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Büyük ziraat kongresi 
Bugün büyük 
lisi binasında 

millet mec
t oplanacak 

Birinci zira•ıt va köJ kal,ın·n1 kn;ıra> bıJJı bi1J'< m lıat maclısir 

de loplanacıktır. KıngreyJ i~tır~'< e:lı~J'< o!a1 m ırahh':l>larımız puar 
günkü ekisprsle şehrimi~d ııı ayrılm·~tı. K )1gre hatıplerı ve mukerreratı 
dün olduğu gıbi hılkı An'<ı•a rıd;J; y!J vJ·.ı~~''<t.r. 3Llyü< ziraat kon
gresinin hararetli ol~cığı ü n:d a.J.lm•ktı:Jır. 

,--E-u_R_İY_E_D_E_A_N_A_R_Ş_I -BU· .. - y-u-·· YOR 

artimiz ebedi Başkanı Atatürk 1

Cemil 
eğişmez • başkanı da i. inönü' halkı 

Mardam'ın nutku 
tatmin edemedi 

Cezirede vaziyet gergin, 
Kürt dağında çarpışmalar 

GENYÖN KURUL Halep : 26 (Hususi muhabiriınız 

SEÇiMi DE YAPILDI 
1 

damın genel 3ekreterlığe tayin buyur- ' 
ulduğunu hlber vererek hıı itimad 
ve levecühe Jiyakal için bülün mev 
cudiyetiyle çalışacaklar mı şükraıılariyle 

, den) - Hasiyceden gelen habeılere 
göre, mahkeme azası Sadık Mardıni
nin Ebu Kemal kazasına naklini ve· 
sile ittihaz eden Cezirelilerin va2iyeti 

ağalar arasında yine çarpışmalar ol· 
muşlur 

Kör Reşidin kardeşi Cafer ağa 

ıle müridl"r arasında vukubulan müsa 
deme bııkaç saat devam, etmiş netice 
de müritlerin çoğalmağası üzerıne Ca

fer ağa \'C adamları bir o/il ve bir de 
yaralı bır.karak Türkiye hudutlarına 
illica eımek ıııecbı.rıyelindc kalmış

lardır. 

~aşkan Vekili de Bayardır 

~rtimiz değişmez Başkanı 

• • •• •• 
1. INONU 

"' 
~erli bir nutuk söylediler 1 

1 
• 
1t çok saylavlarımız çok heye-
canlı hitabelerde bulundu 

~ka r ı : 24 ( Tı·lcfonla) Cüm 

1 ltılk Partisi kurullayı bug-iın 
n~a Uk celsesioı açı ı. K ıı rul · 
~ 7) mebus, ve 2:6 delege 

!ındu delegeler memıckelin dort 
~r an gelenlerdi . 

1• uı ay Biiyiik Millet Meclisi
'lıa ;aloııunda toplanmı~tır . 
,~Y'avhr \'C delegeler içtıma 
~~ b;r s ı,ı C>nccsinden yerle 

ş buluııuyrırdu . 
ti;. 
·~··sın salonuna girenlere pnr 

• ,,'
1 ve kur ,lt.ıy pıoğıam·orı 

,;ıu Salon hınca hınç dol
~ ır \ok k~mselcr ayakla dtı-

··· ı la,n onJa Bış V<ki:•m:z 
'y~, Bask; n Vckilı sıla ivlc ' . , 

Y r ..:ldı \C }O 1 Llnı1 yar•a-
1JY'eciı 

v.~ılımiz kıs• ve özl'i hır 

'
0 Ylec!ıler, Elıec'i Şef iç n de 
ıı • 
~ulu y.ıpı'dı . Yaklamddaıı 
5başkan!ık !ara Abdu !halik 

~Şevki Eıgun seçildıktcn 
• •h. ili ye Vekilimız ve Genel 
"\;tını 
ıs 1 ~ Bay Refik Saydam soz 

kış lik bır komısyon sc· 

1~~•kiılınde bulunmu~ ar ve bu 
1 1 ııııul edilerek komisyon inli-
' 

1 Şlir . 
~lı~yın sabah celsesi 40 dn· 

1 llıuş \ e saat 15 de toplanıl
ıı~;e birinci celseye nihayet ,, . 
,~ 1 tayın ikinci celsesi saat 15 

'~~dı. Bu celse çok heyecan
~ taretıi idı . Bütün saylav
', c.ıcgeler bu büyük tarihi da
t Çınde yaşaınakıan eşsiz bir 

<ııı lruıur duymakta idi . 
·ı ~ 1 celse açılmak üzere iken 
, ;'Gtekli bir alkış tufanı kop 
~ n başlar döndü, gözler bir 

lıı 1 ~Pldndı; İnönü gelmişti 1 
tı buyük Kurultaya şeref ver-

Saet lam 15 de bülün Saylav ve 
delegelere Tüzük encümeni mazba
laları tevzi edildi. Ve bundan son
ra da geı ek Tüzük encümeni maz. 
balası ve gerekse Genel 5ekrelerl k 
esb•bı mucibesi okunmuştur . 

Tüzök Encümeni mazbalasında 
Cümhm iyet Halk Parlisinin Ebedi 
B•şkanının Alatürk , değışmez Baş
kanını da ismet İnönü olduğu ya 
zılı idi . Üc maddeden ibaret olan ı 
bu mazbatada P•rlınin değişmez . 
BJşl a ının ha,ıa ı" \ef.ıt ve islıfo 
hal1erı üz.:rıne yı;rıidcli yCJpılacak 
s ~ı;irn'n bu_rii:ıkii Ş-! .:ld.! yrıpıl.1ca.sı 
d" zıkrcd,lın<kl • ıd•. 

il•· ke'ıno;ı arısı ·ı!ııhıLı kc 
s· eıı b•ı ııı l~l-1 1 ının o: unrnC!~l bit 
lıkıc.ı nıa , m ızb'I ı ırnıhleviyalı 

Kurull.,yııı la5'ibınc arzolunriu, Bunu 
"ireklı alkış lufanı kar~ıladı . Sekız 
S.ıyl.ıvı nıı Kuıull.ıy kürsüsüne ge
lerek soz almışlar ve lıeyecan:ı ifa
delerle Kurultayın toplannwsındaki 
g-aye clrafında konuşmuşlardır . 

Büyük millet meclisinin lnönünü 
Cümhur Başkanlığını kuı ul'ııyın de 
onu P" tınin değişmez geııel başkan 

lığına seçmek sureliyle bütün Tüık 
rnilietinin en Cılndan arzusuna terce
man oldıığuDU ve lnönünun iışad ve 
idareleri altında Tüık ınilletinııı yük
selme ve kuvvellenme savaşında zafer 
den zafere koşacağını fazilet ve aü · 
rüsılüJün hakim olduğu bir faaliy 
tın bülün feyizlerini göreceğini teba
rüz etlirmişlerdir. 

Bundan sonra Genyönkuruhın 
istilası okunmuştur. Genyönkuıul y~

niden şöyle seçilmiştir : 
Esat O m! ( Amasya ) , Mümlaz 

Ökmen ( Ankara ) , Fıkri Özel ( Er
zurıım ) , Nafia At uf Kansu ( Erzu
rum ) , ~1ünir Akk<tya ( Jircsun ) , 

1 _Refik Saydam ( İstanbul ) , Muhlis 
' Erk men ( "ütahya ) , Salah Cimcoz 

}iı·ı sıciinıh ıı r u 11111:. 

( istaı hu! ) , f l.ısan Alı Yücel ( İz
mit ) , ' alil !'ürkmen( /,onguldak ), 
Hü,;nu Çakır ( lzmir ) , Cemal Tun
ca ( Aol;ılya ) . Cevdet Keıim ln
cedayı ( S·.nop ) , Şükrü Ali ( lstan· 
bul ) , Rahmi !\pak ( Tekirdağ ) , 
Remzi Türe ( Gaziantep ) , Partimiz 
değişmez Başkanlığına ittifakla seçi
len Mılli Şefimiz İsmet İnönü şiddcıli 
alkışlar arasında kürsüye gelerek 
kendisine .•1illet Vekilleri tarafından 
gösterilen büyük ilimada teşekkür 
elmiş , ve çok ehemmiyell i bi r nnt uk 
söylemişlerdir. Milli Şefin nutkundaki 
her cümle sık sık alkış tufanı ile ke 
silmekte, Kurultaydan ( Brsvo, yaşa ) 
-esleri yükselmekte idi. 

