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Ziraat • • • • 
sanayıımızın tek elden idaresi 

Otbank Kuruluyor 
kurumu ve devlet Devlet ziraat işletmeleri 

orman işletmeleri idareleri birleştiriliyor 

ara 
: 5 {Telefonla ) - Devlet 

,,ctıneleri kurumu ve devlet 
h.1ıncleri idarelerinin birleş· 
cır bankaya kalbi ziraat vc-
'sas itibariyle kararlaştml

n bankanın ismi « Otbank• 
•Deruhte edeceği vazifeleri 
illa ayrılmı~tır. 
~Ve fenni ziraat : Bilhassa 
c ınilli' sanayig ihtiyaçları 

~ n _Pamuk, buğday, arpa ve 
d llııkyasta meyvecilik, seb-
ahilı piyasa iı.;in çay i~tih-

~l ~e · b k d ·· ·~ sanayı a ırpın an sut 

1 
lı, mensucat , et sanayığı 

elif san' atlar. 

meclisi 
açıldı 

~da vize meselesi 

Orman işletmesi bakımından da· 
hilöe ve milli fabrikalar, işletmeler 
ve mahsullerin ihtiyaçları bakımından 
fabrikalar k uı mak . Maden direği, 

travers ve saire i htiyaçlaıı lcnı in et
mek . Banka bundan ba~b islah olun· 

muş tohumların teksir ve tevzii ve 
milli marka ile tevzi olunacak tohum 
seksiyon istasyonları, hayvan, nebat 
orman, haşere ve hastaliklariyle mil· 
cadclc: için de tesisat _vücuda getire· 
erktir. 

AMERiKALILAR VE 
•• 

DUNYA HADiSELERi 
Bay Hulun . 

çok şiddetli 
bir nutku 

Vaşing
ton: 5 (Rad 
yo) -Ame 
rika Birleşik 

devletleri ve 

"Otarşi sistemi insan huku
kuna çok tecavüz ediyor ,, 

3 - Adalet ve hakkaniyet P.ren· 
sipleri. 

hatta cenu-
l• : 6 ( Hususi muhabiri· bl Ameri-

Nevyork: 5 (Radyo) - - Bir nutuk 
söyliyen Amerika hariciye nazırı Bay 
Hul, son hadiselerin Amerikanın tica· 
ret siyasetinin Prensiplerinde bir de
ğişiklik yapmadığını beyan etmiştir. 

r .. ~~,,,,_,,.,.._ .. ,_,,.,,.,_"""'-. ..._ . .,.._,..< 

L~t~tü~~ ı 
~ Başvekili dün ı 

1 ~ kabul ettiler 
lstanbul : 5 ( Telefonla )

aa,vekll Celil Bayar bu
gUn lstanbula gltmlf ve 
Haydarpa,adan Dolmabah· 
çe sarayına giderek Ata. ı 
tilrk ıaratından kabul edll
mı, , kendilerine muhtelif 

l lf ler hakkmda maruzatta ( 
) bulunmu,tur • Ç 
) ( 
~ . .,-...iV--W'~-,.....-...,.._ ~ -y 

B. Cevdet Kerim 
şehrimizde 

Cümhuriyet Halk Partisi Merkez 
Heyeti Azasından fstanbul Mebusu 
Cevdet Kerim lncedayı dünkii trenle 
şehrimize gelmiştir . Değerli Mebu
sumuz dün matbaamıza da ziyaret 
etmek hitfunda bulunmuştur . Ve bir 
müddet arkadaşlarımızla görüşmüş
tür . 

Yunan 
Londra 

kralının 
seyahati -----

Bu seyahat kredi anlaş-

• • 

DORTLER MiSAKI 
Çemperlayn 
ayın 23 ünde 

ile Lort Halifaks 
Parise gidiyor 

fJaris n,ıii.::.al.erelerinın esası, dörıler mis11kuıı11 tahkik edilmesi yuluflda· 

dır. Bu miilô.kauan sonra Çemberlaynın !fit/eri zivaret eder.eği ve Al

manyaıım müstemleke ve ham mrıddeler meselelerinin görüşüleceği . Juru· 

pa malıafilirzde mulıah:kak glfrülüyor im görüşmelere JVusolini ve Da/ad 

yede İ§tirak edecek 

Rlbbentrop ve Grand• bir toplantıdan çıkarken 

Londra: 5 (Radyo)- Çemberlayn 
ile Lort Halifaks Parise davet edil
miştir. Başvekil ve hariciye nazırı bu 
ayın 23 ünde Parise gidecekler ve iki 
gün orada kalacaklardır. Siyasi maha 
filde söylenildiğine! göre Paris müz.a· 
kerelerinin esası, dörtler misakının 

tahakkuk ettirilmesi yolundadır. Bu 
mülakatta11 sonra Çemberlaynın Hitle· 

lelerinin görüşüleceği Avrupa maha 
filinde muhakkak görülüyor. 

Bazı gazeteler yakında bay Hitler 
ile bay Çemberlayn arasında yeni bir 
mülakat vuku bulacağını kuvvetle 
tahmin etmektedir. 

~tfonla ) - Hatay Millet katla Uzak 
~ Şark hadi · 
\~Saisine başlamıştır . Ha selerine la· 
ı~tti neşrettiği bir karar- kayd kalma· 
ij makla be· 

Nazır, Almanya, İtalya ve Japon· 
yada tatbik edilen otarşi sistemini in
san hukukuna yer vermemek, harp 

1 

masiyle alakadarmış 

Paris : 5 ( Radyo ) - Bugünkü 
Lötan gazetesi, Yunan kralının Lon-

1 
dra seyahati hakkında şöyle yazmak-

n ziyaret edeceği ve Almanyanın 

müstemleke ve ham maddeler mese. 

Daily Meron gazetesine göre bu 
mülakatın vukuu gecikmiyecektir. Ve 
bay Çemberlayn, Hitler, :Musolini ve 
Daladye arasında gene bir mülakat 
yuku bulacaktır. 

Bay HUI 

ataya duhul vizesini liğ. raber Orta 
t .liataya gelecek yaban· Avrapa me 
-~ildeki milli hüviyet cüz selelcrini de b ehemmiyetle 
ı~ ulunduğu mahal zabıta· gözden ge-
ı. tcceklerdir. çırmektedir. 
'i)d Amerikanın 

an harice seyahat etmek 1 yegane ga· 
~de arzularına göre Tür yesi şunlar· 
buriyeti veya Fıransa Cüm. dır: 

Ilı k 1 - Enternasyonal hukuk. 
ıc a amatı aidesinin kendi-
~'tcekleri pasaportla seya 
~Ctklerdir • 
~susta Hataydaki Türkiye 

2 - Birleşik Amerika devletleri
nin muahedeler ahkamına daima ria
ayeti. 

ha zırlıklannı yapmak ve diğer millet
leri tahrik etmekle itham etmiştir. 

Hatip, ıilah yarışının verdiği ne· 
ticeleri anlattıktan sonra Amerikanın 

müdafaa kuvvetlerini münasip bir 
seviyeye çıkarmak mecburiyetinde 
kaldığını, çünkü memleketin umumi 
bir ihtilfilın tesirlerinden tamamiyle 
kurtulamıyacağım beyan etmiştir. 

