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Milli Şefin s ya ha ti {Çi~d;-·;~~b;~i·l Cümhuriyetçi ispanyada 
1 askerlik usulü ! 1 bili moka vem et eseri! 

• 

ismet İnönü Istanbulda dün çok 
karşılandı 

• • • • 
i Şanghay: 2 (Rad ı 
İ yo)- Çin milli hüku ! Yunanistan da franko hllkô-

büyük bir tezahüratla • • !meti mecburi hizmet i • • 
! usulünü bütun Çinde l 

, 
metini diln hukuken tanıdı 

t tatbike karar ver- İ 
• • • • .mıştır. • Istanbullular Milli Şefi hararetle karşıladı 1 

1 

INGIL TERE ŞiMDiLiK FRANKOY A iSTiKRAZ 
VERMEK TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMAMAKTADIR 

lstanbul : 2 ( Telefonla )- Cüm· 
hurreisi ismet lnörıü bu sabah saat 
on yirmide fstanbulu ttşrif buyur 
nıutlardır. Bütün binalar ve liman
daki bütün deniz vasıtalaı ı hayrak· 
larla süslenmişti. Dahiliye Vekili Mılli 
Şefi Pendikten fstanbul Valısi Ku· 
nıandanı, Generaller, Mebuslar. Em. 
niyet Direktörü Üniversite rektörü, ' . 
Milli Şefin hemşireleri, biraderleı i ve 

• • 
• • ·-·-·-·-· ·-·-·-··· ·-·-·~·-·~·~' 

1 JAPONYADA 

O .S KA'DA 
1M ÜT H i şl 
1
i N F i L K! 

'On ölü 542! 
1 

1 var
1 • 

Madrid: 2 (Radyo) - Nazırlar 
meclisinin bundan böyle toplanacağı 
mahal hakkında ketümiy~t muhafaza 
edilmektedir. Bay Negri yakında bir ı 

bcycnnııme ncşredccekıir. Yeni ınec· 
lis seçimı hazırlıkl.ırına başlanmıştır. 

,.. tina: 2 (R:td) o) - 811 sab.ıhki 

gaı r:telerin yazdıklarına gorc Elen 

hükumeti Franko hükumetini hukufcan 
tanımıştır. Hu kararın Frank o hükii· 
m<·tine teblik edildiği haber verilmek· 
tedir. 

Londra: 2 (Radyo) Avam kamara 
sında bay Halli sorulan bir suale ce· 
v.ıbcn «lngıliı hukümetinın şimdilık 

Frankoy.ı ıstıkraz vermek tqebbüsün 
d~ olmadığını » bileirmiştir. 

Şimali lngilterede 
tedhiş devam ediyor 
DOn de bombalar atıldı 

akrabası, matbuat erkanı, Resmi da
ireler ileri gelenleri Hayda paşcıdan 
"-arşılamışlaıdır. Ünivcrsıtc Gençliği 

Darüşşefeka mektebi ve istasyonun 
iç ve dışını dolduran binleı le halk 

Mılll Şefi karşılamak üzere bekli 
Yordu. Reisicümhur karşılayanları se
laınlamışlar ve iltifatta bulunmuşlar. 
Gcnçlifin ve halkın samimi ve can
dan tezahüratı arasında vapurla Dol· 
mabahçeyi teşrif buyurmuşlardır. Mllll Şefimiz lamel ınlnU lllr tedklk ••r•ll•tlAd• 

Tokyo: 2 (Domey)- Japonyada 1 

oakıda mubimmat deposund b' 1 
infilik olmuş on kiıi ölmü a k 

11~ 
'k' • 1 1 trK: 

GiZLi ELLER ISRARLA TAKIP EDiLiYOR, HER 
TARAFTA GENiŞ iNZiBAT TEDBiRLERi ALINOı 

MEMLEKET MESELELERi 

Dörtyol portakalJarının 
kalite ve ambalajı 

lsr ANBULDAKI KOOPERATiF ALMANY A'Y A GiDECEK 
PORTAKALLARIN KALiTE VE AMBALAJINI BEGENMIYOR 
TOCCARLARL~ KOOPERATiF ARASINDA iHTiLAF ÇIKTI 

hanbul : 2 ( Hu•u•I Muhabirimizden ) - letanllulda buıu-"•n y ebz• tarım kooperatHI Almanyanın bazı 
•• meyve ve • k ao.ooo •andık porta 1••Uttmıf flrmaları il• mUz•k•r• eder• · 

k•ı ••tmıftır. Bu portakalların 50,000 •andılı Dllrtyol v• 30 

bini d• Rize mall oıacakllr • 

Yalnız portakalların kaili•· 
'"1 ve ambalajları Almanlar ta· 
,._..ftdan kerarl•fllrıl•c•ktır • 

Fakat Dllrtyold• Almanla· 
"•n ratedlll eveaft• portakal 
""ıunmama.. TU:acarlarl• ko· 
'aeratlfln araaanı acmı•llr • 

Tüccarlar Kooperatifin kaldırıl· 
ll'lasını ve ihracatın kendileri tara· 
1111ddn yapılmasını istemeğe başla· 
~•şiardır. Kooperatif ise Almanların 
131 Cdıkleri kalitede portakalı gönder· 
lll'!~e mecbur olduklarını ve diker 
lltatı kııli.edeki portakalları almıya· 
Cakıarını söylemektedir . 

Dörtyoldan hazırlanan elli bin 
~llfldık portakalın he.n kalitesi ve 

crn de ambalajiarı muvafık görül· 
~emektedir. Tüccarların. doğrudan 
1t:8'ruya satış yapmak teklifi ile v~