Nı:tuk birliği zaman bütün kurul
tay ayakta. dakikalarca alkış: \'e mu

habbel tezahurJtında bıılundu. Bundan 
sonra genel başkan vekili Celal l:laya r 
riya,;ele geçerek kendisini n genel baş 
kanlık vekalc~inc Doktu.-. R ;fık S3y-

1 söylediler. 

Gerisi ikinci sahifrde -

C. H. Partisi 
1 

umumi merkezinin 
yeni kadrosu 

Ebedi başkan: Atatürk 

gittikçe şayanı dıkkal bir hal almak
ladır. Suriye Jandarmaları şehre çı
kamamaktadır. Şamlı memurlar ağır 
hakaretler görüyorlar. 

Dcrzür ve Rakka ciheıleriode ma
li işlerden dwlayı Şamdan ayrılmak ·ı 
nağmesi başlamıştır. Orada da ha· 
diselerin başlamak Ülere bulunduğu 

söyleniyor. 1 
Suriye başvekili Cemil Marda-

mın söyledılri son nuH u halkı katıyen 

talının edememişlir, başvekil, halka 
hitaben söyledıği nulukta, mutedil 
ve ihtiyatlı bir lisan kullanmış hiçbir 
vaid eseri göstermemiştir. 

Kürt dağınd ,n bildirilJigine göre, 1 
Şeyh Horuz köı·ü yakınnıda müıitlcrle 

Turk hudut mulıafııları Cafer a
ğa ve adaınlarınarını silahlan lecrid 
ettiklen sonı,ı serbest bırakmışlardır. 

Suriye hiikı'.ımelinin müridlere kar
şı müsamahakar lıuluıımnsı yüzünden 
can ve mal enıniyeti taınamem mün
selip olmuştur. Müsellah kafileler ha
linde dolaşan ınürıdler Suriye Jandar
malarının gözleri önünde istedikleri 
gibi asıp kesmekte ve vağmalar yap
maktadırlar. 

Genel başkanı: 1. İnöaü 
1
--------------

G.başka n vekili: C.Bayar C" •• k J • • A J 
G. sek reteri: R. Saydam uUVeg Ş ana l lÇln -

'manya mahaf ili nedi yor Genyönkuı-ul azaları 

Esat Ural (Amasya) 

Mümtaz Ökmen (A nkara) 

Fıkri Özel (Erzurum) 

Nafi Kansu (Erz urum) 

Münir A kkaya (Gi resu n) 

Rcfık ,.,aydam (lstanbul) 

Muh lis Erkmeıı (Kü ta lıya) 
Seliih C•mcoz (lsta nbul ) 

Hasan Ali Yüc 1 (lzmil) 

Halı! fürkmen Zongulcak 

Hüsııü Çukır tfzınit) 
Cnn.! luııca (Antalya) 

Cevdet Kerim (Sinop) 

Şiikrii li (İ;tan' ııl) 
Rahmi Apak (Ttkirdaği) 

Remzi Türe (Antep) 

/ Kanalı, milletlerin menfaatini 
1 düşünen bir müessese ele almalıdlr 

Berlin : 26 - Süveyş kanalının 

yenı bır düzen ve usullere kalbi hu•u
sundaki ltalya'nın istekleri pek labii 
olarak süveyş kanalı iicretlerinden 
gayri memnun bulunan Enternasyonal 

1 ticaret gemicıleri mah.ılilinde mühim 
tesirler ı.yandırmış l ır. 

Kı;ııala bilavasıta pek yakın bulu
nan Asya ve Afrika muhilinden u
zak Şarka ulaşmak içın kanaldan 
geçme zarureti yüzünden, gayri tabiı 
bir şekılde tüccar muvasalalların fi 

İspanyu 

dahili 
harbi 

1·AARRUZ DÜN 
ı SABAH BAŞLADI -----......: 

Asi kuvvetleri süratle ilerliyor 

Parls: 26 (Radyo) - ispanyadan buraya gelen haberlere 
göre, dUn sabah !jiiddetll blı- topçu ateşinden sonra Katalonya 
cepgeslnde Segre n e hri boyunda geneı-al Frankonun bUyUk 

taarruzu ba!jilamı,tır. ı mukavemel göstermekte ve ınunta-
Franko kuvvetleri on kilo - zam bir surette geri çc~ilmektcdir. 

metre derlnllğlnde cepheyi yar Baıselon: 26 (Radyo) Başvckıl 
mı,ıardır. Asi kuvvetleı-1 sUı-- Negori bir teblığ neşrederek idam 
ati• lleı-ıemektedlı-. 

Cüm huriy~ t kuvve tleri de büyük 
hükümlerinin infazından vaz geçliği 
ni bildirmişlerdir. 

allarıııı yüksclmışdir. 

Geçen seneleıde Siiveyş kanalı 

şırket larafınd;n yapılan ufak bir 
tenzilat hiçbir suretle umumun tic· 
cari faidesine dokunan kanal kulla· 
nışlarını g-iiz onünc alarak değıl sırf 

Harp cipclınden ıreınilerin g-eçmesine 
mani oıınak için yapılmıştır. 

Avusturalya'ya ınüıuı eden ge
miler:n;kısmı arnmi 1000 milibahrisi 
gıbi daha fazla uzun bir mesafeyi 
katetmesine ıağnıen Afıika tarikıni 

tercih :tmtkdcdir. Panama kanalı gi · 
bi diğer enlernassyonal su lariklerinin 
ucretlerine nisbellc Siiveyş kanalı 

daha çok olmasına raj!'ınen Şarki 

ı\syaya g ı d e n geınılerin bir 
kısmı azami Kızıldeniz'den mürur et
mekdet ır. 

Pek aşikArdır ki, Arabistan veya 
Habeşistan ve bunun gibi Afrika'nın 
Şark sahiline uğrayan gemiler Şü
veyş kanalını nüruıundan saıl nazar 
etmesine imkan yoklur. 

Bu sebebden son senelerde Sü
veyş kanalı şirketin büyük bit ka. 
zancı sııf İtı;lya gemilerinin müruru 
yiizünden olmuştır. 

Almen ticaret gemileri mahafi· 
linin kanaatince, bu Süveyş kanalının 
vasi bir şekilde yenilikleri \'C n·zam
namcler yapıldı!l'ı takdirde milletle· 

;'rin beraberce iktisildi anlaşına enl
eresesini uyandırmış olacaklır. 

- Gerisi ikinci aabildc -
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939 da neler olacak ? 

HARP YOK! 
1
,----.......-~---------,, 

ş eh n ır h c§l b> e ır o e ır n 
,~ .......................... -................... ~~~-1----~-------ı 

! HOLANDADA İ Abide ve anıtlar Orta tedrisatta 
'. Tu·· RK GECESi. 1ı veliler toplantisı Yeni sene yaklaşır- r 

ken Avrupada yıldız il 1 939 İçinde Büyük 
minden istikbal hakkın 

-'"" bir 1 
da haber verenler yiııe Latin memleketinin Şefi, 
fa:ıliyete geçti. Bunlar-

Aldığımız malumata göre, Filips 
şi · ketinin Holan•Jadaki P. C. J. Rad 
yo istasyonu bu akşam saat 21,30 
dan 22 ye kadar devam eta ek üze· 
re bir Tüı k gecesi verecektir Bu 'ı 
istasyonu kısa dalgada 31,28 met· j 
rede bulacaksınız. I 

dan, meşhur bir k;hin ihtimal ki bir suikast ne-
oiarak taııınmış bir ka· 

dının söylediklerini ge· ticesinde ölecekmiş ! 
çen gün yazmıştık. 1939 ·-------..----------
senesi hakkmda ileri 
sürü len tahminlerden bazıları da 
~unlar dır: 

J)ünyamız, bu srne olduğu gıbi 
önümüzdeki sı-nc de güneş tutulma 
sının tesiri altında bulunacaktır. 

Çünkü 29 Hazire1n 1936 daki 
günrş tutulmasının tesiri heııüz geç 
miştir ve 1941 srnesir.e kadar sü· 
recektir. 

