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Ziraat kongresi di.ln 
· akşam sona erdi 

SON CELSE ÇOf\ HARARETLİ 
VE MÜNAKAŞALI GEÇTi 

Cümhurreisimiz kongreyi şereflendirdi 

b ongrenin İsmet 
o~ ~önüne tazimleri 

Ol 
Ankara : 30 (Telefonla} - Zira-"c k ·· k 

ı~rı· 
oy alkınma kongresi bugün 

s 7,15 de nihayel bulmuştur. Son 
:; çok hararetli geçmiş, miinaka 

olmuştur. 
Otuzd f 1 k'' ı- ·· · an oz a ·oy uınu7., çiftçimiz 

0 
~~ıc kürsüsünde yer ıılınış, ve nok

~1~ı ~dZ<ııfarını izah ctmişleıdir. 
,, l\orıgrc, çok chcmmıyetli karar-

t} f <ılın ışı ır 
,ıı ' 

1• 1~ / Ur.k köy liisıı rıli n k;ı lk ı n m,ı sı yo· 
1 ~ l'..ncüııı :.ılerın biiyük hıı dık· 

1 
.. "'c hass:ısiy.:ılc hazırladıgı ~u-
11. raparlrır esas iııbnriylc kabul 
llıış ve t.:ıtbiki kararlaştıı ılrnıştır. 1 

2ir-. l k .. J.A'JI• Ş f' . . İ 
9
, \ j :·a _ ·ongresını. •vır. ı e ımız ls- ı 

nonn şcreflendıı mışler, ve mü- l 
·Cre safahatını takip etınişlerdir. 1 

. l\<>ng-re, Ziraat Vekili Faik Kurd-
~ rıu ı bir nutku ile kapanmıştır. 

511 \l müteakip kongre azası M•lli 
jlt' 'lsın t 1 - . 1 • • ~ e nonune tazım erını sunarak 

a etmişlerdir. Birçok delegeler 
~ece Ankaradan yerlerine hare
etrnişlerdir. 

Bir ihtiyar köylümüz 

ijRiYE DAV ASiNiN !Iranla Fransa 

ÖKÜNDEN HALLi 
ran&ıdan Şama dört. kişilik 

biı heyet gidiyor 

Şam : 30 l Hu"•' Muhabirimizden ) - S~rlyenln latlklAll 
•eıesf muhtellf beplerla çok uzaktır • Artık bu ı,ın kö-

:den halll IUzumu ı hisseden Fransa hDkOmetl , Surlyaye 
tahkik heyeti g6n.,.rmeje ------

"ar vermiştir • Şan, dUrt İ 
:ınk bir Fransız heye. gUta· NGİLİZ NAZİRLARININ 
"llecektlr • 
Bu heyet Suriyenin mühirr, 

~l . 1.d1er
: erini gezecek ve parh ı l~ri 

J temaslarda bulunacaktır . 

FILiSTlNDE 

Dağa kaldırılan 
banka müdürü 

1-idyei Necat verip 
geri bırakıldı 

Roma ziyareti 
ÇEMBERLAYN VE HALIFAKS 
ŞEREFiNE MÜSAMELER, ZIYA 
FETLER VERiLECEK VE PA 
PADA ZiYARET EDECEKTiR 

Londra: 30 (Radyo) - lngiliz baş 
~~li bay Çemberlayn ile lord ha 
1 a. 12 kam.;nusanide Romayı ziya 
ret t k d' İ ce ler ır. 

n~ nazırları Romrıda mera· 
simle K . , k , fi · 

•ıanaca ve . şere erme o· 
perade • .. . f ti . k musamere ve zıya e er 
verılece ·tı"'-' d . ~azır papayı e zıyrct 
edeceklerdhr L I .1 L d 

Tahrandan bildirildiğine göre 
Iran hükumeti Fransız matbuatın 
da çıkan bazı mekaleler dolayısiyle 
Fransa ile diplomatik münasebetleri
ı .i kesmiştir. Ve Iranın Paris elçisi 
keyfiveti resmen Fransa hariciye 
nezaretiae bildirmiştir. 

Milli müdafaa 
ve maliye vekilleri 
değişecek degil 

Ankara: 30 (Telefonla) - Bazı 
fstanbul gazetelerinde milli mudafaa 
ve maliye vekaletlerinde değişiklik 
Jer olacağına ve yeni mebus namzet 
listesinde isimleri yazılı ol anlardan 
iki zatın bu vekaletlere getirililece
ğine dair intişar eden haberlerin 
asılsız olduğunu Anadolu ajansı be 
yana mezundur. 

AKDENIZDE v kudüs: 30 (Radyo) tfü kaç gi.in 
vcı on müslim arap tarafından dağa 
111 ırıtan osınanlı bankası mudürü 

4 
y-t·muer ayn ı e oa · 

Halifaks 1 "d R KORSANLIK 'unusaııı e oma· 
dan Londraya d ki d' 

1 
l<:lcr tarafından scı best tbırakılmış 

r I' · · dkat çdeler, bJnka müdürü hesa 
g~d. Fediyci Necat .aldıktan sonra, 
•rlerini salıvermişlcrclir. 

~ Bıı hareket yapan çeteler şiddet 
1~kip edilmektedir. 

~t l\udüs: 30 (Radyo} - Bilumum 
all Şoförlerinin ellerinden ruhsatiyt 

,.?' ·ti 1 ç .. k .. d . r.ı a tnmıştır. un u aıma arap şo 
tlerinin kullandıkları otomobillerden 

tı:ıı . 
~ ıı ;arda ıngiliz asl-.erı üı.cıine ateş 
. Çı,llla '· t d 1\ a ır. 

ekct e ece er ır 1 

Polonya ma,rı Sovyet .Bir Yunan vapuru 
arazisinden eçecek dün bombalandı 

Moskova: 30 (Rady P 1 .- o onya 
mallarının sovyet arazı!> . 1 

k Ç
. .

1 1 . 0 n gece 
re me ı u:ıcı mese esı k d I 
hükumete vaki teklif esas _m .

1
a , 

b 1 d·ı . . ·ut e 
ka u . e ı mıştır •. 

Londra : 30 ( Royter ) Bu sabdh 
alınan malumata göre, V11lansiya a· 
çıklaı ında l?ir Yunan ticaret vapuru 
bombardıman edilmiştir. Gemi bat. 
mak üzeredir. Bu sırada oradan ge· 
çen bir Fraıısız vapuru imdac' 
tişmiş ve tayfalar kurtarılmışt· 

JAPONYA BAHRiYESiNE AiD 
PLANLAR ORTADAN YOK OLDU 

Japon bahriye nazırı idare şubesi 
daha iki kişi tevkif edildi müdürü ve 

r'' 
ı 

' Amerikadaki 

~ 

i 

nümayiş Hitleri 
çok kızdırıyor 

Almanya vaziyeti 
protesto edecek 

Berlln : 30 [ Radyo ]-

~ 
Amarlkada Almanya aley. { 
hine yapılan nUm•Yiflar ve ~ 
bllhassa Bay Hlk'ln söyle- ( 

~ dljl nutuk , Alman Devlet 
) Reisi Hltleri fena halde hld 
~ detlendlrmı,tlr • Bu nutuk '> 

prote•to edtleaektir. ~ 
. Harlolye Nazlrı Bay Rlb .,, 
~ bentrop , Bay Hltler tora- ( 
~ tından kabul edtımı, , Ger ( 
( men -- Amerikan mUn•••· { 
\ botlerl etr•hnde mUleed l 
• dit kom.ı,m1tlar y11p1lml•· r 
) tır • .~ 
~ ~ 

• 
Inönilnün 

teşekkürleri 

Ankara : 30 ( Telefonla ) -
Riyaseti Cümhur Umum katipliğin· 
den: Cümhuriyet Halk Partisinin de. 
gişmez Genel B~şkanlığına seçilme
sinden dolayt Rcisicümhur ismet 
inönü memleketin heryerinden birçok 
telgraflar almaktadır. Bu telgraflarda 
bıldirilen temiz ve samimi duygular
dan pek mütehassis olan İsmet İnönü 
sevgi ve teşP.kkürlerinin iletilmesine 
Anadolu Ajansını memur etmiştir . 