lcte müracaat edecekleri söylenı· 
Yor . 
~~~~~~---

Sigaralarımızı 
taklit etmişler 

Sllriye rejisinin hareketi 
protesto edildi 

"i 1ıitendcrua : 2 ( Hususi muhabi
~ct~n ) - Suriye reji idaresinin 
tık,, ••taralarını taklit ederek Ame· 
kiye' ihracat yapması üzerine Tür· 
lcııe liariciye vekileti alakadar dev 
ltıu.,.; neziinde teşebbüslerde bulun· 

v Ur 
l ~· 

''ta Ubnanla Fransa ve Fılistinde bn 
raıann müsadt·reşi istenmiştir. 

Almanya'ya 
Ismarlanan 
vapurlarımız 

Müzakerelere başlanıyor 

fstanbul : 2 (Telefonla) - Al· 
manyaya siplriş edilen vap ırlar üze· 
rinde yapılack tadilatı kararlaştırma~ 
için evvelki gün Almanyaden şehrı
mize geten Krop Şantiyesi müdürle· 

-rinden Fredrik Yansen Pentün Verf· 
•ten Şantiyesi umum müdür~ '.f eod.o~ 
Peter Şimist ve J\lmJn hukumetını 
temsil edeQ Rayşbank mümessili Şi: 

Jer Krop fabrikalarının buradakı 
mer b. l'kt d-.. essili Fazlı Süha ile ır ı e un 
mum h' b" Parkotelinde çalışmışlar ve 1ç ır 
yere çıkmamışlardır. . .. 

,_4 .. essiller ve gerekse Fazlı Su· 
ıvıum . . b' 

h kendileriyle gorüşmek ıstıyen ır 
a d . bir şey söylemekten arka aşımıza . 

istinkaf etmişlcrdır. . 
D · bank komısyonunda Heyet enız .. 
k "k müzakereler ıçın ha· 

apacağı te nı 
;ırlıklarda bulunmuştur· · 
. . b k kadrolarının :atbık 

Denız an. . müdür Yu· 
ünli olduğ'u ıçın umu'll . . 

g . E . Alınan mümessıllerıy· 
suf Zıya rdzın ·ştir Bugünden iti-
l temas e ememı . " " d 
e D · Ticaret müdürluğun e 

baren enız hte' 
esas müzakerelerin başlaması mu 

meldir. " k lere Denizbank na· 
Bu muza ere . T' 

b
. "ddettenheri Denız ıca· 

mına ır mu . Almıtn 
.. d. l"~- de çalışcın ve ret mu ur uaun • · de •1 purlar uzerın 

Yada inşa edı en va b la 
k bunların ma zur • 

tetkikler yapara . n azalarının 
rını tesbit eden komısyo 

Kral Boris Sof ~ ~ıı ~~r o mak üzere beıyüz lcnlc ! 
ıki kııı yarılanmıı dolcuzyüz ev ı 
harap olmuıturr. 

yaya döndü 
Belgrad : 2 ( Rıdyo ) -Bulgar 

kralı Boris bu ubab Belrraddan 
Sofyaya hareket etmiıtir. Kral Bo 
ris büyük merasimle teşyi edilmiş 
tir 

Fransanın Franko hüku_l 
meti büyük elçisi 

Londra: 2 (Radyo) - Şimati ln
giltere de tethif hareketleri devam 

etmektedir. Gizli eller bu sabah da 
şimal varoşlarında bombalar atmış· 
Jardır. 

Par is: 2 (Rıdyo)- Fransa mare 
ıaf Çeteni Franlco hükumeti nezd' 
d b"• .. ._ 1 ın 

e uyu~ e çi tayin etmiıtir. 

KOZLU F ACiASI 
-

İnfilaktan İhsaniye ocağındaki 
çöktüğü anlaşıldı bir geçidin de 

Zonguldak valisinin dün verdiği malumat _ k ... 
1 1 

• azaya 
ugrayan ame e erın tam olarak adedi 35 dir 

Zonguldaktan 

İstanbul : 2 - ı.onguldakta Koz· 
luda :bir maden ocağında infilak ol. 
dukn hakkında lstanbul gazeteleri 
m.ılümat vermişlerdi . 

Zonguldak valisi Ray Halit HkRoy 
kazaya <ıid son malumatı telefonla 
buraya vermiştir. 

Vali şöyle demektedir . 
. .'' - lnfi~ak .Yüzünden hadise ye· 

rı cıvaıındakı dığer ocaklar ve ma· 
den geçitleri de sarsılmışlar ve hasara 
uçramışlardır. Bu arada hısaniye 

iştirak edeceki söylenmektedir. 
E5asen Mazhar Nedimle lktısat 

VekAleıi fen işleri müdürü Abdürra
himin başkanlığında olan iki ayn ko 
misyon ışlerıni bitirdikleri halde Ve· 
katet tarafınttan Anlraraya davet e
dilnıemiflerdir. 

bir 

m~den. ocaklrırında dn bir geçit çök
m~ş. hır _kişi ~ğn ya~alanmıştır. Müd
~cıu~umı hadıse yerıne gitti . Fenni 
ı~mal.er olduğu kanaati vardır. Ha· 
dıse mahallinin ancak 350 metre ya. 
k~nına kadar gidilebilmektedir. Çün· 
ku buraları gazlar sarmıştır. 

. Yardım teşkilatları gaz maske
lerıyle çalı~ı~o.rlar. K:ıza ya uğrayan· 
!ardın 7 kışının cesedi bulunamadı. 

Hadiseye Sürmeneli Kamil ismin
de bir amelenin !atam atmak için 
tutuşturdutu fitil sebep olmuştur. 
L~t~m fitili yanınca grizo iştital et
mııtn. 

~azıya .utrayan amelelerin kat'r 
adedı 55 dır. Sunlardıtn 16 .sının 
c~~edi bulunmuştur. Kaybolan 7 ki. 
şı~ın . ~eudi henüz bulunmamıştır. 
lkı kıtı haatahanededir. 10 kiti de 
topraklar altından f6çlükl.; kurtaraJ. 
mlftlr. 

Tariht bir su kemeri ehemmiyet· 
siz surette hasara utramııtır. Su ke· 

Anadolu köylüsüne 

Üç milyon bağ 
çubuğu veriliyor 

Ankara : 2 ( Telefonla ) - Zi 
rast. vekaleti orta Anıdolunun atıç 
landırılması ve üzüm b11tları meydı· 
na getirilmesi için bu sene faaliyeti· 
ni arbrmaya kararJvermiştir. Geçen 
sene': olduğu gibi bu sene de Orta. 
Anadolu ç.iftçisine bağ çubuiu tevzı 
edilecektir. 

V ek ilet bu sene için üç milyon 
bat çubutu kökletdirmiştir. Bu çu· 
buklar mart ayı içinde tevzi edil 

meye başlanacaktır. 

Kont Ciyano 
Romaya döndü 

Varşova : 2 (Radyo ) - ltalya 
haiciye nazırı bugün Romaya ha· 
reket etmiştir. Kont Ciyano ile Po 
lonya harıciye nazıra Albay Bek 

1 vıpıl· arasında uzun kon111ma ar ı 
miıtır. SöyJenditine göre, iki nızır 
arasında fikir birliti has1I olmuttur, 

Bir Düzeltme 
O B. . . c-hı"feınizde ne.,ret· Un ırıncı .:>« 

tigiıniz Gaziantebe aid yazının başlı· 
ğında Memleketin botun munevver· 

"i:krini batınıı topla.) arak çalışan 
. ı tertib hata· 

şeklınde başlaylln cUm e 
si alarak « Memleketin botun me· 
murlarını yanına topfayarak sek· 

linde çıkmıtbr · 
Kf'za l)ikkatler sUtunumuzdaki 

yazıda da dokuzuncu satırda c Bu 
a&açlar çtırUmektedir , cümlesi at
lıınm1fbr. Düzeltir özUr dileriz . 

