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PAYLAŞILMAZ İ Ankara:17(Teıefonla): J 

İ Partimiz genel ba,kan ve t 
İ klll Ceıaı Bayar tarafından t 1 
İ ne,redllen bir lebllOe gö- i 

enderun limanının Türkiyeye, Hatayın diğer kısım

larının da Suriyeye ilhakı haberi katiyen yalandır 

İ re bUyUk kurultay, klunu i ı' 
İ evvelin 26 aında fevkalade İ 
İ toplanacaktır. İ 

-~-_._-_._-_._-_·-_·-_·-_·-_·_-_._-_._-_._-__ --_·-_i_. 1 

1 

lakya : 16 ( Hnsu>i mulıabi· 
en ) ·- ;,~ender un lima ııının 

ttye ve ıatdytn d'ıi'~r nııııtı
~ın d ı Sunycy·· ilh.~ı nıesele
lıt Ankarad ,ı miiz,ıkcrtler ce

Atlas Okyanusu 
,.... 1 

1
Akdenizle 1 

1 

etıill'i hakkın::!a IJazı gazeıeler 

berter va:·dıı . Bu a•lii asılsız-

ı· •hiyeı ili" b r menna şu ıııalfı 
'triyor . 

~lay as 1ii paylaşı'amaz 1 Askeri 
11n Halaydan geri alınması hak
Pariste yapılmakta olan müıa
r de bitmemiştir.Bilhassa Türk 

nın geri alınması hiçbir zaman 
llıemelidir J Antııkyadan bir görunu, 

SKi KRAL ALFONS 
PANYAYA GELiYOR 

tanko, eski Kralın ·Bütün hukuku
~un iadesi için bir kanun çıkardı 

ispanyaya arzu ettijj"i ıaman dönebi
lecektir. Alfonsun bütün emlak ve 
arazisi ile nakdi iade edilecektir. Bu 
kanun bugünden itibaren mer'idir. 

İsmet İnönü ile 
Ali Çetinkaya 

Arasında telgraflar 

Ankara: 16 (Telefonla)- Reisi

cümhurumuz ismet lnönü ile nafia 

vekili Ali Çetinkaya arasında,; Er

zincan hattının açılışı münasebetile 

tebrik telgrafları teati edilmiştir. 

Scv;ı, 16 (Radyo) - Frango hü-
1 bugün yeni bir emirname neş

Vc bu emirname ile yeni bir 
tcblijj" etmiştir. Bu kanun eski 
a kralı Alfonsa aittir. Kanun 

h· •tine göre, eski Kral Alfons 
ır Vatandaş hakkına maliktir ve 

Siyasi mahafilde söylendijj"ine gö
re, Alfons pek yakında ispanyaya 
avdet edecektir. 

Çetinkaya Erzincanlıların !eşek 
kürlerini reisicümhurumuza arz etmiş 

~~ 1 
1 

~ekliler heyeti toplantısı 1 

iraat kongresi parti 
~uru/tayından sonra 

- F-ut-bo--1-G--u-r-up-! 

Birincilikleri 

Bugün saat 12,30 da 
Şehir Setedyomun da 

Başlıyacaktır 

~İsic~m~urun ri~a.s~tin~e toplanan vekiller 
~Yetı Zıraat vekılının ızahatını tasvıb etti 

Şehrimizde yapılacak olan Gurup 
birincilikleri için Altı Bölgenin Futbol 

ŞJmpuyonlarının geldiklerini dün yaz-1 
1 mıştık. Bu Bölgelerin Adana idman 

Yurdu murahaslarının huzuriyle dün 
saat 14,3Q da Halkevinde bedenter
biycsi Gonel Oirektörliikü salahiyet· 

taı miimessilleri arasında kura çe
kilmiştir. Bu kura neticesinde: 

An· 
, •ara ; 16 (Telefonla) - Ve· 
ı heyeti buuiin Cümhurreisimiz ,n.. o . 

11 
un başkanlıjj"ı altında toplan-: 

b·tır, Vekiller heyeti Zirai veka
ınasında iclima etti. Toplantı da 

1 

Zıraat vekil, Faik Kurdojj"lu ziraat 
kongresi hakkınd,ı izahat vermiş ve 
bu i70hat ta,vip edilmiştir. 

Veı ilen iıahata göre, büyük zi. 
raat kongresinin 27 kanunu evvelde 

1 
toplanacak olan Cümhuriyet halk 
partisi kurultayından sonra yapılaca-

Mardin - S.yhan 
Konya - Malatya 
Kayseri- Dıyarbaku 

flle le jj"ı anlaşılmaktadır. Vekiller heyeti da- 1 

~1~1 p ha bazı mesai! hakkında müzakere· 

~ suikastler ı )erde bulunmuştur. 

ve !çel takımı da galip gelen ta
kımla karşılaşacaktır. 

Sporcular bugün Saat 11,30 dö 
Bedenterbiyesi Seyhan Bölgesi bina

sında toplanacak, Önlerinde Türk 
Bayrajj"ı ve Halkevi bandosu ve Böl

geler Bayraktan bulundujj"u halde -
Sporcu kıy•fetleriyle - Atatürk par-

~oO ı~. ı Filistinde gene 
ıoO ~ 1 ınuhalefet lideri çarpışmalar 
~,. Çarlanarap öldürüldü 

1 1 

ı• il' 

iİ; 

~11cp; 16 (H~susi muhabirimiz 

t Burada feciğ suikastlcr ol
~d_ıt. Bugün Tuğlda muhalefet 

\ tı~den şeyh Abdulkadir ile 

,/
1 

camia girerlerken hançer-
' Ctdir n . 

i~ Cinayeti )apan eller henüı 
~ tildur. ve tahkikaıta pek gev-

tıııcktedir. 

Kudüs : 16 (Radyo )- Tulke- 1 
rimde lngiliı afkcrlerine pusu ku

rnlmuş ve neticede Arap çeteleri 
İngiliz askerlerinden birisini yara· 

lamış , birisini de öldürmüşlerdir . 
Bunun üzerine yetişen takviye kol

ları, taarruzları püskürtmüş ve ba 
zılarını irr.ha etmiştir. 

Kudüste bir adam bıçaklanmış 

Hayfada da Yahudılere tecavüzler 
yapılmıştır , 

kına giderek Ebedi Şefin Anıtlarına 
merasimle Çelenk koyacaklardır. 

Sporcular buradan Stadyoma 
gelecek ve bir geçit resmi yaptıktan 
sonra Maçlara ba"Şlanacaktır. 

İlk Maç Saat 12,30 da Diyarba
~ır - Kayseri ve ikinci Mnç 14,30 
da Ssyhan - Mardin arasında yapı
lacaktır. 

Dijj"er Maçların Gün ve Saatleri 
ve Maçların neticeleri ayrıca bildiri
lccd.dir, 

b i r 1 e ş t i r i 1 i yor 

90,000,000,000 
strerlin sarfedilecek '. 

