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lfiTLERiN BiR 

"Almanya da 
bırakmağa 

silihları 
rizıdır,, 

bağıtmış alınanların menılekete getiril
inesi için alemşümul bir hazırlık var 
&erJiu : 7 ( Radyo) - Milli sos• 
dkongresinin toplantısında, Al · 
~let reisi Bay Hitler bir nutuk 

, 1f ve ezcümle demiştir ki : 
Ilı •Bugünkü Almanyanın yorulma-

t&aisinin mükafatını görüyoruz. 
• bugün de, yarın da hiç kim

lt hiçbir şeyden korkmaz. 
~r diter milletler silahları bı-

d olursa Almanya da bu hare- 1 
~ trhal iştirak edecektir. ,. 
ltis : 7 (Radyo) - Hitlerin son 

k l silihlaıı bırakma m.!selesine 1 

~hl üzerinde bütün gazeteler ı 
a.ı.. Yelle duımaktadır. 
·111ıe · rın son nutkunda Alman Ja 1 
doıtıutundan da bahsetmemesi 1 
ae:~kati celbetmiştir. 1 

hn : 7 ( Radyo) - Dağılm ş j 
rın memlekete getiril.nesi için 

~ul bir hazırlık yapılmıştır. 1 
11hlüzdeki birkaç ay içinde milli . 

k r dışında kalmış Almanlardan 
*"~arı anavatana dönmüştür. 

il : 7 ( Radyo) - Alman or
i istifalardan bahstden en. 

t 8 razetesi diyor ki : 
il hadist'lere kat'i bir mana 

İkh dotru değildir. Çünkü bugibi 
l kler heruman bütün erkinı-
~kilal ında olur. Aununla bera. 
, ra) Bdlc, general Fon Run 

\~n eıyrılmaları ~unu gostcri}or: 
trneıallrr memleketin nı< nfraıi 
IJı~ıın lehte, veya aleyhte olan 
1111 latbık edemiycct klerini an

tct·;dı, Yahud da çekitmelcıi ter. 
b 1 ınişti . 
'llllnun · · ,

1 
ıçın Alman ordusunun <ıs · 

hsttini hundan sonra merakla 

liJ~c~ctiz. Çünkü bugün ordu· 
~ t.rın siyasetine hizmet vazifesi 

lır. Bu siyasetin rle Münih 
~·ı ını imzalamış olan üç dev· 

lttıer arası muahedelere gi
t dotru bir istikamet aldığı 
~ ltıcktcdir. 
e~11in : 7 ( Radyo ) - Alman, 

6 tkelcr cemiyetinin ileri gü· 
Vali Ritter Berlin civarında 

tr fchrinde nasyonal sosyalist 

~ANYADA 
~llko kuvvetleri dün 

t Şehir daha aldı 

~'-lbanka: 7 ( Radyo ) - Ha· 

ti ltıuhalefetine rağmen harp 

t
t devam etmektedir. f ranko 
1 d .. b· un, Ebre nehri sahilinde 

b ır şehri işgal etmişl~r ve 

tr tarafına yerleşmişlerdir. 

'kyadaki Almanlar 
~r rozeti taşıyacak 

partisinin müstemlekeler politika mek· 
tebinin açılma merasiminde hariçten 
Almanya müstemlike politikt-sına kar
şı yapılmııkta olan balon tecrübeleri· 
ne dair uzun bir izahatta bulunmuş
tur. 

Cenubi ı\ frika hükümctlerinin 
bütün gayretleri, Almanyanın cenup 

garp ·Afrikasını vermeır:ek ve cenubi 
Afrikada bulunan Portekiz müstemli· 
kesinin Almanyaya feda edilmesi su
retiyle işin içinden sıyrılmak gibi bir 
siyaset takiµ etmektedir. 

Almarıyanın tuttuğu yol ise yalnız 
kendi müstemlikelerin i almak ve bu 
kararını dünyaya ilan etmektir. 

8ofyaden bir glrUnUf 

Almanyanın Bulgaristana teklifi 

12 SENELiK HARiCi 
TiCARET iNHiSARI 

Londrn: i ( Had.' o Ta.' mis ga· 
zdesinin ynzılığınn g<irc. Alınnn ikti· 
sn( nazırı , Sofyndnki tcmaslnt•ında 

Bulgaristana on iki senelik lıir ticarc 
ınukavclesi teklif dmistir. Bu nıuka· 
vele ile Alman.' n, l:? sene ıntıddctll". 

Bulgnristnnın tutun . hulıubnt. Uztıııı 

ve cligcr meyvelerini, domuz gilıi 

mahsul , .e mallarının butun (!ahili İs· 
tihlaktcn fazla kalan mikdarını ala-

. caktır, 

Bu mallara oniki ,.ene için salııt 

kalmak Uzere Je birer fi.,·at h-sbit 
<."dilec~ktir. 

Sanagii konturol 
Yeni bir proje hazırlandı ve 

kanıutaya verildi 
"En iyiyi en ucuza mal etmek " 

Ankara: 7 - Milli ~anayiin kont 
rolu hakkında hükümetin hazırlamış 

olduğu kanun Projesi kamutay iktisad 
encümenine gelmiştir, Bu proje ( her 
gün in~ işaf eden sanayiimizde en iyi 
en ucza mal etmek ) prensibıyle ha
zırlanmışı ır. 

Hüküınet, mucip sebebler layiha· 
sında şunları söylemektedir: •Gelişi 
güzel hiçbir teknik ve iktiseıdi kont· 
rola tabi olmadan kurulan bir sa
nayi, himaye tedbirl~ri kaldırıldığı ve 
normal şartların avdet ettiği zaman; 
ne beynmilel \!arşıda, ne iç pazarda 

sar fiyatı tevaziin ettirmek, müteşebbis 
tü .car ve müstehlik in karşılı ~lı men
faati erini birleştirmek ve bir kelime 
ile her işte ıktisadiliği ve verimi yük
seltmek suretinde hulasa olunabilir. 

Bii yük sanayi memleketlerinin tec 
rlibeleri, hize teknik ve iktisadi ıslahat 
tın rasyonalizasyon bakımından elde 
ed len büyük faydaları göstermektedir. 

Yalnız Almanya'da devlet t ·şkilatı 
ve hususi teşkiıatla beraber b ne ya
kın rasyonali~asyon enstitüsü işlemek· 
tedir. Sanayii ve sanayi şartları ileri 

t,a. 
,: 7 (Radyo) - Slovakya 

bukumeti, 51ovakvadaki Al 

liıtlerci arma ve rozetleri 

a müsaade etmiştir. 

memleketlerin duyduğu teknik Vf': 

iktisadi \<on'rol ihtiyacı, mrmleketimiz 
için daha şiddetle hissedilmektedir. 

Prensip olarak bu konturol nrti· 

tutulabilir. Maliyeti yüksek olan, mamu-
1 

lü a:-anılan evsafta olmıy .n bir sanayi 
i,.;in alınacak her tedbir ve yapılacak 

her fedakarlık beyhudedir. . cesinde alınmasının gerekli olduğuna 

hükmedilecek ıslahat tedbirlerinin bü
tün sanayie tatbik ec?ilmesi icap eder. 

lla boyunda 
al devamda 

t •• 
~·,7 (Radyo) - Macar kıta 
'- •len verleri işgal etmiştir. 
~ra da Tuna bölgesinin 

'Utile''•mı;tır. lşg~I hareketi 
rleınektcdir. 