merinin derhal iamirine baflanıcaktır. 

f ngiliz zabıtası takibata hafla· 
mıştir. Bu harabede gezinen birkaç 
şüpheli şahıs yakalanmış ve sorguya 
çekilmiştir. TethişciJerin muhtemel 
hareketlerine karşı her tarafta ııkı 
inzibat tedbirleri alınmıştır. 

Timuşvar 
Ankara muteliti 

4-3 Ankara muteliti 
galip geldi 

Ankara: 2 (Tefonla)- Burün 
Ankara sıtadında öğleden sonra ya 
pılan Timuş var-Ankara muteliti 
maçı çok: hararetli olmuıtur. Birin' 
ci haftayım 3-0 Ankara muteliti le 
hine bitmiştir. 

lkiııci haftayımda misafir talam 
bir golu penaltından olmak üzere 
iki gol ve Ankara mubtelitide bir 
gol dıha yapuak neticeyi 4-2 
kazanmıştır. 

- Japon 
• • 

Sovyet 
balık avı ışı 

Moskova: 2 ( Radyo ) - Japon 
büyük dçisi Bay Togo bu sabıh 
Litvinofla konuşmuştur. 

Bu konuşm3da Sovyet - Ja · 
pon balık avı ihtilafının mevzu ba 
his edildiği söylenmektedir. 

Llheydeki kurs 
Memleketimizden de 

talebe isteniyor 
lstanbul : 2 - Milletler araa 

hukuk akademisi başlcanlıtından 
Üniversiteye bir mektup gelmiıtir. 

Bunda 2 Temmuzdan 26 Atus· 
tosa kadar sürmek üzere hukukçu· 

lar için Lihey'de kurslar açılac•tı 
bildirilmiştir. 

Bu kurslara devam etmek için 

m~mleketimizdeo de birkaç taleb~ 
istenmiştir. Bunların yol paralara 

ile oradaki masraflara Akademice 

ödenecektir. Bu talebeler Ltaabul 
Ankara hukuk fakü.ltellliJle fi,,.-.ı ..... 
bilailerolaailmdla 
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Kara 

"Bir şehıin bir srnelik bütçesi 500 bin lira olduğuna göre oı.iki se 
nelik variriatı 6 milyon lira eder ,, diye hesap edenler var. Ondan ev 
velki zım•nlard •üst üste yı!da 200 bin lira üzerindan, bilfarz elli stııe 
de 10 milyon !<.tar .. Etti 16 milyon lira! Açık gözün biri, hak ve hakikat 
narrına soruyor : - Bu para ile ne yapılrlı ? Öyle } a, adamcağızin h2k· 
kı var 1 Bir Belc<diyl'nİn vazifesi yalnız şehir h•lkın fan para toplamaktır. 
Başka biç bir hizmet ve yapılacak masrafı olmadığına göre - haydi, 

hayıJi insaflı davranıp tahsilatı yapan memurların ücretlerini çıkardıktan 
sonra - grriye kalan paralar ne oldu ? ! • - Mükemmel bir mezbaha 
yıspılmış, hunun parasını babası hayrine Rokfelltr göndermedi ya 1 Ce 
vap - ·'Adam sen de, olmasa da olurdu. Zaten nırmle etin ihtiyac na 
kafi gelmiyor, Kıyseride daha büyüğü yaptırılacak!,, Park, yüzme havu . 

zu? "N !ye yarar, geçenlerde satliğa çıkarıldı da müşteri bulunmadı .. ,. 
C3 ide, hal, parke vesaire? Onların da temeli felan zaman atılmıştı .. 

! Maarif şurasına :Ankara Ziraat fakültesi 
gidecek raporlar talebelerinin tetkikleri 

Müddet martın 
onuna kadar 

Maarıf vekaleti, maarif şurası 

için teşkilatına yaptığı tamimde şöy. 
le demektedir : 

Ayda yüz lira ma1şı olan bir memurun yılda 1200 lira geliri var de 
mektir. Otuz senede 36000, kırk senede 48000 lira eder. O memurun 
ev, han, hamam sahibi o1 ması latım! Nerede bu servet?!.. Vay müsrif 
he•ıf vay! 

Mektebebe yeni başlıyan çacukları şaşırtmak için buna benzer suval 
ler sorarlar: Bir ağacın üstiinde üç karga vardı; ikikisini vurduk g~riye 
kaç tane kaldı!... 

s. s. 

POLiTiK MESELELER 

"Orta okullarla lise -ve öğr•t 

men okulhı ı direktörlerini toplıya 

rak lir taraftan okullarını doğrudan 
doğruya ilgilendiren m•s<leler, di 
ğer, taraftarı umurui maarif işleri 

hakltıncla görüşmenizi ve n..ticeyi 
Maarif şurasına hazırlık olmak üzere 

rapor halinde vekılliğimize martın 

onuna kadar göndermenızi ricöl 
ederim. 

Umumi Mecliste 

Ş A N G H A YJ D A ! Vılayet Umumi M·cli~l diln 
saat 15 de toplanmıf n rutname· 

KAN V E ATEŞ J ~:ı:::.~: .. ::;.:'.·;::~.-
Baltalarla işlenen einayetJer 1 

ınen yerli malından olacak 

Ş anghay'da üç aydanberi bir __ ı 
teı.Jhiştir hüküm sürüyor. Kuv. Le Journal'den 1 

vetli, " Çin vatan severleri • Ce-mi 

yeti Japonlar tarafından fethedilen 
toprakların tam orta yerinde har 

betmeğe de"am ediyor. 

Maarif vekaleti t .. lebenin çama· 

şır, gömlek, yatak levazımı .e•alr 
ihtiyaçları için bazı okulların y•han 
mal'arı mü:;ayaa ettikleri anlaşıl 
maktaiır. Mühim bir memltkrt ıne· 

selesi olması dolay.sıyle bu gibi ılı 
tiyaçların evvelce bir kaç defa te 
bliğ tdildiği g;hj behemhal yerli 

malları ilco karşılanması hususunun Japonlarla Mikado imparatorlu 
ğuna bağ!ı olan Çinlilerin vücutları 
kurşunla delik deşik edilmiş , kafa 

tasları parçalanmış bir halde . Bu 
cesetlerin yanında Çin vatan per· 
verlerinin memlekrtlrrinin intika· 
mını almaya 2ndiçtıklerini bildiren 
beyannamelrr bulunuyor. 

bir kale gibi tahkim edilmiş bir 

apartımanın etrafında muntazır bir 
polis kıtası görüyorlar. Gazeteciler 
içeriye girmek istiyorlar , fakat po 

!isler bırakmıyor. Hattii gazetecileri 
bırakmak şöyle dursun , cinayeti 
onlara atfederek maznun sıfatiyle 
tevkif hile etmek istiyorlar . 

' teminini Önemle istemiştir. 

Bugün Çin sahillerini •ilerinde 
tutan ve Ş:ınghayı dünyanın hiçbir 

yerinde görülmedik müşellah polis 
~ uvvctleriyle çember içine ala:ı Ja 

ponya , bu po1itıka cinayetlerinin 

önünde aciz kalıycr 
Her ne kanar bu zengin şehir 

onların elinde ise de , altı milıon 

insanın yığıldığı ve lıir karınca yu 

vasını andıran imtiyazlı mıntakada 

katil gene eksik olmıyor, v" katıller 
bir türlü ele g•çirilemiyor. 

