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YUK MiLLET MECLiSiNDE 

latürkün 
telgrafı 

Son toplantıda 

rı. 8 (Telefonla) - Büyük 
'eclıaınin dünkü toplantası nda 

~lnıuını müteakip reislcum 
Grk tarafından meclis reisi 

k Rendıya genderilmiş olan 
1 telgraf okunmuştur: 

llüyüı.. millet meclisinin yeni 

•aına başlarken hakkınde iz 

llldutunu bildirditiniz yüksek 

meclise 
şiddetle 

gönderdiği 
alkışlandı 

• • encümenler azası seçımı yapıldı 

r--------··----------------------41 i Büyük millet meclisi reisi Abdulhalik Renda * 
f BUyUk mlllet mecll•lnln reni yll çalıfm•••n• b•fl•rk•n : 
• h•kk11nd• izhar bururultlutunu lllldlrlllnlz JUll9ek durıu 
i ıarun çok mutah•••I• oldum. BUyUk kamutara t .. ekkUr ; 
* ,,. derin aar••larımı arz ederim. ı 
: ATATÜRK t 

t-----------------.... ---------: n çok mutehassis oldum. ı Ji ve §iddetli alkışlarile karşılanan bu ı 
kınutaya teşekkür ve der- telgrafın okunmasım müteakip Hatay ı 

ınıı arz ederim. Atatün,, meclis reisinden gonderilen telgraf 
hı heyetı umumiyesinin sürek okunmuş, aiuflarla karşılanan bu tel· 

graftan sonra meclis ihtisas encümen 
!erile reis, mazbata muharriri, katip 
ve aza ıeçiani yavılınııtır. Meclis pa
zartesi günü toplanacaklar. 

ıravo! Manisa Karadenlzde 

anisadaki umran faali.._.. 
ütün takdirlerin üst.. dedir 

fiddetll 

Bir motör battı 
Bu sene yalanız kırk köyde ilk okul 1 

ve iki kazada ortaokul açıldı 24 vapur birçok yelkenli, 

'-•nısa, ( Hususi - Vıliy<. tımizin küçük yollar ile ıki koprü, 4 yerde Er-eili limanına iltica etti • 
koyüne varıncaya kadar üm· fid_.,k ve tavuk Silah istuyoou. 2 J 

lıy,tıne verılcn chemmive. te· 1 kazada dispanser ıle Ete böltesi~e • , .... ~.-.... ı - --
~ı olarak, yurdun en başında oaşıı oaşımı oır şauuçı va .... .sta yum radcnizde çok şiddetli bir fırtına de-

k d~recede geniş bir mikyas- 1 " 19 Mayıs Stadı .. çocuk dotum, J vam etmektedir. Zonguldakta bir mo· 
_8u faaıiyeti olçmiyet medar ol- j bakım evi, tenis yeri , yazlık ve kış tör batmıştır. 24 vapur ve birçok ı 
Uıcre Cumhuriyetin on beşinci hk sinama, kita~a~a~, Zir~at Bankası yelkenli ve motör, E.retli limanına 

1 
U" 1• k deposu, Kız Enstıtusu pavıyon kısmı ·ııtica etmi•lerdir. F11tına hila devam ınü münasebetile h .. i aza k Y 

tıindc bı'rer orta okul' kaza 1 on yerde kö~ muhtar.tık ~·e o ~ma etmektedir. 
oJalart ve bırdc şehrı guzelleştıren 

tılerinde ve 40 köyde birer ilk· Atatürk asfalt yolunun açılışı ve te- Karadeniz postalarının intizamı 
' 4 rnuhtelif yerde tleklrik sant- 1 mel atma merasimlerinin yapıldıtını bozulmuştur. Postaların kara yoliyle 

ter '-i yerde temiz içme su isalesi, 1 söylemek kafidir, sevkine başlanmıştır. 
de Ataıürk anılı. 1 kurutma ka· ı •le 3 yerde üzüm deposu ve şa- ______________ ....__ __ _ 

1•brikası, 3 yerde jandarma ka- 1 
U, 8 yerde zahire, bağ locası ve 

Yeri, 2 yerde Parti ve Ha kevi 
2 kapda hükünet konaj"ı,2 

t tohum tc m iıleme ve ayık laır.a 
Yon binası, 10 yerde büyük ve 

iman harbiyesinde 
Yapılan değişiklik 

~tlin kaynakları bunu 
nasıl tefsir ediyor ? 

bBc:lın. 8 (Rad~o)- Alman cıka· 
ötrp gcncr.ıl.arında bir dcğışmc 

•usıycıı şıındıyc kadar şeflik y.ı.· 
11 Alın m erkanı h.up gcncralların-
tı Beckın ycrınc IOP\'ll gcncrall,ırın· 
11 l ldldcrin ıkamcsıle neticelenmiş· 1 

'· Erkanıhaı p şdınin bu \Ckilışi bır· 
tıl-ıııc heklcnılınıycn bır hal olaıak 
tıl, Bcrlındc otcdcnbcrı malum bir 

t~fıyct olarak tclekkı edılmiştir. Er ı 
'"•harp reısi general Beck, otedcn-
rı ll\dkamınd.rn çckılmck arzusunu ' 
lcınıştı. Anlaşılıyork i bu kene Hıt-

r ~·ckoslovakya nH· clesi tcmil.lenip 1 
Ctııasıonal vaziyetıdc sükunet bul· I 

~ ktan sonra generalin bu çekilme 
1 /tusuna muka\i emel etmek istcrr.iyor 

~~ . 
c1t Alman etkanıhaı b şefın makamın· 
'il" ayrılırken bilhassa kendisinin Al 
lla •n ordusuna karşı gosterdikleri hiz 
b! tt "e fedakarlığı yad ile fevkalade 
~r merasimi: takdir ve taltifde buyu 

1ınası. bu mesele hakkında hariçte 
~' cdılt:n yanlış şayiaları tekzibe 
tdir olmuştur. 

h Ne takip edilmekte olan hattı 
arekctin değişeceği ve ned~ gene· 

t'llc bir anlaşılmazlığın mevcut 

Gerisi ikinci sahifede -

Mısır büyük bir sevinç ve sabırsız

lık içinde V eliahdini bekliyor 
-----------------------

Sa Majeste kral Faruk 
bir millet Çocuğunun 

doğmasını arzu 
sarayında 

etmektedir 
Kahire: 1 ( Hususi ) - Kardeş 

Mısır milleti büyük ve mes'ut hir ha· 
<lisenin inlİ7.arından doğan coşkun bir 
neşe içindedir. 

Mı~ır gençliğinin sembolü olan 
grnç bir çift, ilk çocuklarını beklemek
tedir. l>dha iki sene evvel, ikisi de 
birer mektep talebesi olan Sa Majeste 
Birinci Faruk ve Kraliçe Feride çok 
kısa bir ı.anıancla Mısır milletinin son· 
suz sevgisini kazanmağa muvaffak 
olmuş ve Mısırın istikbali olan genç
liğin, sıhhatin, \C neşenin sembolü 
sayılmağa b~lamıştır. Bunun içindir 
ki, Vcliahdin doQ'uşu büyük bir se
vinçle beklenmektedir. 

Mısır fakültesinin tavsiyesi üzerine 
Kraliçe bir müddedtenbcri merhum 
Kral Fuadın lskcnderiye charc'a 
yaptırmış olduğu Mantaza sarayıuda 
oturuyordu. Fakat Kral, veliahdın dev
lete \'e milete aid bir sarayda dot· 
masını arzu ettiği için Kraliçe bu sa· 
raydan Kahiredeki Abidin sarayına 

nakledilmiş ve burada, vaz'ı hamliçin 
hertürlii hazırlıklar ikmal olunmuştur. 

Halli Sa Majeste Faruk süd kardeşi 
olan genç ve dinç bir Türk kadınını 
Bursadan getirtmiştir. 

