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Büyük Şef Atatürkün ! 
sıhhatine ·dair raporlar ' 
9iRiNcı· RAPOR lslan~u~.: 8 (Rı · 
U • yasetıcuınhur • 
ı1~~rnı Katıpliğınden )- 1- Bugün sonteşrinin seki 
~- cı Salı günü saat yirmiüçte Reisicümhur Atatür· 
t~'b· sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir 

1Pleri tarafından verilen rapor ıkinci maddededır: 
b, 2 ·- Bugün saat onsekiz otuzda hastalık birden
~,: normal seyrınden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi 
de,ıhtleri yenıden ciddiyet kesbetmiştır . Hararet 

ecesı 36,4, nabız muntazam 100, teneffüs 22 dir, 

İ KİNCi RAPOR lstan_b~ıl .~ 9 
( Reısıcuın· 

hur Umumi Katipliğinden )- Reisicümhur Atatürkün 

sıhhi vaziyetleri hakkında bu sabah saat onda veri· 
len rapor geceyi rahatsı:t. geçirdiler . Umumi halle· 

rindeki vetziyel cıddıyolını muhafaza etmektedir. H.~ ı 
raret derecesi 36,8, nnb z muntazam 128 , toneffus 

28 dır . 
( 

Q Müdavi Tabipleri Profesör Dr. Neşet Ömer lrdelp, Profe~ör Or. Mim Kunıal 
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· Sertel 1 Or. M. Kamil Berk, Dr. Abravaya Marmaralı . ( a. n. ) 

Öko. Dr. Nıhat Reşat Bel· ( 
Atkl]r, Profesör Dr. Süreyya { 
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KARABÜK 
YAKINDA 
IŞLEMEÖE 
BAŞLIYOR 

F ransadaki particilik 

halk 
devam 

Mart da 

cephesi daha 
edecek mi? 

Tü rk 

Demiri dökülecek 

1 

Bay Blumun 
"""buı : g Te,rlnsanl) Paris: 9 (Radyo)- Sabık müste· 

Q· 1 şarlardan Moş. sistematik bir şekilde 

1
1
r lllüddet evvel Londraya git· kararnameler ;ıJcyhinde bulunmakla 

\ı0 an Karabük demir ve çelik fab- beraber, Daladye hükümeti tarafından 
rj~.inşaat direktörü B. Hokinson ittihaz edilen hatııhareketin kendisi· 

ızc gelmiştir. ne emniyet telkin etmediğini söylemiş 

Hııtip, sosyalist partisine, komü· 
nistler aleyhindeki mücaddeye iştirak 
etmemesini tavsiye etmiş nihayet, 
koministlerin iştirak elmiyece~i 
bir kabine kombinezonu mümkün ol· 
duğcnu söylemiştir. 

1Q~ liopkinsoıı l.ondraya, onümüz· tir. 
ııı art ayından itibaren kısmen 
'\'le_ başlayacak olan fabrikada, 
~ ltıutehassıslarile teşriki mesai 
\·:.( olan Jngi!il mütehassıslarının 

tıı 1 etrafında şirket merkezile gö· 
,

11
'tc gitmişti. Bugün yine Lond

~ ~elecek B. Maylos adında bir 
r d' 
Ilı" ı rektörle birlikte Karabüke 
~ ıış olacaklardır. 

ı. iltabük demir ve çelik fabrika · 
·11111 "b' 
, ır uuınaralı izabe ı>cağı., iki 

Bu mevzuda bay Bium'da beya· 
natta bulunarak iktisadi ve ma'. i saha 
da partinin memlekette yaptığı pro· 
pağandaya bir esas olarak eski pla· 1 

nı tasvip ettiğini söylemistir. Bu plfin' 

noktai nazarı! 
Ayan nırclisi tarafından reddedilerek 
Blum kabinesinin sukutuna scbeb ol· 
muşlu. Ray Blum, halk cephesinden 
bahsederken, komünistler aleyhinde 
açılan mücadeleye iştir&k etmemekte 
meclisin mii:tefik oJduğ'unu söylemiş 
ve sozlerine şöyle devam etmiştir. 

-"Sosyalist partisi de Radıkallar 
ve koınunistler aleyhinde uzun bir şı· lı 
kayet listesi tanz•m edebilir. Fakat 
parti böyle bir şey yapmak hakkında I 
halkçılar cephesinin ihdasına amil o· 
lan sebeblerin henüz oıtadan kalkma 
dığı zannedilmektedir. Bununla bera· 
ber çekildiği takdirde halk cephesi 
mevcudiyetini idame edemiyecektir. 

Parlcınento gurupunun vasi sala· 
- Gerisi ikinci sahifede -

ı.ıçriılı izabe ocngı,, da Temmuz j 
;_bitirilerek -anahtar te:lim e !-----"------------------ -
t,. lir 
~ . ! 
~otbrıka ın bütün k ısımluının İn· i • 
, -ıtcrcılc dcv,ıın ı· lm.ıl,ıcdır İlk 1) ... , 
~ "·ıbc ı)c.ıld.ıı ı, ıı.ı ı.omıiı ve- ı: 

•ıl.ın ••ok oc:.ıkl.111,. ııın ve t: 
1 

t·lı, ılaı ı..hııııl 111 11 ıuıı lı.tmcsi ı ' 
ıtnı kıcdn. r. 

tı ık kısıınl il 111 inş ısı . lıcnıcn onii r 
,.~ 1 ikı ny ıçıncfo bitmiş bıılm:a 
~ · O.ıua:ı s ,nra " b r ııu nar.ılı 
hu oc~ğ'ı,. bıtccek tir ki, Mar: a) ı ı 

Yuksek fırın alcşlenehilecek. 

'teıı· 1 1939 senesi Mart ayının bi· 
~da l\arabük demır, çelik fabrika· 

kı demir dokülmei'e başlanmış 
il tr, Bu tarihte henüz çelik ya· 

lnglllz Kra tl çocuklarlle b er ab er 

~a d 1 . "k d . . . 1 d ' I k a ıı pı · emıra ıma c ı e. r lır, 
~l~~llluz. ayından e\'vcl (ıld nu· 
~tı 1'ibe ocaği,, ile birlıktc. f.tb· 1 
(çili son kısımlarını teşkil edecek 

ltıııc ıkhane) ve (haddehane) de 
~il 111\ınış bulunacaktır. ı 
t~~:ilbük fabrik.ilaıının gerek ilk. 1 
ı il\ lam inşaat devresinin tam<!m· 
y tilsinıl~ kutlanacaktır. j 

~ek rırııılcırın ateşlenmesi :l· 

'~ rasscı .. inşd şiı ketinin sahibi 
Qı .,,:~rt ve bir çok dırcktörler 
r. " sr~lcp K.ırabüke gidecek· 

1 llııd 
ı 11ıtıı sonra üç sene için lngiliz 

iNGiLiZ KRALININ 
NUTKUNU TENKiT 

Avaın Kamarası n1uhalefet lideri, Kralın son 
nutkunda birşcy bulamadığını söylüyol' 

FRANSA REISICÜMHURU YAKINOA 
INGIL TEREYE DAVET EDiLiYOR 

Londr .. : 9 ( Radyo ) - Av a m Kamarası bugUn toplanmı,br. 

Kamaranın muha lefet llderl Ba y A ltf, lnglllz Krahmn son nut. 
kunu mevzuu b ah sederek u zun tenkitlerde bulunmuş ve Kr ahn 
nutk unda ehemmlyetll hiçbir nokta y a tem as edllm edl§ln l 

Zonguldakta Deniz bankın faaliyeti 
Kömür b:lyramı çok 

hararetli oldu ,On iki vapurumuz daha 
edilmektedir Zonguldak : 9 ( Hususi ) - Taş 

kömürün evvela Türkiyede Ereğlide 
Uzun Mehmet tarafından icad edil 

diği günün yıldönümü burada çok 1 
biiyük nıera~imle kutlanmıştır. 

1 

Bütün gençlik ve madenciler kö 
1 

nıür bayramına iştirak etmişler, ta· 1 
lt'belere i\ömür mcvzuunda konfe 

ranslar verilmiş ve Uzun Mehmet 
:ı. ıidt"sİn~ çelcnkier konulmıı;;tur. 