Bu müddet zarfında diinyanın 

etrafında bir takım seyyareler dolaş 
maktadır ki bunlar hayatımızda nıad 
di düşüncelerin. endişelerin "ekmek 
derdi,, nin hakım olmasını mucip o 
lacaktır. 

Bunları söyliytn kadın kahinler 
den biridir vr Madam Vinal ismin 
deki hu kadın sözlerine şöyle devam 
eJiyo: 

1939 srne~inin en endişeli devri 
Martı.ı sonu ve Nisanın başı olacak 
tır. O günlerde Fransada mali sı 
kıntı yine baş gösterecek. dahili 

1 

memnuniyetsizlikler görülecek ve da 
ha sonra hariçle de münasebat bo
zulacaktır. 

Mayısın on btşinden sonrası ise, 
çok iyi günleri haber vermektedir. 
O zaman, siye.si vaziyetteki gergin 
lik gevşeyecek, dahilde de vaziyet 
düzelecektir,, 

Bunlar, belki yıldızlardan ziya 
de, geçmiş hadiselere bakarak veri 
len hükümler. Fakat, }Ildız alimleri 
bunları, gökyüzündeki seyyarelerin 
diinyaya karşı olan vaziyetlerine gö 
re tayin t'dilecek şt-yl"r olduğunu 

söylüyorlar. 
Dığrr bir kabin kadın da 1939 

senesind ; neler olacağını anlatır" en, 
yukarıda söylrnilrnleri tekrar eder 
gibi oluyor. 

"Üç <ya kadar bir endişe vt' 
sıkıntı devresi geçireceğiz. Mart ayı 
içinde lu buhranlı vaziyet en had 
devresine çıkacak, Fransada grevler, 
mecliste kavgala olacak. 

"Fakat, nisanda vaz'yet oldukça 
düzelecek, fak at, birkaç zaman son· 
ra tekrar luhranlı günler başlıya 
caktır. 

"Bu suretle, hulasa olarak diye 
biliı iz ki, 1939 S<'nrsi 1938 e naza 
ran, daha fena olmamakla beraber, ı' 
daha hareret olacaktır. 

Buhranlı günler, iyi günlerin la 1 

kibedecek, endişelerden sonı a refah l 
görünecektir. 

Harp olmıyacak 

.. Harici siyaset ve diinya vaziye· 
ti bakımından mütalra erlecek olur· 
sak onümüzdeki srne bize bir çok 
endişeler getiınıl'ktedir. Bilhas!.a 
1 939 senesinin ilk aylarında çok buh 
ranlı günler yaşıyacığız Fakat, harp · 
çıkmıyacak. 

* Fransanın, bu sene zarfında, 

Onun için nef crsini şimciideıı 
kestirmek kabil değildir. 

"1939 eenesinde Fransaya kom 
Yılbaşı Piyango biletleri ı 

şu memlehtlerden birinin kralı t:vle Yılbtı~ı gecesi çekilccrk olan , 
necck, bü) ük bir latiıı m< mleketinin ı iirk bava kurumu piyankc' biletleri 
ş,-fj 'de öltc· ktir. 13, iki l u ö!iim, sui- halk taıafıı dan kapış :ırcasına alın 
kast ndicrsinde o'c.cak... mı~tır. Daha şimdiden birçok bayi 

1 

Oı.ümüzdı ki "'ne lçiııde tıp afo- lerd! IJ.h t bitmiştir. 1 

minc.Je büyük bir keşif yapıl2cak ve , 
bu sayede konserle mücadelrde çok T • • • J 1 

muvaffakıy<'tli n~tic · ler alınacaktır., ane tıpı sıgara ar 

Nasyonalist 
ekonomi 
politikası 

l 

Haber aldığımızl göre, inhisar
lar idare~ i Tane tipi sigaralar çıka 

1 racaktır. · 

ALMAN PLANI 
1 

Bu sigar<.1lar bayi!erde Tane ile 
halka satılacaktır. Bu sigaralar salış 
itibariyle iyi ise Je, bazı noktalar 
dan mahzurlu görülmektedir. 

Dünkü Hava durumu 
Berliıı : 26 ( Radyo ) - Adolf 

Hitler 3000 kilometrelık bi, oto· 
mobilin açılma merasiminde 3000 
amelenin önünde nasional Sosyalist 
ekonomi ilminden bahsetmiştir. 

Ekonomi işin ruhlu noktası , 
eşyaların dağılması değil istihsali
dir. İstihsalin çoğalması ise bütün 
halkın enteressesini teşkil eder Bu 
nun böyle olduğu birçok ıktisadi 
sahada isbat edilebilir. Reichkanlar, 
Alman otomol>il }Olunu bir misal 
olarak göstermiş ve Lunun Alman 
iktisadiyatı üzerinde fevkalade se 
mereler bahşedeceğini ve onun ye 
niJen } ühelmPSİne amil olacağını 
zikretmiştir . 

Almanya ecnebi memleketlrrde 
bile Nasyonal Sosyalist iktisadiyatın 
yiikseldigini itiraf t'ltiğini görmekle 
mutmaindir . Ezcümle , bunlardan 
" Hevs Chronicle ,. Londra gaze 
tesi karaterimsi bir sade olarak gös 
terilebilir. Bu gazete, ecıı elıi mem· 
leketlerde yanlış hükümlere maruz 
kalrr.ış Alır.an yanın beş sene zar. 
fında,kurşun sarft:lınedrn iki büyük 
harbi knandıracak kuvvetli bir dev· 
ltot olacağını kim~e zan ldmemişti . 
diyor ve iktisadi n"ticelt!·in doğru 
!uğuna ve scığl<1mlığına inanmakla 
•·era ber, Almaııranın kı:;a lıir za· 
m1n la ikti :;al ve fıııaııs cihetiyle 
malıvol .. cağına dair hükümlerin ka 
tiyen yanlış buiunduğunu itiraf edi· 
yo: . 

Herne kadar gazete (Hayat Stan 
dar<lırı gNilcndiği , Finans Siste 
mi;ıe knr~ı n::ft•nıi itimat ve haıici 
t:caretin idamtsine imkan olamayan) 
bir takım tehlıkeli arızaların ınev· 

cut olduğunu yazıyorsa da, bıınlar 
yükselmekte olan Alman iktisadi 
yatına karşı hayali yapılmış köşkler 
derecesinde! kalır. 

1 

Dün şehrimizde hava tamamen 
kapalı ve soğuk o1arak geçmiştir. 
Mahrukat fiatlaıı evvelce de yazdı 
ğımız üzere toptancılarda normal 
vaziyetlerini muhafaza etmektedir. 

Liselerde yazılı sınavlar 
devam ediyor 

Şehrimiz Liselerinde yazılı sınav · 

lara devam olunmaktadır. Sınavlar 

bu ay sonunda bitectktir. 
ilkokul talebelerinin üç aylık 

karneleri de önümüzdeki ay içinde 
verilmeğe l a;lanacaktır, 

İdare nıakanizmasının 
teftişi 

Vt'kalet yeni hazırlamakta oldu. ı 

ğu vilayetler, kazalar ve nahiyelerin 
teftişi hakkındaki k.,nun projesini 
mucip sel:eplerindr n olarak idare 
amirlerimizin ' gençleştirilmesine ka 
rar vermiştir. Uzun memuri}et dev 
resini memleketin muhtelif sahala 
ıında diğer !:iahalarda da tecrÜQe 
!erinden istifade edrcektir. 

! ~"'- ---~ .- 7 
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:26 KANUNU EVVEL 938 

--------~--------
Gökyüzü bulutlu' hava h~fıf ıiiz· 

garlı. En çok sıcak 18 dere C". G~ 

celeri en az sıcak 7 derece . 

selımkte olan vergileriyl~, hulunsıııı 

varidatı ziyadeleştirildikten sonra , 
bu kabilJe serdedilrn trzlerin hük· 
mü kalmaz. 

Bu iş için Kültür bakan-
lığına müracaat edilecek 

• 

1 - 12-938 tarih v.: 2· 7R 14 sa 
yılı icra vekilleri heyeti kara· ına na 
zaran abide ve anıtlar üzerindeki 
tetkikatın [stanbulda güzel sanat 
lar akademisinde toplanmakta olan 
jüri heyeti tarafından yapılması la· 
zım grldiğinden vilayet dahilinde 
inşasi mutasavver ve mükarrer abi 
de ve anıtlar için Dal.ili)e vt~aldi 

1 tavassut edilmeden doğrudan doğru- ı 
ya Kiil\ür bankalığı va~ıtasiyle Jiiri 
heyetine miiı acaatte l ulunulması 1 

Dalıi'iye v<·kalttinden bir ·tamimle 1 

vilayete bildirilmiştir. 
ve trnvir eden veli'er mrmnuniyetle 
rini beyan t lmiş ;~fer ve toplantı 
ya nihayet verilmiştir. 

