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KABiNE 
DEGiŞT·i 

Celal Bayar İstifa etti ve 
kabineyi Refik Saydam 

Ba§Vekilimiz Refik Saydam Meclis Kürsüsünde 

·---- YENi KABiNE 
Başvekil : Refik Saydam 
Adliye vekili : Fik.a t:l ~alay 

Milli müdafaa vekili: Naci Tınaz 
Dahiliye vekili: Faik Ôztırak 
Hariciye vekili: Şükrü Saracoğlu 
Maliye vekili: Fuat Ağralı ,., 
Maarif vekili: Hasan Ali Yücel 
iktisat vekili: H Üsnü Çakır 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen 
Nafia vekili: Ali Çetin Kaya 
inhisarlar vekili: Ali Ragna Tarhan 
Sıhhat vekili: Hulusi Alataş 

--

Parti Genel Sekreterliği 
Dahiliye Vekaletinden ayırıldı 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri B. Fikri Ozer'dir 

Parti Reislikleri Valilerin 
uhdesinden alınacaktır 

Divanlar Kararı Parti 
Grupunca tasvib edildi 

-----------------Bu karara göre---------------

MECLiS 
iNTiHAP 

YENiDEN 
EDiLECEK 

YARIN MECLiS TECDiDi iN: IHABA KARAR VERECEK 
VE ~~ILACAKDIR. YENi MECLiS NISANIN BiRiNCi 
GÜNÜ AÇILACAK VE VAZiFESiNE BAŞLAMIŞ OLACAK 

Ankara : 25 ( A A ) B M r . b 
başkanlığında lo ı · · - · : mec ısı ugün saat 15 de Faik Ôztrakın 

b P anmış ve celsenın açılışını müteakip lımir mebusu Celal 
B.ı{arın Raf\ v~klletten istifa etmesi üı:erın: baş vekalete lst an bul mebusu 
do t~r e ı aydamın memur edilmış olduğuna dair Riyaseti Cumhur tez 
k~resı oku~~uıtur. Rcıs yeni kabinenın teşekkülüne kadar celseyi tatil et
mıŞ ve me .. lıs saat 1~50 de Refet Canı Tezin başkanhtında tekrar loplan
dıtı zaman •t•tıda~ı Rıyaaeti Ciimhur tezkere ı okunmuf ve alkışlarh, 

1 

r···-·-. ., ...... ~ .................. ~~ 
; Milli Şefimiz ; 
ı Ek . f onoını ve arttırma 

1
. 

kurumunu himayele·· t 
rine aldılar , 

• Ani<arii : 25 (re'•~dnhı) - i 
Ulu•al ekonomi ve arffu•. I 
ma Kurumu Umumi Mer- i 

i kezi , Kurumu yUkeek hl- i 
i mayeferlne almayı Mllll Şef i 
i lnönUnden l•tlrham etmı,. i 
i ti. Allnan habere göre, Re- i 
i l•lcUmhurumuz lltedenberl i 
i yakından alAkadar olduk- i 
i tarı ulusal ekonomi ve art- i 
i tırma kurumunu yUkaek i 
! hlmayelerl altına almayı ! 
e memnuniyette kabul bu. f 
i yurduklarını RelelcUmhur i 
i Umumi Kllfplljl Kurum i 
~ Merkezi Rei•llll"• bildir- ! 
ı ml•tlr • 1 
i ! 
:.., ................... ~ ............. ~ ..... . 

UZAK ŞARKTA 

Japonlar 
mağliibiyet 
gösteriyor 

CENUB DA 
YENi BiR 

KRALLIK MI 
DOclUYOR 

AMMAN - SURiYE VE 
FiLiS TiNiN BiRLEŞMESi 

Arap heyeti dlln Iondraya hareket etti 
başlıca bu vaziyet mevzuu bahs edilecek! 

" Fransanın Suriye ve Lübnan Ali 
Komiseri de yakında Ankaraya geliyor 

Ankara ve Londra müza- ·--

kereleı ine çok büyük Fransa - İtalya gerginliği 

e h e m m i y e t veriliyor 

Londra : 25 (Radyo) _ Londra
da Toplanacak Konferansa iştirak 
edecek olan Arap heyeti Kahireden 
Londraya hareket etmişdir. Londra
da Filistin meselesinin hallinden zi
yade Suriye meseleside dahil olmak 
ü~c~e diğ"e.r Arap meReleJerininde gö
ruşulecekdır, Burada siyasi muhafilde 
söylediğine gör~. Ammanda Amma 
·ı S · ' n ı e urıye ve Filistinin birleşdirilme-
side lehinde propoğanda yapılmak. 
tadır. Bu meselede görüşülecekdi . r. 

Dığer taraftan haber verildi~'İn - a e 
gore, aynı meseleler üzerinde fik" 

Roma kısmı seferberlik 
şayialarını tekzip ediyor 

" HARBA HAZIRIZ,, 
ITALYAN GAZETELERi, ITALYANIN KALBi HER ZAMAN 
KiNDEN ZiYADE GARP HUDUDUNDADIR DiYOR 

Roma: 25 (Radyo)- Enternasyo· 
nal gazetesi çok mühim bir mekale 
neşretmiştir. Bu gazete, mekalesinde 
ncümle şöyle demektedir: 

1 Çinliler Kantona 
1 doğru ileriliyor 

teatisi için Suriye Fevkalade Komis " 
ri önümüıdeki ay ipdidasında vey:: 
hud ~u ay sonunda Ankaraya gide
cekdır. 

Ankara : 25 {Telefonla) - Ha
ber 8!ındıtına göre, Fransanın Suriye 
ve L ıbnan Ali Komiseri Gabric) Piri
ıol y .. kında Ankaraya g-clecckdir, 

Roma: 25 (Radyo)- Orduda kıs
mi sef erberik ilanı hakkında çıkarılan 
şayiaları hükumet resmen tekzip et· 
mekte \ e neşredilen teblitde ;şunlar 
ilave edilmektedir: 

«Alınan tedbirlerin kısmı seferber 
1iğe hiç bir aJakası yoktur. Yalnız 

-" Faşist ha1ya harpten asla 
korkma1 .. Ve harbe haıırdır. ltalyanın 
kalbi bugün. herzamandan ziyade 
garp hududundadır. ileri hareket için 
bir emir kafidir. 

Şanğhay : 25 (Radyo) - Cephe
lerden alınan malumata göre Çin kuv 
vetlerinin muzafferiyetleri tevali et
mektedir. Çinliler bu ayın onundan 
itibaren hakim bir vuiyete geçmiş· 
)erdir. Ve bu vaziyet muhafaıa edil-

mekt ... dir. 

~aponlar dün Kantonun otuz ki
lomdre şimalinde ağır mağlubiyete 
uğramışlardır. Çin kuvvetlerinin Kan
ton i tikametinde sür'atle ilerledikle· 
ı i bildiriliyor. 

spoırDaıru 
-Garp ve 
Orta An•· 
doluda he 
men her 
vlllyett• 1 
kı• •por- .. 
ıarına bU· 
yUk ehem{+-.,._ 
mlyet ve
rllmekte. 
dlr. Yan. 
deki res
mimiz An· 
kara spor 
u1arım ka 
yak •por. 
ları yapar 
ken gll•· 
terlyor. 