Londra : 16 (Royter) - Atlas 

O~yanosu ile Akdenizi rabtedecek 

olan meşhur kanalın inşaatına ya

kında başlanması muhakkak görülü· 
}'Or. Kanal 400 kadem genişliğinde 
olacaktır. iki trans atlantik serbest 

çe geçebilecektir. 
Kanal 90,000,000,000 siterlinne 

( yanı aşağı yukarı 190,000,000,000 
Türk lirası) na mal olacaktır. 

Bu kanal, ayni Süveyş kanalı gi
bi bir şirket tarafından idare edile 

cektir. 

Halk bankası 

İstanbul şubesi 
dün açıldı 

ŞAKIR KESEBIR iLK HESABI ' 
10 LiRA iLE AÇTI 

Bey Şakir Keseblr 

fstanbul : 16 ( Telefonla ) -

Halk bankası lstanbul şubesi bugün 

törenle açılmıştır. iktisat Vekili Bay 1 
Şakir Kesebir şubenin resmi küşa
dını yapmıştır . Banka ve müesse

seler direktörleri ile teşekküller 
reisi açılış merasiminde hazır bulun 

muştur. Bu münasebetle Şakir Ke
sebir bir nutuk söylemiştir . 

ilk hesauı iktisat Vekilimiz 10 
lira vermek suretiyle açmıştır. 

Türkiye - Amerika 
ticaret anlaşması 

Ankara : 16 ( Telefonla ) -

Amerika ile akdedeceğimiz yeni ti

caret anlaşması görüşmeleri son 

safhaya girmiştir . Anlaşma bugün 

lerde pıarafe edilecektir, 

Parti kongresinde 

İlyönkurul 
gidecek 

heyeti 
heyet 

ve kurultaya 
dün seçildi 

Cümhuriyet Halk Partisi kon

gresi dün de mesaisine devam et

miştir. Kongre dün gece saat 22 
ye kadar devam etmiştir. 

Kongrede yapılan Seçim netice· 

sinde llyönkurul heyetine asıl aza 1 

olarak şunlar seçilmiştir : 

Sefa Özler, Feyzi Oldaç, Turhan 

Cemal Beriker, Fahri Uğurlu , Ka

sım Ener, Hasan At"Ş , Müveddet 

Altıkulaç, Nevzat G•iven . 

flyönkurul ye.fok üveleri de şun 
!ardır : 

Bahri Ekrem Doktor , Ziya Ak· 

verdi Mühendis , Ziya Kurt -

tepeli , Basri Arsoy Eczacı,Leman 
Dince(, Fuat Diblen, Taha Toros, 

Cemal Kamil Ergin. Avukat . 

Büyük kurultay heyetine asıl de· 

ı,ge olarak da kongre tarafıadan 

şunlar seçilmiştir: 

Sefa Özler, Feyzi Oldaç, Sabri 

Dincer, Hasan Ataş, Hasan Çanka 

Yedek Delegeler de: 

Nustafa Rifat Gülek, Nuh Naci Yaz· 

gJn, F abrıkatör, Şl'ref haznedar, 

Ihsan B.ılatürk. Doktor; Zeki Akça 

iıdır, 

YENi TEMASLAR 

Seyahatin 

maksadı 

I nedir 1 REK RIBBENTROPLA GÖRÜŞECEK 

Budapeşte : 16 ( Raılyo )-Bura 
siyasi mahafili , ltalya Hariciye Na
zırı Kont Ciyanonun pek yakında 
Budapeşteyi ziyaret edeceıtine dair 
olan haberleri büyük bir alaka ile 
karşılamıştır. 

Siyasi mahafil, bu ziyarette Kar 
patlar altı Rütenya'sı ile Çekoslovak-

yadaki dejj"işıklijj"in görüşülecejj"ini 

tahmin elnıektP ve seyahate büyük 
ehemmiyet vermektedir . 

Yan resmi mahafile göre , Hari
ciye Nazırı Bay Saki , bu ayın 19 
unda, Budapeşleye g-elmesi uhte
mel olan Kont Ciyanonun muvasa
lalından evvel Berline gidecektir. 

Uzak şarkta büyük 
bir taarruz hareketi! 

600,000 kişiyi Vangi Çinliler 
hududunda tahşid etmiştir 

Şanghay: t6 (Radyo) - Uzak şarktaki harp bUtUn hararetlle 
devam etmektedir. Birkaç gUne kadar Yangı eyaletinde çok 
kanlı çarpışmalar oıecaOı anlaşılmaktadır. Japon kuvvetleri 
bu ayalette takviye kuvvetler! - - -- __ ...,,_ 
almı,1ardır. Çinlilerde bunun 
uzerlne 600.000 bin kuvveti 
hududa tahşid etmişlerdır. Hududda 
mesai bir hazırlık vardır. 

Çın kaynaklarından alınan majj"lfı· 

mala göre bu çarpışma Japonlara iyi 
bir ders verecektir. 

Tapu kanunu 
değiştiriliyor 

Ankara; 16 (Telefonla) aldığım 

malumata göre, maliye vekaleti ta 

pu kanunun 4 üncü maddesini de 

ğiştiren yeni bir kanun layihası ha

zırldmaktadır. 

Bu kanunun dördüncü maddesi 
hazineye ait arazinin imar edilmek 

şartiyle şagilleri.ıe temlik edilebile 

ceğinden bahsetmektedir. Yapılacak 

değişiklikler şehir şehir ve köy 

hududiarı içiıde bulunan hazineye 

aid arazi bu madde hükmünden 

hariç bırakılacaktır. 

Parti vilayet kongraları 

Ankara: 16 (Tel~fonla) - Bu· 

raya gelen malUmata gör~. 

ketin her köştsince parti 

kongreleri başlamıştır. 

mem)e· 

vilayet 

Romanyada bir 
Parti kuruldu 

RÖNESANS 
BİRLİiG 

Yeni parti, 
- -·-

edilen eski 

fesh 

dört 

partinin enkazın

dan meydana geldi 
---------

Program bugUn ne,rolunacak 

Bu kreş : 1 H Ra<l.vo - H on1nn~ 
vada yeni hir parti ihdas ı:dilmiştir~ 

llu ,Hni parti01n adı \\illl Röne· 
snns birligi dir. llu parti feshedilen 
eski dört pa.rtinin enkazından kurul· 

mus bulunn\'or. Eski dört partideki 
bulun azala·.. bu pnrtİ\'C İntisap ct

mektedirlc.-. 
,{eni partinin programı yarın 

(bugUn 1 neşrcdilcccktir. Söylendiginc 
göı·c, programın ana. hattı Romen dev
letinin kooperatif mcsa.İ\İdir. 

Bııkrc~ : lG (Radyo) - Kral Ka
rol _y~ni .parti hakkındaki kanunu iaı

zalamı~tır. 



_, 
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K.ATATURKUN 
• • 

UCIZESI 
UftOMANIA,, GAZETESiNDEN: 

( Kemal Atatürk, tarihi ölümüne 
yaklaşan bir İmperatorluğun hare
ketleri üzerinde yaptığı ruhi ihtilaller 
ile asil bir mil/ete mucizevi bir ha. ı 
yat bahşey!edi.) 

"Mevcut diktatörlerin hayatlarını , 
f 

tafsilatiyle biliyoruz. Bunların hayat 
ları bize ekseriya iyi görüoınektedir. 