Yeni istasyon 
binalarımız 

Ankara: 30 (T eltfonla)- Dev
letdemiryolları işletme umum mü· 
dürlüğü beş senelik proğramın tat 
bikine devam etmektedir. Geçen 
ferde yeniden inşası ikmal olnnan 
Afyon istasyon binasından sonra 
şimdide Pendik ve Samsunda yeni 
ve modern istasyon binalatı inşa · 

sına karar vermiştir. Mühim mer · 1 
kezlerden başlanmak üzere birçok 
istasyon binalan· yenilenecektir. 

Merhum Necati için An 
karada yapılacak ihtifal 

Ankara: 30 (Teltfonla)- Mer 
hum maarif vekili Necatinin ölümü 
nün üçüncü yılı dolayıstyle 1 kanun 
sani pazar güı.ü mezarı başınJa bir 
ilctifal yapılacaktır. 

Haber verildiğine göre. önce ga 
ıi terbiye enstitüsünde bir Nec.ı tı 

gecesi tertip edilecektir. 

Bu toplaııtıda maarifçi Necatinin 
hayatı, kültür tarih;mizdeki değeri 
talebeler tarafından izah edilecek ve 
cümhurreisimiz ismet İnönünün, Ne 
catinin ölümü günü mezarı başında 
söylediği kıymetli sözlerle hakkında 
'·i bir iki tehassüs tekrarla~acaktır. 

daha birçok 
altına alındı 

Bahriye erkaniyle 
kimseler zan 

Tokyo: 30 (Radyo)- Bu sabah gazeteler, bütün Japon yada büyük 
bir heyecan uyandıran bir haber neşrettiler: 

Bahriye nezareti idare şubesi reisi ve iki büyük rütbeli bahriye su
bayı tevkif edilmiştir. Buna sebep Japon donanmasına aid planlardan 
bir kısmının çalınmasıdır. Bu planlar ortadan yok olmuştur. Bu planları 
muhafazaya memur daha birkaç yüksek şahıs da sorguya çekilmiştir. A· 
iman ma!Umata göre, zan altında bulunanların sayısı çoktur. 

!Yeni büyük hadiseler 
--

MEMEL TOPRAGI 
YENİ YILIN İLK HAFTe-\SINDA 

iŞGAL EDiLECEK 
INGILTERE BU ILHAKI RESMEN 
PROTESTO iLE iKTiFA EDECEKMiŞ ! 

Londra: 30 ( Radyo ) - Alman 
meseleteri hnkkında söz söylemcğe 
selahiyetıar ve emin bir kaynak Me· 
melin K;1nun sanınin ilk haftası için· 
de Almanyaya ilhak edilecceğini be
yan etmekte ve bu ilhakı, lngiltere. 

Ticaret odası 
seçimi yapıldı 

nin resmen protesto iJe iktifa ede· 
ceğini ilave etmektedir . 

Sanıldığına göre, bu mesele dün 
Avam Kamarasının mahrem celsc
sincie de mevzubahsedilmiştir , 

Sovyet Balon 
rekorları 

İntihapta bazı yolsuzluk-
lar yapıldığı iddia ediliyor Moskova : 30 - Balonculuk 

enternasyonal Federasyonu ( F. A. 

Üç senede bir defa intihabı la
zım gelen şehrimiz ticaret odası 

meclisi idare azasının müddeti bit 
tiğinden dünkü gün yeniden seçim 
yapılmıştır. 

Seçimde iktisat vekaletini tem 
silen vali Tevfik Hadi Baysal ve ko i 
miser olarakta vilayet idare heyeti 
azalarından İsmail hakkı bulunmuş· 
tur. 

Saat 9 da başlayan seçim 12 
de bitmiştir. Bu intihap ikinci dere 
cede müntehiplere ait olduğundan 
bugün yapılması muhtemel olan oda 
meclisi intihabı bittikten sonra yeni 
heyetin isimlerini neşredeceğiz. 

Haber aldığımıza görc:-, dün çok 
hararetli bir şekild~ devam eden 

I. ) , Zikov ve Y egorov ismindeki 

iki Sovyet aeronotunun A smıfmdan 

ikinci, üçüncü ve dördüncü kategori 

balonlar için kurduğu yeni enter

nasyonal Jevamlı uçuş rekorlarını 
tasvip ve ilan etmiştir . 

Zikov ve Yegorov, 19- 20 Ey

lUI 1938 tarihinde, 547 metre · mu· 

rab'.>alık bir balonla , filhakika, 29 
saat 40 dakika inmeden havada 

kalmışlardır . 

intihap esnasında nizamnameye mu 1 
halif bazı yolsuzJukhr vuku buldu 
ğundan alakadarlar iktisat vekaletine 
şikayettt> bulunmuşlarcır. 

Evvelki gün Alatürk'ün Anlwraya O}ak bustlığı günün ') ıl dönümii Kutla1ı

drğını ııe bu münasebetle ıfokara llalkevinde /ı.ara.reıtı ve parlak bir toplan
tı yapıldığını yazmı§lıl.:. Resmimiz bu toplantıdan bir köşeyi göstermektedir. 
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~~~~~iN EMELLER~ 1 ş ~lhl n ır ZİRAAT 
SAVAŞI sıkıntısı gazetelerde Fransız dış bakanı Bone'nln Fransa- '-ı•-----•••••••••ı•İlll-•••----------

belli olmaktadır . Bu nın hiçbir veçhlle ltalyaya bir karı• top il Go·· z sıhhatını "ı --
rak terkedemıyecııoı hususundaki beya- Husus"ı ı· da re Demir y 0 arının 

hususta Gioınale d'l- naif Romada , faşist mahflllerde derin ' 
Yeryüzü iinsanlı

ğını tetkik edenler, 
yürüyen ve kalkı

nan şuurlu toplu· 
luğun en canlı ve 
en imanlı kaynaş· 
masmı Türkiye va 
tandaşları arasında 

görmekte , bita • 
raf olmak şartiyle, 
muhakkak birle 
şirler, Hangi cep 
heden bakılırsa ba. 
kılsın, lnkıl~p Tür· 
kiyesi, beşer tari 
rihinin şeref köşe
sini başlı başına 

talia'nın bir izahı çok bir inkisar uyandırmıştır· Bukadar kati 1 memurları yanındaki tarlalar korumak için 
ve bukadar sarih bir durumla kar.ılaşa. ' 

dikkate değer rnahi caklarını herhalde beklemlyorlardr. ltal -
yettedir. Bu yazıda kin yanın iddiaları karşısında Fransız kamo 
ve tehdit alametleri yunun tecanUsü de hayret uyandırmı•tır. 
sezilmektedir. B. Bone- ltalyan gazeteler! bu tecanUste en kUçUk 
nin Fransanın bir ka. bir gedik bulamart'ışlardır . K orslkada 
rış toprak terketmiye 
ceğini birçok defalar 

tekrar etmiş olması 

kalkanlar yUkselmlştır. Tunusta, yerllle. 
rln hUkOmete ba(jlıhkları geniş ölçüde 
tezahür etmektedir.Netice beklenilenden 
bambaşka çıkmıştır. 

keyfiyeti ile alay edil-:...------------------
mektedir . 