-

karşılanmıştır. B. M. meclisi yüksek reisligine: fstanbul mebusu doktor 
refik Saydamın başkanlığında teşekkül eden İcra Vekilleri heyetini göst~· 
ren fütenin ilişik ola.rak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Reisicümhur ismet lnönü icra Vekilleri Heyeti Reisi lstanbul Mebusu 
Doktor Refik Saydam. Adliye Vekili Konya Mebusu Fikret Sılay,Milli Mü
dafaa Vekili Bursa Mebusu Ger.erat Naci Tın:ız, Dahiliye Vekili Tekirdağ 
Mebusu Faik Öztrak, Hariciye Vekili lzmir Mebusu Şükrü Saracoğlu, Ma· 
liye Vekili Elii.ıiz Mebus ı Fuat Ağrah, Nafia Vekili Afyon MeLusu Ali Çc
tinkaya, Maarif Vekili lzmir Mebusu Hasan Ali Yücel, iktisat Vekili İ;:mir 
Mebusu Hüsnü Çakır, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Doktor Hulüsi 
Alataş, Gümrük ve inhisarlar Vekili lstanbul Mebusu Ali Rana Tarhan, Zi· 
raat Vekili Muhlis Erkmen, B. M. Meclisi yarın saat 15 de tekrar atopla
nacaktır . 

Ankara : 25 ( Telefonla ) - Partı genel sekreterliği Dahiliye Vekaletin
den aynlmıştır. Genel sekreterliğe parti idare heyetinden Erzurum mebusu 
doktor Fikri Özel getirilmiştir. Haber aldığımıza göre valilerle parti reislikle
ri ayrılacaktır. 

Bu sabah saat 11 de Reisicümhurun BaşkanlaA"t altında Vekiller heyeti, 
Parti grubu heyeti azaları Büyük Millet Meclisinde toplanarak tecdidi intihap 
meselesini konuşmuşlardır. 

Parti ırrupunda Başvekil Refik Saydam ~ahki toplantının kararım tefhim 
ederek dört senelik müddeti bitmek üzere bulunan meclisin yeniden intihap 
edileceğini söylemittir. 

Divanlann kararlarını, Reis Hasan Saka reye koymuştur. müttefikan mec
lisin yenilenmesinde karar verilmiştir. 

Cuma günü toplantısında Meclis tecdidi iatibablna karar verecek ve da
itlacakbr. intihap 111üddetiai &Mltmak IÇUl hMll at ,_. bir kanun çıkariıtQk
NINIUD birinde yen; •d9 VUifesine t1....r:tl tar. 

modern talimlere iştirak için birkaç 
sınıf silah altına alınmıştır. 

SURiYEDE VAZiYET 
HiÇ DEÔiŞMEDi 
ANARŞi SÜRÜYOR 

Kabine tazyiklere rağm.en 
istifa etmemekte musir 

B da • halif guruplar arasında bir taraf ta 
Şam : 25 ( Hususi ) - • ura i cümhur reisi Faris Huri, diğer tara ~ J 

siyasi vaziyet hala karışıklığını. muha - Gerisi ikinci sahifede -
faza etmektedir, Vatani kitle ıle mu 

ASiLER BARSELON' A 
1 BUÇUf\ KiLOMETREDE 

Şehir Top ateşi altında; binlerce 
kişi şehirden perişan olarak kaçtı 

Al 
·ı asyonalistler arasında bir anlaşma 

n1anya ı e n 
R dyo) - A•kerl makamattan alman maıo. 

Burgo• : 25 ~ı~ıer aar•elonun blrbuçuk kllometr e yakmı
mat• gire Fr~n Binlerce klfl ,ahrl terketml,tlr. Frankl•tl•· 
na geımı,ıerd r. kuvvetler), slvlllerden bir kı•

mı iltihak etmı,ıerdir. 

Dlkkatıer: Barselon : 25 (Radyo) - Madrid 
müdafii olan general bir lngiiiz gaıe: 
tesinin kendisine atfen neşrettığı 

Kebapçı, kahveci çırakları beyenatı tekıip etmekte ve Katalon· 
yanın terkine dair noktai nazarlarını 

Şelırımizm bır çok /,P.bapçıla11. 
ve kahverilcri o11be§, orı ıc lıaua sekız 

rol' ku-,.ı'ik , ıraklar kullanmal.
ya§ınya P·•~ ~ 

tadır . k . 1. ğ l 
Gö:::leri çpaaklı, ellrcı ·ır ı, " 1

1: a· 
rı t1e burunları salyalı bu çocukların f 
nıil§t.erılP.re getirdikleri ka~ı·eyi ı•e ye- J 

işaa eden boyle bir beyanatın tara
fından yapılmadığını söylem ktedir. 

Barselon : 25 (Radyo ) - Şehir 
devamlı bir top ateşi altında bulu· 
nuyor. Ay 11 zamanda mukabil ateşte 
yapılmaktadır. Bazı binalar harap ol· 
muştur, 

Burgos : 25 (Sadyo) - Almanya 

rmcjfi tıksinmedetı yemek ı~·mek kabı~ 
dcgildlr. Jlem sıhhi ve hemde karıunı 
bakımdan kahı elt!rdc veya lokanta 
tarda bu }a§la çocukların ış gôımt~ı 
~ ~ )la.saklı,, Na:.arıdıklitttı cel!JeiUrıı. 

ile nasyonal sosyalist ispanya ara
sında bu akşam bir kültür anlaşmanın 
esaslan talebe. muallim, radyo muta· 

1 
has .ı& celbi ve ıoubtehf kultuı temu• 
landır 
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..... --.. ------··· ŞehDr haberoerı Hal ile le 

ADANA MAARiFi 
!ve vaziyettedir? nasıl 
çalışıyor? neler ister?, 

Dünkü hava 

Gök yüzü kapalı ve yatmurlu 
Hava hafif rüzgirlı. En çok sıcak 
14 derecf', geceleri rn az sıcak 3 
derece. 

Köylerde okuma nisbeti yüzde 20 Şehrimiz öğretmenlerin
Şehirde okuma nisbeti yüzde 66 den vekaletin sordukları 

Çocuklarımızın 24060 ı 
okun1aktae 10ahroındur 

------------------------~ Toprak üstü ve top r ı 
rak altı zenginlikleri Tam beş sene Adana Maarif 

Maaarif vekaleti, terimler bak· 
inada viliyetimiz orta tedriıat ötret 
menlerinin mütalealannı sormuştu. öt 
ıetmenltT terimlea üzerindeki tetki 
icatlarını ikmal ederek noktainazar 
lanm vekilete bildirmişlerdir. 

Yolda ölen 
bir adam 

Kahvede kanlı 
bir kavga 

Mehmet otlu Haydar Puko adın· 
da Seyhan mahallesinde oturan bir 
adam Süleyman ve baydarlı ser· 
hoşluk yüzünden kavga edenk 
Süleymanı kahvedeki sandalye ile 
bapndu atır surette yaralamaıbr • 
Zabıta suçluyu yakala~. hakkında 
kanuni muamele yapm11hr. 

Okullarda karneler 
tamamea verildi 

Şehrimiz Orta tedrisat okulla· 
rmda talebelerin üç ayLk çal•ımala-

S.culdart kaçak 
ett yapanlar 

M ısıt icralı , arufdn dds.tl 
ve kendi saray erki 

zabitleri tarafından ha 
ilin edildipıi ajanslar haber ver 
H.kfeliğin bir memleket için kuv 
teılm f"tmediti umumi harbin mi 
lile bizce anlaşılmıştır. 

