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Çekoslovak Sovget-lngiliz dostluğu 
ya yeniden . . 

l 
Berlın Matbuatı ılerleyen samimi-• 

Bay Refik 

ltalyanın se
ferberliği 

Fransa Afrikada-

----------------------ki Askerlerini iki 
---=~-=-============== 

misline çıkarıyor -
Paris : 9 (Radyo) - Bütün ga 

letelerle, siyasi mahfeUeri meşgul 
t~cn endişe, İtalyanın yedi kur'ayı 
Silah altına almrşJolm 1sı:fır. 

ltalyanlar, Fransadan olan talt'p 
lerini Paıise resmtn bildirmezden 
Öııce Afrikada 100 bin silahlı asker 
hulundurmağı düşünmekle, Fransa· 

nırı korkutulamayacağını. bazı gaze 
leler yazmaktadır. 

Berlinden Parise bildirildiğine 
göre, ltalya ile Fransa arasında Ak· 
denizde bir ihtilaf çıkması ihtimali
~ karşı Almanyada da bazı hazır
•klar yapılmaktadır. 

Londrada çıkan Deyli Telgraf 
taıdesinin Berfin muhabiri, Afı ika 
~. çıkacak bir hadiseye karşı Al
'-nların seyirci kalmıyacağım, Or· 

l,~fradı arasından gönüllü olarak 
""11tikaya gideceklerin sıtmaya kar 
şı atılanmakta olduklarını, bazı kıta· 
fardan seçilen askerlere sıcak mın 
takalarda giyilen askeri elbiseler 

datıtddıtını, Almanların resmi Lir 
tekilde ltalyanların yardımına koş 
8Yacatını, ancak, ispanyaya yapıl · 

~~tı .~i~i. harp le~azımatı il~ gön~I. 
~ gondeı mekle ık ti fa edılectğını 
tldiriyor. 

Fransız g ızetelerine göre, ltal-
>'arılaıın Afrik;ıdaki ordularını yüz 
~ . kın askere iblağ etmek hususundakı 
k ar~r ları Fransanm da Tunusta as 
crı tedbirler almasını ıcap ettir· 

l'llcktedir. 
Fransa müstemlekit nazırı Man-

d"I' b ·· F h'" ın ı.-yan!1tına gorr, ransı. u· 
~ll'll e ti Afrıkadaki askerlerini iki 
llıisline çıkaracaktır. Diğer taraftan 

~~elüttarıkta manevra yapan l ~O 
n ç~iıliz harp gemisi gelecek h fta ı 

11'1de de manevralara devam ede 
cekr ır. 

Saydam 
parça a yete büyük alaka gösteriyor 1 mı 

İstanbula gidiyor ı 

Ankara : 9 ( Telefonla )- Böş 
vekil Refik Saydamla inhisarlar Ve
kili Ali Rana Tarhan bugünlerde 

' intihap daireleri olan İstanbula gi· 
1 

derek müntehipleriyle temaslarda bu·' 
lunacaklardır . Başvekilin bu vesile 
ile İstanbulda mühim bir nutuk söy· 
liyeceği haber vt-rilmektedir . 

Birleşik iki hükumet 
arasında ihtilaflar çık tı 

Hariciye vekilimizin r iyasetinde 
gidiyor Tahrana bir heyet 

Berlln : 9 Çekler ile Slovaklar 
arasında şiddetli ihtilaflar çıkmıştır 

' Slovakların, Çekoslovakyadan tama '. 
men ay~ılarak müııtakil bir hiikılr 
met leşkıl etmeleri ihtimali çok k 
vetlidir . uv• 

Yellahdln 

dUIUnU mU 
nasabetll• 

Bir askeri kıta ile iki . 
tayyare fi lomuzda gidecek ' 

ı 
Ankara: 9 (Telefonla)- 1-

ran veli ahdi Mısır kralının kız 
kardeşi prenses Fevziyenin dı.i
günlerinde hükumetimizi temsil 
etmd: üzere Tahr1:tna bir heyet 
gidecek tir. 

MaJUm oldu~u üzere, İran 
veliahdi Kahireye gitmiştir. Ni 
kah merasimi Kahirede yapıldık 
tan sonra veliaht prenses ile 
beraber Tahrana dönecek ve 
düğün nisan ayı içinde orada 
yapılacaktır. 

Talırarzdarı bir görünü.~: lleledtve bınası 

Ankaradan gideı;ek olan heyet 
hariciye vekilimizin başkanhkında 

ri kıta ile iki tayyare fılomuz da gi . 
decektir. Heyet nisanın yirmisinde 
Tahranda bulunacaktır. 

.. ~olki~e Beobahter gazetesi, bu· 
gunku gergin ve karışık vaziyetin 

t
ge:ek Ç·~ıkler. ve gerek Slovaklar için 
aTammu edılmez bir şekle gird iğini 
yaııyor . Mamafih Prax. hüka t. 
b 

. 5 me: ı, 
u yenı parçalanmaya ma . 1 . . .. . nı o mak 

dıc;.ıo umıtsiz gdyretler sarfetmekte
ır 

INGİL TEREDE 

Kara Ordusunun 
takviyesi işi 

Avrupada harp olursa •. 

Londra : 9 ( Radyo ) _ Avam 
Kamarasında Harbiye Nazırı - 1 d" . soy e · 
ığı nutukta bir muhlt:mel lvnbe bulunacak ve aynı zamanda bir aske· 

ıl r k~rşı Kar~ Ordusunu da kuvvetlen 
dırın'"'k luzunıundan uzun . d· 
b h 

"k llZd .ya 

Berlin : 9 - lngiliz Başvekili 
Cemberlainın Sovyet Rusyasına kar. 
şı dostane bir suretde mükabele et· 
mesi , Alman gazetelerinin çok nazarı 
dikkatini celp etmişdir. Başvekil ilk 
defa olarak Soviyet sefırirıin bir dave· 
tine icabet ediyor. 

Eilhakika Başvekilin bu şayanı 
dikkat jesti lngiliz Ticaret naz rı : ın 

Orta ve Şark Avrupa memleketlerine 
yapacağı seyahatla alakadar göstere· 
bilinir. Fakat nazırının bu seyahatı es. 
nasında Berlinde 24 saat ve asil Mos· 
kovada 6 günden aşağı sürmeyen 
tevekkufuda gözden uzak tutulamaz. 

Bilhassa gayet emin m~nabJlara 
istinaden Lord HalifaX,in Kooserva. 
ti var Hariciye "Encümeninde" Sta · 
linin tatbik etdiği parti temizleme 
muamelesinden sonra Rusya,nın da
hili zaif safhalarıda, izale edilmiştir. 
Bu itibarla ittifaka Jayik Rusyanın 
dosluğunu lng:lterenin knbul etmesi
ne hiç bir sebep kalmamıştır . .. Gıbi 
söylediği nutukda şayani dikkatdır. 

Almanya Eylül ayında Rusyanın 
Ort • Avrupa işlerinden el çektirtme· 
sine sebep olması itibarile Avrupanın 
en mühim bir meselesı htil edilmiştir. 
Fr tnkoda haddi zatında Rusyayı 
ın ağlup etmesile ispanya meselesini 
halletmiştir. 
Halbüki bu buhranlar sirf Rusyanin 
Gcnfe kabul edilerek Kollektıf poli·: 

tikasi dahilinde Rusyanın Avrupa iş· · 
!erine karışmasından ileri gelmiştir. 

lngilterenin Rusya ile yeniden 
bir doııtluk siyaseti takip etm ~ si Av
rupayı tekrar bir küclüklere sürükle· 
mekclen başka bir şey değild i r. 

Fakat diğer tarafdan ortada ye
ni ispanyayı göz önüne getirmek la· 
zıındır. Franko, İspanyanın dahili 
harbinde Gümhuriyetci namını taşı· 
yan hükumetin Rusyadan direktif ve 
yardımlar yiiıünden bir çok kanlara 
•nal oldu~unu biliyor, o halde Fran· 
sa ve lngiltere Frankonun itimad ve 
dostluğunu nasıl kaz 1 nabilecektir? 

Son zamanlarda Rus~·a askerlik· 
ce vaziyetini düzelebilmiştir. Fakat 
bu ittifakın askeori bir vasfi bile haiz 
bulunsa bunun ne dtrec~yc kadar 
müessir olacağı malum değildir. 