Kral da milleti kadar büyük bir 
heyecan ve sabırsızlıkla ilk çocupnu 
beklemekle ve Kraliçenin sıhhati ile 
son derece alakadar olmaktadır. Hatta 

Kraliçe Ferid• 

çöllere kadar uzanan son seyahab es
nasında, her konakladıj'ı yerde baş 
ucuna bir telefon koydurarak Kraliçe
nin sahhati hakkında malümat al
mıştır. 

- Gerili ikinci aahihde-

C. H. P. 
Mestanzade Ocağı 

konrresi yapıldı 
1 
1 

SOVYETLER BAYRAMI MÜNASEBETiYLE 

Gn. Voroşilof'un nutku 
"iknci bir dünya harbi 
yaklaşmış bulunuyor,, 
Moskova: 8 (Radyo) Sovyetlc-

Eveliai aqam toplanıp ekseri J 
yet olmadığı için dün akşama tehir 

edilen Mutanzade Cumhuriyet Halk 

Partisi Ocağı dün akşam toplanarak 

konıresini yapmıştır. Kongre Reis· 
litine Sabri Gül atçilmiştir. Heye 

canla ve hararetli müzakereler ecre· 
yan etmiş ve en sonra yaptlan yeni 

idare Heyeti intihabında şu aıka 
daflır uçilmiştir : 

rin büyük bayramı münasebetiyle Kı
zılordu şefi general Voroşilof bir nu
tuk söylemiştir. General bu nutkunda 
Hasankoy hadisesinden bahsederek 
demiştir ki: 

lkincı dunya harbi yaklaşmıştır. Çok 
mutayakki7. bulunmamız ieabedıyor. 

\ e Sovyct ordularının hazır olduğ'unu 
da söyliyebiliri7.. 

Bütün Sovyet gazeteleri Varoşıl fun 

bu nutkunu teşrih etmekte ve Münih 
konferansmdanberi ikinci bir dünya 

idare Heyeti: Sabri Gül, Kamil 

Mea,UI~ Reşıt Güclü, Cabbar, İb
rahim Hayta • 

- Hasanköy hadisesi bir harp 
değildi. Fakat bir harp tahriki idi. 
Yeniden bu tahrike başlanırsa Sov) el harbinin yaklaştığının hisıedildiğini 

yazmaktadırlar. silahları tahrikcilere cevap verecektir. 

MümeaiJler : Nevzad Güven , 

Sabri Gül. 
Mümeuil yedekleri: Reşat Güc

lü, Cabbar • 

idare Heyeti yedeklerine: Abi· 

dia Kuyumcu, Coş" un Güvtn, Ve· 

dtt ôtretmtn , Bedri Gülek , Ali 

Bakır • 

Balya madeninde 

Feci kaza 

GALERi 
ÇÖKTÜ 
tı..: nlii 
yaralı 

•• 
111' 

var 

Balıkesir : 8 ( Hususi muhabiı İ· 
mizden) - Balya simli kurşun ma· 

dtninde çok feci bir kaza olmuş, 2 
kişi ölmüş, 3 kişi de ajır surette 

yaralanmıştır. 

Kaza şöyle- olmuştur : 
Madenin 280 metre derinliğin

deki orta mağara galerilerinden bi· 
ri gıceleyin saat 23 saralarında ini 

olarak çökmüş ve burada çalışmakta 
olan işçilerden S kişi toprak ve ma-1 

den yığanlara albnda kalmıştır. 
Bu müdhiş çöküntü neticesi ga · 

lerinin ana yol ile muvasalası da 

kesilmiştir. 

1 

ÇiNLiLERiN F AALiYETi 

Bir şehir geri alındı 
Milli Çin kuvvetleri cenup 
bölgelerde muvaffak oluyor 

Şanghay : 8 
( Radyo ) - Çin 
ajansı, Çın kuv· 
ve:lerinin bazı 
mu vaffaki yet ler 
kazandıklarını ve 
cephelerde şid
detli muharebeler 
cereyan ettiğini 
bildirmektedır. 

Japon ajansı 
da Çınin irıkişarı 
için yarı serma
yesi hükümcte, 
diter kasmı aha
live iid olmak 
diteri l:>U mıı-
yon yen serma· 
yeli iki limited 
şirkr.tin teşekkül 
ettiği bildirmektedir. 

Çin kadınlarının acıkh hall 

Şanghay : 8 { Radyo) - Alınan 
son haberlere göre, Kantonun 80 ki
lometre şimalinde Ro,çog kasabası 
Çinliler tarafından gni alınmıştır. 

Çin kuvvetleri cenuba doğru ıleri 

hareketlerine devam etmektedırler. 

Çinliler garpte de mühim muvaffaki

yetler kazanmışlaıdır. 

HiTLER - DALADYE 
DEKLARASYONU 

Haber 

teeyyüt 

etmiyor 

Görüşmeler yapılırsa, 

ne mevzularda olacak? 
Büyük ve korkunç gürültü ses 

sizlik içindeki mağaranın diğer kı
sımlarında çalışanlan dehşet içinde 

bırakmıf, iıçiler, bekçiler, nöbetçi 
müh..:ndisler heyecan ve teliıla bu 

kısma dotru kofmuşlardır. 
1 Akdeniz meselesi 

Londra : a ( Radyo ) Çemberllyn il• Lord Hallfakeın 
Perl•• yapacakları seyahatin hedefi Fransız lnglllz doetlu. 

Facia der hal anlaşılmış, uzun 

süren uğraşmadan ve çalışmadan 
sonra çök.ne hiJisesinin oldutu ga 
leıi ;tçılabilmış, toprap yıgınlarımn 

altanJa ölü olarak iki, atır yaralı 
olarak da üç zavallı işçi çıkarılmış 

ı ıunu teeyyüt etmek ve iki memleket nazlrlarına müstakbel 
siyaseti dUfUnmek tmkAmm vermekten ibarettir . lnglllzler 

1 
tar. Ölenlerin dalyanın Mancılık kö 

yüncırn Mustafa oğlu 333 doğumlu 
Nasıf ilr, Balyalı Süleyman oğlu 322 
dotumlll Ahmet oldup anlaşılmış 1 
tu. Müıtccap köyündtn Abdullah 1 
otlu 316 d<>tu•nlu Süleyman, Ça 
katlar köyünden Mehmet Ali otlu 

321 doğumlu Mustafa, Balyalı V~y
sel otlu 324 do~umıu Şerif de ağar 1 
yarıla ve havasızlıktan ba)·gın bir 

Totallter Devletlere kar,ı ta- 1 
klbedaten aukonet pontıka•mın , KAMUTA y uRUBUNDA 
lnglllz Fransız munaaebetlerlnl 
haleldar etmeditini goslcrecelderJir. 
Yapılacak istişarelı!rın başlıca iki 
noktasını Almanya ıle münasebell:!rin 
islıkbali lsµanyol ve Akdeniz mesc
selesi teşkil edecektir. 

Munihtc vücuda gctiı ilen Hiıler 
Çcmberlayn Deklarasyonu gibı Da-
ladye-Hitlcr arasında da bır Dek· 
larasyon yapılacağı hakkında çı· 
kanlan haberler ise şimdilık teyid 
edilmemektedir. 

Başvekilimiz 
dün gruba 

izahat verdi 
Umumi Heyet 
hattıhar eketlnl taevlb 

halde çakarılmaşlar, geceleyin şehri ' ---------

miı hutahaneıinc otomobille geti - Çek • Macar 
rilmiıler, tedavi altına alınmıılardır. 

Ankara: 8 ( T c.lefonla )- Cüm 

huriyct Halk Partisi Kamutay Gru 

bu bugün saat 15 de Hasan Saka 

nın Başkanlığı altında toplandı. Kaıa etrafında tahkikat ve keıif hudutları 
yapmata Nafia vekiletiuce memur 

edilen mühendis A. Hulusi Ankara· 

dan gelmit ve Balyaya gitmiıtir. 
Kazanm sebebi, yapılacak tah· 

kikat ve keıif sonunda anlaşılacak-

tır. 

