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939 DA YENi SÜRPRiZLER 

DANZiG VE MEMEL 
~'İLHAK MI EDiLiVOR 
oP11 

j~; Almanya bunu da yaptıktan sonra 
çıP1' müstemleke işlerini ele alacak 
n. 

londra : 29 ( Röyter )- Bura siyasi mahafilinde ı seleleri halletmek için Berline tavassutunu teklif et
:~~etle söylendığine göre, A_Imanya , 1939 s e nes inin miştir . Berlin hükumeti bu teklifi kabul etmemiştir . 
,9uç ayında Memel ıle Danzıgi _ilhak edece~tir. lngıl· Çünkü, Alman mahafilinin fikrine göre Almanyanın 

' bu ılhakı menet'."ek ıçın hıçbır teşebbus yapmı· . . . . . .. 
,cak, sadece platonık bir şekilde protesto etmekle lngıltere ıle muallak meselelerını halletmesı mustacel 
Jfa edecektir. bir iş değildir. Ve herşeyden evvel Almanyanın Av· 

iyi bir menbadan öğrenildiğine göre , ltalyan hü· rupa şarkında tevsiini temin etmek lazımdır. ltalyanın 
1

"1etı, lngiltere ile Almanya arasındaki muallak me bu teşebbüsü Fransayı yalnız bırakmağa matuf idi . 

--- ----

Gen Başkurca Parti 
namzetleri onaylandı 

Genel Başkarı Vekilinin 
sayın seçicilere tebliği 

-MEBUS NAMZETLERi-

Fetlıı Okyur ( Bolu ) 

~ , 

tıi· ş 

:nkara: 29_ C!": A.) C , H_. P. Ge 
lşkan vckıllığınden tdılığ edilt Bolu saylavı Osman Göktürk 
111 saylavı Musfafa Önsoy, Elii· 
avıavı Ahmet Saffet <.. hkay, Kay 
laylavı Veli Yasın, Samsun say· 
~leın Tuncel, Bursa saylavı Esat 

Hiis•yın CuluıJ Yalçııo ( Çaıık'fı ) 
Şükrü Knsab oğlıı ( lo'lazık ) 

Sadeddin Serim ( Kflyserı ) 
Amıral Flllıri Engın ( ::;onısun ) 
/...orgeneral Nucı Tınas ( Buısa) 

Cezmi J::rc ırı ( Antalya ) 

1 • • 
Y, Antalya saylavı Celal Merıgili-
' Burdur saylavı Muslafa Şeref 
'n, hınir saylavı general Kazım 
• Siirt saylavı lsmail Muştak 

1kon, Muğla saylavı Nuri Tuna, 
1
'• saylavı Kemal Atatürk, lstan
layıavı Halil Etem Eldemin Ö· 
~- -1 uzerine boşalan Bolu saylav-

Londra büyük elçisi Fethi Ok
~ankırı saylavlığ'ına muharrir 

1n Cahil Yalçın, Elazıg saylav. 

llusan Rıw Soyuk ( Burdur ) 
Reşad Mımar oğla ( lzınir ) 

IVakı Bekmen ( Sıird ) 
Sadullah c:üney ( Mıığla ) 
Atıf Baytırı ( Ankara ) 
Kazım Karabekir ( lstflnbul ) 

~Ziraat iktisat mütehassısı Şükrü f<'asabojtlu, Kayseri Saylavlığına es. 
t~iıyolları Umum müdürü Sadeddin Serim, Samsun Saylavlığına E
~Aıniral Fahri Engin, _Bursa Saylavlığına emekli Korgeneral Naci Ti
~~talya Saylavlıjtına Zıraat Baııkasi Umum Müdür Muavini Cezmi Er
Urdur Saylavlığına Cumhur Başkanlığı Genci Sekreteri Hasan Rıza 
'lımir Saylavlıjtına Devlet Şurası Reisi Reşat Mimaroğlu, Siirt Say· 

·/a Zira"t Vekiileli Müsteşarı Naki Bekmen, Muğla Saylavlığına lkti· 
t~.aleti Deniz Müsteşarı Sadullah Güney, Ankara Saylavlıjtına Nafia 
; 11 Müsteşarı Arif Baytın, lstanbul Saylavlığına Emekli General Ki\
~ ''•bekir Gen başkurca parti namzedi olarak onaylanmışdır. Sayın 
trc bildirir ve ilıin ederim . 

C. H. P. Genel Başkan Vekili Başvekil Celal Bayar 

llriye Fransayı 
te tehdit ediyor ! 
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Şam mecllsl hAdlselere lntlzaren bir 
ay müddetle dün tatil yapmı,ıır 

~~sa, düşmanlarımızla (!) birleşmek
-~er sadık kalırsa ayaklanacağız,, 

"YA FRANSA SiYASETiNi DEGIŞ'flRSIN VE 
YAHUT BiZ SiYASETiMiZi DEGIŞTIRELIM,, 

~~ ag (Hususi muhabırlmlzden)- Şam meclisi hAdlsele. 
t "an bir ay müddetle bugün tatil yapmı,ıır. Bundan 
1 
~enı ıuı komiserin birden gelmesl gününü beklemek 

~,~ 
ı~ a hUrrlyet partisi re
ı~•aya bir açık mektup 
~I l="ransanın Surlyeye 
, llıı •lyasetınl defilşllr· 
~llll:aı halde genç Suriye 

ı., •ellerinin değişeceğini icap 
,'klanacaklarını söyledikten 
;•anın düşmonlariyle birleş 
i;~ kalırsa büyük hadi~eler 
ave elmektedır. 

Arap liderlerinin Suriyeye 
dönmesi meselesi 

Kudüs : 29 (Radyo) - Buradan 

kaçan Arap /liderlerinin Suriye ve 

Lübnana döneıek yerleşrnelerine 
Fransa hükümeti razı olmamıştır. 

-..... ~çlerimiz ha,eketlerde 

Beden terbiyesi 
teşkilatımız 

Ankara : 29 ( Telefonla ) - Be· 
den terbiyesi teşkilatını" memlekette 
Kültür müesseselerinden başka bü· 

tün teşekküllere ve hatta köylere 
kadar teşmili hakkında bir proje 
hazırlanmaktadır . Bu proje mühim 
esasları ihtiva edecektir. 

ROMA'OA 
OLACAK 
TEMASLAR 

Çemberlayn,le Lord 
Halifaks seyahatinden 

maksat nedir? 

PARIS . ROMA IHTILAFINA 
DA TAVASSUT EDiLECEK 

Londra : 29 (Radyo) - Hemen 
bütün gazeteler. başvekil Çember
layn ile Loıd Halifaksın Romaya ya
pacağı seyahatle meşj!'uldür. Muhlelif 
tefsirler de bulunmaktadır. 

Roma temaslarında birinci değil· 
se de, ikinci planda nazaridıkkate a
lına c •k şeyin Paris-Roma ihtilafına 
tav; S>Ut: o)dujtu ve bunun izalesine 
çalışılacajtıdır. 

MATBUAT 1 

l\ONGRESi \ 
Hazırlıklar bitmek üzere; 

Kongre toplanacak 

Ankara : (Telefonla) - Birinci 

basın kongresinde basın birliğinin 
esaslarını, ve nizamnamelerini hazır· 

lamak üzere kararlar alınmıştı. Bu 

kararlar üze ine lüzumlu kanun pro 

je kabul olunarak kanuniyet kesbet

mişti. Matbuat Umum müdürlüğü 
basın birliği kanununun tatbik şek
lini gösterir nizamname projesini 

yeni baştan gözden grçirmektedir. 

Malum olduğu üzere nizamname 

projesinin hazırlanmasında lstanbul 

Matbuat cemiyeti mensupları da ça

lışmışlardır. 

Basım birliği kanununa göre top 

!anması lazım gelen matbuat kong· 

resı için iç Bakanlık matbuat umum 

müdürlüğü hazırlıklara başlamıştır. 

