n 
litleritli clnlee.eden. öfkeyle yüril · Çek hariciye nazırı Ber-
dü, gitti. ı linden Pral döndü 

Cidden, bu kadanlar garip mah · 
l61darda veuellm .. ônlerinde doint 
birfey söyleftmesine bir türlü 1 Prai : 23 (RaclJO) - Çek Ha-
Ubammül edemezlerdi. Bu terait ,.,. ,._. Be~liadaa bura~a av-
altmda be kir kalmak f(ip:ıesiz daha , c:letetmittir. Berfin ıldl~elerı esna 
llabetti. insan, hakikatb kansına et. .... Çekl!lfova">:~ Alman e-
aöyleyecek olduktan aonra.. W,etleri. ~~llllinan mevzuu ba 

Ekrtım Suad, diifGne dütüne, W. edHditım • ~e ~iman : Çek 
eski arkadı11 Repdın evine gitti. doatlqunun tesısı ve ıda~sı yolun 
On beı senedir, bahın1n bir iki gü dı fikir te.atisiode bulunulduğu söy· 
nü bu en aziz ahbabının evinde ye. lenmektedır. 
mek yemeyi idet edinmifti. 8u su· 

1 

rette biru aile a..,.ta feçirmİf olur • 
1 

du. l 
Tewlüf• bu ........ yemekler 

Kudüste zengin bir 
yahudi öldürüldü 

Kudüı; 23 ( Rddyo )- Zengin 
~i .tüccaılınnda Moraı Behor 

, '-IGn cadde ortuında meçbel el
ler tarafından silibla öldürülmüştür . 

Alsaray 
Sinemasında 

Çoktanberi beyaz peni 
mediiioiz büyük ·•~-....~, 

BANKROF 

(TAYF ) 
Denizler üzerinde "geçen '-" İşk 
macerası AŞKI için kendini f da 
edf'n cesur gemicinin 1eıi&ztşti 

ilave olarak : İki kıs m 

Dünya haberleri 
PEK YAKINDA : 

Kar taca muharebeleri 
Türkçe sözlü 

Tc:lefon 212 ALSARAY 
._ _ _, 10212 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1 -S~ıgıdeğer müşterilerin'! zevk ve alilca ile seyreJecekleri iki 
büyük film birden sunuyor \ 

(ÇAPKIN GENÇ) 
yıldızları: ( Danielle Darriyo-Henri Garat ) 
2- Epey zamandır görmediğimiz ( H ~ROLD LOYO ) in 

Zevk, neı'e, kahkaha ka1ınığı şaheseri 

( Boksör Sütçü ) 
Kişe hervakd açıktır Localarmızı telefonla isteyiniz 

ÇOK y AKINDA .... ÇOK YAKINDA · · · · ÇOK YAKINDA 

Beyaz perdenin ÜNLÜ BOL~~~ü-M_AR~HA EGGERT-
dünyanın en buyuk komıklerı 

( THEO LINGEN -HANS MOSER-PAUL HÖRBIGER ) VE 
Mihracenin Gözdesi-Hint Mezara filmlerinin unutulmaz Erkek Yddızı 

JÖN PRôMIYE ( FRITZ VAN DONGEN ) ile beraber 
yarattıtı 939 mevsimmin en nefis eseri 

Zambak) (Sarı 
Operetini takdim edC'cektir. Sabusızhkla bekleyiniz. 

Telefon : 2SO ASRI 

inşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğunden : 

10209 

Almacak inşaat Mühendisinin her türlü statik hesaplarda beton arme 
ve mimaride mütehasSIS olması şartt•r· isteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
illerde ç•hıtıklırma ıöaterir veaikalariyle Nafia Vekiletinin rubaatname
lerini birer istidaya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatlan lüzumu 
ilin olunur . 10162 10-13-15-19-21-24-27-31-5 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- Azizüa, 1e11 doiru b;r adam 
snı, Bu seneki serp için bir tablo 
,•plim. Gel, p fikrini lityle .. 

pek pzel delildi. Ret-dm kansı 1 

yeai bir hizmetçi balmllflu. Fakat 
bu k•dıa pek İJİ yemek pişirmeJi 
bilmiyordu. Kebap çok pi1mi7, etin 
lezzeti kaybolmQftU. K&llkonmaz , ----------- :---------...;,;;~== .. ----
ezilmişti. Salça ideta su gibi bir ıey Zayi kontratlar H" . 1 Ekr•. , ...... atölyeline fitti 

ve pzel tabloyu aeyrettilctea 10Br.: 
-Mevzuumaz yınlıı, dedi, böyle 

bir relİm hakldkate mutabek detil .. 
--Pabt, iRr hakikat defil, bir 

hal .• 

di .• Tatlanan ıekeri azch. 1 ızmetçı aranıyor 
Repdm karam: Ba ş L- E Evde .hizmet etmek. üzere el'ı ·1c 