E.ger Rusyanın Garp devletleri 

ne yardımı tokunacak bir hadise 
zuhur etmiş bile olsa yine meydan 

:muharebeleri lngilterenin ve Fran· 
sanm dostları olan Şark memleket
lerinde olacağı göz öniinden uzak 
tutmamak lazımdır. Binaanaley gup 
devletlerin Rusya ile yeniden bir 
ittif a"- siyaseti takip etmesi Antiko 
mintern cebhesini sarsılmaz irade 
ve kararlanm daha ziyade kuvvet· 

leşdirmiş olacaktır. 

ME MLE K ET MESELELER İ 
a settı ten sonra 29 F k d .. kk . ır a an mu-

re ep bır "~ara ordusu teşkil et. s • d v A • • :~ş~i'tc.şebbu•une geçHdiğini bildi, •. 1 urıye e atanı partısı 
•• 

VURDDATURKKUŞU 
1 
1 

Filistin konferansı gene faaliyete başladı 
Eski Dahiliye vezirinin camide söylemek 
istediği nutuk muhalifler tarafından kesildi Bu yılki talebe sayısı 

çok aşaeaktır 

Londra : 9 ( Rad vo ) - K 
f ·ran h ·· ' on· ı;; euu:1. uzlaştırıcı b. . ır netıceye 

ı":~.rn~ış_ d~ğildir . Yahudiler Arap tek
i .er ını hıç bir suret le k b 1 bilyliyor bini kt · a u etme-

me e ısı ar g-ii steriyoı l <ı r . Anarşi gittikçe 

1 alim terb iye için 260 planör ile kırktan 
fazla tayyare hazırlanmış bulunuyor 

D e nizb a n k 

İdare Meclisi 

Halep g ( TUrksllzU muhabirinden) - Surlyedeld an•rtl 
h argUn biraz d•h• bUyUmektadlr. Yeteni partisi son günlerde: 
p ropagend e faallyahne yeniden batlemıftır • Sabık Dahlllye 

Vezir i Sadullah Cablrl evvelkı 
gUn Şama g idip gelml t ve par · 
ti ile temaslar yaptıktan sonr• 
Ulucam l ye g idip cum• nam• · 
zım kılmıtt•r. 

Karadenizde 
büyük bir 
fırtına var 

Ankara: 9 (T.eJcfonla)- Tüı id.u· 
şu bu sene geçen yıl olduğu gibi İ 
temuz ayında faaliyete başlayacak ve 
bütün şubelerde havacılık kamplaı ı t 
açılacaktır Türkkuşuna yazılmakta 1 
olan talebe miktarı büyük bir ııisbette 

artnıakta olduğu için İsmet İnönü kam· 
pı tesisatı ihtiyaçları karşılayamamak· 

; ta ve bu sebeble şubelerdede kamp 

İst if a e t ti 

kıırulm a sı nıccburi)'eti ha sıl o'mı k:a 
dır. Bu gııne kııdar yapı l mış olan 
1-aydler geçen sene aynı devrede 
kayd olanların sayısından en az iki 
misli fazladır. Hundan başka Gaziaıı · 
tep. balık e:sir Jisı:lerindende Türk!-.u· Namazı müteakip kürsiye çıkan 

Ankara 9 ( T ı f Sadullah Cabı"ıı· uzun bir nutuk söy· 
şıına aza kaydına başlanmış olduğu : e t.:' onla ) De J · b · d ni.zbank l·'are Mec!"ısı' 1.stı"fa liyerek, Vatani kitlenin iş başına ge -
ıçın u senenın mevcu u geçen sene- u t·t ıniş d 'l'r ' ha 
ye nazaran üç dörl mi<;lidir. tır . 161 günden bugüne kadar geçen · 

Türkktışu eskı şubeleri buiun':luk· <liselerin bir hulasasını yapmış ve 
)arı ~e<lerde hava kampları hazırlığl' J · · istifa eden kabinenin F.ansıdula 

POSTALARIN INTIZAMI BOZULDU 

F"RANKO HDKDMETiNi 
DON RESMEN. TANIDIK 

na şımdıdan başlamışlardır. Caziantep M • f t k•}"' t ih.tiliifa düştüğünden ist!fa ettiğini 
Bahı<esir, Denizli talebesi ise İnönüne aarJ eş ) atı me soylemiştir . Sadullah Cabırı F~~nsıı· 
getirilecek tiı. } ların takip etmekte oldutu polıtıkaya 

Haber aldığıma göre maarıf ve ffiU l arJDJll terfii şiddetle •hiicumlaıda bulunmuştur. 
kaleli Türkkuşu uçucularına cııami Fakat S~dullah Cabirinin nutkunun 
k~loylı~ gösterilmt s iç.n alak; darhra: V k" son kısımları gürültülerle kesilmişt ir. 
bır t< mım yapmıştır. e alet İ t• h ı Muhcılifar ı.yaklannıışla · ve. hakare ı le 

Türkkuşu umum müdürlüğü talim ffi l an ar haykırmışlardır. Camide bır karışık· 

lstanbul : 9 ( Hususi ) - Üç 
gündenberi Karadeniz ve Ege de· 
niılerinde hüküm süren fırtına bü· 
tün şidJetiyle devam etmektedir . 
Büyükdere önlerinde demirli bu · 
lunan vapurlar hava açmadığı için 
dün de Kara denize çıkamamışlar· 
dır. Seferde bulun an vapurlar li· 

manlara sığınmışlardır. 
Trabzondan dün saat 12 de li· 

manımıza gelmesi icabeden Gü · 
neysu vapurunun süvarisinden gelen 
bir telsizde Samsuna gelirken yolda 
müthiş bir fırtınaya tutuldukları 
ve tipi yüzünden saatlerce denizde 
bocaladıktan sonra güçlükle Sam· 
suna iltica edebildikleri anlaşılmış
tır. Fakat vapur Samsuna yolcu 
çıkaramadığı gibi yolcu da alama 
maktadır • Güneysu ancak yarın 
öğle üzeri, yani 48 saat teahhürle 

limanımıza gelebilecektir. 

Ulgaristan da, Franko'yu 
dün Burgos hükümetine 

tanıdığını 

bildirdi 

FRANKO KUVVETLERi 
MADRIDI TAZYiK EJ)fYOR 

~c A.nkara : 9 ( Radyo ) - Türki· 

~lik~İimhuriyeti hükumeti, Burgos 
t'lnctini İspanya hükumeti olarak 
~-t tn ve hukukan tanımış ve bu 

'~;nı Burgos hükümeıine bildir· . 
hakG ~ofya : 9 ( Radyo ) - Bulgar 

tı ı• b~~tti General Franko hükümeti· 1 
~itir Ukan ve resmen tanıdığına 
tı Vcrd · ıç k ~ ltııHir 15 1 aran Rurgosa teblit 

t.tl\d . ''d : 9 ( Radyo ) -- Gene· 

1 F 
, '·o kuyvetleri Madridi müte· 

ra rrınr. 

d
. tazyik etmektedirler. Alı· 

ma ıyen .. . 
müdafaa tedbirleri her gun bır 

nand h takviye edi lmektedır. Şe· 
az a a · . 

.. h"kfım sürmektedır · 
birde sukun u 

. .. k b' ciddiyetle ç'liılış · 
Komıte buyu " 
m1tktadır · . 9 ( Radyo ) - Burgos 

Burgos · . . . .. k neşrettığı bır 
hükumeti dun a şam . . 

Akdenıı sahılle· 
tebliğde ispanyanın . 
. . . le bütün gemılere kapa• 
rının tamamı 
h olacağını bildirmiştir • 

ve teı biye için 40 dan fazla tayyare lık çıkmış ve halk dışarı kaçmağa 
260 k;ıdar planör hazırlamıştır. açıyor başlamıştır. 

Bu suretle Türkkuşunun önümüz 
deki }az devresind~ yetiştireceği ta . 
lebe sayısının bini geçeçeği tahmin 
edılmcktedir. 