Kongre pek yakında toplanacaktır. 
Matbuat kongresi, basın birliği 

idare heyetini, haysiyet divanı aza

larını seçerek ve gazetecilik mrslc· 

ği hakkında diğer kararlar ittihaz 

e~ecektir . 
1 

rapor\ Kongreye verilen 

Köylümüze satılacak 
yeni tip arabalar J 

Ankara: 29 (Hususi muba birimiz 

den)- Büyük ziraat kongresine Arı 
kara vilayetinin zirai sahadaki inki· 

şafı için verilmiş olan raporun mü 

hiın bir maddesi olarak dört teker 

lekli arabaların tevzii isttnmektedır 
Raporda 929 danberi köylüye dağı 
tıJmış olan arabaların sayısıııın 2000 
ni bulduğu ve l;u arabaların \İla \ 

yetin istihsal hayatı üzerinc!e mühim 1 

faydalar trmin ettiği anlatılmaktadır., 
Bu ara~alar l ürk ticar~t bankasının 

Adapazarındaki fabrıkasında imal 

edilmiştir. 

Belediyeler için 
inşa vastaları 

Ankara: 29 (Teltfonla)- Bele

diyeler bankası tabii umran şartla· 
rı biribirine benziycn komşu beledi 

yeler için müşterek ve tip bayındır 
lık aletleri meselesini etüt etmekte 

dir. Bu aletler arasında taş kırma 
beton karıştırma makineleri gibi 

bilhassa ufak belediyelerce güç te· 

min edilecek vasıtalar da vardır. Bun 

lar Titaş fiı masından temin edilecek 

tir. 

\Büyük ziraat kongresi 

IKiNCi CELSE BU 
SABAH AÇILACAK 

Sovyetler, kongremize zengin 
tohum kolleksiyonları yolladı • 

Sovyet baş konsolosunun dünkibey~ntı 

"""" -
• r 

7.rııgin tnpraklarrmıula /ıir lıaJ lın § tarla sı 

Ankara 29 : ( Telefonla ) - Bü
yük ziraat kongremizin ikinci celsesi 
yarın ( bugün ) sabah açılacaktır. 

bu celsenin çok hararetli münakaşa. 

!ara sahne olacajtı tahmin ediliyor. 
Sovyet ~omşularımız ziraat kong· 

remize zengin tohum koleksiyonları 
gönderdiler. Sovyet başkonsulusu bu 
münasebetle beyanatta bulunarak de· 
miştir 1.i: -Salı günü toplanan köy 
ve ziraat kalkınma kongrPsi münase· 
betiyle, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet 

]er Birliğı Lenin adını taşıyan ziraat ili 
mleri Akademisi, Ankarada Sovyet 

:Büyük Elçilijj-i vasıtasiyle ziraat Yeki 
li B. Faik Kurtoğ'luna köy ve ziraat 
işlerinin muhtelif şübelerine ait bir 
kitap kolleksiyonu tevdi etmiştir. 

Tevdi olunan bu kitaplar meyanın 
da, çiftçili~e, tütüncülüğe, pamukçulu
ğa, hayvanat yetiştiricilijtine, iska işle 
rine vesaireye ait eserler meveultur. 

" Bu kilaplar arasında Akademi 
azası meşhur Sovyet alirr.lerinden Te 
miryazev , Vilyams ve meşhur seıek· 
siyouer Miçurin'iıı eserleri mevcuttrr. 

Sovyet Sosy~list Cümhuriyetler 
Birliği , Ler.in adını Ziraat ilimleri 
Akademisi, Ziraat Vekiline Sovyeller 
Birliğinde ~kilmekte bulunan ve Tür· 
kiyede de yetiştirilmesi mümkün olan 
mnhtelif zirai kültürlerden mürekkep 
154 nümuneyi havı bir kolle<siyon 
göndermiştir. • 

MÜESSESELER TELAŞTA 

"Mezkı1r kitap ve zirai kültür'.kol 

leksiyonlarından mJada Sovyet Elçi· 

!iği ziraat vekiline köy ve ziraate ait 

"tabiatın değiştiricisi so'lyet soeyalist 

Cumhuriyetleri Birliğinde meyvacılık 
tütün ayırma ve dikmo makinesinin 

çalışması ', ve Neb~tatın neşvünema 
sı,, adlı dört filim tevdi etmiştir .. , 

1 ~~~~~~ GÜMRÜKLER YARI 
PAKTI 1 y A R 1 y A i N i y o R 
Otomobiller, Radyolar, Buz 
dolapları çok ucuzlayacak! 
İstanbul : 29 (Telefonla) - Hü· 

kümctimizle Amerika arasında para
fe edilmiş olan yeni ticaret anlaşma
sının pek yakında meriyet mevkiine 
gireceği malümdur. 

Bu anlaşma mucibince, bazı mad· 
delerde gümrük resimleri yüzde elli 
nispetinde indirilecektir. 

Gümrük resimleri yüzde elli in· 
ecek olan maddeler meyanında A· 
merikadan gelen otomobil, radyo ve 
buz do!2 p ' arı tulunır.~ k t~dır. Buna 

mukabil Amerika da' Türk üzümü. 
inciri, tütün ve halısı üzerinden alı

nan gümrük resimlerini ayni nispet· 
le indirecektir. 

Yeni anlaşmanın mahiyeti ~alk 
tarafından ôğrenılince, piyasamızda~i 
otomobıl, buz dolabı ve bilhassa 
radyo satışının birdenbire duracağını 
ve halkın bu maddelerin ucuzlaması· 
nı beklemege başlıyacagını anlıyan 

bu gibı malları satan mües>tseler te· 
liişa düşmüşlerdir. 

Sovyet Başkonsolosu, bu izahat· 

tan sonra, Türkiyedeki bütün ilerle· 

-Gerisi dördüncü sahifede-
-- --- --- - ---

------------~-----"" r Adana Ticaret Odası 
seçim encümeninden 

Müddeti lıitam bulan Oda· 
mız idare Mecli in;n seçimi ye· 
nilenecegi cihetle rey vermek 
selahıyetini haiz bulunan tüc
carlarımızın 30/12/1938 tarıhind~ 
saaı 9-12 arasında evvela mün· 
tehıbi sanilcri seçmek üzere 
Ticaret ve S ı nayi Oda"na gcl
mcluı ılan Vt. rıca olunur . 

:10127 _______ ..,.. ____ -.; ______ __ 



-2 

Edebi konuşmalar 

c t 
(ıhondo çok yaşndık, bılmeılık lıu)onda ne var! 
Ölüm ,:ele) di, gıdr) dık, gerek a ) anda ne ~ar 

---- Yazan -· 

HASAN ALI YÜCEL 

Kısa bir rahatflzlıkla Ankaranrn 
tatlı ve serin havasından birkaç gün 
mahrum kaldım. Birkaç gün, her 
z~mankinden daha çok ve her şey
deı daha fazla kitaplarla haş:ünşr
oldum. 

bile bilecekler mi? ummuyorum. 
Hüseyin Rahminin (Utanmaz 

Adam) rnın içimde dalgalandırdığı 

bu acı düşünce ve hatıralar, zihni· 
mi bir çöp gibi kendi hareketleri· 
nin iradesile ~ürükleyip götürürler
ken hizmetçi akşam treni!" gelmiş 
Akşam gazetesini masamıd üzerine 
koydu. Beni bu kalbsiz ve gayesiz 
dalgalardan kurtaracak bir şey bu 
lurum diye gazetenin yapraklarırı 
karıştırmağa başl .. dım. 

Hü<eyin Rahminin (l !anmaz a 
dam) ını okuyoı um . Sahifelrr o ka 
dar canlı ki konuşuyorum dem• li 
idim. 

I 

Ehrimen ve Hürır· Üz davasını, 
Hayır vr Şer hikayef.ini anlatan hu 
çok r•aFst ctmiret tahlil ve tenkid 
icincle zihnim gariptir-en •iyade hir 
kaç satır icine sığınmış (Ctnnet) ta 
rif'ne takıldı. 

Ramanın kahı amanı Utarmaz 
Adam, clolandırdıvı heş liranın ver 
dij?i c•sar.tle Hıkaç gündenberi 
bos ka 1mış midesini alkolle doldur 
duktan rnnra etrafını cennet haline 
gelmiş görüyor. 

Loklu~; f ıı aç ve .. fil intanı 
~üsl ütiin dt~iştiımi~tir. Oaı atı kö 
tii ve sİF h göıürktn karnı <'ovun 
ca ~ütün ena cınlanıyor; her yer 
ve htr sty gıiulleşiyor. Demtk "in 
san krndinden ve etrafırı ihata eden 
kainat parçasrndaıı mtmnun olduvu 
vakit. içinde l u'undu~u bu ha', crn 
netmiş. 