Prag : 8 ( Radyo ) Çek • Macar 

hudutlarmm muvakkaten tesbiti ve 

müstakbel hudu Jun tahdidi için yeni 

görüşmelere bugünlerde başlanaca

ğı resmen bildirilmektedir. 

Başvekil Celal Bayar söz alar 

dahili ve harici siyasetimizle.Hata 

ve Der:;im meseleleri hakkında G 
ba izahat vermişlerdir. Grup, hük 

metin hattıhareketini ittifakla tas 

etmiştir. 



- ?. 

ş an unu t!l•a:ıııi:m----a:m--••-----... ı-------------1------, POLlTIK BAHiSLER 

Çiftci mallar nuı koruı,ması ve zirai 

Asayişin temini hakkındaki proje bu 

Devrede Millet meclisinden çıkacaktır 

Ş <®h Ü lf h t§1 lb> ~ lf O ~ lf Ü li Ren -T urı3 
________ .._ ________ j __________________ , ___________ ,, 

Hatay heyeti Adana Mersin 
borsalarında 

Vilayetimiz emrine veri
len ziraat stajiyerleri 

BUyUk 
kanal 

ın,aatımn 

siyasi 
cebhesl 

AlmıP 

na"a doğr11• 1 

defi ile .ı:
iktisadi sıY"" 

Ar kaı a : 8 Çıftçi m.ıllaı ının 
koı unın. sı hakkındaki kanun porcje 
sı h-ı ümetçe lı .. zırlanmışlır. Kamula· , 
yın bu devresinde müzakere edilmesı 
muhlemeldır 

Hukümet, bu mühim kanunun ni 
çın h zı, land ğını izah eden mucip 
-;ebcplcr layihasında, çiftçi mallarının 
i runma~ı ıe ziı i a ayiş 'n temini, 

ı ~uçl, rın ür ile takıp ve muha
kemesi hakkında elımizde i\imizdc 
ı• ti} acı 1.arşılıyacak esasi rı muhtc
" 1 ukumler mc ut olmadığına iş, ret 

ctn ekt dır. 
•Gerçi, 20 Tem ouz 1330 tar hin 

d n cdılen kır b kçileri hakkında. 
kı k. ııun bu maksatla tanı·m edılm.ş 

· de sekız madde)'e sıi ıştırılan 

lı kumler·n ar. sında bılha sa ıirai 

ın11b ı "e bunun lem n sureti c aıt 
t ı rr mc\C t o mamaktan başka, 

bckç lcr n kullanış ~ekilleri, vazıf e "e 
ınc u'ı) etleri gösteri mem ş olduğun· 
d n tatbıkcıtta hem<'n hiç bir lı:ıı rıa 
bu d r çerçe e} e sıkıştır ıl:rn küküm 
lcrd n faydalanılı:ıınamış ve neticede 
olrırak mail rının korunması her zı:ı-

an hea yerde ıhınale uğr. mıştır. 

Çarşı ve m hnllc bckçılerı, yalnız· 
chır v~ k balıırda polıs n }ar-

dı ncı kuvvelı mahiyetinde yalnız. bu· I 
ra , ı ciak can 'c mal cınniyctın.n mu 
ı f ız, ı maks clıylr teşkıl cd lm'ş ol· 
uğundr.n l u te kılat mcnuun dışın· 

d.ı k 1 , ktadır. 

Köy kanununun derpiş elliği 

kö} koıu}ucuları da aynı mahiyette. 
dır. 

930 yılında } ürürlüğe giren be· 
1 diye kanunu, Belediye sınırları için
e! ki ç ftçi mallarının korunması va 
zıf esini Bt>lediyelerc tahmil etmiş 

j e de 1-unuıı karşıl k ve imkanları· 
nı derp" ş etmediğinden bu hükiimde 
şehir VP. kasaha hudutla~ı rl.ıı~föprl" 

Bu projen"n 1 a:m!anmasında, 
ynparcı mt>mlt- ketleı in mevzuatın 

dan miillıem olduğu gib•, umumi 
müfettiş ve valilnin nıiitrılf'alarından 
d~ fa}dalanılmıştır. 

1 a"1>ih;ının un umi 1 ükiimlere 
taeılllık edrn 16 ıncı nrnddelerinde 
z'rai caha v,. a 'rt>lerle, ç'ftçi mal 
)arı \C zirai sicill'"r tarif edilmiştir. 

f mar planları t;ıı ıim edilen şe 
hiı Vf' kılsabalaıda planda gösteri 
lrn imar hududu dışında kıılan yer 
lrr, imar planlarrı yapılmıyan ma· 
ba!lerde çiftçi mrclislrrinin tayin c 
drcf'kleri hudut dışında kalan m~
haJlrr zirai saha addedilmiş ve kcı 

ııun hükiimlrri, l u saha icindrki çift
çi mallarının korunma~ı üz~rinde te 

merkiiz ettirilmiştir. KöylNde, çift 
çiıı'nkorunmı't·a tabi ve kanun mev
ıuuna dahil malları köy işlerinden 

1-ulunduğun lan kcy metknlf'ri zirai 
saha dahiline alınmış orm:ml~r hu 
~usi muhafaza hükümlNine tahi bu· 
lıınduğund. n l--m far kanunun mev-
7.ııu dışında bırakılmıştır. 

Bu sahalar içindeki ekilmiş, di 
l.ilmiş yf'rlerle ziraat işlerinde kul 
!anılan veya bıı işlerle alakalı bulu· 
nan yahut umumun faydalanmasına 
tahsi edılt>n menkul ve gayrı men
kul mallar, çiftçi malı mevzuuna so 
ı·ulnıuştur. 

Ttşkilatımıza mütenazır olarak 
her köy v Belediye sınırı içinde lıu 

lun:rn zirai sahalar ayrı ayrı hirer zi 1 
rai daire itıbır edilmiş her zirai da. 
ırede bir zirai sicıl ve çiftçi nıcclisı 
1 u 1 unacağı tasrih edilmiştir. 

Projenin ikinci faslını teşkil e 
<lrn 6 14 üncü maddt"lcrinde çittçi 
mallarının korunma s rvisl~ri bunla 
rın teşekkül tarzı ve vazifeleri tes 
bıt edilmiştir. 

Çıftçi meclısleıinin müntt hap 
v ayrı birer t şekkül halinde derpiş 
\; · ıfade edilmes· çiftçi mallarıııın 
korunması işinın Liıhassa n cmleke· 
tı nizde h;ıiı olduğu müstesna e heın 

mi} etin belirtilmesi ve bilhassa bu 
ış iiz .. ıin Je yakın VI.! devamlı alaka
nın temini maksatlarında doğmuş 

tur. 
Köy ilıti) ar hq etlerile. beledi 

ye encümenlerine kanunların ver f 
diği asli ve f eı i vazif eleı inin çokluğu, 

Cümhuriyet Bayramımız müna 
.sebetiyle bir müdde<ltcnberi Anka· 
ra ve fstanbulda bulunan Hatay 
heyeti dünkü Toros ekspresiyle 
şehrimizden İ~kenderuna geçmişler 
clir. Hatay heyeti gaıda karşılanmış, 
uğurlanmıştır. 

husllsi ehemmiyeti haiz vt devan.lı 'Şehrimize ve ovaya yağan 
alaka ve takibi miis telziın olan bu ... • kd 1 

kı.··ıı ·ı · · h yagmur mı an işin bu te şe "u eı e verı mesını nrn 

zurlu kılmıştır. 
Koruma servislerinin hiyerarşiye 

tabi olmacı, ve met keze kadar bir 
m;ılırut halinde uzanH·Sı mahiyetinin 
icabından ve maksadın talıakknku 
nu temin miitaleasından ilhamım al· 
mıştır. Ciftçi mecli leıinin köy ve 
belediye reislerinin başkanlığı altın· 

Meh'oroloji istasyonundan ve. 
rilrn malumata göre son iki gün 
zarfında şehrimize yağan yağmur 

ınikdarı 50 milirr.etreyi bulmuştur. 