Suikastçılar , her gece meçhul 
hir reisin başında toplanarak ertesi 
gün yapacakları cinayetleri kararlaş 
tırıyorlar . 

" Vatanseverler cemiyeti • emir 
lrrini f'Srar•ng;z bir surette vniyor. 

Ve bu emirler bütün Çin halkına 

ulaşıyor. 

Gerek Japonlar, gerrkse Japon 
taraftarları, canlarını sakınmak için 
nelere baş •u•muyor ! Zırhlı otonıo 
billerle gezdıklcri , apartımanlarını 
lıirer istihkam haline getirdikleri , 
çifte çıfte nöbetçiler diktikleri hal · 

1 

Nihayet gazeteC:terin ısrarı üze 
rine polıs, komiseri eve çıkıyor Ve 

o çinli tüccarı, karısı ile f irlikte sa 

tırla paı ç•lanmış bir balde buluyor. 

Çinli ile karısını öldürenlerin bu 
eve nereden ve nasıl girdikleri bir 
türlü arılaşılrl"!yor. 

••• 
C ına~etlerin işlendiğ'i yerde ce· 

sedın yanında silah olarak 
hep balta bulunuyor. Fakat polisler 
bu silahtan, katillerin hüvıyetlerini 

1 

imkanı yok tesbit edemiyor. 

Burada Öıiim her yeri kırıp ge 
çiriyor. Vat.1n ~everler düşmanlarını 
küpe günı.Jiız doğruycr H~m de bir 
kaç dakika içind~. Otomobilde inip l 
de kapıya giriı ciı e kadar öldüıüW· ! 
yor !ar. 1 

Sonrası var. cinayeti yapan baş 
ka, c~za gören gene başka. Bazı ci • 
nayetlerde suikast esnasında o civar 
da bulunan fakat haddizatında ne j 
cın.ıyetten ve ne de yapandan habe 

ıi olmı~a.ı nıa;umlar yakalanıyor. 1 
lfalbukı Lerı tarafta öldüren adam 

HAVA VAZiYETi 

Dün şehrimizde gök yüzü açık 
hava hof,f rüzgarlı idi . En çok sı 

cak 18 der~ceyi bulmuştu . Grce· 
leri en tz sıcak 2 derece . 

kalabalığa karışıp gidiyor. 
Bununla beraber Şanghay haya 

tı, her zamankinden d.ha şaşaalı, 

Şanghaydaki Çin ş~hri ıssızsa da, 

İmtiyazlı bölge, bilhassa Fransız 
bölgesi pml parıl yanıyor: tiyatrolar 
sinemalar, dansiğlcr hınca lıınç do 

lu ... 
Alaca karanlık bası 0 ca, hiçbir 

Japon görünmiyor. Görünmiyecek 
de ... Çünkü emir öylr Şanghayı ka 
ranlık sarıyor. Herkes evine kapa
nıyor. Kapılara çifte kilit vurulu 
yor ... Ta güneş çıkıııcıya ktdar . 

Çinliler J•ponlara boyun eğmi 
yor. Eskiden bıliM>İ ,.n vatanperv. r 
lik ruhu her gün biraz daha g·niş 
liyor. Çin g nçleri ç•te harbini yığın 
harbinden üstün tutuyor. 

Japonya, dört yiiz e lı mılyon'uk 
Çıne yanaştı F abt burada şu söz 
ne kaıJar çok kullanılıyor: "japonya 
Lir ahtapot yakala,lı, fdkat hu ah 

tapotun anc•k bir kolunu tutuyor 

Talebeler Şehrimizin muhtelif 
köşelerinde tetkikler yapıyor 
Sehrlmlzde buluna•• Ankara Ziraat FakUlteal aon sınıf ta· 

lııbıılıırl Adananın muhtııllf kö•ıılıırlndıı tııtklklıır yapmaktadır. 
Talebelerlmlzln ba,ında Doktor Gıırngros, Profesör Ho· 

rn, Oeçent Ekrem RU,tU ve Doçent Salahattln Batu bulun 
maktadır • 

Talebeler ve Mualllmlerl - -
Şehir Mezbahasını de gezml•· 
terdir, Bu talebe gurubu lçel
de de telklklerde bulunacak· 
tardır • 

Tekaüt thaaşları tevzlatı 

Aaketi, Mü'ki Tekailt ve Dul 

larla yetimlerin maaşlarının tevziine 

dlindt!n itibaten başlıınmı•tır . 
Maaş aahlbleri muayyen gtln· 

ferde Ma'iyeye müracaat etmeli· 

dirin • 

İçel maarif müdürlilğü 

Açı c bulunan Bil•cik Kültür 
dırektörlüğüne !çel kültür direktörü 
Recep Nuri imece, lçel küitür direk 

törlüğüue de Maraş kültür direktörü 
Şefik Ergünduz tayin edilmiştir. 

Denizbankta 
kadro • 

yenı 

Bazı ~ervisler tamamen 
lağvedildi 50 ın~mur 

aç.ıkla kaldı 

lstanbul : 2 (Telefonla) - Dr· 
nizbankın yeni kadrosu hazırlandı 
ğım yazmıştım. Memurlar bugün 

vaziyetlerini öğreneceklerdir. Maa 

mafih bir kısmı dünden kadro hak 
kında malumat elde dtmişlerdir. 

Yeni kadroda bankanın mali or· 

ganizasyon servisine lüzum görül 
memiş ve servis lağvedilmiştir. Bu 

servisin şefi B. Ulvi idi . Servisteıı 
birçok memurlar da açıkta kalmış 

lardır. 
Fen servisinde de 10 kadar me 

muı kadro huici edilmiştir. 
D ·nizbaııkın neşriyat servisi de 

tamamen lağvedilmiştir. fü servisin 
şefı Je B. Eşref Şefik idi . Bakım 
servisi şefi "B. Nihadla memurlar da 

kadı o harici kalmışlardır. Muşavir 
lerdeıı B. Rahmi de kadro 1ı., ici 

kalaııl ır Aarasındadır. B. Rahmi, aynı 
zamanda denizbankın harıçten g ti 
rilen bazı malzemesi üzerinde tetki 

kat yapan ko:nisyoııun reisidir. 

Bir adam biçaklandı 

Erzlnde Mahmutlu mahallesinde 

kasap Ali oğlu Ali adında bir adam 
arkad&Jı Musa oğlu Mehmedi bi 
çakla a~ır bir surette yaralamııtır. 
Suçl yakalannıış ve hakkında kanu 

ni muamele yapılmıştır. 

YENi NEŞRIYAf 

Ata yolu 
Kayseride bu a-lda bir gazete 

çıkmağa başlamıştır. Arkadaşımıza 
muvaffakiyetler temenni ederiz . 

lzmir fuarında 

Beher firmaya verilecek 
döviz miktarı 2000 lirayı 

geçmiy~ cektır 

Ankara 2 (Telefonla)- 1939 en 
ternasyonal lzmir fuarında t•şhir 
edilmek üure getirilecek ve fuarın 

devamı mü Jdctince satılacak mal 

laıırı :rıenılekette 5 temmuz 1937 
tarihli kararname hükümleri dairesiıı 

de idhali vekiller Heyetince karar
laştn ılınıştır. 

füı husustaki kararna11ıede mev 

cut diğer bir hükme göre Fuara 
yeııi bir firma tarafından temsil 

edilmek üzere iştirak eden ecnebi 

fırmalar tarafından memlekete idhal 
olunacak mallar be.:leline ha redil 
mek üzere 100 bin Türk liralık ser 

brs dövizin tahsisi kabul edi'miş· 
tir. 

Kararnamede bu , uıttle beher 

firmaya verilecek döviz miktarının 
2000 lirayı grçmiyeceği d • tasrih 

edılınektedir. 

