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Su riyeı.~····-·········---····"~=- hedenın e- ~~-M·-·-e·k;~p--İ~rde ı. 1 

AtatOrk u;prOsOne aDaç t 1 

_g_i_l_y __ __,.Atatürkkö:=~:·~"!anda reı·imi : Gramergene : 
Yılbaşı piyangosu 

NUMARALAR ' betine konan dubalann .. ~- ı okutulacak ! 
• tamamlanmıştır. Köp~nun 1 ~ r ' i ! n 1 nuan~~l~ kı •• sm .. ınnauışa·aP,asçınpıau~kzere dın· ~e az 1 r 1g1 va e i Ankara : 31 [Telefonla J ! !nt ııu • i - Maarif Vekaleti mektep· ! 

..., selde runu • k G r ted • ir ·. h"d 1 mHyon kadar e lerde te rar reme · 

R 'iemnvtl -
1

' d t., • VUCUDU i rlsatı yapılmasını alaka· ! ''SU }• işaret • min edec€~ni va e ... } i d rlara bildirmiştir. Yal- • 
ağaç parke mşa eden~ i nız, henUz yeni dilimize ! 

LE IHT ·:;;: ::ı:d~: :::~~~: (ARACAK i ~==~~::::ış Gr:.~:;u kit~:: ; 
1ma- müracaatı tetldk 'J i şlmdillk Gramer dersleri, • 
1.-.ası nın ............... • k kitapları uz·erln t ıcıı •••••••••••••••••••••• ı o uma • • 

ı i den, temrin? mahiyette ya- ! 

klRJ mı isteı [ Ankar! .. ~'ksa manda mı ?, i prla~;:::;e; Orta mektep· i 
klinde bir pilebisit s~pılacağı söyleniyor l ~':.'"d~~ 0;::g~:::~:a• g";;~~ : 
nderun 31 (Hususi) muha
en) - Burada çıkan «Ha tay• 
ımız Suriye mesaili hakkında 
him m&IUmat vermektcdır. ,.. y 
ğıya alıyorum: 

ci hiiııunun beşinde Paı ıslcıı 

edeceğı resmen ılan olunan 
ın yenı Suriye ve Lübnan yii
iscrı Gabricl Pıyonun, 9 \ e>ya 
.ikanunda Beı uı tc1 bu 1 unarağ'ı 
ıakladır. 

suis Pdrlout isiınlı Fransız ga
enı yüce komıserin Surıyedc ı 

e yerine yeni bir idare usıiıü ~~·iljg 

i okutulacaktır. lstanbul Ma- i 
i arif MUdUrlUğU ilk mektep. i 
i terin dört ve beşinci sınıf 
i larrnda da Gramer oku-

• i tulmasma knrar vermiş· 

i tir . 

i Mekteplerde altı sene 
i ye yakm bir zamandan
i bert Gramer tedrisatı ya. 
i pıhnıvordu. Maarif Veka 
i leti hunu mdhzurlu bula 
i rak tekrar Gramer oku 
i tulm:zsına karar vermiş 
i buh.muyor • 

KAZANAN 
Lira 

500,000 
60,000 

150,000 
70,000 
30,000 
10,000 

Numara 

24573 
24410 
7558 

29831 
39524 
18873 

Lı.'a 

100.000 
200,000 
10,000 
10,000 
50,000 
10.000 
10,000 

Numara 

24481 
31027 
11092 
13432 
12692 
25259 
20800 

n"ıhayetlenen numaralaradır Amortiler 8 ~e 9 ile ------

Ô~~ırc§lfflO~ 
k yak oda teşekkiil ediyor 

MEKTEBi 
ISVIÇREYE GiDEN OPER \ AN 

PROFESÖRÜ BAY KARE EBER ıN BEY 

l\ıı .ır.ı : 31 _ Aıılrnradaki Ope
' ra \C Tı\ dlıo Mckleb• pek yak_ında 

Türk s.ııı.11 ,.ırl.ıı ıııı hı:r.c \ ereceğı1.. 

Tıv·ılıo \C Opcr.ı ınckıebi profc· 
scırlcri~Hlcıı ve cliinyanın tanınmı~ sa· 

d Kari Ebe ı hı nıucicirt 
Fnat~urlaıın n p. 
L ·n Is\· çreye gı•ınıştır. 

ıçıfn ın~ıuEn beı t hare,.etınien C\ Hl 
ro esoı . . lı t r ır) meı<lebınıııın ça 
Operıı ve } . 
nııılaıı lı:ıkkın 1 dem ştır ~ ı: h 

~far tıırıın en atlı ve en C· 

1 znm.ıııını An '.lra'da geçırıyor· 
yecan ı h k \e· 

deccğirıi ve fakat bunu henüz 
nezaretı dairelr.rinde bir sır 

durduğunu haber vererek di. Avrupa gene karışacak gibi? 
um. Burnda çalışmak rnn ıe\ 

rıyor. 

Seneııın uıu.ınen aylaı mda me,ş· 
riye, eenib• bir devletin mii-
i olmadıkça yaşayamaz. Bu 
üphesiz ki Türkiye olacaktır. 

Jour gaze _Asinin bir muhabi
p r ıs 

·ı tmak suretiyle Almanya, lngıl-
gu 

0 
'A kııdn da de\ let it} alro tere ve mc.-ıı 
1 d hoca ık et melde.-\ ırn. 

Suriyede Fransız orduları 
ş kumandanı Hoızinger şu 

Cemil Merdem geçen cuma günü 
namaz behanesile Emeviye camiinc 
gitmiş, orada namazı müteakip uzun 
biş nJtuk okumuştur, Ruh ve mana 
itibariyle diğer nutuklarından pek fark· 
olmayan bu nutuk yeni bir şey öğret 
mediğınden camaat tarafından soğuk 
karşılanmış ve ekseri kimseler dinle
meğe lüzum görmeden dışarı çıkmış· 
)ardır. 

adeti veçhi le muhalif partileri tehdit 1 
etmeği unutmamıştır. 

' ;•.' ~-~ .·.·-..:; ··_F;,_•'. • ' ........ --~,:t; .;: , 
• . ' • :. . .... ~ :ı'.'Züı:~~~!Ç..,11~·- n..~~·:..ı..'.-

ve opera arın b" ı benım ıçın 
Fukat bunlJrın hıç ırı kt b 

ı H pe q nıe 'C 

Ank. r ı ı •anı dıkkRt \!C ha 

ta bnlunmuştur. Cemil Merdeınin büyiik garebe 1 
kadar orjlnal, şa} 

\Cricı d ı. f 
ldnkı kaıı.1atırnııı rnuhtclı 

Au }_o d E' \ela Turk talc· 1 uriyede bir ihtilal çıkacağını 

iyorum. şayet çakaısa onu 
astırmağa suriyedeki kuvvet 

·tifidir. Bununla beraber suri 

ti, dün kendisini ziyaret ederek ~nfu ç 
ahedeye , dair bir şey öğrenmek ı 
işreyen üniversite talebe heyetine •• 

httaben söylediği nutukta göslt rmiş 
... : .- .. ··'\· ~ ... - -.J.~, . . • 1 

sebeplerın ,ka.r ıı.çok istidatlı. Sonra· 
· k ze ı ve besı ço bir memlekel· ~ '" J.,;, .•. ~ .. . . '.\ 
odcı n \ e yep) cnı 

im tarafta mevki alacak Fran 
u mühim kitleler vardır ... 

eral Hotıingerin bu bı:yanatı 
erek onün çok isab'!tli fikir· 
ar et olduA-unn söyleyen Lejour 

Polis müdürlüğü h~m Cemil Mer 

demin hayatını muhafaza etmek, 

hemde halkı sonuna kadar camide 

bırakarak nutku dinletmek ıçin kapı 
lan polis ve jandarma kuvvetlerh· 

le sarmış olduğundan dışarı : çıkmak 
isteyen halk bırakılmamıştır. Cemil 

Merdem de halkın hande ve ıstihza 
sı önünde nutkunu bitirmiştir. 

tir, Şu sözlere dıkkat edelim: ' 

- Gerisi ikinci sahifede - İtalyada· tam yarım milyon 
ra. m d h"ç ynpılmamış bır d" ka ar ı •• 
tc şım ıye ve bunu vücuda getr· 
işle çalışmak d bulunmak ı...adar brr 

1 aıasın a k 

gönüllü silah altına alınmışlardır ren erk: ( . bedii hislerini okşayacıı 
sanal .ınn 

ne olabilir' . kı bır kaç .......................... 
Ben suna ınanıyornm • , suryelilerin böyle bir cesa

yelilerin b5yle bir cesaret 
acaklarını bizde ümit l':tmiyo 

- rüyoruz, Suriı" n ) ıiç 
·~; w•\l~ 1 dn 

FRANSANIN. ROMA NOTASINA VERDIGI 
CEVAP ITALYADA FENA KARŞILANDI 

' sonunda dünyanın en or· 
yakın <ıenc 

0 
Operası Turkı· 

•• 1 ve en enteresa 
ıına ı. t 
1ede doğmuş olac;" ır. 

ı. • l fttht'" 
... • "l»Yor. 