.5ıwcak& şerif çıktıtı halde, iı 
iiemiairı rea'lt r~nk askerleri • bizi 
le beraber olmak şöyle dursun 
nıan diye üzerimize geldi. Kezi, 
lifelitin müslümanlar arasında nif 
çıkardığını da. bütün tarih orta 

Ş5'irde lllUhtelif yerlerde sahlan 
suculdarın bça.k etı.den yıp1ldıtı 
aoı.ımuı üzerine yapılan tabki· 
kat ve takibat neticesi Belediye , 
üç et kaçakçısını yakalamıı ve hak.• 
kında kanuni muamele yapmıştır. 

f koymuştur. 
' Türkiyede layık bir devlet te 
1 kül edip bilifet litvedildikten ı Bıçakla tehdit etm=ş 

Ali otlu Mahmut adında birili 
Oamın otlu Hacı Arif adında bir 
sabıkah tarafından tehdit edildiğini 
zabıtaya şikiyet etmittir. Bunun 
üzerine polis, Arfi yakalamıı ve 
baklanda kanw. i muameleyi yapm11-
tir. · 

ra, müslümanlar hiç noksan hi11e 
memişler, bilakis, tarihin en müca 
delesiz, sakin ve mubatf>etli devri 
geçirmişlerdir. Şimdi ise, Arap de 
Jetleri arasında ibtiliffar başlaması 
dan korkuldutıı yine telgraf haber 
rinden ötrenilmektedir. 

kadar , insan -ıenginli- kadrosuna her sene sekizer ders
ğine malik olan Adana, haneli ikişer okul ve 18 er mu
binnetice çok Kültür allim ili vesi lazımdır. Ve sonra 
müesseselerine lüzum 
rösteren bir talebe ke zaruret dolay1siyle sınıf mevcut-
safetine de sahiptir. larının mütemadiyen çoğaltılma! ı 

1 
rirı netice1İPi9österen brn~n ve 
lmesi dün tamamlanmııtır. 

Mahmut otlu Halil ile Oergen \ ı----· ... -2zoı•l"'!l!l!----·=l!'l!!ll±l!'t!a!!""!wwwl!!!P' 

~lu Mikiıl adında iki arkıdaı Tar Orta tedrisat müfettisleri Ko·· mür havzasında 

Peygamberin vefatını müteaki 
Mekke ve Medinedeki müslümanla 
şimdiki cümhuriyetlere benzer ıe 
de intibabla mı, yoksa hükümdarlı 
lara benzer şekilde irsiyetle mi k 
dilerioe bir şef aeçectkleri husu 
da ihtilafa düştüler. Peygambe 
damad CJlan Ali ve evlidları Has 
ile Hüseyinin taraf tarlan, Ebub 
gibi bir şahsiyetin baıa reçmel 
inkıyad ettiler, Ebubekire •Reaulu 
labbalifesi. denildi. iki sene iktidı 
da kaldıktan sonra vefat eden 
ıatin yerine miladi 634, hicri 1 
üncü senede reçea Ômer de ıi 
detti bir mizaca sahipti. •Emirül 

Adana Maarifi ne terbiye ve tedris randımanını dü
vaziyettedır? Nasıl ça· şürmektedir • 

ıustan şehrimize gelirlerkea Mikiil 1 Mersine gitti 
ansızın ölmüstür. 

Zabıta vaziyet hakkındı tabkika 
lışıyor ? Neltr istiyor?-----·-------------- ta başlamıştır. ı 
Mevzulan üstünde dur· 
mak , rakamlarla mülahazalar yap
mak istifadelidir. Arlana Maarifı ne 
vaziyettedir ? Bunn topyekWı göz· 
den gf'çirelim : 

~birde iki lise , iki orta okul , 
bir ticaret orta okulu , iki kısın.it 
bir enstitü , bir ötretmen okulu ol 
mak üzere yedi tane orta tedrisat 
müessesesi mevcuttur. Bunların 169 
ötretmeni, 3745 talebesi var. 

Diger mevzulara atlamadan bu 
noktada bir mukayese lüzumu var ..... 

[JU Ull 11 ~ ..,.._ ,. 

ile, orta tedrisat ifk sınıflar talebtsi 
mevcudunu karşılaştırmış olacaktır. 

Geçen yal merkez ilk okullarmm 
mezun say111 1213 tür Bunlardan 
ancak yedi yüzü orta tedrisat okul 
larma kayd~dilmiştir . Şu gösteri
yorki, orta tuA.isattaki kadro dar· 
lığı ilk tedri1atı bitirenlerin yüzde 
altmışını ancak kabul imkanındadır 

Önümüzdeki yıl bilhassa, erkek 
lisesi i&e orta okullar ihtiyacı asli 
karşılayamayacak bir halde bulunu 
yor. Erkek lisesinde bir paviyon , 

Suriyede vaziyet 
hiç denişmedi 

- Birinci sahifeden artan -

tan Doktor Şehbender ve arkadışları 
araamda konuşmalara devam edilmek 
tedir. 

Doktor Şehbender, uyuşmak için 

orta okul binalarında tadilat ile 
dershaneler ilavesi lüzumu işikir 
bir haldedir. 

ilk tedrisat çahşmalanna gelin· 
ce : ihtiyaç karşısındaki kadro her 
cepheden pek dar. Bunun kuvvetli 
bir delili şu rakamlardır: 

Serseri köpekler 1 

Şehrimiz belediyesi, şehir dahi· 
lindeki serseri lcöpekleı le mücadele 
yapmaktadır. Belediyeden alınan 
malumata göre, bir hafta içinde 
yüz kadar köpek öldürülmüştür. 

' 

Adana köylerinde okuma ça· 1 

tında bulunan çocuklarımızın sa · O I k • • • • k d 1 
yısı 37569 dur.Bunun ancak 7743 ü ev et ınınının ya ın a 
okuyor • Şchtrde okuma çatında ucuzlayacağı •Öyleniyor 
olanların say111 15115 dir ; bunun 
10881 i okumaktadır. Şu hale göre 1 

, ---- .1----
20, şehirde yüzde 66 dır . 

İlk okulların 938-939 ders yı · 
lında, geçen seneye nazaran mer· 
kezlerde 1085 talebesi artmııtır • 
Köylerde de 771 , 

Bu artışa göre , Adana her yıl 
s~kizer dershaneli ilci okul yapbr· 
mık ve ötretmen kadrosuna 18 
öğretmen ilive etmek lüzumu kar
şısındadır . Bugünkü şekilde , zaru
reti dolayısiyJe suuf mevcutlarını 
mütemadiyen çotaltmak ve çifte 
tedrisat yapmak gibi idui tedbir· 
lerle ihtiyacın karşılanması sakat 
olduğu görülüyor. Terbiye, tedris , 
bu yüzden zayıflamakta , randıman 
düşmektedir . 

Bu topyekun tetkik bize göste 
riyor ki, Adana Maarifinde her ba· 
kımdan mevcut olan boşlukları dol. 
durma seferberliği lizım. 

Nl-TA. 