Ova kısmına ise yağan mikdarı l u· 
nun iki mislinden fazla dır. 

Dün Mrrsin ticard ve zahire 
porsasında 50 ton Ceyhan malı kem 
darı Mersin mağaza teslimi 4 kuruş ı 
7 5 santimden ve 9 ton makine par 
lağı pamuk Mersin vagon teslimi 32 
kuruştan muamele görmüştür. 

Adana borsasında klevland pa 
mu~un 36,25 ve parlak pamuğun 
32, ,s,5 kuruş üzerinden muamele 
gördüğü anlaşılmıştır. 

Miss Goldman 1 

Ameıikaya gidiyor 

Busene ziraat enstitüsünden me 
zun olanlardan dörtdanesi ziraat 
mektebinde, ikidanesi ziraat müca 
Jelesinde ve biri de ziraat müdür
lüğünde staj göreceklerdir. 

Ekspreslerde eşya 
ar::ımaları meselesi 

Toros ve Semplon ekspreslerinde 
yapılacak eşya atamalarının hudut 1 

istasyonlarında veya ekspresler seyir 
halinde iken alakalı memurlar tara
fından yapılması kararlaşnııştır . Bu 
suretle ekspreslerin muayyen saat 
farda ~eyrüsefer etmeleri sağlanmış 
lıu'unmaktadır . 

ZJrlıkları de 
)Ot. Dr. Ş.b 

diği dört srnelik protr•111 

oluımaktadır. Son olarak 
orta kanalla tamamlanıc.k 
bir kanal sistemi ile Reıı, ııı' 
Tunayı birbirine bağlanı8 

ilerliyor. 

Bu planın Tuna ve 
memleketlerinden gelrcek 
malları i~in büyük bir ınerk 
ne getirilmesi ile alaka~ı ",; 
bu merkez ihtimalki Vıyarı 
rulacaıdır. 

Alnıan planına göre, 
Tuna memleketlerinden ithl1 
mallar bu merkezde ikiye ' 
ve bunlaı ın biri Almanyarı1'1 

istihlakine saıfedilecek, dır 

da kuru'n ası icra .salahiyetinin bu Kültür direktörü iyileşti 
}erlerin mümessil ve icra amiri olan 

Mersin: 8 (Hus~ısi) Tarsu~·~öz j 
lükule kazısı heyetı ba~kaııı Mıss -----·---------
Goldman Amerikada bulunan l.aba 

1 

sı hasta ol.1uğundan görüp ~elme~ : 
üzt>re bu gün Amerikaya gıdrceğı ı 
halJer alınmıştır. Miss, müsait hava 1 

bulduğu takdiıde bu seyahatını hava 
postalariyle yapacaktır. Kendisi 
gelinceye kadar kazı işlerine Mister 
Roberterık nezar«"t edecektir. 

Lehistan ve Baltık me.mlt 
tekrar ihraç edilecektir. 

Bu planlaıın vüsati Bııl 
nın ve diğer Balkan dev~ 
alakasını celbetmeden kal~ ~ 
kat, bu demek değildir, kı 

makanılarından toplanması maksa· 
dını hedt f tutmuştur. 

Köylerde ş('hir ve kasabalarda 
Beş gündenberi rahatsız Lıulunan 

kültür direktörü Ekrem Gürsel 
kurulan çiftçi meclislerinin umumu· iyilt"şmiş ve dün vazifesine ba~la 
na şamil miirakip bir h yet ve ıner ınıştır. 
cie bağlanması zaraı i görüldüğünden 
her vilayet merkezince bir mürakebc 
meclisi teşkil edildiği gibi çiftçi 
mallarının korunma esaslarını umu 
mi şekilde drrpiş tanzim ve tatbi 
katı mürakabe ınaksadiyle de mer 
kezde alakalı vekalet ve daire mü· 
messillerinden müteşekkil bir konsey 

1 vücude getirilmiştir. 
Çıf tçi mt eli si azalığına seçilecek 

olanların haiz olmalaıı lazımgelen 1 
vasıflarla bu meclislerin toplantı za 
manian ve şekilleri bu va~ıflarda 

gösterilmiş müteferıik hükümler n~ 

üamnameye bırakılmışt.!.r:y_J~l ffi~H · 
l~ra çiftçi meclislerinin tetkik ve iti 
ıaz mercilerine ve ne şekilda katile 
şecr>ğine ait hükümleri ıhtiva etmek 
tedir. 

Amerika ya 
satıyoruz 

halı 

Ankara: 7 - Bir nıiiddcttenheri 
dt vaın etm kte olan Tfük Ameri 
kan ticari anlaşması yakında neti
celen cektir . Arr.erikalılar bizeen 
alacakları kti liyetli tiitün vesaire· 
den ba~ka halı işleri üzerinde de 
anlaşma yapmak niyetindedirler . 
Amerikalılar bundan on sene eve· 
!isine kadar Türk halılarının en hi
' inci müşt .. rileri meyanında idi. F ı-ı • 
kat zamanla Londra bü!lin dünyanın 
halı merkezi halini alınca Amerika 
lılarda bütün ithalatlaıını I.ondradan 
yapmıya başlamışlardı . Hükumetin 
son zamanlarda aldığı tedbirler 
lİzerin günden güne ilerliyen halı 

sanay•imiz Acem ve l ütün Şark 

halı!, ril rrkal et edebilecek bir 
vaziyete g.-ldiğindeıı Amerıkalılar 

Londra piyasasına gönderilmiyrn 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün giinrş saat 6, 1 O de 

doğacaktır. Öğle < zanı saat 
11,39 d,., ikindi ezanı saat 

14,26 de, ak~am ezanı 16,45 
de, yatsı ezanı l 8, l 1 de oku
nacaktır. imsak saat 4,20 de bi 
tecektir. 

r'\lUIC:ill naroıyesinde 

yapılan değişiklik 

- Birinci sahifeden artan -

olduğu, Hitlerin yine general Beck 
in, en yakın çalışma dostu general ı 
Haldere, başa geçirm('sile takdir 1 
olunabilir. General Halder, Alman 1 

ordusunun teşkilatını Yapan Grneral 
1 

Ueckin bir sag eli lıükmünde idi. Bu 
suretle erkanıharp i:iaresi mütevali. 1 
yen değişmemiş bir şekilde kalacak. 
tır, Prusya ordu ananevi tarihi 1 