Sanayıleşme hareketimizin muvf
fak yeti ancak iç vf! dış pazarda tutu· 
n ı!l lecek kuvvetli ve sağlam bir sana· 
yi.n l ecssü <ı ii ile mümkündür. Bunun 
içindir ki sanayiin teknik ve iktisadi 
kontoı-olünii bir devlet vazifesi olarak 
ele almak zaruıidir ve zamanı gelmiş
tir. Teknik ve iktisadi konturol ile 
temin edilecek neticeler, ilm~ işletme 

ve milli ekonomi esaslarına dayanarak 
israf menbalnını bulup ifna etmek, 
maliyet fıaHdrını düşürmek,kapasite'erı 

ve kaliteleri yükseltmek, istihsal ile , 

Fakat hususi sermayelere bu tat· 
bik mecburiyetini yükletmek imkanla
rına şimdilik malik degiliz. 

ilk adım olmak üzere devletin ser 
mayesı ile alakadar oldııgu fabrikaları 
yani sanayi, mağden ve deniz işleriyle 

uğraşan bilumum müesseseleri elele 
almak ve bu suretle bir an evci yapıl
masında umu.ı.i menfaat görülen sa· 
ncıyii gene bir an evci en rasyonel 

- Gerisi ikinci sahifede -

Başvekilim.iz 
Ankara da 

f"·--··------- .. ·---------------... < 
: Almanyanın Paris sefirine i 

i SUiKASD ! 
* * 

Ankara: 7 (Telefonla) - Baş. 
vekilimiz Celal Bayar lstanbuldan 

Ankaraya dönmüştür. Başvekil, An . 

kara garında Meclis Reisi Abdul 

halik Renda, Vekiller, Mebuslar ta
rafından karşılanmıştır. 

• • 
1 

: Bir Yahudi genci; "Yahudilerin intikamını : 
* alıyorum,, diy ~ sefire ateş etti t 

Başvekil garda bir müddet ar· 

kadaşlariyle konuştukdan sonra 

şehre gitmiştir. 

Karo] - Pol 
konferansı 

Resmiğ tebliğ neşredildi 
Prens pol dün Belgrada 

avdet etti 

• • 
: Berlin: 7 (Radyo)- Ooyedi yaşlarında bulunan Hollandalı bir ya· * 
thudi genci bugün Alman s,..firini yaralamıştır. Hadise şu suretle cereyan $ 
• etmiştir. $ t H~viyetini saklayan ve kendisinin _A_lman besl~mesi olduğunu soy- $ 
$ ye~ bır ?e.nç sefaret~aneye g elerek katıplerc sefıre pasaportunu vize $ 
ı et!ır~ceğını ve bu munasebe:lede bazı maruzatta bulunacağını söylele : 

ı mıştır._ . . . . 
ı Katıp bıı 1{encı sefır Herrebekın yar:ına hötürmüş, genç ilk hamle $ 
$ olarak. $ 
$ -Alman milleti ve hükumeti Yahudil~re çok büyük fenalık yaptı $ 
• ve onları perişan bir vaziyete soktu. Bunun intikamını alıyorum!.. $ 
* Diyerek tabancasını çekmiş ve sefire iki el ates ederek yarala· $ 
t mıştır. Hollandalı Yahudi genci kaçmak istemiş isede memurlar tara $ 
t hodan ~akalanmış ve yetişen atlı Fransız polislerine teslim edilmiştir. $ 
$ Sefır derhal hastahaneye kaldırılmış ve ameliyat yapılarak kur · $ 
ı şunlar çıkarıl~ış~ır. ~efirin ~ay?lı tehlikede. ~eğildir . * 
$ Alman hukumetı; keyfıyetı Fransız harıcıye nezareti nezdinde pro ! 
• testo etmiştir. • • . * • • ·----------------------------· 
ENERJİ KAYNAKLARIMIZ 

Seyhan nehrinden de 
1 istifadeler düşünülüyor 

Kr•I Karol 

Bükreş: 7 (Radyo)- Dün Bükr eş 
tc kral sarayında Kral Karo! ile Yu- 1 
g<>Mavya kraf naibi Prens Pol aıasm 
da Romanya hariciye nazıı ının da iş· 
tirakiyle bir konfı·ıans a~. dedilmıştir. 

Umumi politika üzerindt görüşülmüş · 
tür. Neşredilen ı~bliğde letkık edilen 
biitiin meseleier iizerınde tam bir fı
kir beraberliğinin bir keı e ıfaha nıü· 
şahede edilmiş ve iki memleket ara· 
sında anlaşma ve iş birliğinin hala 
her zAmankindcn daha sıkı olduğu 

görülmüştür . 
Belgrat; (Radyo) - Kral naibi P

rens pol Rükreştcn buraya dönmüştür. 

Polonya Hükumet bloku 
ekseriyet kazandı 

Belgrad: 7 (Radyo) - Buraya 

gelen haberlere gör~, dün polon 

ya:la yapılan seçimlerde hükumet 

bloku, ittifaka yakın bir ekseriyet 

kazanmıştır. 

Dlkkatler: 

Kırk talebe sokakta mı ' 
kalacak? 

iki gUn evvel matbaamız• 
onbef, yirmi talebe geldl. içle. 
rlnden bir çotu •lltyordu. 
Derdlerlnl dinledik Çok acı 
ve haklt bulduk. 

Bu zavallı yavrucuklar 
muhtelif mekteplere devam 
etmekte ve Hacıbayram ma
hatleelndekl medresede otur 
m•kt• ımı,ıer. Geçen der• ylh 
mUddetlnce kendllerlne yemek 
de verlliyormu,. Bu y•I bu ı, 
tamamlyle maarif cemiyetinin 
ellne geçmı,, bunun Uzerlne 
medresedeki lambalar sökUl
mu, ve çocuklara verllen 
yemek te kesllmlf, ve- kendll•· 
rlne yakındı medresenin bo
••ltılacaıı eöylenmı,. 

Bu acı hldlsenln neticesi 
fUdur: Kırk tane memleket 
yavrusu ••ltnak•ız, yemek•lz 
aokatın ortasında kalacak. 

Bütün kaynaklar üstünde tetkikat 

4dmrnr a bnek~t ı e enerjı ı ere< ek ol<ın : .~, lıan 

Ankara: 7 - Elektrik işleri Etüd 
idacesi , yurdun zengin enerji kay
nakları üzerinde çalışmalarına devam 
etmektedir. idare ilk defa olarak ele 
almış bulundu~u Sakarya, Frat, Kızıl 
1 rmak, Yeşil 1 rmak nehirlerile A vra
nos ve Kirmasti ırmak laı ında, Adana 
- Kayseri mıntakaları suları üzerinde 1 
Etüdler yapmaktadır. idare, bu sular 
üzerinde muktesit tarassut istasyon
ları tesis etmiş \'e enerji istihsali için 
birçok baraj yerleri bulmuştur. Es .s 

Menderes nehri ile Çine ve Banaz 
çaylarında birer, Sakaryadl\ iki , Ge· 
dizde 1, Fralla beş , Frat suyunda 
iki olmak üzere 3 yerde baraj tesisi 
etrafında tetkikler yapılmaktadır. lda· 
re şimdiye kadar biri Çatalağzında 
45 bin kilovat takatinde , digeri Kü
tahyada 60 bin kilovat takatinde 
yurdun biıçok mıntakalarına ve yeni 
kurulan fabrikalara enerji verecek 
iki mıntaka elektrik şantralına ait 
projeleri hazırlamış bulunmaktadır . 

Fransaya müracaat ettik 

Radyo Paris, Ankara 
istasyonumuzu bozuyor 

Bu yolsuz hareketin derhal 
talep ettik nihayet bulmasını 

latanbul: 7 (Telefonla) - HUkOmet radyo Hatlarının e•a•lt 
surette ucuzlatılması ve ayrıca yerll radyo imali etrafınd• 
tetkikler yapmaktadır. 

Yerilen m•IOmata göre, ma 

klnelerde Ankara l•tanbul din 

lenlrken lfltllmekte olan ısltk lB u g lUı n 
Biz, bu ı,te mea'L1llyet var

mı, yok mu, kime •ittir ? Bun. 
larm hiç birisini aramıyoruz. 