Verilen mailumata srör~ bankı ı 
ıaraA v~ oayııerae satrlaf\ 1 aevıet r 

1 

kinınleri fiatı ucuzlablacakt:Jr. Hükü · 
metimiz bu iı üzerinde tetkikat yap 1 

maktadır. Devlet kinininin müteda · 1 
vil bir sermaye ile çıkardmısı içinde 
bir proje hazırlanmıştır. j 

Proie yakında büyük millet "mtc• 
Jisine tevdi edilecektir. Bu projeye 1 

ıöre, devlet kinini maliyet mura
fına ancak yüzde beş zam yapıla· 
rak sabş yapılacakbr. 

Karabük inşatı için 
alınacak kereste 

Ankara : 25 - Karabük demir 
ve çelik en-lüstrisinin muhtelif iop 
ları için lü!Jn1u otan kerestenin Ulu 
pınar: Kut'uca, Httlkeme, Yeniban 
devlet ormanJarını itleten Ürün ıir· 
kelinden temini kararlqaupar. 

herşeyden evvel kabinenin çekilmesi Küçük belediyeler inşaat. 
lazım gelditini ileri sürmüştür· 

Tiftik ihracatımız 

Cem= ı Mardam hastalık bahanesi 
yle evindem çıkmamaktadır. 

ı~tifalarını geri aldık lan söylenen 
Maliy~ veziri Lutfı Haffar ile lktisad 
vekili Faiı ~urı de evlerine kapana 

rak makamlarına gel'Jlemekredirler. Or· 
tada yalnız DAhiliye veziri Sxdullah 

Ankara : 25 - Ankara ~iliyeti, 
Türk Tıc.tret Bankası fabrikalarında 
yapılıp 929 danberi 2000 Adet alı. 
Dip köylüye tevzi edilmiş olan dört 
tekerJekli arabalardan bu sene 500 

Cabiri ile Adliye veziri Abdürr.ahman adet daha yaptıracaktır. 

Ankara : 25 - Tiftik cemiyeti, 
tiftik müstahsillerine ihracatı bir el 
den yapbrmak imkanını temin etmek 
karşı•ndadtr. Cemiyet, lstanbulclaki 
milli ibraç firmalariyle temas ede 
cektir. Geçen sene en çok tifrik ib· 

raç eden müe11eıe, Ürün şirkef'idir. 

Biı haftadanberi ıehrimiz orta 
tedrisat ~okullarında t ... ftitlerde bu· 
lunmakta olan Maarif Vekaleti umu 
mi müfcttişleiinden BayAbmet Re· 
fık v: Bay Salim Zeki dün tehri. 
mizden Meraine gitmiılerdir Şehri 
mizd~ yalnız Bay R•t Nlıri kal· 

HIRSIZ 
MiSAFiR 

YE)I iÇTi, YATTI; ON
DAN SONRA MIS".FIR 
OLDU~U EVi SOYDU 

Ceyhan : 25 ( Telefonla ) - Cey· 
hanın Yeni Kizımbey köyünde Ar· 
navud Mehmed adında birisinin evi. 
ne misafir kalan lımail otlu Meh· 
med adında bir adam misafir kaldı
tı eve büyük bir ihanette bulunmuı· 
tur . 

Hadise Şudur : 
Mehmedin evinde miaafir kalan 

Mehmed, ev sahibinin eski bir dos· 
tudur. Ve iki giin-ienberi bulundutu 
Kizımbey köyOnde eski arkadaıına 
misafir olmuıtur. Vakanın oldudutu 
gün misafir ve ev sahibi akıım ye 
meklerini yemifler ve bir az konut· 
toktan sonra yatmışlardır. Hava ıo· 
tuk oldutu içiıı misafirin üzerine çif· 
te çifte yorganlar örtülmüt ve ocak
tı gilr61 gürül yakılmııtır . 

Sabah olunca ev sahibi, misafi· 
rinin kahvaltıaını götürmek için oda· 
yı açtıtt zaman Mehmedin o· ada ol· 
madıtını, ve aynı zamanda odada 
ne yatak, ne yorgan ve nede diter 
eıyanın yerlerinde bulunmadıtını 
görmüıtür. Oda tamtakır bir 

0

vazi· 
yette bırakllmııtır. Hadise zabıtaya 
haber verilmiş ve hırsız misafir Mi
sis civarın!!a ya'' 1hıı nııtır . 

Amele ve memur evleri 

Ankara: 25 - Etibank, kömür 
havZU1Dda inta ettirditi amele ve 
memur evlerini, yeni işletmeye açıl 

mu brarlatmıt olan kömür ocak
tan mmtakasında da kuracakbr. Bu 
tuisler 1eri halinde olacatı için ilk 
İDfaab yapmıı olu. Titq firmasına 
yapbnlıcakbr. 

Milli ihraç müesseselerine 
takdirnameler veril.ııek 

Ankara: 25 - iktisat Vekaleti, 
urün gıbı, stanaar<ıızasyon şartla ına 

1 
riayet eden milli ihraç müesacaele
rine takdirnameler vermeyi karar 
laştırmıştır. Bunlar , Ofis mecmua 
ıınJa ilin edilectktir. 

Macar- Yugoslav 
yakınlaşması 

Belgrad : 25 (Radyo) - Brene 
gazeteıi, Macar Yugoılav yalrınlaı· 
masını mevzuu bahseden makalesin 
de şöyle demektedir: 

- • Şimal komşu!arı.ruzla hali 
saDe münuebetler teıia ıediyoruz. 

• Yuıoslavyanrn Macaristandan biç 
bir endişesi yoktuı·. Romanyanan 
Yugoslav dostluJıınu da Macar dost 
lutuna tercih etmiyeceti ve böyle 
bir fark gözetmiyecetini ümit ede· 
riz. 

Köylüye vıarilecek 
arabalar 

Ankara : 25 - Belediyeler ban 
ka11, küçGk belediyelere aid mubte· 
lif İnşaatta kullanılmak üzerfı seri 
halinde dellir malzrme yapbrmuya 
karar verilmittir. Bunlar Tüı k Tica 
ret 8-k uı fabrikalarınd.ı V•pilacak. i 
br, 

minin. ünvamnı ilaveten aldı. 
644 de seçilen Osman bin A 

f ao, tabaan muıtakim olmakla beı 
ber yakınlarından nüfuzlu kimsele 
mevki tutmalarına mini olama 
(tJu 1.cllld iki kere Peygamhere dı 
mad olmuş, fakat evladı yaşıma 
ta.) 656 da halife olan Peygamb 
damadı Ali de bir suikasd net' 
vefat ettiti zaman, 661 de otlu 
sanın iktidara geçm~si üzerine, 
zamana kadar intibabla olan balif 
lik sülale takibi şeklini aldı. 