Bu gazett Fransız vatandaşlarının 
müsterih olabileceğini , fakat 5ulh 
ve ac!alet davasının temin edilmiş 
olmadığını yazıyor. B. Bonenin be
yanatını fazla itilafgiriz ve bir mil
lelın politikası için tehlikdi buluyor. 

Bu yazının sonunda , 1935 La
va! - Musolini anlaşmasını mefsuh 
ve gayri mevcut olduğuna göre , 
Fransanın 1915 Londra paktının 
13 üncü maddesi hükınünü yerine 
ketirmek mecburiyetinde olduğu 

hakkındaki ltalyan tezi ileri sürü
lüyor . 

Netice olarak, Giornale d'ftalia, 
ltalyanın B.Bonenin hayır'ından te
laşa düşmediğini,bunu kaydetmekle 
iktifa ettiğini ve ömrü vefa edenin 
meselenin ne şekil alacağını görece· 
ğinin söylüyor. 

Bu 5uretle, ltal}'an tal:pleri mu
amması yavaş yavaş aydınlanmak 

tadır. Artık mevzu bahsolan do~
rudan doğruya Tunus değildir . B. 
Çemberlayn-n beyanatı , ne kadar 
mutedil olsa da , ltalyaya , lngilte· 
renin Akdenizde statükonun değiş 
mesini kabul edemiyeceğini anlata. 
cak kadar sarih olmuştu' . 

Bu şartlar içinnde, bugün en zi 
yade göz dikilen Fransız arazisinin 
Somali sahili olduğu tebarüz etmek 
tedir. 

!-ter şPyden önce, Cibuti Akde. 
niz üzerinde deiı'ildir ve ltalya'nın 
bu mıntakadaki bir talebi hiçbir veç 
hile Akdeniz statükosuna dokunmaz 
Fransız Somalısı Kızıldıınizde de 
değildir, bu mıntakanının mııkadde
ratı Süveyşle Babül-Mendeb arasında 
ltalyan-lngiliz anlaşmaları mucibince 
gözttilmiş olan nüfuz mıntakaları 

sisteminde hiçbir değişikler yapacak 
mahiyette değildir. 

Esasen, malumatdar mahafiller
de, 1938 son kanunda, ltalyanın, 
1937 de tesbit edilmiş olan eski 
Fransız-Habeş hududuna itiraz ede· 
cek, Fransız somalısı'nın en münhit 
sahalarıudan biri olan Henloh ova
sını işgal etmiş olduğu ve o zaman 
danberi bu mıntakada Fransız ve 
ltalyan karakollarının çok ç~praşık 
bir vaziyette bulundukları rivayet 
edilmektedir. 

Hadiselere bakılacak olursa ita! 
yan emellerinin yakında Cibuti üze 
rinde sar;;hat kesbedeceği beklene
bilir. 

Ollivier'nin mevkiine düştüğünü yaz 
maktadır. 

Fakat bu teşbih yerinde değil
dir. Emille Ollivier'nin Fransası harp 
ilan etmişti; buğünkü Fransa ancak 
kendisine taarruz edildiği taktirde 
harbedecektir. Bu itibarla hatiflik 
ancak h~sımlarının tarafında ola 
bilir. 

Diğer taraftan Suriye'de dava
nın dışında kalmaktadır; bu bakım
dan, Fransız hükumetinin durumu 
burada beklenen şekilde olmamış· 
tır. Fransız - Suriye muahedesi
nin Fransız parlamentosunca tas· 
dik edilm•si bekleniyordu. Bu tas
dik keyfiyeti, ltalya'ya mandater 
devlet sıfııtiyle Frans:.'. m bu hare· 
ket ine itiraz etmek ve Fransa 'hın 
Akdeniz statükosunu bozmuş oldu 
ğuna fngiltere'nin dikkatini çek
mek fırsatını verecekti . 

Ne de olsa, 1915 Londra anlaş 
masını ileri sürmekle, Giornale d' 
ltalia ltalyan'nın toprak taleplerini 
münhasıran sömürge ve Afrika sa. 
hasma nakletmiş olmaktadır . 

RADYO 
• BugUnkU program • 

Türkiye Radı·o dıfızı}otı postaları 
Türkiye Radyom - Ankara Radyosu 

13.30 Müzik (Solo - Pi ) 

14 00 Saat, ajans haberleri, Me 
teor Ankaro. 

14.10 Türk müzigi-( Şarkılar -
Pi ) 

14.~5 Türk müzig; - ( Saü eser 1 

leri ve taksimler), (Vecihe, Fahire! 

F ersan, Refik , Fer san , Ruşen , Kan 
, Cevdet Kozan , Mesut Cemil tara
findan ) 

15.0015.30 Müzik ( Viyana ve 
Macaı melodileri ) 

17. 30 Müzik ( Dans saati - Pi) 
1 

18.00 Türp müzigi ( ince saz -
Kiirdili hicazkar faslı ) 

18.45 Saat, ajans, Meteoroloji 
ve Ziraat borsası haberleri. 

19 00 Türk müziki- ( ince saz 

Edebi portreler 

Muallimlerle birlikte 
maaş alacaklardır 

Hususi idarelerden maaş alan 
memur ve muallimlerin bazı vila
yetlerde maaşlarını ay başında a~3 -
madıkları ve haftalarca bekledık
leri görülmüştür. Dahiliye Ve~a 
]etinden Vilayete gelen bir tamım
de, vilayetlerce icab eden her tür· 
lü tedbirin alınması ve bu memur 
ve rnualli nlere de ay başlarında 
maaşlarının muntazaman verilmesi 
sinin teminini istenmiştir · 

Vilayetlerin 
\arı abide 

yaptıracak
ve anıtlar 

Bankalar heyetinin kabul etmiş 
1 

olduğu bir karara göre abide ve 
anıtlar üzerindeki tetkikler lstanbul 
da güzel sanatlar akademısinde_ top 
!anmakta olan bir jüri heyetı tara 
fından yapılmasını kabul etmiştir. 
iç bakanlık bu kerarnameye istina 
den vilayetler dahilinde iıışası mu 
tasavver ve mukarrer abide veanıtl 
lar için iç bakanlık tavıit edilmek 
sizin kültür bakanlığı vasıtasiyle bu 
jüri heyetine müracaat dmeleıini 
vilayetlere bildirilmiştir. 

30 KANUNU EVVEL 938 

Gök yüzü kapalı . Hava hafif 
rüzgarlı. En çok sıcak 17 derece. 
Geceleri en az sıcak I derece . 

devam-Beyati ve şevk-efza fasılla 
rı ) 

19.45 Konuşma. ( Dış politika 
hadiseleri ) 

20.00 Türk müziki - ( Klasik 
proğram-koronun iştirakiyle ) 

1-Bestekar peşrevi -( tanburi Na 
man ağa , 2 Bestenigar murabba 
-Gamzenki ola ( Buhuri zade ) 
3-Şarkı-kaçma meçburundan ey 
ahuyu vahşi ( Haşim bey ), 4-Şar
kı - Gayride!' bulmaz teselli sevdi 
ğim ( Mustafa izzet efendi ), 5 Yaylı 
tanbur taksimi ( Mesut Cemil ) 
6-Beste nıgar Şarkı -Ben seni sev 
dlm seveli ( lsmail dede ) , 7 Seba 
Şarkı- bir esmere gönül verdim. 
( tanburi Mustafa çavuş ), Çalanlar I 
Vecibe, nuşen kam, c~vdet Kqzan, 
Nuri H!lil Poyraz, Mesud Cemil. 

fıalya'nın, Londra paktının 13 
üncü maddesini yeniden ileri sür· 
mekle kendi sömürge talepleri ara· 
rnıd~ bir irtibat tesis etmiş olduğu 
na da , işaret edilmektedir. AKiF VE BiR ŞiiRi 

Filhakika, Fransa ve lngiitere 
Almaııya,ya eski sömürgelerini iade 
etmedikleri içindir ki ltalya; Fran
sız ve lngiliz İmparatorlukları har· 
bin netidesinde Afrika'daki sömür· 
gelerini arttırdıkları takdirde kendi· 
sine tavizlerde bulunulacağı hakkın· 
daki ' 13 üncü maddenin bütün şu
muliyle tatl:ik edilmemiş olduğunu 
iddia edecektir. 