Yalnız bu ı,ıe allkadar klm•e, 
onl•rın vicdanına ve kalbln• 
mUrac•at edl,oruz : 

•••inin m•hlyetl anıa,ılmı,tır· ı iç ••hlfelerde 

1 Bu ses de Fransaddki "radyo Pa· , il incide 

1 ris" istasyonunun uzun dalgada bize ı Madde ve kuvvet 

T•h•H y•pmakta olan bu 
kir k yavruyu •ok•lın orta••n· 
d• bır•kmak dolru mudur? 

1 ayrılan mevkide ça:ışması yüıünd1. n ileri I 111 üncüde • 
gelmektedir. Radyo Parisin bu yolsuz I 
hareketi hakkında hükümetimiz Fran

sıı hükumetine müracaat etmiştir. 

Yalan 
(llıAci)t') 
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Günün içinden 

Madde J-ş-~-lhı-ü--1r-lhı-~,-~-~-~-1r-O-~--IF-Ü-ı,: 

ı'----------------·-----------------------------1' 
ve kuvvet 

Filozoflar arosında ptk eski bir 
davadır : Acaba•, madde mi ör.ce 
meydana çıkmış, yoksa kuvvet mı? 
Kimisi kuvvet maddeden çıkar,mad
de bulunmadan kuvvet olamaz, d r. 
Ki:nisi de böyre düşünmeyi adeta 
bir saflık sayarak, madde kuvvetin 
görünüşünden lıaşka bir şey değil 
dir. Kuvvetin daha önce meydana 
çıkmış olması zaruridir diye iddia 
eder 

Yazan 

G. A. \ Şampiyonluk maçı Şehir meclisi dün 

'
Yağan yağmur yüzüuden 

maça devam edilemedi 

toplandı 

Meraklıları için , şüphesiz , pek 
enteresan bir dava . Halledilebil 
seydi, belki, gayet pratik neticeleri 
de çıkardı. Kuvvetin önce olduğunu 
iddia edenlerin dedikleri doğru çı
karsa, her türlü kuvvetin karnağı 

olan Güneşin ışıklarını kullanmak 
yolunu öğrenerek, mesela , şimdilik 
en pahalı maddelerden biri diye 
tanıd ğımız tlmas y~pmak , yahut , 
dr.ha iyisi , hiç yemek yemeden 
yalnız Güneş ışıklarını kullanarak 
yaşamak, hareket etmek ve düşün
mek mümkün olurdu . 

---- Uus ------

diğimizden beri iki türlü albüminin 1 
aynı şey olmadığı nıfydana çıktı. Bu ı 
nu bize öğrctrn, mikroplar ilmini 1 
küran gene o büyük P,.sturdür. Ne 1 

ballar da azotlarını yani a'büminli 
maddelerini hayvanlardan alırlar. Na 
sıl oldıklarını anlatmak tabiatın pek· 
meraklı işler inde olmakla lıera ber 
burada anhtılamıyacak kadar çir· 
kindir. 

Yalnız şu kadarı hatırımızda kal 
malı ki, nebatlar hayvaolarin azotlu 
maddeler inden ancak kendi işlerine 
yarıyacak kadarını alırlar. Biz de 
yalııız nebat yediğimiz vakit ancak 
o kadarını bulabiliriz. Bize lüzumlu 
olan azotlu maddelerin hepsini yalnız 
nebatlarda bulamayız, Onun içi.ı 
yanız nebat yemekle vücudumuzun 
kuvvetini temin etsek bile maddesini 
tamamı tamamına temin edemeyiz. 
Vücudumuzun şe:-li eksik kalır, bi · 
çimsiz, endamsız olur. 

• G, A 

UZAK ŞARKTA 

Alman harici 
ticareti 

Fikstür maçlarının en son oyunu 
geçen pazar günü Adara idmanyur 
du - Seyhan Adanaspor takımları
nın arnsırıda idi. Y~pılacak bu maç. 
la 1938 Adana şampiyonu belli '. 
olacaktı. 

Havanın yağmurlu ve sah~nın da 
çamurlu olmasına rağmen oldukça 

1 

kalabalık bir seyirci kütlesi bu son 
ve mühim ıııaçı seyretmek için stad 
yoma gelmişlerdi. 

Her iki takım tam vaktında sa
haya çıktılar. ve alkışlandılar. Oyu 
na Rıza Salih Sarayın hakemliginde j 
taşlandı. 

Daha ilk dakikalarda Yurdun ı 
genç oyuncuları hemen hakimiyeti 
ele aldılar ve oyunun başlangıcında 
biri Hurşit d:ğeri M ıhmut tarafından 
iki sayı ile üstün bir vaziyete geçti 
ler: Fakat biraz sonra yağmurun 

başlaması ve gittikçe hızını artıı ma
sı maçın devamına imkan bırakma
dı ve oyun bu şekilde 2 - O Yurd 
lehine devam ederken yarıda kaldı. 

Bu maç hafta arası veyahut 
da önümüzdeki pazar günü tı krar 
edecek ve bölgemizin 1938 şarrpi
yorıu belli olacaktır. 

yağmur yağmakta 
devam ediyor 

Fakat, doğrusunu istrrserıiz , bu 
da .. anın halledilm•si hayatın zevki 
hesabına p k de istenilecek bir şey 
deği 1 dir. Bir krrı-, insan oğlu o ka· 
dar derin şeylere kadar öğrenince 

bu dünyada blmtdiği bir şey kal 
mıyacak d•mektir. Hallcuki bilme 
ınezlik insr.nın hayatına zevk verir . 
İnsan bilmediği şeyleri öğrenmiye 
çalışırken de , bilmediği bir şeyi 

öğrenince de büyük zevk duyar ... 
Sonra, da , her kes Güneş ışıkların
dan elmas yapmasını öğrenince el 
masın değeri kalmaz , şimdi onu 
pahalı bir matah diye göğüslerine 
yahut parmaklarına takanların keyfi 
kaçar ... Hele hiç y•mek yemeden 
yaşamak mümkün olunca tııbii ha 
yalla ikinci d~recede l:üyük zevki 
miz olan yemtk ze,ki kaybolur. Bu 
zevki inceltmiş olanlnrın riv•yetle
rine göre , refis ~anatl"rdan biri J 

ola·rak sayılması lazımg•len "şçılığın 

Berfin: 7 - Yeni Japonya hari 
ciye nazırı Arita bir beyanatında Ta 
kip edeceği siyasetin mühim nokta 

farın esasatini cizerken bilhassa Av· J Şehrimiz ve ovaya yağmur yağ
rupanın İtalya ve Almanya gibi bü ! makta devam etmektedir. Evvelki 
yük. devletle'.i J~ponyanın ken~i mev gün ve dün de sürekli yağmurlar 
cudıyyet ve ıddıasına karşı hır an 1 Y"ğmıştır. Havalar birdenbire soğu· 
!aşına his ve sempatisini göstermde J muş sırtlara palto, manto ve kazaklar 
ri }Üzündrn Jap<'r.ya bunlara karşı 1 geçirilmiş, sobalar kurulmağa baş 
uzak şarkta iktisadi bir menfaat mu 

1 
t 

da kaybolacağı başka .. 1 

Onun için , şimdilik madde ile l 
kuvvetin - hangisi örce , hangisi , 
sonra meydana çıktığını öğrenme· 

den - ayrı ayrı şeyler olduğunu 

bilmek, hayatın zevki bakımından , 
daha iyidir. 

h. 1 . b 1 anmış ır. 
ıt erıni aş etmeğe amade olacagı 

nı ilave etmiştir. Çinin işlenmemiş 
topraklarını işlemek ve oraca mev Mahalle ocak kongreleri 
cud servetlcrdirı layikile istifade et devam ediyor 

Şukadar ki, bukadarcık, bilgi hi 

mek surdile Almanya ya yer açıla· 
rıık bu iki devletin beraberce çalış
maları temin edilectktir. Çinde A
merika hakkının tanılması ve Ame· 
rika mallarının Çin muhitinde yayıl 
ması hakkında Amerikanım verdiği 

Hanedan, Hürriyet ve Döşeme 
ırahallelerinin C. H, partisi ocak 

kongreleri de yapılmış ve idare he 
yetleıi seçilmiştir. le, bize bir mecburiyet yükletir Ma 

demki vücudumuzun maddesini de, 
kuvvetini de verecek, kısa sözle ha 
yatımızı devam ettirecek oları şey. 

leıi gıdalarımızdır . O halde vücu
durr.uzun maddesini ve kuvve!ini 

1 
1 

bır nota ile Japon ve Amerika ara- 1 YENi NEŞRiYAT 
d b. .. d - A I 

1 
l 

1 
1 

muhafaza etmek için ayrı ayrı gı il 

dalar yrmiye mecburuz. 
Kuvvet tarafı daha basit olduğu 

için ilkin vücudumuzun kuvveti için ı' 
lüzumlu gıdaları söyliyeceğim. 