F akatKf:mal Ata türkün hayatı 
ilk bakışda bize. muzaffer ve ilabi 
kudreti haiz bir mimardan daha ya 
ratıcı göriinmektedir. Biografların 
biiiirdiklerine göre Selaniğin bir 
mahallesinde çok fakir bir aileden 
doğan biiyük yapıcı modern ve me· 
deni hayatın imperatorluğunu kur
mak üzere fevkalbeşer halsetleri ile 
kaybolan vatanını kurtarmıştır. 

rnsanlar efalleri ile muhakeme 
olunmaktadır: gerek burada ve gerek 
se yabancı memleketlerde bir çok 
Türklerle görüştüm Kemal ile ve 
Kemalist Türkiye ile iftihar etmiyen 
hiç bir Tüıke rast gelmedim. Gazi j 
Kemalin şahsiyetleri, arasındarı çık 
tığı halk ile ve yeni bir hayat a~ıl · 
adığı Türk devleti ile çok derin bir 
surette kaynaşmı~tır. Padişahların 

tarihe karışan perişan idarelerinden 
sonra gelen Kemal Tüı kiyesi neyi 
ifade etmektedir? 

Milletin istikbalini tayinde kahra· 
1 

man Gazinin şahsi rolü ne kadar 1 

Haram usulü lağvedilmiştir. Mil. 
!etin özü olan yeni nesiller, sağ Jam 
ve hayat dolu milletlerin içerisinde 
büyüdükleri güzel ve asil terbiye. 
vi prensiplerle yetiştirilmektedir. 
Yorgun bir milletin si~ asi esaretin· 
den ziyade garp diplomasisinin vah 
şiyane hırs ve tama/arı rıı gösteren 
siyasi kapitülasyonlar kaldırıldı. 

Fes ar tık, asırlarca devam eden 
iptidai hayatı hatırlatmamaktadır. 
Türk milJeti de yaşadığı miJli ihtilal 
ler ile milli b:r devlet içerisinde va· 
zifesir.i rniidrik büyük bir millet 
olmuştur. Hiç bir zaman milli ruhun 
lezzetini tatmıyan ve sağlam bir 
devlet olmayan eski Türkiye yani 
imperatorluk Türkiye~i, devlet ba
kımından daha ziyade itibari ve uy
durma idi. 

Kemal Atatürk Lu uydurmayı 

hakıkate çevirmiş ve münkariz bir 
devletten sağlam bir devlet yarat· 
mışhr. Şimdi l'ürk millt ti, işbu dev· 
ti ruhu il~ ve vijdanı ile kuvvetlen 
dirmektedir. 

Eski Türkiye yapı tanımadığı 
gibi, yarıcılık zevkini de tadmamış· 
tır. Fakat bugün Kemalin yapıcılan 

mo<lern medeniyetin binalarını yap 
maktadırlar. Büyük milli ihtilal, mil 
metin ruhunu hocaların batıl efsa. 
nr 1 erinden kurtarmıştır. 

Atatürk, bugünkü Türkleri, in 
sanlardan iş, tesanüt ve milli duygu 
istiyen yeni bir dine davet etti. Ha . 

Malatya treninde 
. bir kaza 

Trenden düşen çocuk 
kazayı anlattı . . 

Haber aldığımıza göre dün sa· 
bah Malatyadan şehrimize gelen t· 
rende vagonlardan birinin aı ka sa
hanlığında durmakta olan btş aftı 

yaslarında bir çocuk Misis ile KürlC 
çüler arasında muvazenesini gaip 
ederek yere düşmüştür. yolculardan J 

biri veziyeti körerek şümendöfer me 

Arttırma haftası 

Arttırma ve yerli maftar haftası 
dolayısiyle şehrimiz gazino ve kahve 
hanelt:rinde dünden itibaren çay ve 
kahve yerine müşterilere ihlimur, 
incir, üzüm, portakal, tath limon, 
mandaline, lokum vesaire gibi yerli 
mallarımız vuilmete başlanmıştır. 

Birgünde üç yara
lanma vak'ası 

murlar ım haberdar etmiş ve tren lbrahimoğlu Mustafa admdablriaintn 
1 

bunun üzerine durdurulmuştur. Ye kavga : ettiği Vehbi adında birfsihe 
re düşen çocuk ayağa :.kalkmış ve 1 attığı üç kilo ağırhğındaki bir d~mit 
trene gelerek kendisini ana ve babe parçası orada bulunmakta olan Mus 
sının kucağına atmıştır. tafa Hasanın başına isabetle başın· 

Tren memurları çocuğa en ufak dan yaralanmasına sebebiyet ver· 
bir zarar gelmediğini görünce ma miştir. 

kiniste hareket emıini vermişlerdir. 
Malatya trmi de bu suretle şehrimi 
ze onbeş dakika tehirle gelm:şrir. 

Kadir oğlu Ali Mehmet Kızıl adın 1 
da biris biri kavga neticesinde Feyzi 
oğlu Hasanın başına taşla vurarak 

E • } ...J bir gün sonra tekrar muayenesine-
r ZI Il orman arınua lüzum görülecek derecede yaralan l masına sebebiyet nrditinden yaka-

Üç kaçakçı ipekli kumaş•! lanmıştır. * 
larla yak ayı ele verdiler FM f ~ 1 C bb d d b' .. usta a og u e ar a ın a ırısı 

. . . 1 Cemil oğlu Cemal çakı ile üç ye 
Erzın cıvarmda devııye gezmek . d ,,,. tt lad ğ d • 

1 
ı rın en a5 .t sure e yara ı m an 

te olan iki jandarma en orman ar 1 k I h kk d k ,,. . . . ya a anmış ve a m a anum mu 
içerisinde gezmekte olan üç kışının I I 1 t y . ı t d · d"I ;ame e yapı mış ır. ara a e avı e ı · 
vaziyetini şüpheli görer(>k bunları · k .. 1 k t b t · 1 . . _ ı me uzere mem e e as anesıne 
yakalamış ve yanlarında yırmı dort k ld I t 

. d ı a m mış ır. 
parça ipeklı eşya bularak musa ere 

1 
etmiştir. Yakalanan kaçakç! Antak· j 
yalı Mehmet oğlu Hasan, Arif oalu 1 

Bir araba hayvaniyle 
nehre yuvarlandı 

hüyük olursa olsun şunu kaydetme 
liyiz ki bugünkii 1 ürkiye, Gazinin 
ellerinin ve dehalarının mihaniki bir 
eseri değildir, Ebedi Türkiye, bu mü 
trşebbis ve azim sehibidin dehasın · 

da, tam ve yıuatıcı hir hayatın ifade 
sini bulmuştur. Kemal Atatürk ile 
çek deıin tahavvüller gösteren Türk 
milleti, taıihi vazifelNini yapmakta 
olan milli rnhun yüksek tecrübele 

Yakup ve Süleyman haklarında ta j 
tulan tahkikat evrakJariyle birlikte 

1 
! Adliyeye verilmişlerdir . 

kiki bir hayat yaşamakta olan Ke
malist Türkiyeyi siyasi bakımdan , 
muhakeme edecek olursak, tama-

men başudığı ihtilalleri ile ayni 
dinden olan milletlerin başına geç
tiğini ve ayni zamanda da terakkiyi 
ve modern kültürü yaratan milletler 
arasınd~ gıpta edilecek mevkii ka 
zandığını söyliyebiliriz.,. 