Cennet. .. Bu kelime 1'enim haya 
limd~ Hiı ük anamın stsi ve çf'hre
siyl• hnahf'rdir. Meşin kaplı kaim 
bir kitaptan alışılmamış hir Türkçe 
ile o~udu~u mısral~ron Ç<'Cuk gÜ7Üm 
de L:ıırdu~n alf m ... 

( Muhammeclive ) nin ce,,reti , 
Zümrücl, yakut, köşkleri, çeşmeltri· 
nin cömert olduklarıııdan akan kev
~tr ~araplarr, ytmişler; O zemanlar 
bana sayıyla ve hesaplı verilen elma 
lar, rtrmudlar, şdtaliltr, üzümler, 
htırll'alar; gtnç, güzel, tuvana huri 
iN ve gılmanlar... (0 vakit de ma 
hallrhidtn duvarlar hoşuma ~itmiş 
ti) BurR<ı öv!r ~ ir dünya idi ki tiJr 
lü, tiirlü f'sar•trerin haskısiylr daha 
çocukken dedirl!İn olcluj?um bizim· 
kinden oraya sefer etmek isterdim. 
Buranın kendine höre musikisi de 
vardı: 

Şol çennet'n ırmakları akar 
Allah deyu dc~u. 

Srneler bana bu gitmediğim ii 
ltmİ unutturdu Diyebilirim ki bütiin 
gencliğinı cennetsiz geçmiştir . Diin . 
Y" ahvalini düzeltmek için zihin yo
ran büyük insanların bu mevzudaki 
telmihlerine tesadüf ettikçe t ski ha 
tıralarrm canlanmıyor dl'ğildl ·c~n· 
neti düııyar.ın üstüne çıkarmalıdır .• 
sözile meseli Tolstoi onu bana ha
tır latanlaı dan biri olmuştur. 

Cih.nda çok yaşarlık, bilme·l·k 
bu yanda ne var 

Ôlürn geleydi, gidcyd k, gorek, 
o yanda ne var. 

Bu iki mısralık teminniye iştirak 
•tm mekle he•<tber rind, hazır ve 
ı,:.t edasınd•ki ş•İr, l>eni yine o 
ıevzua zaman r.aman çekmişti. 

Geçen sene tam bugünler ölüm 
)şeğinde yatan babamın ıztırablı 
· hazin akıb~tini göz yaşlarımla 
rdüklt:ıı sonra ayni mevzu clima· 
nı tekrar rahatsız etmekten hali 
lmadı. Bütün huyatı tertemiz geç· 
ı bü insanın ahlakındaki ser tlık-
doğmuş yenilmeleri ve yoksul· 
arı ölümun öbür tarüfında öJe
:k bir başka v.ırlık ve hayat 
mıdır diye çok düşündü:n 01· 
istedim; Var mı? ha a da bılm .· 
m. 
)eğil böyle bir sene, daha ni . 
ce yıllar düşünsem bilcmiyece-

BcnJen sonra dii~ün cekl~r 

Günlük havadisl•ıi sabahleyin 
Ulusta okuduğum için, o siitunlar 
da durmwarak yedinci sahifeye ka· 
dar sıeldim. 

Yaş ve Baş; Refik Halid. Göz· 
lerim. ihtiyarsız satırlarına takıldı. 

Yüksek bir yerden güzel rıhtım. 
lı bir deniz kenarına iniyormuş gibi 
kademe, kadtmr, aşağıya doğru 
süzülüyoıum. "Lübn~rın deniz kena. 
rr ve köyleri kışın bir cennettir . ., 

Yin" karşım• cennet çıktı. Mu· 
harrir ~ u aldatıcı ve çekici meçhu
lün manasına kayıtsız kalamamış o 
lacak ki iki parenltz içtrisiode do
kuz satırla mevzuunuo dışına çika 
rak fıkir söylemek mechuriyf'tini 
his•etmiş: "Bilmediğimiı, görmedi
ğimiz ve göremivec,.l!imiz, bilhassa 
künhüne akıl erdiremiyece~imiz şey
leri beğenmek ve bilir görünmek 
mer akımııa f,u cennet teşhihi par· 
lak bir misal teskil eder. 

Floryaclan öteı·e i!"Çml'miş olan 
farın bir manzarayı tıpkı fsviçre di
ye tarif etmeleri de o meraktan ile
ri grlir ., 

Bdki höyledir Hü••yin Rahmi 
nin cenneti tamamile kendi halinin 
dıprı iilrmrlr ~örünüş(inden ibaret· 
ti. Refik Halid, ayrı Hr sülıjektif 
i1ahla crhlimizin ve bl'ytnme duy
gularımızın sığınağı olarak cenneti 
düşiinüyor. Hang'si doğru? Ben de 
bilmem. 

Yalnız şu hiç hatırımdan çıkmaz 
ki hangi ruh haleti içinde olursak 
olalım, etrafı.,, zı ha~gi tatta bir 
duygu ile - siyah veya p•mbe - rıe 
renkte görürsek görelim içinde bu
luntlui!'umuz hu.alem, bize kapandı
ğı maman cennet olmuyor mu? Mil-

' ton ölmn eserine (Kaybolmuş cen· 
nl't) adını vNirhn kör olan gözltrİ · 
nin siyah• biiıü'.!üğü şu bizim ciha 
nımızı kastetmiyor mu idi? Miltonu 
en iyi anlayacak edebiyat adamları
m•zdan birinin Yaş ve Baş muhMriri 
oldııl(unclan şüphem yoktur. 

Bence ctnnet, kaybolması tehli. 
kesi biran bile zihnimize freldiği za 
man yürt'ğiınizin korku ile, azapla. 
ız t ıraplı Lnrkulduj?u bir alemdir; gö
zümüz gö·ürken kör olacağımızı dü· 
şiinerek iistüne titreyeceğimiz alem. 

Milton, mazidt; Hüseyin Rahmi· 
nin Utarımaz Adamı halde; din a-

eğerli milli şairlerimizden 
Mehmet Akifin ölümü 
münün ikinci yıl dönü 
mü münasebetiyle yur 

dun hemen ·her kö~esinde dün top
lantılar yapıldı. gençlik, değerli şa 
irin hatıralarını andı. 

Mehmd Akıf 1873 senesinde Is 
tanbuida doğmuştur. Fatih müderris 
!erinden ipekli hoca Mehmet Tahir 
dendiı;in oğludur. lstanbul mülkiye 
idaresinde orta l•hsilini bitirmiş, son 
ra Mülkiye baytar mektebine gire
rek sınıfının birincisi olarak mezun 
olmuştur. Baytar mesleğinde bir 
müJdet çalıştıktan sonra 1908 de 
bu mesleği bıraktı, kendini cdcbiy<ı 

1
, ( ~~Ro:JJŞ!b.E~ J 
ş ~ lt=ll Ü ır lt=ll @) lb> ~ ır o ~ lf' n 20,000 kız 

'~~~~~~~·~~~~~~~~-~~~~~~'! kocaarıyor 

SAGLIK Kurtuluş bayramımızı ~ ~~:~:~. 2~~~0~"k~~~i:~~,;~ 
FiLMLERi nasıl kutlulayacağız? gen~~r:~~y~;l~;:~alak:a~~~ ::~: ç 

j Memleketin bUtUn elnemalarında 
I propoganda fllmlerl 

Sıhhiye ! vekaleti halkın sıhhi, 
sosyal ve kültürel bilgilerini çogal
tacak ve onları kötü hastalıklardan 
koruyup mücadele edebilecek hale 
getirecek :filmler gttirterek bunları 
yerli stüdyolarda • Türkçeleştirmiş 
tir. 

Vekalet ~u filmlerin evvela er: 
kalahalık me!her olması, hastalık 
lara en ziyacle maıuz hulvnma~ı iti · 
bariyle istanbulda gösterilmesini 
tersip etmiştir. Bunun için filmler 
şehrimize gönderilmiştir. Verilen ka 
rar mucibince filmler evvela halkev 
!erinde, sonra sinemalarda gösteri· 
lccektir. Bu filmlerin şimdi Şişli hal 
kevinde gösterilmesine başlanmıştır. 

Sıra ile diğer ev!erde Ce gö•terile
cektir. 