Bilirsiniz ki vücudumuzdaki kuv 
vet vücudumuzun sıcaklığı , adale
lerimizin h•reketi , zihnimizdeki fi 

sın a ır murıazaa ogmuşlur. me 

rika bu nolasınca lıu t"klifi kabul 1 

edilmediği takdirde Japonya mallaıı 
da aynı muameleye maruz kalacağını 1 

zikretmiştir. 

Sanayii kontural 
- Birinci salııfeden arlan -

kirler, bütün uzuvlarımızın işlemesi bir hale getirmekle bu işin baş!,ngıcı 
demektir. Bunların hepsi kuvvetle ııı ve büyük sanayiimizin normal işlet 
olur. Bize kuvveti temin eden gıda ıne şarllarını temin etmiş ııluruz. 

!arımız da karbonlu olanlar yani Projede hususi müe~sesclerde 

yağlarla şekerlerdir . Bunların ter- yapılması lazımgelen ıslahatın dev 
kibinde bulunan karbon nefes alır letçe tavsiyesiyle iki.fa edilmiştir. 

ken vücudumuza giren oksijenle bir· 1 Yalrıız devletin bu tavsiyelerini 
leşir , karhon yanar , kuvvet hasıl dikkate alarak ittihaz edeceği fiyat 
olur ve vücudumuz işler . Bu taraf. nisbeti gıbi i"'tisadi tedbirlerin hil-
tan işimiz, şimdilik basittir. 1 vasıta bu suretle bu müesseseleri 

Fakat vücudumuzun maddesi ta- ıslaha sevkedeceği gibi, bu projenin 
rafından i~imiz gittikçe karışmak 1 hiikiimler( tatbik ederek ıslah edil· 
tadır. Vücudumuzun maddesini de ı miş lir devlet fab.ikalarının elde 
bize azotlu gıdalarımız , yani albü- edeceği rasyonel neticelerden 
minli yemekler temin eder. istifadelerini dt1 temin olacaktır .. , 

O türlü yemekleri nebatlarda 9 maddeden ibaret olan proje 
da hayvanlarda da bulabiliriz. Ya· nin esHlr hükümlerine göre. !ktis11t 
kın vakitlere gelinciye kadar, azotlu Vekaleti, milli endüstri muafiyetinin 
gıdaların nebatlarda da hayvanlar- rosyanel ilerlemesi gayesiyle gerek 
da da aynı şey olduğunu zannettiği hususi s rmayrli oları, gerek serma 
miı İçin etle sebze veya yemiş ye- yesinde kısın~n veya tamamen devlet 
mek arasıııda hiçbir fark olamaz di i~tiraki bulunup bilvasıta veya bila-
ye sanırdık. vasıta kendisine bağlı olan bütün 

Halbuki nebatlerın azotlarını ge ınüessesderin işldme, idare ve rşle 
ne hayvanlardan aldıklarını öğren· rne şarlarını' ekonomik vaziyetlerini 

Ülkü 

Ülkü adlı halk evleri dergisinin 
69 uncu sayısı çıkını~lır. Bu sayıda 

güzide yazıcılarımızın kıymetli yazı
lan vardır. Okunmasını tavsiye ede· 
rız. 

7 Teşrinisani 938 

Gök yüzü kapalı ve yağmurlu 
Hava hatif rüzgarlı. en çok sıcak 

14 derece. Geceleri en az sıcak 
8 9 derece. 

ve lıu mabatla bunlara ait evrak ve 
vesaiki tetl<ike salahiyetlidir. 

Yapılan tetkikler neticesinde gö 
rülen noksanlıkların islahı iktisat 
Vekaletine bilvasıta veya bilavasıta 

bağlı olan sınai müesseselere İktisat 
V c:ka!e i tarafından emredilecek tir. 

Vekalet. lazım gelen islahatı hu 
su>i nıü~sseselere tavsiye edecektir. 

iktisat Vekaletince herhangi bir 
sanayi şubeşinde tatbik lüzumlu gö 
rülen ı.;Jahat projeleri bıı sanayi ile 
alakadar müessese ve kimselerin 
mutalesı alındıktan sonra ha~ırlana· 

caktır. 

Yeni daimi 
seçerek 

encümen azalarını 
celseyi tatil etti 

Yeni şehir meclisi azaları dün saat 15 de ikinci celselerini akdet· 
mişlerdir. Ruznamede mevcud maddeler mucibince ilk önce daimi encü
men azal ğı seçimine geçilmiş ve yapılan gizlı intihapta Hasan Ataş 

doktor Ekrem Baltacı ve Hazım 

Savcı seçilmişlerdir. 
izzet Koçak, eczacı Basri ve 

Hüşeyin Daim Bengü akalliyette kal 
mışlardır. Ruznamedeki diğer mad. 
delerin müzakeresinden sonra reis 
Yusuf Ziza azalar tarafınnan birkaç 
takrir bulunduğunu ve okunacağını 
söyledi. Bunların içeri.inde üze1indc 
en fazla durulan asri mezarlığa gö. 
mülen ölülerden metre murabbaına 
alınan bir liranın iki liraya çıkarılma 
sının fazlalığı ve bunun indirilmesi 
örülerin başlarına dikilen numaralı 

levhaların düşerek .. ayip olduğunu 
ve bu yüzden ölülerin bulunmadığı 

ve bunun önüne geçilmesi isteniyor 
du. 

Bu teklıf sabık belediye encüme 
ninin raporunu tetkik edecek hey~te 1 

havale edildi. Ruznamede görü~ü J 

lecek başka bir şey olmadığından 11 
ikinc; teşrin 938 cuma günü topla 1 

nılmak üzere toplantıya son verildi. 

1 

C. H. P. 
Mestanzade Ocağı 

kongresi 

Cümhuriyet Halk Partisi Mes
tanzade Ocağı kongresi dün akşam 
saat 20 de toplanmıştır. 

Kongrede,nizamname mucibince 
yapılan yoklama neticesi, ekseriyet 
olmadığı anlaşıldığından toplar.lı 

bu akşama tehir edilmiştir . 

Vilayetimiz mektupçuluğu 

Vilayetimiz mektupçusu Agah 
Akkan Sivas vilayeti mektupçuluğu 
na ve yerine de Eruh kaymakamı 
Nihad tayin edilmiştir. 

Sopa ile birbirlerini 
yara \adılar 

Misis nahiyesinin yarımca köyün· 
de oturan lbrahim oğlu Ahmet ve 
Hasan oğlu Mehmet bir tarla me· 
selesinden çıkan kavga neticesinde 
birbirlerini sopa ile döiüp yarala
dıklarından haklarında kanuni mu
ameleye başlanmıştır. Bunlardan Ah 
medin yarası ağır alduğundan mem 
leket hastahanesine yatırılmıştır. 

Rüşvet teklif etmişler 

Misis nahiyesinin Müminli kö · 
yünde oturan Ahmet oğlu Yusuf 
Karaca ve llyas oğlu Mehmet bir 
zabtın ortadan yok edilmesi için 
karakol kumandanırıa beş lira rüş
vet teklif ettiklerinden haklarında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş saat 6,6 de 

doğac•ktır. Öğle ezanı saat 
11,38 dP, ikindi ezanı saat 

14,28 de, akşam ezanı 16,48 

de, yatsı ezanı 18, l 4 de oku
nacaktır. imsak saat 4, 15de bi
tecektir. 