Yahya eğlu Mehmet adında bi. 
ri .. i sürmekte oldutu arabayı hay. 
vanların dizginini yanlış kullanma· 
sından Dilberlersek.isi civarındıa 

Seyhan nehrine düşmüştür. Verilen 
haber üzerine hemen yetişilmiş ve 
araha hayvanlariyle sudan çıkarıla· 
rak sanibine teslim edilmiştir. 

ı ine girişmiştir. 

Milli kahramanın yüks'!k şahsi· 

y~ tjeri ni tel ar üz ettin n bu hakikat· 
lt rin ayc'ınlığınrla, At<ılürkün bida 1 

}'ettenbeı i milletinin tarihine ve ar 
zulanna ne derteede sıkı bir ~uret!e 
hağlı olduğu gerülmektedir. Atatür., 
kün eser lerirıinin ağırlığı, mi il ete ye 
ni bir hayat vermesiyle başlamıştır. 1 

Esasen her ihtilalin yüksek nok- j 
tası da budur. zahmetler ve meşakk. 

1 
atler mukabilinde dahi olsa, hakiki 
ve asil bir saadete erişmek kaygısiy 
le hareket eden herhangi bir millet, 
bugüne kadar yaşadığından daha 
haşka, daha esaslı ve daha serbest 
bir hayat yaşıyacağma kana'4t hasıl 

1 

eylerse, ihtilalkarane mevcudiyetinin 
ilk safhasına girmiş demekti ... Kr!ma 
lin ihtilalleri de bu başlangıç ruhunu 
muhtevi bulunmaktadır Bu ihtilallerin 
sonuna kadar nıuvaffakiyetle devam 
ettirilmesi de, müşarileyhin maddi 
zaruretler karşısında milletin ruhuna 
icap eden kuvvetleri aşılamasından 
ileri gelmiştir. 

Çünkü milletlerin kabul ettikleri 
ihtila!lt"r ancak rahi olanlardır. 

Bir zamanlar son dakikalarını 
y:>şıyan ve egoist Avrupaya son 
zaı farı attıran bugünkü Türkiye, bu 
esbabdan dolayı modern ve hakiki 
bir mucize mahiyetini arzetmektedir. ' 

1 
Atatürkün yeni hayat babşeyle 

diği Türkiyenin modern bir mucize 
olduğunu söylersek meseleyi izam 
etmiş olmayız. 

Zira Atatürkün İnsanları hayret 
ler İçerisinde bırakan eserlerini gör 
mek mümkündür. 

Bu hakikatlerin tahakukuna im 
kan olmamış olsaydı söylediklerimiz 

1 

ı 
mübalagalı bir masaldan ibaret kalır· ı 
dı. Sultanların asırdide tahlarında 
bulunmamalarına reğmen Kemalin 1 

cümhuriyeı devleti bugün normal 
sağlam ve yaratıcı olarak yaşamak \ 
tadır. 

1 1 
Vitrin müsabakası 

YAHUD.i 
AVASI 

l 
1 
1 

Tasarruf haftası münı.sebetiyle 

ticaı ethanderin güzel vitrinleri ter 1 
tip ettiği mağlumdur. Vitrin müsa 
bakası bitmesinin bir Juri tarafından 
verilecek karar üzerine ilan edilece· · 
ğini ve heyetin dün için toplanaca· 1 
ğını yazmıştık, Dün aldığımız mağh1 
mata göre Jürinin içtimaı pazartesi 
günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Alman vapurları 
Nevyor k limanına 
sokulmıyacaktır 

·Sığırlar nereye götürüldü 

1 Kadirlinin Sadi çiftllğiade otu 

Nt=vyork : 16 (Radyo) -- Be-le
diye reisi Morris Alrnanyada Yahu· 
dil~re v~ hıristiyanlara karşı yapılan 

tazyikler<! cevap olnuk üzere N~v
york B:!lediyesinin Alman gemileri· 
ni Nevyork limanına sokmamak 
mes'elesini tdkik etmekte olduğunu 
bildiı mi~tir. 

Berlin : 16 (A.A) - Slefani A 

ettirmekten iba<ettir. Çiinkü Yahu· 
dilerin Af manyada kalması ileride 
yeni güçlüklere .sebebiyet verecek 
tir. Bu münasebetle BerlinJe bir 
Yahudi mahallesi vücude getirilece. 
ği hakkındaki haber tekzib edilmek· 
tedir. 

Gelecek Sonkanunun birinden 
itibaren bazı büyük mağazalar ve 
oteller müstesna olmak üzere Alman 
Yahudilerinin bütün mağazalara ve 
umumi mahallere girmelerine müsa· 
ade edilecektir. Muhaceret m~s'ele· 
sine gelince bunun da Jıe~ türlü ve· 

ran bir zata eit on yedi sığm meç· 
hol şahıslar tarafından çalmarak Ah· 
dülhadi köyüne götürüldüğü haber 
verilmesi üzerine bu!llarm ve çalan· 
ların meydana çıkarılması üzerine 
tahkikat ve takibata başlanmıştır. 

Bir savan hırsızı 
yakalandı 

Yusuf oğlu Reşad adında biri 
nin Mehm t oğlu Durmuş Aliye ait 
hir savanmı çaldığı iddia ve şikayet 
e 1ilmesi üıerine suçlu yaka~aıımış 

ve tahkilcata başlanmıştır. 

j : 

16 K. evvel 938 

Gak yüzü kapalı. Hava hafıf rüz· 
garlı. En çok sıcak 17 derece. gec~ 
leri en az sıcak 8 derece. 

saite müracaat edilt"rek kolaylaştı · 

rılacağı söylenilmektedir. Bu işte •ye· 
gine engel ecnebi dövizleri mes'ele· 
sidir ki bunun da başka memleket
lerdeki Yahudilerin yardımiyle bal· 

Jcdileceği ümit edtlmdctOdir-. 

Ceylianda 
Kaçakçılıkla yapılan 

sıkı mücadele 

Ceyhan: 16 (Hususi) - Ceylıan 
Osmaniye, f slatiiye, Bah;c. Dörtyol 
bölgelerinde k açakçıkhk artmakta · 
dır. Bunun İçin gerek zabıta ve ge· 
rekse inhisarlar teşkilatı sıkı bir su· 
rette takibatA başlamışlardır. 

Kaçakçılardan Çolak Hasan da 
yakalanmıştır. Ayni zamanda bu ka. 
çakçıdan kaçak dbiseler vesaire de 
müsadere edilmiştir. 