-:- rem d~' ~·ba -~y ait 6 koat1at zavi olm._.. !at n bır kadın hizmetçi aranıyor. 
Ek be bu kJam bi y •~ yaptıta ce suyuna la yl 

ye~ıyorllUDUZ,. . "1 ı ,......_. J Bulınm it bankasa arkas.acla Ali ıdarthanemize müracaat . C. 
len ~dioız. c.r tirm' • • ol c ..... _ . ..._ _______ ...! - li . . k • re esı rıca unur. . -

- ..unu 10f yayam mı. e . 
- Hayalden hakikate yaklaflD• 

L J. 
bapyı ki~,... .--------~--~~--~..,~.._,... ____ ___ 

hissetmedim. fıbt, kut· EMSALSiZ BiR FiLM, ŞAHESER--·• 
Bu aöz üzerine reaam dayana 

madı: 
- Azizim fikrinizi sordutumdan 

dolayı pek müteessifim, Çünkü sanat 
1 

tan hiç aalımadıtanıD ıörüyorum. Si ' 
zin ifiniz kalemdeki kltatlar." Sakm 
onlardan bqb bir pyler utraımı-

an da az yediniz.. TAN Sf I 
lçuını konan yat taıe de 

YIDIE. 1 
Ekrem, Reaamm atölyesindın 

çıktı. Siyah ve b8y61c gözleriyle ken na aUe ldaa biri imipin gi. 
~i teshir eden sevgilisi Melibatle 1 bi m ... ele"lll1ll'riz içia,m böyle 
llftamalardan birinin antresinde bu. 1 söylüyc:laun? 
~'!°· Sevitmefe miluid bir muhali! Ek ••pkaaa alarak 

ebıade oturdular. MeWıat, ifıkına çıkb, k ......._ Demek en il· 
sordu: mımı a d•Wlli .... ni kovu· 

- Yeni ppkaım nasıl buluyor yordu. haMe-1'olndnktaa istikrah 
9UG Ekrem. etmeliylti. 

Ekrem Suad, yefil kordelilarla • • • 
v~ h'iyletJele liislü küçük şapka)'I cici 
dı babalarla tetkik etti. Modanın sak 
sık deliftirditiodea kat'iyen haberi 
olmıdıtJ için faPbyı pek fena bal· 
clu. Bilhassa yulcan doru kalkan sol 
t.r~ ıevailisioe Wdmetrep bir eda 
verıyordu. iyi görünmek arzGsiyle 
halcibti feda etmemek endifeli ara 
llllda Wr miiclclet tereddüt etti. Niba 
yet sordu: 

-F'dcrimi açlkça aö;liyeyim mi?. 
Rica ederim. 

. -:8.!r .......... 1ia ..... ac· 1 Bu gece nöbetçi eczane 
nan ~.W..4-.•1•.0albafa Tanullc..- civannda 
ı neıe• bit ,az 1i'9iı ....-,.. J h I b ••mw 

-CeftM \Ji4 W..• "8aliJo a a ... 
t. 

BU AKŞAM 
VENEDIK Film Musabakuanda En Büyük Mlikifatl Kazanın ı V 1 "it Hü'-'!I • • t.k d .__ ış o an e Dfl ere K;ume~ınm musaa esile ricude getirilen 

TARiHiN En Mazlum Kraliçesi. En Yüksek K•dmı lngilı'z Ta 'h" · M h 
Si 

.. _ I ra mm u 
te,em mam Büyuk V KTORY AP- Aşkını, Maceralanm Tasvir eden 

..-KRALiÇE Vi TORYA 
FRANSIZCA SôZLO, Bi1ük .Filnai Göst~recektir. 

Bu fdm bilbusa faribc müıt~ olliası cı~e ind~n Ent resan olduğu 
kadar Muhtqem sahnelen V4' Jiuvveth evzuu ile de bütün 

seyredenlerin merak ve heyecanını celbedecektir. 
YARATANLAR: 

MlfEL STROCIOFUN Kahramanı [ DOLPH WOHLBRÜCK) 
Ye &Uzel (ENNA RMILE) 

AYRICA: 
BUCk JONES,ln 

mn 
DiKKAT- Lutf•n IU•U•$ •fk• 

Sehlaar (LUPE vtL&l~ Bü~ zaı ROD] 
Senenin En Güzel, Ea Büyük ve En Şahane Musiki 

Şaheserini Y arau.IM 

Çl~~N MELObısı 
. y 'fli;A4 e :ı' ıı:ı:: ; :9~ı~AKINDA 

Askeri ve Mülki Tekaüd Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Katıun No: 3549 
Kabul tarı.lıi: 21111938 

.. Dünden artan -
• 

M 1 ı bi metleri telcıüdliik için mtırut olan kanumi müdde. 
emur arm maaı ı z • .. 

t. h b d ··t kabı'len nazan ıtabara ahmr. 
ın esa ın a mu e . d. 