Tarsus belediye reisi 

Halıer aldığımıza göre Tarsus 
belediye reisliğine genç fabtikatör 
lerimizdeıı Şadı Eliyeşil seçilmiştir. 
/ş hayatında büyük muvaffakiyet· 
ler gösteren bu genç arkadaşın be 
lediye işler inde de aynı derecede mu 
vaffakiyttle çalışacağını umar ve ktn 
dini !ebrik ederiz. 

Bir yankesici yakalandı 

Muhiddin oğlu Hikmet adında 

birisi lbrahim oğlu Mııstafanın ce· 
binden onbeş lira parasını çaldığın
dan yakalanmış ve hakkında kanu
ni muamele yapılmıştır . 

Bir husızlık iddiası 

Hasan oğlu Nnri adında birinin 
akrabalarından Feride ve Übadiye 
ye iiid palto, savan ve saire gibi 
eşyalarını çaldığını iddia ve şikayet 
edilmesi üzerine suçlu yakal•nmış 

ve tahkikata başlanmıştır. 

Taşla başından yaraladı 

Mehmet oğlu Kadir adında birisi 
İbrahim oğlu Meh ııedi taşla başın· 
dan yaraladığından y1kalanmıştır. 

Bir tarla yüzünden çıkan 
kavganın sonu 

H~cıali köyünde oturan Hasan 
oğlu M hmet bir tarla meselesinden 
çıl.;an kavga sonunda ayni köyde 
oturan Hüseyin oğlu Cumaliyi bıçak. 
la iki yerinden yaraladığından ya· 
kahnmış v.! hakkında kanuni mua 
mele yapılmıştır. Yaralı hastahane' 
de tedavi altına alınmıştır. 

Kırtasiyecilikle mücadele I 

' • ÇOK iŞ 

AZ SÖZ! 
VE YAZI 
Ankara : 7 - Cümhuriyet hü

kumetimiz, Devlet rlaire ve mües
seselerinde Kırtasiyeciliğin önüne 
geçmek için esaslı kararlar almak 
üzeredir. Bürokrasiyi kökünden kal· 
dırmak yolunda atılan adımların 
başında kayit, yazı ve dosya ışle. 

rinın tanzimi gelmektedir . HükQ· 
metimiz, bunun için bütün Vekalet
ler ve Devlet dairelerinde kayit , 
yazı ve dosya muamelelerinin bir
leştirilmesini ve ayni esaslar dai· 
resinde iş görülmesini temine ça
lışmaktadır . Bu maksatla bir iş 

talimatı hazırlanmış! r . 

Yugoslavyadaki 
ekalliyet meselesi 

1 
Bay Stoyadinoviçin nutku 1 

Bclegrad: 7 (Radyo} - Başvekil 

Bay Stoyadinoviç bugün bir nutuk 
söyliyerek ekalliyetler meselesine 
temas etmiş ve demiştir ki: 

- Yugoslavyadaki bütün ekal 
liyetler Yugoslavyanın çocukları 

gibi aynı hakka bilakaydı şart ma· 
liktiı ler. 

Enternasyonel meseleler 

Kara Borsacılar, 
kaçakçılar 

bil· 
Kaçakçılar, sanatlarını yapa 

mek için akla havsalaya sığın 1>0·an " tedbirlere başvurmaktadırlar. k 
rop Nuvel de ltalyada yapılan kaça 

çılık faaliyetine clair dikkate değer 
, 0en 

bir yazı çıkmıştır. Bu yazıyı a, 

alıyoruz: d 
Sermaye kaçakçılığı, ltalY~ '. 

6. ,aı 
günün başlıca mevzuudur .1r bir 
hafıadarıberı, gazeteler eskı . 
. . I bır e 
llalyan diplomatının karısıy e ol 
yahudı borsa dellalmın karışınıŞ ... 
dukları bir iş etrafında bü• ük g~ 

E ,en 
r ültüler koparmaktadırlar. sa-

ı 

faşist hükumeti, halkın nefııl . , ~ .. 
... erııı.. ·ıı 

gazabını bil~assa bu yahudı u\J• 'Ya 
tahrik etmeye çalışıyor. Ve ale a oı' ~ t 
bir hadiseye - diplomatik pasaPbir qe 

sayesinde bir vagonlı yatağırıd~ ıi 
milyon liretin kaçak olarak ıh'~ 
edilm·si - yapılan muazzaın r'. 1 

1 h .. . k .. defesıı am em reıımın ır çı muca ın 

hizmet etmek, hem de milli pa.r;;,1 '~ 
yabancı piyasalarda bir ını ı Rid 
düşmesini mazur göstermiye tfl dası 
tuftur. ~lıııe 

d, ıı ır 
Hakikat şudur ki, iktisa 1 ıl 1'ı''ın 

siyasi tazyik sistemlerinde ister Jı 1 ı 
temez vaki olduğu gibi, ltafyı lıC ;qid 
sermaye kaçakçılığı birkaç aYd.:Pııı 1· A. 
ri geniş bir şümül ve işitiJmefll 1 • 0cas 
meharet kesbetti. 1 ıle d 

~pO 
Hudut istasyonlarında, ban 11 

h ve lar, esham, kıymellı mücev er 
1 

rJr 
nıaslar akla gelmiy~cek yer edi~ 
bulunmuştur. Bavulların çift 

11
, 

arasında mahir bir şekilde Jıa~: ~ 
mış ayakkabıların tabanları~ ·pd 
hatta bir köı ün cam gözü ıçı ıİ 
Otomobiller in hususi bir ın.aklu· 
bu işte kullanılm~sı klasik bır -~pıt ~~~ 
haline gelmiştir. !talyan gürnr0 ~ )~ ın 
murları otomobillerin minder p1 ııı·~ 

'f el Ud 
yastıklarını araştırmakla iktı a .. ı 'b~ı 

· sın 1 , uı 
yorlar; ekseriya, madenin cın 0ı · t2 
lamak için çamurlukların ve JllÇ~' ol~r 
aksamının boyasını kazıyorlar· i ~ak 111 

kü mahir kaçakçılar içinde ser j :t 
edecekleri otomobil için allNılı" ak .a 
malzeme imal ettirmişlerdir. 11 qla ısı 

k" efer1 ı Cak yet, dağların bazı tenha oş ıP' "lıq 
b ıar u d 

ihracatçılar, anlaşılan oyun 
0

Ju leqi 
saklı bir paket banknotla b ~0ııı 10 ar 
geçmiye alıştırılmış köpekler 

1 
ı• t, 11Cası 

G .. "k .. 'f rına' trc 
nıyorlarmış. umru unı o ~ı· ·~c k 

k k d .. )erce 1 
şıyan bir aça çı an gun ··pc~ l•kad 
ddet day~k yemiş o~~~. keo 

3
11 ~larıoJ 

bir gümrük memur~ gorunc. e 1 lııc v 
diğine kaçacak şekılde terbıY t başı 
mış. 1; lkat b 

Bütün bu hileleri önlemek ~ı l~Y<tt 
5 ğla'11 

uzun hu Jut mıntıkarına sa ri' ~le k 
hO . ı O 

dfni le h.dar germek nıec . ~· 
·ıer' 'Yatı 

hasıl olmuştur. Hu fot bekçıd ( !lıın b 
ayyen yerler hnricind,, iıudu "ıı~ 1'.dc, ~ 
miye kalkışacakların üzerin~d"r. ~1~ kır 
ateş etmek emrini almışlar 