BAGDAD'DA 
TEVKİFLER 

On Üç zabit ve bir çok 
nufuzlu kimseler dün 

tevkif edildiler 

Bağdad : 9 ( Radyo ) _ Bağ
dad'm Reşid mıntakasındaki hadise
lerle alakadar görülen on zaabit He 
Musulda da iiç zabit ve eski Başve. 

kil taraftar ları tevkif edilmiılerdir , 

[ Ankara - Mart ] l 
~~ar i f vekaleti barem kanunu 

ınucıbınce bir garp lisaı ı ına aşi na ol ı 
duğun~ iddia eden ve daha yf.ksek ,. 
memurı~etleı e tayinlerini istiyr n 20 I 
~e 30 !ıra asli maaşla memur !arın im· 
tıhanları hakkında bir taı · t ıma ı~me 

hazırlamıştır. talimatnameyi aynen 
yazıyoruz : 

Birinci madde - Devlet memur. 
lar_ı maaşlarınin tevhit ve teadiilüne 
daır olan 8 mart 1929 tarihli ve 145ı 1 
5~_yılı kanun.un yedinci _maddesine 1 
gore baremın 14 üncü ve ıı inci 1 
derecelerinden bir derce~ daha yük- j 
sek memuriyetlere alınmalarını temin 
etmek üzere garp dillerinden birine 
vakıf olduklarını sınavla ispat etmek 

- Gerili ikinci sahifede _ 

Yeni Denizaltı 
Gemilerimiz 

" Saldıray ,, geliyor 

lstanbul : 9 ( Telefonla )- Al. 
manyada Krup tezgiblanndı inşa 
edilmiş olan " Saldıray ,, Denizaltı 
Gemimiz limanımıza gelmek üze re 
yola çrkanlmıştır . Ayni fabrika 
" Batıray • Denizaltı Gemimizi de 

denize indirmiştir. 
Bu geminin de tecrübeleri ya· 

pıldıktan sonra liınammııa gelecek
tir • 

Türk - Yunan mücrimleri 
iade mukavelesi 

Ankara: 9 (Telefonla)- Yunanis 

tanla Türkiye arasında yeniden bir 
iadei mücrimin mukavelesi yapılmıı 
ve bupo İIDll edilmiftir. 



• 

Politik meseleler 1 
Askeri bahisler 

Boyunduruk altındaki memleket 
IFiı c§l b e ır o e ır ö--ı 

, ...................................................................................... , 
Garpte 

istihkam 

ÇEKOSLOVAKYA Umumi meblisi 
toplantısı 

Kız ve erkek talebenin 
mektep dışında vaziyeti 

~ lmanya'nın inşaa 
~ tişi Or. Todt, 

mimari ,, m'c 
Fransız hududundaki istih 
inşaatına dair tafsilat veı 

Or. Todt, geçen yaz aylar 
da, bu inşaatın yapılmasın 

mübrem bir vaziyet aldı Ç ekoslovak devletinin , bir çok 
yerlerinin cebren alınmasına , 

hiç bir felaketli kargaşalığa düşme 

dtn,tahammül edebilmesi için Çek· 
leıin. inanılmaz disiplinleri , hatta 
bazılarına göre Slav kadeıciliğinin 

hala yaşayan izleri lazım gelmiştir . 
Birkaç hafta içinde , Çekoslovakya 
arazisinin ve nüfusunun üçte birine 
yakın kısmını kaybetmiş , vahdetli 
ve merkezi devlet federal olmuş , 
ananevi parlamentarizm hiç olmazsa 
Çek devleti içinde yerini otoriter 
bir Cümhuriyete terketmiştir . 

Otoriter bir Cümhuriyet, fakat 
Berlin'in temenni ettiği gibi totaliter 
değil . Tam salahiyet hakkındaki 

son kanon hükümete ve devlet şe 
fine geniş bir otorite t~min etmiş· 
lir.Çünkü bunlar aralarında anlaşa 
rak bir kararname ile anayasayı bile 
tadil etmek salahiyetini haizdir.Ko
münist partisi feshedilmiştir ve ka 
mo yu temsil eden bir çok partiler 
iki büyük bloka ayrılmıştır: 

Hükümet partisi olan milli parti 
ile, muhalefetten ziyade kontrol par· 
tısi olan milli İş partisi . Matbuat 
sıkı bir sansöre tabidir ve ders ki· 
ta pları yeniden gözden geçirilmek 
tedir. Miktarca ne kadar az olursa 
olsunlar, Çekoslovakya Almanları, 
azlıklara tanılmış haklardan değil 
fakat hakim milletlere has imtiyaz 
fardan istifade ediyorlar . Prağdaki 
Alman ünive•sitesi kapılarını ytıti 

den açmıştır ve şimdi Alman teba · 
ası olan eski talebeler üniversiteye 
muzafftrane Lir eda ile dönmüşler 
dir . 

Siyasi organizas}onlaıını bir ttk 
kalıp içine dökmüş olan Çekoslo· 
vak ya gençliil"i, taşra makamlarını 
stmlolık bir gömltk ve ll'Ünasip 
bir ünifoı manm kal ulü için tazyik 
etmektrdir. Bütün ga2tte satış yer 
!erinde Voikische Beobııchter gaze
tesi şeref mevkiine asıımaktadır.Si· 
vasi ~uç 1 ~1a• Gestapoya teslim edil 
miş!İt. B. S.nrşin hatırası Life ta· 
kibata uğrnmaktadır. Yahudiler hr.k 
:.:ır.Ja rrgeç çıkarılecak olan kanun
lar beklenmektedir. 

B azılaıı ~ u hadiselere bakarak 
Çekoslovak}' anın şimdiden Hit 

lerize olduğu hükır.ünü çıkaımak:a 

acele davranıyorlar . Diğerleri de 
sebeple illeti birbirine karıştırarak 
bundan Münich siyasetinin haklı 
olduğu netıcesini çıkarıyor ve Al· 
mar.-Çrk yakınlaşması lıu kadar 
kolay olduğuna göre ona karşı koy. 
manın hata olacağı düşünce<ini ile· 
ri sürüyorlar . Diğerleri de Çtkos· 
lovak hüküm:tinı üçüncü Rayhın 
:ıysal bir aleti diye göstererek pek 
sathi bir hükme kapılmaktadırler. 

Hakikat daha muğlaktır . Gerçi 
bugün Almanyanın tasvibini alma· 
dan hiç bir hükümet Prağda tutu· 
namaz. Fakat Almanya da Çek , 
rrıılletinin menfaatlerine ve anane· 
lı ine kulak asmıyacak bir hükO· 
meti yerinde tutmakta büyük müş· 
külata uğrar. Bu iki ifrat arasında, 

sebaklar gamalı haçla fsanm haçını 
birleştirmrk ve hatta bir yapmak 
pekala mümkün olduğunu istemiş· , 
tir. Onun içindir ki n ekteplere ha· 
çın mecburi olarak asılmasına fazla 

1 

ehemmiı•et atfetmek doğru olmaz . 
Fakat katedralde kardinal Kaspar' 
ın mesinde hazır bı;funarak resnı i 
vazifesine başlamış olan Cümhur· 
reisi Hacha'nın bu jesti manidardır. 
Ve uzun zaman gizlenmiş bunca 
kinlerin dışarıya vurmak fırsatını 

bekl~diği bir zamanda , yeni Cüm. 1 

hurreisinin ikinci jesti Llny'de Ma · 
zarik'in mezarını zi. aret etmek ol ' 
ması daha manidardır . 

Her sahada milli ananelere ya· 
bancı olan tesislerin ve doktrinle
ıin kabulüne karşı insiyaki bir tik
sinme görülür. Otoriter ve faal bir 
hükümet teessüs etmiştir . Fakat 
ona istinatgah vazifesini görmesi 
lazım gelen milli parti henüz sağ · 
lam bir şrkil almış değildir . 

Gençliği aralarında taksim e 
den büyük jimnastik cemiyetlerini 
( sokollar, Oreı 'ler, işçi gençlikler, 
köylii suvııriler iJah. ) J-.ir tek or 
ganizasyon halin~e bi rl eştirmeye 
çalışılmaktadır. Fakat (jmhurreisi 

Vilayet umumi meclisi dün 
vali bay Ali Rıza Çevik'in riyasetin 

de toplanarak müzakerelerine devam 
etmiştir. Ruznamede bulunan nafi· 

anın üç senelik yol proğramı Üzerin 
de uzun murıakaşa ve müzektreler 

alakadarlara çok Maarif vekaleti 
mühim bir tamim gönderdi 

maktadır. Bu zatın bil 
göre bu istihkamların p 

beton aksamını, ve silahl 
bizzat hazırlamıştır . 

olmuş ve. proaramın .tad_ili _için nafiaj Şehrimizdeki bütün orta tedri~at müdür ve 
encümenıne havale edılmıştır. .. w • • b• \ w w l 1 

B 
.. d .. k 1 . .. - .. • ogretmenlennın ır top antıya çagrılacagı an aşı ıyor 

Doktor T odt'un verdiğ 
ta göre geçen 20 temmuz 
da 9.000 işçi çalışırken, 

tar Eylül ayında 241.000 
248 000 e yiikselmiştir. B 

başka Genel Kurmayın 

90.000 kişi daha çalışını 

liisatan dört ay zarfında b 
kamların kurulması için 
bir hesabla yarım milyon a 
zife almıştır. Bunun için 
şaat makinesi kullanılmıştır 

u ce muza ere erme onumuz 1 
deki toplanıııarda başl~nacağı kuv 
vetle umulmaktadır. 