Madde 3 - Bu kanun neşri taribı~d~~ muteber ar.. . A " 

Madde 
4 

_ Bu kaounu:1 hükümlerım ıcraya Başvekıl, Mılh Mudafaa, 

Dahiliye ve Mal\91e Vekilleri memurdur. 
4 1 1939 

(SON) 

K k l kt n backa bazı inhisar suçlarından doğan 
aça çı ı a ., ·ı b'I "'. d . k 

ı lndan vaz geçı e ı eccgıne aır anun 
para ceza ar 

Knnun f'to: 3550 
Kabul tar h : 2 111939 

790 
Vlb kanunun 19 uncu maddesile 23 üncü madde-

Madde 1 - sa,,. · · · J ·ç1c· ı ki" · d 
sinin nakil tezkeresi 0lmak11zın İs~art~ ve SIS~r~O Udld il C~ nda ıne30871 8 

2441 
yalı kanunun 4 uncu ve ınca naa e eran e ve 

fıkrasında vKe S: t8 inci maddesile 20 inci maddesinin birinci fak-
sayıb Tuz anununu . d 1 f ·ı h k 1 -b 

d 24 
3.S inci maddelenn e yazı ı 11 ve are et crn terettü 

rasın a ve ve ld · G" "k 1 h' 1 V 1r·ı· · 
d k 1 

· ·
0 

inhisarlar aresı umru ve n ısar ar e ı mm mu· 
e ece ccıa ar ıçı k ''I . 1 1 h .. k.. d afabt'le billdimden evvel, veya ıt ı eşmış o sun, o masın u um en 
v 1 n. oJaL:.•ece~i gU>i bu cezalan takib ve tahsilden de vazreçe· 
sonra aıı.,.. un • 

bilir, . t .h. d be d. Madck .2 - Bu kanun neşn ara ın en mute r ır. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve inhisarlar 

V k·ı· emurdur. /411 1939 
e il m SON 

Mübtıdele ve teffiz işlerinin kat'i tasviyesi ve intaci 
bkkındadi 1771 sayılı kanuna ek kanun 
Kanun No: 3551 Kabul ıarüu: 21111939 

Mıdde t - bu kanunun neşı i tarihine kadar olai muamelelere mua· 
ı.1.., olmak üzere mübadil, muhacir• mülteci. göçeberve Hiikümetçe 

nakledilenlerin ve harikzedelerin Hükümet tarafından ıösterilmit ot-. 

(Sonu Var) 



dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----------- KiLO FIATI----:--------

CfNSf En az j En çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
- "=S,so =-=-ı-9,sö __ ·- = 

f'iyasa parlağı • 34,50 37 -------
Koza 

Piyasa temizi • -l-3~125 ----------.•-----
----------··-----'-~---· --------· ---1-~" 1 -

Klevland 40 1 42 \:N --------
YAPACI 

Beyaz 1 1 1 Siyal-ı - ----- -------

Çf GiT 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 -·-·ı-------

ı---':;.._~-:-:c:---- r-----ı-------~ --------., Yerli 3,37 
.. Mentan_e __ _ 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf ------t-----ı----- -------
Delice , ______ _ 

Kuş yemi 
---,.,,.......=..~-------ı-----·1-----ı~------Keten tohumn 

Mercimek 
Susam 

-----"=-:o"----~-----=U~N:--_____ .-~~------
D ört yıldız Salih 
üç .. " 
Dört yıldız Dokruluk 
üç " .. ( 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " 

1 
____ s_imit .. 

Livcrpoı 1 eıgrafıan 
23 I 1 / 1938 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umllm Müdürlüğünden: 

Kırıkkıı le fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası almacaktır. Emekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makine mektebinden neş'et ve Türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şaha· 
detnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların istenilen vesi. 
katarla Umum Müdürlüğe müracaatları.10136 3,5,8,12,15,18,21,24,27,31 

Albayrak - M stafa Nezih çayı 
Hmd i~trn, Sq :an, Çın c CH<d c..ı ı rcgıud;ı ı r'og ıu)a r, Üe~srse na. 

mına g«tiri lrn en müıttl.ar. ıne u kcku' tı ~ t. } l ;ııc l nı \tkt.f ve itir.a ile 
yapıları hunrnnlardır. Heı 7< vı. e göre dt ği~t n nun aralı terl;plt ıi v<ırdır. 
Muhtelif cins ve l Ü)Üv !Utr ı utu \·e pa~ elit r iç:eıİ!İnc~e satı'ır. Anıbalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi refaset ve ha lisi} etin ıı tt nıiııatıcır. 