Söylendiğine göre bu zata, ban

kadaki vazıfesine nihayet verılmek· 
le beraber hakkı huzur almak su· 
retile komi•yoıı riyasetini işgalde 
devanı etmesi tck:if olunmuştur. 

B. Rah"Tii bu tek:ıfı rcddetm;ştir. 
Dün yapılan te ,Jig tla açıkta 

kalan memur sa!•ısının 50 ye baliğ 

olduğu söylenmektedir. . 
Y •ni kadıoı.un tebliğine 1 ugiin 

de devam edilec~ktir, 

(6) unlardan birisi Müııİ~ 
n;;;;;v eyyed Bekman 'ın "yürU 

(X) adlı şiir kitabı, di 

de Nusret köymenin "Türk köy' 
yükseltme çareleri" (xx) İ•imli ki 
bıdır. 

D'ğerli şairlerimizde Münir M 
yet Bekr.ıanin bize gene olgun 
eser daha vermiş olduğunu görııı 
t•yiz. 23 giizel şiiri ihtiva eden 
eser, halkımız için yazılmış ve h 
evininde okur.muş nefis sanat p 
çalan ile doludur. 

Bazı kitapların tahlilini yapııı 

için sahifelerini uzun boylu kar 
tırmak icap eder. Fakat Münir ~ 
ei'Yed Bekmanın bu eserinin ne 
sini açarsanız açınız; okuyacağı 

satırlar sizi do}uracaktır. 

\lesafeif·r hır adım, bir pi l(İbı a.11 

gerilnıi.7 _l rıvunı:du J11nşeklerin lu::ı 
hedef. iilkii ) oludıır. i/rrı hPp ı/erl 

andımızda hai(lı}'I:. dünÜJ )'Ol: a.1/a 

Güzelltr arasında güzel seçm 
pek zordur. "yürüyüş. ün içinde 
satırlarda böyl<'. Bunların h•psi 

sahifeler arasından çıkarıp insı r 
sütuna dizeceği geliyor. Fak at r 
mümkün. Ancak iki satır daha: 

Zaman lwr/;urıç. kübıı.<111, mcsnjrl 

Topruk 

u.çu rll 

kıw içirordıı, ıoprukı.ın ı 
dıırn ,,,dü 

"Ordular gelir gibi., adlı şiı 

Münir Müeyyed'ın kıtabında böyl 

başlamakta. 

• 
~eni çıkan eserlerin ikinc! 
l( sinide Nus et Köymenı 

"Türk köylüsünü yükselt 
çareleri. adlı kitaptır. 

Bu kitabı okuduğunuz zaman, 

nun ne ka·1ar ameli bir görüş m• 

sulü olduğu anlaşılır. 

Nusret Köy men bu es•• i Tür 

köyünü yükseltmek için, 1 ugünkv 
şartlar ve imkanlar dahilinrl<' tatlı1 

mümkün bazı ameli çarelerı teııar 

ettirmrktedir. 
Bur ada, Türk köyünün nede~ 

geri kaldığı, Türk köyünüo öted~ıı 
beri <ioima geri bir vaziyeıt~mi dıı 

duğu yoksa Türk köylüsünün geçirdi 
serenca ıı!a ı ı tesirleri altnıda ıı11 

bu günkü geriliğin hasıl olduğu lı 
kında esaslı tahliller yapıldıktaP 
sonra, köylerimizin yüksdmesi iç'P 

mülahazalar ileri sü~ülmrkte-dir. 
Nusret Köymen bu rseıindt· 

köyün yübelınesi için kurulm~>1 

elzem bir teşkilatın da ön hatlarır1 

tebaıüı ettirmektedir. 
Çok samimi fikir1"1 taşıyan ve 

güzel hir iislııpla yazılan bu kitap• 

geniş bir alakayı toplayac1k mahi 

yeltedir' 

,Ankarn Hcccp Ulu .. oglu h:ı .. ırl' 

evi· Fintı ~>0 kuı·ll., 
.,(, ' 1\nkara Çank~yn n1a.tba:ı .. ı 

Fialı ~;; kuru~ 

de, bu rsrarengiz intikamlara 
dayanamıyorlar. 

r~---------------------------------,~----------------------------~-~~~1 

1 
Gümrük tarıfelerinin tedkik e- B .- r kanunu nı uz karlığın·• katlanalım? H~"g ' sana· ı 

----... 
• • * 

D aha geçenlerdi' . Şanghayın 
tanınmış tüccarlarından t>ir 

Çu,li Japonlarla alış veriş t"tmek 

istiyor. • Beledire • den: " Vttan 
~everler crmiyetinin milli kasasına 

25,000 dolar yatırmayınca bu mu· 

ameleye müsaade cdilmiyecektir • 
şeklinde bir ihtar alıyor . 

TücC'ar istenen parayı vrrmiyor . 

Japon polisi vaziyeti anlıyor . Tiic 
car J •poolar tarafına geçiyor . 

Ertesi günü Chiına Prt!ss gaze 
lesine meçhul bir adam tarafından 
şu telefon haberi veriliyor: • F'ılan 
sokak, falan numuaya muhabirle 

rinizi gönde· in . Mükemmel bir ci· 
nayet vakası var .•• 

Gazetecilı-r tarif edilen yere 
giıliyorlar, kapıları pencerdcri adeta 

dildi~i bir sırada, " hangi sanayii yii himaye edelim, hangisini hima 
himaye etmeliyiz? ,, fikri tekrar ye etmekten vazgeçelim ? 
meydana çıkmı:,tır. Hımayeler es1s getiıilen sa11ayi mamul~tın; ragbet rüş le vasıl olmamıştır. Daha sana-
l'tı'barı'le muvakkat ve muayyen d A .. "k ·f 1 .. 1 h h Y e-ni gümrük tarifrl•rİ yapılır· e ernez. rasıra gumru tarı e e yıın uzun sene .r imayeye i tiya· ken, me,·cud sanayii böyle bir tas. 
devreler içindir. Ebedi mahiyeti rindt! muvakkat mahiyttte t.-nzilat cı vardır. Fakat bu uıun senelrri 

nife tabi tutmak lazım . Yapıla· 
yoktur. Nıtekim teşviki sanayi ka · yapıldığı zaman sanayi erbabı de, bir zamanla tah iid etmek la 

cak tetkikler neticesindr, himaye 
nununu~ müddeti de, 1924 senesi "fa.-rikalaıımızı kaparız, mahvo zımdır. Yani ilanihaye müstehlikler 
Nl.san. ayının •on gu··nu·nJe bı'tmek· siııde lüzum ve fayda olmıyan sa· .. • luıuz ,, diye endişeye düşüyorlar . "sanayı himaye edilecek .. diye 
tedir. Demek oluyor ki Üç sene N.tekim geçenlerde fazla mikc.lar · dışaııdan gelen eşyayı pahalı mı nayi şübelerini ihqıal etmek makul 

Sonra. hu"ku-.
11

-.t ı"cab ederse, L.u d ki d k · h 1 d ld' ? ve isabetli bir hareket olur. Fakat <' ' a pamu u ..ı uma ıt a e ı ığı satın alacaktır Bütün bunlar birer 
kanunun hükümlerine göre, sanayii z•man, pamuklu dokumacılar, ayni meseledir . bu neticeye varmak için de. çok 

t 'k d' b' t k f. ti · d' 1 ı lk · V k·ı · 1 etraflı ve ciddi araştırmalar yap eşvı ıye ır a ım mua ıye erı en IŞP er e tısad < a etıne te Bir görüşe göre, öyle sanayi 
· u f" ti · · k ld b·ı· fi "d 1 d mağa ı.htiyaç vardır. Sanayı tctkic ve vergı m a ıye erını a ıra ı ır. gra ar ya,. ırmış ar ı . şubeleri •ardır ki, bu sanayi şube. 