Holanda radyosunda 

Türk • 
gecesı 

Holandadaki Filips P. C. J. is
tasyonu Bu ayın 14 üncü gecesi 
21,30 kı,a dalgadan ntşriyat yapa· 
rak bir Türk gecesi verecektir. 

Türk gecesi 21,30 dan 22 ye 
G kadar devam edecektir. 

Muamele vergisi 
muafiyeti 

Münhasıran el tezgahlarında 
dokunan yiınlü veya pamu~ lu ku 

maşları ötüleyip katlayan müessese· 
!erle kürk ve av derileri sepici ve 

boyacılarının d1 muamele vergisi 
maafiyetinden istifadelerini temin 

Maarif vekaleti tarafından, kız ve erkek talebenin mektep 
dl•ındakl hayatının tetkik ve murakabesi hakkında yapılan mü
him bir temim ••hrlmlzdekl alakadarlara gelml•tır. 

Bu tamime göre, talebenin 1 

mektep dı•ındakl hayatıyla her 

1 
muatllm alakadar olmak vazl· 
fe ve mecburiyetindedir. 

Bu tamimde, talebenin boş za· 
mantarını harıçte nasıl ve ne gibi 
yerlerde geçirebileceklerine dair 
kaytlar konmuş bulunmaktadır. 
Şehrimizdeki bütün okullarda şimdi 
den tedbirler alınmağa başlanmıştır. 

1 Bu mevzu etrafında orta tedrisat 
müdür ve öğretmenlerinin bir toplantı 

1 yapacakları. da söylenmektedir. 

1 

, Maarif teşkilatı me 
1 

1 murlarının terfii 1 

- Birinci sahifeden artan -

Tıp kongresi 

Seyfittin Okan bugün 
Aokaraya gidiyor 

Yakında Ankarada toplanacak 
olan tıp fakültesine iştirak r.tmek 
için şehrimiz sıtma enstitüsü müdü· 

Doktor To~t'un verdiğ 
mata göre bir amelenin 
ve hatta hazan 16 saat 
bile olmuştur . 

rü bay Seyfittin Okan bugün An- , --------
karaya hareke~ edecektir. --ı 

Kongraya sıtma mücadele reisi RADY 
bay Abdurrahman da iştirak edece· 
kti. Fakat mümaileyh rahatsız bulun 
duğundan gidemiyecektir." Geçmiş • Bugünkü progra 
olsun deriz· 

Yumurta ihracatı 
neden azalıyor ? 

Türkiye Radyo dıfü:ı}ntı 

Türkı ye Radyosu - Ankııra 

Cuma 10 - 3 

12.30 Proğram 

' için muafiyet listelerine alınmış ol 
duğu hakkında maliye vekaletince 

bastırılan 1rhl;ğ vilayrte gönderil· 

r.in veya Başvekilin masasına der
hal o kadar çok telgraf yağmakta· 
dır ki birle~meyi dostane teşebbüs· 
!erle temine çalışmak zaruri ol 
maktadır. Almanya Hitleı 'in tara · 
rafına geçmiş olan genç Südet'din 
aliml~rini Praga gönderiyor, fakat 
Prag arşöveki bunları semineı ine 
almaktan istinkaf ediyor. Prag be · 
lediyesinde •ol ve ıııüfrit sağ men; 
supları Ctkoslovakyanın uğradığı 

akibetten sonra hala Almanlara 
yer vermek mecburiyetinde kal· 
malaıını iskan-lAI addetmekte tabii 
bir surette mut"bık kalmaktadır · ı 
far . 

isteğ:nde bulunanların sınavları AnkJ. 
rada Tarıh - Dıl - Cağrafya fakülte. 1 
sinde ve İstanbulda lstanbul üniver· 1 
sitesinde her yıl mart, mayıs ve ikin 
citeşrin aylarında yapılır. Sın;.v gün. 
!eri Maarif 11ekilliğince tesbit edilerek 
gazetelerle ilan olunur. ı 

Son zamanlarda yumurta istih· 
salat ve ihracatımız hayli azalmış 
tır Bıı, son z~manlarda tavuk ihra 
c .ıtı mızın artmasından ileri gelmek 
tedir . 

12.35 Türk müziği -
13.00 Memleke~ saat 

jans, meteoroloji haber feri 
13.15 - 14 Müıik ( H 

zik - Pi . ) 

Y ahudiler için bazı tedbirler 
alınmıştır, Berlin'in tazyiki 

altında dalıa başkaları da alınacak· 
tır. Fakat Devlet Şefi her türlü 
tazyiklara kati surette muhaliftir ; 
ve Başvekil lıükümetin Bohemya'da 
çok eski zamandanberi yerleşmiş 
ve dürüst hareket elmiş Yahudile 
re karşı hu•umet göstermiyeceğini 
vadı-tmişıir . 

Gerçi Çekoslovakya'Ja kalmış 
Almanların fohreri olan Doktor 
Kundt sabırsızlık alamttlerl gös 
termekk ve bazı miıfrit sağ tah · 
r kçileri Y"hudilere karşı doğrudan 
doğı uya harekete geçmek tehdi. 
dinde ~ulunmaktadırlar . Fakat 
Btrlin ci<ldi surette müzaharet et 
mediği takdirde bu hareketlerde 
bir vehamet yoktur. llerlin içinde 
vaziyet sarihtir: Ya bir milletin de 
rin duyğuldrıı·a karşı tahrikçi az
lıkların t~şebbüslerine müzaharet 
etmek, yahut da bu millete, daima 
uğrunda mücadele etmiş olduğu 
hakları bırakarak ondan ancalc 
kuvvetlinin hakkı olan haracı iste· 
meıc . Birinci metot şüphesiz ki 
daha katidir. Fakat Almanya için 
aynı zamanda daha tehlikelidir de. 

miştir. 

Payas-Meydanıek· 
bez hattı nakliyatı 

Eşya nakliyat tarifesinin 
indirileceği söyleııiyor 

Payas - Toprakkale - Mey· 
danıekbez d ·miryolu üzerinde eşya 
nakliyatı tarifesinin indirilmesi için 
tüccarl&r tarafından N •fia Vekale 
tine müracaatlar olmuşlu . 

Haber aldığımıza görr, Veka· 
let bu dilekleri nazarı dikkate al
mıştır . Ve eşya nakliyat tarifesi 
tenzili için de karar •erilmiş bulun 
duğu habtr alınmaktadır . Bu yol 
daki karar pek yakında Veka1etten 
Devlet Demiryolları Um~m Müaür 
lüğüne ve oradan da demiryollan 
bu mıntaka teşkilaıına tebliğ edile 
cektir. 