1 
!ı ·•~İde 

'oı•P 1 Bu haşin tedbirlere ral( '. ~ı ' iltk 

kara borsada düşmekten geı~ ·~ i~ste 
mıyor. Resmiğ kuru 198 fra", 1 ~ı~k· r 

13' 11 • ıs 
P . . d" 1 le ı ' 'it aııs te ve ıger yer er< ·.tıO' , ·~ı: t~v 
kave hltta daha ucuza '.'. ~i 
kadar liret bulmak kabiJdır· ll 

ki' 
hatta 100 liret 112 franka 

1
,' 

şmüştür. Mırk da ayni akı~e 
ramıştır, . 0.Jı 

Resmen 15 frank kıyınet• k' 
mark, serbest sahada, 5 fr30

0;1. 
5.50 franka elde edilmekte 
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n YAL N 
ahide ko Yazan -~~-ı Casının bir 1 
ıııetresioJ- Hikayeci 

~ evlliğinin 
ı 1tnesind ... ----~~-~~~---... 

bu yeni hayat mu 
bitinden dışarı taş· 

mağa başlayınca 

arkadaşlarının ko· 
caları da, karıla-~ç e og 

;ı ~Oc 
it , ;.s~~a karşı büyük bir srvgi 

ol· ı, ~rn.den o kadar müteessir 
ü· 'dil .'bırlerine Lir çayda tak. 
ın ,1~ışler ve aileleri <le her i\..i. 

·ltırnıek arzusunu göstermiş ,, 
inı \hllıet 

~ te, evlenmeden evvel be 
Jı ·~aşı:dığı eski metresinin isti· 
oıl .,, teııı. 
vİI 'qı k ın_ ~ylemiş ve p~k yakın 

~ endısıne gdeceğinı vaade 
rı( aralarındaki münasebeti kes· 
e~· 
·,e ~ va r1· 

iij a ı tutmak Ahmet için 
n10 0.:ıııerniş, altı ay kadar sonra, 
dır ~id fazlalığından yemek için 

do ernediği oahanesile tekrar 
stun , 

~h a voşmuştu. 
ıı •la'lıedin karısında gördüğü 
i> ~ıtrn e) mühimmi, g.,çliğin1e 

ıJı 'lh'~eııç kıziara benzemesiydi. 

olıl . ~e her şeyi bilirim iddiasın· 
~r ıo Yrıca müsrif oduk tan ma· 

Casınr d"' .. ı· tıl n uşunce ve meşgu ı· 

001 e de hiç alakadar olmu}or· 

t ıl ~ 
erJI ,ıı~erek hayatlarının ilk günle· 
dib1 Jı er şeyden canı sıkılan 

111
n ıU annesine koşuyor. bütün 

'rı orada kocasını şikayetle 
\ G:du. 

nesi kızına nasihatta kusur 

rını böyle fena bir hayat süren bir 
kadınla konuşturmak istemediler. 1 

Bir gün içlerinden birisi. Ah \ 
met ile münakaşa ederken karısı 

h~kkında bütün duyduklarını söyle· 
di. 1 

Ahmet otuz beş yaşında ,ve l 
hayatı ciddiye alan bir adamdı. J 

Ôgrendiklerini Calıidenin ağzın 
dan İşitmek için büyük bir soğuk 
kanlık la evine koştu. Fakat derhal 
hiddetlendı. Karşılık olarak Cahide 
kocasının da bir metresi olduğunu ve 
kendisinin serbest bulun:luğunu ileri 

sürdu. Fakat ~ oc•sının yüzünde büyük 
bir keder ve endişe izleri gördüğün
den ümit etmediği bu yeni vaziyet 
karşında kenini tutamıyarak güldü. 

- Aptal. Şimdi sana doğı uyu 
5Öylesem bile inanmıyacaksm. 

Ve hakikati söyledi. Ahmet buna 1 

inanmak istemedi. Fakat Cahidenin 
gözleri o derece muhabbet ve yeni 
bir h'sle parlıyordu ki bu ~eler Ah 
met te karısiyle alay etmek istedi: 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlamıştır. 

4-7 9943 

---ı 
BÜYÜK Bir Filmde BÜYÜK Bir Roman 

(TAN Sineması) 
PEK Yakında 

BÜYÜK FRANSIZ EDiBi MAURİCE DECOBRA'ın Bütün Dünya 
Lisanlarına Tercüme edilen emsalsiz Romanı ve Seneıyosu CLAUD 

F ARRERETarafından yazılan 

EN MÜESSİR EN ACIKLI VE EN Hissi 
BİR MEVZUA SAHİP 

HARİKULADE FRı.\NSIZC<\ Sözlü Şaheseri Takdim Edecektir. 

(MADAM BUTTEl<f'LEY) den çok daha Romantik ve (HARP) 
filminden çok daha kuvvetli olan bu film ayarında bu son seneler 

zarfında biç bir eser görülmemiştir. 

Bu Şaheserin Baş Rollerinde : 

Japonyanın En 
SESSUE Hayakava 

Büyük İki Artisti 
MiCHİKO Tanaka 

Ve En Güzel Jönprömiye 

(PIERRE RlCHARD wlLLM) 

Bulunmaktadır 

9957 

1 

Sanatkar Kenan Güler ve 
arkadaşları 

Bu 
topluluğu 

akşam 

Asri sinemada 
ilk temsil 

(Çam Sakızı) 
Vodvil 3 perde 

Ayrıca: Bu sene lstanbul Tepebaşı,Taksim l!lelediye bahçelerile Garden
barda !.ıüyük muvaffakıyetler kazanan ve takdirlere mazhar olan 

( T arzan-Otto) 
Varyetesi 

Sinema perdesinde gördüğünüz Tarzanı hakiki olarak göreceksiniz 

Numaralı y~rler: 50 kuruş 
Loca : 200 ,, 
Duhuliye : 30 ,, 

Kişe her vakıt açıktır. Locahrınızı telefonla temin edebilirsiniz 

Telefon ASRİ 250 9958 

-----------------~ 
1939 modeli 

PHJLJPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

tlverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

5- 16 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye 
9431 

caddesi Telefon: 117 
S. Pş. Ce. P. 

1~td u. 
,, ; ı5°k tuhafsın Cahide ! Koca· 

- Zavallı karıcığım! ftser beni 
aldarmış ister aldatmamışsın, bütün 
tanıdıklarına karşı, hepsinin şimdi 
bir olduğunun farkında değil misin? 
Ben yarın: Karımın her tarafta bir 
aşıkı olduğunu söylediğini biliyorsu 
nuz. Halbuki hakikat böyle değildir. 
Benden intikam almak için böyle 
bir şey uydurmu~!,. desem bana 
nasıl cevap verirler bilir rnisiıı? : 

~----------------------------: :_.. ________________________________ .... 
• · .. ın 

ıt ı~ Yanında oturmaktan başka 

1 ~. rıı:Ou sanıyorsun ! Bütün haya
. 1 ı 'b U1 ddetin~e onunla karşı kar· 

pı 1 U Urıa • .• . d' 
1 ı . t~ cagıııı mı umı t e ı yor· 

ç~ ~ Gier canın sıkılıyorsa, bir ço· 
,/ ~ k llıasına dua et. 

11' ' at 
j ıı~ ,, Cahidenin anne olmak 

ıP· n"a 1 . Ç 
Nib' ~a~ . ace esı yoktu. ocuk onu, 

.
0
• 1r1, rstediği aile ocağına bilakis 

fl ı~ ~ Caktı • 
rıo nu d ... 
du iın· Uştinerek vakit geçirmek 

~,ııı \0~aarkadaşlar buldu .. Her ak· 
ı ''ııı 51 ile veya yalnız 0larak 

>I Cte . • h' 1 ~ı· ~~ gırmege-, ayrı mu ıt ere 
e ~ \k koyuldu Bir müddet sonra 
e ı-ı \ı adaşlarının evlilik haricinde-

sll. ' arrnd b" .. k b' b , . 'a~ an uyu , ır ser estı 

e 
1 lı be Ve bunu gayet tabii gör 

\ aşlad 1 • 

~. at buna ragmen bu şekilde 
1 
iat .. 

lte k surmek te istemiyordu. 
h~ 0casının eski metresi yanın· 
ııı/atına döndüğünü öğrendi· 

\~ıl n biraz aglaması da büyük 
İn er duyduğundan değil. izzeti 

taL· kırılmasından dolayı irli. 
Qıd k 

le e oc~sına bundan bahset 
r-arkadaşlarına da duyduğu 
osterın . k. b' . d. 

l~k· eyı ı ırıııe ye ıreme· 

. -1 '
5 kocasının bu hareketini 

. r t 
u1, avırla anlattı, ve şu ceva· 

~'lık 
~İlj, sana ne yapmak düştüğü 
~Orsun ! 