Motörlü model tayyare 
uçuşu rekoru 

Mo;kova: 16 (Tass)- Tu.unçen 
kov ile poliakovun Novosibirskte 
viicu fa gdirdikleri, benzin motörlü 
bir model tayyare, 66 kilometre 83 
metrelik bir uçuş yapmağa muvaf 
fak olmuş ve bu suretle 21 kilomet 
re 857 metre ile dünya rekorunu e 
(inde tutan Zurinin gene Sovyet tay 
yare modelinde bu rekoru almıştır. 

Sovyeller birliği ~merkez bava· 
cılık kulübü komisyenu' bu uçuşu 
Sovyet reko:u olarak tescil etmiş 
ve tasdik içinde enternasyonal Hava 
cılık federasyonuna lazım gelen ve 
saiki göndermiştir. 

Romanyanın Ankara El·· 
çiliği büyük Elçilik olacak 

Ankara : 16 ( T elefoola ) -
Romanya bükümeti Ankara •, Atina 
ve Belgr"'t Orta Elçiliklerini Büyük 
Elçilik derecesine çıkaracaktır. 

! Memleket meseleleri i ..... --.. ------..... 
Senenin yalnız 45 gününde 
Seınası kapalı olan bölge 

lefc 

2sc 

ÇUKtJROVA 
teşkilatı ve inşaatı 
aşikar ehemmiyeti 

ıne 

Bir turizm 
meselesinin 

Toprak altı ve top rıiliiiiiii.iiiıİİliiİiZTiiıiiiliiiiıiıııııİi.....,iıiiıı.ıi~----.-..--.-.-.--ı 
rttk üstü servetleriyle 1 HAIA ayakta duran tarihi eserıerı 
d lu h f le l"k lilaalk yapılar, bu topraklar Uzerınd8 

0 a ıne re ma 1 bir tarih rdmammn canlı fasılları 11s· 
tJ'an Çukurova. aynl •ınde bulunuyor. Ufak bir teşebbUs ıı· 
tarüanda bu servetle tljDrıiz l 
rin güıel sıralanmrş de- Bu ıe,abbüs, ba,ııca~ iktisadi ve fc;· 
kotlarlyle de ayrıca tımal bUyUk bir !jellrln kapısıdır çUı'I· 
sOslüdUr. ki i.. · ~ 

insan nasıl " yem., Yazan: Taugüner -----~-
zarureti karşısında ise " görme ,, 
ihtiyacına da o nisbette bağlıdır. 
Ekmek gibi, su gibi gıdalar kadar 
ehemmiyet alan ı uh gıdası ancak bir 
turistik bölgeden alınabilir. 

Siz hiç , yılın yalnız 45 günün
de seması kapalı geçen, daima gü· 
neşli, ılık, dört mevsinıide yeşil bir 
beldede yaşadınız mı? 

Şüphesiz bu sualin cevabını der· 
hal veremezsiniz. Çünkü insanlar, 
ellerindeki saadeti, muhitlerindeki ı 

güzelliği bilemezler, göremezler. 

Benim bahsettiğim yer, Cer..ubi 
1 

Afrika,ve yahut Cenubi Amerika bel· 
desi değildir: Çukurova ! 

nız 45 gününün kapalı ve yağırıll1 u 
gittiğini hesa, lamadınız ! .. i 

Çukurova ikliminin bu grafığıfl 
bize fen müesseseleri vermektedırk· 
Şu hale göre doğruluğu muhakk3 

· 

B"I . . . t. yalıııt o genm eşsız mezıye ı . 
bu değildir. Hala ayakta duran t~ 
rih'i eserler, klasik yrıpılar , Bu toP 
rak\ar üzerinde bir tarih roma0111111 

canlı fasılları halindedir. 
Tarih te· kikleri ile koca ov3

1 
'r 

spor ve hava bakımından Toro:;1 
ve bütün bunlarla beraber do 

• efl 
mevsimi yeşil olan bu belde eşı 
der bulunur bir turizm kıtasıdır · 

B•'t"' b 1 t t k Çıık'' u un un arı anı ma , . e 

13,4 
~sind 

~iç 

"''"• a : 1 

Kıymet ve ehemmiyeti hakkiyle 
anlatılması güç olan bu bölge tu· 
ristik hususiyetlerin hepsine sahip 
olan yerdir . 

rovayı beynelmilel bir şöhret halı:. 
koymak için, Adanada mutlak s 
rette bir teşkiiiitm kurulması wı~~ 

1 ludur. Ayni zamanda da bif turıı 
:inşaatı başlamalıdır . r 

Yaşadıtınız bu iklim içinde, hiç 
bir yılınızın nasıl şeraitli günl~rle 
geçtiğini şüphesiz takibetmemişsi· 

nizdir. Ve pek tabıidir ki Çukuro • 
vada Lir yılın 285 gününün açık , ı 
Gür.eşli, 75 gününün bulutlu ve yal 

Bu beldenin , Nis gibi , f\4•51
3 

gibi ehemmiyet alması o vakıt k15 

bir zaman meselesi olacaktır ·. di 
Bu tt>şebbüs , başlıca , iktısB .. 

ve içtimai yönden büyük bir veıı 
min kapısıdır. ______________________ __/ 

Müthiş bir facia
dan kurtulan 
mahkfım 

Kalifornya üzerinde uçmakta 
olan bir tayyare. sisin kesafetinden 
dolayı birdenbire Roin Reyz kaya · 
hklarma çarpmış ve yedi kişiden 

ibaret olan yolculardan be~i o anda 
ölmüştür. 

Diter iki yolcu, fevkalade de. 
necek bir tesadüfle kayalıklarm üze· 
rinde parçalanan tayyareden sağ ve 
salim olarak. kurtulmuşlardtr. Bun 
!ardan birisi tayyarenin pilotu. diğe . 

ri de bir kürek mabkamudur. 

Bu kürek mahkumu 51 yaşın · 
dadır. O, 15 yıllık hapsini ik maJ et· 
tikten ve hapisaneden tezkeresini 
aldıktan sonra tayyare ile Huoolu· 
loua gitmektedir. 

Kaza neticesinde kurtulan kürek 
mahkGmu, ölen arkadaşlarının par 
çalanmış cesedleri önünde ağlıya 

rak dua etmiş ve bir taraf tan da 
kendi talihinden dolayı memnum· 
yetini sakhyamamıştır. 

Yeni bir Halter 
~ünya rekoru 

Moskova : 16 ( Tas ) - Tanın· 
mış Sovyet sporcularından Popov , 
Kiev'de yeni bir diioya rekoru tesis 
etmiştir • 

Popov , klasik triatl'de ( yani 
develepo, atma ve iki efle kaldırma) 
330 kilogram cemetmiştir . Ropov, 
bu suretle , bundan bir: ay evvel 
gene kendisinin tesis etmiş olduğu 
327,5 kiloluk rekoru kırmış ve ye· 
ni bir dünya rekoru kurmuştur. 