Filmler, sıtma, frengi, güneş kud 
reti, veya nakili ve birçok hastalık
ları doj?uran fareler ve bütün hasta· 
lık ve hasaratla mücadele şekilleri · 
ni etraflı şekilde göstermektedir. 

Halk için çok İstifadeli olan bu 
filmler lstanbul sinema ve ha lkevle· 
rinde gösterildikten ~onra en ufak 
kasabalara kadar göstnilerek, halk 
tenvir edilecektir. 

Bundan sonra di~er hastalıklar 

hakkında filmler de memleketimize 
getirilecektir. 

Memurin kanunu 
Başbakanlık Müsteşarı Bay Ke. 

mal Geddeç'in reisliğinde toplanan 
müsteşarlar komisyonunca tetkik 
olunan memurin kanun projesi müs 
teşarlar tarafından •vrı ayrı ve hir 
kere daha tetkik edilmPk iizPrP. ha
kanlıklMa ~önderilmiştir. Proje bu
ırünlerde alakalı yerlere verilecek· 
tir . 

1926 Tarihli memurin kanunu· 
nun buı!Üne kadar 40 - 50 mad· 
desi taclil edilmiştir. Mevcut ka
nunun tatbikat bakımından bazı 
siklikl..ri ihtiva etmesi ve bir çok 
maddelerinin tadile uğraması yeni 
ve hugünkii ihtiyaclara uygun bir 
memurin kanun projesi hazırlanma 
sını zaruri kılmıştır. Yeni memu 
rin kanun projesi, memurlara ait 
bütün hükümleri bir araya toplan· 
mış bir ana kanun haline getiril· 
miştir , 

damları istikbalde bu alimi kurdular. 
Rahat ve güzel yaşamak için her 
üçündeki cihanı birden kurabilmeli. 
Hiç değilse bir tenesi ... Fakat her 
üçünden hirden mahrum olmak, bu 
çok koıkunç bir yokluktur Sanırım. 
Cennetsizlik, ne hazin yoksulluk!... 

Haean - An YÜCEL 

hangi pazardan bulmalı? .1 a 
Program dün tesbit edildi 

Böyle bir erkek pazarı yok k1
• 

Ru haberi Fransızca Journal ga· 
zetesi vermektedir: Hollandada top· 
!anan Almanlar arasında 20,000 ırenv0 
kız kocasız kalmışlar. Bunların heıııe 

• 

Adananın kurtuluş bayramı prog 
ramı ıesbit edilmiştir. Programı ay
nen aşağıya alıyoruz: 

1-4 ikinci kanun saat (24) te 
saat kulesi ve fabrikaların düdükleri 
(5) dııkika müddetle çalmak suretiy
le kurtuluş kününün başlangıcı ilan 
edileck ve 5 Kanunusani skbahı, Be
lediye tarafından top attırılmak su· 
retiyle b•şlan•caktır. 

2-5 !kinci Kanun saat (9) da 
başta halkevi bandosu olduğu halde 
kurtuluş savaşında 'döğüşen kahra
manlar, kuaumlar esnaf teşekkülle 
rinin delegeleri, kız ve erkek izci 
ler eliyle belediyeden alınaçak ve 
döğrucı kapalıçarşı yolu ile saat ku 
lesine götürülecektir. 

3- Saat (9,30) da hükümet ve 
ordu büyükleri; Jandarma ve polis 
kıtaları ve bütün kurumlar ve parti 
yönetim kurulları saat kulesi önün· 
de kendilerine ayrılmış o!an yerleri 
almış bulunacak ve bu soatıe istik· 
lal marşı ile törene başlanacaktır. 
Bundan sonra (Dikkat) kumandasiy
le bir askeri manga havaya ateş 
edecek, bayrak selamlanacaktır. 

Aynı zamanda saat kulesi ve 
fabı ikalar düdüklerini çalacak ve 
(3) dakika sürecek olan düdük c;al· 
ma müdcletince bütün halk fani ha 
yata veda eden Ebedi Şefimız bü
yük atamızın ve kurtuluş savaşında 
şehit düşen kahramanların aziz halı 

: ralarına oldukları yerde kalmak ye 
susmak suretiyle saygı gösteıccek 

tir. 

teşekkür için komutanlığa gidecek-
tir . 

11- Saat ( 15,30) da büyük 
günün onuruna belediyede bir ka· 
bul töreni yapılacaktır. Bir saat sü
recek olan bu törene şehirde bulu
nan her teşekkülün delegeleri ve 
halktan isteyenler gelecek ve şeh
rin kurtuluş gününü kutlayacaktır. 

12- Saat ( 16,30) dan-(17,30) 
a kadar Halkevi tarafından halkı-

mıza müzik yayımı yapılacak ve 
kurtuluş bayramı yönünden nutuk 
far söylenecektir . 

, hepsi güzel, gürbüz şeyler miş! ıar 
Bunlar okadar kanaatkarmış . 

ki, hüsnüniyet sahibi herhangi bır 
erkeğe varmajta razıdırlarl r 

Her toprajtın verimi, çeşidi, hC. 
iklimin havası suyu bir olmadıg-ı ı",1 
bi, lrkların da kadın 'e erkek ne• 
arasındaki muvazene değişmekte. 

Fakat nedendir bilmeyiz: çı· 
- En nefıs şarap Malagada 

kar! d• 
- En kıvrak danslnr lspanY8 

görülebilir! . edt 
- En merd insanlar Türk1J 

vardır! 

Gibi medihlere müşabih: ') 0a 

ı 

13- Saat ( 17,30) dan-(18,30) 
a kadar Halkevi bandosu Belediye 

- En bol ve gü1.el kadın (X 
yetişir! Neden denmez? 

Mesela: önünde çalacak ve Belediyece hava ne'~ 
fişekleri ahlacaktır . - Güzel ve mebwl kadına ~ıt 

14- Saat ( 18,30 ) da önde Hal· Hollandada vardır! Diyebiliriz. fa 
kevi bandosu olduğu halde fener doğ'ru mudur? hayır! 

~tonı 
·•, ş 
u k 

•du. 

alayı yapılacaktır , Fener alayı Be· " Malın iyisi pazarda bıılıırırrııı= -~,. 
lediye önünden yürüyecek, saat ku· Sözü biraz kaba olmakla beyı· 
lesi yolu ile hükümet caddesinden ber mevzua uygun ve hakikata 

b d dd B kındır. o geçerek A i inpaşa ca esi- orsa Altı0 1 

Altın müşteri aramaz! ~ı· 
önü - Kuruköprü - Asri sinema, t .e müşterisi çoktur. Güzel ve a- 1110• 
Keçeciler caddesinden Belerliye drn da tıpkı böyledir. Eğ'er f-!~ 

111
e· 

önüne dönecek ve alay burado son dadaki kızlar b yle meziyetli b 1'11~· 
bulacaktır • ta külçesi halinde ise hayıffanrıı.~ıer•t· 

Fener alayına bir kıta asker , iz· na mahal yokl fakat böyle de~'rii)'e-

~lik 
Ola 

? 

d k bir bakır top aibi kü!lenüp çu 
ciler ve itfaiye iştirak e ece tir. " 

cektir zavallılar 1 '1•k 
15-Büyük günün onuruna bütün TANOÜNı::ıı:..? ın,:ç 

dükkanlar, resmi ve hususi daireler ı _____________ ,_.,..,,.. 
ı .....ıııll ı 1~ha 

gündüz bayraklarla donatılacak ve 1 ...... Otu 
gece ışıklandırılacaktır. 1 da 

16- Halkevi tarafından bu ğü RADYO b 
nün onuruna bir kurtuluş gecesi ter- İra 
tip edilecek ve bu geceye ııit program 
Halkevinde hususi çağrılılılara göste 
terilecektir, 4- Bayrak çekildikten sonra 

bayrak hakkında bir nutuk söylene 
cek ve bir kız talebe tarafından bir 
bayrak manzumesi okunacaktır. 

1 17-Kurtuluş bayramına köyler 1 

dm seçilmiş yiğitler İştirak ettirilecek 

• BugUıtkU prograrıt tJ' 
,1J/O 

Türkiye Radyo dıfizi)orı f"! dıc 
Türkiye Radrosu - Ankara f,ıı 

1 ve bunlar belediye ve Halkevi tara. CUMA 301121938 
12,30 Türk müziği 5 - Bayrak çekme töreni bittik 

ten sonra ATA TÜRK heykeline 
çelenkler konacaktır. 