Hu! netice olarak, Amerikanın, 
insanlığın ve devlet yolunu harp yo
luna tercih etmesinde azami derecede 
müessir olması için daha faz.la gayret 
sarfetmesi lazımgeldiğini söylemiştir. 

t 
1 ~ tnümessillerine nota tev-

tk garanti sıfatile bu cihc· , ç • ~ T/" ~ k • J 
llıası ist<>necektir. 1 ın,yang .. .n.ag-ye ın ua 
~~LovAKYADA ima arkasında koşacak 

lirnhur seçimi ve 
he kilin istif ası 
t . 5 
~i . ~ Radyo_) - Reisicüm: 

~ı . ıc;ın partılcr arasındakı 
~. lion sa[hasına gclmişlir. 

JAPONY ANIN ÇINDE EKONOMiK TESiSLER 
VÜCUDE GETI ILMESINE GÖZ YUMULMUYACAK 

~· 5 ~ ( ~adyo ) - Dolcış;ı n 
~ .. Ro ı c, Çcknslovakya ha~
~, 1 .ıl s ; ı nvi y a k ında ~ d.ı!c· 

1.1 1 1 • • 1. 
b f .' 1 ın cv -ırııı cf o ıl .,;ı ş: d <' n 

ıır hey ete bı ak.ı caklıt . 

lonyada 
tışıklık 

~t\Yalı talebelerle 
~ilahlar arasında 
~l>ışmalar oldu 

I• 5 
'~I (Radyo) - Buraya ge. 
~QI ~re göre, dün öğleden 
't~0tıYada nasyonalist talebe· 
rııll\Yrıalılar arasında çarpış · 

ş~' d )~~Ştur. Ukraynalılar nüma. 
İÇ111 ş~ ~1 t tak biiyük bir otelin 

b1l 1 'il aşlarnışlar ve talebelc!r 

1"" ,ı,t~kabele olarak kendilerini 
~ • it. 

J11~J ~~tıış, rnüdabale etmjş ve 
'
1 

I al .. çl~ 'l ıyı yakalamıştır. Tale· ı 
ll t ~?alara hücum ctmışlerdir. 1 

ıJJ1 ar vardır. 

• 

Çin motorlu kuvvetleri bir pusuda 

Şanghay : 5 ( Radyo ) - Milli 
Çin hükumeti namına söz söylcmeğe 
saliıhiyellar bir zat demiştir ki : 

- Çinliierin Şang-Kay-Şeı< pren· 
siplerine artık uymayacakları şayiası 

var , bu katiyen asılsızdır . Kanton 
·ve Hankovun kaybı, Çin mukaveme· 
tinin sona ermesi demek de~ildir . 
Bütün Çin , Şang-Kay-Şekin gittiği 
yoldan gidecek , arkasında buluna
caktı. Japonyanın Çinde hiçbir tko· 
nomik tesisi vücude getirmesine gÖI. 
yummayacağız. .Çinin milli ~amamiyeli 
ve servetleri için sonuna kadar ça· 
hşacağız . 

Polonya - Türkiye 
ticaret görüşmesi 

Ankara: 5 (Telefonla) - Polon 
ya ile hükumetimiz :olrasmdaki tica· 

ret anlaşması etr.?fında yapılmakta 

olan müzakerelere devam olunmak 
dadır. Müzakereler her iki tarafın 

ticari mübadelesini artıracak ~ekilde 
ve iyi bir hava içinde ilerilemekte· 

1 -tedir. 

tadır. 1 
" Deveran eden bir iByiay 1 göre 

Yunan kralının Londra ziyareti tama
men gayrıresmiğ mohiyelte olmasına 
rağmen Almanyanın Balkanlara doğ
ru giriştiği iktisadi hareketle alakaşı 
vardır. Ve Yunanistanla lngiltere ara· 
smda Türk - lngiliz ticaret anlaş. 
masına benzer bir mukavele düşünül-

' mektedir. 

Yarın akşam 
ay tutulacak 

Sovyetlerde maden kö
•• 
onemı 

• mürü ihtiyatının 
Sovyetlerde bulunan ihtiyat kömür miktarı 

1,654,3000,000 ton 
Moskova : 5 ( Badyo )- Sovyet 

JeolohJarın n yaptıkları araştı.malar 

\ neticesinde, halen işletilmekte olan 

lstanbul : 5 (Telefonla) - Bugün, . 

bir çok yeni maden kömürü damarları 
bulunmuştur. Yeni olarak bulunan ve 
halen işletilen damarlar arasında, bil
hassa, ihtiyatı 52,6 milyar tahmin olu· 
nan Kazakistandaki Karahanda ma· 

. krasathaned~n ~1ı~an maı.nm~ta g~ . Gemi yangınlarına ı' 
ra, pazartesı gunu gecesı bır dakı· 

ka müddetle ayın tutulacağı anla. karşı tedbir 1 
şılmıştır. 

Türkmen tiyatrosu 
Mo::.kova ; 5 ( Radyo ) - Bu 

kış ııı e v !-liıni zaı fıııd.~ Tliıkrıwn tı 
yatr<Jl-irı bir çok rııter. san rıyt'slcr 
göste ı r ceklr.rdir. _ 

Tüıkıııeıı Tiy11tro, u , Şı::ksr.iı'in 
olcllo~utıu h.ı zırlamak tadır . Baş rolii, 

1 Tiltkmı nistan Cüınhuriyeti yüksek 
Soviyr:ti mebuslarından tanınmış ar 
tist Aman Kulmamedov yapacak· 
tır. Bu Tiyatronun sahnesinde tem
sil edilecek yerli eserler arRsında, 
bilhassa lbragimov'un Madrid Mi· 
razasını. Bazar Amenov'un ilk Türk· 
men müzikli dramı olan Zühre ve 
tarihinin, Kauşutov'un 'Cum piyesini 

zikretmek icabeder. 

Metruk mıntakalarda 

Macar 
işgale 

mıntakaları 
başladı 

Hamburg: 5 - Hamburgda "ge 
mi işlettirici erbabının bir içtimaı es 
nasında gemilerin yangınına karşı 

mücadele hususunda konuşmalar ya 
pılmıştır . Gemilerdr Vdki olan yan · 
ginlardan elde edilen tecrü ")eler ne 
ticesi olarak Hdmburg yangın sigor 
ta şefınin talimatı rııucibince yangın 

!ardan şu suretle muhafaza kabildir. 
Tedbirlerden başlıcası, yaı:_ıması ko 
lay maddelerin gemilerde bulundu
rulmaması ve odunların büsbütürı 

ortadan kayp olmasını teminden iba 
rettir. Gemi aksamının yanması güç 
ve müşkül mevadla yapılma hususu 
na dair tecrübeler yapılmıştır. Mer
divenli hücrelerin malik oldukları 
kapı yangın esnasında derhal kapan 
malıdır. Ondan başka geminin orta 
mahalli Ruskarla yangmın sirayetine 
mani olmak ve ,kendi kendine ka· 
panmasını temin etmt>k üzere çifte 
kapıların derhal kapanması ve bu 
tertibatın kezalik suyun altına tesa 
düf eden mahallerde ifasıdır. Gemi 
kapıdan ve tayfaların yangına karşı 

gelmek üzere daima talim yapmala 
nda çok faideli görülmüştür. Gemi 
yangııılarına karşı yapı lan bu teklif 
ler Almanyanın KdF "sürürla kuv· 
vet,, seyahat gemilerinde derhal bir 

denleri, 36,5 milyar tonluk .Peçora 
madenleri ve 26,5 milyar tonluk uz.ak 
Şarlaki Bureina madenleri ıikre şa 
yandır. · 

inkılaptan evvel, malum ihtiyat 
mikdarı 230 milyar tona çıkmakta idi. 
Halbuki, bugün bazı komür havzala
rının ihtiyatı, tek başına, bu kadar 
vardır . Mesela Sibiryadaki Tugunska 
hevzasının ihtiya tı 440 milyar, gene 
Sibiryadaki Kuznctzk havı.ası thtiyall 
ise -150,6 miıyar ton tutmaktadır. 