Mah"lle mümessilleri 
yeniden tefrik ediliyor 

Bütün amele mümessilliği yapan 
farın ymiden t~friki belediyece mu 
vafık göıü!düğünden icabeden mu· 
ameleye başlandığı öğrenilmiştir. 

B. Halil Erol 

Halk Bankası yeni 
şubeler açacak 

Hnlk bankası yeni yılda bazı yer· 
lerdt: daha halk sandıkları açacak 
tır. Bunlar meyanında lzmir başta 
gelmelctedir. 

1
C. H. P. Kurultayı 1 

dün toplandı Muğla Dtfterdaı lığına tayin e 
dildigini evvelce yazmış olduğumuz 
vilayetimiz ddter darı Halii Erolun - Birinci sahifeden ar tan -

tekaüt lüğünü Vekaletten istrdiğini Partimiz değişmez . Başkanlı~ ın a 
habt·r aldık. seçilen Mılli Şdımiz ismet lrıönü 

Vilayetimizde bulunduğu müd Celal Bayan Gen::l 8f'şkan Vekil iği 
det zarfında bütün iş sahiplerine ne tayin buyurmuşlardır. 

Bundan sonra, Kurultaydan Milli 
gösttrdiği kolaylık ve hazineye te· Şef ve Partinin değişmez Bnşkanı 
min ettiği varidatla vatandaşların, ısmet İnönüne bir takrir vardı . Bu 
amİ" w memurlarının hürmet ve mu takrir Başkana olan bağlılık ve sevgi 
habbeıini kazanmış olan Haliı Erol 

1 

hislı-ri iıhariyle meşhudu · Takrır 
coşkun ve sürekli alkışl H arasında 

dan d1ha uzun yıllar hizmet bekle okundu . 

diğimiz bir sırada memu iyettrn ay· su·· veyş kanalı ı·çı· n 
rılmalar ı ciddrn büyükakııyıbtır: 

A . k d l ll 1 - Biı inci sa hift den artan -
merı 3. an ge en ma ar 

1 Sü vtyş kanalı Şiı keti kapital ve 
ı kazanç noktai nazarından sebepler 

Aınerikadan gelen mal b<"delle göstermek sade h~r sene milyonla!'· 
rin dövizi bir müdJettenberi öden 1 c.ı sermayeyi elde etmek suretiyle 
mekte idi. lstanhul kambiyo miidür 1 Lir ga}·e takib eden şirket değil en. 

1 lüğü le vuilen emre tevfikan, şimdi ternasvonal ticari muvasalata faidesi 
ye kadar tdiyesi ltahhür etmiş o dokunan ve kan1ldan müruruna iştiak 
ı"an bu m ıl beJel 'eri için bugün, ya eden milletlerin menfaatini göze alan 
rın döviz mı-zuni;etinin vrrilmesine bir müessese olmalıdır. 'on zaman· 1 

başlanac.:ıklır. farda f talyanların yanında kendi men 1 

Kambiyo müdürlüğü bu husustaki faatlarma dokunac ·ğını deı lıiş eden 
hazırlıkları ikmal etmek üzeredir. 1 İngiliz ticareti bahriye mahafilin le 

Kulüplere kimler 
giremiyecek ? 

Bedeıı tnbiyesi Umum Mü Jür 
lüğii, teşkilatına bağlı olan kulüp 
feri alakd lar ede.1 çok mühim bir 
karar vermiştir . 

Bu karara göre , bun J:rn sonra 
Vt! asker talebelcr,Gcdı!di eı başlar, 

erler ve nbitler spor kulüplerire 
aza olamıyac;ıklardır. 

Sp·H teşkilatında bu kabil spor 
cu1ara ait olup muamele! görmekte 
olan hlitüo do~yal;ır kulüplere iade 
edilmiştir Bu mes .. le hakkında mın 

tdkalara ve kulüplere birkaç güne 
kadar klıligat yapıLıc&ktır. 

Kulüplere kayıtlı bulunan ta 
lebr,_sul>ay ve erler için bu hususta 

h,.niiz veıil'lliş bir karJr yoktur. 

de l>u düşünceleri himaye t tmek ü 
zeı e bir tt'mayül eseri göstrrmt ye 
başla!'flışlaıdı<. Almırnya'nın l•u sü 

1 vf'yŞ meselrsi hakkındaki noktai, 
nazarı, umumun sırtından karlar tevlit 

; edtn bir işi muvatık gör,.miyeceği aşi. 
kardır. Alman, ltaly3nfarı hu Suve}'Ş 

kana 'ı hakkındaki mu tal ibatını diğe: 

bazı sebeblerle beraber doğru bul
rnaktadır. Almanya'nın bilhas•a bu 
mesele h~ kkında aldığı bir cebhe 
varsa oda ~uduı: Avuçlar do1usu 
servete malik Lu seı ma yadar!arırı 

enlt-rnasyonal gemi muvaselletlerin 
hesab n ı olarak seneden seneye mil 

1 yonlıırla ceplerine atılan parala · la 
süveyş kanalının inşası esn1sında göze 

1 alınan teblik· ler arasında hiç bir 
kıyas yoktur. Süvey~ kanalın inşası 
için sarf edilr n müdhiş yekunlar çok 
t?n bu şirketin verdiği hisse ve İt!" 

mettü gelirleriyle ödenmiş bulundu. 
ğu söylenilmf'kdedir. 

Roma ve Berlinle arası yine açılacak ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve zaman zaman şiddetli hücumlar --~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~--~~~--~------~-----~~~~-~---

Almanya gert-k yüksek mikyasta 
istikraziyle olsun ve gerekse yük· 

görecektir. Yaza doğru ltalya ve Al 
manya ile yeniden anlaşma teşebbüs 
leri yapılacak ve bunlar iyi netide 
verecektir. 

" ispanya harbine gelinct'; 
Harp yine en aşağı bir srne !'Ü 

recek ve müdahale edenlere rağmen 
yine bir neticeye vaı ılamıyacaktır. 

Harp bir sene sonra bitecek bile 

v ılbaşına birkaç gün kaldı. 
1939 a girmek üzereyiz. 
Biten takvim gençlerin 

birçoğunu sevindirir, fakat yaşlıların 
hemen hepsine keder veriyo· ! Ô 
mürden bir yıl daha gitti diye! 

Her yılbaşı yaklaştıkça bütün 

beldeler insanlarında muhtelif faaliyet 

olsa zaferi kazanacak olanlar adetçe ler başlar. 
faik bulunanlar değildir. 1 Yılbaşına hazırlık yapmayan yok 

"Çin ha:-bı daha çok sürecektir. tur. Hiç olmazsa bir yılbaşı piyargo 

YILBAŞI iÇiN: 
Yazan: 

bileti almak :ıuretile! 
Bug:folerde, dostların z•n sık Hk 

şu sualleriyle karşı! ışırsınız: 
- Yılbaşı gecesi nerede topla 

nalını? 
- Nasıl eğlenelim? 

Avrupadaki birçok falcılarda 
faaliyete geçti, 

TANOÜNER 

- 939 da harp olmayac ık! 
- 939 da lalın memleketlerin 

d : n biri ıin 'ş :fi bir suikaste u~ra 
yacak! 

G'b' 1 1 1 • 

Maaş s=thipl'!rinide dah l şimdi. 
den biı düşüncedir aldı muhakkak. 
Çünkü Ayın 3 l inci gecesi yıl başı 

gect s l Halbuki maaşlar ertesi gün 
veri 1ecek! 

M.ıli vaziyeti y~rinde olanların 

da düşüncesi yo.c değildir: Teyze· 
min küçüğüne ne als •m'? Oglumu 
n·asıl sevindirs'!m, diye l Eı raflı dü · 
şünülecek olursa iki tane en iyi yıl 

başı hediyesi verdı·: Kitap ve pi· 
yanio bileti 1 

Ht!m keseye uygun, Hemde her 
hediyeden istifadeli ! 