6- Atatürl heykeline çelenkler 
konduktan sonra bütün askeri kıta 

lar mektepler ve Halk toplantı yeri• 
ne gidecektir. 

7- Toplantı yerindeki törene 
saat 11 de istiklal marşiyle başlana 
cak ve buradaki töreni kültür direk 
törü, Jandarma komutanı ve emni· 
yet direktörü idare edecektir. (x ) 

8- istiklal marşından sonra A · 
d1na kurtuıuş savaşına dai uir nutuk 
söylenecek ve bir erkek talebe tara· ! 
fından bir kurtuluş manzumesi oku 
nacaktır. 

9- Nutuklarean sonra geÇiş tö 
renini' başlanacaktır. Alandaki du
rum ve h~lkın yer alması işidin düze 

1 
ne konması emniyet direktörlüğünün 
vazifesidir. ,. 

10- Saat ( 14,30 ) da Belediye 
adına seçilecek bir heyet orduya -

fından ağırlana k tır, 
18-Kurtuluş bayramı töneni 

için kimseye davetiye gönderilmemiş j 
tir. Bu proğram davetiye ·yerine 

ş~rkılar- Pi ) . ve 
13,00 Saat, ajans haberle''' 

Meteor Ankara. ,ı:ıı· 
geçer. 13,10,14 Müzik ( Küçük/~~!· 

NOT (~ l 
1 k tra ) 1 - Grafin Marize ,;.,.li ( + ) Tören yer o•u ••- . ( 1,,1, ,,ı 

hasıdır 'ı man ) 2- Nınna , Nanna I ~nl' 
Yollar çamurlu olursa (Yani bir 3- Spanische T~nz 63_ ~0nı'( 

veya iki gün evvel fazla yağmur 1 dalısı ( Moskovskı ) 4 e ı0 
yağmışsa ) tören ve geçit resmi or- ı müzikal ( Şu\:ıert ) 5 - Traurıl 
duevi önünde yapılacaktır. Tören 

1 
dem Ozean ( J. Gung'I ) 1,. t~ı· 

18 30 T" k .. 'ğ' ( l·h ~ ıl 
sırasında yağmur yağdığı takdirde , ur muzı 1 J(trt' • 

· k"I · h 1 rı ) ( .-. nutuklar asri tioamrda verilecektır. u f'tı ve oyun ava a 3o 
Niyazi Seyhun , Sadi Ataııı 

Halkevimizde 
verilecek gece 
Şehrimiz Halkevinde Adana Kur 

tuluş Bayramı münasebetiyle ogü
nün akşamı güzel bir gece verile
ctktir. Şimdiden hazırlıklara baş 

lanmıştır. 

Müzeyyen Senar ) f ~iif 1 

19,00 Konuşma ( Spor a . 
leri ) 10ior 

19, 15 Saat, ajans, Met~o 
ve Ziraat borsası haber~er 1 ·~1untt 

19,30 Türk müzi~ı ( ( ~ı i 
şarkı ve türküler ) Okuyavecih1, 

mut Karındaş} Çalanlar-( ~· 
Refık Fers~n, Fahire Fer5311

' 

Seyhun ) ~ 
20,00 Konuşma . oıı 1 
20, 15 Müzik ( Cümbıır 

11 
fı~ 

MEHMET AKiF 
Yankesicilerin dolabına 

düşen bir adam 

Sabıkalı yankesicilerden Çopur 
Vahap adında birisi Osman oğlu 
Hasanın cebinden paralarını aşır· 
mıştır. Vehap derhal yakalanmış 
ve hakkında kanuni muamele ya-

Flarmo . Orkes . Şef : t-1353 
0, ~ · 

Gro~· ·ıf Alnar ) 1- Konserto · Bir1 

Sol minör ( Haensel ) 2 .

ta ve ilmi meşguliyetlere hasretti. 
Mülga Darülfunun edebiyan fakülte 
sinde edeoiyat mı:allimliği yapmıştır. 

ilk büyüm millet meclisinde Burdur 
mebusu idi. 

Mrhmet Akifin en esaslı eseri 
yedi cildden mürekkep "safahat. 
tır. Bunlar sıra ile safa9at, Süleyma 
niye kürsüsünde, Hakkın sesleri 
Fatih kürsüsünde, Hatıralar, Asım. 
Gölgeler isimlerini taşırlar. 

Mehmet Ak!f K~ram, Mısırlı Fe 

rid Veçdiden Mü~lii.man kadını, Sa 

id Halim paşanın fransızca olarak 
yazdığı lslamlaşmak isimli eserleri 
ni terçüme etmiştir. 

Arap ve lran dillerini iyi bilirdi. 
Mehmet Akif türkçeyi en acık ve 
en tabii şekilde aruz [veznile kolay 
ve pürüzsüz bir surette yazmıştır. 

istiklal marşı Mehmet Akifin eseri
dir. Yazdığı güfte büyük millet mec 
lisi tarafrnı:lau kabul edilmiştir. Ge· 
rck istiklal marşı, gerek Çanakkale 

için yazdıgı manzum parçalar en 
güzel eserlerindendir. 

pılmıştır. 

) 

29 KANUNU EVVEL 938 

Gökyüzü kapalı. Hava hafif rüz
garlı. Ençok .,cak 17 derece. Gece
leri ena ı sıcak 7 derece, 

·ı 
senfoni ( Brahms ) ..- b•~' .. 

ı a ~ı· 12,15 Saat, Esham • 3 ,ı 1 ~ ba 
. N k t bors . k• ş 

ve Kambıyo - u u ılı' ·~asıl 

lan 2' ı 25 T" k .. i"'İ ( fa>'~~r ~<len 
, uı muz ı1 oı 0 . . Ace ,.. nıo 

yetı-Aceın Aşıran, ve tJ~ı c~ 
di fasılları ) rtJl- o· ly e 

22,15 Temsil - ( ıi) ;ıı1 1 'Şrııı 
KUMPANYALARt-f~~ttlbrıh la_ııı 
nıyanlar - ( Avni Dılligıl, •u a 

Delideniz ) . ol'l'
1 ~ sev 

22 45 M .. 'k ( Seleksı) la fı 
, uzı J ) 1 ~ 

23, 15 Müzik ( Cazball ;ı l ~'ak 
23 45 24 Son haberler •· d~ 

' ' "'~klı 
rmki program . 
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merakla bekledikleri Bütün halkımızın •• gun geldi ... 

A s r i-- -A 1 s a r a y 
Sınemaları sayın halkımızın rahatça görebilmeleri için el efe vererek senenin en büyük,en muhteşem, en muazzam Türkçe sözlü, şarkılı, 

yeni ve eski Türk musikili şaheserini sunuyorlar 

-~~~~~~~~~~~-' 1 -~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

(Mi hr • 
acenın G •• o zdesi) 

ALSARAY 
Telefon 

212 
28-birinci ka 

Oynayanlar: Meşhur Hint Rakkasesi: ( Lajana) İsveçli Yıldız: Fritz Van Dongen. Ayrıca büyük sergüzeşt şaheseri 

nun çarşam

ba akşamın

dan iti haren 

( INTiKAM SESi ) 10123 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

, .. 

E:ınreden Kim? 
'.ltonıobile yer Yazan -~~-

cı~ !t, Şükrü dire ~ ~ 
~~1 ıııu k HIKA YEC1 ullanmak 

•du. •~-~-~-~~--~ 
.. ~~like: 

Malikeye dö 
nerek: 

-Karlı mem 
Jeketlarde olduğu 

gibi ne güzel kızak 
era· O 
ya· ? lamaz, dedi. Burada emreden 

1 çeker inşam uçurur, götürür, dedi. 

t•~"' E:n kuvvetli olan kimse, yani 
~ı· 

Jla~;. ~iıanlısının bu sozleri Malikcnin 

r ~- n gitti. Fakat teşekkuı etmeğe 
il" b 1 d 
11rsı u amadı. Etrafın a gelen gi. 

Genç kız: 

-Budala, diye cevap yerdi. 
Böyle giizel köpel?e insan hiç 

kıyar mı? 