• BugUaldl program 

Türkiye Radyo difiziyon postal 
Tarkiye Radyosu - Ankara Rady 

2fS • t · 939 PER,EMBE 

Keyali vardır, Onlarda pekaz devam • 

ediyorlar. ,--------~-mzll!ıımııı------------,------------------------·-----F.vvelki gün kitle merkezinde bir 

12,30 Protram, 12,35 Mü 
(Solistler Pi), l.'.i Memleket saat 
rı, ajıns meteoroloii haberleri, 1 
Türk müzi~i: Pi. 13, 4 024 M" 
(uvertür: Pi.) 18,30 Protram, 1 
Türk müziti, t · O.sman beyin 
gih peşrevi, 2 · Sadet Ôztop 
Segih şarkı: Cefayı hicrin le, 3· 
fik Fersan: Hüzzam şarkı: Sen 
cenqıiştin efendim, 4· Cevdet Ç 
Taksim, ~ - Nuri Halil: Suzu 
şarkı: Sovda ili, 6 - Nikogoı a 
Suzu dil şarkı: Bir nigah eyle, 
Sedat Ôıtoprak: Suzudil nz ıe 
isi, Okuyan: Şadi Hosses, çalan 
Cevdet çatlar Refık F t>rsan, 

, Kadri. Kemal Ni)azi Seyhun, 1 
bir yaprak IİprUI, neteyle sata IO Konuşma (Ziraat saati) 19 2S nu'uk irad eden Sadullah Cabirf, ka· 

binenin tazyik ile istifa etmiyf>cetini 
Ho Kömiserin vadettiti gibi iki aylık 
bir tetkik devresinede beklemek aı. 
minde oldutunu söylemiştir. 

Bu beyanat, muhalefet mehafi, 
linde derin bir tesır uyandırmış yeni 
baştan nümayişler olmuştur. 

Zabıta, bu nümayişleri bütün kuv 
vetiyle menetmete çalışmaktadır. 

Haled ve diker şehirlerden yenı l 
takviye kuvvetleri getirilmiştir. 

Hilkü,metin aldıtı bu vaziyet kar 
aında, vatani kitlesiyle Şehbende" 
taraftarlarından mürekkep bir itilAf 
kabinesinin kurulması teıebbüsü akim 
kalmaktad.r. • 

Gerek Şamda ve 1"9rek Halep ve 
a ıeJPrJerde vaziyet ~ ..,p 

YAZAN: 
C E K 
LONDON 

Mister Turner mem -
nun görünüyordu. 
Artık mücadelenin 

sonu görünmüştü. 

Yalnız Don Kelenin yüzünde 
memnuniyetttn eser yoktu. Yanm 
dan geçerken lerı ters Doretiye 
baktı. Kapten Kalen o rüzgirm keo 
diıini ıevindirdij'ini, AIJalun bilditi· 
ni istemiyordu. 

Onırn itikadınca Allah gaddardı 
ve o rüzgarın kolları tarafından iş · 

tiyakla beklenen bir rüzgar oldu· 
tunu bilseydi, hemen onun istikame
tini detiftirerelc, garbden sakı bir far· 
baa r-Ozı~r •öndcrecelcti, 

.. IUlea içia 1sil 

Garbe Kaç 1 •• 
- iV-

vinirktn, Jııınden ıurat ••yor, küf 
rediyor ve A ilahı aldahyordu. Çün· 
kü onun Y"fine lcorlctutu şey Al· 
labb. 

kalm,mıştı. Rüzgir istikametini de
liştirir de cenubu garbi ile fimıl 
arasında herhangi bir iıtilcametten 
Herıe : Mary Roıera gerisi o geriye 
ıidecek ve bundan yedi haf ta evvel 
neredeyse yine orada olacakb. 

Pazar ubahı rüzgar keailmete 
ve deniz yahımata baıla1111ıtı. Var· 
diyalar timdi bütün yelkenleri aleli 
cele ba ediyorlardı. K•• O. KalelliQ yüüii bir -.11111-...-.-..... Al••d• bG,4k 

la bakıyor, ~~. ~za~an rüzıir_ın. müziti f a1tl heyeti mahur f•ıla, 
pek hQfUoa ll 'titrnı gostermek ııtı yan: Tab•fo Karabt. Saf;ye Tok 
yordu. c_ el 

ı ~•-in 1·..-nd All h le k" Çalanlar: Hakb Derman, Letr 
IA" Y" en a a arşı o. . .. di Tok 

pürüvor iıyan ediyordu. Garba kaçl rı, Hasın Gür. Ham ay. 
ne ·boş ~ir tavsiyeydi lu. Allah bı· O~er, 20.25 .Miizik ( 10liıt: H 
raba elbet kaçacaktı, G~ta ~~.jettin su_ıt ), 1 - Ha 

Ôleyin kapt&n Don Kalen kont Gıtar ıçın muhtelif sololar: 20 
ra babafingobranı da çektirdi. Tay· Müzik ( ~~iler: ~I >: 20.45 r 
folar direklere, haftalarda~beri tır meteorolop bab.rlerı, zıraat bo 
mandıldarından çok daha ıtri tarma ( fiyat ), 21. Memleket saat • 
nıyorlardı. 21 Konuıma, 21.15 Radyo ork 

Sade gir'>a dotru yol almak on Ş"fi praetoriuı, 1 -:-- Kurt At 
lan neıelendirmemİf, ılık bir güneş Var1mlandsrba~dıt-~ op. 36, 2 
te donup uyupP adaleleıini ısıtma Paul Craener: Divertamento, opr 
t• batl•mlfb. Alleıro Vivace: AIJeıretts 

J~p-~ ..... wı 



Siy as" vaziye e 
mali iktisa urum 

Politik vaziyetin 
Ekonomisindeki 

Avrupa 
tesiri ! 

gresinde son zamanlarda bir hareket 
belirmiştir, Cihan piyasaları bundan 

1 

son derece müteessirdir. Çünkü baş 1 

ka alıcı bulunmamak yüzünden gü- 1 
müş fıatının sukut edeceği tahmin 
ediliyor. 1 

Fransada Blum kabinesi zama- 1 
nında mali müşavir olarak iş başına 1 

başına getirilip müahharan htikume 
tin takip ettiği siyasetin memleketi !I 
uçuruma sevk ettiğini gördüğü için 
istifa ed n meşhur iktisatçı B. Char 
les Rist ahiren bir Felemenk gaze· I 
tesine vaki beyanatında, maliye na· 

1 

zırı B. Paul Raynaud tarafıadan ncş 

DYO 
- ikinci sahifeden ;ırtan -

con grazia Allegroj 2 - Jan Brand 
ts: Buys: Poetischet Spaziergang 
(·Şairane gezinti ) op, 50, Hirtn1in 
öder Fin')amkeit ( ıssız yalnızlıkta 
çobanlar, Begeğoung ( tesadüf ), 

Dans grammophon in der Seche 

İngilterede 
milli hizmet 

Londra : 25 (Radyo) - Mılli hiı 
met için yazılmış olan kitabın yirmi 
milyon nüshası neşredilmiştir. lngil 
terede milli hizmete yalnız lngiliz 
işçilerinden dahil bulunanların yekö 
nu yedi milyon kişi bulmaktadır. 

nkc ( meyhanede gromofon ), Harap ~-,..,.....-..,...,,..=--=-::------=,.-__,,,,™ 

şatoııun anlattıkları Acayip yolcu, Adana ikinci icra dairesin 
Gelin geçen fırtına, 2l.l5 Esham den: 
tahvilat karnbiyo nukut borsası fiyat 
22.25 Müzik ( konser Pi. ), 22.45 939 ,' 1648 
Müzik ( küçük orkestra şef Necip 
Aşkın ) 1 - Arnold Meister: Bo· 
hemya rapsodisi, 2 - Krüger Han 
schimam: Andolusia: lspanyol valsı 
3 - Ganglberger: Aşk çalanlar. şar 
şı 3 - Johammeş Brahms Macar 
dauslari No. 5 ve 6 5 - Villi Laute 
nschlaeger: Yıldızlara doğru Fantazi 
6 - Viga Gabriel : Hafta nihayeti 
pazar gelir, Marş, 7 - Johann Stra ! 
usu: Vıyana o ·mantarının efsanesi, 1 
8 -. Va iter Schrö:fer: Alcşam üzeri 1 
Hazın parça, 23.24.45 Son ajans ha 

Bir borçtan dolayı miihcuz bulu 
nup bu kere paraya çevrilmesine ka 
rar veı ilen ( 62 ) lira kıymeti mu 
hammin o!up sekiz parçadan ibaret 
ev eşy ılarınm birinci artırmıısı 28/ 
1 I 939 gününe raslayan cuma ertesi 
günü lıelediye mezat salonunda saat 
9 - 12 ye kadar icra olunacaktı. 