Ziraat kongresi 

Orınancılarda kongreye 
iştirak ediyor ldr 

lstanbul; 9 - Ankarada toplana 

cak ziraat ve köy kongresine or· 
mancılarm da iştiraki kararlaşmıştır. 
Diğer taraftan kereste satışlarının 

itizaın altına alınması için, Vekale 
tin tavsiyesi üzerine keresteciler bir 

birlik kurmuşlardır. 1 
Birkaç gün evvel An'.<:arada top 

lanan kerest ·ciler, "Otman işletme 
birliği., ismiyle bir cemiyet kurmak 
için bir nizamname hazırlamışlardır. 

Cemiyet orman ve kereste işle 
rinin tanziminde ol alacak, Veka 

Jetce düşünülen kalkınma prensiple· 
rinin tatbiki için yardımcı olacaktır. 

Ziraat kongresinin hazırlıkları 
bitmiş gibidir Şehı imizde bulunan 

Gerisi ikinci sahifede -

iki edibin 
kavgası 

İsmail Ha bib ile Ahmet 
Hamdi ınahkemeye m ü

racaat edeceklermiş 

lstanbul: 9 (Telefonla) - Evvel· 
ki gün edib lsmail Habib Sevük ile, 
güzel sanatlar akademisi prof ösörle· 
rindcn Ahmet Hamdi Tanpınar arasın· 
da Beyoğlunda bir lokantada boğa7. 

1 

lıoğ'az<1, Altaltı-ı, iistibte bir ka\ ga 
nlııır;otu. Aldığım habere göre grıı·k 

lsıııoıl 1 fabılı ve gcreksl· \hnıct Ham· 
di bırlıiı ll'ri all·yhirıdc mahkemeye 
ıııiirctl'.ıatt.ı h ıluıııııak iizı redırkr. Js. 
t.ırıhul g.ızl'lclcriııin yıızdıgı gibi. kcıv· 
ı,:-.ı, l.')ııı;.ııl Httuihiıı yazdığı "Edehi 
bilgimiz,, ;ıdlı e5t re Ahml'l Hanıdiııin 

şahsiyetinin katılmamasıdır. 
Bu hficlıse lstanbul muhıtinde 

büyük dedikoduyu mucib olmuştur. 

•• 
BUGUN 

Dç sa tıı D'lfe o e ırcQI e 

• 
ınşa 

Yapılmakta oian gemllerlmlzden birisi tezglhda 

lst:ınbul : 9 ( Husnsi ) - Deniz
bank tarafından Tüıkiye sularında 

seyrüseferin muntazam bir şekilde 
yapılması için tetkikleı ikmal olun
muş, bu husustn hazırlanan etütler 
hükumetin tasvibine iktiran etmiştir. 

Bu etütlere nazaran ikinci dort yıllık 

pJanda yer almış olan inşaat progra
mı /iUnlardır : 

1 - 4 Adet Mersin tipi vapuru 
2 -- 7 Adet Bartın tipi Ayvalık 

vr.puru 
3 - - 1 Adet Karabiğa tipi vapur. 
Bunların inşası hakkında muhte

lif firmalarla iki üç aydanberi temas· 
lar yapılmakta idi. Bu firmalar içe· 
risinde ekseriyeti lngilizler teşkil et-

-Gerisi üçüncü sahifede -

Almanya ve silah tahdidi 

FÜHRER'iN BiR 
NUTKU DAHA 

"Harp değil, musavi 
adaletle hüsnüniyet 

yaşamak ve 
istiyoruz ,, 

Müstemleke\erimiz çalındığı gibi iade edilmelidir 

- ..,, 

Bay Hitler" 

lh·l'lin: \J Rru1.' o - Burgcrdc 

l:ınhsındn nutuk -.ü.' liycn 1 litlcr !m 
scne.,inin çok i.,·i geçeceğini ~ii_vlctli'k· 

h-n sonrn, nynı znmnnda,nıUtc." nkkızlıu
lunmak ltızunıundan dn bahsc(lerck, 
nıuwıffaki.' l·tlere gllvcnilmcnıe .. ini ,(h • 
Jcnıi ... tir. 

l lit!l!'I' demiştir ki: 

- I.' İ gcçinnll'k İsti.' oruz. Fnknt 
lıu nasıl olnl·nk, hnk kımız \'cı·il m e· 
dikçe! 

Biı nıllsicnılckelcrimizdcn lınl'ka 
1 

hil'sc\ i .. tcıııhoruz. Bu hnrı> meselesi . . . 
tlcğil hir adnld ve hu ... nuniyet mese· 

lc.,idir. ~ıu.,temlekelt•rimiz, çalındıgı 

gibi inde nlilmelidi. 

Berlin : ~J - Londra'dan nlınan 

hrıbl'rlere sôre Çcnıbcrla.\'iıı. l>edet· 
lcr arasında lnhdidi tc lih:ıtı temin 
clnıck UzC're, L'munıi bir Sulh pl:ıni'lc 
nıc.,gul .,)maktadır, l lcı · şeyden t \'Vd 

Başı bozuk ahali Uzerinde zehirli gn:ı: 

)arın kullanııınsını, ,•cyn (n_v.) arc taar-
ruzlarını menetmek llzerc t!cvldlt·r 
arasında muahcdclcı• yapılmasını tn· 

.. a\\UI' ctınckdc nynı zamnndn ta.'· 

Sevişnı ~ı in Metodu 
( IJılıtİ)C ) 

• nas.' onal so .. valis{ pnrtisinin bir top· - Gerisi: üçtincü sahifede -

Mi lle tler kooperatifi ' 

lb}<§ıkuro Ankara 
• 
telgrafları 

• 
Kadınlara dair Yılbaşında akıtılıyor 

~ı,~t teşriki mesai ederek işliye· 
~tlik fabrikaya Türk m~hendislc· 
ı'lc/e Çalışacak olan lngiliz mü· 
~-hr~ Londradan 2'Cleceklerdir: 

1 olunıın r.ıbrika muhiti, sinemaı-ı, tc. 
~ i ık.anın şimdıki inşa deyrindc nis roılu. fu,bol sahası, kiüpleri, res· 
~ı)~lerin yaı ınki işçi kadrosu· ıoranlaı ı, yüzme havuzları ve bir spor 

aöylemlftl r. Bay Atllden sonra 
k UrsUy e gelen Be y Çember -

Ulyn,Fransız RelslcUmhurunun 
yak mda lng lltereye davet edl. 
ıece§lnden b ahsederek Filistin 

Son dakika 
1 

BUyUk •et imizin sıhhatlerl 

Aankara: 9 (Telefonla)- Ergani betkır mağdeninin 
bütün tesisatı tamamen ikmal edilmiştir. Saf Türk 
bakırı b 'rincikanunun birinde ilk defa olarak akıtı-

-~ b Ulundukları muhakkaktır. klübünün temsil kolu ile fevkalade 
~ aıka, bir çok mütehassıs, 
llıilıtıelc daha alınaçak bilhas~. 

~ ~ tktcplerinin ml'zunliJrından 
~t.~dıJıncktcdir. 
\1 11~ daha şimdiden güzel bir 

1
"

1 al•nı~lır. Yenişehir tabir 

canlı bir hayata sahııe olmaktadıı. 

ilerde oranın daha bü) ük, ınodf"tn 
bir şeh i r ve Türk sanayi hayatının 

savılı sı·mbolleriııden birini teşkil e
dcccginc şüphe yok tur. 

meselesine geçmiş ve hükumetin bu 
yolda ayrıca mufassal bir rapor ha
zırladığını söylemiştir. 

Başvck il Çerr.berlayn beyanatının 
son kısmını son İngiliz ticari politi· 
kJsına hasretmiştir. 

1 tu11bul : 9 (RıJ wıcw iimlıur umu. 
mi /.{itiplıginderı ) - ttaıii.rk bu~ürıii 

') oıı:un ı e dalı:m gt•çirdıler. l munıi 
alııaldekı ciddı) et hıra::. dalıa ılcric· 
nıış, 11auız muntazam daJ.ıl.acla 121. 

teıu:jjıi.) IJ, lı ı ı. ~t J;',ö l ( u. u.) 

lacaktır. Ergani mağdeninden senevi yedibin beşyüz 
ila onbin ton kadar saf bakır harice sevkedilecek .. 
t ir. Bu suretle hem endüstrimizin bakır ihtiyacı ta
maınen karşılanacak ve hem de mühim bir döviz 
kaynağı temin edilmiş alacaktır. 