· 1 ~İde kocasını aldatmak iste
lar e kendisinin de zaten aşk 

ıı,ıl •tılınış bir kadın olmadığını 
la ~· Yalnız arkad1şlannın ya-
. ~uıan k' d.. k . ~1f. Ç mev ıe uşmeme , ız 
\ 11 •ıni korumak için en müna· 
1l~ 11Çare olarak, etrafa bir ajlğl 
t Ilı U tedrici bir surette yayma. 
~akUvafık buldu. 
j at b' ııi . ır müdd t sonra yalana 

si ılj ~-kaptırıp o derece tafsilata 
l,ıı n 1 .~· arkadaşları Cahidenin 

11ı ~ 'be, 0Ylediklerine inanmamakla 
ıı;,,ıı 1iini ~:rıdisirıin de biraz ileri 

t,h. duşündü!er. 
1 ılenin yaşadığı muhayyel 

Cahide düşünüyordu: 
- Eğer, hakiki bir aşıkım olsay

dı, ne yapardın? 

...c Bilir miyim? Belki seni öl 
dürürdüm .. ,, 1 

O vakit Cahidr yanlarındaki ma· 
sanın gözünden bir tabança aldı. 

Ahmet; 
- Ne yapıyorsun? diye bağırdı. 
- Bak şimdi görürsün. Cahide 

bunu söyler söylemez duvara döne 
rek ateş etti ve bağırmağa başladı: 

- İmdat! İmdat! 
·- Deli mi oldun Cahide! 

- Hayır, eğer gelen olursa beni 
vur'lladığını söylersin. O kadar. 

Hizmetçi telaş la içeri girdi. 
C<lhide titrek bir sesi~: 

- Bir şey yok bir şey yok! 
Bir kaza oldu, diyerek, oJadan 

çıkmağa tereddüt eden hizmetçiyi 
dışaıı çıkardı ve güldü: 

- Şimdi rahat et artık. Biraz 
sonra bütün mahalle!: beni vurmak 
istediğini fakat buna muvaffak ola· 
madığrnı öğrenecektir, dedi. 

Ve yüziiııü koca sırın yüzüne da ' 
yayarak, yavaşÇa: 

- Şimdi beni affedecek misin? 
dedi. 

Ankara radyo neşriyatı 
[İle 200 ila 2000 metredeki] 
bü lin dünya neşriyalını 

Mlı<A RADYO 

iıe 
ıiinleyiniz! - ---

ŞÖLEN LOKANTASI 
Aboneye 12 
Alakart 15 

kuruşa 
kuruşa (X) 

Nfjis yemekler verir 
[ Garson onu alınmaz ] 

(X) Şölendeki yemek fiatlarının vasatisi bu şekilde tesbit edilmiştir 
2-3 9753 g. a. 

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

9959 1-15 

Diş Tabibi 

Nureddin 
Kızılay caddesi Pamukpazarı 

Dinler 
Karakolu karşısında 
hastalarını kabul 

7-15 
1

43 numaralı muayenehanede 
etn1ektedir. 9434 

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

35 Lira 
En ucuz, en leıniz ve en güzel 1 

(5 lamba kudretinde 3 adet çift va 
zifeli lambalarla mücehhez) Radyo· 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

dur. 
MÜRACAAT: Rıuı Su/ılı Samy --No: J ı A, BeLckli kilise sokağı 

3-30 996.J 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

------------------!.-----------------------·------------~--

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı olarak 
kullanılmamasına dair kanun 

Kıwıw Nu: 3517 Kabul ıurilıi: 281611!1311 

Ne§ri tari/u: 151711!139 

Dünden artan -

Madde 2 - Bırinci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenler
den tutulacak zabıt varakaları üzerine belediye encümrnlerincc on liraya 
kadar hafif para cezası alınmasına karar verilir. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra muteberdir. 
Madde 4 - Bu kanunun hükmünü yürütmeğe Adliye ve Dahiliye 

Vekilleri memurdur. 
7 7 11938 

(SON) 

Palamut ihracatının murakabesine dair nizam
namenin 14 üncü maddesinin değişt;rilmesi ~e 

23/12/1937 tarih ve 2-7866 numaralı nizam
namenin muvakkat maddesinin 

ilgası hakkında nizamname 

Madde 1 - Palamut ihracatının murakabesine dair nizamnamenin 
14 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

"ihraç edilecek bilumum palamut partilerinde taş, kum, demir parça· 
laıı gibi ecnebi maddelerin bulunması yasaktır. 

Şu kadar ki: 
a) Tırnaklarda; yüzde bire kadar, ayrılması müşkül, ince, ufak taş ve 

kum buluııabilir. 

b) Hrr biri kontrola arzedilen palamut tanelerinden iri olmamak şar
tile, gerek engin, birinci ve ikinci natürel namı altında ve gerek nümun'! 
veya tanen esaslarına göre ihraç edil~cek palamutlarda yüzde yarıma ka
dar ve rüfüz ve koruk olarak sevk edilecek palamutlarda ise yüzde bire 
kadar taş ve kum bulunabilir. 

iktisat Vekaleti, lüzum gördiikçe, rekolte vaziyetini, umumi ziraat, ti· 
caret ve işleme icablarmı göz önünde tutmak, 19 uncu maddede yazılı 
heyetin mütaleasmı almak, en az 15 gün evvel Ankarada Resmi Gazete 
ve mahallerinde de münasib vasıtalarla ilan etmek ve yukarıda yazılı a· 

zami hadlerini aşmamak şaıtile bu nisbetlerde değişiklik yapabılir .• 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATJ 

En az ı En çok 
K. S. K. S 

Koza 1 
_,,,P,....iy-a-~-a -p-a-rl-ağı--,,---ı33--- -36 __ _ 

Piyasa temizi ,, 32,25 1 

1 1
:-----lane . iane II. _ _____ ---·-- 1 

- ~-------·--·------·--Ekspres 1 
-Klevlan_,d------ı-~36-:------l-4-'.."! ---~ 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 
Kilo 

Beyaz ı ı -Sivah _ _____ ---- 1---
-=-o---------""Ç_l_ G___,_I _T ___ -~---

Ekspres t~ iane -
-=-y~e-rl-i --."Y~c-m-1-ik-,,--'--- 3 ~--~--

" "Tohumlu-k ,-, - ~ :i.22 -

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs 
- - "~-Yerli __ _ '----------

" 
Men tane--

Arpa --==-=-...,.------- - - - -
Fasulya 

- Yulaf ~-~- - ·~ ·~ - ------
Delice 

--ı---- - ------ -

Kuş yemi 
--=-::-=-~,.....,..----- - - -·~ --- - ·---~----Keten tohıımn 

Mercimek _, __ 
Susam 

UN 
_!?ört yıldız Salih _ 

üç ,, ,, 
Dört yıldız Doğruluk 
iiç " •. 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet __,__ ___ _ 
üç .. " 
Simit ., 

Liverpol Telgrafları 
7 ı u r 1938 Pm ı Kambiyo ve Para 

Santım 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 1-{ 50 l.ıreı I== 1. Teşrin Va. 75 Rayişmark 

Fı arık ( Fransız ) 3 45 - 4- - 77 2. Kanun Sterlin (İngiliz) 
. - 5- 98 " 

Hind hazır 3_1 95 Dolar ( Amerika ) - -- - - .. 
125 ı~ 

Nevyork 8 1 35 Frank ( İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çn \C Ca\'adan c'oğndar c'ogıu}a rr:ücssfse na. 

mına getirilen en rnüntt:hap. taze ve h kulu çaylardoıı \ukuf ve itir.a ile 
yapılan haımanlardır. Her :r.evke göre c'cğişrn numaralı tertipleri vardır. 