ı1'abirimizden) 
ekil Ceırıiı Mcrdem efkarı 

eyi teskin İçin mut ad 'nutukla. 
1 

am etrtıektcdir, 

BÜTÜN DÜNYAYI SARAN 

Nutkunda bir tarafta millete it· 

tihat ve sözbirliği tavsiye ederken 

BÜYÜK CEREYAN l 
.JiLERE HAY AT 

ASLA Yor~ 

tetniz kalp taşımazlar,, ---...., ____ ~~~~-----~-
Z İ GD EK\. YAHUDi DOKTORLAR DA 
BUGÜN JŞ)~N MENEDILIYORLAR ----..._.._ _____ _ 
alg : 31 [ Rtld:;.~ Oanslgdekl bUtUn Yahudi doktorlar 
n (bugUn) utlJ •I• •anat icrasından menedllecekler

lklO Yahudillf' 'fa~"'i"dekl nefreti gittikçe bUyUmakte
ttı Danalgde1'

1 
-- t.a-a, akalllyetlerlnl ihraç meselası 

'- üzerinde de ehemmiyetle du. 

J rıtı 
1 

ı • IJI l rulmaktadır • Danalg mahaflll iz nazir "' t' tı b Yahudi aleyhtarh§ı cereyanı 

Dejerll okuyucularının yeni 
Yılını kutlular,saadetlar dller. 

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

GENE SÜVEYŞ 
MESELESi !.. 

Mısır hükumeti kana\' 
idaresinde hiçbir değişik

liğe razı değil~ir 

i.ondra : 31 ( Radyo ) - Süvey~ 
imtiyazının hiçbir suretle ycnilenmİ· 
yeceğ"i söylenmektedir . Ayni za· 
manda halihazırdaki idarede de de. 
ğişildik yapılmıyacaktır. Almanyan'ın 
tekrar kanala iştirak etmesi ise asla 
mevzuubahis değildir . 

1 
Bitmeyen dram 

(lspaıı') a rnpiirtojı) 

1 ma Sey9 a l Uzerine yapılan hareketleri 
ın::vzuu bahsederek şöyle demekte-

-"'1 (İ ön dir : Bay arslan 

Londra: 31 (Radyo)- Avı upa ~ e 
ni hüyk hadiselerin ..ııifesiııde bulunu 
yor. 

Royluin Paris ınulıııb.rının veıdı· 
gi malüıııotn gote, Fransız gazetele 
ri ateş püskürmcktedir. Bılhassa l'ver 
ga1.ctesı şoylc yazmaktadıı, 

«Rııına hükiiınctı 500.000 gönüllü· 
yü silah Rltmcı alın ık ta \'C ltnlyan 
endüstrisini S<'f eı bir hale gctiı mekle 
dir. Fransa aleyhindeki mücadelenııı 
pısgoloj.sini hıızıı 1 m,ık i~·in bir ko· 
misyon fı>şkıl edılın!•r. 

Roma: 31 (Radyo) Fraıısaıım 

notayd } erdiği cevap hiçte ıyi k::ırşı 
!anmadı. Fr.ınsanın bu ııot sinda ez 
cümle şunlar V<trdır. 

935 taı ilıli Frımsıı: • ft·ıly rı itil.ıf 
Fransız meclisi tarafından knbul edıl 

.. 1. El'rer itilaf tasdik edilmemiş 
mı:s ır. 0 I 
ise kabhat ftalyaya diişiiyor. talya 
itilafın kendisiıe balışetıiğı bazı avarı 
t ,1jları elde etmiştir. 

ltnlya ile Fransa aınsın~aki bu 
günkii va:r.iyelten meı;ul ycrı_ va~sa 
oda lıalyadır, Ftansa taahlıutlerıne 
temamen sadık kalmıştır. 

.. 

Ceyhan nehri 
yükseliyor 

yan talep et.1cak I - " Onlara yapı lan her fenalık ( /JıJ.rıye) 
da konuştllı-_ Çeın. "~dır. Yahudilere hayat hakkı asla Ceyhan: 11 ( Telefc.nla )- Ge 

"t'tilnıemelidir • Çünkü onlar temiz k 
ra : 31 ( Rad)'o 1) .. ri ltalyanın kaıp taşımazlar , •• g . . rek yağdn yağmurlardan ve gere se 

., 38 de aşk ıçu_ı c ·· w ~ 
1 

d · Roma göriişrfle~iit etmek. . Varşova ·: 31 ( Radyo ) - Dan· esen enup ruzgar arın an erıyen 
üzerinde tcmer 11 meselede ~1,R'deki Yahudi aleyhtarlığının fili • yapılan düello kar sulnrından Cej1lıan nt"hri yük 
iliz Başvekilı • ~ ,e işi kö. 1 ır Şekil alması bura mahafilini sınir- 'ı· selmeğe başlamıştır,Nehır hcrneb. 

rayrt"t sarfede'' oeniz an. hend.irırıektedir. Eğer Dansigden Ya· • f dar yükselmekte devam etmekte 
•·tlf' -•· Udıl 

) •a bir lıı~ilıı !.adın tı}.ıt 
Aııkaıcıy O'elmıstı. Talebelerı· 
-t b ııssısı b ' 

ro ıııu c . Julıycı'ı ıerns•I coıvor· 
ı<ornco 'e d b mı1 . • .. d n tı) atroeu a il 

-•b Jnuılız ..,.;ı 1 d 
u • "' d Hayretler ı,.ın c 
te111sıldc bul ın u 1 d 
aldı 'e şu sozler ı şoy <' ı. 

k 1 1 • ,,, 111nde rıı buyuk artıst· 
··~ eın er;-. 

. f ~ ıcnısıl C'dılen Roıııeo 
leı ı ır.ı ıııtı.ın O 1 ı 

• . ı'ı ... ty ctınıştıın. nar nıı. 
ve Julı) e f de"ıldı ~ uı ıı· k i hiç ıe eu..ı ıs 
lıakkcı ı.. 1 de ıııtın'ekeıte goı • 
d kı teııısı ıçııı ı de· 

' t :r.eldı dı\ l'Ct'I\ cHığiiıııdeıı d.ı ı.ı gu . 

ğılını dt>m \; onım 
Çuııkıı ınukoıye-;c e l.;ı 

1 rağmen başka 
Me\ 7.11 avnı o :ııac;ına d Bu bı nde 

. tanda O} nanı) or u. 
~::iktiliide• hir ınlı~ııl uyandırdı. Çok 

. b m baskn buldum 
orıınal \ e a ~ ki . h 

Talebe bunu temsil etme e şo 

G .. u··çu .. ncü sahifede -_ er ısı 
/fın lfıı ç11f1111 

~~--~::_- ________________ __ 
yaşında Türk sözü 15 

n 1 t"lc!.İ olar:ıl.: do ·• 
I·• lıır Opın\O • l' . ·l tııı· inl.ı cıp. · 1 mi lıulunu~ or. ın Bundan on dcirt 'ıl c.•\ 'c 
1 

un 15 'ıı~ınngı . 
w 1 'J uı·k • ı• ıu ·ı ıırc tam nıann'il\. mus , c bö, lece.' asnnıış o :ın I 

111110 
arzu arın.ı g ' d l 

. k ti" okıı' uLıı :ı k ll hurlln gerı c H· stnda Çalı~an)arın \'C l) OIC I •ki 1 rn\ıcr. rur ,oı <" kf L ht' 
nn :ı ıt 1 • 0 m:ı n un ı · le mlltckilnıil bir hctlclc 'nr:una l 1 , alı~mı~ ır u:ı:U\ 

• 1 1 • ı h:ınık erııı. { .,. • 
rnktığı 14 uzun .vılm ın ,ı dl 

d h 1 I ~ lı"ıl" okll\ uc.ulnrınn çok )nnrır. ı·· lıu n•'· ~ 
1 ~en< •~ 1111 

. • j lan lıu 'it'Vgİ· Tuı ksi.i.r.ll. n.' ııı zam lll n, . \ e kcndısinc lwrsı l ıı~ u • 
. . k d 1 nıe~utı.uı · d. dtirmcge çalı,. sc\ clırmıs olnı:ı t.:uı o n' 1 

• r• l u bu ~t'mpah.' ı lerı•n 1 

· 1 intlır -.. ıtn < nin clt•' llnı cdcccğırıc en em 

mnktn .'UrU\cccktir. . . 
1 

b" t r:ılısl\OI Fnknt dıı· 
1 lıa-.ıt ır ı,:np n , • 

Turksozll, hu 'llf'kll ll'kniK ıçııı< . .:. k .. 
. .. 1 ,nr.1hılın•tıı. .Jk\" h_J· · ınn iclcnlı ınodern 1111 oçU\C • kl" "h un ('il ... :ıuı >ır t1tıımı 

l U' 0 , <"il 111 1 ap p;ı ı, on Yuk-;elcn kll\, dlt•nen, > • • 

ol.ın " Turks~zu,. dl bU\ uyccektir, 

B· ı ·ı 1 1 1 · r C'ı ' ı g• ı c. pllı Usl u t: _!'! .. fJ.,,1""rrnJen mustcsn.ıdır , . 
-.- --- { ~-~~~ 

halle çahşacD" dı ccc.ı-se de, b er atıldığı takdirde Poionyada Casusların baş! ise de bu artı~ n şimdilik bir teh· 
a müzakere e ~3ırnııktadır., c~~adaki Alman akallirtledni ata 1 ~--~ 

il ioci pland8 cı lır • (.~m,, l.o mek 1ub like 29r"l.JP'w 

~~....----------~----___._--=-----.-...---



TOR 

BlTMEYEN DRAM 

~ırn" 
ıt'I içtiğfın~ .,.ı.o, de, lerle küçilk !;.'""" ______ _ 

- .,. .-uu unüp muhakeme edebilmek • Tevzem - .rl '"~ 
ten acizdim. • ' soy ennıesıl\ DA 

yordu: J. 
- Sabah ola .. Hayrola... .. 
Diye, yorganı başıma çektim. - Fa".11Jya plakisi'.), 
Sekiz saat devam ""-n d liks" b" ma geldı. Sana, bol 

1 """' e ız ır . . di B k uykudan gözümü 8 ,.,,,p a ki pışır m. a alım, 
•- çmaz a llTia S f ? H d' ilk !!elen şey, teyzem oldu. ~ra ım... a ı, otur ı,. 