2 
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KOMŞU MEMLEKETLERDE 
1 

__________ ,,,,,,._, , .... ~ .................................................... ,r 
1 ş ®lhı Ü lr lhı <§} ~ ~ lr o~ fr Ü 1 ~Nr~~~e~~~~ Sporcu alimler 

SO\l)t't eı l ııliii ndt'ki" İ ın., S1or Ku'i.liniıı <u•sı ııı ttaıı lıaltn 
2o O O, hun uşıuı. Bu kuliıbüıı azalı aı. pıofcsorlcr, pı ofcsor naınzetlcı i, 

,.. .. ._._._ .. _. ........... 111111 .. _.._--.ıa1._m;m._c::rıı11m1u.w ..... ıma•~B11111111am•I Münhal mebusluklar 
İl"ın A.kPd<'m"lcıi z l.11, doç<'ntlcr \ıC ilıın !t'dris miksscsclcrindeki talebe-
dır. 

Bu .1 ın uJ. n •• 1'pOHu1nr ~.uli.:\ iiı ün •ı oıun heı :-cıhasındaki faalı)Cti 
g ıycl genışı·r, ve tcşekkurller arası miisabııkalıırda çok yüksek neticeler 
almak1adı . Nıtekım bu kulübün erkek vole} bol takımı bu sene, Sovyctler 
Bııl ı Sendıkalar arası müsabakalarında birincıliği kazanmıştır. Tb lissi Ma
ıc n ılık Enstıtüsünden profc•ör Kuprcıdzc, bu k lııp c,<'ıçcHsi dahılirıde, 
) üksek muvaffal<i)etlere namzet küv~etlı bıJ bac;ketbol takı ııı kurmuşt ır. 

l<oslo"'dakı Sovyetler Birli~i tenis şampiyon.ısına gıren < 6 teniscidcn 
13, i rıii bu kulüp verm ştir. 

·-------------· i Politik Bahisler i 
• • ·-------------· 
MiLLETLER 

KOOPERA Ti Fi 

Haı lin ilk baharda patlayaca 1 
ğından gene sık sık babsedilmiye 
başlanmıştır. 

Yazan: V. Margörit 

deıı kaybedilmiş lir yarış Lahusus 
ki sonunda sulh drğil harp mevcut 
olduğunu bilmiyrn } ok. Ba adeta 

Münakaşalı ziraat 
konferansları 

Ziraat umum nıüdüıü Abidin 
Egenin brşkaıılığında rııütehası,ıs bir 
heyetin .şehrimize gelert k tetkikat 
ta bulnnduklarını ve Ankaraya dö 
nerek bu hususta hazırlddıkları ra· 
potu vakalete vcrdiklt>rini yaz mış 
tık. 

Bu ı opor vekalette. vekil F alk 
KıırJoğlunntın ba~kan!ığında n.üte 
h~ssıs ve fabrikatörlerden mürekkrp 
bir heyet t.ırafından tetkik edilmiş 
'e 15 ikinci l şrin 938 salı günü 
ak~amı saat 21 de Adananın pamuk 

1 ve ziraat durumu hakkın1a radyo ile 
rııünakaşalı bir konfı>rans verilmesi 
tc karı ur t:tmiştir. 

Çıf çılerimizin, mÜ:>tahsillerinıizin 

ve a 1akadarlrırı.ı o gece bu faydalı 
konferansı dinlemderini tavsiye 
edeıiz. 

1 
1 

Münih anlaşmasının ertesinde l 
dünyayı sardığını göı müş olcuğumuz 
bü}ük iimit birderıbire erim;ş gihidir 
Parisle, Londrada, Berlin1e, Roma· 1 
da sulh müzı1keı eler inin dönüşlerini 1 
alkışla nı~ olan tezahürler, nasıl olu 
yor da yerini her yandan yükseldi 

bir uçuruma atılı.ştır. 

Ameı ikadan hiç bahsetmiyece· 
ğim. O da harpçi bir Ürperme ge· 
çiımektedir. F.ıkat kendisini doğru 
dan doğ•U)a tl hdit etmiyen uzak 
Akdeniz veya orta Ayrupedan çok 
daha ziyade Pasifık okyanusu ve 

Nehirlerin s lan y~kseldi 

l Son 'yağan yağmurlardan ~ey- ı 
han ve Ceyhan nehirleıi birer mik· 1 

dar daha yükselmiştir. 

1 

ği işitilen rivayetlere bırakmıştır? 

Bu ilk bakışta şaşırtıcı bir ha 
dise gibi görünür, Fakat ideoloji 
ihtiraslarının, ırk kinl~rinin ve hun 
!arın doğu duğu }anlış hesapların 

ve cüş11ıanlıkların ne kaear devamlı 
ve yırtıcı bir karakteri olduğu göz 
önünde tutulı.ırsa pekte hayrete ma 
hal kalmaz. Tetkikimizi daha ileri 
götüı ürsek, bu korkulu sebeplere 
daha az l<-sirli ol 1 ıyan diğc"r ikisi 
nin de katılması icap ettiğıni görü
ı üz. 

jdpon tehlıkesinden endişe;1edir. 1 

Bir lngiliz tayyar esi 
dün şehrimize indi 

Dün , Halepten saat 14,30 da 
uçan iki motörlü A. Haviland tipinde 

1 

bir lngiliz tayyare ş~hrim;ze iıımiş ı 
tir. Ha .-a müsait olduğu takdirde , 
tayyare bugün hava limanımızdan 

1

1 

lstanbula harek~ t edecektir. 
1 

Almanyaya ve ftalyaya gelince 
l u iki devletin İıHparatorluk f'ınelle · 
riııin eski dünyaya geçirtmekte ol 
duğu tehlıkeyi anlatmak işini başka 
!arına bırak1yorum. Bazıları onların 

harp potansiyelleriııi, bir kaç aylık 
bir harbe mukavemet ~demiyecek 
şekilde telakki etm kte, diğerleride 
bilakis Almanya ltalyao hava kuv 
vetlerinin biılikte har bin ndicesini lüzumlu olduğu bir sırada Cermı-n 
bir kaç h fta içinde alacak kudret düşmanı ve S0vyet dostu Fransız 
te olduğunu temin ctınt>ktedirler. !arın millc:tlerin faal iradelerine karş 

Şura<:ı mulıakküktır ki her yerde bu nih~i taarruzi teşehbü:; etm it ıi 
ve bilhassa Paris'!e Lor.dı a'dan ol mümkün müdiiı? 
duğu gıbi o ad 1 ela askeri büdct ler Cihan sulhu müzakerelerin"', B. 

Şeker fabrikası 

Şehrimizdeki mütehas
sıslar tetkikatlarına 

d"!vam ediyor 

Ankara umum şeker anonim şir. 
ketinin vilayetimiz Je bulunan müte 
hassıs!arınJan Sabri, Haşim ve Naci 
pancar ve şeker kamışları üzerin
dt ki tetkikatlarına devam ı·tm('kte 

di• !er. iki sene kadM devam edr cek 
olan l:ıu elüd muvaffakiydle neti 
celenecek olursa şehrimizde büyük 
biı fabrika kuruldrak pancar ve 
şeker kamışından şeker istihsal edi 
leccktir. 

Narenciye a~açlarandaki 
hastcılıklarla mücadele 

Ziraat mücadelesince narenciye 
ağaçlarıoddki h:tstalıklarla eh~mmi 

yetli lıir surette mücadeleye devam 
olunmak tadır. 

Tekaüd ve dullann 
üç aylıkları 

Tekaüd, dul ve yetimlerin ma 
liy('ce hazırlanmakta olan Üç aylak 
maaşlaı mm yoklamalarına önümüz 
deki pazartesi gününden itil>aren 
başlanacaktır. 