Bir nokta daha, Livourne'de çı 
kan Telegrafo gazetesi bir makale
~ınde, Fransız dış bakanının F ran· 
sa' nın bir karış toprak terketmiye· 
ceğini mükerreren tekrarlamakla, 
1870 de büyük bir hiffetle harp 
mesuliyctini kabul etmiş olı1n Emile 

Mehmet Akıf.n ölümünün yıl dö 
nümünde, memleket gençliği büyük 
alakasını tebaı uz ettirdi. Dün büyük 
şair Akifin kısaca hal tercümesin
den bahs~tmİştik. 

Onda şairlikten daha büyük bir 
kıymet ve ölçüde olan felsefi ve ide 
alisi meziyet daima örnek olmağa 
değer kudrettedır. Onun uçsuz bir 
vus'at ve mana tas•yan satırları, 
geçmiş bir hayat fırtıı:asının şaş 

maz, aldatmaz bir a!" sı, bir tablo 
su gibidir. 

dakınız şu satırlaı a: 
Zulmü alkışlıyanıam, zalimi asla 

sevemem: 

üelenin keyfi için geçmişe kalkıp 
sövemem. 

Bıri ecdadına saldırdı mı, hatta 
boğarım .. 

-Boğamazsın kı .. 
- Hiç olmazsa yanımdan 

kovarım 
Üç bı:cuk soysuzun ardında zağar 

lık yapamam 
Hele Hak namına lıaksızlıj!'a ölsem 

tapamam 
Dogduğumdanberidir aşıkım istik 

lale. 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın 

lale 
Y•ımuşak başlı isem, kim dedi uy 

sal koyunum 
Kesilir, belki, fakat çekmeğe g"I· 

Harmanlar yangın teh
likesine karşı içeri 

alınacak 

Demiryolu cıvarında bulunan 
Orman ve tarlalardaki ekin ve har· 
manların lokomotiflerin baca farın 
dan fırlayan kıvılcımlarla !utuştu· 

ğu görülmektedir . 
Bunun için Vekalet Vilayetlere 

bir tamim yaparak harmanların 
Demiryollarından _en aşağı 13 met· 
re uzakta olmasının temiminini is
tf'miştir . 

Teşvik senayi 
muafiyeti 

Teşviki senayi muafiyet ruhsat· 
namesini haiz olanların ruhsat tezke 
resi harcındanda :muaf tutulmaları 
lazım geldiği hakkında maliye vcka 
!etinden vilayete bir tamim gelmiş· 

tiı. 

Son defa şurayi devletçe. t~şvi~i 
1 

senayi muafiyet ruhsatnamesını haız 
olanlar kazanç vergisinden muaf 
tutulduklarına göre bunların ruhsat 
tezkeresi harcından da muafiyetleri 
icap edeceğine karar verilmişti1 

YENi NEŞRiYAT 

Yeni bir Mecmua 

Beden terbiyesi uınum müdür· 
lüğünün "Beden terbiyesi ve spor,. 
adlı aylık bir mecmua çıkarmak 

kararında olduğunu evvelce haber 
vermiştik. Öğrendiğimize göre, bu 
mecmuanın ilk sayısı ikinci kanun 
ayı içinde çıkacaktır . 

Umum müdürlügün bundan baş 
ka, bir haftalık mecmua ile ayrıca 
bir bülten neşretmeği düşündüğü 

haber verilmektedir . 

20.30 Müzik (Folklor - Halil 
bedeli Yönetgcın, Kudsi Tezel tara 
fından. 

.2100 Saat, Eı:ham, Taiıvilatve 
Kambiyo -nukut borsası fiatları. 

21.10 Konuşma ( haftalık posta 
kutusu. ) 

21. Küçük orkestira - Müzik 
1 , Am Schönen Rhein gedenk'ich 
dein ( K. Bela ) , 2 Romanze ( Su 
maıı ), 3 lspanyol serenadı ( Mişeli) 
5 Menuett ( Mozart ) , 6 Seranata 
di baci Mişeli 7 , Libellentaz ( F. 
Lehar) 

22.40 Müzik ( cazband ) 
23,45.24 Son haberler ve yarın· 

ki program. -

Numaralı gözlük satışı 
bundan sonra kaytlara 

tabi tutulacak 

Sıhhat vekaleti numaralı göz 
lük satışını köntrol altına almak üze 
re bir gözlükçülük kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Bu proje pek yakında büyük 
millet meclisine sevkedilecektir. 

Kırgızistan Petrol 
madenleri 

Moskova : 30 - Kırgızistan 

Sovyet Cumhuriyeti arazisinde 15 
adet petrollu parsel bulunmuş ve 
tesbit olunmuştur . 

Bunlar arasında en mühimmi, 
Celalabad şehrine 25 kilometre me • · 
safede Çangırtaş'ta 1932 senesin· 

de bulunan petrol menbalarıdır . 
Burada, çok zengin endiistriel pet· 
rol ihtiyatı mevcuttur ve büyük 
mikyasta faaliyete geçilmiştir. Çan· 
gırtaş'ta iki üç aya kadar 25 foraj 

kuyusu işletilecek, 1939 da bu ku· 
yuların adedi 43 e varacaktır . 

Çangırtaş'ın 8 kilomelte cenu
bu garbisinde de Ak - Meçe! pet· 
rol arazisi bulunmaktadır. Burada 
henuz 3 büyük kuyu açılmıştır . 

!ık hesaplara göre, Ak Meçet pet
rollü ara2isi, 1.200 hektar geniş
liğinde bulunmaktadır . 

Sovyet-Amerikan 
1 

Ticareti 
1 

1 ----süs eyen, bir Ata- , ıiı 

türk haıikası olarak göıüfecr:e 
Hiçbir günümüz cansız. ' 

cansız, imaıısız geçmiyor. H~o 
daha iyiye, daha mükemmele 
ilerleyoruz. ·ııi &ı 

Biribiri ardınca gelen Mı dı 
ramlar ve kalkınmalar, kanı111'11~ 
kudreti besleyen ve ziyadelel 
birer lıayat enjeksiyonudur. 

1 
Dün Atasının arkasından Y_ 1' 

Türk milleti, bu uyanışta, ar0~ 
manda, manevi ve maddi t~e~u 
kıımçılayan ttksif edilmiş bır 
kıvılcımı hararetini duydu: uo 

O .. d .. .. k oO nun ızın e yurume , jl' 
serlerini yükseltmek için, bu. i 
kıvılcım, Türk milletinin kalb~ır
dımağını daima zinde tutaca h,fı 

Diin ekonomi savaşımıııo bir 

sını bu zindelikle yaşadı~: vuıııi' 
bütün dünyanın mesut Turk h 1ıl 
na özendiğini görmk için, bu 
savaşımıza davamdayız. 010 

Bu varlıklı yaşama savaŞleh 
fıızla üzerinde durulması ve ejl' 
miyet verilmesi lazım gelen ~8fıı'r 
sini büyük asker, ayni zama.~ k· 
yük iclimai taktisiyen At~ı~r kur 
ha cümhuriyetin temellerıııı 
ken k,.şfetmişti: ıur. 