.. 

i. 
S iN KIYMETi 
AYA~ME LEKET Bir v~rgi meselesi 1 T edavü)den l<a 

1 --- bronz paral 

Dün teyzem haber gllndermişti. Be _ bırkaç ka~ch düziko çak. 
ııi bugün öğle yemeğine bekliyordu. lır. ·· Şu dunya, ne kadar t 
Eğer mesele, sadece ~yzemden iba • ne~erden. so~;a. tekrar kaı

ret olsaydı, bu davete M.emmiyet bile le!ım .. hıç Ş~phesiz, bur 
vermiye<-ektim Fakat flç gu·· d b · met var .. · 'l evekkeli <'ILIR 

Açlıkla pençe pençeye ! .. 
1tkamızda bır sPne daha bırakırken p•çrrı rılvı 

ınptıın hakmak ı.<tedı;tımıı zamrırı iık akla geİen 
hesız kı lsparıya hurbidır . 
/sprınvarfo harp /ı(ıl{i ıicı•a'11 edıyor ve lııı k·ş 

olarak • 

t'ukuatına şvyle bır 
§P_rterden bırt, §iip-

Ja) ııgün ispanyadaki vaziyet 
l.g} nedir ? 

Umumi ol .. rak söyli 

sene içinde on yaş ıhtiyarlamışlar 

dır.Çocu:Cların hemen hepsi hasta
lıklıdır. Delikanlılar, Lu çağda, ken 

ycbiliıiz : dilerine lizım olan fazla gıdadan 
N~şredilen son haritalara göre mahrumdurlar. 

memleketin ürte ık isi F rankocula· Son giinltrde a 0keıle re veril•n 
rın elindedir: • hükilmrtçiler de Is tayın da ilk defa olJTak azaltılmışıır. 
parıyanın üçte birine sahip bulunu- Aynı zamanda, siperJ,rdeki askerle 
yorlar . lere de, köylerin· gidip, portakaıla-

Ziraat vekaleti ttşkilatına bağlı 
tohum temizleme evlerinde bilfiil 
köylünün tohumunu temizleyen maki 

1 
nelerde çalıştııılan makinist ve şoför 
lcrin istıhkaklaıından 170 seri nnma 1 

ralı u~ıumi tebliğe göre iktisadi buh: 
hn muvazene ve hava kuvvdlerine 

1 
yardı, , vrrgilerinin kesilmiytce~i ma 
lıye vt kaletinden bir tamimle vira ye'. 

' te bildirilmiştir. Şimdiye kadar bu : 
vergilerden tahsil edilmiş olanlar var 
sa sahiplrrine gr.ri verilmesi emre i 
dilmiş, ve l 70 seri nucıı kalı umvı.ıi 

tebıi~c rağmen vergi kesir· 'ş ise 
sebchınin bılJiı ilnH si istenilmı~tir. 

F ak at, hükümetcilerir, elinJekı rını veya patateslerıni toplamak için 
bu arazi bir bütün değil, iki parça bir ay izin verilmiştir. 1 
te~kil rtmektedir. F rankocular, üç, Hükü·ııetçilerın bu cenup kısmı 1 

Basketbol milli spoı lar 

arasına gidectktir 
dört ay evvelki Lerida muharebe aıazi,inJe yaşıyanlar içiıı tbütün bir 

1 
den sonra denize kadar indi'er ve ılatıradarı ibaret kalmıştır. Bir paket 
bir sahil şeri olan Tarragona'yı al- .5igara için istenilen her şeyi verme 1 

dılar • :e hazır kimsder az değildir. lspan- ' 

Başvekalete bağlı bedtn terbiye 
si işleri umum müdürlügünden ali ' 

Birçok kimseler bronz ı.. 

h 'pıini n bugürı de geçeb 
sanmaktadır. Dün bu husu 
ğıınız esas!ı ma•ü:nltı aşal 

yuyoruz: 

E,ki bronz beş u ikı 

ruşluklar i!e e,ki nıkel bir 
luklar önümüzdckı pazar g 
itıtıar»n tt!davüıden kalkmab 
Bu pcralar 193 J takvim yılı 

kd,iar ıııelsandıkıarı hazin • 
, rı ve Zıraat B>.nk.ldrı ~a' 
kalıul olunac1kı1r. 

F.s'.<i nike 25 k ı uş'·ıkla 
honı oıı kuruşlukirr ge~ 

ted•vü:Jeıı kalJırıJn,,ştı Bu 
içi.ı bir s•nelik mü ldet d 
ıı.:ş v~ keııdil •rinde bu p. 

bulunanların paralorı tanır 

metten düşıni şt r. 

. , nenend.k 
zihnimden bir türlü çıkmayan Elisavi _ aıra avuşmaz amm: J 

nin harikullde cazibesi, bana çok kuv- "'.11şu;. Mek'~r bu F
0 

•• 

vetli gelmişti. Bu da~i ihmal etmek, lı~a.vı!. Hadı, doJ?oJan lngılız g~ıe 
benim için mümkün değildi hını... •ır telgraf Landı ı 

Elisaviyi seviyor mu idim?., Elisaviııin elinrak lılarını d hş .lı 
Bun_a henüz, ne (evet) ve ne de (ha. deh. ra~, ha~~ ;_,,cana düş'.irıniişbr 

yır) dıyece~ vaziyette değildim . Fa - nefı.s hır ek.sın de Jeneryoda bu'• 
kat, daha dun omuzlanma tırmanan 0 dakı kan, dava d A b il 
k .. ·· ··k kızın b -nkü H an ona e a ~ uçucu ugu varlığında o . . . . 

1 kader büyük bir kudret görüyordum fstan}HI sevgılı~ı Gu ıye.m 
lci onunla tekrar karşılaşmakta istical ı _ Meb'u~ubarrır PıKado Per d 
göste~dim.. . sini mübeyy;da ka ılı bır düello ıa· 

EI'bısemı, dikkatle fırçaladım. ftina herkesin koıştır . Vak'a hakkın lıı 
ne giyindim, kuşand'ım. Öğle vaktin - 2 - Deft€ gelmiştir : 
den bir sa~t e~.ı, kalbim çarpa çar • akşamı askııa geç nr:-de koca•ınd n 
pa teyzemın evının kapısını çaldım 3 M.. ı 

Topuklu terliklerini tık rd •- t k. - un~ cı • J ı·ıervo a, aş : nır. 1 a..., ı ır - zılmarnış r . . • 
1 da ta, tahta merdivenlerden biri indi. !eri takdir . ır: Harl ~" , be. muta 

D~ha ~~pı açılmadan hükmettim k~ bu, zarak 2512r, a 1 a'Casını ııyan·'ırnııs. ı 
Elısavı ıcll. meb'usan 1t AQnelH"llan.n sevırlisı 
Yanılmamışım ... Kapı açılır açılmaz, it'razlann naşuka~ı daha Riya OP 

onun yeşil glizlerl, henüz açılan nar çi- ı d t ı d,., 
çe/:ini andıran minlminicik kızıl du • ~ '.Ile en g.nz · e t"~ • 

daklan en tatlı bir tebessümle bana teıgraf vtrmış ve hıçbır 
gülümsedi. Şen ve şakrak ses. hır bil· rır, sin:ma yıldızını ziyare 
ltlr ah~n!P ile: tiııe müsaade etmiy•ceğini ilaıı 

Bu rsuetle, hükümetcilerin ara- yollar patates kal:uklarırıı kurutup kadarlara bildirilniğine göıc, T ürki ----------
- Ah, Saraliın !ğııl>---- mişt'r. 

Mitera .. bak, kim " Buna rağ,pen mubarr·r p,kaı 
zisi biri şimali şarkide, diğeıi ce tütün gibi içiyorlar .. 
nupta olmak üzere, iki parçaya ay- Buralarda paranın da aı tık kıy. 

rılmış bulunuyor . meti kalmamıştır. Çudkü para ile a 
Şimd,ki kısım aşağı yuk:ırı ta lınabilecek bir şey yoktur, Bu husus· 

manıile Katalonya hükumetinden ta geçenlerde şöyle bir vak'a olmuş 

yedeki bilumum kız ve erkek okul 
lariyle spor ku•üplerinde basketbol 

1 oynatılması için tertibat alınacaktır. 
Atletik en güzel bir spor olan lıas 

ketbolun taammümü ve milli sporu 
muz arasında yer alması için her ça ibarettir. Crnuptaki kısmı da baş- tuı: 

lıca Madrit, Valansiya ve Alibn Bir Amerikan konsolosu ava ç.k 

te şehirleri teşkil etmektedir . mak için ruhsatiye alıyor ve ruhsa ı 
tiyenın ücretini peçeta (lspanyol pa· 

Fakat, hükumet şimaldeki kı 

reye tevessül olunınası bildioilmi~tir. 