Kumarcılar 
yakalandı 

Adasobğı mahallesinde Recer 
ve Selimin kahveha elerinde Ahmet , 
oğlu Rec~b. Ali oğlu Salim, Siiley
ınan oğlu Kel Mehmet, Ka ııil oğlu 
M~s'u fon kumar oynadıkları görül
müş ve suçlular yirmi iki lira para 
ve zarlarla yakalanmış ve adli}eye 
teslim edılmişlerciir' 

Bunların birinciııi, her memleket 
tc mathuat ve radyonun biitün lıo 

parlorlı>rini Plınde tutan silah fal>· 
rıkatörlerinin ve i.ilümii istismar e ~en 
lerin s1man altından su yürütmele 
riJir, ıkincisi ele pciıtil\!ricı siyasi nıeş 
galtleıi, kör "ı köıiine hırsları. 

mili ekC'nomiye 0 kadar ağır bas l~uzve!t'ın ilham etmiş olduiu ve son 
maktadır ki, az çok kna bir zaman dörtler mülakatından sonra )eni Av 

1 ~----_,,.,_....,..---------
içinde uçurumıı fırlayıp mukadderJir. , ı upa'nın ekonomik \ e politik statü- ' j 

N k 1 k sünii tanzim ede ... "ek olan e ıternas rasona ermes·ni bı klemedenönce, h· r e acar ın.:ıntı ·sıl görünse de 

932 mesken 
bedelleri 

ilkokul öğretmenlerinin 932 
yılı mesken bedellerinin birinci tak
sitlerinin verilmesi hususunda daimi 
encümene karar verilmiştir. Bu ka
rar mucebince şu biı kaç gün içinde 
hususi muhasebe müdürliığünce 

tevzie Başlanacaktır. 

İlave ders ücretleri 

Orta ve lise öğretmenlerinin 
birinci teşrin 938 ilave ders ücret 
leri maliyece önümüzdeki pazartesi 
gününnen itibaren verilmeğe l aş
lanacaktır. 

Mahalli idareler 
müfettişliği 

Vilayetiıriz daimi encümen baş 
katiı,; Sırrı vilayetimiz mahalli ida· 
reler m'Üfettişliğiae terfian tayin 
edilmiştir. Arkadaşımızı tehıik eder 
bu vazifesinde de muvaff akiyeller 
dileriz. 

Kaçak cibre 
yakalandı 

Hıdırlı köyünde Ömer oğlu Sü 
leymanın aynı köydtn Sait oğlu 

Mehmed ve kardeşi Süleymanın ka 
çak rakı çıkardıkları görülmüş ve 
yapılan araştırmada 400 kilo üzüm 
cibresile bir kPzan yakalanmıştır. 
Kaçakçılar yakalanmış ve haklarında 
kanuui muame' e yapılmıştır. 

Birbirlerini döğüp 
yaraladılar 

Doğıuluk fabrikası amelelerin 
derı Hüseyin oğ 'u Kcç Ali, Gence 
oğlu Sadık, Zühyr oğlu Ômn, 
tv!t lııı.d oğlu Ahmet Gün, Zlilfo 
oğlu Hüse}in birbirleriyle kavga 
rdertk bunlardan Ahmrt s;;ndalya 
ile hcışından ve Hiiseyin de çakı ile 
kolundan yaı alanmı !ardır. Suçlular 
yakalanmı~ ve haklarırıda kanuni 

Ankara: 9 (Telefonla) - fdııll 
hal ınt>busluklar 12 yi bul~ 
Kısmi intihaplara namzet haıırJlll' 
rı söyleniyor. 

Ziraat kongresi için 
madalyalar bastırılıyor 

Annara: 9 (Husu!>İ) - Ayırı ~ 
sine doğru Ankarada toplanıP 
mukarrer olan büyük zir aı-t koııl 
resi hazırlıklarına ehemmıyetle 
vam olunmaktadır. Köy ve zir 
kalkınmasına ait kitaplar korı 
riyasetine peyderpey gönderilınek 
dir. 

Bu maksatla lstanbula g 
olan Ziraat vekaleti neşriyat 111 

rü B. Nusret Köymen, birkaç 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Diğer tar aft -tn kongreye iş 
edeceklere verilmek üzere 1 

kadar madalya hazırlanmak 
Bu madalyaların bir tarafmd• 
yük Önderin bir kabartma ' 
diğer tarafında "~öy ve zırıai,, 
rr-si yazılı bulunmaktadır. 

Hava yolları tecrüb'I 

• Amkara: 9 (Hususi) ,__ ~ 
hafta salı güntinden itibaren s 
Ankara - 5eyhan, f .,tanbul 
mir, Aııkara - Seyhan ar• 
h:ıva yolları tecrübeleri yapıl•C 

Bu tecrübelerde muvaffak 
duğu takdirde devlet hava 
idaresi bu nuntakalara ınurı 
şekilde tayyare postaları 1 

edecektir. 

Kız lisesinde 
dersleri 

Ankar": 9 ( Teltfonla)" 
lisderinde askerlik derslc=rinİll 
tada bir saatten iki sac.te çı 
cağı yazılmıştı :su haber a 
Kız talebeler erkek talcbel~ .. e 
haftada bir saat d~rs gor 
dir. 

Müfredat programı da kJS 
belerin rnüf redat prograıtl 
aynidir. 

* * * 
lngiltere} ~ bakalım. Kıral'ık hü-

.harr, hü u netlerinin nazarındrJ, l ı.: yonal kooferensa sıra g• lmeden5nce memlekette mil 1i ticaret odalarının 
1 

1 •· ·· · ·ı b" nisbi silah ızlanmanın bir emrivaki bugünkü meşgalelerinin dar hu hığu su et e onune geçı rmez ır n<'tİce 1 A 
daha doğrusu en kolay hal şekli diye olac ığı giinr kadar milletlerin kuvetli vıupa çerçevesinde genişletmek Ziraat Kongre 

mu<ımele yapılını;;lır. 1 

'~";,:.:;--~ i kumetine karşı mulıaltfet B. N vil 
Çcmbnlayn.n akıllı ve metin olori 
lesi altında ınufazakarlarııı iktidar 
da lu'unmasına tahammül edemiyor. 
Jşçiler harekete geçiyorlar. Liberal 
partisi döküntüleri tezahürler Jc bıı 

lımuyorlar. Ncızırlıktan mahrum ba-
7.ı eı,ki veya genç muhafazakarlar 
bile teşvikkar mıkrolar kar~ısında 

rezalet diye haykırıyoı lar. B. Eden 
Lüyiik güriiltiileı le top ve c phane 
istiyor, B. Vınston Çorçil Ameri~a 
ya lıitap cdnek, Münib su!humın 

"muazzam bir felaket., olduğunu ve 
rnlhun ancak BB. Hıtler ve Muso-
lini}i trhiit ederek elJe edilebi c· 
değini ha) kıı ıyor. 

gö ünmektcdir. ı ve bu itıbarla da iyi silahlı bulun· l için derhal işe girişınell!rirıi temen 
Bu korkunç ihtimali gö7. önüne mcıları elbette ki lazımdır. ' ni edelim. Bu çahşmaların proğramı 

getirine i san hayıetten dona kdlı j Milletlerin girişmek arzusunu önceden emin bir surette çizilmiştir. 
yor. NJsıl oluyor da, m"deni mem- ' kuvvetle izlıar etmiş oldukları silah· Van Zeland raporu Milletler 
1 k tler 30 eylül f erahlama~ından 

1 

!anma yo!unJan ar tık onları hiçbir Ct mi yeti ekono nik komitesi raporu 
sanra bö) e bir çılgınlığa düşebil- hii!~iimet çeviremez Kendilerine em- Pol Ellıel'in, Frans. Dö!ezi'ııin. jak 
mişlcrdır, Ha a 19 t 9 hayallerine. B. 1 poze edilmesine ramak kalmış olan l Dübuaıı'ın • tii ller ... 
Beneş hük fi m tin" ı ort ıdan kalkına- lıtırl e karşı ıııillell< rin duydukları 1 Bütün memleketlerde, nizam ve 
sı n~tic sine vr1rmış olan •era'1a ken j dehşet his i bundan böyle olanların 1 İş esasına ıniistenit lıir ~ulhuıı lıa ~ İın 
d n zı kıptırmi nız m·i n'<ü ıınüclüt? mezbahaya götüriil nelerine ıııfü a le lai o'an eski nıuhariplı>ıden nıüza-
lmkanları nızın üstiin fe l>ir politıka etmiyeceklcrine delıldir. Dirijıtrı s n.f lıeret gört'n eııte .. nasyorıal ticaret 
takib etmek istemiş oldugumuz, ye- !arın, ister istemez, lıütiin milletleı de 

1 odası harektin başına grçmiye yiik 
rine getirılmesi intihar demek o'an genç ve ihtiyar lıütün kuvvetlet!eri seli. liyakat sahibidir. G )z Jt'n dtişen 
teahütlere girişmiş olJuğumuz için- ollimüıı ahmakca Lçurumıına dt-ğil kollektif eınniyet _ahık mabedi ne 
d r ki Pıağ'da .. E v~da Fransa., di- hay-ılın ve!GJ ovalarına doğıu kvcih d~n ta 1~!.isını C·n .. vre milletler koo-
ye düşürıülmüş ve söylenmiştir etmeleri icap edcaektır. 