ıktizası olarak, erkaıııharp reislerinin 
şahsiyetindeki intihabın daima mühim 1 
bi·. şekilde tesiri görülm"ktedir. Hiç 
.şiiphe yokturki diğer ayrılan erkan 
harp şefleri, daima ordu ile prk 
sıkı olarak bağlı bulunacliktır. Çiin 
kii, ordudan ayrılan aktiv gı·ncrallar 
daima ordu idarelrrince kullanıl· 

maktan geri durulnııyacaktır. 

~~~-~-.,_.---..,..,.,.."'"""'=-~ 

Hereke ve Kemaliye halılarına talip 
bulunmaktadırlar . Mctre~i 30 35 
liraya mal ola:ı Lu balılar gerek 
kalite ve gt rckse desen ıtibarile 

Şaı kın eıı güzide malları arasına 
girmişlerdi r . 

> ' 
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Gökyüzü kapalı ve 
Hava rüzgarlı, rn çok 
derece, grceleri enaz 
derece. 

-
yağmurlu. 

sıcak 17 
sıcak 9,5 

Buğdaylarımıza 
talip çoğalıyor 

Ankara: 8 (Teldonla) - Son 
günlerde bazı dış piyasalar, memle
ketimizden buğday mübayaası için 
bazı tı-kliflerde bulunmuşlardır. Bu 
tc:kliflcr orasında çok ehemmiyetli 
olan ve mühim yekunlar tutan bir 
kaçı hakkındı alakadar makamlarla 
temaslar yapılmaktadır. Bu tc'mas· 
!ardan anlaşıldığına göre bu gürler 
de mühim rartiler ihraç edileceği 
'anlaşılmaktadır. 

Suikasda 
Alman 

Fonrat 

uğrayan 

Elçisi 

tedavide 
Paris : 8 ( Radyo ) - Suikasde 

uğrayan Alman Elçi:.ini Hitlerin 
Doktoru bizz~t tedavi etmektedir. 

Polonyalı Yahudi Pnris zabıtası 
tarafından sıkı bir surette istic'lap 
erlilıııc.-k kdir. Sefıri yaralayan Ya· 
hudi hiçbir şey söylememek~edir. 

Yalnız Sefiri vurduğunu itiraf el· 
n dtıdiı. 

fe=ı vli kadınlar kızlaraan daha 
~ çok ı'ara etmektedir .. 

Lonra mehkemel~rin· 
id al Kadının değeri 

den lıirioih verdiği karar üz rine bu 
kükme varmak kabildir. Çlinkü, ev 
li bir kctdınla olan aşk meccı a'lından 
sonra Lir adam, a} nı şekilde bir 
genç kızla nıecerası geçen bir baş· 
kasından daha f a-ıla tazminat ver-

meye mahkum edilmiştir. 

Evli bir kadının hayatını tehlike 

ye k0ymuş olan bu adama 15 bin 
fngiliz tazminat cezası verilmiştir. 
Halbuki, genç kızların istiklali için 
zaraı lı olan kimselerden alınan taz 
min"t 25 Ingiliz lirasıyla en fazla 

3500 logiliz lirası aırısmdadır. 

Bu mesele lııgiliz hukuk alemin 

de de hayli münakaşa doğurmu~ ve 
kararı veren mahkeme heyeti kcn 
disini müdafaa btmek mecl uriyetin 
de kalmıştır. 

Mahkeme lıeyetirıin ileı i sürdü· 

ğü tikre, evli Lir kadııı ve kocası 

için bir arkadaştır, ya Lir annedir, 
yahut da iyi bir ev idarecisidir. Şüp 
hesiz ki anne olan Lir kadının de 

ğeıi hrpsinden fazladır. Çünkü yal 

nız l.o asiyle değil, çocuğu}la da a· 
lakası var.~ır. Yani, ona diğer iki 
hayat drılıa bağlıdır. 

H. il uki, kc C'rl~ı iç'n s; dece ar· 
kad::ış olan bir kadın bir annendm 
daha az kı} nette dir Ya!ııız ev iş 
it rine yaııyan lir kadmse hepsin· 
drn aşağı bir df'ğcrdedir. 

Bundan ba~ı- a, erkeğin sevgisini 
de göıünde tutmak lazımdır. Eğer 
adam karısını sevi) oı sa. elinden a· 

lındığmı o kadar ZArara girmiş sa · 
> ılamaz. Hele kamından kurtulmak 

Pamuklarımız 

İhracat hararetlendi 

nof hükumeti F unk plaoıfll 
lstanbul: 8 - Bu yıl ilk defa ola ı B"ı··-·...,.., 

rak Almanya ya rnn bir kaç günzaı fın , miyle kabul edecektir. 1 a 
da 15 bin balya pamuk satışı olmuş•ur. nüyor ki, Bu'ldgarlar sita~ ~. 

Bıı satış pamuk piyasasını derhal de ham macı e vermeyı . 
canlandırmış alakadar pamuk ticaret mekle beraber, memleketler h 
tacirlelerini hMekete getirmiştir. manyanın iktisadi bir vass• r;' 

Pamuk mahsulümiiz bu yıl biraz gelmiyeceğine emin olmadık 
t"Smer düşmekle beraber gerek ne· ileri gitmiyeceklerdir. 6uf1U 

f.ısel gerekse miktarına hiç dir hal Almanya ile Büyük BritanY~I 
cJ gelmediğinden ihracatın yekunu· daki münaseb?tın da ne şek• 
na tesir etmiyeceği kanaati vardır. ğını bekliyorlar. 

Bununla beraber geçen yıla na- lngiliz hükumeti in Bu~ı•,. 
zaran rekolta biraz noksandır. Bu 9 milyon isterlinlik bir istı~f 
noksanlık b:lhassa Adana tarafında mek üzrre müzakerelere gır 
u::an.:ır. ::ı~nUnfıtZ yaflmur lardan hu rl:ıİr f nrırlrad;1 t;ıkan hagerlt 
sulr gdnıiştir. ru oımadığı anlaşılmıştır. G f 

Mısır büyük bir 
sevinç içinde 

- Birinci sahifeden artan -

Çocuğun kız veya erkek olacağı 
da Mısır efkarı uınumiyesinde epeyce 
heyecanla beklenilen bir hadise ol 
muştur. Mal(ıındur ki, Mısırdaki salta· 
nal için aşağı yukarı [Ekber Evlad] 
kaidesi caridir. Bu hususta genç 
Kralın hiçbir arzusu yoktur. Bunu şu 
sözleı le ifade etmiştir. 

- Allahın verdiği her çocuğa 

hangi cinsiyette doğarsa doğsun, hu~ 
geldi! derinı. 

Hamil günü çok yakla~mış oldu
ğu için Kraliçenin yanında birçok 
doktorlar beklemektedir. Hunlar ara
sında meşhur bir lıalyaıı doktoru da 
vardır, 

Seyhan def terdarhğından: 
Defterdarlık varidat kadrosunda 

açık bulunan 40 lira ücretli katipli 
ğe tercihan lise mezunu layin ve 
11 teşrinisani 938 cuma günü im
tihu icra edilec.!ğinden lise mezu 
nu taliplerin evrakı müsbiteleıile l>ir 
tikte ıniiıacaatları ilan olunur. 9964 

istiyorsa ~ ilakis onu elindı n alan 
adama mütrşekkir kalır 1 

işte İngiliz hakimleri biitün bun
ları hesap ediyorlar ve son haJisc· 
de olduğu gibi, gem kocasına iyi 
bir arkadaş, lıem cnne hemde iyi 
bir ev kadını olaQ kadının değerini 

16 bin lngiliz lirnsı olarak biçiyor· 
lar. Demek oluyor ki bu aşağı yuka 
rı en ideal evli kadıoın değeridir ve 
Löyle bir kadını alıp kaçıran erkek 
ler bu parayı öd('meye ıııec~ ur tu· 
tutacaklardır. 

Bundan sonra, Don Juanların 
sade aşk cihetinden değil, para ci· 
hetiııJen de zer•gin olmnlaıı icalıedi 
yor. 

Bulgar mebusan meclisi 
Almanya ve Lphistana silah. 
edildiğine dair olan takrirleri 

kere etmiştir. Bundan evvelf 
gibi müza:..erelerden sonra 
veya lngilterenin Bu1garistarı• 
nız verecekler;nc dair haberler 
mıştı. Bunlarm Alman me11b 
çıktığı zannedilmektedir. 

Mikropların 

en küçüğü 

MANKUEA 

Mıkroplar, insanların ve hJ 
larırı hay:ltları üzerinde mühiıır' 
ler oynuyan mini mini caıılı 