Ankara beden terbiyesi en&t.l~sü..,Je 
basketlıoi dersleri de verilecektir. ! 

rası) olarak ver yor. fakat, hükümet __ __,,..,,_ -------sımJa, yeni Barselonada olduğu i 
memurları bu parayı almak istemi 

çın, cenuptaki arazisi ikinci dere k d' · d Çankırı havalisinde muhtelif yarlar ve bunun yeı ine ~n ısın tn 
ceye rıüşmüştür . Frankocular da · · · mahallerde petrola da rastlaomak-' altı tane kurşun kalem vernıesını ıs 
hücumlarına hedtf olarak daima tadır . 

tiyorlar ... Ziıa, daireye lazım olan 
Katalonyayı almaktadırlar · 1 · · , 1 k · k" Bilhassa·, Çankırıya 20 kilom•t kurşun kalem erını 1;u.ma ım anı 

Son günlerde ispanyada seya k re mesafeJ., ve cenupta memleha· yo tur ... 
hat etmiş ohn bir Fransız gazete- yı bozkır tepelerinden ayıran acı 
cisi vaziyeti ~öyle anlatıyor : çayın sazlık mecrasında p~trolün 

Bugün her şey Kata!onya hü ç k t k} 1 adata açıkta da sızmakta olduğu 
kü•netinin istikametini tutmaktadır. an 1rı opra arı söylenm. ktedit . 

Yiyeceklerin ekseriy•ti Barselona altındaki madenler ·,1 
Topra{!'ın sinesinde saklı bulu 

ya gön i~riliyor. Pirene hudutların nan bu cevherlerden muhokkak 
dan ispanyaya gönderilen hemen ' 1 ki yakın bir istikbalde istifade tdi-
hemen bütün yardım vasıtaları da Şehre 15 kilometre uzakta , lecektir. 

1 

oraya gidiyor, Pirene hudutları bu ) bir tuz galerisi var Çankırının tarihi devirlrriode bir 
gürı hiikümelçil•r ispanyanın Avru cokları bunlardan istifadeye kalkın 
da ile tem~sta 1ıu1unduğ'u t. k nok Çankırı: 31 - Çankırı topraklarında mış faknt iptidai vastalarla bu işi 
!asıdır • madene tesaJuf o!unmıy rn bir k ı · İ yürüte;nemişkrdir. Mesela rivayete 

l~panyaya giden bütün propa- rış y•r yo', gibi:lir. Ş.mJiye ka lar göre buı-lan 60. yıl önce DJ: ~-ö~_ü 1 
garıdarılar, sol cenah mebusları ve şah>i aram ılar ndıc~si olarak vi ı nün Melık dere ;ınde Urvay ko}unun 
yardımcıları umumiyetle yalnız şi )ayet d 3 h:Jınie m~htelif y~rlerde koruluğu eteğinde bir bakır ocağı 
mal kısma gitmekle iktifa ediyor bilh ısn kömijr , demir , bakır bu- ı · işletmeye açılmıştır. l.mtiya~ı alan 
lar · lıwıı JŞ ur. Bayra'dı nah:yesinin de· rum iptidai fırınlar tesıs etmış, koru 

Bununla beraber, cınp ~ı!ır.ııı re•i divanı çevresinde a5gari 600 ı lıığuıı ağaçlarını yayarak bakır is 
da, yl'ni Valansiya - Madrit -A kalorili 80 dorec•li kö,nüre rastlan- , tihsal etmeğe başla:nıştır. 
likante denilen mıntakadaki lspan · dığı gibi Ç·~rk~ş-n şim1linde Siv Fakat bugüne kadar todrak al· 
yollar açlık içindedir ve şimaldeki- ricek Hısırı Hacı köyler.nie de tında saklı bulunan lı.•r çeşit mıden 
lerin tahJyyül edemiyecekleri ka kömür madeni görülmüştür . Bun den başka Çankırı la muntaı.m bir 
dar büyük :..ir işkence içinde yaşa· !ardan başka Şaban Ôlbek G'Jıner· tuz galeıisi:vardır. Şehrimizd•n 15 

maktadır • diğin köyü civ.rınJ.1 açılan ve hır ' kılom·tre uzakta ağzı bulunan hu 
Cenup mıntakazında hemen he· sene k1.ür iş etilrn ş k'i n:ir oc1ğı l m~miehı kaç asırdaııberi işletiln-e 

men yiyectk hiç bir ş·y }oktur· yolsuzluk vesaıtsizlik yüzünden idare , nıekt•dir. Bıı m1lfin drğiidır. 
Halk, her s•bah yatağınd~n kalk· ( dıleıııiyerek f.a!iy~tı bugün dur- ı Bugün içerisine gikip gezenler 
tığı zaman, ölmiyecek kadar hir iki muştur . bir rna !>et içeris:nrl~ gı zer gi1ıi kıı ' 
g ram herhangi bir yiyecek şeyi ııa H k H ı 1 ı ı ı J ı· J k 

Bayraklı ve ıs ırcı , •Cınus.u ıc.er ~;iıuıı ar a ç•vri ı o ara s1at 
sıl bulabil ceklerini düşünüyorlar · d d d · 1 ~' 

kö)'ü .. ün Aşılık de resin e e emır erce 110 aşıyorlar. ouradaıı çıkan 
Ceruptakı kısımda ne bü~üm~t madeni bulunmuştur. Aynı Zdı.ımı- tuz öteden ıeri mo!ıaili sarfiyata kii 

çiler vardır, ne de Frankocular. Sa da bakır "bol olJuğu gibi !lg;uda fi ~elecek bir nıikt"dadır. Ya•ıi 300 
dece, açlık çeken ve h>rbin bitme · da krom maJ~ni bulurduğu sör ·400 lıi!I kiio kadar lutmaktaJıı. 

Yeni sorgu hakim ~~;;'..~k.rl'Je meselesi Roms m s1ek namına harekete 

ı4 ka ~ "") k hı· r şekı" lde miş ve yı/,iızın mııv ısalatını in 
"' alır almaz aşık M1 :lera ile te• 

1 
• 

Ankara : 31 (Hususi) • Bu yı eden k gazete! re verdıği ilaı 
Bırinci sahif~den arlan - selelıini sormuşt ·•. Sert bır li•t im son )'apılan sorgu hakimliği iın

tıhanınoa muvaffak olan so,gu, ba 
khı vekillerimizi yazıyoruz: 

Seyitgaziden B . .:ıelahetlin Gij 
ven, Unvcden Kilıııil Ôıer, Korkut 
elin:len Muhsin Ozdemir, l lubor' · 
d ın Sami Bayraktar, Kema'hta'l 
Renııi O;ruz, De·ıdiden Bo ... i Ev· 
reng;I, Termeden Kudret Cingin, 1 

Saimlıeylı Jee Sabri Uran, Kel kitten 
Suphi Akın, Kemaliyeden N.zrni Ka
ya, Antalyad•n N.,zmi Sav .. ş, Ma 
<ıavgat!Mı Zeki Kay•ıı ız, U u'<ışla 
dan Ihsan Taner, Eınirdağından R h 
mi Teki;ı, Giirel~dcn M•ıh<'fe;ıı Ya 
ıııköın•r, f.rdekten Feridon Ôrıer. 

Meı 'ı kınuna g_öre beş sene açı 
lac.ık olan sorgu hakim ıği inıt:lıan 
!arın len üçüne giıcrek muvaffak o 
lamiyaolor hakim ~mıfından çıkarı· 
l ~cakla rdır. 

.~~~-~--------
ç ılanmaktadır. O h•lde içnid~ sa 
atlerce devam eden ~ubbeler sütiın 

larh çevrili bulunan boşluklar, kim 
bılir kaçyüz sene:,,, içeıisind e oyu( 
l;ıı hale gelmiştir. 

F dkat bu vasi madenlerden İa 
y kiyle istifade edilmektedir. Uurada 
istihsal ıni1edarı çok azdır. Çok ıpti 
d<ıi v~s .ıit l:ullaı.ılm~kt~dır. 

Bu tuz hazinesi f.:n vasıta 1 ariyle 

işldecek, Çankırıya ıııuntaza·ıı bir 
yol g•tirilec:k, Ça•Jkırı'ya nıurıtaZdın 
lıir yolla baglanacak o~u ~a randı 
man ço1< artacaklır. Buı adan çeşitli 
tuz istıh•al edilir. Bu tuz!ara muh· 
telıf is ınler verilın•şlir. 

N ş.ıdır tuw, yağ tuzır, gö!.: tuz, 
brıtuzıı, karatuz gibi: Aynı zaman· 
lu nıırl n lı11.inesicin klor fa!ırika
s111a ç11\c elverişi o 1 duğu ><Öylenınek 

t ·dir. 1~. '~i ilerid~ ııu suıetle ist:fa 

• Mücadeie devri bitmemiştir. 
Hükumet reisi sıfatiyle size söylüyo 
ru mki biz mazide olduğu gibi bun
dan sonrada. haklarımıza ve. emelle· 

rimize kavuıuncaya padnr marıdııya 
mukavemet edeceğiz. ,Bunu yalnız 
burada sizlerin önünde değil, Fran 
sada da söyledim ve yarım parle
mento huz.ıruoda da söyliyecrğim. 
Ve prk yakında memlekette bir pi· 
lef·ht yapacağ'ım ve millete sorac3 

ğım:" 
"Ltıkıiılmı istiyorsun, yaba man 

da altı oda kalnuğ.mı? Ben netice 1 
1 

ce e~ em'n bu unııyo•um". . , ! 
Ceu il Merdem!n bırbırını tu,nıa 

yan ve milleti adeta hir çocuk yeri l 
ne koyan bu sözleri efkilrıumumiye 
de drrin bir hayret uyandırmakta 

ve herkes bu kabinenin lıir gün ev 
vel çekilme;, lazımgeldiğini açıkça 

söylemektedir. 