1 
perrıtifı firmasını yazarak yeni bir 

1 B. Çemberlayn'ın fng'liz-Alınan Pari:ı'te içtima d niş ola 1 ı rılt'r - 1 hayat bulmasın. 
l3uı ıııı içiıı de l izim kağıt frank yakınlaşmasın l 1s<ırladığı, B. Hıtler' nasyonal tic.trct, o fa~ının hayırlı le Mıl etler Cemiyetı'ııin yegane 

!arımızla milyarlar ve milyarlara tc· in Fıansaya bir kerre daha uzun .şebbüsiin"i işte bu man-ıdı t~lakki lı.ıyıılı şnbPsi oLm Enternasyonal iş 
~ ahül eden astronomik nıikdarda vııdeli bir s ıldırınazlık paktı teklıfe rtmc k laıınıdır. Biirosun'nvn yamrıda böyle bir 
fnoiliz lirası silahlanma masrvflarına lıazırlarıdığı ve lngilil Fransız-ita! KorkuPç İspanyol harbını ı beş~ 1 mücsse.Jcn ddlıa { ıydalı ve aı,il bir 
tahsis edilmiştir. Sokak fngilizinin 1 yan p k ının her zamandan ziyade ri vicdanı nefretle doldurduktan son- eser tasavvur olunabilir mi? 

~fi~ l J j -

8 Tefrlnlsanl 938 

Gök yiizü kapalı, hava rüzgarlı, 
ençok sıcak 15 derece, geceleri en 
az sıcak 9 Jerece . 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün glineş saat 6, 1 O de 

doğ:ıct1ktır. Öğle t zanı saat 
11,39 d,., ikindi ezanı saat 

14,26 df", akşam ezanı 16,45 

de, yatı-ı ezanı 18, 11 de okıı

nacdktır. imsak saat 4,20 de bi 
tecektir. 

bile vatanperverliği galeyana geli- !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
}OT, neredeyse o da askeri hizmete • - ~~~- ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
almma:ıını istiyecektir. 

* * * 
Fıansada aynı manzara, Günün 

l iiyüp meşgaleleri (radikal kongresi 
yeni teşrii seçimler, miistakbel c k 
seı i ret) ancak milıi rr.üdafaa bakı 
mından ortaya çıkmaktadır. Tıbkı 
yarın taarruza uğrayacakmışız gibi. 
Bir tek gdZ te, bir bir tek parti 
}Ok ki tehlikeyı hayk11masın. Ta>·
yare VP gen .. tayyare isteniyor. 

5000 tayyareyle iktifa edilecek 
tır. Halbuki Almanyanın sı:nedt.: 12 

K
adrnların çok lakırdı söy 
l<"dıkler nden şika) et e 
derl .. r ... Belki doğru. Fa 
k t muhakkak olan bir 

şey vnrs l o Ja kadınların erkeklere 
çok lakırdı söyletnliş olma!arıdır. 
H.mgi fılozof, hııngi romancı, hangı 

1 
şair vardır. ki, kadına dair bir şey 

söylemem'ş olsun? 

Fikirleri doğru mu. yanlış mı, 

bunu da okuyanlar söylesin. Biz bu 
raya ka fına ve kadınla alakası olan 
şeyi re dair bugünkü bazı meşhur 

KADINA 
iktifa ediyoruz: 

Bütün kadınlar 
olan, hem de sadık 

h:.>ın don Jıııın 

Lir ~rkek arar · 

lar. Bu, rakı içmiyen sarhoş aram:ı 
ya benzer. 

(l ıaııçi.\ ele /\ıuaM') 

* * * 
Erkekler bir şeyi akıllarına ge-

tirirler, kadınlar ise hatırlarlar. 

DAiR 
"' "' * 

Bıı bJı·ı : Saadet. İki kadın 
Kıskrnçlı~. üç kadın; D.::dikodu. 

* * ·;. . 
Aşk elektrik cereyanıdır. ltdivaç 

bu c·reyarrl'\ sarfım kaydeden elekt
rik sayma makinesi. Boşanma da 
kontaktan husule gelen yangın. 

( 1/oris JJ('~olno) 

Bir erkek ekseriya kaJmda, o 
nun vermediği aşkı sever .. 

( ıı. de fö•ııye) 

Nasıl allık, pudra kadını hiçbir 

zam?.o güzelleştirmezse tahsil, ter

biye de hiçbir kadına zeka vermez. 

* * * 
Llıl dıı l>ı r lw dırı ft /, r i: 

Erkekler kendilarine ne verdiği

mizi bilirler Fakat bilmedikleri bir 
şey varsa o da ken Jillerinden esir · 
Jeldiklerimizdir, 

- Birinci sahıfedc:n artafl 

vt kalet neşriyat müdürü NtJ . ,, 
men vekaletçe bastı• ılnıış 0 

şürle .. i vekalete gönderrı1it 
Kongn·ye iştirak e .Jeet"~ 

rilrcpk madalye!er d<' hazır 
Madalyelerin bir tarafında 
küıı kabartına resmi, diğer~ 
da "Birinci Köy ve Zıraal 
ibaresi y zılıdır. 

1 Kongre Ramazan 

' 1 

sonr3 açılaçaktır. 

1

Fransadaki patı 

• - Birinci sa~ifecfen art• 

hiyct halo.kında bi:- kaıar ,.e 
etliği takdirde kontrol )e 
verece~i şüphesiıdl'r. el' 

Gurup, son halk cepb 
rn·n zıhniyetine a.}•kırı b•' 
tanzim edilmiş olan ınalı 1' 
aleyhinde reyini kullana~• d 

Vazi} et okaıfar \'ahııt'I 
lcket bizden parlemrnt0 d' 
haricinde, bdşk ı bir sah:t 
ııuıl..lığımızı bekliyor. 

r.nt n · ıı vaziyetin jc.lJ' 
. 'f' biıyük milli teşebbüsleri ltf 

ııı bulunduğunu gösıcrıne 

Bu gece nöbetçi ~ 
Kalekapısı civarın 

M. Rifat eczab' 
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Amerikada 
ihtiyarlar için 
mektep açıldı 

için ilk 
varmış 

Almanyada 
Süı at le zahire 
an barları inşası 

Berlin : 9 (Radyo) - General 
feldnıar, şal Göring gelecek ayın en 
mühim çalışm~sı olarak, zahire am • • 

evışmenın et odu 
Bu mektebe- girmek 
şaı-t, yetmiş yaşına 

olmaktır 

Amerikanın Kansas Üııiversite 
Profesörlerinden Makkeever , ayni 
adı taşıyan şehirde bir " İhtiyarlar 
mektebi ,, açmıştır. 

bar mahallerinin inşasını emretmiştir. 
İcalıeden zahire anbarlarının inşası 
yalnız buseneki rı-kord hasılatı için 
~eğil, ayni zamanda zahire ticaret 
politikası ve askeıi ekonomisi nok
tainazanndan kafi ıııikdarda ihtiyat 
zahireleıin l:ulunması Alman eko 
nemi politikasının en ruhlu esasın 

dan biri.ıi teşkil etmektedir. Busene 
fazlaca hasılat olması bu meselenin 
serian halline medar olmuştur. 