luklardır. Fakat bu son dereci 

çük mahlukların arasında da 
o kadar fark vardır ki insarı 

hayret içinde kalır • Bazı mik 

dev gibi, bazıları da cnlann Y 

cüce ciice kalır . 

Bu küçücük mikroplarıfl 

sında şiın::liyc kadar en küçtl" 
rak tanınan nezle mikrobu idi 
Luki şimdi yeni bir mikrop 
muştur.Bu mıkrop nezle mikr 
dan daba küı,;üktür . Bu mik• 
i mi Manku a'dır. O kadar 
tür ki , Lu mikrop , cisimleri l 
defa bü)'ülten 1 ir rnikroskopll 
kılın;.ı görü ebilmekt-:dir . Bil 
mini mikro , Cenubi Ame 
büyük yaralar halinde lt·zahüt 
bir ba}'van hastalığının marıı 
lidir . 

Marıkuea denen lrn küçük 
rop kış uykusuna yatar.ancak 
mevsimde meydana çıkar . 
açtığı yaralar , ekseriya deıı 

kalır . Eğer zamanında yel 

miimkün olmızsa h~yvanı nı 

öldÜrür , 



n 
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KÖPEK SIRRI 
~~ıf, tüyleri 

l ~.llıdık ve 

bUPesiz çok 
it k.. ki , ope . 1 · n gel<liği 

~b~~en bu gay· 
ıı .. 

vucut gelip geçeni korku 
, t~hatsız ediyordu. Bu kadar 

~ kadar boylu, ateş gibi par 
~ Rozleri " açım,, diye bağıran 

ı· 1•nd ·b · b' .. ll 'k ·. '· a ne gı ı ır guzr ı 
iti 

lıte:ıil ~- •. k d k 1 . c:ıgı a ar ovu sun. bır 

etmek için seyyar 
satıcılardad satın 

almışlardı. 

Tabii bu vazi 
yet hayvanın da 

işine geldi. Fakat ne yaparsınız ki 
yemek verilmesi unutulurdu. Şurada . 
burada bulduğu kuru, küflü ekmek ! 
kırıltıları bu büyük vücuda kafi ge· 1 

lemezdi. Ve asıl mes~le cumartesi 
budu vardı. 

- Tamam geldik but mesele
sıne ... 

- Bu adamlara bir hafta için 
ıt sonra tekrar etrafta görü 
'Geceleri çifliklerin civarıoda 

Pbııor, bulabildiJti tektük yıyece 
~or: Saman yığınları içeri 

ılk Uzıılerek uyuyordu, Horozun 
IQI k b"ğırmaların ·fa ihtiyatla 

1 tan çıkı yor, toprak üzerinde 

11~k uzaklaşıyor ve civar or 
On a kay bolu yordu. 

' kullanacakları bir Koyun budu ge
tirirdim. Kö,,ek de bunu biliyordu . 
Eti unutup unutmadığımı anlamak 
için beni karşılar , derhal hakikati 
de sezerdi. Gözleri veya hurnu me
rakını müsbet şekilde halleder et· 
mez sürünerek saklanmağa koşardı. 

ıi111 

1ı 

~d U alıştırmak güç oldu. 

1 
ayete Önune atıl"~ ekmek 

it a~ı, _Yaramaz çocukların attığı 
r R1 bı ona knrku veriyoı du. 
~,01lıun ( Bilahare ona bu ismı 
%k) .. .. • . 1 , . . goruşe ragmen, ınsan ar 

lııl ıyı kiıııselerde bulunabileceği 
•ıııası için hir çok haftalar 
'si ı· t azım geldi. 

~n •kat bir kere bunun farkına 
!i ca,epeyce laubali oldu Ve 

llıız .. 
ı. !la Uzerrnde uyuklamağa baş 
ı. z~n o dereced~ uyukluyor 
~I t'' 
li 

1 
Uya ya dalarak ayaklarını 

~ç 1 bir suretle sallıyordu. 
~!k' k ti~ 1

• orkuhrının bazan hafif 
'İn bır itiyat eski çegingerıliğinin . 
tide R"e~ıııişti. Herhangi birkimse ı 
la tn bır tetkikten geçııı~ksizin 
ittı arasına giremiyordu. Bu dost., 

td asındaköyün genç müvezzii de 
~1.~:r arn muntazaman onun önü . ı 

1~ 1 •Yor, elim yalı yor ve yokuşu 
11 a beraber tırmanıyordu, Fakat 1 

kn da, müvezziin çanta~mda bir 
U 

0
Yun budu veya kızartmasının 

~ k~lınu duydugu vakit derhal bü 
·'ı _uvvetiyle kaçıyor ve ançak ge 
Yın d Ş·· llley ana çıkıyoıdu . 

~1 Uphesiz bu işde vakıf olmıya 
~,_llıız bir sır vardı. Çünkü Tamun 
"'ar G~~I: ko_n~şması yoktu. 

l!~ç u~_un ~ırınd~, askere çağrılan 
ı,1t rııuvewn yerme uzun müddet 
1~i kasabalarda dolaşmış yaşlı bi 
1 geldi T .. .. h 1 
llık' • omu gorunce ayret e 
~11 a.ıı yok! Bernacların köpeği 
~ k geberrniş biliyordun! Ne kadar ı 

BlıvvetJrnmis! 
en cevap verdim: 

; Tabii her gün yemckyiyor! 
ı! 

0 
~Ve iden çok zavallı idi! Zayif 

lillıdi~sbetıe iri bir köpek! Sahipleri 

1,k,~- Onu adamakıllı çalıştıran, 
1~1 Çok zaman yemek vermiyen 

anlat! 

fı-t' Ne çalıştırmaşı, bu hayvan , 
,ı 1raty Yapmasını b;lmiyor, Hatta / 

ın ~qd '01 Uzatmasını 1-ıil .. ! Sonra koyun 
ük Ond 

(f ~ 1\.1 ·an ödü Patlıyor. f 
1
• ı Uvezzi kakaha ile güler,,k· 
b~ ' . . ti ~ı? 1\ Sız de bunun farkına vardız 

rO \i~ · .0 Yun lıudun nefret etmesi 
·kıo ~' 'Çın h kk D 

"i ·~ a ı var. oğrusu bu 
k~ a dıh i~yi <ınlatmak için şöyle bir ka· 

Gülerek; 
Budu yemek için mi diye sor 

dum Ortada koı kup kaçmak için 
bır sebep olmasa gerek ! .. 

- Sonunu bekle ! Bu budun 
lezzetini benim ka far köpek te bi
lemezdi ... Yalnız mutfakta şimdiki 

zamanda kimsenin kullanmadığı için 
ihtiyarın çok ucuza salın aldığı bir 
el şişi vardı. Ben zengin bir adam 
olmadı~ım halde babadan kalma 
saat gibi kurulan bir şişim vardı . 
Hatta bu bile ancak köyün bayra
mında, o da iyi )'ağlanmak şartile 
kullar.ılabilir.Bernaçların elle işliyen 
bu şişini çevirmek işlerine gelmedi· 
ğinden köp~ği kendilerinin yerine 
bu işi yapmağa mecbur ediyorLrdı. 

- İmkanı yok tur . Demek şişi 
çevirmeği öğrenmişti ? 

- ihtiyar, köpeğin ayağını şi· 
şin sapına bağlıyor ve kırbacı ile 
yanına oturuyordu Zavallı hayvan 
i5tediği kadar bağırsın, iki saat ca. 
nı yanarak çevirmeğe mecbur -olu-
yordu. Artık bundan sonra Koyun 
budunu nasıl sevebilir? Şeytanı gör 
müş kadar korkması tabii değil mi? 
Aggedersiniz , hayvanlar insanlar ' 
gibidir. Pek fazla azap çektiler mi 
dayanamayıp sıvış;p giderler.. 

- iri bir hayat bu zavallı kö
peğe yeniden yaş&mak zevkini ve
rebilir ... 

- Olabilir ! Talisiz olm&ktan 
kurtulmuş çok insan var diyerek 
sözünü bitirdi .. 

Alsaray 
Sinemasında 

Bu akşam 

Vahşilerin sonu 
Fevkalade heyecanlı 
sen filmin 1 nci 2 nci 

devreleri 

Çarşanba gündüz 2,30 da , 
2 Filim 1 · !' Cı~ 1 ' D atmak gerek!. 

pi'~, l\~rhal bir şişe içki getirdim. 
~ ~ı )t g oy ekmeği gibi taze bir hika· 

! (Vahşilerin sonu) 
erı Ş 1eceğe benziyordu. 

erefe içtikten sonra, dudakları 
~lij~ıd elinin terşiyle sildi ve ayak 

.~ e anlatmağa başladı: 
k 111 ~ ' B ı sı'' ils10d ernaç ar, eski belediye bi. 
B~o' il a oturan Zfngin kimselerdir. 

ı 1~ ·. •ırasını ii 1eta bedavaya aldılar 
ııısıı "ittkJer· .. d.. 1 ·ı l ın~ gore uze ttı er. 