Adanada : Ali Riza Kt'l'cşt kn ticart·tlıanesi ve i}i cins mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi dt~olaıı ; f~trnl ul Tal· mi!Cııü f\'o . 74 ( Kurukahveci harıı 
~ ltında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı knrşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şi!'keti 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi g'i\Zt trde neşrettiği yrni 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu kal:.ut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişliği lop m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 
1-Satışlarımız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 

sıparişlere )Ülde 2 zam yapılır. 
2- Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gön,.' rilir. 

7 10054 

; 

' 

Askeri hastah:ınesi diş hekimi il\ f ·~-------·-----------..,, 

~:i~~h~e~rş~d~i ~~ ~ay~e~~~~i~l~ mck 1 
tebı karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,t1r. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
5-26 10195 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

24-156 10116 Numara : 200 

1 

' J 1 

""' . ... 

~. 
f 
r. 
1 
I• ) 

- --:' . .. . . 
9ilNIZE HER VA~IT 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

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

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
11 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

---------------------·------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmışbr. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa. Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahle;yin saat 12-8, öğleden sonr 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Halkevi Başkanlığın
dan : 

Gösterit Komitemizin yeni ye· 
tişen genç elemanları tarafından 
14-1-939 Salı güoüsaat (21) 
de Halkevi sahnesinde ( Kanun A · 
damı ) adlı Piyes tem!İl edilecek, 
Halkevi Sekreterliğinden gırış 
kartları verilecektir . 

Zayi Şahadetname 
Kütahya idadisinden 324 senesin 

de almış olduğum şahadetnameyi za. 
yi ettim yenisini alacağımdan zayi 
şaha 1etnamenin hükmü kalmadığını 
ilan ederım Devlet demiryolları 6 ıncı 

işletme memurlsrından 

lbrahim Vefa Yücel 
10211 

Gayip çocuk 

Fotoğrafını yukarıya koyduğll 
muz. 931 doğumlu kondöktor Hu' 
yin oğlu Halil .lbrahim bundan yit 
mi gün evvel istasyon civarında gt: 
zerken gaip olmuştur. görenlerin ) 
ni istasyon karakoluna veya matb• 
amızo haber vermeleri insaniyet P1 
mına rica olunur. 

Çocuğun Üzerinde yün bir ca~I 
beyaz çizgili siyah kısa pantll 
fon vardır. 

2-7 10208 

Tarsus Belediye reisliği 
den : 

T <trsusla vagon tt-slınıi ve toprl 

kale ta>ı olmak şartiyle belediyeııı1 

zce ( 100,000 ) adet paı ke laşı kS 
µalı z'«rf u.;ulilr. satın alınacaktır. f3t 
her taşın muhammen bedeli altı b 
çuk kuruş olup heyeti ıımumiyesirıİt 
mu ıJa ... kat lt!mİnat akçesi ( 487 ) 
lira ( 50 ) kuru~tur. ihalesi 9. Şub 
939 Perşembe günü saat 15-de b 
lecli;·e ~ ncüınrninde y:ıpılac:ığındtı~ 
isteklilerin şartrame örneklerini bt 
diye niz J · ıı aramaları ilan olunur. 

10183 

15- 19-· 24 - 28 

Sa Hık Bağ yeri 

&E:Ş'·E VE ZEVı.< GETİQİQ 

Yılanlı mezreasında B yZekio~ 
bağı civarında içinde kuyusu buJuıı 

onbir buçuk döniim bağ yeri satıl 
tır. Almak iste.yenler kız lisesi kB'' 
sinda McrhumAbdurrahman Alin~ 
evinde bayan Nakiyeye müracaat ' 
meleri ilan olunur. 

"' ! • t ' .. 
ı . 

I 
ı 

10- 10 

Ttşhir ve satış yen : 

H 
• k A Ô B Umumi neşriyat müdürü 
Ü umet caddesinde mer aşeg\J mez ticarethanesi Macid Güçlü 

83-90 9490 Telefon: 2_68 ~"-·-•~-..... -.-... ,~?ana_!ü~~'!._matb:as~ 

. ·- ... . -