Bugün, Sovyetler Birliğindeki kö
mii r madenlerin in ihtiyatı, dünya ih · 
tiya lının yüzde 20,ıni teşk il etmek 
üzere, 1.654.300.000.000 ton olnra tak: 
dir olunmaktadır. 

Emden İstanbulda 

İstanbul: 5 (Telefonla) - Al· 
mania rın Emden kruazörü dün 
akşam saat 17 de limanımızdan 

transit olarak geçti Emden Bulga· 
ristanın Varna limanında bir müddet 
kaldıktan sonra memleketine döne· 
cekfir 

nçeırDdce: 

Şifasız dertler 
(Hıkô.ye) 

• 
Uzakşarkın sulhu nasıl 

temin · edilebilir ·? 
... • 

Nevyorktaki panik 

Prağ: 5 (A. A.) - Macar kıtaatı 
buğün saat ondan itibaren eski Çek 
Macar hududunu geçerek Macarista 
na iade edilen toprakları işgale baş 
lamıştır. '\er bularak haı1rlanmaktad11. --111!1--------•• 
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Uzak şarkın sulhu 
nasıl temin e<lilebilir? 

............ ıı:-.lll'l!llml!l ............ .-:ıımm ................................. :, i 

Japonlar, Çan Kay 
Şek çekilecek olursa, 
sulh akdi için bütün te 
ferruat üzerinde Çin'le 
dostça müzakereye ha 
zır olduklarım her vesi 
fe ile ileri sürdüler. 

C. H. P. ocak kon
greleri devamda Yeni Çinin lideri Çan - Kay -Şek 

çok ağır bir kat·ar vermenin ari
fesinde bulunmaktadır. istifamı 1Düne kadar üç · mıntaka 
etmeli, yoksa baş kumandanlığı ocağ1 nda kongre yapıldı 

Dünkü 
... 

yagmur 

Şehrimiz ve civar köylerine yağ 
mur yağmakta devam etmektedir. 
D .. k d v • k 1 un a şam :t yagmur yagm:ı ta ı 

Kaybettiğimiz meslek taş 1 

Celal Nuri Beri 

İstanbul gazetelerinde okuduğu
muza göre, eski gazetecilerden mu
harrir Celal Nuri ilerinin kısa bir devam etmiştir. Nehir sulari da yük-' 

selmektedir. 1 
' hastalıktan sonra vefat ettiğini te · 

essürle gördük. 
Narenciye meyveleri 

bırakarak, Çinin can evine kadar Şehrimizde C. H. Partisi mahal 

ilerlemiş ~ e bu muazzam ülkenin le ocaklari kongresine bu ayın 3 cü 

yarısından fazla bir kısmında perşembe günü başlandığını yazmış 

mevcut bütün muvasele yolları- tık. Keza Kayalıbağ ve Hürrıyct 0 . Bu sene portakal, tatlı ve ekşi 
Celal Nuri İleri Ahmet Mithat 

efendiden sonra muhtelif vadiae en 

Meyveleriıı 
hayatı 

Meşhur 
ıltimter , mey- alinti Miçur 

ı·elerin hayatım u· 1 da nebat ar 
::atmak rayilıatamıı h 

tifade 
58 

ve tadlarını çoğalt· 
mak içın çalr§ıyor· sında ınefl'I~ 
lar . Hu mevzudaki ket willi ~ 

• • ıÇ 
çalı~malara aıc ~ii.- nomısı 
zcL bir ya:.l'yı veri. k bii} 
yoruz . ço . •ttl b 

eheınfl'll) ~ il 

bir seri meseleler vazetmiştir · , lba~ 
çurir,sk'te Merkezi Miçurin Je~t· tdi 
,, b d ·ı· ;ıcı~ ~i ı.:..a oratuvarın a çalışan ı ıcJ'J I . 

Hiç şüphesiz ki, Japon· 
ların snlha çok büyük 
ihtiyaçları vardır; hatta 
denebilir ki, bambaşka 
ve göze çarpmıyan se· 
bepler yüzüznden, onla 
rın bu ihtiyacı çinlile-

:~;g~l:~~:~t:ı::_elelerin h•

11 
~li 

Dl eline geçirmiş olan Japonlarla caklarınm kongreleri de akdedeail- limen, mandalina, turunç şehrimizde 
sulh akdi gibi bir işi kuomintan miştir. Ocak kongrelerine aid diğer pel< holdur. Vaktinde ziraat müca· i B I" .. ara 

bir proğram şu şekildedir: delesince alınan tedbirler neticesinde 1 yapmış ve bilhassa birkaç sene ev- u aboratuvarın mesaısı 1 

ga mı bırakmalı? Döşeme: 6 ikinci teşrin 938 pa- heıhangibir hestalı~ın da önüne ge-1 vd Türksözünün sütunlarına güzel da, ezcümle , yeni Armut •'.'1 

çok eser yazmış muharrirdir. Uzun 
müddet gazetelerde başmuharrirlik 

rinkinden de büyüktür. 

Ancak, son yılların tec 
Noye Z Urher Saytunıı zar gü uü saat 14 de Döşeme oca . çilmişti l. Fi at le r de geçen senelere 1 yazı la r vermişti. cinslerinin kültü• Ü büyük bıf 1 

da T okyo'da bir eser neşretmiştir. ğıoda. nazarrn çok ucuzdur. 
1 Kıymetli meslektaşımıza tanrı- tutmaktadır. Lôboratuvar,çok '' 

("Japon of Asi•.). Mestanzade: 7 ikinci teşrin 938 dan rahmet diler ve ailesinin ke. yemiş veren yeni Armut ci' 1 rübelerine göre, Japon politikacı la· 
rının mahfillerinde de büyük ölçüde 
taraftar bulan ordu ue donanmadaki 

Bu tserde deniliyor ki: pazartesi günü saat 20 de inönü Şeker kam1şı derlerine iştirak ederiz. vücuda getirmiştir . Halen bu~ 1 

emperyalist istikameti, he• hangi bir "Japonya, Çin'in mukametini a!- okulunda. meyvelerinin daha ziyade t•

11

, 
Çin hükümetinin böyle bir müzake lı ay içınde kırabilirse, girişmiş ol- Sucuzade: 8 ikinci teşrin 938 Şehrimiz ve civarında bol mık- Vali muavini değişiyor tırılması ile uğraşmaktadır. ao: 
reye girişmesi ve hususiyle Çan· Kay duğu macera, gerek askerlik gerek salı günü saat 20 de Sucuzade oca tarda yetiştirilen ıeker kamışı satıl- Armutlar, yemişler inin faıi• d•ı, ·Şekin geri çekilmesi, bir daha ta politika bakımından muvaffaki)'etler ğında. mağa başlanmıştır. rlu s~rıe şeker I Seyhan vali muaviniğıne Bay Emin ması ve uzun müddet rrıub.