tiştJI I~, asarruf ımksadiyl.: lıizmetçi 
ııtl ·~1aıı p - · d a,-, ar.ıları ıçın de kor~u 

1 Uklıırın fan bu h.ıyvadı bekçilik 

( ~ :; '~ ~i ~;~i) ı' 
9962 

--------~---------! 
Ru gece nöbetçi eczane 

Hükumet civarındd 

İstikam~t ecza hanedir 

T 0 R !< S Ô Z Ü.....,,.....,.....,---------------------------

Yunan Kralına 

SUİ~ASD Mİ ? I 
1 YUNAN KRALINA BENZE- / 

/ YEN DOKTOR YARALANDI J 

Londra : 8 ( Radyo ) - ı\-\eç· 

hul bir şahıs LondC"anuı hlcrkcz ın<ı

hallelcri11dc buyuk bir caddede tanın· 
uıış bir doktora hucun1 ctmi~ \l'e onu 
bir hançerle yarala111ışl1r. 

lngiliı ga:tetclerinin çoğu. lıu ta· 
a.L·ru~un hakikatle i' uoan Kı·n.lın;ı 

karşı olduğu kruıa:ılini izhar c{n1ek· 
tedil'. Filhakikn . elycvm Lond,.ada 
bulunan \'unan J\.ralı yaralanan dok· 
tor:ı veçhcn çok bcnzen1ektedir . 

BÜYÜK Bir Filmde 

İngiliz - İtalyan 
anlaşma si 

Paskalyadan evvel paktın 
meriyete konmasına çok 

çalışılmak tadır 

Roma : 8 ( Radyo) - lngiltere 
büyük elçisini bugün kont Ciyano 
kabul etmiştir. Elçi ile Kont Ci. 
yano arasında il.:i saat kadar süren 
bir görüşme olmuştur. 

Bu görüşmelerin, lngiliz ftalyan 
anlaşmasının paskalyadan evvel me· 
ıiyete girmesi için yapıldığı kuvvetle 
söylenmektedir. 

BÜ YÜK Bir Roman 

(TAN Sineması) 
PEK Yakında 

BÜYÜK FR.-\NSIZ EDiBi MAURICE DECOBRA'ın Bütün Dünya 
Lisanlarına Tercüme edilen emsalsiz Ro:ııanı ve Seneıyosu CLAUD 

FARRERE Tarafırdan yazılan 

EN MÜESSİR EN ACIKLI VE EN Hissi 
BİR MEVZUA SAHİP 

HARİKULADE FRANSIZC \ Sözlü Şaheseri Takdim Edecektir. 

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

zarfında hiç bir eser görülmemiştir. 

Bu Şaheserin Baş Rollerinde : 

japonyanın En 
SESSUE Hayakava 

Büyük İki Artisti 

MİCHİKO Tanaka 

Ve En Güzel Jönprömiye 

(PIERRE RICHARD WİLLM) 
Bulunmaktadır 

'.19.57 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu karşısında 

hastalarını kabul 
8-= 15 

1

43 numaralı ınuayenehanede 
etmektedir. 9434 

şu-: T. H. Kurumu Adana 
besi başkanlığından: j 1_A_n_k_a_r_a_r_a_d-'y::..o_n_e...;ş:....r-'i y::..a_t_ı 

Lise ve muadili mekteplerin 9 
uncu ve daha üstün sınıflaıında tah 
sil göııııekte olan :alebeleri Tüı k
kuşıına uçucu üye kaydına b~şlan· 

mıştır. İsteklilerin kuıumumuza baş 
vurmaları ilan o'urıur. 

9-15- 20-2.5 9963 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Hususi muhasebenin (1773) 
lira muhamıııen bedelli evrakı mat 
buası açık eksiltmeye konulmuşlur. 

2 - Tabcttiıilecek evrakın cins 
ve mikdarile nümune ve şartnamesi 
hususi muhasebe kaleminde göıüle· 
bilir. 

3 - Eksiltme ikinci T eşı inin 
yirmi beşinci Cuma günü saat (11) 
on birde Vilayet daimi < ncümenin 

[İle 200 ila 2000 metredeki) 
bü.ün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

iıe 
<linleyiniz! 

35 Lira 
En ucuz, en teıniz \le en güı.el 

(5 lamba kltdrclinde 3 adet çi t va 
zifeli lambalaı,.a mücehhez) Radyo 
dur. 

MÜRACAAT: Nı~a Su/ılı Sıırrr ı ·---- .. . No: J 1 A, i3elıekli kilise sokağı 
4- 30 996-t 

de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat nıikdarı 
(133) liradır. 

9-12 9961 

Sanatkar Kenan 
arkadaşları 

Güler ve 
topluluğu 

Bu akşam 

Asri sinemada 
İkinci temsil 

(üçüzler) 
Vodvil 3 perde 

Ayrıca: Bu sene İstanbul Tepebaşı,Taksim Belediye bahçelerilc Gardcn· 
barda !ıüyük muvaffakıyetler kazanan ve takdirlere mazhar olan 

( T arzan-Otto) 
Varyetesi 

Sinema perdesinde gördüğünüz Tarzanı 

Numaralı y"':rler : 
hakiki olarak göreceksiniz 

Loca 
Duhuliye : 

50 kuruş 
200 
30 

il 

" Kişe her vakıt açıktır. Locahrınızı telefonla lemin edebilirsiniz 

Dikkat: bugün gündüz sinema: 2,30 da 
halk matinesi 

1- Aşk bandosu 
2- Yer altı haki mi ( ikinci devre ) 

Telefon ASRİ 250 9958 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tüm gören 

Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu-

1 

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 

ve tedavi eder 1 
9877 9- 26 g. a. -----

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Palamut ihracatının murakabesine dair nizam
namenin 14 Üncü maddesinin değişt i rilmesi ve 

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

ilgası hakkında nizamname 

- Dünden artan -

Madde 2 - Pa!amut ihracatının mürakabesine da dair nızaınnamerıin 
bHı maddderinia değiştirilmesi hakkında 23 12 ' 1937 tarih ve 2 7866 
numaralı nizamnamenin muvakkat maddesi iiga edilmiştir. 

Madde 3 - Devlet Şurasınca görülmüş olan bu nizamname hüküm· 
leri Resmi Gazetede basıldığı günden on beş gün sonra meriyetc 
gırer . 

Madde 4 - Bu nizamname hiikümlerini tatbika icra Vekilleri heyeti 
memurdur. 

Mahrukat 
""""" \o: ."J ı-;:ı 

(SON) 

Kanunu 
"ulı ııl tarı/11 : :!:!·6·' 19311 

------
\'e.)n 111n/11: 9/ ;'/ /<1311 

Madde 1 - Nüfusu iki binden aşağı olmayan ve Belediye te~kilatı 
bulun~n yerlerde aşağıda isimleri yazılı binaların teshininde her nevi 

taş kömürü, linyit, lurk gibi maden könıürlerile kok, yarı kok ve briket 
gibi işlenmiş şekillerinin kullanılını , ı mecburidir. Bu binalarda hava gazı, 

petrol, petrol ın'iştakları ve benzerlerile elektrik dahi teshin vasıtası 
olarak kullanılabilir . 

A) Resmi dairelerin bulundukları bütün binalarla Devletin , hususi 
idarelerin ve Belediyelerin doğrudan doğruya veya İştirak surctile işlet-

' tikleri miiesseselere mahsus binalaı; 

B) Kışla, polis ve şehir için !eki jandarma karakolları ile resın i ve 
hususi mekteb, hastane, sanatoryom ve dispanserler; 

C) Hükmi şahsiyeti haiz şiıket ve müesses,lerle Teşviki Sanayi Ka· 
nunundan istifa fo e1en vqa isti ~ a ie edebilecek vasıftaki müessesele
rin faaliyetlerinde kullanılan binalar; 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kııliib ve her türlii cemiyetlere 
mahsus binalar; 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KİLO FIATI 

Satıl an Mikdar CiNSi --
En a:r. 

1 
C.n çok 

K. S. K. s. Kilo 
--- : - --

Koza 7,95 8, 10 
-· --