Aca!:ıa bundan üç sene sonra Bütün bu hadiselerden anlıyo· lı::rini yüz sene daha himaye etsek, heyeti, ilmi araştırmalarla bu ne· 

hükıi-net böyle bır hareket yapsa, ruz ki, 927 senesinde tatbik edilen, gene faydası yok. Nafile yere ticeyi elde edebilir. Yani 927 se· 
sana)İİn hali ne olur? Hiç şüphe· 1942 s~nesindc müddeti bitecek müstehliklere pahalı eşya almak · ncsindenberi devam eden himay" 

siz bir çok sanayi şübeleri, muafi. olan teşviki sanayi kanunu ve güm· tan başka bir netice temin etmiye- devresini bir tecrübe devresi ad-
yelten mahrum oldukları için, güm· rük himayelerile, sanayiimiz harici cek. Bu vaziyet karşısında ne di dederek, gümrük mesele-lerini ona 

rük tarifelerine rağmen Avrupadan rekabetlere tahammül edecek bır ye bu sanayii himaye etmek feda· göre ayar eder . 

RADYO 
• BugU.~kü program • 

'f'ii,kı' ,. /(ııdyo ı/t.fi'izİ.\ (ıfl ııa~ltııCJf 
1üık;)P Hııd)~-"' - ·lııkıırıı Nnrlı•~' 

Cuma 3 - 3 - 39 

12,30 Pıogranı 
12 35 Türk müziği • Pi. . . ' 
13 00 Memleket saat ayarı, aı•r· 

' 
ve meteoroloji lıaheı leri 

13 10 - 14 Müzik ( Ktıçük Oı . ./ 
kestr~ - Şd : Necip Aşkın ) 1 
Carlys - D~lsine Seıenad 2- f'' 
raris - Çigan sevgisi 3 - Riedt/ 

Nahira - lntermnzo 4 - Becc~ 
. S' Notturoo 5 - Rahmaoınovv · • 

1 rcnad 6 Aı nolc.I M~ister - g.ı 
_,,,.........., .... ,,,..._. ..................... ._._ ..... .__ ................................... ....., .................. .,.... ................... .-. .................. _.. ........ __ ........ ...,..,. .... .._. .... ~ ..... --- ~ Geri~i ü iincii sahifede -
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Gökten düşen 1 Define bulundu ~----@ :_±_ ....... ---& AVRUPA MEKTUBU 

• ....... ........ d' ... 

PA A xll 
iNTiHABI 

bombalar! Asri 
!Tenekelerle altın ve külçe sınema 

BombalMın tayyareden 
ve havadan atılmadığı 

anlaşıldı; şu halde ... 

1 
lngilteerede tNattingham civarı· 

halinde platin çıkarılıyor 
lzmir : ( Telefonla )- Bayındırda 

çok mühim bir define bulundu. Met. 
riik bir kilisenin kazı işlerinde ça. I 
lışan ame~e~en Mustafa bir duvarın 

1

. 
altında buyuk mermer bir kapak 
bulmuş, bunu kaldırmca altında te· 1 
n~kelt-r görmüştür . Mustafa hiç 
kımseyı:! haber vermeden tenekeleri 
çıkarmış ve içinde külçe halinde 
altın ve platinden başk" j .1• 1• 

Bu akşam 
Sayın müşterilerine, asırların yaşattığı, milyanların yarat 

edip ( Şekisper ) in ölmez eseri 

(Romeo ve Juliy 
Harikalar harikasını sunuyor 

nda ç~k gai.p. hir hadıse olmuştur. 
r ~ , 

Seçim nasıl yapılır?-Kiliseoin bahçesinde yanan 
rey pusulalarında rı koyu veya sarı alev çıkması 

Şehır harıcınde bir yol üzerinde 
küçük _bia lokanta vardır' Kırmm 
arslan ıomindeki bu lokantada. dü 
kkanın sahibi karısı ve ı 7 sindeki 
kızı ile 70 yaşındaki babası bulu 
nmaktadır. 

Yıldızları : NORMA ŞERER LESLf HOVA 
Rejisör : ADOLF ZUKUR 

nelere alamettir? 
l ______ _ 

Vatikanda yeni papa intihap e 
dilıyor, Bunun için, kardinallerden 
ınüteşekkil meclis toplanacak ve 
Jlapa on birınci Pius'in yerini ala 
cak dini reisi seçecekler. 

Papa nasıl seçilir? 
Bunun, eski anane/ere istinat e· 

d,.n bir usulü vardır ki, herhalde 
Ö~renmek faydalı olur. 

Papa, gizli rey u ulü ile seçilir. 
Seçim Vatikandaki Sikstim kilise 
sinde yapılır. 

Kilisenin mihrabında bir alay 
tahta kase vardır. Bunların her biri
nin üzerinde orada bulunan bütün 
l<ardinalierin ismi ya7.ılı"dır. 

Kardinallerin en gt'nci bu kase 
leri birer birer ve yüksek stsle ~a 
Y~r, üzerinde yazılı isimleri okur; 
bırer birer, menekşe rengi bir ipek 
çuvala atar. 

Çuvalın ağzını kapar. içindeki ... 
1erı sallar ve sonra elini sokar, üc 
tanesini alır. 

Bunlar, oradaki Kardınallerde" 
tey kağıtlarını toplıyacak olanlar· 
dır. 

En genç Kardinal tekrar ipek 
<;uvalı sallar, üç kase daha çıkarır. 

81.ıntarın üzerinde ismi olan üç Kar
din~ı de "hasta bakıcı,. tayin edil 
rni~lerdir, Bunlar, eğer Kardinaller 
den hasta olan olursa onların re le 
rini, yattıkları oJalarından gidip a 
acaktır. 

Bundan sonra seçim başlar. 
Kardinaller, intihaP, ettikleri 

.. ... 
Gece yansı çocuk ve büyük: ba· 

ba, ocialarında uyurlarken bomba 

________ J 

huzurunda 1>en, Papa olarak, papa c.ıatlar gibi bir gilrültü duyufuyor. 
lığa bence en layik olanı intıhıtp ı .. okantacı ile karısı henüz uyuma 
ediyorum. l mış/ar, ocak başında oturmaktadı 

R .. yler toplandıktan sonra, Kar. rlar, Boınbanın patlaması üzerine 
dinallerden biri puslaları açar ve f ocağın dumanları içt-ri vuruy'>r ve 
kağıtlardaki isimleri birer birer okur bacadan aşa~ı da duman içide ka· 
listedeki namzedlerin ismi hizasına lan lokantacı Corç ile karısı bir 
rey aldık ·a h'r iş:ır«-t konur. müddet etraflarını göremiyorlar 

ÜKunan rı;;.y pu.,la arı, ucuna bir Sonra dışarı fırlıyorlar. Çocuk v~ 
ipek bağlanmış ve dü~müle-nmiş ihtiyar yataktan ka karak, dehşet 
olan büyük bir iğneye geçirir. rçinde ti~riyorlar, Bomba evin damı j 

Bundan sonra, hangi namzedin 11 delmıs tavanır.ı çökernmiş ve so· 
eıı çok rey aldığı lesbit olunur. j fa bir alay enkaz altında kalmıştır. 

~ir Kardinalın papa seçilebil. l Hadise Jandarmaya ht"ber ve· 

"' ngı ız ı .. 
raları bul.unduğunu görünce,clinden 1 
alırlar dıye tenekelerı yine erine 1 
koyarak üstünü kapatmış v Yb. k .. b 

1 
e ır aç 

gun un an ne yapacağını d"' .. 