3 

J 
mirine imkan olmıyan bir izmihlalin verebilir. Ancak, bu muvaffakiyetin- Çarşı: 9 ikinci teşrin 938 çaışan kamışı da çok boldur. edildikten sonra dahi lezıetı'

1

1 b 1 Refik Kırış Balikesir vali rnuavin\i· 8 

ifadesi olacağına hiç şüphe edilme den sonra, esaslı bir surette ekono a günü saat 20 de halk partisi • birşey kaybetmemesi ile tell1 

d 
b

. d • g· ine tayin edilmiştir. 
meli ir. mik kaynaklan Japonya'nın. kendi ınasın a. Kanara buzu Kudret etmektedir. . 

C 
Seyhan vali muavinlini 

Böyle bir şey olduğu takdirde ana yurdunda bulup bulamıyacağı, ümhuriyet: 10 ikinci teşrin 938 L~ b d k ı ııel 
1 

Kantoğlu tayin edilmiştir. a oratuvar a , ço e 1111c 

Mançuride ve Çinin şimal vilayetle· şüpheli bir meseledir, Diğer tcıraf· perşembe günü saat 10 da mezba Bu ay başından itibaren kanara yeni Arrr.ut cinsleri elde e ~ ı 
rinde olup biten hadıseleri göz önü tan, Çin, şayet Lu harbın üzerinden hada. da çıkarılmakta olan buzun beher B •• k •• üzere, Sovyetler Birliğinin Ş

9

~ 
ne getirerek bu emperyalistlerin Ja bir yıl grçtikten sonra. cephelerJe Ulucami: 10 ikinci teşrin 938 kalıbı kanara teslimi 50 ve 18 ka ugun u maç k ~I 
P

on politikasına nasıl bir istikamet ordu bulundurabı'lec°'k olursa.... perşembe günü saat LO de ulucarni Garp mıntakaları, Uzakşar 'J~ .. lıptan ibaret. bir serisi 14,25 kuruş ç· B ı 'k E p01onı 
t 

· d ki · · ·· d k t" k ocag· ında. ın, e çı a ' ransa ' . M ayın e ece erını once en es ırme Japonya'nın nihai zaferi, kolay- tan satılmag· a başlanmıştır. · ı k ti ht 1ıf,. 
g

üç değildir. Tepebag·: 11 ikinci teşrı·n 938 Bugün saat 14 de şehir Stad- saıre meme e erın mu e I r )~ 
ca bir hayal olabilir. Çünkü, mali · ) · d L ı·f cı 8 

H k 
' hl d b .. ·· 20 d T L yomunda mevsimin en mühim fut- cms erı arasın a muaıte 1 3

" 

an eu nun ta iyesin en eri ve ekonomik zorluklar katmerleşe- cuma gunu saat e epec.'cğ Sebze bollaştı 1 k d 

Ç
in marecaJı, Hankeu'dan 1300 kı'. ocağında. bol maçı yapılacaktır . Adana ld· pı ma ta ır · J 

v cek, altın ve döviz stokları tüken ve lometr .. mesafede bulunan Cungking 1 Cemal paşa: 12 ikinci teşrin 938 manyurdu ile Seyhan Adanaspor Erken meyve veren ~ meğe yüz tutacak, ve mem eket, S ı d h t d · ı şehrine çekilmek ve Jakonların pek Ç'd'd d h 1 cumartesi günü saat 20 de Cemal on yağmur ar an sonra şe ri- kulübü arasında yapılacak bu maçta I ay anan yeni muhtdif kıre 
ihtimal dahilinde olmıyan ileri hare 1 en a a iyi silôhlanmış bir paşa ocağında. mizde sebzeler bollaşmış ve fiatlar 1938 mevsimi şampiyon takımı 1 şeftali ve kayısı cinsleri d< 

devletle çarpışacak olursa, çok teh. da oldukça düşmüştür . 
1 

d ı şitJ1 ..t< 
kellerini bekitme plônını tatbik ve likeli bir vaziyetleri, istilônm mey- Karşıyaka: 12 ikinci teşrin 938 meydana çıkacaktır. i e imiştir . Laboratuvar , ,,w 
Y

a bugüne kadar büyük muvatfakı'- ı ' cumartesi günii saat 14 de .S«karya bu bahiste,dona dayanan f:ı~. i 
va arını tatsızlaştıracaktır." .. Od k.. ·· r· ti ı ' yetl~r kazanmış olan Gerilla har- mektebinde. 1 un ve omur ıya arı Arabacılar yeknesak meyve veren kayısı ve şeft

31 

,ı? 
Ancak, Çinlilerce nisbeten ka- ı r bına de .. m etme< azmindedir. An- bul edilebilecek ve devamlı bir sul Mirzaçe lebi: 13 ikinci ı eş. in 938 e 1 b ise giyecekler leri bul nıa k üzere tecı ü be'.~ • •. ~; 

cak, Gerilla harbinin muvaffak ol pazar günü saat 14 de Mirzacelebi Belediye zabıta müdürlüğü şeh· maktadır. Bunun için de , k''.~I ' 
d ha çığır açacak bir sulh teklifi bir d rinıizde odun ve kömür ticaretiyle k o•• 

ma'". a, münferit hareketleri azçok 
1 

şartla gerçekleşebilir. O da, bu , ocağın a. şeftaiıler, kendileri ile ço • tanzım ve onların siyasi bel kemiği ı h Alidedr: 13 ikinci tefrin 938 pa 1 uğraşan tüccarları belediyeye çağı Şehıinıiz arabacıların yeknesak karabeti olan ag~ açlarla , ,111 '~, 
k 1 d 

sul teklifine tavassut edecek 0lan rarak şehirde herhangi bir buhrana .• 
11 

leş i e ecek olan lıir merkezi {hü d 
1 

. ff I zar günü saat 20 de 29 trşrinievvel dbise giymeleri husunda kendileri· Ameı ikalı Profesör Har.seP ~ 
k 
~ d ev etm, muza er o an taraf için de 1 k b" d meydan vermemek ve fiyatları yük · B ı' umetin mevcu iyetine bağlıdır. k 

1 
me le ın e ne bir hafta mühlet verilmiştir. u ettiği meşhur Hibrit erıkle' .• 

E k b k 
ayıtsızlıkia karşılanamıyacalc bir M dk 3 k seltmemek için kendilerine tenbi rv s idtn tri ta ip ve tatbik edil· ı k d ı ı : 1 i inci teşrin 038 pa- emre riayet etmiyenler cezalandın· eri1ii , Kanada kirezi ve 5