Cezalandırılan talebeler 

Okul yasası korullarınca ceza 
land1<1lan talebeye aid kararların 

tas 1iki için vekalete gönd erildiği 
sırada suçlu talebelerin fotoğrafla 1 
rının iliştirilmesini.ı de unutulmamdsı 
okul idarelerine vekaletce tamim 
edilmiştir. 

ikinci madde - Birinci madde· 
de yazılı sınava girmek isteyen me · 
•nurlar, hangi garp dilind~n. nere· 
da ve hanği devrede sınava gire
ceklerini bildirir bir dilekce ile 
her yıl Şubat, 

Nisan ve Birinciteşrin ayları içinde 
Maarif Vekilliğine müracaat eder
ler. ı3u dilekçeye hüviyetlerini ve 
maaş derecesini gosterir fotogra flı 
ve bağlı bulundukları idareden tas · 
dikli bir belge ve 4,5 X 6 boyunda 
döı t fotograf iliştirmeleri lazım· 

dır . 
Üçüncü madde - llu talimat 

nadeye göre bir garp dili sınavıııa 

girecek memurlardan bildikleri 
gup dilinde yazılmış en az iiç say· 
falık bir parçayı Türkçeye ve Türk 
çe yazılmış hir ibareyi garp diline 1 

lügata müracaat etmeden doğıu ! 

olarak tercüme edenler sınavda 

muvafak olmuş sayılıı 'ar . ı 
Maarif Vekaleti bu talimatname ı 

ye göre ılk iimtihanı 31 mart 1939 
gürü İstanbulda üniversitede, şeh· 1 
ıimizde de Tarih Dil Çoğ 
rafya fakültesinde yapılacaktır. Bu 
imtihana gelecekler 24 Marta ka· 
dar Maarif V,.kfıletine müracaat e· 
deceklerdir . 

lmtihar da garp dilinde yazıl 
mış en az üç sayfalık bir parça 
Türkçrye ve Türkçe yazılmış bir 
ibare de garp diline çevrilecektir 

Yu nurla ihracatımızın azalma· 
sındaki seb•pler arasında,rn büyük 
mü~teıımiz olan ispanyada dahili 
k .ı rı~ıklık çıkması da vardır. 

HAVA VAZiYETİ 

Dün şehrimizde hava yağmurlu 
geçmiştir. En çok sıcak 9 derece, 
geceleıi en az sıcak 2 derecedir. 

Devlet demiryolları büt~ 
si geçen seneden üç mil
yon 3 yilzbin lira fazla 

Ankara: 9 - Oevletdemiryolları 

idaresinin 1~3Q yılı bütc•sİ varidat 
ve masrafı denk olarak 39 milyon 
130 bin liraJır. Bu y~kün 1938 
bütcesindeıı 3,300,00fl, 1934 bütçe 
sinden de 22 milyon 895 bin lira 
fazl?d:r. 

Demiryollar ve limanlar hasılatın 

1 
da her sene görülen bu mütemadi 
artış iclarrce takip edilfn ucuz taı i 
fe siy ısetınin isabetini gösterdiği 

gibi memlekette iş hacmının her sc · 
ne arttığına da yeni bir misal teş 

kil etmektedir. 

Her iki taraf tercümeyi doğru 

olarak yapanlar imtihanda kazan· 
mış sayılacaklardır . 

18.30 Program . 
18.35 Müzik ( Kahare v 

ho: - Pi. . ) 
19.00 Konuşma ( Tayya 

nuşuyor ) 
19.15 Türk müziği 

faslı ) Tahsin Karakuş ve 
Tokayın iştirakilc 

20,00 Ajans, m.teoroloji 
leri, Ziraat borsası ( fiyat 

20.15 Türk müziği (Hal 
kisi - Sadi Yaver ,Atama 
zuk ve curada halk havalar 

20 30 ı ürk müziği Ç 
Fahi;e Fersan, Refik Fersa 
det Çağla O~uyan : Halü 
1 - Osman beyin - Hica 
revi. 2 - Faik beyin -
ağır semai - Beıim sen Ü 

nım. 3 - F dik beyin -
şnkı - S"vdığiaı aHdei hi 
4 - Kemençe taksimi -
Fers1n tarafından. 5 - Kc 
taksimi Mahur şarkı ~ T 
bilsem fe!eği. 6 - Kemen 
simi - Mahur şarkı D· 
g"foümüz geçti Leraber, 7 
fik Fersan - Saz semaisi . 

21.00 Memleket saat aya 
21.00 Konuşma . 
21.15 Esham, tahvilat, 

yo - nukut borsası ( fiyat 
21 25 Neşeli plaklar . 
21.30 Müzik ( Riyaseti 

Flarmo:ıi~ Orkestrası ) Şef 
torius 1 - Ant. Ovarak : 

Beranhükümeti,kamoy üurine faz ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~-~ lnnscl i~n konçerto ~min 

la istinat etmeden, lüzumlu ve dai r Eıkekler karılarına kaç para Erkek s 1 rla r 1 zımdır. Erkek karısına parası hak· 104 A) Allegro B) Ad 
ma tehdit altında olan bir muvaze- non troppo C ) Fınal, aile 

kazandıklarını söylemeli ır.idir? Ka· kında hesap verdiği ğibi, kadın da derato Solist : Oavid Zirkr ne arıyor. 

...... Fakat Nasyonal-Sosyalizm, 
bilhassa en ziyade muahezeye şa · 

yan olan totalitarizm ve ırkçılık 
tezahürleriyle derin bir surette te. 
sislere, zihinlere ve kalplere girmiş 
olmaktan henüz çok uzaktır . Buna 

karşı dini , vatani ve demokratik 
üçüz bir set vardır . Gerçi bu sa· 
h •da ihtiyatlı ilerlemek lazımdır . 
1s panya ve Slovakyadaki baıı ma 

dınlar kocalarının kendilerine ver· parayı nerrlere harcadığına dair Ant. Ovorak : 5 inci senfon 

dikleri parayı ne yaptıklarını söy- kadınların, kocalMınııı kaç para ka- Bu fikir parlamentoda bazı ta. hesap vermeğe mecbur tutulacalc · ni dünyadan ,, ( Aus d 

!emeğe mecbur tutulmalı mıdır? zandıklarından haberleri olmadığ11>1 raflar bulmuş, fakat bazıları da tır. Buıı"un için de bir kanun çıkarıl Vdt ) minör, 0 • 95. A) 
Bu mesele lngiliz parlamentosun söylrnıiş ve erkeklerin, ayda ne ka şiddetle itiraz etmişlerdir. Bunlar- ması İcab edecektir allegro molto B ) Ld 

da münakaşa mevzuu olmuş, hatta dar par.a kazandıklarını dog· ru ola dan biri : Scherzo, mol to vivace Ç ) 
Bunun iizerine Çemberlayn : 

başvekil Çemberlavn 1:le karı•mış · rak kJrılarına soylemeg"ı mecbur - O halde, demiştir. Kadınları ro Cun fuoco 
, • - Bu gibi aile işlerine karışı! 00 M 'k ( s· 

tutulmalarını istemiş . Bunun için de da kocalarının ev idaıesi için ver 23. üzı ınema tır. 

b k k 1 1.. ·ı · dı"klerı· parayı ne yaptıklarını bı"rer maz, diyerek miinakaşaya son ver· Cazband ) ir anun çı arı ması uzumunu ı erı h Mebuslaıdan biri s, n zamanlar. 
da bazı resmi muamele dolayısiyle sürmüştür. birer söylcmeğe mecbur tutmak la· miştir • 23,45 - 24 Son ajans 

.. ... _.. .................... ~~ ..... ~~ ..... ...,._ ......... ,..,.,... ............ ~.,..,.......,. .... ~ .. ..,.....,...,...,.,.....,..,.....,.....,,.,..,..... ve yarınki program . 
-~~~~--------...... ------

... -



Ekrem König 
meselesi 

Türkiyede 
filimcilik 

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

,.. 

BASTON 
Ruhiye ait evrak 

hariciyeye verildi 

Ankara : 9 - Tayyare kaçak 
çılığı dolayısiyle evrak sahtekarlığın 
dan mevkuf bulunan Hariciye Veka 
leti memurlarından Ruhinin vaziye 

Ah Sıdıka, Sıdıka .. Srni o kadar 
1 

tini vazifeden mütevellit bir suç ad 
Mazlum, kendisini mükellef 1 d d A k C" h · t M"'dd severdim ki! .. .. .. 1 ~ en n ara um urıye 11 e 

salonunda gecelik kıyafetiyle ve \ Mazlum, eliyle yuzunu kapaya· iun.u.niliği muhak~menin memurini 
elinde beceriksize~ tuttuğu menekşe I rak uzun uzadıya ağladı. . muhakemat kanununa gört' icrası 
demetiyle, hizmetçilere mahsus olrn _ Ne 0 delikanlı bu yaşla hıç için evrakı Hariciye Vekaletine gön· 
lllerdivenden' çıkıyordu: Cebinden ·? dermiştir. 