.. t" UŞUn· ı 

muş ur. 

Hükumet bu defin<'yi haber al
mış ve tenekelere vaziyet et . t' 
B ...ı • mış ır 

ura .. a genış hafriyata b 1 ktı aş anaca 
tır. Daha başka defineler çıkarıla· 
cağı umt>luyor. Şimdiye kadar k . 

1 k""I h çı a rı an u çe alindeki altı IA . 
1 

n ve p a-
tın ere henüz kıymet b' k k b" ıçme a ıl 
olamamıştır . 

Hükıimet · araştırmalara devam 
ediyor. 

mesi .için. orada •nevcut Kardinal· t 'iliyor. Onlarda hayrette kalıyor-
lerin üçte ikisinin reyi kendisınde ar. O sırada tayyare geçtiğini kim ( ikinci sahifeden 

1 1 d E 
artan ) 

top anmış oma• ı lazım ır. ğer, ,..e durma iığı harde, bômbanın sesi 
namzetlerden hiçbıri bt: miktar rey ııi bir çok kimseler işitmiştir f • ~~m~a Rapsodisi 7 - Lis:ıt _ J-

DIKKA T : Nezih bir Aşk hikayesi, samimi bi, duygunun ifa 
açan destanın sevgisin tasvır eden bu film geçen yıl seze 
terdiğimiz ( ROMEO VE JULfYET) eserinin yeni kopy 
ve seyrine kanılmaz bu şaheserler şaheserini takdim ile şer 

MÜDÜR 
Fiyatlarda zam yoktur. Kişe her vakıt açıktır . Yerlerinizi v 

erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

GELECEK PROGRAM: istanbul ve Ankara sinemalarınd 
hayran olduğu mevsimin büyük zaferi 

( Beyaz Melek ) 
Oyrıayan : Si MONE SIMON 

feryadı. 5 - Fahire Fer.ı;an - Ke 
mençe taksimi. 6 - Hacı Arif -
RJst şarkı - Nihansın dideden. 7-
Refik F ersan - Rast sazsemaisi . 
8 - Rakım - Uşak şarkı - 3ana 
hiç yakışmıyor. 9 - · .... - Uşak 
şarkı - Şahane gözlere gül bat· 
ladım. 10 - Udi Ahnıet - Saba 

1 

kazanamadı ise r<>ylerie üçte ikisi du defa . nıf!sele hiıkiimete ha ıncı macar rapsodisi 
bir tek namzet üurinde toplanıncıya ber veriliyor ve daha esrarengiz lB,3o Pragram 
kadar lıer gün sabah, akşam ayni bir safhaya giriyor. Hava nezareti 18•35 Miizik ( Sol•lar ve Lie· 
şekilde seçime devam edılir. o gece ne oıada ve ne de civard~ der - Pi ) 

l 
şarkı Gülzarı harabeyleme . 

2l,OO Memleket saat ayarı 

21, 5 Müzik (Riya 
Flarmonik Orkestrası 
san Ferit Al nar 1 
Vveher : Eurvanthe u 
V. A. Mozaıt: Kem 
su, La majör. A ) Ali 
B ) Adagio E ) Se 
uelto. Solis! : Enver 
L. van Beethoven : 5 
do minör, op. 67 A ) 
brio B ) Andante co 
Allegro ( Seherzo ) 

ipe geçirilmiş olan ı ey puslaları tayyare uçmadığı tesbit edili}·or . l 9,oo Konuşma ( Çocuk Esi, e· 
S P ı.·ı· · · ı E mt" Kurumu ) g anto ıerro l{I ısesının av usunda. · vde, bombaya aid h•çbir e-ser bu-
yaş samanlar arasın~ konularak ya lu anı B · d 19, 15 Tiirk müziöi ( Fa ı h n ıyor. unun cıvar an atıldığı r A 6 sı eye· 
kılır. Saman yaş olduğu için koyu sanılıyor. Fakat bu da Nattingham 

1 

20 
~e~· aşirarı ) 

bir durnan çıkar, Bu papanın henüz civarındaki bu " gece yans: bom· ' . ıans, meteoroloji haber· 
seçilmediğioe alamettir. ı_ .ı l lerr, zıraat borsası ( fıyat ) 

uarcıımanı ., >ÜtÜn· esrarengizliğini ı 2 
Namzedi rden biıi reylerin üçte b f ı 0,15 Türk m" ·ır.· ç mu a ~za etmektedir . Vecihe R fk F uzıı5ı alanlar : 

ikisini kazandığı takdırde papa ilan ( a ' . e 1 ersan, Cevdet Çağ· 
edilir ve bu sefer rey puslaları kuru I - F ahı re F ersan Ok uy I 

1 
1 Haluk R · · lln ar : 

saman arasına atılarak yakılır. O - ecaı, Safi)'e Tokay 1 
ı k 1. 1 "'k 1· f=> •• '/ Gambos - U ak . . -zam::ın par a nr a ev yu se ır: -,u gece nobetçi eczane c· A "f U k ş • peşrevı 2 - Ha· 

Avluya toplanmış olan halk da bun· 1 11 şa şarkı M h 
dan. papanın ~eçifmiş olduğunu y eniotel civarında bu bezrni larabh · ey anemi 

T h 
. . aneyı ccmmi. 3 _ 

anlar: a sın eczahanedır. t Haldun - Suzinak şarkı _ Şö 1 
- 1 ey cananı ruhum. 4 - Ş dy" e z· M emse dm 

Kadınlar arası 

500 Metre kurbağlama 
yüzmede yeni rekor 

---;:;:~~-;;;;;;;~~;:;:;;;:-;::-:ıy:a:;:::-:a:h~u-r~ş-a-rk•ı·---·Ç~ık~d~ı..:b:ir 

1 21,00 Konuşma ( Haftalık spor 
servisi ) 

1 
21,15 Esham, tahvilat, kamııiyo 

- nukut borsası ( fiyat ) 

/ 21,30 Konuşma ( Konserin tak· 
1 dimi - Halil Bt"di . 

22,30 Müzik ( Roma 
kılan v• saire Pi.) 

23,00 Müzik ( Cac 
23,45 24 Son aj 

ve yarınki program . 

Yeni çıkan kanur. ve nizam 

Tütün ve Tütün 
Katıu11 No: 3137 

İnhisarı Ka 
/\abrıl ıan/11: 10 

Veşri ıarilıi:2316 

• Dünden artan 

llaınzedin ismini matbu birer kağıda 
lazarlar. Fakat imzala ını atmızlar. 
. ınza yerine bir işaıet koyarlar. Bu 
1
:aretlerin mukabili başka bır liste· 
~ c Yazılıdır. icap edeı se bu listeye 
lı~kı~ o reyi vermiş olan Kardina· 

ıı kını olduğu anlaşılır. 

11 Kardinalle-r, ı ey puslalarını ha-

Kopenhag: 2 - Belçikalı genç 
bayan Yvune Uvandcknkbov 500 
metre kurbalamada kazanmış oldu 
ğu dünya rt'korunu ancak dört haf 
ta uhdesinde tutmağa muvaffak ol 
muştur. Bu rekoru 1 saniya farkla 
Danıınarka1ı yiizücü bayçn lnge Sö 
rense-n kazanmıştir. 

Y•'"'T"AYN A•"ğ'jN.EMASi••••n Madde 61 - inhisarlar idaresi 59 uncu maddede yazılı 
da tacirlerin çiftçiden satın aldıtı tütünlerin kendi ambaımda 
sına müsaade edebilir. 

~ırla d n ıktan sonra, en yaşlıları en 
evvel" 1 k " ·ı .h a o ma uzere sıra ı e mı ra , 
.,•rı ?n.üne gelir, diz çökerler ve şu / 

'llırıı edeı er: 

0 
Bır gün gendisine hesap verecek 1 

duğurn f ,a şahit o'sun ki, Alla hın 

.. 
Alsaray sınemasının 

~u a <şam)Gal ı müsameresi olarak takdim edeceği 
8irıt~rc f ·· · "k" ·ı d far sarfı ile vücu~a getiıilcn: e ıguranın ıştiraki ve ı ı mı yon o 