81 

;1~ t 

k 1 b Ç 
u rette olması keyfiyetidir. ~atta Lulunulmuştur ~ e> me le o an u in planının bugün zar günü sa<lt 9 da Mıdık ocağın- lacaklardır. oışılanmaktadır. Bu aşılar sat ~ 

de tatbik kabiliyeti olup olmadığına Bu hu•usta, evelemirde iki ang da. dünya Ziraat ilmi için olduk_~ 
uzaktan hükm<tmek mümkün değil . lo · soksan milleti ve ondan sonra Köprülü: 14 ikinci teşrin 938 Bulgur çaldıklarından Kırmıt nahiy'! müdürü him bir alôka arzeden şiınd1>'1.ı • ~ 
dir. Japonlara p .halıya mal olmuş f Almanya bahsin mevzuu olabilir. pazartesi günü saat 20 de Kö;:>rülü beraat etti dar meçhul Hibridlere varı~ıllcl: l~rı 
ola .. hırpalarn~ strateı'isi. hir yan- Halbuki, Almanya, vakıtsiz bir te· ocag· ında. Mehmtü og· lu Bekı·r , Çı.ftçı· ha. n k bb Laboratuvar , üzüm üzeri ıı~ ; i 

dan da Çinlilerin mukavemet azmine şe üste bulunmuş olduğu için, Kocavezir: 15 ikinci teşrin 938 nında bu'undurduğu altmış kilo mik · poı 
mehenk olmuştur. ı mecbur kaldıkça ikinci bir teşebbü 1 .. .. t 20 d . b. ı d d b 1 B K l k k H f r·· 1' çalışmakta ve Limon- 2J ~l . . . k A . sa ı gunu saa e partı ına~ın· 1 arın a u gurunun ayranı oğlu araisa ı ayma amı ı zı U· bahçf'sinde Limondakindefl , 

Çi.ı çok büyük zayiat vermiştir. se gın~mıyt ce tir. merika cümbur da. Cumali, Hüseyin oğlu Reşit ve di züne hakaret iddiasiyle mahkeme 1 ·tşı1l' 
Ölü mikdarı, dört büçük yıl süren 1 başkanının da bu hususta bir tema l Çınarlı: 16 ikiuci teşrin 938 çar· ğn bir arkadaşı tarafından aşırıl- ye verilen ve 4 ay 2 gün hapse mah ~5 ~da _da~~ fazla." cl .;:

1 

,yl• 
cıhan harbinde garp devletlerinden yül hissetmediği anlaşılıyor. Şimdi· şamba günü saat 20 de Çınarlı oca : dığıoı şikôyet etmesi üze-ine tahki· kıim olan Kırmıt nahiye müdürü 11 avı yem ır yemış I.! ~b0rııtıl 
her hangi ~irinin vermiş olduğu za lik daha 1•aşka kayıııları olan Bri ğında. ı kata başlanmıştır. Bay Sakıp Şen hakkmclaki bu ka· 1 bulunmaktadır. Miçurin la ( · t d' ı · · · U k ş k K 1 ı bahçelerinde, uzun müddet ıeı , 

k k rw. . f11l1 yıattan-belki yalnız Rusya müstes anya ıp om:ısısının za ar ta arasoku: 17 ikinci teşrin 938 1 rarı mahkemei temiz bozmuş ve h~ 
na - çok daha mu8zzamdır. Sivil tavassutta bulunmıya ne dereceye perşembe günü saat 20 de Karaso. 1 l yeniden cer<yan eden muhakeme 

0 

usunu ve taıe ıgırıı ,ı halkın verdiği kurban milyonları ge kadar mülemayil oldu~u henüz ma 
1 

ku ocağında. 1 Bugiinkü lmsakiy~ 1 sonunda Bay sakip beraet etmiş· eden yeni bir cins Korpııı j 

çiyor. Pek de zengin olmıyan bu lüm dt"ğildir. _il Merkeznahiyt'sİ: 20 ikinci teşrin 1 tir. rilmektedir. ttı~~r 
memle~etin ekonomik ziyanı, saymak 1 _____________ ......, __ 938 peışemlc günü saat 20de par- 1 Halk, Miçurin Labora 1,.ı 
bitecok ölçüCe değildir. Ve hususiyle ı ti bi .. asında. Bugün günrş saat 6 6 de faaliyetini büyük bir alôk• 

1 

• < 

büyük şehirlerin biri biri arkasından Döğüp tahkir etmişler dolr•caktır. Öğle , zan: saat · betmekle ve elde edilen Y'\\

1 

\ 

B
. k k 1

1 a.~~~~"~~ ı d;r. ~ukut etmesi, tabialın bir verimi 1 ır aça çı yakalandı 11,38 d,., ikindi rzanı saat "' ~~ l leri memnuniyetle t>kmekte ı~lı 
olan mevzilerin muttasıl terkedilip 1 ------~ 14,28 d~, akşam eZ'lnı 16,48 ! -~tLl.~~_j!IL-,- -, --'=- ,.. · ~ j senc.>sinde , laboratuvar • ko 5a 
hoşa ltılması, Çin milleti gibi f elôket Eıııin oğlu Hilmi adında birisi Sirk ol i köyün j en Mu, ı ala oğlu de, ya ısı eza ııı 1 8, 14 de oku . sov k hoz, ve diğer leş ek kü ı lrr',,ı 
lerden yılmıyan bir mill•t için ihfr Mahmul oğlu Ahmet ve kardqi Hüseyinde allı parça kaçak eşya nacaktl'. fınsak saal 4, lSde bi 5 Teşrinisani 938 1 fi.lan ve muhtelif yeni ın•l ,ı 
mal ki garp milletlerine olacağı nis· Tahir taraflarından döğüldüğiinü bulun .. rak musadl!re edilmiş ve ken· tecektir. ait 3,850 paket tohu ·n satil1t

1

1
•, 

t hk
. d ld Gökyüıü karalı, hava riizgarlı 8 • 

bette a~ır manevi bir yük değildir ve a ır " İ jğini iddia ettiğinden disi de hakkıncia tutulan zahıt ka· Bu sen!:! ı.arfmda , fidan 
5

1 ·,ıo' 
h ki d 

..._ _______ .,_____ ençok sıcak 21 derece, geceleri en 

ama, nede olsa, bu tezôhürler Çinde a arın a 1 ahkıkata l.aşl anmıştır. ğı dile Adi iye ye te.,ı im ed i 1 mi ş ı;r, = - az sıcak 12 derece. 70 ,000 i geç• ceği tahmin <' 

de tr~rini yapacakbr. Ni~kim, rnem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tedir. leketindış kclü~a~nda ~e~li~t • ~------~~~~~!~!Ll~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~·=·~e~&~v ~ 
taşıyanların muhitinde de mukave- Bir ~-adyo neşriyatı geçen -------- l 
met aıminin az veya çok sarsılmış gun Nevyorkta büyük bir N e vy o r k ta Pa n ,- k Neden sonra mesele anlaşılıyor B l oŞ olduğu son baftalarda hissedilmeğe I panik kopmasrııa sebebi· ve halk, Mrr.hlilerin dünyaya hü a On UÇ 
başlamıştır. 1 d k. yet vehrmihş ve bir ao için Merihliler dünyaya :hücum ~diyorlar ~bumununtd ~ir roman mevzııundan rekorları 

Japonlara g~lince, onlar da Çin e oce şe İr alkı biribirine ,. ı aret o ugunu öğreniyor: 
deki harbin mümkün mertebe çabuk girmişti.. O kadar sür'atle gdı'yorlar k·ı, Mt'şhur hayali Romanlar nıu"el· 

N k d 
kik aten diin\ aya hücum ettiğini sa. 

bitirilmesi lazım geldiğine bir an 1 evyor ra yosu evvela o gün b'°,s, on dakı.kaya kadar bı.zı'm <lu'n· lifi Vellsin "Dünyalar harbi_ diye 
k 