"Kılıç kullanan kol yorU t ~ı 
k ve hayet kılıcı kınına oyar Si 

kılıç küflenmeye mahkum ofu~iW 
pan kullanan kol ise gün r;. 

Moskova : 30 _ Son onbeş se- daha ziyade kuvvetlPnir ve 
8pra~' 

·ı A kuvvetlmdikçe daha ço~ to . 
ne içinde Sovyetler Birliği ı e me- malik ve sahip olur. " ek isW 
rika Birltşik Devletleri arasındaki "Selameti hakikiye-' erkrn ıandı' 
tl·caret mübadelesi çok artmıştır. k k k d ·-r.rek 3 ~ yorsa ço an OY çO 
1935 Temmuzunda imzalanan tica- ff · 1 'en soor• ı 

ğımız muza enyet t"' ·cart' 
d '- k 1 . t tı 1 ret muhadesini. aşağı aıı;İ ra am a· fedakarlık yapara~ zıraa • ıır ı 

d b 'k b' f · ti' adılll rın tebarüz ettir iği, üylı ır aa· sanat sahasında ,ınıye 1 , 

liyet takip etmiştir: yörümeğe bakaııı.. · 
3

at et 
Ek 'k Hlığımızın ıır f11"" 

(Dolar olark) onomı d • rıııt 
hesinde dt m.affer ola agı n ~oıtf 

1934 Nmerikadan ithalat : 14.· hakkaktır. /'karada toplana_ 
997 .308 Amerika ya ihracat ; 12.- b' b u müjdelemektedır. 'jo· 

ra ıze ' h ·ık gı 
337 .647 B" .. vazifesinin da a 1 .1o 

1935 Amerl.kadan 'th 1 t 24 UY!. I" .. k" .. de dioltl ·ı ı a a : .• 1 rinde·OY uyu oyun slıl 
17 e b' 1 te 742.853, Amerikaya ihracat; . ve bi;n ihtiyaçlarını ızza od•' 

753,511; J ede· sayın lnönü Türkün b~:~ ı•' 
1936 Amerikadan ithalat : 33.- dı Ve bu Ulus daha nice nı , 

427.139, Amerikaya ihracat : 20.- 1 f'ere gebedir. grt) 1 

l Başbakan Celal Bayar, koO 
513.78l; çış nutkunda: sek 

1937 Amerikadan ithalat : 42. "Faal nüfusumuzun yüz deJer ırl 

700.000 kil ediyor" dedi. 
900.000, Amerikaya ihracat ; 301· san birini ziraatle iştiğal eden 

mez boyunum, Bu ne sihirkar rakam!.. r ıi 
d b. yiv K•nayan bir yara gördüm mü ya Ayni zaman a ır sena . e

1
,io 

• - 1 k . l TürkıY ... nar ta cığerım .. _ --------- 1 caret mem e etı o an rıı'''" 
Onu dinlemek için, kamçı yeri"'., ı ı Kı·ralık ko"', bunlardan daha çok bir ziraatenı:io 

ç.fte yerım lekeli olarak tanınmasına - ı f-le' 
Adam aldırma da geç git diyemem ı d .., • topraklarımıza güvenerek -:-ı içio 

aldırırım egırffief zamrıdan fazla önem verrnerıı• şvi~ 
Çij!'nerim çiğnenirim, hakkı tutar Y" ğ' .neıkezinde bu rakam lıize ~n tabii bir te 

kaldırırım ure ır ovasının 1 b' k" oluyor. ıarıo'" . . 'd t' ' o an ır oy s Zalinıın hasmıyım ama, severim ıyı varı at ge ırm!1 k . 1 t Büyük ziraat mutahassı ça~ 
1 1 d . . k' . ı ece tır. s e f dan •· 

maz umu eğırmenı ıraya . .. ve memleketin her tara ın . ,-.ıır~• 
1 . 'd h nıze muracaat h d 1 1 rın • 1 yen erın ı are ' rı lan muta assıs " eıı;e e . , ıııa 1 

ları, ettiği kongre çok ümıd ve~~c~ g~ı· 
Bu fıkir örgülf'ri, hazine ta

şıyan, altın külçeler yüklü bir ker
van gibidir, Paslanma;an, kıymetini 
kaybetmiyeıı altını benziyor tıpkı 
bu kelimeler! 

__ c_. --- _ yettedir. Köylümüzün yüıun~eııı'I· 
·----- dürecek ve zirai varlığımızın la' ve 

!erini sağlamlaştıracak karar . 
tedbirler alınmaktadır. ındak' 

Artık köylümüzü rnaY3\uılu· 
cevheri hatırlamak suretiyle 

Akif orta çağdaki vatan şairle· 
rinin en mesududur. Çünkü, bizim 
neslin içinde de yaşadı. Daha büyük 
bir bahtiyarlığı da unutulmak leh 
likesine asla düşmP,diğidir. 

~vi. ·Ta, .. 

Bu f'e nöbetçi eczane 
er.icami civarında 

Jros eczahanedir 
layabiliriz: a: fşıe 

Daima çalışma ve başarm /eri· 
kanımızın özündeki enerjinin1 ,.ıÇ VEHBi EV 
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Telefon 
ASRİ 

250 A s 
Enfes 

r 

Türk musiki ve şarkılarile 

i-- -A 1 

bezenmiş ikinci program ••• 

a r a y 
1 

Telefon 
ALSARAY 

212 
Sinemaları 1939 yılının bütün halkımıza uğurlu, şanslı olmasını dilerler. 31-Birincikanun-. Cumartesi akşamından itibaren ( MIHRACE.NİN GÖZDE.Si ) misılsiz 

mütemmimi, Hit saraylarının esrarı, yeni ve eski Türk musikisinin en nefis parçalarile bezenmiş oi~n 

eserinin 

(H i N T MEZAR 1) 
l_ 

Şaheserler şaheserini sunarak sayın müşterilerini davet ederler A YRlCA : EBEDi ŞEFiMiZiN KIYMETLI NUfUKLARI 

Kişeler her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz Sinemalar sobalarla 
ısıdılmaktatır , ____ ,/ 

Cumartesi gündüz 2,30 matinede : 1- Yirmi asrın Güneşi 2- Mihracenin gözdesi 
10129 

Yılbaşı gecesı Alsarayda pıyaugo vardır. Şansınızı deneyiniz 

ÜLEN AKTRiS 
Nin büyük bir 

artist ruhu· taşıdığı r Yazan ~ 
nı gö•teriyordu; HİKAYECİ 
ehemmiyetsiz ve ~-~~------~· 

takallüs ederek göz 
leri dehşet ve ız 
tırap ifade etmişti. 

Birkaç saniye: müd 

çok tekrar edilmiş 

basit bir sahneyi heyecan verici bir 
şekle sokmuş, 

sinirleri kesen , boğazı tıkıyarak 
nefes aldırmıyan bir vaziyetle bulu 
herkesi hayran bırakmıştı. Salonda 
bulunaıı yüzlerce çift göz en ufak 
ha~ekatıııı merak ve heyecanla takip' 
edıyordu Ninin erkek partöneri de 
çok iyi oynuyordu. 