.T.akdiri kıymetın yüzde yetmiş 
beşını bulmadığı takdirde salış tehir 
olunarak son artırmanın 6 ı 2 / 939 
gününe raslayan pazarerte~i günü 
aynı saatda yapılacşğı ilan olumır. 

?--------------------------------------
Canlı bir tarih. Oabinlerce figüranla yapılan muazzam bir eser .. 

Asri sinema 
Bu akşam 

1- Saygıdeğer müştı!rilerine Fn Hl tuih'1in ca1lı bir sahifesi, dünya 
tarihinin kanlı ve büyük vakalariyle dolu 

(JAN DA K) 
Filmini sunmakla kesbişeref eyler • Almanca sözlü - Yıldızları 

ViHi Birgel-AngeUa Salloker - Gustav Gruendge 

Jan Dark, bir ef:Sane değil, Fransada yetişen ve vatanını müdafaa için 
harp ederken esir olan ve lngilizler tarafından diri diri 

ateşte yakılan bir kahraman kızdır 
2- Epey zamandır görmediğimiz ( Harold Loyd ) il zevk, neş'e 

kahkaha kaynağı şaheseri 

( Boksör Sütçü ) 
Kişe hervakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 

Pek yakında .. Pek yakında .. Pek yakında ... Alman sinemacılığının zaferi 

( Günü~ Adamı ) 
Telefon: 250 ASRI 10214 

Avrupada huzursuzluk bu hafta 
zarfında biraz daha şiddetlenmiş gi 
bidir. ispanyada Frankocuların Ka 
talonya cephesinde elde ettiği mu· 
vaffakiyetler, Fransız sol cenah 
partilerini adeta yese düşürmiiştür. 
O derecede ki parlamentoda bir 
takrir verilerek ispanya işlerine mü 
dahale etmek lazımgelip gelmediği 
meselesinin yeniden müzakeresi is· 
tenilmiş; bereket versin aklı selim 
galebe ederek, ademi müdahale 
siyasetinde devam hakkındaki hü· 
kuınetin noktai nazarı kabul olun 
muş ve bu suretle ltalya ile bir ih 
tilaf çıkmasına vesile verilmemiştir. 
Fransa, yalnız insaniyet icabı ola· 
rak lspanyol cümhuriyetçileriiıe 45 
ton kadar buğday gönderecı:k, fa· 
kat her türlü harb levazımatı sevk 
etmekten eskisi gibi ~akınacaktır . 

Hafta zarfında lngilterenin Çin 
hakkında Japonyaya ilk defa ola 
rak kati lıir nota gönderdiğini öğ· 
reniyoruz. Oldukça sert bir lisanla 
yazılmış olan bu notada İngiltere 
hükumeti, Japonyadan sulh şart· 
!arının nelerden ibaret olduğunu 
sarih surette bildirilme.sini istemek·· 
le beraber, lngilterenin, Çinin bün
yesinde zorla vuku a getirilecek de· 
ği..,iklikleri kabul etmiyece~ini de 
ihtar eylemiştir . 

rolunan kararn:ımelerden sonra mem 
leıcetin do~ru yol üstünde bulundu· 1 

ğunu, emtianın toptan fiatı beynf'I · 
1 

milel piyasa fiatlerine göre yüzde 
12 ita 15 derecede daha ucuz olma 
sına göre bu halin, istihsal ve ihracı 

1 

teşvik edeceğini ve me.nlekette iti· ı 
madın teessüsü yüzden ecnebi mem 
leketlere kaçırılmış sermayelerin de 
yavaş yavaş vatan yolunu tutarak , 

berleri ve yarınki program. 

Ribbentrop Varşovaya 

liareket etmistir 

10220 

1 

--------------...:.:._ __ ! -----------------------------------------------.....: 
Hizmetçi aranıyor ~---------------------
Evde .hizmet etmek üzere eli işe YUSUF AYSAN 

1 
yatkın bır kadın hizmetçi aranıy 1 

Taymis gazetesinin yazdı~ına 
göre, İngiltere, Birmaaie tarikile 
karadan Çine yardımda hulunduğu· 
nu gizlemeğc lüzum görmemekte· 
dir . 

Almanyada bir müddcttenberi 
Karpat Ukravnası sözü işitilmiyor, 
f dkat o hedefe do~ru gidildiğine 
delalet edecek bazı emareler var : 
Mühim bir Alman askeri mecmuası, 
Şarki Avrupada muhtemel bir kış 
harbi için Alman ordusunun talim 
ve lechizinde ıslahat yapılması lü· 
zumuna dair şayanı dikkat bir ma 
kale neşretmiştir . 

Berlin : 25 (Radyo) - Alman 
hariciye nazırı Bay Ribbentrop Ber 
linden Varşovaya hareket etmiştir, 

1 'd h . or. ı 

1 

ı are anemıze müracaat . C. 

endüstriye lazım olan kredeyi temin· --------------:-:----:-:-----------
edeceklerini söylemiştir. ~ ( B ·· t ·· Ad ·ı 1 H u un ana ı ar azırlanınız J 

Piyasalar: Hafta zarfında, yukarı 
da kaydettiğimiz siyasi hadiseler yü GEÇEN SENE ŞEYH AHMET FILMlNI GÖS 1 ERMiŞ OLAN 

zünden bir aralık hemem bütün Av· • AS 
·rupa borsaları bir hayli sarsıldı. 1 

Gerek Londrada gerek Pariste 
devlet rantlaı ı birer ikişer puan 

kaybettiler; fakat hafta sonun/\ 
doğrutemayül düzeldi. 