.. h d b h ' nan aha İ 7efiirl gaz maskelerini öaş ·· 
şüphe etmtmişlerdir. Harp onl~ra u avc1 an a setmiş ve bu arada k b •= bir eseri vardır. - M h yaya aya asaCaKlarôır. Hedefleri !arın~ gc>çİrerek evlerindt n dışarı • 
da çok ağır zayiat verdirmektedir. ' eri üzerinde bazı yeni de~işiklik de Nevyork ve civarıdır. fırlamış ve sokaklarda kaçışmag" a Burada, Merihlilerin dünyayı fethe 

Harbin uzaması, Japon politikasını lerin görüldüğünü haber vermiş-t' Fak at, kendilerini merasimle başbmıştır. geldikleri ve insanlarla muharebe 
hedefinden uzaklaştırıldıkça uzaklaş ır. ettikleri anlatılmaktadır. 
tırmaktadır. Bundan sonra, radyo, dans mu· karşılamamıza imkan yok. Çünkü Panik o kadar şiddetli olmuş ki, 

Uzak·Şark ahvalini yakından ta sikisi n~şriyah yapıyor ve tekrar onlı.r bize bize bir düşman gibi top polisler bile ş1şırmış ve bir çok işte, Nevyork aaciyosu da o gün 
nıyan ve Sovyetler birJiği hakkroda 1 Merihtcn bahsetmiye başlıyor: lariyle, ı;ehirli gazleriyle beraber yüksek mevkili kimselerin de halk eserden alman bir senaryoyu temsil 

yazmış olduğu eseri bü~k bir şöh j "Merihliler, kendi icatlan olan geliyorlar ve dünyayı telhetmek arasında kaçmıya başladığı görül ediyormuş. 
ret kazanmış olan Amerıkalı Viliam tuhaf bir tayyareye binerek yola emelindedirler." müştür. Yalnız, halka bir muziplik olsun 
Hanri Çemberlio,· şarktaki Japon ı çıkmışlar ve Arza doğru gelmiye Bu kadarı bile halkı telaşa ver- Bunlann içinde Amerikan dahi. diye bunu evvelden haber verme 
hegemonyaşına dair, 1~37 eylylun başlamışlardır, miştir.:Halkm telaşa dü~tüğü anla miye kafi gelmiştir. Merihlilerin ha liye nazın bile olduğu söyleniyor. şılınca neşriyat kesilmiştir. 

\' 

bi 
ı•" 1 • • 111 'l)~ 

Binbaşı Zıkov ile aske11 1111~ 
dis Y ogorov'un 51:17 rnetre f1ıı~ 
lık bir yuvarlık bo!on ile ya \'' ~u 
29 s~at 40 dakikalık uçuŞsov)' ~la 
ların tetkikinden sonra, 1 - ıı t 

Sirliği merkezi havacılık ı-~ 1 

f daı1 
spor komisyonu tara ın . Sü' 
3 ncü ve 4 dünçü kateg

01
'. ve 

d.l!l11 ı; 
rokoru olarak tesbit e 1 b\i 1 

s 1 
ternasyonal sahada da te 11v3 

. 1 1 
vesıka!ar enternasyona . 

f 
.. .1 ·ştır· 

ederasyonuna gouderı ını 
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Şifasız 

ılerini dünyaya açtığı zaman 
tabiat ona Doğruluktan bir 
~aç saat sonra anası. onu fakir 
abasma bırakarak öldü. 

Dertler 

Küçük ve gayri müdrik ruhu bu 
sefil vaziyetten nefret ediyordu. 

- Fakat ne yapsın ... Tahammül et. 
mek lazımdı. 

a~ı da küçük kızını ninesine Bu yaşayıştan çekilip na muska· 
e ~dip yeni bir kadın aldı . rane bir hayat geçirmek maksadile 

. karısı ile iki ay yaşadı. bir miktar para biriktirmeğe koyul· 
tlik ~anına tak deyince pasa du. Her şeye tahammül ve lıu ga 
~atıp, para kazanmak gaye ye!:'ine ulaşmak istiyordu. 
Cıikaya yollanJı. Küçüğü de Fakat düşen insanlar bir daha 
emanet eyledi. kolay kolay kalkmıyorlar... Kifayet 
o gün fon beti kızcağızın edecek bir derecede para toplan 

daha çok bozulmaka yüz mıştı. Gel gdelim uğursıız talihi 
iey annsrndan çekmediği onun bu gayretini de parçaladı. 

1
• E.n küçük bir suç işlese Bir gece biriktirdiği paralar 
ayak yiyordu. Bu yetmiyor çalındı ... Kendi kurtuluşu için, en 
·Yemeği de ondan saklıyor iğrenç ve vahşi erkeklerin kahrını 

Çok günltrirıi )avıucağızı hağrına bastırarak ve taze vücudunu 
ttiyordu. satarak topladığı para}ı çalmışlardı. 
İ zamanda kadın ahlaksızdı. Kızcağız paralarının çalındığım 

liiz kız dokuz yaşına girince görünce evvf'la şaşırdı. Sonra gözler 
İdrak etmeye başladı. döndü .. Artık her şey mahvolmuştu. 
~n üvey annesinin Lir erkek Bü1ün iim;tleri para ile beraber 
t giııi gördü ve hadiseyi bir d:• lı., dönmemek üzere uçup git. 
ta anlattı. Bunu h be: alan mişti. 

~Çüğe yapmadığını bırak Sabahleyin patron kadın. odası 
i.. iki giin zavallıyı aç bir nın bir köşesinde, üstü başı yırtık ve 

r odaya tıkıyarak türlü tür saçı karmakarışık bir halde onu 
Celerde bulundu. oturmuş buldu. Hiç konuşmuyor, 
'ili gören köyün papazı yalnız her iki tarafına şaşkın bakı-
ksız anadan kızı kurtarmak yordu. 
Uyu yanına aldı. Fakat pa * 
k öldü ve çocuk tekrar lık iki aylık ted~visi iicretini ev 
~esinin evine dönmeğe mec· sahibi ödedi. Fakat sonra para ver 
ı mekten imtina edince sertabip kıza 
Sefer ona artık bir hizmetçi acıyaı ak onu meccanen tedaviye 
si yapılıyordu. karar verdi. 
tnutfak ve evişlerini görü· Simdi bazrn aklı başına geliyor 

ağa, gezmeğe çıkamıyordu. ve geçirdiği çirkın hayattan nefretle 
!eyle de konuşamıyordu' bahsediyor. 

1 tce hrp bu işkenceli hayat Her delilik şifa yap oluyor, fakat 
1aha sürdü. Kız bir taraftan kimsesizlik, sefalet elem ve işken-
ı;ekerken beri yanda üvey an ceden doğan delilik ar tık geçmiyor. 
rahat aşıkiyle sevişiyordu. Ve zavallı kimse!>İZ, fakir kız ak-

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlamıştır. 
3-5 9943 

PEK Yakında PEK Yakında 

(TAN Sineması) 
Büyük Fransız Edibi MAURICE DE COBRA'ın Bütün Dünya 

Lisanlarına Tercüme edilmiş emsalsiz Romanı ve CLAUD FARRERE 

Tarafından Senıtryosu yazılmış olan SENENiN EN ACIKLISI 
EN HİSSİ VE EN ROMANTiK FiLMİ 

(YOŞiV ARA) 
1 

F E C İ Bir Aşk, İhtiras ve Heyecan Şaheserini 
Takdim Edecektir. 