Türk serbest mıntakası 

1 
1 

1 
f,kenderun: 3 l (Hususi nıuhaiıi ı 

rimizJ,n) - Ş· hriınizde Lulıınan 1 
Türk serbest n ıntal-a ve liman tetkik 
heyetindtn bir kısmı vazifesini ikmal 
ederek Ankaraya rlönmü~, Lill'anlar 

reisi Asaf Bora burada k~lmıştır. il 
Dün akşam mübendıs B. Ktmal 

Aşkıo ve B. Vart oamınba iki yeni 
müteha<sıs şehrimiz., gelelek bay 
Ası.f Bor.ıya iit;h•k drııişlrkdir. 

H··y •t bugün3t!'.1 itibarM a•nZİ 
üzerind~ ra;d v·· cfonizde :skaııdil 

ameıiyesirıe başlamıştır. 

f3r.ı gece ni..\betçi eczane 
He;_ Jiye civarPıda 

Yeni eczahanedir 

başlıydn konuşma birJen'>ire l 
hir şekil almış ve rr.uharrir fi 
kılırıçla di:elioya davete mec 
kaim ştı~. 

Dıi~lıo Riya de Janerronun 
safiyesinde nizami şerait tahtt 
ıcra ed lıı:iş , üç çeyrek saat k 
devam etmiştir Her iki genç '-'• 

G . . .. .. .. h'f d lim - erısı uçuncu sa : e e- , 
"' Kaı 

---~-___ __,Evet 

• 

• • BııglfokU program 

7'firkıyv flıııl) O 

'f'iirkı) c f~ııdru.ill 

ıf,f•=·ı n>ı. pmlf.vet. 
,·1111.:aru Ilad1y Asi 

PAZAR - 111 1939 
:ları g 

12,30 Muzıİ< ( OJa muzıği ) 
l .ıj .ns h-' 

1'.l,.~ 

. 14,03 K<>ııuş na\t 
14,li,14,3J Müzık ( Op.r 

ksiyoıları ) 
17,30 Mii-i!c (d.1;.olı paı:ır çaı·) 
18,Jr) .5aa•, ajıns ~ ı ·ı·rl ·rı,ır 

40 

teorıılojr. 

lR 40 f .iı k nıüıigi 

Mıh ıv<111 fas!ı ) 
19,10 T ı.i, k r:ıü

okuyııclı hr ~ " s•çil 
ztyyen S nar, \1ust• 
di,•, Muz.ıffer llKar, 
rn·ıt K.,ıııdış, S•fiy,· 

2ü, 15 K0>1uş na ( 
2(),31) ıvluzık ( 'ıyast'.Cl. 

Oaıı l.ı. ş f İııs 1 ıı Künç'r ) 1 - • 
Aus eİif<!~·r kra. f. Rupr ',t ) 2 ~ 
Süıt o•y t ... ı , Hnt d 1nsii•I, 
il Ganj b) •l arında iti W•ı.r 

sini. derhal bitmesini istıyen insanlar. , lrnınektrdir . Burada tuzlar lağam atıla-ak par 

Valansiya M.drit· Alikante mm- 1 :::;:~~~=~~:!~=~~:!==~~=~ 
takJs~ deniz tara~ndandan Franko ~-~~~~~~~~--~~-~~~~~~.-~~~-. ~~-~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~·~~~~!•~:~ ~·~-~~~~ 

ıle e :i erektır, 
fanslizlerı iV Yüryiiş D-r• d 
3- N,,,ı g"cesı se._ 'c ik şı ( J. J 
Kayan) 4 Norv•ç-Rapw -01 1-
A lantıno, il Pr~sto ( La ll ) • 

cuların hava kuvvetleriyle abluka e· 
dılmiş bulunuyor, dunun için, deniz 
tar~fından kendilerine yardım edil 
mesine. yiy •:>ek gönderilmesine im
kaıı yoktur. 

Kara tarafındJn ise, hudutlarda 

eçtnlerde Fransız Is 
viçre hududunun Mualsuiaz 
rıııntakasında şüpheli bw 
kaç kişinin lsviçreye geç

mek istorken tevkif ~dildiklerini tel 
graf ha ıeıi olarak bildirmiştik. 

bi<1Lirlerini gözetiiyen askeı ler pu>u 
k Fransız polisi tarafınddn yapılan u rınuşlardır ve harp edilmemekle 
berab:>r hır taraftan dığ~r t~•afa tahkikat ve yakalanan şahıslar ile-
kuş uçurtm~maktadırlar. • ile şahitlerın ifadeleri, bir çok yer-

0 mıntal:a esasen ispanyanın en lerin taharı isi neticesinde yakalanan 
kurak ve verimsiz arazisıdır v.- J.i·; \ beş kiş:nin Frarısada ltalya hesabı-
bir zaman •>r3 da yaşıyan'a a yrlış - na casusluk etmekte olduklarını ol-
c•k mahsullt •emin edemez. \ d.ıkbrırıı ortuyı çıkarmıştır. 

!3ugijn hu rıııntık~ bir sefalet ve ı Bu küçük teşkilatı aslen ltalyan 
ışkqıce diy~rı lır. Orada kadınlar bıı 1 ohn Ratalı Keph Viriinya ismin· 

~~---

Casus 
rle es 1<ı bir dön•Öz iJare etm ·kt~dır 
Virjiııya bir çok kirııseler:e t.ıııırı 
mıştır. 

Tahkıkat sırasında, Fra saJa 

m~şlıur hır polis çetesi olan Po>l Ro 
şas v~ Şark Üniversitesı prof sör

lerinden Vıktor Dovalın de zabıta 

ca ıfadderi .. e müracaat olunmuştur. 
Bir kaç hafta evvel bazı taha ıi· 

yat için Cezayire gitıııi~ oian polis 
hafiyesi Pol Roşas seyahatten he
nüz döndüğıi bu ~ırada rolisça }'ll 

rın baş 
kalan nış!ır, 

Prılıs lufi y e!in evin J: yapılmış·· 

olan talı"ıriyat m.ticesınde bir çok 
do,yal,:r ve fişler bub:nrak muoı

dn • edil • i~tir. 

P ofesör V,kıor Doval'ın ı viıı 

de de ar"~tıron ı!a yap,l ıl'Ş ve çok 

Ş•ı'anı d.k'ot v ·saik lıu!ıınJra!< po 

1 sce muhafaza altın• aiınrr.ış ır. 

Şimdiki halde po!•sce ce'o' ltı

naıı C'n i~i kı~iJ ·n altı faıı sı ser 
b ·s: 1ıırakıhıtş. <' ı.-e: aı!ıoı ı.1evk"f 

tutulmqlur. 
Yapılac •. k adıi tahkıkat son• 

da bıı suçluların mes'uliyet rıist 

lerı tes~.ıt o!uoaca!.:tır. 

fransız ye lıviçre zalııt.ılaıı bu 
teşkilatı de geçirmek iç:rı nwıı u

ınan.laııberi hudutt ı tertibat alnıış 

ve casuslarla hakiki yolcuları tefrik 
edeLilmek iizere gizli fak t daiı"i 

ve sıkı bir kontrol tesis dm·şlerdi. 
Bu şekilde n;lıavet g~çm gü~ teş',ı· 
li'ttm re.si t aki dan5Öz Vi jıni ile dort 
arkadaşı. Mulasulaj mıntJkasın lan 
lıuJu lıı aşmağ çaiışı ' rktn tevkif 
o:unmuşlardır 

"'1.)5 Sıat ' Esham ' Talıvı .ıt 
';Jıyo Nukut borsası ( fyıt ) 
2 ı 25 ~ı;;ıi ( K ırı$•K program 

p ) 
21 ~~ '1·· k ( Kü·üı. ork str' , l) t\ uıı .-

1- D·ıgı.in m 1qı - ( ı1•rıJ ·ho ı ) 

2 f.;i ,cô M1c:ır rap lisı ( List) 
3 - Kıs r.u z t lal sin lrıı Ar. f• 
ddrıs ve çıç· k!er Valsı (Ç~, wvıık) 
4 R•ıs lı ılk şark,laıı ( O t- r s l 
5 . K ıdkter stı c plrç. ( r ~·.t ) 
6 P dl-< V ıls ( ValUöyfJI ) 

22.15 3 :: o.> • l -ıs 'ıatıerle& 
vt:. } 1 ,nKı pr ,., _1ın 

• 

" 
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Telefon 
Af ASRİ 

250 

E.ıfes Türk musiki 

" r 1 - m 

ve şarkılarile 

-A 1 
bezenmiş ikinci 

s ·a 

program •.. 

r a 
1 

Telefon 
ALSARAY 

212 

ÖNU 
Sinemaları 1939 yılının bütün halkımıza uğurlu, şanslı olnrn!ıını dilerler. 31-Birincıkanun- Cunıattt>si akşamından itibaren ( MiHRACENiN GÖZDESi ) misilsiz esr.rinin 

mütemmimi, Hit saraylaı mm esrarı, yeni ve eski Türk mu.sikisioin en nef ıs parçalarile bezenmiş oi:ın 

(HiNT MEZAR 1) 

y 

!~~~~~~--~~~_;__---~~~~~ 
Şaheseder şaheserini sunarak sayın müşterilerini davet ederler AYRICA : EBEDi ŞEFiMiZiN KIYMETLi NU rUKLARI 

K. l h k k L ' k d • Sinemalar sobalarla ışe er er va ıt açı tır . ocalarınızı ve yerlerinizi er en · temin e inız ısıdılmaktatır. 