KOL TOR HABERLERi 

Rusya'da 
11,500 

profesU' 

"ksrk 

M oskova'da balen 79 yu··~st~ 
mektep. akademi ve ytJ oıı 
!eknik okulu nıevcutcur. tıl 

yüksek kültür müesseseleıine de~~' 
eden talebenin adedi j.,e 87.200 l 1 

1~t 
Ayrıca, 134 teknikunı'da ( 

58111 
:
6 

ki~ Ya 
mektebi ) 37,000 talebe oku na rı ~ 
dır. Moskova Akademileri, rııJüsl lı 

. . 1 . . d \arıııdıı~ ve zıraat ış en zımam ar r i~· 

5 300 kişinin bilgisini olgunl 3şt:·ı ~ı... 
"k 1 ttılı) .... 

maktadır . Moskova yu se ı< d:ı ~I 

mekteplerinde okuy:rnlar artıS~~rı~ ıil~ 
2.500 profesör namze ii vardır .. ıe'ı ~I 

500 f .. asıs Moskova,da 11. pre esor, ' 19 
· 179 ·ı · ştırıı ve yardımcı ıle ı mı ara dı'· 

enstitüsü faaliyetle bulunınakt<J d • c 
" k k h .l .. lerııı Yü se ta s1 mu!ssese J~~ 

okuyan talebenin' milliyet bıık 10110 ·- h· 1 ~l,ı ( 
tasnifi de çok entcrt!.san ~ır. l\ 0 " 15 
yüksek tahsil talebesi arasında, 

·ıı· . .. ·ıı . vcuttLJr• mı ıyetın mumessı en me dır; 

Bu milliyetlerin esasları .şunla' ~ 
l(aııı 

Rus, Ukraynah, Biedors '.. p.ıe' 
Özbek. Tatar, Yahudi, Gürcıı, ·f~'~ 
baycan, Ermeni, Alman, Tacık, 
men, Kırgız, ve saire. Jall 

Mosleova'nm kültür bakın~ııdekı 
bugünkli vaziyeti il~ eski devır . ~e 

. k t faı' vaziyetini mukayese etıne ı: );ti 

den hali değildi-r. Bunun için_ ~e e.IC' 

mz şu cihete işaret etmek kafı g 
ctktir, f1ıı · zar 

·1913 - 1914 tahcil sı>nesı '' ··1<se"' 
da Moskova'da yalnız 15 yı..ı l ~ 

ve 
tahsil müessesesi bulunmakta ıetıt' 
mekteplerde yalnız 32.200 ta 
okumakta idı. 



lef on 

250 s r ·• 
1 s Telefon 

n e m a 250 

İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatkarlarının eô kudretli tvmsilleri .. Ünlü yazıcı Müsahip zade Celalin seyrine kanılmaz ölmez eseri Bugün gün

düz 2,30 2,30 

neden 
Baş 

(AYNAROZ 
Rollerde : Kadı · Divriki Yakup 

Şemsi Molla bey 
Eda 

KAD s 1 ) 
efendi . . . Hazım 

... Vasfi Rıza 

... Halide 
Diğer Rollerpe : Behzat - 1. ualip - Emin Belli - Mahmut - Muammer - Şevkiye. 

matineden 

itibaren 
10072 

Ayrıca: ( DOGU MANEVRALARI ) Genel Kurmay Başkanı Mareşal Ç:ıkmağın Riyasetlerinde yapılan Büyük Manevralar. Sesli ve sözlü. Kişe her vakıt açıktır. Loc::\larımzı telefonla isteyiniz. 

arada 
l'eketiarz 
saniye sürdü, 
bir zarar yok ....._ __ _ 
: 16 (Telefonla) - Bu 

IJ,4 ile 13,5 arasmd a An 
~İnde kuvvetli bir :zelzele 

1çbir zarar yoktur. 

o 1111rıtakalarda .. 
a: 16 (Telefonla) - Şe 1 

ar ~aniyelik bir zelzele ol ı 
t ır:ıe Çiçekdağ, fa kpmşr, 

j· 

111Unda şiddetlice olmuş
tvlcrde ve ;erlerde çökün 
~Itır. Fakat insanca zayiat 

·t meclisinde 
•;.16 (Telefonla) - Büyük 
ısj bugün toplanmış ve 
t kanunu layihasını mü
nir. Meclis pazartesi top 

ltı Londra 
~ati niçin ? ........_ ___ _ 
dit • • d .. . . er ıçın ovız 
1~e çalışacağız f 
16 ( Radyo ) - Alınan 

( ~ltı nıüdürü Dok tör Şaht, 1 
lldraya gidecek fngil· 1 

.; trıüdürünıi hususi .su 
.edecektir. 

-

•• Nihayet ·beklenen gun geld. 
17 Birinci kanun cumarte.si "' günü 2,30 matinelerinden itibaren 

Alsara.y Sinemas 

ısı 
Türkçe sözlü yeni ve eski tür musikisi ile süslü büyük komedi 

lstanbul Şehir Tiyatrosunun en güzide arfıstlerinden 
Hazım - Vasfi Rıza - . 1.~ <Jalip - Halide · Piş~in - Şevkiye 
Muammer-Behzat-Emiıı, · 

~ :Aynaro 
Alsaray sinemasında 

Biletler. bugünden itibaren 
göreceksiniz 
satılmaktadır 

sürprizini bekleyiniz 
ilanlarındadır 

Alsar~yın büyük 
tafsilat el 

Filme ilave olarak: ~ .. 

Sanlı ordumuzun Dersim . ve Elazığda yaptığı 

-
N E F İ S ve Çok Güzel bir Film Görmek Istezınisiniz Şu HALDE 

TAN 
BU AKŞAM 

BÜYÜK SiNEMA Müsameıesi olarak Takdim edeceği 

ATEŞ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

VE 

Victor Pranceİı ve Edvvıge F eullere 
Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan Emsalsiz Süper f<'ilmi görünüz 

Kudretle yaşatılmış çok Müessir ve Heyecanlı bir Şaheser 

l ı 
J 

1 -
l 

AYRICA: 

LEZAR ROMERO'nın Mükemmel temsili 

Yürüyen Kale 1 
lliiiiııiıiııııiııııiııiııııiıiııiiııiiııi .... ı .. 111111 ... 

Dehşet ve Heyecan Filmi 

Pek Yakında: Pek Yakında 
BÜYÜK RUS ARTiSTi 

OLGA THCHEKOW A 

NIN Temsilinde emsalsız bir Kudret gösterdiği 

BÜYÜK ALMAN FiLMİ 

1~ Bir Ana Facıası 
Bugün 2,30 Matinesinde: Ölümle Karşıkar.şıya ve. 

10059 

1 

~ırıe göre Dr. Şabt , l\l-
1 'r' ahudilerin hicretini 
ııRiltereden kendiler~e 

>&sta döviz temin edil 
~~c-k t' 

( ooGo MANEVRALARI ) 1 
Yürüyen Kale 

---=--· Başbakan Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer Bakanların 

huzuriyle yapılan büyük Resmigeçit 
l ır. 

~ 6 ( Radyo ) - I-lı.ik fi . 
tı:ı Zt'..ki Yahndilerin bir 

. illan topraklaı mdan 
.'çin bütün kolaylıkları 

-------------------T-e-ıe_fo-ln ________ 2_ı_2 __________ A_L_s_A_R_A_v _______ 1o_o_?_s _________ 1 ı 

139 ylla m~h' yeni çıkan kanun ve nizamlar 1 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

tır tçj n yeni bir talimat· 
sil Ilı 

~!ıştır . Bu talimatna· küin oldu!· ı 

ııfl 

e~i 

ide 
yıl 

gete· 

1 kltıanyadaki Yahudiler, 
~ f 
~I armı terkedecekleri 
d ltıan mağazalarından 
~bilecekler ve hicret 
~ıı 

~·ı tnenktıl eşyalarını 
l (' k c .. ·!erdir. 