Muhtelif ı:ins ve bü} üklüktc kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

• ~arındaki Al bayrak - Mustafa Nezih çarı 
etiketi nefaset ve lıalisiyetin in teminatıdır. 

Adana<la : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal salan 
bc;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . C. 

' 

Adana Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

1-Adana Ziraat mekteb! talebesine yaptırılacak haricı elbise için 216 
metre 510 kalite numarolu lcıcivert rtnkte ve her metresi 450 kuruş mu· 
hammrn bedelli kumaş ile seksm takım haıicı elbisenin kol astarı teJa ve 
seteni ile diğer malzemesi terziye ait olmak üzere beher takımın 500 ku. 
ruş nıuhammen bedeli olmak üzere 28 - 10 - 938 tarihinden itibaren 
14 - 11 - 938 Pa:artesi günü faat 14 de ayrı ayrı ihaleleri yapılmak 
üzere 18 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Vilayet Ziraat Müdürlüğünde toplanacak komisyon tara· 
fından yapılacaktır. 

3 - Kumaş' telef, astar selen ile iskarpin ve kumaş numuneleri ve 
şartnameler mektepte mevcut olduğundan istekliler bu müddet zarfında 
pazardan mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat edip numune ve 
şartnameyi görebilırler. 

4 - istekli olanlar 2490 sayılı kanunun 2-3 ncü maddelerindeki ve
saik ile 0 o 7.5 nisbtt\nde muvakkat dr pozito paralarının mal sandığına 
yatırarak ihale saatında komisyonda hazır bulunmaları icap eder. 

29-3 8- 12 9421 

l~tUJ;MtJB>AJDiA 
CAN V<UQTAQ.IQ 

,. 

f 
____ ....... , _ .... 

,,..._ _________________ ~----------------------------------= 
Doktor Operator 

Hadi Kipei-

Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve B<'rlin hastahanelerinde uzun müd 
det asistanlık yapmıştır. Hastalatını Hilaliahmrr civarında Müslüm apar. 

1 tımanında h<'rgün sabahleyin saat 12- s; öğleden sonra 6·-2 ye kadar 

~~-L--~~~~-.-.-.-~~~~~~-~·ıbb~~u. ~~ ~· ___ g_._a·~~~--~---
Adler .. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisiklelllfimiz gelmiştir. 

ADLE 
Bisıkldlerin in Lütün lt:ferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
ı aı maı Ucuz, şık beLek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nau1na Dikiş, 
İDEAL ve ERİKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin salış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf 
22 

Başeğmez 

-90 

, 

. Kiımbar~ biri· 
~ ~ 

... 

ör. 
• 

TÜRXJY! 

ZIRAAliBANKASİ 

1::.-_B_E_L_E~_E_iL_A_N_L_A_R_I ___ J 
re· 

Saathane meydanında bir buçuk sene müddetle icara verilecek ola; :eı 
di dükkanın ihale tarihi 10 tcşrinsani perşembe günü yazılacağıyerde 
rinsani per~embe olarak yazılmıştır. 

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

1 - Yeni yapılmakta olan Halkevi ve Türkkuşu arasından salcıla~~ A 
doğru uzanan yolun inşası kapılı zarf usuliyle cksiltmiye konll ~ 
muştur . 

2 - Keşif bedeli 5567 lira 45 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 417 lira 55 kuruştur. bl' 
4 - ihalesi İkinci Teşrinin 17 incı Perşembe günü saat on beşte 

Jediye encÜmt'ninde yapılacaktır. orf 
5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürliiğündedir. lstiyerıler 

da görebilirler. ıarırı' 
6 - isteklilerin ihale günü saat on dörde kadar teklif mektup 

bir makbuz mukabilinde belediye reisliğine vermeleri ilan olunur. 

29-2-8-15 9425 ____________________________ ,-/ı 

~ 
ft 
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1 
G 

~ ' 

ı ~ 

H Raleigh Bisikletinin l ütün dünyada 
kazandıj'ı şöhret dayanıklıgı 

o b 
~ 

sayesindedir . 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri~ 
ÇUl<UROVA UMUM ACENlESI 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
11 - 26 990L 

_______________________ ..,.. ______ 91m!' ________ ,__~ 

Adana birinci icra 
memurluğundan: 

Dosya No: 1938-1900 
Adanada Macar Ziraat makine 

!eri Şirketine horçlu Bay Behzat ve 
Bayan F erideye ait , Adananın Ak 
kapı mahallesind! Berber oğlu Sa
libin bahçesinde kuru'u ve işler bir 
halde bulunan bir adet H. S. C. S. 
fabrikası mamulatından 20-24 bey· 
girlik 3492 numaralı motörle yine 
ayni fabrika mamulatı iki taşlı ban
konun memuriyetimizce konulan ha· 
ciz üz~rine mezkur değirmen ve mo 
törün paraya çevrilme-sine karar ve· 
ıilmiştir. 

MOTOR VE BANKONUN 

EVSAFI : 

Motör işler bir halde olup kafa 
denilen yerinde bir ~ar lama yeri bo. 
zuktur. 

İ Banko ise aslı iki taşlıdır. Şim. 
1 diki halde bir taş işletilmektedir . 
~ Diğer kısmın taşı yoktur , mil ve 

transmisyon tertibatı mevcuttur. 
TAKDiR OLUNAN KIYMET: 

işbu motör ve bankonun işler 
bir halde takdir olunan kıymeti 

750 liradır. 
SA 1 IŞ YERi : 

-
Mezkur makinelerin,Akkapı ma 

··n~f 
ı 12/ 1938 tarihinde cuma gı.ı ı' 
\ den 4 de kadar )Ukarıd3 Y' 
1 
mahalde açık artırma ile par3 ıı1 
rilecektir. Müzayedede rouh~ır 
kıymetin yüde 75 şi bulınakıl~' 
dirde artırma ikinciye bır3 15 
tır. Talip olanların yüzde ~t~ 
akçasiyle yevmi mezkurde jljıı Al 
mah.ılde hazır bulunmaları 
nur. 9956 y 

. ~I b 
Seyhan Ziraat Dıre il~ 

lüğünden: 
I' ,ıi 

Kudusden getirtilecek .. :, 
çeşitleri sipariş edilmek ıJ 

1
/ 

Bu fidanlar ağaç dikme il dd 
olan ŞubatJa Adanada bu!ll:t 
mak üzere şimdiden tert1\,1~ 

1 .. aoı 
mıştır. steklilerin Tcşrınıs ~lv 

minci gününe kadar Zira3~dil 
lüğüne m\.irecaatları kabul 
tir. 

9955 

Yitik diplo111~ 
Ceyhannın Sirkeli okulll~r .ıı 

dığım tarihli diplomamı ~ i~ dı1 
. . . 1 - d kı''n il yenısını a acagım an t~ ~ a 

nıü yoktur. .. ,l~ tııa 
Ceyhanın Sirkeli koYı.1;5, ~~ 
Şükrü Oğuz. 

hallcsinde Berber oğlu Salihin bah· ' ./ 

-----------------ç esinin, bulunduğu yerde. 
SATIŞ GÜNÜ: 

Birinci artırma 24 11/ 1938 ta· 
rihinde perşembe gününde saat 2 
ltl ' · İi7ıı \; J . ı<.İ <JlıtJlH. 9/ 

.. J~'ll 
Umumi neşriyat ınu 

Macid Güçliİ 
Ad T .. k .. .. patb''' ana ur soıu r 

- -- - ~----~ .. __.,,..._.., 