HAZIRLIKLAR 

Fransa bahriyesi 
939büdcesi 

Senato bu bütceyi 
dün kabul etti 

Pnris: 29 (Radyo)- Fransız se· 
natosu bahriye büdcesini bugün 
kabul etmiştir. Yeni inşaat proğra 
mı çok geniştir. 938 deki rproğram 
bu ay sonu ikmal edilmekten başka 
939 iptidasında tezgahlara yeniden 

Bankalarımızda 

Bir artırma rekoru l 
Aııkara 29 : ( Telefonla ) - Do

kuzudcu yerli malı ve artırım haftası 
dolayısiyle milli bakalarımız, faaliyet 
!erine aid rakamlar ve istatistikleri 
ulusal ekonomi ve artırma kurumuna 
vermişlerdir. Cümhuriyetten beri en 
vanter hareketi itibariyle, ilk yıl 230 
000 lira olan envanter yekununu 
23.000.000 liraya çıkararak, yani 
200 misli artarak Türk Ticaret Ban· 
kası önde gelmektedir. 

1 uıı· ioktu. Yoksa bir kaza çıkabi-

Yine bir az yürüdükten son· 
ra Malikenin yüzü değişti, 

Dudaklarını ısırarak, ve kayışın 
üzerine abanarak zorla durabildi. gemiler konacaktır. -----------·--

ı. 

''•k aç dakika sonra genç kızın 
11nın evinin önüne geleiler. Ma 

- lrabanın kapısını açarak: 
~Oturan ve beni bekliyen .. 
r dakika kalmaz gelir ve sizi 
biraderinizi takdim ederim, de . 

...ıı11>lk·· h k .,. ~ ru on dakika are et etme 

I
Utdu. Bir sigara yaktı. 

( _,,,~ ıh 
rY ayet arabadan inerek bir aşa 
aıc"' r I metre yüksekl=kte koca bir 

~le geliyordu. Sokağa çıkan bu 

hl';;[ :~k sevincinden ha~lıyor, genç 

~·t~. sürüklüyokd:ı. 
i ,ı ~,krunün ağzı açık kalmıştı. 
r' alike: 

01 ~ıs· ~asıl güzel değil mi ? dedi. 
j(ıl· evkalade ! Fakat adeta bir 

·i,11İ) 'lr 1 idaresinin biraz müşkül 
ı~iol ~101 düşünmüyor musunuz ? 

0ıııı~1 d f-ferhalde, bir insanı idareden 
e ,~ •ha kolaydır. 

~laı)ilir, yalnız, bir adamı ida 

1 ~ ta'j 1ktifa edf'ceğinizi ümit ediyo· 
~ ~ ' j(t'" ~ ... 

3
o "' '.aba hareht etmişti. Biraz son 

1 ~'nde duramıyan ve Şükrüyü 
3
iiY't ~n kenarına sıkıştıran köpek, 

'nvanın, yalarda hördüğü kü
ro10İ' '!llıcinslerinin hem otomobilden 

·f 1• kendisinden ürkerek kaç ı 
pılı Od 

~o ~ıP an galiba gurur duyarak ha 
( ·.~ı h başladı. Sallandığı kuyruğu 
ec' ~ 'ıi llıcı gibi her defasında Şükrü- ı 
,!(. , tatına vuruyordu. Otomobili 

~~iiçleşmişti. 
f ~ike . 

8' eelk'. . k . t' fı~ı 
1
, 1 gezınm~ ıs ıyor, inelim 

p ~ c{elim, dedi. 
so'. iıı' Yle olsun 1 Ben köpeğinizi 
61' t~ldireyim de sükunet bul· 

Sil nıi gezdireceksiniz? Medar 

~ başkasiyle gidemez. 

ası( bilirsiniz öyle yapın. 
ıfen daha iyi bilirsiniz. 

Qtııobili bıraktılar asfalttan 
c~e başladılar. Valika tasma 
;ıŞını iyic~ bileğine üç kere 

~~--rııecbur olmuştu. 
~ u arkadan geliyordu. Medar 
as · ı· 1 ı b k 

1 
evınç ı nazar ara a ıyor, 

Qla fırlamak istiyor ve ba~ını 
arak haviıyordu. Bu köpek ha 

od~ heybdli, mÜlhiş adaleli, 
aklı bir hayvandı. 

-Artık bir adim daha atamam 
Bittim diye söylendi. Bir saniye be
nim y rimi alınız. Ellerim kan içinde 
galiba. 

Şükrü: 
- Fakat cesaretedemem mi diye 

alay etti. Zaten Mecidiye köyüne 
geldik. Şu kenardaki kahveye girelim 
de hem bir şey içer ve hem de dinle 

niriz dedi. 
Medoru bir masanın ayağına bağ 

!adılar. Köpek homurdanarak etra· 
fına baktı. Ve birdenbire arkasındzn ' 
masayı sürükliyerek ileri atıldı. 

Kenarda çiçeklerin arasında bir 
kedi görmüştü. 

Genç kızın çağ.rmasma rağmen 
hayvan aldırmadı ve kediyi takibe 
başladı. Bu arada bir iki iskemle 

daha masaya takıldı. Bir gürültü pat 

ırdı koptu. KöpP.k şimdi aşfaltta ko 
şuyordu. Etraftan geçen kimseler, 
kendilerini hendeklere attılar,'bir da· 
dı, önünde süı düğü coçuk arabasın
daki küçücük yavruyu ancak kucağı 

Senato perşenbe ' sabahı tekrar 

toplanacaktır. 

Mersin gümrük idaresinde 

SUiiSTiMAL 

Üç memur 
işten alındı 

Mersin : 29 ( Telefonla) - Mer
sin gümrügünde bazı yolsuz işler 
yapıldığı hakkında 'malumat veril -

mektedir. 
Bilhassa bugün çıkan Yeni Mer· 

sin gazetesinde şöyle bir haber var· 

dır: 
Suiistimal vak'aları olduğu ya

pılan tetkikler de görülmüş ve bu· 
nunla alakadar olduğu zannedilen 
üç gümrük memuru işten el çektiril
miştir. Tahkikata devam edilmekte. 
dır. Neticeyi ayrıca bildireceğiz. 

na alarak kaçırmağa vakit bulabildi. --------------
Malike yarı bayılmış vaziyettey 

di. Gözleri dolu ee yapacağını şaşır ~Bir amele ağır 
mıştı. Şükrüye gelince o da sırra ka yaralandı 
dem basmrştr. j 

Malike, başı önüne dönmüş bir 1 

halde adeta sürüklenerek otomobiline ı' 
kadar geldi. Direksiyona oturunca 
hiddetten ziyade mahcubiyetten ağla, 
mağa başladı. Bar aralık Eetrafına 
bakınca birçok çocukl~rır kendisine 
gülerek baktığını gördü. Derhal göz 
leriai sildi. Fakat Şükrü ortalarda 
yoktu, Nişanlısı ne de korkak bir 
adamdı. 

Dün aldığımız malumata göre , 
Çiftehan ile Bozantı arasında işle· 
yeh trende amelelik eden Osman 
oğlu Ömer adında birisi bir vagona 

taş yükletiı ken düşmüş ve feci su· 

rette yaı alanmıştır. 
Ömer tedavi altına alınmış , ve 

Memleket hastahanesine getirilmiş-

tir . 
Yavaş yavaş hiddetlenmeğe .baş 

ladığı sırada, uzaktan Şükrünün han -----------·--

ter içinde, saçları darmadağın bir 
halde geldiğini gördü. iri havanı 
da yanında sürükliy~rek getiriyor. 

du. 
Arabanın yanına gelince nefes 

nefese: 
-iste mini mini köpeginiz, de 1 

di. 1 a ileriki kahvenin içine dalarak 
ortalığı epey velveleye verdi. Ötebe 
ri de kırdı. Ne ise kapıyı açınız da 
içeriye girsin, Benim kadar onun 1 

da diclenmeğe ihtiyacı var. ı 
Malike bir şey söylemedw, ka 

pıyı açtı. 

Şükrü lakırtısına devam etti: 
-Şimdi hareket edelim., Ne ta 

rafa gideceğiz, burada emir veren 
kim? 

Genç kız hafif bir sesle: 
-En kuvvetli olan, yani medor 

fakat simdi onu amcama amcama 
getirip başına attıktan sonra siz 1 
olacaksınız diye mırıldandı. 