'nç bir a· 
danım se 

r t Vİşnıe va-
t•kibede 

20 ~etod hak 
ı!' ~ hetkesin ken 

~ fıkirleri tavsiyeleri vardır . 
. u Çeşitli felsefelerin hemen 
n b· aıt ti!'·· ~zı hadiseler karşısında 

grı ~ ıgı görülür. 
ıı ~ 1 İnsan sevmekle , sevilmekle 

.ed~bilir . Fakat sevişme yo 
1 f, ı· . a ıyeti çok mahrem tut-
~Vişınenin idamesi için tek 
· Ş ı h lle göre sevişmenin 

~ •k metodunu bir kelime ile 
( edebilıriz : Ketumiyet ! 
tluııı· •yet ; cemiyette , aşkta , 
~~da muvaffakıyetin sırrdır. 
/i uııı olmayan adam nasıl ce 
Çınde " DedikoJı;cu " dam 

ibl 
1 

Yer , muvaffakıyetleri nasıl 
~~tr tarafından baltalanırsa,aşk 
1 

ada daima aynı hez.meto. 

ıe'1 
b 
'aoa da bir gençlik macerası 

ıi v Öğretti . 
~lı· 
\ı •ca size anlatayım : 

ftıdı , size vermek istediğim 
~il~. güı; hatırladığım güzel, 

ı~~ . r kadın sevmiştim . Bütün 
oiw· n~le şuh ve kadın ! 
1ıı 1 v ı 

of 1 .. anı an , onunla tan;şmamız 
ıs 1 ;uç olmamıştı . İkimizde üzül-

b' '0 
ıı O' Yorulmadan bulıışmuştuk. 

~ Yıl, onlar Bandırmadaki Yalı 
rlİ ~.u'.11uzdu . Bir annesi , bir kız 

• 
1 
Şı Vardı. Eski bir p:ışa ailesi . 

~ Y aiıda geçirmek için İstan
/ ~ ;~ R'•lmişlerdi , Kom~uluğumu 
0 

1 ~~'düncü günü onlara erkekli 
1 ~11 1• 

1 hoş geldine gittik . Ilık, ki 
15' 

10
sanlar J ı. Bir hafta içinde içli 

~1uvermiştik . Bilha•sa Lamia 
en ailelerimizden bambaşka 

ıaııı. 

l ' ınıiyet kurmuştuk. anı· ~ ıa genç bir duldu. Benden, 
.ıdının ihzal etmesi liiıımgelen 
~ .. 

. Şeyi esirgemiyordu . Uç ay 
~._na,ıl geçliğini anlam~dık bile. 

.j ~.0ıleştiğimiz için ayni lıafta_ 
e' ~ula taşındık. Biz Fatihte, on

" arbiyede oturuyodu. Birbiıi 
/ , .'ııak olmakla beıaber , gün 

ıı •'lııo d I B 
11 

ıOr u ki buluşmaya ıın . u 
)et bütün lıuaretile taır, yı-di 
1
G1dü. Yekdiğeri.niz" olan his 

;İz okadar kuvvetlendi ve kök-
1 ki, evlenmeyi bile tasarlıyor 

1 

~•külteyi yeni bilirıniştim . Ev 
~ ~k İçin yalnız bir mani kaimıştı; 
~tliği d~ bitirmek . 
.~tadaki stajımın son aylarında 

lUndü Mersinin Gözne yayla
' Kampta idik . Kıta arkadaş 

'tıı ~rasınJa çok iyi konuştukla 
i '•rdı. Bilhassa Cavidle bir ar 
~ta~daha ileri samimi idi.k. 

&un bir çamlığın koyu golge
c Onunla iı.tikb.ıl ve kadın nıev 
~girdik. 

hana, çok sevdiği bir. kadın • 

ğımızdan bahs et 

tirıı. Arkadaşım bi· 
raz teselli bıılur 

gibi olıııuşlu .~Dai· 

ma yanımda taşı

dığım port föyü•nü manevn caketi 
nıin cebinden alarak içinden sevdiği· 
min resmini çıkardım ve gülerek 
uzattım: 

- l~te yengen bu ! evlenmene 
onunla beraber çalı~acağız, dedim. 

CaviJ, neşeli bir isticalle elim 
d, ıı fotoğrafı b ptı. Fakat çevirip 
gözlerine yaklaştırdığı zaman elleri 
titredi; yüzü sarardı; gayri ihtiyari 
mırıldandı: 

- Lamia lu ! 
Hayret ettim; sordum: 
- Onu tarıyormusun? 

Arkadaşımın, sualime cevap şu oldu: 
- Bttbaht ! I 

Profesörü lıu ıııektehi kurrııağd 

sevkeden anıil ' insanların dünyada 
olan bitenle alakalarını kesmedikçe, 
iht iya rlanıadıklarıııa inannıasıdır.Mek 
tebin hedefi de heı kesin l.ıu alaka
sını canlı bir halde tulmı.ktır . Bu 
mektebe alıııınak için ilk şaı t yet 
mişine varmış olmaktır . Mektelıin 
en ihtiyar talebesi l 20 yaşında ol
duğunu siiyliyen Bayan Epcen no· 
mında bir kadındır. 

Talelıe lıeıgiin öğleden sonra 
toplanmakta ve dersleri dinlemek
tedir . 

Mektebin programı , günün me 
seleleri üzerinde konuşmalar , tuhaf 
hikayeler, ve sıhhi konferanslJrdan 
müteşekkildir. Hiçlıir talebenin baş 
ka birine det tlerinden bahsetmesin: 
müsaade edilmiyor. Sonra talebenin 

Ağustos -.yında zahirelerin sak
lanraa miişkilatından korumak mak · 
sadiyle birçok mahalle zabtedilmiş· 
tir. Köylülere zahire lıasılatının Av 
lide kalınası bildirilmiştir. Bu suretle 
halkın en mü.him gıdalarının birini 
teşkil eden zahirelerin muhafazası 
için lazımgelen mahalleri tedariki 
en mühim bir vazife haline girmiştir 

geçmişten bahsttmesi de yasak 
edilmiştir Çünkü progrnmın esası, 

bugünlerin hrr bakımdan geçmişe 

üstün olduğu~elakkisidir . 

Bir an sükuttan sonra her şeyi ----------------- ------------

anlatmağa başladı. Arkada~ımın ba- 1939 modeli 
na şikayet ettiği kadın, Lamiadan 
baş kası değilmiş meğer ! 

Deniz bankın 
faaliyeti 

- Birinci sahifeden artan -

mektedir. Diğer, İtaly n, Hotonda, 
Danzig lıükümelınin fıı'maları da sı· 

pariş için teklif a:mışlardır, 

Son zaıııanl.ııda İngılizlerden le· 
miıı edilmiş darı 10 milyon İngiliz 
liıalık krediden iki milyon İngiliz li
rası Denizbank emrine ıahsis edilmiş

tir. İnı;ılizlertc nıüsai' şerait dahilinde 
işleri neticelendirmek n.ümkün ola ·a
ğı ku>"velle umulmaktadır. 

Karadeniz seferleri 

Döıt yıllık nı,sai planı arasında 

yolculaıı İslanbuldarı Hopaya en kısa 
bir zamanda nakled<·bilmek için yolcu 
ile yük ve hayvanlorı ayrı ayn nakl 
clıııek ıçın lertıhat alınmıştı.·. Dcniz
ban\.ııı s,1tııı alacoğı 6 şilep bu işe 

ayrılınca b!t\:Ok şik<iyetleı ı doğuıan 

ve medeni ııaklıyata yaraşınıyan bu
günkii lıal oıtadan kalkacaktır. 

Denlzbankın diğer sipaı-lşlerl 

Yalova hatlı için Drnizbaıık ken 
di tersanesinde üç adet seıi molör 
yaptıracaktır. 

Bu ınotorler, 18 mil "üratlc ha
reket edecek ve 500 kişiyi her S• ferin· 
de 40 dakikada Büyükadaya, biı sao\ 
20 d.kikada Yalovayn görürecektir. 

inşaat' yakıııd" başiaııacaktır. 
Sıvat ve ev\'eJki gün liın;ınıınıza 

gelmiş olan Ülevin eşı daha ıııükeııı 
mel olmak üzere ,.e tertibatında yol
culara daha kolay olacak şekilde ye· 
niden iki \'apur sipariş edilcctktir. 
Ayrıca yaş ıncyva ihracı ıçin üç fri
g»ı ilik vapur da sipar.iş c'dilccektır. 