.1 ağlanır mı.· k"' 
küçük aynasını çıkararak tuvaletine Yanına beyaz çatal skal lı, 1 ar, Hariciye inzibat komis}'t>nu bu· 
bakıı. I 'htiyar bir adam oturmuştur günlerde Ruhi hakkındaki kararını 

tavır ı, ı 1 
Muntazam dio:.lerini görerek gü ' vererek Cii nhuriyet Müddeimumi· 

-1 tu. b" . • 
lürnsedi ve mutfağın kapı~ını çalm~ Mazlum, sual~, müphem ır ışa. I liğine bildirectktir. 

dan evvel kulağını koyarak dinledı. retle cevap verdı. · ı . 
Çünkü küçük Sıdıkanın bir amcası ihtiyar, devam ediyordu:. Lond ra - Istan bul 

r vardi ve bu zat genç kızı büyüıtük _Şüphesiz aşk meselesı .. ~a- · 
len sonra şimdi seıvetini i.fa ' kat sizin gibi yirmi yaşında b~~ asfalt yolu 
re ediyoı ve kendisini daima görme adamı aşk ağlatmalı mı? ,Bu goz 
gc geliyordu. Sı~ıka waz'uma demiş yaşlarını sizden daha yaşlılara bıra 

ı ti ki: 1 k Canınızı sıkmış olan bayanı 
mız.. I 

- Amcam vaktiyle Brezilyada hemen koşup öpüniiz . nsan haya ı 
mı Avustralyada mı. işte o taraf tının baharında betbaht olmak hak 
larda bir yerde :konsolostu, gayet kını haiz değildir. 
hiddetlidir. Onun için seni hizmet Mazlum burnunu sildikten sonra 
çilerin merdiveninde kabul edıyo· ı şu 'cevabı verdi: 1 
rurn. Kusura bakma. _ Tt>şekkür ederim, çok doğru 

1 

Bthçet isminde olan bu amca ! söylüyorsunuz .. Fakat iş, can sık~~· 
İçeride bunduğu zaman şayet Maz. dan ibaıet dt'ğil.. Çıldır ası~a sevdığı 1 

lurn gdirse hizmetçi Ma ri kapıyı a il niz ve sizi sevdiğini .~e~~nlerle tc 1 

Çınca: min etmiş olan st'vgılınızın başka 
- Canım ustan bize dün ne ka münasebetsiz bir adamla görüştüğü 

dar fena et verdi, adeta leş koku. ı nü haber a'ınca ne yaparsınız?. 1 
yordu!, ihtiyar, dogrulcrak elini kaldır ı 

Yahut ta: dı: 1 
- y cdi beş daha oniki, hesap ~ Ne mi yaparını, dedi, eg-er 

tanıam değilrni ?. ' şimdikinden kırk yaş daha genç il 
Diye bağırır ve kapıyı şiddetle o:saydım, bastonumla rakıbimin b~ . 

I 

lstanbul : 9 - Londra - fstan 
bul beynelmilel turistik yolunun ' Av 
rupl ve Balkanlardaki kısmını tet 
kik etmek üzere geçen ilkteşrinde 
memleketimize beynelmilel turizm 
federasyonu merkez heyetinden on 
beş kişilik bir kafilenin gelmesi mu· 
karerrdi. 

Asfalt yolu şeluimiı.e kadar o· 
toınobille katedec.!k olan bu kafile 
llkteşrirıin yedisinde şehrimizde bu· 
lunmek üzere tam hareket edecek 
leri sırada Çekoslovakya meselesi 
büyümiiş ve Avrupada bir harb ·İh· 
timali muhakkak telakki edilmeye 
başaldığından bu se)ahat d" geıi 

kalmıştı. 

Pariste üıkan Sinemonde son 
ıı_üshasında, Tiirkiyebe filim faaliy~ 
tınden bahsederek di}'or ki; "lstan· 
tanbulda film İstihsalinde büyük bir 
inkişaf vardır. Çok mükemmel iki 
stiidyo vücude getirilmiştir. Kadın 
yıldız olmak için yalnız ğ'üzellik ve 
zarafet kafi olsaydı Türkiye yiizler 
ce yıldız bulurdu. Fıfha <İka hu iki 
nokta:lan pek az memıeket Türk 
kadınlarına yaklaşabilir. 

Türk stüdyolarında f büvük bir 
filim yapılmıştır, Jlpek filmln yaptıgı 
du fılim~e e.ski bir sadrazamın ma· 
cenaları gösteriliyor. Filmin adı 
"Bir kavuk devrildi" dir. Filim çok 
mahalli rengi haizdir. 

Türkiyedf', Suriyede, Mısırda, Şi 
mali Afrikada pek çok dostl:ırı olan 
Cinemonde şark filmi yapmak husu 1 

sundaki bu güzel teşebbfüün tam 1 

muvaffakiyetlc neticelenmesini bütiin 
kalbile temenni dtr.,, 1

1 

Nefis bir aşkın, · macera şaheseri .... 

• Asri sınema 
Bu akşam 

Muhterem müşterilerine, f.;ta11bul ve Ankara sinern:ılarmd~ görcrılerin 
hayran kaldıkhrı mevsimin çok güzel fılmi 

( Beyaz Melek ) 
Enfes eseı ini sunar 

Yıldızı·: Simone Sitnon 

AYRICA: 
En yeni dünya haberi eri 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

Telefon Asri 250 

Pek yakında , .. Pek yakında ... Pek yakında . .. 
A. TOLS ı OY'UN ŞAHESERiNDEN 

( Deli P etro ) 
30 BÜYÜi< YILDIZ-200 ARTIS r-50,000 FlGO_R \N. 

D 1 ·p ı. .. t.. aceraları-Meşhur Narve ınıılıarebes ı-Ddı Petro e . ı etronun uu un m . . . 
d 1 h · t" Birinci Kate ı inenın çamaşırcılıktan Kralıçelığe or u arının ezıme ı - • . 

k d h 
• h t _ ı\şk Raks Sef ah et alemlerı - Peteresburgun a ar ususı aya ı • ' . .. . . 

k 1 r b anlı tarihi çok yakın\la sınemamızda goreceksınız . 
uru uşu .... şte u c BEKLEYiNiZ 

10352 
Cinemonde, a} ni zamanda bayan 

Feriha Tevfık için "Bir .kavuk; dl!vril 
din~n mükemmel san.atkarı" demek 1 t_ ___________________ -

tedır. I 
Nafia Vekilimiz yakında 

lstanbula gidiyor 

Ankara : 9 ( Telefonla ) - Na- ' ~-----------
w fia Vekilimiz Ali Çetinkaya bugün· 

!erde fstanbula gidecektir . Vekil 
yeni devir alınan tramvay ve tiinel 
şirketleri idare amirleri ve metııur· 
ları ile temaslarda l u'unacaktır. 

Ye • magaza n ı 

Maarif vekaleketinin 
ş. Rıza lşçen 

Partisinin İsviçre cağrafyası Belediye 
hakknıda kararı n a ş t r 

Halk 
t m 

. 
ı 

. 
1 

karşısında 
k l e 

altına 

kapardı. şını ezerdi m. lnsa~ hayatta ~a~detını 
1 

Mazlum Ud vaziyeti anlayarak muhafaza ve müdafaa etmelıdır. · 

Münih Konferansından sonraysa 
kış hastırmış olduğundan bu heye· 
tin seyahatine imkan kalmamıştı. 

10351 Ankaı a: 9 - "1938-1939 Jers ___ .....,>_-_3 __________________ _. 

yılı yazılı ve sözlü olgunluk imtihan 1 ı dönerdi. Fakat Mari tatlı bir tebes· -Fakat .. Bastonum yok .... Ge 

sGrnle gerileyip yo! verdiği zaman çen gece nasılsa maşukamın yatak 
o kadar güzelleşirdi ki, Mazlumu~. odasında unuttum. Biitün felaket te 
heınen bu kıza da ilauı aşk edecegı oradan çıktı. • 
tutardı. Lakin buna meydan yokt~. Bu söz üzerine ihtiyar: 
Çünkü mutfağı geçer geçmez korı 1 -- Nasıl?. 
dorda Sıdıkayı cıplak kolları, ma· 1 Diye bağırdı.. Mazlum ona biraz 
surn tebessümü ile karşısında görür daha dikkatlice hakınca, tıpkı km ı 
dü. 1 disininki gibi bir bastona dayan· 

makta olduğunu gördü. j Bugün Mazlum gene kulağını 
mutfak kapısına koyup dinleyince 
deı inden bir erkek sesi işitti Bu 
Ses diyordu ki: . 