Bu akşam 

Isa ay 
Sinemasında 

Çoktanberi beyaz perdede gör· 
mediğiniz büyük artist GEORG 

BANKROFT'IN 

(T YFUN) 
Denizler üzerinde geçen bir Aşk 
macerası AŞKI için kendini feda 
eden cesur gemicinin sergüzeşti 

ilave olarak : İki kısım 

Dünya haberleri 

Pek Yakında 
En Eski Türk Musikisi ve En Can Y k T a an ürk Şarkıları ve GazelJ ile 

Süslenmiş Bu Mevsimin En Büyük ve Erı Güzel Şark Filmier 

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

Mi E 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞAHESERLER ŞAHESERiNi TAKDlM EDECEKTiR 

Bir Çöl Kızile Bir Askerin Heyecanlı ve Acıklı Aşk Romanını T · 
Ed B H A F k 1 d C' G asvır en u ıssı ve ev a a e dimi .Jörmek istiyecek olan Yüzlerce 

Meraklıya yine TAN SiNEM A.SININ V ..ısi jalonu Dargelecektir. 
Musiki Kısmım idare Edenler: MESUT CEMiL, CEVDET KOZAN 

Oazal, ve Şarkdarı Okıtyan MUSTAFA ÇAGLAR 

Sene:ıin bu Çok Güzel ve Hissi TÜRKÇE SÖZLÜ filmini 
Görmrge Hazırlanınız 

1-6 10215 

EMSAL 5IZ BiR FiLM, EMSALSiZ BiR ŞAHESER 

A Si MASI 

1 

Financial Tim es gazetesi, Al· 
manyanın Orta ve Şarki Avrupada 
tevessü teşebbüslerini takib etmek, 
fngiltere için ne derece miihim ise, 
Almanyanın son ı.amanlarda Ce· 
nubi Amerika piyasalarını elde et· 
mek için tevessül ettiği çarelere 
mani te lbirlc:r ittihaz etmek le o 
derece hayati bir mesele olduğuna 
işart"t etmekte bir mesele olduğuna 
işaret etmekle ve Almanyanın Ce 
nubi Am,.rikadaki faaliyetini şu su 
retle telhis eylemektedir . 

1 PEK YAKINDA: BU AKŞAM 

932 ile 936 seneleri zarfında 
Lütün dünyanın Cenu'>i .Amerika 
da ihracatı yüzde 34 ve Cenubi A
~erikadan beynelmilel piyasalara 
ıhrac11t yüzde bir nisbetinde teza
~ üd ettiği halde, yalnız Almanya· 
nın Cec:ubi Amerikaya ihıacatı yüz 
de ~4 \'e bilmukJbele ithalatı yiiz· 
de 21 derecede artmıştır. Alman· 

ya bilhassa trampa usulü ile iş gör
ınek tedir. Makine-ve sanayi ınJmu
latını Brezilya ve Arj:ıntin pamuğu 
Veya Şili bakırı ile mübadele et 
rnekte, diğer tıraftan böyle trampa 
suretife elde ettiği hububat ve Z.! 
h .. 
aırı serbest piyasada satarak ec· 

nebi dövizi tedarik eylemektedir. 
B .. 1 d u cum e en olarak E1ııateur'dan 
aldığı kakaoyu İsviçreyc ve Brezil 
yadan Lkahveyi de lskan.:Jinavya 
memleketlerine satmaktadır. 

Cıhan gümüş istihsalatının Ame 
r ka Birleşik devletleri tarafından 
s~bit bir kurla nıübayaa edildiği ma 
lumdur. B zzat Amerika istihsalatına 
caba fazla revaç verilmek Üzere C.C· 

nebi mübayaatına nihayet verilmesi 
h1kkında müttetk hükumetler kon-

Kartaca ınuharebeleri ; · VENEDIK Film Musababsında En Büyük Mükafatı Kazanmı 1 

1 

Türkçe sözlü 1 lngiltere Hükumetinin Müsaadesi!~ vücude getirilen ş 0 

an Ve 

Telefon 212 ALSARAY TARiHiN En Mazlum Kraliçesi. En Yüksek Kadını lngiliz Tarih' · \,1 h 
10212 t S. B·· "k VIKTOR ının ı\ u =---- ----------: eşem ıması uyu YA nın Aşkmı Maceralarını T · d - -..._,.,. ' • asvır e en 

Gayip çocuk 

Fotoğrafını yukarıya koyduğu

muz. 931 doğumlu kondöktor Hüse 
yin oğlu Halil lbrahim bundan yir 
mi gün evvel istasyon civarında ge 
zerken gaip olmuştur. görenlerin ye 
ni istasyon karakoluna veya matba 
anuza haber vermeleri insaniyet na· 
mına rica olunur. 

Çocuğun üzerinde yün bir caket 
beyaz çizgili siyah kısa panta 
(on vJrdır. 

1- 7 

• • 
1 1 

FRANSIZCA SÖZLÜ, Büyük Fılmi Göst~recektir. 
Bu fıl n bilhıssa f'aıihe müstenid olması cihetinden Ent ld 

k 
. . resan o uğu 

.ıdar Muhteşem s~hnelerı ve kuvvetlı mevzuu ile de bütün 
seyredenlerin merak ve heyecanını ce)bedecektir. 

YARATANLAR: 

MIŞEL STROOOFUN Kahramanı [ADOLPH WOHLBRÜCKJ 
Ve OUzel (ENNA NEAGLE) 

AYRICA: 
BUCk JONES,ln 

• 

YEN SUVARİ * 
30 Kısımlık Seryal Filminin 2 Ci Devresi 

D~AT· Lutfen Biletlerin erken aldırı•ması 
.,.,,,...,,._._ -- ............ 

Sehhar (LUPE VELEZ) ve Büyük Müıisyen [ALFRED ROD] 
Senenin En Güıel, Erı Büyük ve En Şahane Mu:>iki 

Şa hescr ini Yarattılar 

~O~~~ M~lL©[Q)D~O 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

10210 

Müessesesi 
Bilümum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 

ve malzemesi telefon makinalatı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
13 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Büyük Millet Meclisi memurlarının 
Teşkilatı hakkında kanun 

K arıun l\'o: 3552 
/\abul tarıhi: 21JI1939 

_ Dünden artan 

B) K 1 Z 
bıt ve Evrak kalemleri müdür ve müdür muavinlik-

anun ar, a . b'' fl'ğ' . 
1 

· D · .. d .. ı··ğ- e Bütçe Encümenı urosu şe ı ıne ve muavın· 
ennt-, aıre mu ur u un , . . - E .. · -

l ·ıı.· 1 1
.. k tar kalemı ıle Buhıe ncumenı burosu memur-

ı5ıne ve a e umuın anun . .. .. 
1 ki 

.. k k h ·ı örmüş olmak ve kanunlar kalemı mudur ve mu. 
u arına yu se ta sı g .. E .. ·•b" 1 k · ı· · ·ı d' luklarına ve Butçe ncumenı. urosuna a ınaca 
avın ığı ı e ığer memur . . 1.. • 
1 ı · . '-1 azifenın icap ettıreceğı ma umatı haız olup ol-

o an ar ıçın yapaca~ arı v . · d f · 
d ki 1 1 k 

.. e icra olunacak ımtıhan a muva fakıyet kazan-
ma ı arı an aşı ına uzer 
mış olmak: . . .. . .. .. 

C) M h b 
-d·· ve müdür muavınlığıne yuksek tahsıl gormuş 

u ase e mu ur • I k k d' . 
M 

• "d" l"ğ- n az liseden mezun oma ve en ı mesleklerı 
vt. at«.'>aa mu ur u une e 
içinden yetişmiş bulunmak; . . . 

D) Y k k
. f'k ı rda vazılı ınemu•ıyetler harıcınde kalan Büyük 

u ·arı ı ı ·ra a ı . . 