Böyle bir san'at harikası birden 
bire-nasıl vukua gelmiş, Nine ne ol 
muştu? Halbuki sahneye her zaman 
k' 'b' 1 il''. 1 .aptal aptal gelmiş ve meş . 

r_ıncı .. gerdanlığını göğsünde, her-
1~ gorebileceği bir vaziyete getir 

1, 

e birdenbire tavrı, haıeketi ta 
~am değişmiş. tam tabii büyük 

ır san~tkarın ancak yapabilecği bir 
oyun gostermişti. Bu da tam kendi· 
s'.le _oynıyacak aktörün sahneden içe 

rı g~mesile baslamıştı. 1 
yunun bu sahnesı fazla merak 

vere~ek bir şekilde değildi, Yeni bir 1 

şey e yoktu: Vaziyet, cevaplar, ha 1 
reketler tamamiyle eskimiş bir ü•IÜ
bun ve telkinin eseri idi. Burada J 

mevzuıı ba hs ı k . f o an şey, arısının ısra 

ve deliliği yüzünden mahvolunan bu 
1 

~yeti kabul etmiyerek kaçan 
bir karlının kocasınııı hayati idi. Bu 1 

nu oınıtmak için de kadın ve erkek 
artistlerin ya;>acakları hareketler 
söyliyeceği sözler, yüzlerce, binler~e 
defa yapılmış veya sörlenmişti. 

B~nlarla, dolu bir tiyatro salonu 
nu .alaka iar ekmek :çin. yüksek bir 
san at eseri, dehası lazımdı . 

Ve bırdenbirc Nin bu sanat kab 
iliyetiıe, <lehısına m~lik olmuş gibi 
göründü. Caıi hareketini, gösteriş 
tavrını bıraktı, kibirli ve ahmak bu 
mahlnk halinden çıkarak heyecan du 
yan bır kadın rolünü oynamıya baş. 
!adı. 

T· . ıyatrodakılcre bakmai'Yı ve ıncı 
lr.rini okş1 ğ k oh ma ı unutara , ayret ve 
lıeyecın if~de eden t.bii bir hareket 
te bulundu p k . · b' d · ra gıymış ır a amın 

-kocası -gözlrrinden hiddet saça· · 
· : sahneye giriyor ve üzerin• doğru 

;celıyordu. O vakıt, h;ssiz, tazı gibi j 
duran Ninin canandığı, heyecanlandı 
ğı görüldü, Kocanın katı ve tehdit 
yüzu karşıoında, !azını gel~n hareke· 
ti. ~ korkuyorum 1 Bana fenalık etme 
yınız. ) diyen bir VdZiyeti ifade eden 
hafıf bir geriye doğru kaçış ne ka 
tlar güzel bir tesir husule get·. · t' ı.mış ı, 

. Ve derhal, oyun devam ederken 
Nın, ken~ini bu oyunun icabına git 
tikçe kaptırarak daha canlanmış kor 
k ı· . ' u a aımı gösteım•ğe başlamıştı. So 
nra da hndısini boğazından yakalı 
van ellerin arasında çırµınmış, yüzü 

detle seyirciler, te 

gayyür etmiş bir çehrenin bütün 
safahatını gösterdiği bir can çekiş 

meğe şahit olmuşlardı. 

Ve aktris, oyuna devam ederek, 
başını geriye doğru düşürerek, saçla 
rı çözülerek yere yavaş yavaş çökün 
ce salondaki halk dayanmıyarak, oy 
uncuları uzun uzun alkışlamıştı. Her. 
kesin yüzünde takdir izleri kunuy ' 
ve sahnen;n esasında yapılan bu de. 

ğişikliğe kimse aldırmıyordu, Çünkü 
1 

koca, bu şekilde hırpalandığı karııı

nırı dizlerine kaparıaçağı yerdf', hare 
ket etmiyen kurbanını yere bırakmış 
bir lahza elleri, sıkmış olduğu boyun 
etrafında durmuştu. Sonrada ayağile 

yerde baygın yatan karısını iterek, ı 
gözleri kan çanağı içinde, ayağa kal
mış ve başını çevirerek sahneden j 
dısarı çıkmıştı. 

Yeniden bir alkış tufanı, bu sefer 
aktör için koptu. Filhakika o da, Ni 
ne oyun arkadaşı olacak bir kıymette 
idi. Neticede her ikisi be fevkalade 
oynamı•lardı. 

Bu ölüm sükünu içinde, Nin, ha 
la yerde baygın yatıyor ve oyunun 
bu şekilrle uzaması seyircilere bir ür 
perme vermeğe başlıyordu. Bundan 
kurtulmak veya gerilmiş sinirlerini 
yatıştırmak için mi ? Her ne hal 
ise küçük alkışlarla aktristen bir ha· 
yat nişanesi görmek istediler. Fakat 
bu da bir:netice vermedi. 

Sessiz sahne üzerinde aktrisin 
uzanıp yatması artık sinirleri heyeca 

na getirmeğe başlamıştı. Bu heyecan ve 
endişe, kulislerden şaşırmış aktörle. , 
rin çıkarak yerde serili duran Ninin 
etrafına koştukları gorülünce, korku 
ya tahavvül erli. 

Hu sırada perde de iniyordu. Sa 
lonun ıçinde gürültü ve şaşkınlık ba 
şlamı~tı. 

( Ne oluyordu? Bir kaza mı? 
Temsili neden kesmişlerdi ?) 

Koridorlara doğru koşuşanlar 
oldu. Ağızdan ağıza bir haber do· 
!aşlı: (Nil Valreni öldürmüşler ve in 
ci gerdanlığı çalııımış I) Ve bu her· 
kesin gözü ÖnÜn·fo geçmiştir. 

Bir müddet sonra daha fazla 
tafsilat gelince, yabahcı bir adamın 

sahneye girmesiyle şaşıran ve heye· 
cma düşen aktrisin harikulade dC'
ğişikliğinin esbabı anlaşılmıştı. Her· 
kesi coşturan o korkunç şiddet sah· 
nesinin hakiki bir mahiyet aldığı da 
öğrenildi. 

Meçhul bir adam, Ninin sahne 
arkadaşının locasına girerek burnu 
na klorofo·m dökmüş bir menrlil 
tıkam ş ve aktörün elbiselerini giye 
relc sahneye çıkmak cür'etini gös· 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

1939 SENE.SİNE MEVSIMfN E.N BÜYÜ, E.N GÜZE.L 
ve çok hissi bir filmi ile giriyor. 

BÜYÜK RUS EDiBi (P U Ş K 1 ~ 1 N) POSTACI ROMANINDAN 

MUKTEBES VE EMSALSiZ ARTiST HARRfY BAUR 

Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan Fransızca Sözlü 

VATAN 1 

:~ H~S~~lfl 

Hissi, Müessir bir Mevzua sahih bUyUk bir dram 

Pek Yakında: Pek Yakında 

ENDÜl~ÜS GECELERİ 
ismini hiç bir zaman unutamıyacagınız 

IMPRIO ARJE.NTINA nın Şaheseri 

BUGÜN 2,30 de 

Sonsuz istek Üzerine Şahane Tango ve Tarzanın 
2-3-4inci kısım 

TAN SİNEMASlsayın MU,terilerln Yeni Yılını Candan Kutlar 
10110 

Seyhan Barosundan : 

Avukatlık kanununun 111 inci 
maddesi mucibince teşkil edilecek 
haysiyet divanına gösterilecek na· 
mizetin seçilmesi için umumi hey' 
etin toplanmasına idare meclisin · 
ce karar verildiğinden s .. yhan ba
rosuna kayıtlı azanın yevmi içtima 
olan 16-1-939 pazartesi günü 
saat 15 de ticaret odasına gelme · 
lcri ilan olunur 

Baro Reisi 

10128 

Belediye Riyasetinden: 

Her gün sabahleyin saat sekiz 
de ve gurup anırıda ve Ulusal bay . 
ram ve G<nel t•tiller ve hafta tali· 
li günlerinde bayram veya tatilin 
başladığı saatte bayrak çeken yer
lerın bayraklarının aynı zamanda 
da çekilip indirilmesini temin et· 
mek için saat külesindeki canavar 
düdüğünün çalınucağı ilan olunur . 