Bulgar Parlamen 
tosundan 
dilen altı 

ihrace 
Mebus 

Sofya : 26 - Altı mebusul1k~r 
lamentodan ihracı hakkında 

1
1,d 

ittihaz etme-k üzere miizakere t 
bulunulduğu sıralarda Mecliste t 

mebuslar politik cinayetlere ·~de 
mns etmiş ve bu hus•ısta şı 

münakaşalar olmuştur . 
Bu:ıu bahse mevzu eden 1fıt 

. nal 
resmi " Dnes " gazetesı ' r~ . 
cinayetlerin Bulgar politik tırı ~ 
ebediyen kara bir leke hafind~di 
lacak olan müessif birer h• 
olduklarını ve bunların , partiı•O 
denilen kötü hastalıktan müttt't 
bulur.duklarını yazarak : 

" Bunlar geçmiş zamanlarıl1ıP' 
lizılnlığa ait rejimlerinin tn ~r 
t,;. kuakteridir . " dedikt n ~ ,o 
1 k 1 k · h · tin1 

u ara ~ rnın e eımmıye rı 

lamak ve dünkü idare sisteın:t b 
hgünkü ı eiim arasında esas 

1 f, . . o 
mukayese yapabilmak ıçın 

hatıraları tahlil etmek lazımft 
A'ini ilave etmektedir . 

Macar takı1111 

geleıniyecek 
Istar.bul : 26 ( Telefonla ~ 

Yılbaşı tatilin J~ üç maç Y~~P' 
üure davet edılen Macar 

111
,, 

takımı pasaport alamad. i 1e 
meml~ketiıniz.e gcleıniyeceJıı> 
men bildirmiştir. 

Salı 27 12 38 . t'jr 
12,30 Müzik ( büyük bı' 

ozun plakları ) ıeıi " 
13,00 S ıat, Aj ms haber 

meteor Ankara . ,, l'I 
13, 10 Müzik ( Valslar kıl•' 

13,25, 14 Türk müziği ( Şa• 
PJ ) ~~ 

18,30 Müıik ( Çigan ve k j 

18,55 Konuşma ( HukU 
yayma kurumu ) 0ıot 

19, ,O Saat, Ajans, m~t~or 
ve Ziraat borsası haberleri· b:J1 

19, 25 Türk müziği (Mu 
faslı - lncesaz ) 6~ 

20,00 Tem~il - BOŞ ,,, 
VE AK KUŞ-milli piytSI ~ 

. 1 bıl zan ( Ekrem Reşıt ) stan f ıı 
s!rva!uvar ınii Hirü ( Yusv 11,ıır 
D · · · ) · d alıorı . em:rcının es !r ın en .. ~ıerı 

Temsil esnac;ınd.ı halk turk 
yurt hwaları çalınacaktır ·. 

21 ,30 Konuşma ( Türkıye • 
tası ) hV'jl• 

21,45 Saat , E~ham , fa, fı't 
l rsa• ve K:ımdiyo - Nutuk o 

ları. uhl" 
21,55 Türk müıigi ( ;.,.,ı 

ş:ukıl.ır. ) 1 - Suzinak şar ~ ) ı 
ne ise -- ( Rtfik MaııY851 eıJe 
Suzina1< şarkı - Beni l>iıa~f bt1 
krn serzeı ı işlerin ( Hacı Aj1.r1' s' 
3- Sulİııak şarkı - s~11./ ş•'~I 
veli ( Zeki Arif ) 4 - Kürdı Nıh,d 
Akşam Giineşi ( Q3maŞ 

51
çl• 

5 Kürdili şarkı - Sır.~~ ~ı~ 
( Hacı Arif ) 6 - Türku p 

kar - Bır bahçıvan Ok0Y' V'cı 
zeyyen S~zar , Çalanlar .-,,i St 
Cevdet Kozan Kemal NıY 

t
,, 

hun . rk:S 
22,20 Müzik ( Küçük 0 

) Z 
1- Die Gei~ha ( S. Jorıt'e ft(# 
D.:i Einer f Jasche Mosel ~ f ı-Jıl ~ 
3 - o,eam of YesterdaY rf ( 

hries ) 4 - Russischer "'~ııblııf 
Oflsen ) 5- Romans ( A· [..ııfl~cr 
tein ) 6- Die Veber ( J. deıİ~s 
7- Pizza de Popolo ( frt ) 

23,25 Müzik ( Ar yalsr ye 1' 
23 45 24 Son haberfer 

1 ' 

rınki program . 



A ASRİ 
Telefon 

250 
A a r a y - - - .A s r 1 

ALSARAY 
Telefon 

212 
Eb..!di Şefimiz, Ulu Atamızın 

yapılan muazzam 
hayatlarında n bir çok kıymetli hatır alan, bizzat kendi ağızlarından Nutuklarını, dinlemek, ve ffil•kaddes Cenazelerine lstanbul-İzmit- ~rnkarada 
Törenin FoX - Paramunt Şirketleri tarafından Filme alınan sesli , sözlü tekmil safahatını gösteren ( 3000 ) metrelik tarihi eser 

Bu u ( 20 A s r ı n G Ü n e ş i ) 
Atasını seven her Türkün bu muazzam tarihi eseri mutlak gormesi lazımdır 

kşam Kişeler her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. Her iki sinema akşam 
müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır . 10106 

Ayrıca bugün gündüz matinede ( JNTİKAM SESi ) 

MUKTESit KADIN 
Dostum Celali 
fot musunuz? 

~ayır mı ? Mü 
itle!, çünkü ta

• - •• ··... azan ~ 00 
"" •• • Y ..... _3-13J"ı 

ı HİKAYECİ 
Bit gün genç 

karlın lakırdı arasın 

da, kendisinin bir 

dansiğde yarı çıp 
lak danseden bir 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
olsayclınız. ba 

ııı•ş d~elfn şeylerden baberiniz olur 
1 PJ, :layısıyle bende şimdi size bun- ı 

J1 ıılatacak vazi} ette bulunmaz 

Um Celal, bir insanda ideal o!a 
llıevcut her türlü iyi vasıfları 
~~e toplıyan bir kimse idi. 
ıç~ir şeye burnunu sokmaz, iyi 

Ye görmüş, sade ve fakat mua 
rıı giyinirdi. Tabiat) temiz, trıvrı 
ı· p'· Y dlnız bir ku •uru vardı. O 

& <ıra!lını harc.ımaktan korkardı. 
ı eni iyi takip ediyorsunuz ya Lu 1 

'k, hasislik dencmndi . Zira har 
korkusu tamamen başka bir 

( f-f.:ısis pua kazanmağı ve bu -
11ıkt· p ırmeği arar. 
~kat Celal, elindeki pıralara 
,lllamakla iktifa ederdi. Bu çok 
uı sanatta Celal müthiş üstad 

l~tu. Bu suretle ve~ aiti nakliye 
'~den, taksiye binmemeği hir 
tdin . . T d k ~ rnıştı. ramvaya a p za 
lller le , o da ">in türlü bes :ı p 

(),)t,. b" J" 
t~ " mer ı. 