Tefhiminde kahkahaiar. 
S'\Vurdu · 

İki ay önce, Amerikalı bir ~·ey 
keltraşın k~ndi modt-li o'lan güzt:f r hir ~iZi ve onun akrahalarrnı ne feci 

' 1 manı şekilde öldürdüğii . vak'anm ,tafsila 
~~ --- tiyle .birlikte bu sütunlar.da yazl!Jış · 

<! müstahkem tık. . . · · • · 

---+-...,..·--....... -----

Meşhud suçla-ıın muhakeme usulüne dair 3005 
say1lı Kanunun üç maddesinin değiştirilmesi 

hakkında k~ ının 

~ 11111111 Kobııf urri!ır: :!1ı(ı/ / 1),')it 

l\'e§rİ t •ırılıi: 1317119:>:~ 
• 

Vk· • , . 
l oluyor Nevyok mahkemesi, bu ' tüyler Madde 4 - Ağır cezalı cüıümlez dışında meşhud bir suı; işlendiği 

~ (!{ öıpertici c.inayete aid son kararıııi · zaman zabıta, yakalanan şahsı tanzim edeceği za'· ıt varakası ve elde e 
. adyo)-Fr'""sızmat 1 ·l· H kit 1 139 1 g b .... , vermış ır. ey e raş rven yı deceği maddi sübut delillerile birlikte vasait geçirmeksizin ayni günde 

11
1 İ 'Lo:ıdra gazeteleri· v h hk ~ d·ı · t. 1 agır apse ma um e 1 mış 11• Cümhuriyet Müddeiumumiliğine teslim eder. 

ııibc tal yanın son zaman f rven, reisin keııdi hakkındaki 
1 
.. atından bahsederek Zabıt varakası yakalanan şahsın kim oldugıınu, sübut delili olacak 
" 139 · yıllık hüknıünü ·dinlerken b.ir dd I · · 1 · 1 1 ·l h ı d v h' ı · h .. · t •• r Yazıyorlar. . • .. . ma e erın ve ız erın ne ere en ı 1aret ı u un, ugunu ve .şa ıt erın uvıye 
'~~ denbıre kahkahalarla gulmıye baş· ı ı .. 'ht' d 
~ete · d' k' nmı ı ıva c er. ~. sı ıyor ı: J b k d 1 

~ v 1 amış: ve . ~ .~nr an meyus ·0 ac~- Şikayet veya şahsi dava yolile takib edilen suçlarda şikayet e<lildiği-
~lib ~ talya, her gün ye ğı yerde bılakıs memnun olarak reı· l . k I ·k~ d · ı k · J 

~ qtta btı'unuyorlar. ,Bu j · nın zabıt vara asına yazı ması ve şı ayet e enın JU vara ayı ırnza ama· 
q 1 se teşekkür etmiştir. · · I" ..ı 

~~'ilk~dar sürecektir. • " sı azımnır. 
İ~ Ctırı her istedikleri ı' --------~"'!""!9"--oı-ı'!"--~ ı . Bunrlan .ev\:elki fıkrala_rda, delillerin tesbitine mi~t~allik ~lm~k ü~ere 

Ru gece nöbetçi ecza ne zabıtaya verılm1ş olan vazıfe, Ağır Ceza mahkemesının vazıfesıne gıren 
~ ~~qf gazetesi de; Fran Yenipotahan~ civarınd~' ' meşhud cürümler de m4hasıran Cümhurıyet Müddeiumumisine aiddir 

tıı~~~~~ını Akdenizin en • Fuat eczahanedir Cümhuriyet Müd~eiumumisiAğır Ceza Mahkemesinin vazifesine giren 
ır. 11 haline koyduğunu ~ oreşhud cürümlerde şahidlerin ifadelerini zaptettikten ve yakalanan şah

::ıı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği diğer tahkikatı da yaptıktan 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

sonra amme davası açmaya lüzum görür ve umumi hükümlere tevfikan 
takibat yepılmasını zaruri kılacak sebebler mevcud bu!Jnmazsa duruşma 
yapılmak üzere maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye gönderir . 
Cümhuriyet Müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yapması ve işi azami 
üç gün içinde mahkemeye tevdi etmesi lazımdır. 

Madde 9 - Vazifeli mahkemt.", Cürnhuriyet Müddeiumumisi tarafın. 
dan sevkedilir edilmez başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına 
başlar. 

Mahkemece duruşmanın Lir celsede bitirilmesi lazımdır, Şu kadar ki 
kanuni zaruretler <lolayısiyle işin bir celşede karara bağlanması müm · 
kün olmazsa, duruşma, bu imkansızlığı doğuran noksanları en çabuk vası· 
talarla ikmali için lazım gelen müddet göz önünde tutularak ona göre 
başka bir güne tehir edilebilir. 

Ağır Ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde mah- ' 
keme, umumi hükümlere göre takibat yapılması lüzumuna kanaat getirir · 
se bu dairede takib edilm~k üzere evrakın Cümhuriyet Müddeiumumili
ğine tevdiine resen dahi karar verebilir. Bu karar kat'idir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu Kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 317/1938 

(SON) 9583 
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"~dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----- - KiLO FIA Ti -

CiNS i En az E.n çok 
K. S. K. S 

- ,_ 
Koza 8,25 8,75 
Piyasa parlağı • - 32,50 - - :- 35 -
Piyasa ten•izi - .---ı :ıo I_ 32 __ _ 

- iane l. - - -- 1 

=~~=p!~s _ .. =ı-= ----iÖevfand_______ 37,50 ı 39,so 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı -Siya·h---- - - - - . - --

Ç IGI T 

Satılan Mikdar 

Kilo 

-Ekspres ------
-,arıe·---- ------

~~---

Yerli "Yemlik. 
--:, --;Tohumluk·-.• --

Eu~day Kıbrıs 
- Yerlı • 

Mentanc 
/\rpa 
ı-·asulya 

Yubf 
Del1ce 
Kuş ytrm 
Kdrn- tohumn 
Mtrcımrk 
<.; ..... usam 

. 

4,12 5 

HUBUBAT 

1 

--1 3,75 
3 32 

- -
1 

'6 ~!] 1 

U N 
Dört yıldız Salih -- - - ----~---·-----
üç " " 

-Dört yıldız l.)""o-~r-u-lc~k---" - --
üç ,, .. 
Sinıit ,, 

- Dört yıldız Cumhuriyet 
Ü~----~, - .. -

Livrrpol Telgrdları 
16 I 12 I 1938 

-· 

---

K~nıhyo ve Para 
iş Packasından alınmı~tır. 