10131 

Satlık çiftlik -ı 
Toprakkale istasyonuna on da 

kika mesafede gayet mümbit bin 
beş yüz dönümdür. Ayrıca va•i otla 
kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada 
nada Kalağoğlu fabrikası kaışısm· 

da 49 numaralı eve muracaatları. 

4 10 10121 

termişti. Tabiatile, İşini becermek 
için de oyU<ıun neticesini değiştir

mek mecburiyetindtı kalmıştı. 
Heyecan ve zukten titreyen bir 

seyirci kütlesinin önünde de 7.avalh 
aktrisi boğarak .ierdanlıiını çalmış. 
t ı. 

Belediye Riyasetinden: 

1 - E.vvelce açık eksiltmeye 
konulduğu halde talibi çıkmadığın· 
dan ihale müdrleti on gün uzatılan 

Belediye memur ve müstahdemİ'.lİn 
den itfaiye efradı, temizlik işlf'rİ a· 
melesi, l:ıahçuvan ve bckçiler için 
180 takını elbisenin dikme işi ay. 
rı, ayrı ve şartnameleıi mucibince 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak elbiselerin ku 
maşı Bel ediyeden vtrilecektir. 

3 Dikme ücreti muh ımmine 
si itfaiye efradı ve şöförlerin (140) 
temizlik işleri memur ve amelesinin 
277, odacıların '80, bohçuvan ve 
bekçilerin elbiseleri için 125 lira O· 

lup, tamamı 622 liradır. istekliler 
işin taınamına veya her hangi bır 

kısmına muhassas olmak üze re f'k· 
siltmey.. girebilirler, 

4 - Muvakkat teıniın t yukarda 
gösterilen muhammen bedellerin 
yüzde yt>dı buçuğu ni s betindedir. 
Temina tlar ihal < gününden bır gün 
evvel Beledive muhasebesind t n ve· 
rilecek irsalıye ile Adanı nıal sandı · 
gına yatırılacaktır 

5 - İhalesi İkinci Kanunun 12 
inci Pe rşembe günü saat cınbeştP. 
Belediye eııcümeninde yapıi a c .ık
tır. 

6 - Şartnameleri g örmek iste
yenler heı gün Belediye yazı işleri 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

7 - Eksiltmeve gireceklerin i· 
hale gül\ ve sutinde mal sandığına 
yatırmış oldukları tem İn•t makbuz· 
lar;y)e birlikte daimi encü . ııene müra 
caatları ilan olunur. 10132 

Kayip Köpek 

ir Kurt Köpeğim kayip oldu 
bul getireni memnun edeceğimi 
ilan erı . n. 

Doktor 

C Muzaffer Lokman 

• 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

Ôtedenber sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık· 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı INCl kolonyalarından pek memnundurlar. 

Çünkü; 11\CI k olo nya l arı Paristen hususi olaıak cf'lhedilen esanslarla 
mal edilme ktedi r. 

Bilhassa ( 80) derecelik İnci Limon kolonyası'nın 

Bir damlası insana taze bir hayat Bah~der. 

Kalbinden, Ciıterlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelık Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı, Yeri: 
10 - 30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 

9988 fiii' e ır llıı a 'il: ~ ırıı c a 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 
/\11111ın \ o: a l'J ! ll.11./ııı/ tmılıı . .! /16/ J<J.l/I 

.\<'§rl tu11/11: 11171 J<J,'JH 

- Dünden artan • 

FASIL: 2 
Mali hükümler 

B) Türkiye Ciimhuriycti Ziraat Bankası elile 2056 sayılı kanun ıla. 

iresinde şimdiye kadar tedvir olunan buğday nlım satım işleri sebebile 
buğday teşkilalının teçhiz edildiği bılcü'llle demirbaşlar ile adı geçen 
bankada Hiiküınet nam ve hesabına bu iş içi.ı açılmış kredi dahinde hi· 
rikmiş paralar ve Tiirkiye Cü'llhu riyeti Zıraat Bankasının bu teşkilatın 
faaliyeti neticesinde Hükümet lıesJbm• iktisab ettiği bilnmum haklar; 

C) 2253 sayılı kanımla ihdas edil.niş bulunan uyuşturucu maddeler 
inlıisarının lıir buçuk milyon lira sermayesine aid mcvcud nakdi ile ala
cakları ve kendi malı olan afyon stokları ve demirbaş eşyası ve iktisab 
edilmiş büllin hakhrı; 

Ç) Devletçf' tahsis .. dilec•k paralar; 
D) Devlet" vı-ya E.evlet mii e ssı-selerinf' aid olup ofis ·n teşkil maksad· 

!arına uygun malıiy e lt e bulunan diğer menkul ve gayrim--nkul mallardcn 
İcra Vekilleri Hey•ti karnrile ofise devrecilecekle r; 

E.) 2303 sayılı kanun hükümlı-rin e gör e yaptırılmış olup da Türkiye 
Cünıhuriyeti Ziraat Banbsııım elinde hulıınan sılolar ve müştemilatı am· 
b r ve ikanı .. tgahlar. 

Maddı- 13 - Ofisin ihtiyat sermayesi, ofis işl e rinden tahakkuk ede. 
cek s~fi karlarclan ve Devletin her yıl ltıttiyat sermayesi naınile ofise vere· 
ceği paralardan tı-rekkiip .. der. 

Ofisin işle:melerinden ıll~teve lli J zırarları, ofisin teklifi ve umumi he· 
yetin kararı üz rine ihtiyat serma 0 e ile kapatılır. 

Bir yılın zar~rını kapalıııak için evvelki yıldan müdevver ıhtiyat ser· 
maye kafi gelmediR-i takdirde aradaki fark Hiıkıi netç~ ihtiyat srrmaye 
hesabına bilançoyu takib eden ilk allı ay z,.,fın:la tediye olunur. 

Madde 14 - Buğday için 2 inci maddenin (A) bendinde yazılı ol. 
dıığ'u şekilde tesbit edilen normal f:atlarla iç ve dış piyasaların fili satış 
fiatları arasında ve 2 İnci mad ·lf'nin (B) hendindP yazılı satış fıatları ile 
ofisin satın alma fiatları arasındaki farklar ve mümesıl ahvdlde Hükıi· 
met kararile ofisin alelumu 'n ticaıi muamelelerinde husule gele-n fiat 
farklarile buğdayın maliyetini indırm•k maksadile silo m 1sraflarında ic
ra Vekilleıi Heyetince yapılmasına karar verilen tenzilat farkları gibi o· 
fis aleyhine tahdkkuk eden açıklar Hüküıııet tarafından tediye olunur. 