~ Seriya, yayan yürürdü. Tanı 
)tt ~111~an biıi, oturduğu m<ıhall eden 1 

~jır tarc,fa gitti mi orıunla ko 
~şl• " lan vazgeçerdi. 
y \.el· ı · ı ,,,, k~ çok okuyordu. Fakat oku-

~· ıtaplar da arkadaşlarınd a n al 

1 

1hplar~ı S!hhat:ni konımak 
,-siyle de günde bir kere yem el< 

· On1ırı ilk Joslu, k-enJisioe, in 
Unıurniyetle çok aç gözlü oldu 
\e L -· h 1 ki f 1 1 I ~ utün asta ı arın az a ye 

•1 ~.~rtıe.'iinden ileri ge!diğ:ni söyli- 1 

vi1' ~it doktordu. 
fi'

1 llık Celalin bekar olduğunu da 

1 
ttrııek lazım mıdır l.ilmem? 

bır ~kat 
zew ı,~ bekar kalm ~sı da evlen-
2 b~ 1~ktuğıı için dı> ğildi. Yalnız, 
o'' p it ornür müddetince biıikti 

~'' r~'<tla• ı biı kaç ay içinde bitiren 

5~ k iln birine düşmek endiş ... siyle 
i~ ~.ldığıoı söylerdi. 
~1~

1 ~ostu da, bir milyonerdi . 
~~sfık mütehassısı idi. Yalnız, 

toün birinde aşık oldu. 
~i' 

tid 1 h.'\linde, fakat çok çok ho 
tcıhe •ren genç lıir kadınla fazla 

. se> "ti' olduğunu öğrendık. 1 

ı aı ~ k d k"" ""k ' I ·- ' .. c.enç a ım . en uçu pas 
~st'' ı,t~0türü yordu. Bu su retle fena 
) 2 / ~ ~n birİ·İnin ikinci bir pas•a 
~') ~ llııyeceğini biliyordu. Genç 

~ııt• h8
'"gisioi denemek için de 

,ş ( ~ edıyc \'ermiyordu. Halbuki 
ııbi~5) ~~~Undan şikayet edect k yer
rı~'' ~ 18 

memnun görünüyordu. 
.ı.5tP ıç ol . b . b 

ıJ'" ~~ . rnaısa, sız em aştan 

~ ~ ıstenıiyorsunuz,, diyordu. 

artist olnuğunu söyledi. 
işte bu ~aziyet Celalin bütün te 

reddütleriııi ortadan ~aldırdı, tarı 1 
çıplak bir kadınla tam:.ımen çıplak J 
bir kadının farkı yo1du. Binaenaleyh 
yan çıphk kadın akşamları giyinmi 
yen bir kadındı. N • mükemmel bir 

tasarruf olacaktı 1 Göııılekçiden, terzi 
den, beıberden yana masraf hiçe ine 
cekti. Cahide bir eşine tesadüf 
edilmiyrn bir inci idi. İstanbul sokak 
Jarınır, ç<ımurlaıına lö}le bir inciye 
kaybetmPmek lazımdı Celai, evlen
meğe karar verdi. Cahide de kabul 
et ti. 

Cahide, gec.- leri yarı çıplak gc· 
zecek diye, gündüzl ~ ri de onu bu 
şekilde bırakmak olamazdı ya bunun 
içinde bir çama ?•r ve el bise dolaLı 
almak ve içerisini doldurmak lazım 
dı . 

11irkaç h fta İ ç inde, bunlar hak · 
kında ancak nazari bilgilere sahip 
o!an Celal, h ~.kika t k, rob, kombine 
zon, eteklik, çorap, .ıyakkab ı, kon
saj eldiven, şapk 1 denilen şey l e rin 
ne gibi bi r kıyme t te ol d uğu nu fa z 
!asiyle ögrendi Uunların parasını 

verdi, Küçiik lıir stok t ... şkil ettik tt>n 
S'l.ıra keses;nin ağzını kapayacağını 
zannetti. Ve rrı hat bir nefes a ldı. Fa 
k:ıt bu eşya ları elde edince karıs ı 
yeııil t> r İ ni giymek arzusunu izhar et 
ti . Zira bugünkü zamanda, , bdın 
eşyalarının ne kadar ça buk eskidiğ i 
ve dernode olduğu malümdu. Hele 
C ahide gibi muktesit bir kadın ku 
ma~larıoı, el uiselerini. ayak kapla ı mı 
soldlardan alırsH, t-lbise ve çamaşır 
dolabının içindekilerini süratle l~eğiş 
tirmek ihtiyacını duyacağını tabı! 
idi. 

Ce'at, parasının su gibi akışını, 
heyecanla, korku ve dehşetle seyre · 
diyo·Ju Ve günün biıiııdı:-, g,,nç b 
dın, kocasını.l ya nına gelip dı>, is 
minin şeırfi ., j muhl1f.na için, yarı çıp 
lak artistlik yapmakt..ın vazgeçtigiııi 
söyl ı! diğı z 1man, Ce1alin gözleri ye 
ı ind e- o fırlamıştı . 

Şimdi karısını geceleri de giyin 
dirmek lazım gelecekti. Akşam tu · 
valetleri, az kurnaştan yapılmasına 

rağmen, bütcesi için müthiş bir rah· 
ne teşkil edecekti. Hele işe başla
mak için birkaç tuvalet yaptırmak 
mecburiyetinde kalınırsa vaziyet ga 
yet f C'cİ olacaktı. Nitekim de oldu. 

Ce!al!n başka bir dostu daha 
vardı O da bir avu .attı. Arkada 
şının yazıhanesine giderek, bir bo 
şanm;ı ddvasının neye mal olacağını 
sordu. Hukuk adamı "Şöyle böyle 
on tu 11alet masrafına çıkar,, diye cc 
VJP vadi., Ve hiçbirimiz de zav.:ıl 

• 

Edirnede seylap 

Tunca 
dün 

- Meriç 
taştı 

Suriye Hataydan 1 Rumanya petrol IRAKTA 
Şehrin bazı yolları seller 

- altında kaldı 

KABiNE ikraz talebinde ihracı geriliyor 
Ankaıa: 26 (Telefonla) - Bu. 

raya gelen haberle-re göre, Tunca 
Meriç nehirleri bugün taşmıştır. E-""' 

DEGiŞTi 
Yeni kabineyi Nuri 
paşa teşkil etti 

HiÇ BiR SIZIL Ti ÇIKMADl 

Bağdad : 26 ( Radyo ) Irak 

SURiYE HÜKÜMETi BÜTCE 
AÇIGINI KAPATM K iÇiN 
HATAY DEVLETiNDEN iKi 
YÜZ BiN LiRA iSTEDi 

İskcndt-run : :?O ( l lususi ,\1uha
hiriınizden ) - Sö,\ lcndigine Y e 1 Ia

lay > gazetesinin yazdıgına göre . Su
riye hukunıeti , hutçc açığım kapat
mak içiu l latay hukuml'line mtıraca· 

at ederek :Zllll.11()() liı ·a borç i~tcmi':'
tir 

\'erilen nıUtemmiııı nıalum:üo. gi>

re. 1 Iatny htıkuml'ti cso.s itibaı· i .' le 

bu Leklifi nazarı dikkate alını ~ 'c 
lcl:kiki için .'\1ali\'c Y ckiıl etinc ha,·a -
k· t• trni ~ (it· . . 

da Bılşvekil Cemil, Ka'1inenin isti 
fasını Krala takdim etmiştir. Kral 
bu istifayı kabul etıniş ve yeni Ka 
' Jİnenin derhal teşkiline Nuri paşa 

yı memur etmiştir. Nuri paşa ye 
ni Kabineyi şu suretle teşkif et 
miştir : 

Rüstem Haydar, Taha paşa, 
Ömer Nazım, Mehmed Suphi, Sa· 
lih Cabir . 

ikra71n y:ıpılma"ıırn esas i(ilıaı·iy 
l c mllraı:an(- cdilcn•ği \'c ikraz edi

l lecı::k p r.ı·anın gllmı·Uk nıridııtiylc bui
ccd.:n al'lan paradan ll· nıin olunuca 
ı~ söy lt!ni_yor . 

Kabine değiş i kliğinden dolayı 

memlekette hiçbir sızıltı olmamış 

tır 

Kont Ciyano 
Belgrada gidiyor 

Roma : ~6 ( Radyo ) - İyi ma
lumat alan mah:.ıfil halya hariciye 
nazırı Ko:ıt Ciyanonun 13ay Stoya- •

1 dinoviç!e görüşmek üzere t u ya 
kınlarda Uelgrada gideceğini beyan 1 

etmektedir . 

Kültür Bakanı yakında 
İstanbula gidiyor 

Ankara : 26 ( T (' lefonla ) 
Kültür Hakanımız Saffet Arıkan 
bu yakınlarda lstanbula gidecek ve 
orada Üniversite ile muhtelıf Fa
kiiltı-ler ve Kültür miiesselrrinde 
ttftişlerde bu 1 unacaklır . 