---
Ha1.1r ı 5 ;Tı Li:~c":.o.'---,------
-------- - 4-1-71 Rayı~mark 
_2_. K_An_u_n_Va. _ _ - 1 -4169 lrÖ~k(F;aöSız )- -
_M_a_rt _ _ " - ---:· Steı ıTıl (İngiliz) -

Hind hazır --ı~ 1 4.5 Dola;-( İ\n.erika) 
/\'e-.ork 8 1 13 Fra"k-( isvi5re) -

f; t Y! 11~ ,A1~A 
CA ~ IAUQl"AQIQ 

1 
""' "' ' ,,. .(il((/ . .. 

~ ~.iL .. ,. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

} 
.j 

Hındi stzn, Seylan, Çin ve Cavadan doğr udan doğıuya müessese na. 
mına ge tirilen t n mürıtthap. taze ve hkulu ·çaylardan \Ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her ztvLe göı e değişt n numaralı trrtiplcıi vardır, 
Muht lif cins ve lü) üklükte ~ ulu ve paltetlır iç tı i~ ind e satılır. Ambalaj· 

ıaundeki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefase t ve ha lisiyetinin trnıina tı dır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticarr th<nrsi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelcrde satılır. 

Umumi d r pol arı .; l. tanl:u l Tabmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bılıçdaıpr Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - İstanbul . C. 

Seyhan P. T. T. M. den: 

l - idare ihtiyacı İçin 25 X 40 eb'adında 1500 ve 40 X 62 eb'adın· 
da 1500 ki ceman 3000 adet dikişs iz ve ağızları kııpıullıı para torbası 
nümunesi veçhile açık eksiltme suretile alınacaktır. 

2 - Torbaların tahmin bedeli 2100 lira olup muvakkat teminatı , 

157 ,S liradır. 

3 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasında 31 K. evvel 938 
Cumartesi günü saat 11 de eksiltme koıııisyo:ıu tarafından yapılacaktır. 

5 - Talihlerin bu işe ait şartname ve mukavelenama ile torba nü· 
munelerini görmt k için müdürlük kalem şefliğine ve eksiltmeye iştirak e· 
deceklerin de ihale gün ve saatında te minatı muvakkate makbuzlariyle 
komisyona müracaatları lazımdır .. ilan olunur. 

17- 21 - 25-30 10074 

İdeal ve Erika 
Yazı rr akinelerı 

N. umann fnbııka-ı na· 
lmulatıdır ve dünyı rın ' · 

birincisi lir . Sağlam vel 
çok kull a nı~ lı o1an hu ' 

yazı m1 kin• lerini ıesn · İ 

dev;. ir ve husu ~i n.ür s 

i !:i~ l .- rt ~rc ~ '" ku 11 ın · 

ma ktadırla r . 

Adana v! lıa\alisi acrn 
tesi · Hükumet cadde 

sinde 

Na uman 

Di tiş ve nakış makineleri 

D.iny nı ı Pn tanınmış ve beğenilmiş 
ına k . nt'I •idir . Fenni tekamül ve 
zer ıf t 1 ıa 1<ı nın :lan emsalin~ kAt ht 
f . 1 1< ı i 1 . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

53 

. ( 

Tdcfon - 168 
9490 

1 

s 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Y alo 

·-=~ 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanııı1f J 

ap 
ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bu rıd b • 

lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek memnu si lr 
Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak celbedilen r d 

mal edilmektedir. e 
Bilhassa ( 80) derecelik İnci Limon 

Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğü s darlığından şikayeli 

90 Derecelık Çam Kolonyası Hah ki bir ş ifadır. 

Satı• Yeri: 
24 - 30 O•m•nlı Bankası kar,ı sırasınd• ~ 

9988 !F e ır ll"iı aı t ~ n c ı 

DOKTOR 
Ziya Rifat 

Türksözü 
""1 l I 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 

600 
300 
\00 

1 -Dış memlekeller ıçin Abone 

bedeli değişmez yalnız posla masrahll 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Tümgören 

Adana beledii 1~ ıı a 
Riyasetiden: hıt 

,ır lfy• 
1 - Asfalt dörtyol 8 oO 1,r 

kurukoprüye kadar olan 1'1' '~ 
şosasının tamiri açık of•r• 

meye konulmuştur. 54 h,;
111 2-Keşif bedeli 677, sı 

• 811 llıen5 
3 -Muvakkat temııı ıı,,,; 

radır . • n 1 ~y, 1 
Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden: 

4-ihalesi birinci kan~ 
4 
~on 

cı pazartesi günü saat on 1 
1çlar 

tediye encümeninde yaP' / ;Yı 

1 ·, . .:. 

TlıRXIY! 

ZIRAAiBANmsJ· 

No: 99 

Adananın Kızıltahta köyü çıfçile 
rinden olup eceliyle vefat eden Ali 
otlu Mehmet Çıblakın terekesi hak· 
kında ddtrr tutulmakta olduğundan 

mülevtffanın alacaklılariyle borclu 
lannın tarihi ilanden itibaren bir ay 
içinde alacak ve borçlarını mahke· 
meye müracaatle kaydettirmeleri ve 
mirasçısı varsa keza ilin tarihinden 
itibaren üç ay içinde bu sıfatlannı 
iıbat etmeleri lüzumu aksi takdirde 
müteveffayı ne şahsen ve ne de te 
rekesine izafetle takip edemiyecek· 

feri kanunu madeninin 534,561 ve 
569 uncu maddelerine tevfikan ilan 
olunur. 10076 

5-Şartname, keşif ~I~ e; 

rakı belediye fm mü~iİ•;rıı Y~p 
lstiyenlu orada gore ·n~ lr . 
6 - Ta iplerin ihale g~ · de 

k ıell' 
yen saatte muva kat ·,,e uıı 
birlikte belediye encümen' ~. 
caatları ilan olunur. 1 1 '

1Y 
'hn 
'tılı 

1e 
lıkı , 

8-13-17 - 21 

• 
ştf 

Ankara radyo rıe 
deki) 

[ile 200 il a 2000 nıeıre 
bü ıü n dünya neşriyaıını 

MIKA RADYO 

le ~ 
,ı k;,ı 
•laı 
'lıe 
la 

:!'----------------·-------------------------------------

' Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergiin sabahJt;yİn saat 12-8, ökleden sonra 
2 - 6 ya kadar kabul eder , 9598 g. a. 

Belediye Riyasetinden: 

Adana Elektrik şirketinın 1/9} 
938 tarihinden itibaren tathik ed,ce· 
fıi azami tarife, tarife komisyonunca 
tesbit ve Nafia Vekaletinin tasdiki 
ne iktiran etmiştir. Bu tarifeye göre 
tenviratta kullanılan elektrikin beher 
kilovat saatinin on beş kuruş oldu· 
tu sayın halkımıza il.in olunur. 

10077 

- ---. ,et' 
En ucuz, en ıemıı 80el 

(5 lamba kudretin~e ~ııeıl 
zifel i lambalarla muce 
dur. •. 

..:,, / ıı• 
MÜRACAAT: flı:a ..,,, ı;se 

ı..:.;=,=;;;,.,..;.. - ı · k' 
No· l t A oehek ' .n . ' 29 ,.,.~ · 