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

1 
Yılbaşı gecesi Alsarayda piya ıgo vardır. Şansınızı deneyiniz 

A 
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n hP 
adeli:.::ı 
ır ve 

mandııt 

ra da 

"IUŞ\l)r • ,~~#}l~~~~~!&l~il 
l ar~a.tıl 

--ar. 1n 

m 
L 1 

Alman Filosu 
genişlen1ekte 

,\dulu 
•etle e 
irimif.' 
nem' I 
d 

s rın, avu 
f aşı 

~> B n yazı. 
- •• .. .. • Yazan •• , ••••• 

! I-IiKA VECi ~ 
dır z ıten lütiin hizl 
m,.tçilr.r bana ::ı • 1 

1 "f'd u Londra : 31 ( Radyo ) - Al· 
u 1 ir CJ'Ü ile . 1 e ev ~ 

:llne '\ j• 
d" r: le. ... ,. ..... - .............. J <'ırlar. Ellt>r'n Jen 

gelJiği kad.ır beni 1 
tr-selliye çalış·rlar. l 

man filosunun gerıış e:ıwsi Bahri 
muh()fıli rndişe)'e sevk etmektedir. 
Söyll'nc::liğine göre, Almanya tesli 
hat yarıştııa gir.:cek kadar bir ha· 
le gelmiştir . Almanyanın 7500 
tonluk 50 t,Jıtelbahıi vardır . Da· 

uş '.ı gMıt. bura 

e~ ~~ım11: hrm dav vekili, hemd • 
i~·:0 .. ' .. ;t sıfatiyle göriişme-ğe gel 

olaı-> 

~?ekala. 
bde~ı. Ah bılm zsin ne felaketteyim! e ıy 

dedi -Kendiri topla ve sabah sa· 1 

nuşu~u kaaar erken s•ni buraya 
danır.len hadis .. yi anlat. ~ alnız, ri 
eser ; im hatır ıudaıı çıkmasın ki 
kum~nlanm sayılıd

0

ır. 
umur1iisterih ol, lıemr n söyliyece 
sem ~a .

1
et beni dövdiil 

di\ennı . " .. .. 
daha ıın sem dovdıı mu? 
\ cndileri . bir yumı uk vurdu. 
Bununla bXen mı? 
daha d06l O hiç oynar mı? 
için ,jauna bilmuka!Jele vurma 

iihl' 

Avu <ıtlığa dair •öylıyrc ·~şey' 
fer bitti. Şimdi hir dost gibi kunu j 
şacağız. Ben dalı 1 ilıti) arlamar!ı:n. ! 
Ne otel kö~ı-lerindt- p slanmak, ne- J 

de lobntal:ııda ) emek yemek iste 
rım 

- Ya 11 bo~ ın".'İı 1 tJrı ~onı d tek
rar mı evlenı Ct'k-in? 

-Ôyle ya,. Eğer ıyi tabiatlı bir 
kız tanıyorsan! .. Çok halim bir kız 
olmalı .. roaamafi}ı .. evet,. S"}' .. Nimet 

hu da yapacaktır · 

Operamız 

- Bir inci sahıfed~n aı t<rn -

belk· .müteess r olmuştur. Bana taı kazanmıa hiçbir artisti taklit ederek 
ziye verirse iş değişir. değil sadec~ kebdi duyuşu, anlayışı 

Avukat Mufit, t, t ı sözlerle, ar 1 ve insiy .. tifi ile oynuyordu işte bu· 
kadc:şırıı yavaş yavaş iterek kapıdan ı 

nun İçin çek güzel, çok enteresandı. 
dışarı çıkar lı. 

Berı Ro neo ve jüliydin bu. kad.ır •• * 1 
muvaffak bir temsilini gôı ıne:dirr." 

Nımt"t tarziye vetmedi. Hattı ı fngi•iz nıeslekdaşın hakkı vardı. 
'• , alçak Hkekl rden de boşanma teklıfıni memnuniyet ve is· " 
l ~ Avrupa ve Amerıka'da tiyatro tale· ·~ E=' den betbahtım Müfit... tic1l e kal-ul etti. • 

Kozan Gençler 
Bir )iği faaliyeti 

Kozan : 31 ( T elrfoııla ) - 1 -
Kozan Gençlerbirliği yıllık kongresi 
birinci Reisi Bekir Onat tarafından 
açıldı. Kongre Başkanlığına ittifakla 
Emin Kurdoğlu , Sekreterliğe Mit
hat Okay seçilerek ıuzname iİZt'rin 
de göriişülmeğe başlandı. 

Ruznanıedeki rmktlt iizer inde gö 
rüşmeler çok samimi ve tam bir 
birlıkle sona erdi . Yeni fdare He
yetine Bekir Onat, Emin Kurdoğlu, 
Kerim Aral; Bekir Aykanat, Kamil 
Erdem, Hayali Baykal, Hrıkkı Gün
~ür , Sadık Gedik , Kemal Erdem 
seçildiler • 

fngiltere altın mevcudu 

Londra : 31 (Radyo) - Yıl 
başı müııasebstiyle yapılan tadad · 
da lııgı!tere brınkasının saf altın 
mevcuduc.un 98,528,000 olduğu 
;ınlaşılmıştır 

c, L'L besi bütün tem:-i!lt>rdt" ve biıhas ıa 
' """"" nefsin mi kırıldı? !'ııkcıç 1y sonra, bay Aslan, ge -----~----"-m ......_ ID!.!ŞhUr klasiklerde, Ollll giizel oyna --•• um e " ,-. hem pek kc erlİ)•İrn ne a\'ukat Müfıdin yazıhnnesinde 

1-'-' .. makla şölıret k z.ıımış aıti;)leri tcık · 
·- ~ <".an, h yec nından titre b yan Suzaı.la göriişüyordu. Suzan l lit etmektedir. fnlel>~yi bu taklitlık 

\ v',.·ll".ıt k.e·:ir, yiizu ıs.ıkal ıydı. Güç uslu, sakin, bir m1hlı1ktu. l(onuşur 

1 

ten v;:ı1geçirrııek pt>k ıııüşkül ve 
· :ı~~')ın tavır ı lir adam KCn scillcri ancak işitilebilİ) •rdu. Bu 
kuvvetli, "· , ..ı.. k k ı hattct bazaıı dalınkansız o'uyor. Türk 

Aşk için düello 
- ikinci sahifeden artan -

b . - eı -k~rt~:i..ıdn .. .r. .. ar sessiz'ikten cesaret nlan bay Aslan j k 
ı asın1 ragm • , . . . talebesini:ı böyle bir takli· e apıl 

.... •\ · 1 'oıı ''arşı müt hakkını ve ınustebıt 1 denece'' sekı"lde yaralanrnış ve kan "' "' masımı ir..l<arı olmayışı biiyü c bir "' ~ • 
~ ·r t ona dedi ki: 1 güri:rı Ü. kazançtır. Ve talebe, hart>katını. kaybetmekten kuvvetlt:ri kes linciye 
u 

1 
' c· • ı babasından k b ) Eğer istesen karını lir ) un.u· .')UZ ilnı, ' arSınesı}'.e . b ken 1İ anlayışı, duyuşu v~ arzusuna kadar dövüştü ten sonra • aygın 

... "' · \ ken !ısı i ~tcci . uzaoırı anıınes•, a· k · olaı·"k yere yııvarl"nn ış v,. d.orhal 
tl' ,,..,. ezl"rsm göre yine en füi tayin edıyor. " .. 1 ' .. 

tu -H ıyır., 3t>O y~mt1.ığ t yumruk 1 yan Zclhr d~ ii ki: k h . 1 ı l Çok yakın bır zvııımd-1 fevka- hastahaneye kaldırılınışlard:r . 
.l r ·'· .ı,. .1 .. jeolt>r eu dt>~ilim. Ka . - ık refık.ınıL pe aşın oma ı I iade güzel Türk - optra ,ınrn, dün- Her ikisinin _de ya~aları ağır ve 

" rııan.:vi b.rı eu.ı Ô'"r-ıae t: ı. ı .._ uzandan Lu husuc;ta hiç korkmayın.. ya ~ah 1e sanatının önüne çıkacağı 1 hay~tlnrı tchlıkededır . 
.. • • t 1 nı n i-::in/vurdu bi· O, itaatın tioı •• alidır. Elli sene so.ııa 
ı• ı ı ın'l . 1 

,r. • ' 1 giinll·rı dlişüıwrt'k şinıdic.lr>o ht'yecan -------------
? (• ·· · ı. ımuıı c~mlarını da bu huyu de"İ..::mivecekliı. I mısın ,oz •h: "' < · 

0 v J duymaktayım, Bu tiyatro tabiliği, 
· Lğım için .. Ben d .. lğııı 1 ir Uit müddet sonra evlcndiltr. . 1 lıu u,iy, ti ve bekaretiyle lıütüıı düıı 

3parken hao>ka şt:Y M ·f· b' t r 

AHI ', AvUi<:at u ıt ır sene so'lra. l l 1 y mın f'n a 1aka1ı dikı.:!t gczünü hn. 
'ğf"r göz •ıg'imurı sabah A~lanın yeni k, rısı Suzanın di üz rint' toplıyacJktır. işte bütün 

terrHe iimse hu- ·· d" 
Yazılrrıesine gırdığini gor u. ' bun!, r bura'Ja en tatlı bir üvkle ça HA Ki Vurınağ !lüzunı a~ıl hJnt ııdendı'? .. lu kadar 1 lış•nak i ıık5.ı.ırı vcıiyor. 

il' Mbt\y' ha~a Ctk< ı !, 
kıv:ıınazJArı ı. Bına -S zinl. hem rı\.uk-:t, hl m dost 1 ----~ - ·---

r' f•,~t.I nl":"rı .. h 'irı,f!t gör~ne~e s fatı~·I~ gii üşıncğe ge!i~orurn. -Beni c.Jinlns .. rıız, siz' dost sıfa 
Y .Jİr adın11ııı. ~1 

yc;t>, • Şı nrlı. k var ? tiyl<' bir nasilıcıt v~ ı ec.-Trım. Şimdi • t l çe'·tı· -!\vukatlı n~ i~i·uı 0 

g•ı.sti ı. Idiva ay:.ı 1 0 
'
1 

... Aıı'atm:ık çok uz•ıo olacak.. eve gi lıııiz ve iç~ri girer girmez ı:ıiz 
elal<.1 uz uza~ıy .ınl.:ll 1 ıva F,ıh l"ık 1 dakikalarını sayılıdır. de l..oca~ızcı bır tokat cı~k('dıniz. 