M·ıı M 
1
. . · etlerine derecelerıne gore lıse veya orta mekteb 

ı et ec ısı memurıy . . .. 
t h 

.
1
• •. • •. bulunanlar da tayın edılcbılır. 

a sı ı gormuş 

B 
. ti de yüksek tahsil görenler talib olursa tercih olu-

u meınurıye ere 
nur: .1 •1 .. E) M"' h 1 vukuunda keyfiyet gazete ı e ı an olunur. Her hangi bir 

. utn 8 

1 
evsaf da bulunan bir kaç kişi talib olur ;a 1ralarında 

memurıye e ayn ... . . .. 
h 

. A - baka ·1 mtihanı yapılır. t\-ıuteaddıd talıpler arasında yulrsek 
ta rırı musa . 

h 
.
1 

.. ler fise mezunları da orta m~kteb m:zunlarına ve müsavı 
ta sı goı en , b' d . . . 

ti h 
'z olanlar arasında da ır en zıyade lısan bilenler tercıh olu

şar aıı aı 

nur. M'll M ı· · 1 Madde 4 - Büyük ı et ec ısı memur arı Devletin diğ( r hizmet 
ve memuriyetlerine derecelerile veya terfian nakil ve tayin olunabilir. 

Madde 5 - Büyük Millet Meclisi memurlarından (inzıbat memurla· 
rı hariç) terfi sıraları geldiği halde merbut kadro cedvelinde yazılı bulu· 
nan mafevk derecelerin birinde açık memuriket bulunmamasından dolayı 
terfı ettiıilemeyen ve terfie lfıyik oldukları amirlerince tasdik edilenler 
den yüksek tahsil görmüş olanlar İçin üç ve diğerleri için dört sene bir 
derecede kalmış bulunanlara bir derece mafevk maaşı verilir. Bu muame
le bir memur hakkında bir def adan fazla tatbik edilemiyeceği gibi bu 

suretle kendilerine bir derece mafevk maaşı verilenler münhal vukuu ile 

'. 



Adana Borsası Muamele • 
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PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATJ 

Satılan Mikdar CINSf --- --
En az E.n çok 

K. s. K. s. Kilo 
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YAPAGI 
Beyaz 

1 1 ı Si vah 

ÇICIT 
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1 
1 

Yerli "Yemlik,, 
1 - "Tohumluk ,, 5,50 " 

-~ 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns - --, 

Yerli --U1 . 
" 
" Men tane 

Arpa 
Fasulya 

- Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

u N 
Dört yıldız Salih -

.... üç " ,, 
:ö .:::: Dört yıldız DokJııluk ce 
.!o! u:: üç =' ,, " - c o - Simit :;: Cö " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
CN B. 
" üç 

" " 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

25 I 1 I 1938 iş Baukasınd2n alınmıştır. 
Pene Sanı im 

Hazır 5 20 Lircı 

Rayişmark ---- - -2. Kanun Va. 4 83 Frank (Fransız ) - 3- 34 4 80 Mart 
" Sterlin- ( İngiliz) - 5- 92 

Hind hazır 4 12 Dolar ( Amerika ) 126 --ıs· 

Nev~ork 8 41 Frank (İsviçre) "'00 00 

Torosspor kulübü 

menfaatine 

(ASRi SiNEMADA) 
.. 

Pek yakın~a büyük musamere 

(ÇAKIR AL i) 
Adana Milli Mücadele hayatına ait büyük Milli eser 

Yazan : Ferid Ceııı BUven 

Ayrıca : Kürsüden uzak ta. t 'acia 1 perde 

Konser, monoloğ , Mi11i oyunlar vesaire 
Çoktanberi provalarını yapmakta olan Toros5por Kulübü tarafından oy
nanacak [ ÇAKIR ALI ] piyesini Adana Mücadeleimiiliycye ait fevka· 
ladt bir eser oldu~undan bütün Adanalıların bu piyesi behemehal gör. 
meleri tavsiye ol•nur . 2-5 10218 

Kızılay 

İsmail 
civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarım hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 14-26 10040 

1 Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 

.., .. ··- - ~ 

------ - . 

• 1 

EViNiZE HER VA~IT 
• • 

Adana birinci icra 
resinden : 

No: 39/1280 
Dırama mübadillerinden 
pışa zade Nimete: 

Daktor Nazmi Azize t4o0 
borcunuı lan dolayı hacıedilip"-
1- 939 tarihinde üç yeminli 
vukuf marifetiyle metre mu•a 
40 lira kıymet takdir erlilen ' 
yon civarındaki arsanıza yapıl 
mua'lleleye ve kıymete bir itir 
varsa ilA., taritf 'lden 1 ~ gilo • 
fında AJaria birinci İcra d1 
39- 1280 numualı dosyanız• 
dirmeniz lüzumu 103 üncü mad 
göre yapılması Jazımgelen d 
yerine kaim olmak üzere 
tebliğ olunur . 10219 

D . Demiryol\arı beşi 
işletme müdürlüğünd 

1 -Malatya istasiyonunda 
edilecek sıhhiye binasının fenni 
name ve kroki, mukavele ve t' 
mesine te~fikan inşa,sı kapalı 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 6- 2- 939 

~_EŞ'E VE ZEV~ GETiRiR 

tesi günü saat 10 da Malatya 
şinci işletme biMsında yapıla 

3- Muhammenbedeli ( 65 
Altı bin beş yüz yirmi dört lir•..., 
kuruştur. 

4- Eksiltmeye girecekler in 
33 ) dört yüz seksen dokuı 

1r ~}ı" nt ı ş ~erı : 

Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez ticarethanesi 1 

otuz üç kuruş muvakkat teminat 
buz veya banka mektubu, Kaf11 
dördüncü maddesine jevfikan f 

kasaya girmeğe nıanii ununi b 
madığına dair be,anname, kan' 
tayin ettiği vesaik ile birlikte 
kasasını saat dokuza kadar Y 
mektuplannı komisyon reisliğid: 
miş olması. 

85-90 9490 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olsc:tk muracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

26-156 10116 Numara: 200 

Doktor Rifat Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar· 

şısında 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadar 
ve on üçten onaltı) a kadar hastalarımı bekliyorum . 2-15 10213 

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

Telefon: 168 

Satılık arsa 

Yeni istasyon karşısında 570: 
metre murabbaı iki tarafı sokak olan 
bir arsa satılıktır. 

fstiyenler Türkocağı mahallesin· 
1 

de Dr. Bay H11yri karşısında 174 
Numaralı evde İlhameye müracaat ! 
etsiııler 7 - 10 10186 

5- Bu işe ait şartname ve 
vele projesi, fenni şartname ve tı 
kiler Diyarbakır, Elazığ, Narlı, 

u 
oğlu istasyonlarında Malatya ve 
na işletme veznelerinde istek 
65 kur.ış mukabilinde verilece 

17-20- 22-26 
ıoı 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarına kab~ 

başlamıştır. 
~ 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistcn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan dogıuya rr.i!essrse 

mına getirilen tn müntt hap, taze ve k{ kulu ça}'lardrn vukuf ve itinı 
yapılan harmanlardır. Her zev&,.e göre dtğişrn numaralı ttrtip]rıi v• 
Muhtelif ci rıs ve l Ü)Ü~ lükte ~ulu ve palı-etler içerisinde satılır. AmbA 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih ça 
etiketi r.efaset ve halisi) etinin ttminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşrker ticarethanesi ve iyi cins mal ,1 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi d«"poları ; lstanbul Tahmjsönü No. 74 ( Kurukahvccİ ~ 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul C. 
----------------------..-1!: 
~------------- ww ________________________ _...-

1 Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun İ. 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarım Abidin paşa caddesine.le Mustaf~ 
fat cczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, öğleden 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Umumi neşriyat 

Macid Güçlü 
Adapa Türksöıü mat · 