_ Siz amca hal..: 1 

---------~ı 
Kanun 

BÜYÜK 

adamı 

FACiA 

18 Martta Asıi sinemada 
10355 

- Beni aldatamazsın.. Dün gı 
derken bastonumu kapı yanında 
bıraktığımı unutmuştum. Yatak 0 

dasında bir baston elime geçti, be 
nirn zarıniyle aldım. Bu baston da 
tıpkı benimki gibi, fakat sapı fildişi 
benimkinin sapı kemik ... Kaltak, in 

kar etme .. iki bastonu da yılbaşında·-----------·
hediye etmtk için sen aldın. Bana 
adisini, o çapkıııa da fildişi saplısını 

Bu akşam 

Verdin! Alsa ray 
Buna mukabil Sıdıka: 
- Oh tontonum ! Sinemasında 
Diye yalvarıyardu. M .d .. · d 
- Tontonu, mantonu yok .. Beni Ü j e ffi U J e 

tezi! ediyorsun. Halbuki sana itima A ·I ıdanberi sabırsızlıkla bek· 
dıırı vardı . Meğer alçak bir kadın ) a . diye kadar görülen 

1 )enen ve şım .. . 
ltıışsın!. , ark fılmlerinin en guzelı. 

Mazlum kakıda titriyordu. De· 1 ş k 
ltı<'k bay Bebcet Sıdıkanın amcası Şeyhi O aŞ 1 
dl'r.ildı· . k .. I" sarkılı ve alatür 

5 Tür çe soz u .. . . 
Kenni kendine: ka musikili büyük şark fılmının baş 
- Ah, dedi, scııi değil, beni d 

illd rollerin c. NOVARRO -MYR 
atıyor; beni rezil ediyor. RO~AN OY 
Ve geri daııdü, merdivende NAL 

ta ··. mu·iki ve fasılları .. St geldiği bakkal çıragına tees~u Alatuıka · .1 • det 
tı.ırıu belli etmemek için lakayd bır tertip edenler mesut cemı <.:CV 

tavırla ıslık çalmağa .başladı. k ç ı 
·oıan. . Mustafa ağ ar 

Büyük caddede birkaç adım Şarkı ve gazeller· _ 
illlıktan sonra önüne gelen bir kane - I -:h mahal kalma 
~ D '<kıt· zdı amt .. 
.... cYe oturdu. Şu·batın arık biı gü · ' 11 .. 1 temını " ... . . y ·rlerin evve ... 48 
~11Ydil. Her tarafa gülümsiyen güntş ması ıçın • 103 
d:tıdisine zalim ve müstehzi görün· l ·ica olunıır - -= -
lı, :J/t::;;.~------·- . 

Londrayı lstanbula bağlıracak 
olan bu mühim yolun A"rupadaki 
kısımları yapılmış. memleketimizde 
kı kısmı da bu sene sonunda ikmal 
edilecek hale gelmiştir. Yolun yal· 
nız Bulgaristandaki kısmı bozuk ve 
henüz natamamdır. Havalar iyi git 
diğinden evvelce s~yahati teahhur 
etmiş olan heyet, Nisan başında 
şehrimizde bulunacaktır. 

Heyet gelirken Edirnedc bir ge· 
ce kalacaktır. 

latı proğranıının edebiyat ko!una 1 

mahsus kısmından lsviçre coğrafya 
sının çıkarılması Maarıf vekaletince 
kararlaştırılmıştır. 

Üç noterin vazifesine 
nihayet verildi 

Ankara: 9 ( Telefonla ) - Ad 
li}'e Vekaltti, noter sicilleri üzerin· 
de. yaptığı tetkikat neticesi üç no 
ten tasfıyeye tabi ıutmu~tur. 

iŞTE NiHAYET 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

BUtUn Halkımızın Sabırsızhkla Bekledikleri 

A Ş K Diyarlarının . . . . M U S 1 K l Bddeleıinin F·ı · 
ı ını ... 

Göıülmc miş derecede Harikulade mevzı u, Baş Döndiitiicü Raksları 
Ve Nt'fi; Musikisile Bir Şiır, Bir Aşk ve Emsalsız Bir '""h ı 

'11" eser o ~rı 
ea,tan ea,a R~li ~~r Sanat ve Sinema Harikası 

.f:iimŞAHANE VALS-
Elyc::vm Butün Dünya Sinemalarında Birden Büyük Muvaff akiyetlerle 
Gösttrilen 938 - 939 Senenelerinin En Mü.stesna Filn;ini GAL~ 

Müsameresi Olarak Takdim Ediyor 

Baş Rolde : KUKARAÇA Flimlnln Unutulm•z 

BILLOR SESLi YILDIZI 

- STEFFİ DUNA -
Büyük Fedakarlıklarla g~tirilen Bu Şc.heser Bütiin Sepedenleri 

Cezp ve Teshir Edecektir. ' 
iLAVETEN: 

Dünya Havadisleri Ve Kahramanlık Sahnelerile 
Dolu Büyük Bir Harp Filmi 

(Deniz 
. 

Ateşler içinde) 
DiKKAT: Kalabalığa Meydan Verilmemesi için Biletlerin 

Erken Aldırılması Bilhassa Rica Olunur. 

Pek Yakında Pek Yakmda 

SENENiN EN ACJKLI ŞAHESERi 
:- Ah diyordu, amcası değilmiş. 

d Üvey annesinden kalan serveti 
be Yalan. Ya, ikimile de biribirine 
. r,zn hastan alması, fılhakika be· 

:~fllki fildişinden.. Geçen giin vatak 
asında unutmu~tum. 

Torosspor 
ınüsaıneresı 

A • .sinemada 
. 11FİKİ ZAVALLI YAVRUCUK-.. 

18 Martta sr ı 10354 
10355 ~--.... ---.---....... ~·-••!flll!IL"'81L ..... _. ..... ________________________________ __ ------!-...------

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Ku111111 ı'\'11: '\1137 
Arı/mi tarilıı: JU/611938 

ı\'t•şri tarılıi:25/n 193J./ 

.. _ L)ünden artan · 

.. .. ddrnin 1 ve 2 numaralı fıkralarındaki mem· 
Madıie 84 - 13 uncu ma k" 

· . • - .. k ı den her bin metre murabbaı veya usuru 
nuıyetler hılafına tutun e en er 

1 3 ı f kra •a aykıri hare· 
. . 'k' . cezası a ınır. nu.nara ı ı > 
ıçın ı ı buçuk lıra ağı.r para ı küsuru için on kuruş hafif para ce-
ket e lerılerJen her bır fazla ar vey 

zası alınır. 
• .. .. dde hilafına tütünlerin arasına başka ne-

Madde 85 - 14 uncu ma . . f f 
. . b r dan yirmi beş luaya kadar ha ı para ce 

hatlar eken çıftçılerd~en eş ıra 

zası alınır. 

d 1 olsun filiz tliliinlerini toplayıp kuıu~an 
Madde 86 - Nere e o ursa .... 1 

. k ~ hafıf para cezası alınır ve bu tutun er 
lardan iki liradan on lıraya aı ar 

1 
'k" kat olarak hükmolunur. 

k d T k .. .. h ı· de bu c za ar ı ı yo e ilir. e erruru a ın 

1 
. 1 k trol memuruna veyahut itiraz heyetlerine 

M dd 81 hısar ar on 
a e - n !arına kontrol cüzdcını mevcud olduğu 
Z. V k·ı f Fen menwr veya ıraat e a e 1 • _ .. 1 • • ..stermek istemeyenlerden alelu· 

h ld .d k dakı tutun erını go 
a e sergı e veya as 1 

•• • be liradan elli liraya kadar hafif pa-
sul tutulacak zabıt varakası uzerıne ş 

ra cezası alınır. . . . 
V k.I t' fen meınurlarıle ınhısarlar kontrol me· 

Fideliklerini Ziraat e a e 1 
• •

1
• 

1 de aynı ceza verı ır. 
murlarına göstermeyen ere 

1 32 49 uncu maddelere aykırı hareket edenler beş 
. Madde 88 - 3 d' h f'f oara cezasına ınahkum edilirl e ı . Tt'kcrrürü 
lıradan yüz liraya ka ar a 1 r ' 

h 1. d 'k' k t olarak hükmolunur. a ın e ceza ı ı a 

37 · adde mucibince yapılan kon trol ve tartı ne-
Madde 89 - ncı 01 h · .. o 5 . . b I d evvelce tarlada yapılan ta mıne gore ıo 

tıcesmde veya am akr .akm.a. a 'ftçi ka~ule değer sebehler gösteremediği 
den fazla çıkacak e sı · ıçın çı ' d b ı "dd · 

.• . h b' kilo veya küsurun an anı ar ama mu etı 
takdirde bu eksıgın er ır ı k 'k ·· ·· • . .1 'k" b k lira hafıf para cezası a mır ve e ·sı tutun 
bıtmemış olsa bı e ı 1 uçu d I 

bt ve müsa ere o uııur. 
meydana çıkarılırsa za . . .. .. .. 