Piyasa parlağl ,, 33 35 
Pıyasa telt'İZİ 

" 32,50 1 
iane 1. 1 

iane il. 
- -----

ı 
-Ekspres 1 

- Klevland -3650--ı 4~ 

YA p A G 1 -Beyaz. 
1 1 --1 Siyah 

çili iT --Ekspres 
1 ~-ı -1 Iane 

-ı 13---ı -Yerli "Yemlik., 

" "Tohumluk., 

HU BU B AT ---B~ğday Kıbrıs . 

i=-
1 

il Yerli ---- - -
" 

Men tane - -Arpa 1 
- FasÜlya 
- Yulaf -

----
Delice -
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek -
Susam ---ı63o 1 

u N 
_ Dört yıldız Salih ---... üç " " ı-:.s ~ Dört yıldız Doğruluk c1l 

~:.;:: üç .E c:: ,, " 
o - Simit 

ı---

:: C\i il 

~ :> Dört yıldız Cumhuriyet --
:::ı 

C'I (.)o ·--
"' üç .. il -

Simit 
" 

Liveıpol Telgrafları 

,.,,,, 1 
Kambiyo ve Para 

8 I 11 I 1938 i ş Baukasındcı n a lınmıştır. 
Saııtıııı 

Hazır 1-4 Ol l.ırrt 1 

-Rayi~mark 
1----

t. Teşrin Va. 69- 1 

r:rc.ınk ( Fı aıısıı ) - -3-:4 
4 71 2. Kanun 

" Sterlin ( in g il iı ) - 5- 98 ----
Hind ha1.ır _3 1~ - Dolor { Amerika ) ! ~5 ·ı 68 ° 
Nevyork 8 35 - Frank- ( isviçrc-) 00 00 

Beklenilen ,,Ateş ,, Geldi 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
"' g 
ı 
a 

m 
•• 

SJbalan 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
· Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesi nden ala bil irsiuiz 

Hükumet caddesi telefo n 168 Tel. Başeğınez 
~490 23-90 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün ınuayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

ı · 

-----R~ı ___ B_E_L_E~_E __ iL_A_N_L_A~R~I 

Raleigh 
sayesindedir . 

Bisikletinin l ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklıgı 

A 
L 
E 
1 
G 
H 

1- ismet İnönü kız enstitüsünün cenubundaki yolun temJit 
açık eksıltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 3193 Jira 26 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 239 lira 49 kuruştur. 

4- ihalesi ikinci Teşrin 17 inci perşembe günü 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. İsteyenler 
görebilirler. 

6- Taliplerin ihale giinü muayytn saatle Lelediye 
caatları ilan olunur. 29- 4 'J·-13 

1 - Yeni yapılmakta olan Halkevi - ismet lnöj)ü Kız fP 
arası yolunun inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5088 lira 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 381 lira 55 kuruştur. 

4 - ihalesi ikinci Teşrinin 17 inci Perşembe günü saat on 
Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

belediye encümeninde yapılacaktır . 

1 
5 - Şartnam si belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiytnlef 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on dörde kadar 

ÇUKUROV A UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BiSiKLET TEC1MEV1 

11 - 26 9901 

-----------------------------------------------------
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~ 
ı 

p 

----

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin \C Cavadan c'oğrud<ın cogıuya mÜeSSfSC na. 

n ınrt getirilen en müntdıap. lc1ze ve kckulu çaylardsıı \Ukuf ve itina ile 
yapılan barmanlardır. Her zev~e göre c'eğişen numaralı tert ipleıi vardır. 
Muhtelif ı :ins ve büyüklükte kutu ve palı-etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarın<l cı ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
;tikeli nefaset ve halisiyetin in l ı- nıirıatıdır. 

Adan ,'.lda : Ali Riıa Kd'e~Pker ~icarclhanrsi ve ıyı cms mal satan 
bnkkaliyelcrde s;ıtılır . 

Umumi Jrpolaıı ; İ~l a nbul Tahmisöııi1 No. 7t1 ( Kuıulcahveci hanı 
allın la) 

. Balıçebpı Dörılüııcii v ;ı kıf lıanı kar~·sınJa No. 71 

Telgraf adresi : ALSA YRAK lsı. n1.ul . C. 

ı-~~---~------------ ...... --------------_.. ____________ __ 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Beılin hastahanelerinde uzun müd 
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apar· 'I tımanında hergün sabahleyin saat 12 - 8, öğleden sonra 6·-2 ye kadar 

bir makbuz mukabilinde belediye reisliğine vermeleri ilan olunur· 
29- 4- 9- 13 9424 

1-Atatürk parkı şimalinda yaptırılacak yol inşaatı açık eksitlıllİf 
nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 767 lira 42 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 57 lira 56 kuruştur. 
4- İhalesi ikinci teşrinin 17 inci perşembe günü saat 

encümeninde yapılacaktır. rJ 
5- Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiyenler 

gör~bilirler. . 'kte 
6- lsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminatlariylc bırlı ~ 

diye rncümenine müracatları ilan olunur. 29 - 4 - 9 13 

1 - Sebze hali üstünde Belediye)C ail iki evin LiJcr sene ınii 
icara verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Hastahane cihetindeki evin muhammen icar bedeli (215) lir.• 
muva~kat teminatı 17 !ita 50 kuruş Toros fabrikası cihetindeki cvıP 
hammen bedeli 200 lira olup muvakkat teminatı on beş lirad ır. 

3 - ihaleleri ikinci teşrinin 17 inci Perşembe günü saat 15 de 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. , 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler Belediye hesap işlerine rrıtJ' 
at ebebilirler. 

5 - l.stekliler ihale günü muayyen .sa<ıttc muvakkat ıcmirı•l 
birlıkk Be:ediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

9430 1- 5- 9- 13 

1 - Belediye temizlik işleri eski arabalarından üzeri açık yirı1'1 1 

araba açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Yirmi arabanın muhammen bedeJi üçyüz ljradır. 
3 - Muvakkat te-minatı yirmi iki buçuk liradır. 
4 - ihalesi ikinciteşrinin 14 üncü pazartesi gürıü saat onLeşte 

diye enciimeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. 

Lr. 
• 6 - Taliplerin ihale gür:ii saat onbeşle 

diye cncümtnine müracaatleri ilan olunur. 

: KU.mbar&1 btri' l 
1 

-.. 

TURJCiYE 

ZIRA.AiiANmsi 

Umumi neşriyat nıüdôrii 
{ kabul eder . 9598 g. a. 

____ ................... ______ ~-"'~'W!lli"!'~~~..,----~-----...... ------- ~..,,_ ........ _... ....... ._. .... ._ ..... !19'111~"-'! ....... 
Macid Güçlü 

Adana Türksözü matb•"' 