ı•n. Efr, r amatsnm yaım sab. ha 11. -Jenı' o"fdu"ru"rL Maam:=ifth. bir wıaın ıfıh s'zi diııli;-onım. . 

Ticaret ve Sanayi Odası 
İntihap heyetinden: 

TıcH-ct ve Sana}İ Odası liare 
l\teclisi azalarını seçmek iizere münte 
hibi sanııerın 3 I 1 I 1939 tarihine 
tesadt.if ı•ded salı günü saat 11-12 

ara~ında Tıcnıet ve Sanayi OJasını 
teşı ifle ı ı eca ye ila'l o unt. 

1 3 10135 

,_..-..--· -~ 
·ır bitmez. k r: ( • uı bem kt•re tecru·· be edı )'ı'm ... Kıs) t-seceöım: "oc ... 
-Her n y e .. yu ırnğu ye~ ınce dövc.ül 
y rtım? . ttı? 

k · t" An ')'Or y 0 1{ caıııml. 1.ltıfe mi e 
, TürlisÖzÜ 

B"r S'ı t onr,ı bcıy.:m Suzan tele 

• * 1< 

E"J n çı ıp } 1\ ıı~ı. 
ıc. f O hiç lat fo eder mi? usu uı, çıkıp g'ttım. \'ım ' kıim .. - ad~ ııların 

·· koıi azım ve ni 'd ~ )ıır.yadd tanı lıgım en o ımıyec , ... ~ 3 ı e 
ıı.l gaıd k,,ıj oldu~ııou ~ na i~0at ) ı iır. kimbi 
• 0 l ıraJ 1, c:nın .öniİ:!'I Je eve tde ·Ôyi<'y.,e bcışka e ·kekler 
J, edt ceğiın... lir lıusıldır. , . 

N ın D .. ,,. y . k ı· ,oın J ldonı., ö dı. u ~~·•Y' çevıı, 'i. ıvdü mii r. anı ·e ııuı.:: 
-Allo dlo. rn 111•sıcı Ayten?. ıaın 111111.ısıle ... 
m. f .1di n rt' t•? B<:nyo t:\ m;? -F.v t, b:r tokat vur 1u. 

k çağırın,,.. Yalnız t ır afıın lan = ~ iç o? 
·:li,ıne de kı, ö~le yt'olcğınc g .. J. 'Y0 p ole uğum için ? 

-Mı ı J 1··1• .; ri o. Bır de m ktuP }'qı,Jı o. Yop 0 ı gurn ı ·i rı göı U-' 

f \ ~.~ r:l ·'<:tup. Aılah ı ·ı ı rl;ıdık ta km.ık i .. tıyoruın. dana ; . r evJe ık• ı 
fl n .. t ..,eb:ur tJ tıın. gözıÜ ıÜ n f .ıl~ ol J ı uıııu söyledi. 

'd ·f ıııu i ır a a. 'ev 0
' ~tti: 'O''.\ ç ' 1· ,.ın )Ct t' ·atı vufıfo· 

l ,e~ kJı r )'teı ç< ı)ı bır ıı • gittılJl• 

fonla avut< ıt Müfıde şöyll' diyordu : I 
- Ht"t şey yoluna girdı Sokaı tan ı 

~oı_na kocam ağlaJı, Gali~a l'una 
ıhtıyacı varmış . 

On d ıbka sonra trle f•>n g"ne 
çalıyordu 

-Bonjur azir.im Mt.fıt.. rıe alem,. 
desin? 

Ben· · · 'j' 5 1 ıyıyı il.. karı il d t 1y1 lf, I· I 

ınd Jii< sıya:.ı gi!1t:te 

;\bone şartları 

l~ •• yıı\.: 

6 Aylık 
3 ' yl.k 
1 ı"..yhk 

Kuru~ 
1200 
oOO 
~oo 

l (}~) 

Oış ınnı.1-..ı.,t!c ıçin Aboııe 

bcıJclı l ı ~ ş ,ıeı. y ıln.ı. po::.ta masrafı 
zummedıliı. 

na hir Şt'y soracağı.n. Boşonuıa r!os 
yam YJzıhaw•de saklı değil nıi? Vak 
ti'e eski karından :okat yedilimi hiç 
L:ıın-ıeye söyledın mı? söyleaıedın 2 - llanlaı ıçın ıd.uc., e ıııiııa-
ı ı? Pekala ... aı,fa.u ... k i~in sordum. caal e<ü!melıdır. 
!3aş a : u § y d j'' c:: h .. 

-
TAN Sineması 

BU AKŞAM 

1939 ;E'JE5!N~ MEV3l'AIN. E~ .BO Y~~ EN GÜZEL 
ve çok hissi bir fılını ıl~ gırıyor. 

BÜYÜK RUS EDl13l (P U Ş K I N 1 N) POSTACI ROMANINDAN 

MUKTEBES VE EMSALSiZ ARTiST HARRY B~l!R 
d b. tarzda yar.:ıtılan Fransızca Sozlu 

:. 

Tarafından fevkala e ır 

ı ı~v~A-T AN 
111 IH A ~ R E T 1 

~ - -- - ---= a eahlb bUyUk bir dram 
HleeJ, MUe••lr bir Mevzu 

Y 
. d Pek Yakında 

Pe~c aıun a: 

I. ENDÜLÜS GECELERi J 
f .. l. b' man unutamıyacagınız 
smını ııç ır za . ARJEN rlNA nın Şaheseri 

IMPRlO 

BUGÜN 2,30 de 
.. . Şahane Tango ve Tarzanın 

Sonsuz istek uzerıne 
2-3-4i11ci kısıın 
-~-- . - - I t Herin Yeni Yılını Candan Kullar 

TAN SINEMAS sayın MU1'o~~O 

Y . kan kanun ve nizamlar 
enı çı 

------ -....... ------·-
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 

Kabul ıarılıi: :.!.:J.16/ }'}8H 

.'\e§rİ tarıhı: 1317/ J<J3H 
K flllll 11 ı'\ o. 34<) l 

Dünden artan -

FASIL: 2 

Mali hükümler 
. · ı T muamelenin tahakkukunu göstcr~n v saik 

3u gibi tediyeler ofı .. ce ı gı ı 

ibrazı üzerine yapılır'. •ni heyetin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti ka. 
M dd 15 - Ofıs uınu f . . 'k . l" 

a e . 1• kadar faizli ve) a aızsız ı ramıyc ı veyd 
· ı A 10 ınılyon ıraya k d 

rarı e azamı • k b'lec~g~ i gibi on beş St'ncye a ar vadeli is-
. · tahvılat çı ara 1 f · k 

ikramıy~sız b"I' M liye V ~kaldi o :ıı 1 ç• uac:tğı tahvili ta · ı dahi yap1 1 1'· ı tıkraz ar . . 
1 

kefalete mt>zundur. 
a yapıc ığı ıstıkraz .-ra 

Vt"Y FASIL: 3 

/rl11rı• ıı::uı:ltırı 

Of. b" risi unıu.n müdıir olmak üzere hcş kişiden ibaret 
M dJ 16 ıs, 1 ld ı· · · · · a e . . 'f t'I • id 1re o'unur are mec ısının r<>ıs ılc bir aza-
•• J meclısı ınarı e ı Z V k" . bır 1 Jare . M 1. ~t:. ve bir az1sı d ı ır iat e aletınin inhası üzc-
lk · t o·r az1sı 1 1 ı 

sı tı~a • ' . . H~ tine~ tıyin olunur. 
· 1 Vekılleıı ye · ı h' 
rıne cra M"d"r hariç olrıı11k üz,.re r~ıs ve az:ı arın ızmet müddetleri 

Umum u .~d 1 tin hitamında yeni den tayirıl,.ri caizdir. 
'k' y IJır Bu mu 'ıe .. d.. .. l" k .J 
ı ı ı . - Ofisin bir unum mu urıı ve uzumu a Jar umum mü-

Madde 17 h \ '"d'" .. .. • • 1 Ofısin u num mu ast: >e mıı uru, tırnu n müdürün 
d"' avını bu uour. l l V k .. 

ur mu . . J n c isi k.ırarıl" ktısa e: ılı tarafın Jan hyin 0 • teklifi üıerıne 1 are ' · 

lunıı ·. FASIL : 4 

Mütdeırık hükümln 

Mr1dde 18 - H ış'ı<ış e!c lec"'< ın•~tak ıl.Jrh bu mıntakalar içinden 

f .... to !anmasına müsaade edıf ,,.cek mıntakalar her yıl, zirai ve 
a yon sutu p .