Bunlaı ın et üt le: i hazırhınnıışlır. 

Haiıçlekı tersane iki yıl s<>nnı 

faaliyete lıeçecektir. 

silah 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

dverişli ınuhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 
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Raşit Ener 
Belediye 

9431 
caddesi 

S. 

.. . 
muessesesı 

Telefon: 117 
Pş. Ce. P. 

BÜYÜK Bir Filmde BÜYÜK Bir Roman 

(TAN Sineması) 
PEK Yakında 

BOYüı< FRANSIZ EDiBİ MAURİCE DECO !f<A'ın Bütün Dünya 
Lisanlarına Tercüme e.Jilen emsalsiz Ro:nanı ve s~neıyosu CLAUD 

FARRERE Tarafırdan yazılan 

EN MÜESSİR EN ACIKLI VE EN HİSSİ 
BİR MEVZUA SAHİP 

.~-------------------~ 
* * !YOŞiVARAi . ..._ ......................................................................... ....-... . 

HARİKULADE FRANSIZ.C \ Sözlü Şaheseri Tokdinı Edecektir. 

(MADAM BUTTEı<fo LEY) den çok daha Romantik ve (HARP) 
fi1<1ıiııden çok caha kuvvttli olan bu film ayarında !.ıu soıı seneler 

zaı fında hiç bir eser görülmemiştir. 

1:3u Şaheserin 

japoayan n En 

~ESSUE Haya!.:ava 

Baş Rollerinde : 

~üyük İ ıd ,.\rtisti 
l\1İCHİKO Tanaka 

Ve En Gıizel Jönpıömiye 

(PİERRE RICHARD WILLM) 

Bulunmaktadır 

~957 

Kenan Güler ve Sanatkar 
arkadaşları topluluğu 

Bu akşam 

Asri sinemada 
Üçüncü temsil 

(Devlet Kuşu ) 
Vodvil 3 perde 

Ayrıca: Bu sene İstan'Jul Tepe başı, Taksim Be:ediye bahçeleri le Garden
barda !.ıiiyük muvaffakıyetler kazanan ve takdirlere mazhar olan 

( T arzan-Otto) 
Varyetesi 

Sinema perdesinde gördüğünüz Tarzanı 

Numaralı y~rler: 
hakiki olarak göreceksiniz 

50 kuruş 

Loca 
Duhuliye 

200 
30 

il 

Dikkat: Varyete 
değişmiştir . 

kamilen 
Ayrıca (Bekçi Yusuf) 

numaraları 

Gülünçlü komedi 1 perde 
Kişe her vakıt açıktır. Local3rınızı telefonla temin edebilirsiniz 

Telefon ASRI 250 9958 

--------~----------------------------' 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlaınıştır. 

5-7 9943 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Mahrukat 
f"111Ull ,\11: .'JJ{:i 

Kanunu 
f...ulıul lcııılıı. :!:!t6/ l'J38 

\1eşrı ıarı/1.1: ')(7/ [O,W 

- Dünden artan -

E) Sinemalar, Ti}atrolar, Barlar, Daıısinğler, Gazinolar, Birahaneler 
ve Meyhaneler. Teshin vasıtası olarak kııllanılabilccek artık bııakan ve 
bu madde şümulüne giren fabrikalar, bu artıkları da teshin vasıtası ola
rak kullanabilirler. 

M;;dcle 2 - Etibank aşağıdaki vazifeleri yapmakla mükelleftir: 
A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların haııgi nevi mahrukatla 

ve ne suretle karşılanabileceğini tedkik ve mahrukat fiatlarını mahruka
tın nevine ve şekline göre te>bit ederek neticelerini lktisad Vekaletine 
bildirmek; 

B) Biıinci mıdde ile yakılma<ı mecburiyet altına konan mahrukatı 
yakacak ucuz ve kullanışlı metal v•: topraktan mamul fenni ve iktiHdi 
soba ve sair teshin vasıtalarile bu•ılan kurulması ve işletilmelerine lümm
lu malzemenin vasıf ve tiplerini tetkik ve fiatlarını tes'Jit ederek İt,:tisaJ 
Vekaletine bildirmek; 

1 .U1.~n uzuı bahs ettikten soııra ' 
ıq şikayete başladı. İki yıldan· 

/ Sevişdiği bu kadının son z ı· 
~lar• k d" . , .. . d" ;.· 

Almanya ve 
tahdidi 

ınan noktai nazarını şu sure• I · ifade 
ediyor. Her kesi:1 aynı hık ve s ·vi 

yede l.ıulunnıa i Jd:ası, şema gö 

____ , ____ ! 

1; 

C) Bu mahrukat ile teshin vasıtalarının İ>lihsal ve tevzi işlerini tanzim 
için lüzumlu görülecek tetkikle. i yaparak bu kanunun tatbik edileceği 
yerlerde mahrukat, soba ve sair teshin vasıta 1 annı ve tutuşturucu mad
deleri ihtiyaca kifayet edecek derecede hazırlamak ve inhisar mahiyetin
de olmamak şartile satmak veya Httırnıak ve lüzumunda diger tedbir
leri almak; 

1
• ·•a en ısınCJen yuz çevır 16 1 
0Yledi. Ve şu 1 1arı ila ,e elti: 
''Onu n.! kadar sevd ğimi tah 

1 

d•' \q edemezsin. Bütün yolsuılukla-
' 'ağınen hala la çılgınca sevi 

I' ,~ .• ,~ıtı, Beni aldatıyor, atlatıyor. 
ıtlf . ~''ll k 
cl•l' 'ı aç dtfa bana 3cyoğlunun loş 

ııiahanclerinde gördüklerim is.bat 
Buna rağmen ha1a seviyorum,. 

.ı· ,Q Cavidin, ban~ bahsettiği 
e~ ı,'tıın ismini bil<' sormağa lüzum 

nd~ , ~'.11 tdiın. Oııu teselliye çalıştım. 
9fl .. 1 ll"ıJe s•vJiğiınden ve sevgilimle 

'ab ·~ er ona h•r şeyi unutturacak-
1•r güıel bir tş bu 1 nnğa ç•lışaca 

( Birinci sahifeden aı tan ) 

~-aı·c csliha tel:hiz;1tının tahdtJ1111'dı.:: 

ınuvafık hulnıal{tadıl'. Filh.:tkik~t. l3eı·

linc~. ~İındilik, lıu tasa,,-,·uı·lar hil' 
koınhinezonda·1. ihar<:l İscde son 

l ngiliz l'arl Gn1enlosu içtiınaı ko1ıu~ına" 
larında hu hadisL·_,·e çok ehen1111İyc( 

,~t.ı·iln1İ7lir. 

Hatırlardadırki 1935 senesi ilk I 
bahHına Reichstag toplanışııda H,t. 
ler irad etdiği bir nutukt.1 tahdidi 

teılihatin luzumuııa, ve hava haıbinin 
insaniyete yakı~ır bir Ş•:kilde olma 
sına <Jfür tekliflerde bulunmuştu. 

Vôıkişe Bwbachter" gnetesi b•ı 
t<ıhJiJı tesl hat meselesine daôr Al 

rüldüğü gıbi anlaşılmamalıdır. 

Fülın·r, çok defa aynı hJkla bir 
milletin muaıne 1 e edilmesine dair 
taltplerde buluıııırken; İngilizlNle 

Bahriye kuvvetinin ayni sevı'yedc 1 

bulunmasından saıfı nazar et.nekten 
çekin nernişdi r. Eğer lleritanya Hü 
kümeli Ç•mberlayn,in tahJidi teslihat 
p,dnını müzakereye h ışl ı.lığı La'' 1ir 
d,., her halde Alnnnya'nın jeorafı 

vaziyetinide göz önünden uzak tut 
ıııanıalı, onun ihtiyaçlarım müdrık 
bıılunmalıdl r. 

Alsaray 
Sineınasında 

Bu al·şaın 

Vahşilerin sonu 
Fevkalade heyecanlı 
sen filmin l nci 2 nci 

devreleri 

9962 

D) Bu kanıınıın tatbik edilebileceği )'erleri ilan zamanından önce Ve
kalete bilJirmek. 