13ay Bakana, husu:ıi okullar di 
rektörü ve btlt!mİ malısus müdürü 
Bay Nıhad Adil ve Yüksek Ted 
risat • ı . üdürü Cevad refakat ede 
ctklerdir . 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Şeref Galası Olarak 

SiNEMANIN EMSALSİZ VE DEHı\KAR ŞAHSİYETİ 

(POLA NEGRİ) 
Yi SABIRSl2LIKLA BEKLENEN EN SON ŞAHESERİ 

.~~==- --- =-----"-'-

Şahane Tango [ı 
-===- -·-

MOSTESNA ALMAN f-'İLMfNDE TAıı;.DİM EDİYOR 
GEREK mevzu umın Fevkalade kt1vvetli o!uşu ve gerekse HEYECA.NLI 
SAHNELERILE bu harkulade fılm Büyük Artistin ŞAHSiYETiNE 

Uygun En müstesna Eserlerindendir. 

fLAVETEN: 

GEORGE OBRIEN Tarafından temsil 
edilen Büyük Sergüzeşt Filmi 

UÇAN KOVBOY-
Pek Yakında: Pek Yakında 

ENDÜl~ÜS GECELERİ 
BÜ YÜK UFA FİLMİ 

10110 

Bükreş: 26 (Radyo) - Bu sene- dirnenio biı çok mııhallclerini sular 
nin allı ayı zarfında petrol istih;a-

basmıştır 
lalı azaldığı gibi ihracatı da geri Fakat insanca hiçbir zcıyiat yok-
gitmektedir. 1928 senesinde petrol tur. Alınan tedbirler sayesinde su 
ihracatı g<'çen seneye nisbetle )ÜZ baskınına maruz kalan evlerdeki 
de 25 ve 1936 seneye nisbetle yüz 

halk kurtanlmıştır. 
de 33 düşmüştür. Bu geri gidi; bü 1 --------------
tun ihraç edilen istihsalatl a aynı 1 

1 

şekilde vukua gelmiştir. Birçok I 
· memleketler Rumanya dan ithalatı J 

azaltmışlardır: Mesele Fransa ve İn 
giltere idhalatatlarını yüzde .53,24, 1 

ve yüzde 50,27 m!ktarında uattığı 
halde Almanya ithalatını yüzde 21, 1 

07, ve Mısır yüzde 16. 75 miktarında 
çoğalmıştır. 

Adana Kulübü 
Başkanlığından: 

26113193~ tarihinde yapılanağı 
ilan edilen Kulübümüzün yıllık kong 
resinin. ekseriyyet hasıl olamadığın

dırn, 30'121938 Cunn günü akşamı • 
saat yirmi buçuğa tehir edilmiş ol-
duğu ilan olunur. 10020 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kazanç Vergisi Kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kııııu11 ı\'o : 317rı K.ıılml tııri!ıı : :!Ul tı/ ICJ3H 

Nı'~" t ıırı 1ı i: <ı/";'/19311 

- Dünden artan -

C) Yukarıda A, B fıkralarında yazılı kumaşladan gayri sinin metre 
murabbaınıo sikleti 6'.)J g .·J na kdır (60J dahil) olanlann kilosundan 
45 kurus; metre murahbaının sikleti 600 gramdan faıla ol ınların kilosun· 
dan 25 kuruş. 

Ç) (fdhıılat u:numi tarif.!sinin 104, 108 A ve B, 109, 110, 111, 112, 
113, ve 114 C, Z numara ve pozisyonlarına Vı! 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 122, 123, L21. l l5 rı · ı . ı ır ı v ! p) ! ,y r:nlarıoa girt" .l bilu Il'ım) yün 
ve kıl mensuc:lt ve m1m1'a ~ ile yii1 V.! kı!Jı •ı yap ,l nı ~ huır eşyJnın 

-beher kilosundan 55 kuruş . 

D) ldhalat u-nu ni tarife:;inin 121 nurnuasına gir ~n batta1iyelerin 
kilosundan 1 O kuruş . 

E) ldbalat u•nu ni tarifesinin 126 nu narasına gİrt!n ~ ıpka taslakları · 
nın beherinden 25 kuruş 

Bu kanunun tatbikatın J ı at ve keçi - tıftık hariç - kılından maada 
olan hayv.m kılla~ı yün mefhumuna dahildir. 

Madde 4 - Bu kanun n eşı i tarihinden muteberJir. 
Mad<le 5 -· Bu kanunun lıükümlerir.i } ürütmeğe Adliye-, Dahiliye, 

fv1aliye, İktisad, Gümrük ve inhisarlar Ve'<illeri mcmu •dur. 

7 7 1938 

(SON) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 
l\rıııwı \o: jj<)f /\ıılıu l tarilı i· :!1'6 / <FUJ 

,\ı•:şri t 11rıl11 : / .l ;- /tJJ8 

Madde 1 - Bu kamında yazılı işlerle iştigal etmek V .! sermayesinin 
tamamı Üc!vlet tarafından verilmek suretile kurulan İıdisaJi Devlet te
şekkiillt-rİ in teşkilatı ile idare ve ınurakabeleri hakkındaki 3460 sayılı 
kanun hükümlerine tabi bul!ınmak ve mezkur kanuna göre hiikmi şah 
siyeti haiz olmak üzere bir ( l'oprak Mahsulleri Ofisi) kurulmuştur. 

Bu Ofis İktisad Vekaletine bağlı olup Merkezi Ankaradadır. ~ ildar gü :t>I lıir zihniyetti bu 1 
~tela: tereddüt ediyorJu ... Ve 

Cteddü t t tti. 