(Sonu Var) 9583 



TAN 
Bu 

Sinemasında 
akşam Vatan hasreti 

54 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KlLO FIATI 

En az ı E.n çok 
Satılan Mikdar 

K. - s._ K. S. 
•- ,_ ,__ -----

Koza = 8,62 8 75 ..- -

1-36 33 
27 1 

Piyasa parlağı • 
-~""----•------Piyasa temizi • 

_ı 
1 -
1 

Klevland 41 1 41,75 

YAPAGI 
Beyaz 

-Siyah 1 1 

ÇIGIT 

1 ı 
1 1-5 4,12 

Yerli "Yemlik" 
" "Tohumluk_" __ 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbns ----.. Yerli ------'-- -----.. Men tane 
_Arpa 

Fasulya 
-Yulaf-:...--------

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

412 , __ 
,_ 

--

Dört y~dız Salih 
üç " ,, 
Dört yıldız Doğruluk 

4,50 

-
-

-
1 

u N __ ,_ 

üç " -
~------------------ ·~---Simit ,. s. / Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

1 

1 

1 

--
·-

-
. 
-

üç " .. 
---'-----'-'----..;.;_-------ı·~--~·-

Simit .. 

Kilo 

.. 

-

Liverpol Telgrafları 
30 I 12 I 1938 

Kambiyo ve Para 

Pene Santım 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır ı 5 24 , _l,,,,...ır_eı ___________ ı----
---------------- --4- -

88 
Rayişmark 

2. Kanun Va. F (F ---•--------- --•- - rank ransız) 3 31 
__ M_a_r_t ------''.;.....' _______ 4_ ~ Sterlin (İngiliz ) - 5- 87 
__ H_in_d_h_a_zı_r _____ , __ 4 1 10 Dolar (Amerika) 1251 79-

Nevyork 8 1 33 Frank ( İsviçre) 00 00 

Dünyayı 939 model SABA 
radyolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade Yüksek 

itina Kalite 
Senelerce takibedilcn SABA ~öhrt ti . 1938-1939 s< nfsİ mevsiminde 

d2hi 2)nİ ~cl.nti hkilefrri~tir Ctrck E1tklr ık H" gtıık Mtkanik nok
talarında son derece hassaslık. 

Sa ha radyolarında kullanılan madde cinsi sayesinde bir dünya 
rağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . 

HALIHAZIRDA T AKRIBEN SATILAN VE SAYISI BiR 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELERi SAHiPLERiNi 

SON DERECE MEMNUN El MIŞTIR 

Sizde memnun olufsunzu bir Sa ha radyosu evinizi şenlendirir 
ve size daima neşe getirir. 

Satış yeri - Hükumet caddeısinde 

Ömer Başeğmez 
Ticuethanesi Telefon - 168 

il 

il 

l ı 

S:SLZ ::z::ı:: 

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği fabrika
ları anunim şirketinden : 
Kayseri Bez fabrikamız mamulatı 12 ve 16 numaralı te:C kat iplikler a

şağıJaki fiatlardan Kayseride vağon teslim şartiyle satılmaktadır. fsti · 
yenlerin fabrikaya veya fstanbulda şirket merkezine müracaat edebile· 
ceklerini bildiririz. 

12: Numro Tek kat (Vater) paketi 415 
16: " .. • " .. 480 

10126 30-31 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan , Çin ve Cavadan doğrudan dotruya müessese na. 

mına getirilen rn münt~hap. taze ve lcckulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır. , 
Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

li 
Adanacfa : Ali Riza Ktlleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 

1, bakkaliyelerde satılır. 
Umumi depoları i f.stanbul Tahmisônü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

' ı altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

Osmaniye Belediye Reisliğinden : 

Osmaniyekasa~ asının Elektrik tesisatının yapılması ıçın 8515 lira 
20 kuruş keşif bedeli bulunan alçak tevettür şebeke ;İnin yapılması aşa 
~ıdaki şartlarla 12/12/938 gününden itibaren (21) gün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

1 - 8515 lira 20 kuruş keşif bedeli bulunan kaHbanm alçak tevet. 
tür şebekesi montaj ve malzemesi keşif ve fenni şartnam~sinc uygun ola 
caktır. 

2 - Fenni şartname ve proicyi ve haritaları görmek isti yenlerin be· 
lediyemize müracaatı. 

3 - Eksiltme 2/1/938 günü pazuteıi ıaat 16 da belediye dairesinde 
ihale olunacağı, 

4 - Eksiltmede açık pey sürüleceği. 
5 - ihale bedelinin 0/0 7 buçuğu muvakkat teminat olarak alınacak. 

tır. ihaleden sonra 0/015 şe iblağ edilecektir. 
6 - isteklilerin alçak tevettür şebekesini fenni bir şrkilde yapma· 

ğa salahiyeti fenniyeyi haiz olduklarına dair Nafıa vekaletinden veya her 
hangi bir vilayet Nafıa direktörlü~nden ve!İka getirmeleri lazımdır. 

·ı - Alçak tevettür şebekesi ihale gününden itibaren üç ay zarfında 

bitirilmediği takdirde mütf'ahhidin kat'i teminat parası irat kaydolunacalr 
ve ayrıca müteahhid hesabına Bdediyece ikmal olunacaktır. J 

8 - Şeb~hnin fenni ş; r 'name ve projeye uygun oldut•1 Nai :elci
letince tasdiki müteakip ihale bedeli Belediyeden tediye olu• aktır. Tas· 
dik masrafı Belediyeye aittir. 

9 - Şebeke fenni şartname ve projeye uygun ol 11adıt• takdirde be. 
lediyece müteahhit hesabına ikmal olunacaktır . 

18 - 22-~7~ 

il' • f ' 1 

. Kumbar~ btri 

.... 9490 64-90 
________________________ ..... __________________________ _ 

·~ · 

Elektrit radyoları 
15-2000 metreye kadar her 

tulümevci alır. 

Lambaları son sistem kırmızı 

tiptir. 
Bata• yalı cinsleri vardır. 

A 

Evrendilek kitap - KA-
GITEVI 

4-4 G. A. 10104 

. ...,. ; . .., 
'\ . .,,; 

• '\ 1 
1 • • 
·'...;:.: { 

HARRY BAUR 
Tarafından temsil edilen 

Xll! === 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soyk 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul 

Muayene~nesi: Divanyolu cümhuriys.t mekt 
karşısında 

6-156 10116 Numara: 

... .---~----~--_.... ______________ .... --;,,--------~ 
lf\lUJIM113>AH'2A 
CAN V<UD.TAlll 

o,. Muzaffer LOkrn 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını 

ba,şlamıştır. ;...:,. __________________ .---·--~-----
• , 

,,________________ -------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
-

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berli
1 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı Abidin ı 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt:Y 

ahanclc · .ı 
rınıe 

caddesinde M 
at 12-s ···ı • og . a. 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Ziraat Mektebi talebesine yap· 
tırılacak harici elbiselik 216 metre 
mektepte mühürlü numunesi mevcut 
hercke fabrikasmin 510 kalite nu 
maralı lacivert renkte ve beher met
resi 450 kuruş muhammen bedelli 
kumaş 231121938 tarihinden itibaren 1 

9/1/939 Pazartesi günü saat 14 de 
eksiltmesi yapılmak üzere 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye kon)Jlmuş 
tur. EksiltmeVilayet Ziraat M'dür 
lütünde toP.lanacak satın alma komi 
~yonu tarafından yapılacaktır. 

istekliler bu müddt t zarfında 
mektepte mevcut mühürlü nümune. 
yi ve şartnameyi görebilirler. ihale 

Abone Şartl ----
12 .Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Dış nıeııılc 

b dt:h de~ ş IC?. }'a iZ 
e .-..edilir. 

-ıarn"· 

'l _ ilanlar ıçın 

l cciilınclıdir caa · 

günii 0/07,5 nisbetınde depozito pa· Uınumi neşriyat m 
ralarını mal sandığına yatırarak kom 

Macid Gu·· siyona müracaatları ilan olunur. 
22-28 -31-4 10105 Adana Türksözü m 

........._. - ---------.ırw-... ---·------- _.,,.,,_ . ·- -