Madde 3 - !3i inci maJde ile yakılması mecburiyet altına konan 
mahrukat ile bunları yakın 1ğa mahsus vasıtaların Etibankça kafi mikdar· 
da temin ve ilızar e·lileceği )'erler İktisa 1 Vekaletioın teklifı ve icra Ve. 
killeri Heyetinin kararile tesbit ve il<inci kanun ayı içinde ilan ve bütün 
Vekaletlrrle Vilayetlere ve Beledıyelere tamim olunur. 

lıan tarihinden altı ay sonra lıu yerler için kanunun tatbiki mecbu
riyeti başlar. 

Madde 4 - Bu kanu,ıla t~sbit o'unaa m1hrukalın tutuşturulması 

için kullanılması zuuri ve birinci madJeJe yazılı mahrukattan gayri tes
hin vasıtası olabilecek her nevi nıevadılın nisbeti yapılacak bir nizam
namede tasrih olunur. 

{Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATI 

CiNSi -- Satılan Mikdar 
En az En çok 

K. s. K. s Kilo 
Koza 7,95 8,10 
Piya!'a parlağı 33 - 35,50 -- -

" Pıyasa temizi .. 32,50 
-

iane 1. - iane JI.------ -
-Ekspres 

Klevland 38,50 1 4~ 

YAPAGI 
Beyaz 

-Siyah 1 1 ,I 
ÇIGIT 

Ekspres 
1 

-
-iane 

Yerli "Yemlik,, -3 ı-
" "TohumluC-

HUBUBAT - Buğday Kıbrıs 1 -3 75 ~--, 
.. Yerli - - -- -- ,_ 
" Men tane 

~ 

Arpa 1 - - -
Fasulya -- 1 
Yulaf -ı--

-
Delice - --

-
Kuş yemi -Keten tohumn ,_ 
Mercimek 
Susam 16.50 1 ·-

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç n " ·-,.... - Dört yıldız DoknJluk -- -~ 
,:,!. -= üç ::ı ,, M 

- c o - Simit -
:-:: eti " ~;.. Dört yıldız Cumhuriyet --

::ı 
C'I (.)o 

üç I" 
" " -- -

Simit .. -
Uverpol Telgrafları 

ı·~, 1 
Kambiyo ve Para 

9 / 11 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
San tun 

Hazır 5 01 lıret ı--
1. Teşrin Va. 4 -69 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -3-34 -
2. Kanun ,. 4 71 Sterlin ( inglliz ) -5-98 
Hind 1-+I ;~-hazır Dolar ( Amerika ) - 1251 68. 
Ncvyork -Frank ( İsviçre) 00 00 

___ wwwzı _______________________________________________ __ 

ADLER ••• 

Adler .. Adler .. 
Dürıyaca lcnırn ış meşhur ADLER 
maı kalı bi:sikletl. rimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin Lütün tef errüatı 

KR0.\1 ı>lduğu için kat'iyyen pas· 
l<Jnm:ız Uc11l, ş.k oeb.:k arabalMımızı 

A ıler ve ~·nger 

Bisikletleriıniz i, Nauına Dik· ş, 
İDEAL ve ERİKA yazr makine· 

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer aşeğmez Ticarethanesi 

Telef ~:-ı 16S 
9490 

Telgraf 
24 

Başeğmez 

-90 
._. ____ _.... ____________ _.. ___________________ ._... _____ ____ 

ııe ....... -
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
H ndist< n, Sry'an, Çin \'C Cavadan <'oğı ud; n dogıu) a n.iic ·stse na. 

mıııa getirilen en mürıtt."hap. t,ıze ve k< kulıı çaylardw \Ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevt.e göre c'eğişen numaralı h rtipltıi vardır. 

Mulıtelıf cins ve iıüyüklükte kutu ve palretler içeı isinde satılır. Ambalaj-

larındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi ncfasd ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi dt'poları ; Istanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurutcahveci hanı 
ahında) 

Bahçekapı Dördüncü vak f hmı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 
CM J 2 ---

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler • 

Kızılay caddesi Pamukpazarı 

1

43 numaralı muayenehanede 
etmektedir. 9434 

Karakolu karşısında 
hastalarını kabul 
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~---~-----~-----~--------------------------------
Doktor Operatoı· 

ad· • 
1 

Almanyada tahsilini ikmal dmi~ ve Berlin hastahanelerinde uzun rnüd· 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Hilaliahnıt'r civarında Müslüın apar· 

l 
lımanınc.Ja heıgün sabahleyin saat 12 8, öğleden sonra 6 2 ye kadar 
kabul eder . 9598 g. a. 

1 

A ·'!>:..,.~,. \ 
, 

-----------
Ziya ifat 1., ·· mgören 

• 

Her giin ha~tdların• A b · C!İnpaşa ca ld t,İ.ıde 125 nu

maralı muayenehanesinde kabul ıle teşhis 
ve tedavi eder 

9877 9 26 g. n. 

9959 l - 15 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün m'ıayenehanesinde hastalar nı kabule 

başlcımıştır. 

ŞÖL N LOKANTA 
Aboneye 12 kuuşa 
Alakart 15 kuruşa <xl 

Nefis ) emekler verır 

[ Garson onu •'' 
(X) Şolcndcki yemek fiatlarının vasatisi bu şekilde tesbil. edilııı 

3-3 9753 g. a. ----------------'---,_ _______________________ ___ 

------------------------------------------~ 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

-

_.)'~ 
R aleigh Bisikletinin l ütün dünyada 

kazandığı şöhret dayanıklığı 
sayesindedir . 

1 Meşhur Ralli 
---------

Bisikletinin son 
Modelleri gel 

ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BİSiKLET TECIMEVİ 

12 26 9901 ______________ .;.;;;,....;;.;;.. ________ .....;;,;,;;.;,_ ________ __ 
, 

. KUmbarctt birf. 
1 

. . ... 

~ 

~ 

TlJRJCtY! 

ZIRAATıBANKAsi 
Ad ı . 1 . . ı .. 'ôffl ana as ıye ıncı 1u l< rık · .olduğu müddcaaleyhin ına 

hakinıliğinden mak iiz<'rr i'an<'n t· blig oJıır 
339 
AJanaıım çutur ıı rscit M deıı 

48 N;lu ev le mukı.n r.uıf daliı·İn Ankara 
dı.rnıuş faki M. den mddı:'p soka -, _____ ....._ _ __.] 

J O N 
1 L le 200 ila 20JO ınctrccc ,ı 

ğııı a l ; hı evde l ı•mur o"'u h .. ·· d.. · ı <> u un uııya ncşı ıya mı 

Y ysuf alc) hinl' ıkttıne ı > led=ği tahliye 1 \1f"A RADYO 
vt: t C•İınisil dava:ırıııı yapılmakta 1 

olaıı duıuşma•ırıda: 

Mü;d.: .. a ·~)h Yu:.ııfu.ı g(i,tui 

len adı esle hıılııııaın nlığı gilıi lı sleı 

ncrı·d1-: ibınrt etmekte olduğu meç 
hul olduğundr.n naınınn ılaaen te\} 

ligat ifa edilmiş olduğu halde tayin 
kılın"\n duıu;;mn gününde m'1hkeme
ye gelm~diğindep gıyabında muha 
keme icrasına ve gıyap kaı< r.oın 
kendisine ilanen tebliğine karar ve· 
rilmiş ve mü.Jdd de 937 sent>si leş. 
rinis. ni iptidasından temmuz 938 
gayesine kadar evini işgal etmedi· 
ğinc dair müddeaaleyhe yemin tek 
lif etmiş ve muhakemin 28 - teşr'ni 

~ani-938 tarihine müsadif pazar. 
ertesi günü ~aal 10,40a talik edilmiş 

E. . c cl1 n ucuz, en lemrı v 1 ç 
(5 lamba kudıclinde 3 adetı 
zif elı lambalar;a mücetıheı) 
dur. 

Scı' MÜRACAAT: Nı:.a Scı/ılı ;_ 
No7li"' A~ Belıckli 1-;ilise 
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Adana Türksözü ınat 