Japonyanın Efsanevi Çay Bahçeleri arasında ve bilmediğimiz diyarların 
bir köşesin 'Je c0 reyan eden bu fevkalade film bütün halkımızın 

dillerinde rlolaşacaktır. 

Bu Şaheserin Baş Rollerinde : 
İki Büyük Japon ./\rtisti 

SESSUE Hayakava MİCHIKO Tanaka 
Ve En Güzel Jönprömiye 

(PIERRE RICHARD WILLM) 
Bulunmaktadır 

(MADAM BUTTEKrLEY) dan çok daha müessir ve (HARP) filminden 
çok daha kuvvetli olan bu büyük eseri görmeğe hazırlanınızr 

9954 ___________________________________________ , 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
t gij0 Amcrikadan diğer köy· • lı başına geldiği halde asla iyi:e~e 
~e~en mektuplar içinde baba 

1 

miyar. - Hikayeci Kızılay caddesi Pamukpazarı 
duğü haberi çıktı. _______ 143 numaralı muayenehanede 
haberden sonra kızın vaziyeti. etmektedı·r. 9434 

Karakolu karşısında 
hastalarını kabul 

6-15 eıı ld K d d Nıhayet beklenen gün geldi k ~ sarsı ı. a ın onu ev en 
ıçin bahane arıyordu. ------------------
! Bu akşam ece bir iki yıl daha geçti. 

: ~tin mutfakta, aşıkına hazır 
duğu etlerdan bir parçasını 
G\'ey anne, k17J yakaladı. 

~c geçirdiği bir sopa ile döv 
ilşladı .. Bu sırada kızın üstü 
lıldı ... Ve her taraf tan kanlar 

1 başladı. 
On b1::ş yaşına girmişt= . 

1
.e rnuntazam bir vücudu ve 
itin bir yüzü var ki ... O güne 
~e 1-..adar bu güzellik herifin 
•kkatine çarpmamıştı. 

al'!lın günden güne kıza karşı 
davranııası üvey annesinin 
il kaçmıyor ve kıza daha f e 

ailıele yapılmasına vesile olu 1 

~~at bu hale dayamıınayan aşık 
~ Sevgilisini. kızı döverken gö 
~e . 
tıne atılıp onu kurtarıverdi. 

\ı • 
a>iyetten sonra aşıkım kay· 

len korkan kadın, kııı herife 
;1rnek ve ortaklığa rıza gös 
~il başka çare olmadığını 

Alsaray 
Sinemasında 

Sinema tekniğinin zafer abidesi 
baştan sonuna kadar tabii renkli 

( Meşum Gemi) 
Dişi Tarzandan daha enteresan 
Tarzandan daha heyecanlı a~k . 
ihtiras,ihtişam renk ve güzellik fiimi 
PEK YAKINDA : 

(Korkusuz Kaptan) 
Klark Gable Charles La-
ugthon Franchot Tane 
izdihama mahal kalmamak üzere 
kişe saat 6 elan itibaren açıktır . 
Localarınızı telefonla aldırınız. 

Cumartesi 2,30 da Meş
u m Gemi aşk oyunları 
Pazar 2,30 da Meşuın 

Gemi aşk oyunları 
Telefon: 212 Alsaray 9948 

Bu gece nöbetçi eczane 
Beledıye civarında 

Yeni eczahanedir 

---------------
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 
1 

tlverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 1 

ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit . Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
•I 16 9431 S. Pş. Ce. P. 

ŞÖLEN LOKANTASI 
Aboneye 12 
Alakart 15 

kuruşa 
kuruşa 

Nefi.~ ) emekler ı·erir 

(X) 

[ Garson onu alınmaz ) 
(X) Şolcndcki yemek fi.ıtlarının va~atisi bu şekilde tesbit edilmiştir 

1-3 9753 g. a. 

------------------------- ~-----_,,------~-------------------------------

Aşk-Müzik-·Neşe haftası başlıyor 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Gala müsameresi olarak takdim ettiği muhte~em proğramiyle saygıdeğer 

müşterilerini davet etmekle şeref duyar 
1- Bol müzikli, neşe kaynağı, seyrine doyulmaz bir şaheser. Aşk 

nağmesi, Aşk sevenlerin mefkfiresi 

( Aşk Bandosu ) 
Yıldızı : FERNAND GIRA VEY 

Güzelliğin harikası, Aşkın destanı olan bu film kadar neşeli 
bir eser görülmemiştir 

2- Yeni sinema mevsiminin ilk büyük filmi, sinema tekniğinin 
en büyük zaferi 

Yeraltı Hakimi 
30 büyük kısım 1 inci devre 

Baş rolde : Gene Auuy 
20,000 Metre yeraltında 500 sene sonra olacakları gösteren büyük 

fantastik şaheser 
Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla istiyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 
iki büyük ve misilsiz 

matinede 
film birden 

1- Aşk Bandosu ( Fernand Gravey ) 

2- YERAL Ti HAKiMi ( Birinci ve ikinci devre birden ) 

Çok yakında.... Çok yakında.... Çok yakında .... 
Sanatkar ( KENAN GÜLER ) ve arkadaşları topluluğu sinemalarda 
gördüğünüz ve bu sene İstanbul Tepebaşı, Taksim Belediye bahçelerinde 
büyük muvaffakıyet ve takdirler kazanan meşhur (TARZ AN VE OT. 

TO) Varye~e heyetile birlikte birkaç temsil vermek üzere 
sinemamıza geleceklerdir. 

Telefon ASRI 250 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması 
hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı 

hükümlerini değiştiren kanun 
Karııuı f\o: 3136 J\.<ıbu l tarihi: 29/I>! l!J38 

Nc§rı tarılıi: 161711938 

- Dünden artan -
C) Yukarda A, B fıkralarında yazılı kumaşlardan gayrisinin metre 

murabbaının sikleti 600 grama kadar (600 dahil) olanların kilosundan 
45 kuruş; metre murabbaının siklf'!ti 600 gramdan fazla olanların kilosun· 
Öan 25 kuruş. 

Ç) (ldhalat umumi tarifosinin 104, ı08 A ve B, 109, 110, 111, 112, 
113 ve 114 C, Z numara ve pozisyonlarına ve 115, 116, ll /, 118, l 19, 
120, 122, 123. 124, 125 nu n ıra ve. p:nisyo:ılarına giren bilumum) 
yün ve kıl mensucat ve mamulat ile yün ve kıldan yapılmış hazır eşya· 
nm beher kilosundan 55 kuruş. 

D) ldhalat umumi tarifesinin 121 numarasına giren battaniyelerin 
kilosundatı 10 kuruş. 

E) ldhalat umumi tarifesinin 126 nu narasına giren şapka taslakları· 
nın beherinden 25 kuruş. 

Bu kanunun tatbikatında at ve keçi - tiftik hariç · kılından maada 
olan hayvan kılları yün mefhumuna dahildir. 

Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 - Bu kınunun hükümlerini yürütmeğe Adliye, Dahiliye, 
Maliye, lktısad, Giimrük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

7 7 1938 

(SOS) 

Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı olarak 
kullanılmamasına dair kanun 

/\. tlllUll J\ o: 3517 /\ abul tarilu: 281611938 

l\e§ri tarılıi: 151811939 

Madde 1 - Yazılı ve basılı kitab ve defter yaprakları ve kağıdlar
dan kese ve torba kağıdı yapılması, satılması ve bu gibi kese ve torba 
kağıdlarının satıcılar tarafından kullanılnıası yasaktır. 