Genç adam: 
- Hayır diye itiraz etti. içimiz -

den en kuvvetli siz, daima siz ofa· 
baksınız. '( alnız müstesna ha.ilerde. 

tehlikeli ani arda beni.. 

Merasim, teşrifat 
• • 

nızamnamesı 

hazırlanıyor 

Milli Bayram ve sair topluluk

lardaki merasim ve teşrifat işleri 

için esaslı bir nizamname projesi 
hazırlanması kararlaş nıştır . 

Proje iç Bakanlıkta teşkil olu
nacak bir komisyon tarafından ha 
zırlanacaktır. Bu komisyonda dele
ge olarak Adliye Bakanlığından ce· 
za işleri umum müdürlüğü baş mu 
avini B. Bekir Kayral, Sağlık ve 
Sosyal yardım bakanlığından sicil 
ve muamelat müdürü Salih Tez· 
can, Kültür Bakanlıgından milli se· 
ferberlik müdüıü Kadri Yaman, 
Ekonomi Bakanlığından teftiş ve 
mürakabe heyeti reisi Recai Tuğ· 
rul, Ziraat Bakanlığından za~ işleri 
müdürü Ekrem Kolerkılınç, Milli 
Müdafaa Bakanlığından Yarbay 
Hüsnü Omurtay, Büyük Erkanıhar
biyeden de kurmay albay Hamit 
Ermutlu bulunacaktır. Diğer Ba

kanlıklar henüz delegelerini scç
memişlerdir . 

CEYHANDA 
Bir kaçakçı gru

bu tutuldu 

Ceyhan : 29 ( Türksözü muha. 
birinden ) - Son günlerde mınta· 

kamızda kaçakçılık vakalarının ço
ğaldığını geçenlerde bildirmişdim. 
Şimdide yeniden bir kaçakçı şebe · 

kesi hakkında malumat veriyorum . 
Öğrendiğime göre, Suriyeden 

Dörtyola ve oradanda Ceyhan mın · 
takasına kaçak eşya getirildiği za
bıtaya ih'>ar edilmesi üyerine faa
liyete geçen Jandarmalarımız niha· 
yet bu kaçakçıları Kozanın Ayşe

hoca köyünde yakalamağa muvaf· 
fak olmuşlarsada, bunların ele ba
şıları Dörtyollu Haş}ıaş lbrahim 

- Gerisi dördüncirsalıifede -

-

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Görülmemiş derecede Müthiş Macernlar, ve Harkulad~ Sergüzeştlerle 
dolu, Heyecan, Dehşet, Aşk ve Kin Şaheseri 

TARZAN 
}} YAMVAMlb.A~ AR~SDIND~i~ 

30 KISIMLIK Büyük Seryal Filmin Hepsini birden Gösteriyor. 
Başdan sonuna kadar Fevkalade Heyecanlı olan bu Filmi 

SlNE'.MA SEVERLERE TAVSiYE ADERIZ. 

Pek Yakında: Pek Yakında 
EN GÜZEL, EN NEFiS, EN HEYECANLI VE EN iÇLi 

Bir Şaheser. Büyük M\lharrir Prespor Merimenin Ölmez Romanı 
Karmenden alınmış Müstesna Film 

ENDÜLÜS GECELERi 
Baş Rolde: İPER10 ARGENTİNA 

SABIRSIZLIKLA BEKLEYiNiZ ... 
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Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 
Kanun No: 3491 Kabul tarihi: 2416/ 1938 

Ne§ri tarı/ıi: 131711938 

- Dünden artan -
FASlL: 1 

Ofisin iştigal met·:uları 

Ç) Dahilde satın alacağı bam afyonun fiatinı, beynelmilel afyon pi
yasasının fiat hareketlerini ve müstahsillerin menfaatlerini göz önünde 
bulundurarak tesbit etmek; 

Ofisin bu afyonları satın alışı, ihtiva ettikleri morfin derecesi üzerin
den yapılır. Ancak ofis soft afyon yetiştiren mıntakaların mahsullerini, 
morfin derecelerini tesbite lüzum kalmadan ekspertiz yolu ile de alabi

lir. 
D) 2834 numaralı kanuna göre afyon müstahsilleri arasında kurula

cak satış kooperatiflerinin birliklerine düşen vazifeleri görmek. 
Madde 8 - Ofis buğday ve diğer hububat ile her nevi un mamul

lerine ve uyuşturucu maddelere aid olup bu kanunda yezılı maksadların 
tahakkuku için lüzumlu olan stokların miktaıını idare meclisi kararile 

tcsbit eder. 
Bundan başka ofis, memleket ihtiyatı olarak icra Vekilleri Heyeti 

kararile bu maddelerden stok bulundurmağa memur edilebilir. 
Madde 9 Ofis, inhisar tabi maddeler kakkının devri veya işletmesine iştirak 

mahiyetinde olmamak üzere ofisin bu kanun mucibince meşgul olacağı 
bütün işlerde diğe hakiki veya hükmi şahıslarla ortaklık ve anla~'.Ila ve 

mukaveleler yapabilir. 
Madde 10 - Ofis, İşleri icabı olarak gayrımenkul mallara tasarruf 

edilebileceği gibi, alacaklarının temini maksadile kendi namına gayrimen
kul mallar üzerinde ipotek tesis edebilir. 

Madde 11 - Ofis, memleket içinde ve dışında lüzum gördüğü yer. 
!erde teşkilat yapar, şubeler açabilir ve ajanlar bulundurabilir. 

FASIL: 2 
Mali hükümler 

Madde 12 - Ofisin sermayesi on yedi milyon liradır. 
Bu sermaye icra Vekilleri Heyeti kararile bir misline kadar arttırıla-

bilir. ' 
Bu sermaye aşağıdaki unsurlardan terekküh eder: f 
A) Hükumete aid olup halen Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının \ 

elinde bulunan ee bu kanun mucibince ofise devredilecek olan huğda• 
mevcudu; ın-

arı-(Sonu Var} 9583 lir. 



Adana Borsası Muameleleri 

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

CiNSi 
1 

f.n çok 
K. S. 

En az 
K. S. 

,_8,75 __ _ 
1 36 

8,62 
33 

Koza 

-2,--
·-----'----1 

---'---1 
Klf'vland 41 --141.75 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

~~:a~z 1 -- --1 1-------
ÇtGIT 

---1 1 , __ _ 

-Yerli "Yemlik ı-- -,-- ı 
--.. - .. Tohııml;ık-.. -- 4.12 ~5-- ---·-----

HUBUBAT 

.. Men tane 
Arpn--
Fasulya _____ _ 

Yular 
Delice 
Kuş yemi 

---ıce ten toh_u_m_n __ 

Mercimek 
Susam --

UN 
I ört yıldız Salih 
üç .. " 

=Dört yıldız Doğ-r-ul-uk __ _ 

üç " -------
Simit " ...,__ 
Dört yılrf ız Cumhuriyet 
uç " " 
Sımit 

4,50 

l.iverpol T elgr;;fları 1 Kambiyo ve Para 
29 / 12 / 1938 iş Baukasırıdan alınmıştır. 

Hazır 

2. K;ınun Va. 

Mart 
Hınd hazır 

Nevyurk 

" 

Pnıe S<Intım 

1 

5 24 lırct _______ ı 
-4 BB Rayışınark ----

. 4 
85 

Fr~nk_(Franm)_ - 3---y( 
__ --__ Sterlin ( ins::iliz ) - 5- 87 

4 ı~ _Dolar ( Amerika )-- 125 1 79 · 
8 33 Frank ( İsviçre) 00 . 00 

Seyhan P. T. T. M. den: 
1 fdne ıhtiyac ı İç n 25 X 40 t b'acJında 1500 ve 40 X 62 eb'adın · 

chı 1:co ki n n rn 3CCO add di~işsiz \ e ağızları k;ıp~ul 'u para torbası 
riiu ure~i wçhil(' açık ebiltmf' .!>Utetile alınacaktır. 

2 - Toı ~:lh:ıın tal rnin \Jtdeli 21CO li ı a olup muvakkat ttminatı 

157,5 lire dır. 
3 - hıalt> Se) l'rr1 P. T. T. miidüılü~ü hinasında 31 K. tvvel 938 

Ct n ;ırt<~İ gürii srat l 1 de rksilfme kon isyonu tarafından yapılaoktır. 
5 - T& il it r n l u işe i-İt ~ cıı tn< me ve rr ukaveltınama ile torba nü

ırt r t 'f r r i ~( nık ç n ni:r[ı'ük ~a lem şdliğirıe ve rksıllmryeiştirak e. 
dt l 'f ~ ler ·n de ihcıle giin ve sacı tında l< mir atı rr.uvakhte makbuzlariyle 

komic:)ona müracaatları lazımdır .. itan olunur. 