lı Celalin, Lulunduğu çıkmazdan 

kendisini kurtaı amıyarak delirdiğİnt> 1 
şamadık. ----------------------------------------------------_..-- (Sonu Var) 9583 
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.~dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
~~~~~~~- -~~~~~-~~~-

CiNSi 

Koza 

K l L O FIATI ---
En az ı t:n çok 

K. S. K. S. 
8,25 1 8,50 

Piyasll parlağı • 32,50--ı- 33 --

31 1 ----~yasa temizi-. --
---~~~--~-•-~~ 1 

·---'·---
' Klevland 39 1 dl 

YAPA 

1-Beyaz ---Siyah -1 
ÇIGIT 

Satılan Mikdar 

Kilo 

_Yeri~ "Yemlik,, -ıl 
" "Tohumlu!<-.. -

ı_--lı-
4.12 ı 5 ------

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs -- 1 

Yerli _ .. _ 
Mentane ' 

,_4_1_2 ___ 1-4,50 

-,,.---.;;;"--~~---· 
A~a ı 

-Fasul_y_a ______ ,_-__ ---ı-----
·- ·----

Yulaf ,-- --
Delice ----- --------
Kuş yemi -----·• 
--:~~--,~~-~~-•--~~-·~ -------Keten tohumn -- · 
--:....,........--:----:------1·- -

Mercimek 
Susam 

UN - --.,-,..-_,,,__ _______ ----------· 
Dört yıldız Salih 
üç .. ,, 

-Dört yıldız Doğruluk 
ÜÇ n " 

Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" .. 
Simit 

Liverpol Telgrafları 1 
26 I 12 I 1938 

l'ı•ne Satıtım 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

_H_a_z_ır _______ I 5 24 -_-;-t=':-'-=e-:-t~· :-~~==========-ı==--=---2. Kanun Va. -4- f 88 ayışmark 
Mart 

4 
BS Frank (Fransız) __ -3- 31 

" Sterlin (İngiliz } -5- 87 
Hind hazır 4ıl0 Dolar (Amerika) !25165 
N_e_v_y __ o_rk ______ B 1"""'3'1' Frank ( İsviçre) -- 00 00 

Malat) a Bez 'e İplik föbrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

lkt:sı1t Vekaletinin 19-8-938 taıihli res·ııi gazttede neşrettiği yf'nİ 
bez. f!dtla• ı esas.I m Jdhilind,. fabrikamızın İmal etmekte olduğu kabut 
bezını <ış:ığıdakı fıatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip 
No. Genişliği 

çıfçı Ltzı 2 90 

Bt>her 
·rop m. 

36 

Beher 
Top Fi. 

729 

1 Satı~'aıın I? J q"n \e f<-l ııl; lul n :c!iı. 20 tq,tnı aşağı verilrn 
sıpari~leıe )İiıde 2 zam yapılır. 

2 Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şaı tiyle göndeı ilir. 

3 10054 

Elektrit radyoları 
15 2000 metreye kaJar her 

tulıiııH·vci alır. 

L:.ı ııbnlaı ı son sisknı kı mızı 

tıpt i r. 
B,,t ı yalı cin:;'erı vadlf. ,. 

Evr~ndilek kit.-tp - KA-
GITEVİ 

2-4 G . A. 101C4 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hın iistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan doğı uya nıüe.sse-se na

mına getirilen rn münlt:hap. taze ve kc kulu ça) latdaıı \Ukuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zt vle göre değişrn numaralı trrtipleı i var dır. 
Muhtelıf cins ve lü}iıkliıktt- kutu ve palretlt r içeri~inde s&tılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
elıketi nefaset ve halisİ)elinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticaretlıcınrsi ve iyi cins mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi drpolaıı ; l~tan~ul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstrnbul . C. 

Tornacı alınacaktır 
Ankara Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. Fabrikaları· 
mıza girmek istİy<'nlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
lzmirdekiltrin lzmir silah fabrikasına, vHair yerdekilerin de Umum 

Müdürlüğe müracaatları. 
27, 29-ı-4-7-10-13-16, 19, 22 10119 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
GPceleı i de vaki olac -k n uracaatları memııuniyetle kalıul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet m~ktebi 

karşısında 

2-156 10116 Numara: 200 

Orman emvali satış ilanı 

Seyhan vilayeti Osmaniye Orman Bölge şefliğir.den: 

Cinsi Hacmi Ster Kilo Muhammen vahit fiyatı 
Kuru çam M3 [)3 Lira kuruş 
enkazı odun 800 3600 00 12 oniki kuruştur 

l - Seyh~m vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Kara Üce orma 
nmdan 3600 kental mikdarında ~uru çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 2-1-1939 günü saat ıS delpazartesi günü öğledt>n sonra 
Arttırma dairesinde pazarlık ile yapılacaktır 

3 - Be-her kentalinin muhammen fiyatı on ıki kuruştur 
4~ Şartname ve mu1<avelename projderi 03ınaoiye orman idaresin

den ve Seyhan orman çevirge müdürlüğünJen alınır 
5 - Muvakkat teminat otuz iki lira kırk kuruştur. 
6- S:\tış umumidir. 

10109 22-24-27- 29 

İnşaatçı ve müteahhit
lere müjde: 

Yeni sa l cılard a cami k arş!sı ndak i mağazada 

kir~cin bt;her Kantarı 260 kuruştan 

Satılmak tadır. 

10115 2 - 5 Kireççi Avni Aktoz 

·------..----------------------------------------------
O smaniye Belediye Reisliğinden : 

Osnıaniyekasabasının Elekhik tr~isatının yapılması için 85 \5 lira 
20 kuruş hşif beddi bu'unan alçı. k te.veltür şcbtkesinin yapılması aşa 

'ğıdaki şaıtlaıld 12/1'.l/'138 güni;n len itibaren (21) giin mü idetle eksilt-

meye çıkarılmıştır. . 
1 - 85 ı 5 lira 20 kuı uş kı şif bed( li Lulunan kasabanın alç; k tevet· 

tür şebekt>sİ montaj ve malumesi keşif ve fenni şartn::ımı·.sine uygun ola 
caktır. 

2 - Fenni şartn 1m~ ve projeyi ve harİI :ıl;m görmek isti yenlerin be 
lediyemize müracaatı. 

3 -- Eksiltme 2 1 '.J38 giiııü pl'Zarl!si snt tS Ji 1l~leJiye J,ıir<:sinde 
ihale o1unac;ığı, 

4 - Eksiltmede açık pey ~ürülrceği. 
5 - inalı! he.Jelinin 0/0 7 1111, ui11 rnuv ık kri 1 te.ı i ıat ol.:ırak ;ıl.nac ık. 

fır. İhaleden sonra c% l5 şe i )~·ağ t; Jilrc kti . 
6 Is~ ·k'ıle·i ı a'ç:ık t vcttiir şdn:k ..... :ni f nııi bir ş-k lele yapma-

ğa s:ıla'ıiyeti f ·.ı ıinyi h ı=z ,ı ı .·, ı, ı 11 h!r N .fıı v·ka't"lİ ı.Jen Vıra her 
hangi oir viliiyet Nafıa d=rektörlıiğün len ve~i rn getirme-Itri lazımdır. 

J - Alr;ak tevettür şehekesi ılı:ıle güoiin it'n itiharen ü-; ay zarfında 
bitirilmediği takdirde mütral.hidin kat'ı t~ n.iııat parası irat kaydolunacak 
ve ayrıca mütrcıhhid hesabına Bt·lecliyece ikmal olunacaktır. 

8 - Şebekenin fenni şaı tnaıne ve projeye uygun olduğu Nafıa veka· 
letince tasdiki miHeakip ihile bedeli Belediyeden tediye oluna:aktır. Tas 
dik masrafı Belediyeye aittir. 

9 - Şebeke fenni şartname ve proj •ye uygıın olmadığı takdirde be· 
lediyece müteahhit hesabına ikmal olunacaktır . 

Kızılay 

18 - 22 - 27 - 31 

. -----------
DOKTOR 

lsmail 

civarında 

Müslüm 

K emal Satır 

İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 7-26 10040 

1 

_____________________ ,..... __________ ._. ____ ..,.. _______ ._. __ .... --------... ----------------~-------------ıııı-----------

1 

Sıhhatinizi,menfaatinizi korumak için Şehir GazOZ 
içiniz. 24 şişesi elli kuruşla kapınıza kadar gc lir. 

Sipariş için 150 numaraya telefon etmek kafidir. 
2-3 10110 

Devlet Demiıyolları 6 cı İşletme Koınisyonundao: 

Malatya ve Adana işletmel<"ri memurin ve müstahdemini için tfJ. 
!erilecek <'şkaal vP. harç ııumunı si veçhi it> ve } alrıız kumaşı idarece \'et~ 
nıek üzere maa harç kışlık dl ise ve pullo dikimi k~palı zatf!a t k~iıtıııe 
ye konnıu~tur . Eks" llııı e, 31 12 938 Cıııııart si gii:-ıü saat 10 da Adaoa

1
' 

işlı trne Müdürlü2ü 1İıo<ı:ın 1 a toplanacak ko ı isyonc.1 y pıl;.caklır. 

Mukavt>le ve şarlıı:ırnt>leri M. lot} a vı- /\ lcına işlı tme ml"ı k zlrrİ de İ 
ve Mersin, Konya ist;,syonleırırıa miin:Cc>atl;ı lwc!elsiz olıncık gö. iiltİ.>1lr 
Muvtıkkat teminat 839,29 I .iradır. 

l~teklilerin iyi ahlak b··lg ·lcri, niifııs le,kerc>si ve b~ iş !eki ehlıY t 
leı ini gösterir tasdikli ve!'ikal;ırı il<' muvakkat temin1tl<Hırıın vt zntfllİ" 
yatırıldığını gösterir makbuz veya Brnka teminat mr ktubunun ve ttk 
zarflar nın vekti muayyenind< n bir saat evveline kadar komisyoııu11'11,. 
vermiş olmaları lazımdır. 

Beher katın maa11arç 
Elbisenin Cinsi Kat Muhammt n Dikme fi. 

L. K. 

Memur elbisesi (seri) 359 8 
Müstahdem elbisesi 383 7 
(Serj ve Şayak) 

50 

50 

2872 
2872 

289d 

... 

Memur paltosu(Kastor )414 7 
Mustahdem paltosu (şayak)392 6 ~ 

11190 sa ''• 

16 - 24- 27-30 

,. 

• 
-~. 
• 1 

10068 

birl 

TlJRXIY! 

ZIRru:iirB.ANKASİ 
--------------------------------------------------

Dünyayı 939 model SABA 
r ad yolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade Yükse~ 

itina 
·111 

St nelerce taki\ıedilt'n SABA şöhrt:li. 1938- 1939 st>nesi nıe'° 51 ııO~ 
dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gerek Elektrik ve gert k Mekaoik 
talarında son derece hassaslık. . dıı"1 

Saba radyolarında kullanılan madde cinsi sayesinde ı,ır 
rağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . eJ~ 

HALiHAZIRDA TAKRİBEN SATILAN VE SA vısı ır~d 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHiPLE~ 

SON DERECE MEMNUN E rMIŞTlR 

Sizde memnun olul'sunzu bir 

ve size daima neşe getirir. 

9490 60-90 
__________________________ ....; __________________ ___ 

.. da'" 
Uınumi neşrıyat 111ll 

G .. ıii 
Mcıcid uç _.-

Ad T .. k .... -atb ana ur soıu ••· 