Madrfe 90 _ Kaçak ttilün nakledenlerden naklettıklerı .. t~_tunun her 
._. k'I k"' ıru için br.ş lira a~ır para c,,.zası alınır ve tutunler zabt 
uır ı o veya usı 

ve müsadere olunur. 
Bu kanunun nakle aiJ hükümlerine muhalif olarak nakledilen tütünle

rin sahiblerinden yirmi liradan yiiz liraya kadar h"fıF para cezası alınır. 
Madde 91 - Nakliye tezkeresi olmadan inhisarlar idaresinin 

(Sonu Var) 9583 

1 



_, 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ----------

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok 
Sat ı l an Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza -9, 50"'" ---ı- 36,50 __ -Piyasa parlağı:. -34,75 -----Piyasa temizi 33,50 1 • • • 

1 
1 
1 --Klevland 40 1 

y A p c . - . -
A 1 

Beyaz 
1 1-- 1 -Siya il 

ç 1 C 1 T - -
- --- 1 

1 
-Yefr 

' 
- -

"Yemlik. 1-4~62 -- "TÖhumYİık ., • 
H ·U B u B A T 

__ Bu*day Kıbrı_s ___ ,- 1 - 1 
" Yerli '3,25~-

- - -Men tane --/ • 
Arpa 

~ 

... 

Faslllya • ------- -
' -

YlJaı ---ı -Delice -
Kuş yemi 

Ketffi tohumn ----
Mercimek- - -
· Susam 

- ---- - -,- -
u N -- Dört yıldız _Salih - - - --- -

~ üç • • :;:; .r;; Dört yıldız Do~ruluk 
·~ ---~ 

ÜÇ n -2 c . - -'?. -"' -Sim~-• nı " - -~ '> - Difrt yıldız Cı;mhuriyet ::l . 
C'I 

_,. 
..... _ui -- " " --- -

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 

·'•nüm 1 

Kambiyo ve Para 
9 I 3 I 1938 i ş Baukasından alınr.,ış' ı r. 

Pene - - -- -~- - -
~-1 s·r3s ı--Haıır 

{ırr:ı 

~--~ Rayişmark 
Vadeli 1. _5 _J Ol Frank (Fransız) -3-33 -

5 i 96 Vadelı il ~erlin ( İngiliz ) -- - 5- 90 -- --4 1lf Hind hazı r Dolar ( Amerika ) 125 79· - - - -a-162 Nevyork Frank ( isviçre) 00 -00 

Albay rak - Mustafa Nezih çayı 
Hıııcıı~trıı, St) iin, Çin ve Cavadaıı c' c ~ Ldıı , c'o~ tU} a n Üe~s•se na. 

n magri rılrn rn n üı.ttl ap, t ~zt> ve k< ~ul ı F)'ndrn Hhf vt> itina ile 
yaı,ıiııo hı mavi. rdır 1-'o uvl e göre c'rğı~ı o m n a ralı tntipled vardır. 
WıJ.tr if <İl s ve i iiı U liltı ~tılu \e phtln i ç e ıisinde sa tılır . Ambalaj-

larındak ı Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
P tıketi ıelasd \e talisi)clin;n troıiratıdır . 

Adana,'ıı : A!i Riza Ke l 'eşt k eı ticare ti anesi ve iyi cıns mal satan 
b;;kka iyelerde s.ıtılı r. 

Umumi depoları ; lo tanlul Tıd m i~ c ı :ü (\'o. 74 ( l<urukabveci ham 
altın da) 

Bahçekapı Döruüncü va kıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK -- İ st a nbul . C. 

-~~-...------------------------~----------

Ana Dllı n ı 

crc c d ıı r. 

i; llU1MllBıA1~A :, 
CAN t..<UQTAQ.I~ 

e 

Niğde valiliğinden 
Kapalı zarf usulu ile artırma ilanı 

1 - Artırmaya korıulan iş , N · ğde vilayeti hususi idaresine ait Çif· 
teha ,1 ka plıcasının bugünkü tesisatiyle ve üç sene müddetle icarıdır. 

2 - Geçen yılların senelik icar bedeli ( 5320 ) liradır. 
3 - Bu icara ait şartname vilayet hususi muhasebesinde görülebilir. 
4 - Artırma, 27 Mart 939 tarihli pazart :si günü saat 15 te vilayet 

daimi <'ncümen o~asında yRpılacaktır. 
5 - Artırma kapll ı zarf uıulu ile yapılacaktır. 
6 - Artırmaya girebilmek için istt>klileıin ( 1197 ) lira muvakkat 

teminat vermesi lazımdır . 
7 - Mektupların, 4 üncü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 

evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon riy.tsetine tevdi edilmesi 
lazımdır . Posta gecikmeleri kabul olunmaz. 10357 10- 14-18-21 

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor • 
musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 
Vesaire , . . Vesaire ... 

ASRI SiNEMADA 10355 

~-------------------------------------------1---------------------------------------' 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki oiac•k n . uracaalları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

56-156 10116 Numara: 200 

• 

.. 
1 :.... .... 

. J 

~ 

1 

-· 

l~ıRmiififANKAsf j a.-. __ ..,... ______ _. 

-----------------~------------------.... 
YUSUF AYSAN 

Müessesesi 
Bi lumum Elekt rik taahhüdat ve tt s isa lı her türlü Elektrik makinaları 

ve malzemesi telefon makinala•ı ve tt!sisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 

Noter 
10 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

1:----------~~--~-----------------------~. 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanı ada tahsilini ikmal e tmiş ve Berlin hastahaneler in Je uzun -üd--det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa ca<l<lesintle Mustafa Ri· 

fat rczabanesi karşı sında hrrgün sabahlt.yin saat 12 8, öğled<'tı sonra 
2 · 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edilmek üzere Üç 
bip alınacaktır. isteklilerin şartları öğrenmek üzere şifahen veya is 
ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

28- 3 - 7- 10- 14 10325 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteler 
briyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczahanemizde yerli ve yaban 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 4-10 

Tesviyeci ve tornarı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kıı ıkkalede çalışlırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istek 
lerden Ankara la Luıuoanlarm Silah Fabrikasına, lstanbuldakilerin Zey1 

burnu fahrikııs na, lzmirdekilerin de lzmirdeki Silah Fabrikasına, bu )'' 
lcr haricinde olanların da ıstida ile Umum Müdürlüğe müracaallaıı . 

7- 9-11 - 14--16- 18 21 - 23-25- 27 10346 

10 - 15 

Tarsus belediye ı eisliğiu 
den: 

Tarsusta vagön teslimi ve Top
rakkalt taşı almak şartiyle belediye 

mizce (100,000) adet parke taşı 

kapalı zarf usulü ile: satın alınacak· 

Itır. Beher taşın mu'ıamm~n b•ltli 
sekiz buçuh olup heyeti u.;;umiyesi 
nin muvakkat temınat akçesi 637 lira 

1 

50 kuruştur. ihalesi 23 mart 939 per '. 
1 şembe gunü saat 15 de belediye 1 

' encümeninde yapılacağıudan istekli ' 

r 

10269 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

-------------------------- !erin şartname örneklerini belediye 1 - Dı~ ıııcıulcket ! e ı ıçin p.tf 
bedeli değişmez yalnız posla 01•' 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

arını kabule 
başlamıştır. 

mizden aramaları ilan olunur. 

10374 7-10-12-15 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kal• kapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 
1 

Hergün muayenehanesinde hast., 

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

zammedilir. 

2 - ilanlar ıçın 

caal cclilmclidir. 

ıd areye rrıl 

Umumi neşrıyat müdurii 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matb•'" 