Reklam maksadile veya magazanın isim ve mevkiini göstermek üzere 
hususi olarak yaptırılan yahut neşri ruhs ıt almağa bağlı nıatbualardan 
yapılmış bulunan kese ve torba kağıdları hakkında yukarıki fıkra hükmü 
tatbık olunmaz. 

(Sonu Var) 9583 

ttn s·nemas a Bu akşam umumi istek üzerine ( AVCI BAY TEKiN) 
Tekmili bırden 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ·---------- -----------KiLO FIATJ 
CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. S. 
l<oza - 7,50 ı 8,50 

•-.... P-iy-as_a_p_a-rl_a_ft_,.---•- 32 ----35,50--

Piyasa temizi ,, 1 
Jane 1. ---•----_-_-_- --~----

-lanell. I 
-Ekspres ---
-Klevland ----c...,,..---36,251 1 4:?,25 

YAPA l 
Beyaz 1 -Siy,_ah,_ ______ , _____ ,-----• 

Ç 1 I T 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,. 3 

" "Tohumlu-k-,,-- J.22 

HUBUBAT 

Satılan Mikdar 

Kilo 

-Buğday Kıbrıs --1 ---- ·-----: ---- - --- . - - YÜli ----
---.. Men tane 

Arpa 
-Fasulya ı--
- Yulaf'.------. _____ 1-----ı 

Delice 1 -------

Kuş yemi ı 
Keten tohumn ı---

•-~M_e_rc_im_e_k _ ___ _____ ! ___ _...__ , -----------
Susam 16.50 

UN 
----=----~---------·---~----------_ Dört yıldız Salih 

üç .. ,. 
Dört yıldız Dotruluk 
üç " 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " ------ --'-'------ --- ---
Simit " 

Liverpol Telgraflan 
5 I 11 I 1938 

Santim Penrı 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. ·--Hazır 5 09 1__,1·.,...i'-~' ..,..----...-----ı-- - -

-4-180 Rayişmark 
1. Teşrin Va. F F" -- -•------:.---------•- - -- rank ( ransız ) 3 34 

__ _ 2_. _K_A_hu_n_ ,_. ______ 4_ ~ sterlin ( ingiliz ) - 5- 05 
_H_in_d_h_az_ır ______ , __ 4_ 00 Dolar (Amerika) !25 j 61 . 

Nevyork 8 35 Frank (İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdisbn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan dogruya müe.:>sese na. 

mına getirilen f'n müntehap. t<l ze ve k'"kulu çaylardarı vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zev .. e göre detişt n numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükfr kutu ve palretler içerisinrJe satılır. Ambalaj· 

.~arındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin t~nıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
b;kkaliyelerde satılır. 

Umumi drpolau ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kuru1cahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf ham karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

• 
l~lUJIMllB>A1DiA 
CAN ll<UQTAQI Q. 

... -

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili ha sebile 19/ Ağus. 
tos/1938 tarih ve :i390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagını ilan ed r- riz . 

Genişl ık Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" " 
6 90 

" 
36 

" 
700 

" " 
5 85 

" 
36 

" 697 

" " 
5 90 

" 
36 

" 
728 

Arslanlı " 
2 90 " 36 " ,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa' rikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan peı akende sevkiyat ve satışlara 0

10 2 
zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
toptur .• 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki f abrikamızııı 1 Mayis 938 tarihli temi· 

natına müstenittir. 10 9701 ___________________________ ..._ ____________________ __ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 

Almanyada tahsilini ikmal etmi~ ve Berfin hastahanelerinde urnn ınüJ 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Hılalialımrr civarında Miislüın apar· 
tımanında ht.rgün sabahleyin saat 12 8, öğle d en sonra 6 2 ye kadar 

ı kabul eder. 9598 g. a, 

•• 

--------------.-.ı .............. ______ ..... ____ ...;: 

TURJCiYB 

ZIRAAliiANKASi 

Geldi 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 
9490 21 - 90 

l __ B_E_L_E~_E_i_LA_"' _NL_A_R_ı ____ 

Saat Kulesi meydanındaki yedi dükkan kir•Y8 

veriliyor: 
1 - Belediyeye ait Saat Kulesi meydanında yeni yapılan yedi .diik~ 

kan 31-Mayıs- 940 tarihine kadar bir buçuk sene müddetle kırl1 
verilecektir. 1 

bır 
2 - Her <lükkinın senelik muhammen bedeli 300 lira olup bir 

çuk sen eliği 450 liradır. 

3 - Muvakkat teminat (33) lira (75) kuruştur. . 
4- istekliler 10 Teşrinisani 938 perşembe günü saat 15 de te~ 

makbuzlarile belediye daimi encümenine ve şartnameyi görmek isbyd 
ler de her zaman hesap işlerine müracaatları ilin olunur. 9902 

25 29-3-6 

Saathane meydanında bir buçuk sene müddetle icara verilecek ol•~ b 
di dükkanın ih:tle tarihi 10 teşrinsani perşeınhe günü yazılacağıyerde 
rinsani per,ernbe olarak yazılmıştır. 

10 -Teşrinsani-93.:> perşembe olduğu tashih olunur. 
2- 4-6- 8 

1 - Belediye temizlik işleri eski arabalarından üzeri açık yirlll' 
araba açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Yirmi arabanın muhammen bedeli üçyüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır. ""' 
4 - ihalesi ik incileşrinin 14 Üncü pa7.artesi günü sa<it onbeşte 

diye enciimeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi yazı işleıi kalemindedir. isteyenler orada görebilil' 

1. r. 
6 - Taliplerin ihale giinii saat onbeşle tcı:minal makbuzlarile ~ 

9414 28- 2-6-diye encümenine müracaatleri ilan olunur. 

'R 
A 
L 
E 
1 
G 
H Raleigh Bisikletinin l ütün dünyad:t 

kazandığı şöhret dayanıklıgı 

~ayesindedir . 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri g~ 
ÇUKUROVA UMUM ACEN1 Est 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
10 - 26 9901 

._ ______________________________________________ _ 

nr. Muzaffer Lokman 
, fç hastalıkları n1ütehassısı 

H . ' . . ' l ' "b•·' ergii11 nınayene ıa n c":tın < e ı1 asttt ar ı nı ı 

başlıımı'l t:r . 

Addna pamuk üret-
1 me çiftliği müdür
lüğünden: 

10,00Qçuval alınacak 

4 - 11 -938 tarilıinc müsadif cu 
ma gün1 saat 15 de 5 bin tanesi 
hemen ve 5 bin tane~i de bir haf ta 
zarfında teslim edilmek üzere pa· 
zarlık la satın alınacak 1 O bin çuval 
için depozito yatırmak suretile tek· 
lif vaki olmadığından pazarlık 7- 11 

'An kara 

ille 200 ilii 2000 metred<1,kil 
bli ün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

- 938 pazartesi günü saat 15 şe 's..;.,--.---
talik olunmuştur. 

Taliplerin 500 liralık depozito _ , _ _ ______ ,.....:: 

akçalın, nümunc ve teklif mektup· ı 
lan ile yevmi mezkur ve saatt~ Ada 
na Ziraat bankası müdürlüğüne mü· j 
racaıtları ilin olunur. 9952 2 - 2 