17- 21- 25- 30 10074 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogıuya müessue na

mına getirilen rn rnürıtd ap. ta1e ve kc kulu çcı} hı rd<>ıı 'ukuf ve itina ile 
yapılan haınıanlardır. Her ztvı. e gört> cleğişrn nurr aralı tertipleıi vardır. 
Muhtel f cirs ve 1 Ü)ül:'lktt lutu ve palretl<r İçtıi~inde satılır. Ambalaj· 

ıarınd .. ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
tliketi ı dastl ve halisiyetin"n lf'nıirıatıdır. 

Adancıda : Ali Ri-ıa Kel"eş< ker ticar("thsnt>si ve iyi cins mal satan 
.. kkali> el erde salılır. 

Umumi depoları ; lb tırnl ul Tal mi~cn ii l\'o. 74 ( Kuıukahveci hanı 
tında) 

Bnhçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lst cınbul . C. 

İnşaatçı ve müteahhit
lere müjde: 
\yeni salcılarda cami karş•sındaki mağazada 
~n bc!her Kantarı 260 kuruştan 

ktadır. 

5 5 Kireççi Avni Aktoz - u;:ı - ıs$ &!ZC o ... ------~~.,.. 

. 

Diş .. tabibi ~-. 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

5-156 10116 Numara: 200 

Devlet Demiryolları 6 cı İşletme Komisyonundan: 

Malatya ve Adana işletmeleri memurin ve müstahdemini için göı· 
terilecek t"Şkaal ve harç numunesi veçhile ve yalnız ~umaşt idarece veril· 
mele üzere maa harç kışlık elbise ve palto dikimi kapalı zarfla eksiltme 
ye konmuştur. Eksiltme, 31/12/938 Cumartesi günü saat 10 da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Mukavele ve şartn:ımeleri Malatya ve Adana işletme merkezlerinde 
ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
Muvakkat trminat 839,29 Liradır. 

isteklilerin iyi ahlak br:lgeleri, nüfus tezkeresi ve bu işdelci ehliyet· 
Jerini gösterir tasdikli vuikaları il~ muvakkat ttmin1tlarıoın vuntmize 
yatırıldığını gösterir makbuz veya Banka teminat mtlctubunun ve teklif 
zarfları nın vekti muayyenindrn bir saat evveline kadar komisyonumuza 
vermiş olmaları lazımdır. 

Elbisenin Cinsi 

Memur elbisesi (seri) 
Müstahdem elbisesi 
(Serj ve Şayak) 

Beher katın maaharç 
Kat Muhammrn Dikme fi. 

J... K. 

359 8 
383 7 50 

Memur paltosu(K as tor )414 7 
Mustahdem paltosu (şayak)392 6 50 

16-24- 27- 30 10068 

Muhammtn 
Brdel Tutarı 
L K. 

2872 
2872 50 

2898 
2548 

11190 50 

Herkesin 
•• 

Om er 
bildiğini 

Başeğmez 

çok • • 
ıyı 

Tekrar ediyor 

Ateş VE Kok 
Sob;ıları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok+ Ateş Ekonomi 

Satış yerleri : 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Omer Başeğmez 

9490 63-90 

I' 

. Kiımbarat btri · · 

( 

T "' "' • - ' \ 

\ 

• 

~·: .. ' ., . ' 
1/" l 

l • . 
~ .. 
• h.. 

TURXjYJ 

ZIRAAlii.ANıAsf 

1 

Büyük ziraat 
kongesi 

- Birinci sahifeden artan -

me hareketleri gibi ziraat kalkınması 
nm da komşu ve dost Sovyet Rusya 
da büyük bir muhabbet ve alaka ile 
karşılandığını söylemiş ve Ziraat Ve· 
kilctimize gönderilen filimler, kitap. 
lar ve bahsi geçen ilimler hakkında 
tali malumat vermiştir. 

Bu malumata göre, mevzuu bah
solna tütün makineleri tütünü iusan 
eli deymeden bütün.usulünce ekebi
len makinelerdir. Seleksiyon nümune 
)eri ise, Sovyet Rusyada ekildiği gi· 
bi Türk topraklarında dahi zeri mü 
mkün olan hirtakım nebatatın tohum 
larıdır. 

Sovyet Rusyada Türkiye Ziraali 
ne ve toprağımızın ekim ve yetişt:r
me kabiliyetine dair bir hayli eser· 
ler yazılmış bulunmaktadır, Bunlaran 
en başında Jukovski isminde bir So. 
vyet aliminin Türkiye toprağı ve 
mahsullerine ait geniş malumatı ihti 
va 'eden kitabı gelmektedir. Jukosvki 

Türkiyede beş seneyi bulan tetkikleri 
neticesinde bu eseri yazmıştır. 

Bundan başka, Sovyet Ruıyaya, 
bilhassa iklim şeraitini hiçe indiren 
zirai faaliyete fazla ehemmiyet veril · 
mektedir. Mesela sıcak iklimlerin ma 
hsulleri soğuk iklimlerde yetiştirmek 
imkanları geniş mikyasta temin edil· 
miş bulunmaktadır. 

Bu cümleden of arak sıcak iklim 
)erin mahsulü olanf portakal ve üzüm 
Sibirya gibi pek soğuk bir muhitte 
yetiştirilebiliyor. 

Ayrıca, muhtelif mezruatın yek. 
diğerine aıılanması neticesinde ta· 

Ceyganda' Bir 
kaçakcı gurub 
- Üçüncü sahifeden art•11 

nasılsa kaçmıştır. Yakalanat 
seler şunlardır. Ceyhanın .~ 
lü köyündeo Muhtar Ah . 
Hasan oğlu Paşo Ahmet Kaoıif 
lnceyer köyünden Yusuf ot .. 
met Topastardır • 

Yakalanan eşyalarda .•_...,.,, 
396 Buçuk metre ipekli k1Jll"""" 

15 adet de erkek boyun a 
birde kaçakçılara ait binek 
nıdır. Bu, eşyalar Kozanın A 
calı köyünde ve bir su kuf'Jk 
içerisine iple sarkıtılmış olar•lı 
Junmuşdur. Suçlular eşy.al•r k 
likte Adliyeye teslim edılrne 
redirler • 

Satlık çiftlik 
Toprakkale istasyonuna. -

kika mrsafede gayet mürnbit 
beş yüz dönümdür. Ayrıca 91••,. 

kiyesi de vardır. Talip olanl•' 
nada Kalağoğlu fabrikası k•' 
da 49 numaralı eve murac•• 1 A. 

3 - 10 
tO Ve 

manıen ayrı mahsuller ortaya k 
tadır. . 

"Lenin Ziraat Akademe~ 
at Kongremiz dolayısiyle Arık 
gönderdiği filiınler, bu çeşit ~e 
lı~ın tabi tlltuldukları muhtelıf k 
usullerini şayanı dikkat bir şe 
tafsilatiyle göstermektedir. 

~~.....-.-------~~~~~~~~----~-~ z 
Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği fabrilı'' e! 
ları anunim şirketinden : , 
Kayseri Bez fabrikamız mamulatı 12 ve 16 numaralı te:C k;tt iplikltl ıt 

şa~ıJaki fiatlardan Kayseride vağon teslim şartiyle satılmaktadır· 5ıe 
1 

yenlerin fabrikaya veya lstanbulda şirket meı kezine mür:ıcaat edebi 
cek lerini bildiririz. 

12: Numro Tek kat (Vater) paketi 415 
16: il " il il il 480 
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Sıhhatinizi,menfaatinizi korumak için Şehir GazO 
içiniz. 24 şişesi elli kuruşla kapınıza kadar gt-lir. 

Sipariı için 150 numaraya telefon etmek kafidir. 
3-3 10110 

------------------·----

r l~llDiMll5>Ail»A · 
~ CAN KUQTAQIO. 

T. 
ti' ~J 

--~ - ... ·.::.:....-L-~·~...,,. .. 