1
. I . .. ... d . 

k "k. bl V'" satış· ka'lı ıyet ~ ı goz Olu 1 t' tutularak. Iktisad Ve e onomı · ıcJ ar •· • 
kaletince verilecek müt.,lea üzerınP., Zir JadV <"ki 'ı tar cafı 1clan tt-sl it ve le. 
ra Vekilleıi Hey,·tinin tasvıbinderı sonra en geç 1 Ternmuz tarihindep 
evvel i1in olunur. 

.. Bu tdrihe kadar i~a~1 ya.~lılın idık ~a bir y.'i evvelki ılan h~kü~ıi .> •• 
rur. Ancak tesb t v• ıla'l o u un ye ıer ~e ıki yıl :; çrnekstzın ~ • 
yapılamaz. Süs için bahçelerdıa yetiŞ,tirilc11 katmerli ~tM 
hükümlc-rindcn mustesnadır, 



-" - ----------.----·-------------- T O R K S Ô Z 0 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-------- KiLO FIATI --,--------

Satılan Mikdar 

Kilo 
CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. S. .,_ 

8,62 __ 1_ 83,675 __:_
Piyasa parlağı ,. --- - 33 

__!:iyasa temizi-,,·---ı--2-7-- j _ _ _ _ 

Koza 

------------·~-1 ~----· ---~---
------ı-_ --

Klevland 41 1 41,75 

YAPAGI 

_Beya~z - --1 ı---- 1---Siyah _ 

ÇlGIT 

---y-e-:1-i -:J_,o-e:-u'-::-İu=k="==--= ~lı==s=" ====--~1 -------
HUBUBAT 

-B°üğdayK~bns -------•I ----·---
Yerli 412 - 4,50 - - -----_ _.;,;,,,__ ---- ,___ _,;__--

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya ------Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

Dört yıldız Salih 
.. ---- -- -

UN 

üç ., - ':!..' - -----
Dört yıldız Doğruluk 

üç " " 
Simit .. __ 

Dört yıldız Cunı~uriyet _ 
___:Ü::!Ç:..___:.•~· __ ...;.";......_ ___ '~ -

Simıt ., 

Liveıpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 
30 I l 2 I l 938 iş Baukasından alınmıştır. 

---~--------~P~en_e~S_a~nt~im ----------~---
H<mr 5 24 _ı.ı .. _re_ı ----- --1----
-------- - - Rayişmark 

2 Ka V 4 88 --"""""----=--~----• · nun a. ~ - Frank (Fransız) 3 :n 
Mart - ,, __!_ 85 Sterlin ( İngiliz ) - 5- 87 
Hind hazır 4 

1

10 Dolar (Amerika) - 12
0
5
0 

1 7
0
9
0

• 
Nevyork 8.33 -Frank(isviçre) 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğıuya müess~s~ ~a

nıırıa getirilen t'n n ıüı .tdı ap, teıze ve kdulu çaylardaıı \ukuf. ve _ıtına ıle 
yapılan haı nıanlardır. Her zevke göre değiştrı numaralı tertıp1e11 vardı~. 
Muhtelif cirs ve Lü)üklüktc lutu ve pal<etltr içerisinde satılır. Ambalaı· 

ıarınd ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin ttnıinatıdır. 

Adanada ~ Ali Riıa Kel 1 eşeker ticart'thflnesi ve iyi cins mal satan 

bc;kkaliyelerde satılır. 
Umumi depoları ; İstanbul Tahmi~önü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 

altında) 
Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 
, 

Tornacı alınacaktır 
Ankara Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. Fabrikaları
nııza girmek istiyenlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
fzmirdekilerın lzmir silah fabrikasına, vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. 

27, 29- 1- 4- 7-10- 13- 16, 19, 22 10119 

~--------------------------------------------------! Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastabarıelerin.:le uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2--6 Yi\ kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Herkesin çok iyi bildiğini 
•• 

Om er Başeğmez 
Tekrar ediyor 

Ateş vE Kok • 
Sobilları Kömürü 

Reklam istemezler 
Kok + Ateş == Ekonomi 

Satış yerleri : 
Hükumet caddesi telefon 168 

•• 
Om er Başeğmez· 

490 65-90 

---'------------------------ ' 

,,. 

IKllUJiMlieJ>AUlA 
CAN V<UQTAQ.I Q 

f 

ı. _______ ,,_,.._.,. __________________ _ 
Dr. u a r o an 

iç hastalıkları mütehassısı 

1 

Hergün ınuayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot be;derinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus
tos/ 1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 

kabotlanmızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı 

" 
" 
" 

Tip 

" 
n 

,, 

" 

6 
6 
5 
5 
2 

Genişlik 
85 Cm. 
90 
85 
90 
90 

" 
" ,, 

" 

T-op 
36 Metre 
36 ,, 
36 ,, 
36 ,, 
36 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 

,,729 

ndaki fiyatlar Fa'-aikamız teslimi bedeli peşin tedi , elidir. 
• !yadan noksan olan peı ak ende sevkiyat ve satışlara °io 2 

,ezin balyası ( 20) lop tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında 

Miislüm 
İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

10040 

-
• Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac1k muracaatları memnuniyetle kabu) eder 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektP' -
karşısında 

7-156 10116 

Adana Belediye Riyasetinden : 

. 
~01 

Numara: ""vv 

1 - Buz nakline mahsus bir adet buz nakliye kamyonu açık e:!< 
me suretile satın alınacaktır. --2 - Muhammen bedeli iki bin beş yüz liradır. ti uru• 

3 - Muvakkat teminatı 181,50 liradır ve bir gün evvel malsandığı- ... en ~ 
na yatırılması lazımdır. ;;... l ı arı 

4 - ihalesi ikinci Kanunun 16 mcı pazarlt'!sİ günü saat on beşte [\.. üc 
lediye encümeninde yapılacaktır. ~ 

5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri Müdürlüğündedir istiyenlt 
dan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte muayyea saat 
lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 - 4 -·1 - 10 10133 

. ( ' 
Jio 

diiş 

Mi .,,,.,, .. 
m 

D,n ol 

1 

i 
j 

) 

• y .. "' ( 
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- -ı..-...... ;. ıı '\ 

'
, "' '• 1 \ 
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( 

TlJRJCj)'! 

ZIRAAliiANKA5t 

Adana Ziraat Mekt{ı,i 
Müdürlüğünden: 

Ziraat Mektebi talebesine yap. 
tmlacak harici elbiselik 216 metre 
mektepte mühürlü numunesi mevcut 
hereke fabrikasınin 510 ka lite nu· 
maralı lacivert renkte ve beher met· 
resi 450 kuruş muhammen bedelli 
kumaş 231121938 tarihinden itibaren 
9/1/939 Pazartesi günü saat 14 de 
eksi'tmesi yapılmak üzere 15 gün 
müddctlt açık eksi~tmeye konulmuş 
tur. EksiltmeVilayet Ziraat Müdür-

' lüğürıde toplanacak satın alma komi· 
. syonu tarafından yapılacaktır. 

ı istekliler bu müddeti zarfında 
! mektepte mevcu.t ~ıüh~~lü nümune· 

1 

yi ve şartnarn.eyı gorebılırler'. ihale 
günü 0/07,5 nısbetınde depozıto pa

! ralarını mal sandığına yatırarak kom
i s\yona müracaatları ilan olunur. 

Adana ikinci hukuk 
ha kimliğinden : 

No: 108 

Adanan ın Sugedı~i mahatıesirı. 
mukim iken eceliyle vefat eden 
Salih kızı N "fianın terekesi 
hakkında defter tutulmakta · ol· 
duğunJan müteveff aoın alacak · 
lılariyle borcluhrının tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında mahkernc
ye müracaatle alacak ve borcları. 
:ıı k.:1ydettirnıeleri ve mirasçısı var 
sa keza itandau itibaren üç ay için· 
de bu sıfatlarını isbat etmeleri iti 
ıumu aksi takdirdt tnüteveff ayi ne 

şah~en ve ne de tere'-esinP: ; .. .... ;ret ,'
takip edemiyecekleri \Canunu 'tıe . 
deninie 534, 561 ve 569 uncu ın-tJ. 

delerine tevfikan ilan olunur . 

10134 

1 22-218-31-4 0105 

' ~VP;t>stSat}ık çiftlik 

, 

Kiralık köy 
değirmeni 

Yüreğir ovasının meı kezinde 
iyi varidat getirmekte olan bir kö} 
değirmeni kiraya verilecektir. iste 
yenlerin idarehanemize müraca"t 

ları, 

Toprakkale i st al!yonunıı on 

1 
kika m~safede gayet mii(Jl\.ıit bl 
beş yüz dönümdür. Ayrıca vasi ol 
kiyesi de vardır . Talip olanla!'." A.dL 
nada Kalağoğlu fabrikası kaısısı "' 
da 49 numaralı eve muracaatları. 

5 - 10 10121 ------------------------~ 
Umumi neşriyat müdüra 

b 
e 
d 

n 
d 
c 

Ji 

'en si .IÇ\'ma!.İ/e gönderilir. 
ul r<atalı• fut riktUT\~Zın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

..,,,._,..,.,100~ 53 

Hastalarını hergürı sabahtan akşama kad:ır kabul eder . 9-26 

j • ..,...., .. .,,_ _____ .._.._. ___ ,.ıa:::~oı=e~wa_,s~&~!MQUE~~-es.....,.ıı.-~r•""""'--_...,.., __ ...,,: 1-------~aw~fv . 
Macid Güçlü 

, Adana Türksözü matbaası 
ve ya ırı kı 1 .ı .. raın 

- · .- ı 