( Korsanlar Gemisi ) 
\itl'RQ GOLDVYIN MA YER Süp~r fı:minde bütün dünyanın 
tı tanıdığı üç büyük sanat yıidızı 

'"'k-Gable-Charles Lauğhtou-Franchot l'orıe 
a~Y b. 

t 1 aııusların incisi T AHI rl adalarının cennet kadar güzel .1a 1
• ma~Z~· 

6 arı içınde sizlere Aşkın Kinin İhtirasın insan iizerın :fekı tesır lerını 
en yüksek sana~ kud;etleri ıle yaş:ıtacaklardır 

~. ltave olarak : En yeni dünya haberleri 
=•'l Uz ınluğu dolayısiyle Sinema 8,30 eh başlar . · DIKKA.T: B~ fıl · 

mahsus orarak Balkon ve Koltuk nuınaı alıdır. Lôtfen bıletlerın 
evvelden al<lırılması rica olunur 

Telefon . . ALSARA Y . . 21?. 
10330 

iLAVETEN: 

Yenı Dunya Hav;.disleri ve JOHN VAY 
(Den D~ &( NE Tarafından oynanan 

. orsanoaıro > Dl kkat • Lutfen Locaların E k T 1 • den Aldırılm R" r eni utu n_ıası ve Bilt'tlerin •Evvel 
ası_ ıca o unur. 1 elefon T A N No 266 

Pek Yakın,ıa · 
B"'t"· o·· Pek Yakında 

ıı un urıyanın HayrarılılCla bahsetti i Film E . . 
S!NEMA :HARf KASI ırısalsız Bır Sanat ve 

~ ŞAHANE VALS -.. 
Başdao, Baş;') Renkli Musiki A•k ve H.. Ş h . 

• v t'.)eCan a eserı 

10334 

1 Ieı ı: 

2 - Tütün işletme fireleri 

Madde 62 - Ambar ve işletme fireleri, işbu kanuna bağlı 

ralı cetvelde gösterilmiştir. 
Bu fireler, cetveldeki miktar üzerinden indirilir. 
Karadan bir yerdtn bir yere tr'!nle gönderilen tütünler 

ve hayvan, araba ve kamyonla gönderılenlerden 1.5 yol 
rilir. 

Dahilde. bir sahildt-n diğer sahile gönderilen tüıünlere % 1 
olunur. 

işlenmiş vey~ fermantasyon geçirmış tütünlerin firesi, mu 
miktarından O 

0 
50 eksik hesap olunur. Çiftçi tütünlerinin firele 

le hesap olunur. . 
Yabancı memleketlere gönderilip kısmen vt-ya tamamen s 

rak geri getirilen tütünler, Giimrüklerde inhisarlar idaresi taraf 
ayene edilerek Türk tütünü olduğu anlaşılırsa memlekt"te girm 
saade edilir. Ondan sonra tartılarak tüccarın hesabına borç yı 

Madde 63 - Tüccar tütünlerinin işletilmesınden lıasıl olan 
veya kırıntılar, tüccarın imha ;ını tall"b ettiği takdirde, tartılarak 
ları düccara aid olmak üzere denize dökülmek ve ilırak edil 
toprakla karıştırılmak ve.ya her hangi bir suretle oluısa olsun tü 
de kullanılmıyacak bir bale ifrağ olunmak surctile imha «-diler 

tindtn indirilir, 
Zürra emanet ambarlarında ziirraa aid olup istimale salih 

tütünlere, nikotin vt'ya her hangi hır madd~ imal etme üzere 
hur ettiti takdirde bu tütünler• inhisarlar idaresi satabilir ye 
manını, 0 mmtakarfa tütün ziraatini veya denk imalini en iyi ya 
hallin ticaret ve ziraat oJ.ılarıqın t nsib edeceği tütün çiftçisine 

3 Tüccar tütünlerinin nakli 

Madde 64 - Tüccar depolarında, tacirlere borç yazılan 

(Sonu Var) 95 

• 
~ ........ ~--·. 
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-~dana Borsası Muameleleri 
·-----------------~----------.... --------~~--------11 . PAMUK ve KOZA --------- --- ----------

KiLO FIATI ---
En az ı En çok 

K. S. K. S. 
CiNSi 

Koza ~--- _,_ 
Piyasa parlağı • • 36,25 1 38 
Piyasa temizi -.___ 35 1 : 

ı--

1--------1-·-=--=--=--==1----
Klevland 42 1 42.50 

YAPAGI 

Beyaz_ - 1 1 ı Siyah ----

ÇIGIT 

Sablan Mikdar 

Kilo 
~-_,.;,-'--'-'--

~Y~e-rı;-·=y~e-m-ıi-k-.---'=-,',-----ı -------
-.-.;Tohumlu~k-.-- ı==== 4.62 

HUBUBAT 

1 _-_B_u~~d_a~y-.-.K_ıb~r,ı_s ___ • 1_,=-=,----ı----===I ______ _ 
• Yerli 3,25 

- ·~-Menta_n_e __ 
-,.--"----------- -ı-----1 --------Arpa 
F~sı-ıly_a_______ J 

-Yulaf ı----- ---

Delice ·ı=. 
Kuş yemi 1 
Kden tohumn ---------- -- -\lercinıek 

~ıısam ,-
UN 

.. 
Löıı yı:dl7 Cımhuri~•·l 

Cç- - .. .. -----ı 
Simit .. 1 ·---"--

Liverpol Telgrafları 
·. 8 I 2 I 1938 

1 
-· Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
----------,,..-P•_•<~~-· =-cıtım I.....,-- .----

Hazır ı 5 24 ı--=L;:,:i'"""--.------ \-- __ •------------- Rayişmark 
Vadeli !. 4 89 ~F,-'--'-k-('"'F,,.--~)--- --3- -35 --------- -- - ran ransız 

_V_a_de_l_i _ıı_. _____ , __ 4_ ~ Sterlin ( ingiliz) -5- 93 
_H_in_d_h_az_ır _____ 1 --o4"""1~ _Dolar:_( Amerika) . !

0
2
0
61 
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Ne,·york 8 59 Frank ( İsviçre) 

Seyhan vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Lira 

400 
800 
800 

1500 
1500 
700 

1000 
750 
800 
850 
400 
350 
400 
300 
]1)0 

1000 
300 
200 
.550 

600 
300 
250 
500 

850 
400 
200 
:.15() 

700 
200 
300 
150 
100 
50 

tutarı 

Lira 

30 

60 
60 

112 50. 
112 50 
52 50 
75 
56 25 
60 00 
63 75 
30 00 
26 25 
30 00 
22 50 
7 50 

75 00 
22 50 
15 00 
41 25 

45 00 
22 50 
18 75 
37 50 

63 75 
30 00 
15 00 
18 75 
52 50 
15 00 
"12 50 
11 25 
7 50 
3 75 

Vakfı 

Hindi Şıbmurat 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Alidede imameti 
• 

Alidede mescidi 
• 

Alidede hitabeti 
• 

Ha.an kethiida 
had~meleri 

• 
• 
• 

Hasan kethüda 
imam~ıi 

• . ' 

• 
• 

' . 
• 

• 
Acem oğlu 

Mevkii 

Karşıyakada Misis yolıı 
• • 

Misis ve Karataş yolu 
Karşıyaka Misis yolu. 

• • 
Karşıyaka Karataş yolu 

• • 
• • 
• • 
• • 
• Misis yolu 

Salcı Rifat çıkmazı 
Battal ağa ve salcı Rifat 
Battal ağa sokağı 
Türbe sckağı 
Hacı sakıp çıkmazı 

• • 
Şılı •ğa • 

Hasan nğa c•mii sokaqı 
l"atar oğlu 

Hdsan a)ra ca . ii 
Şıh ağa çık.nazı 

.. . 
• 
" . 
. " 
• • 
.. . 
• • 

Sarı yakup mahallesi 
• • 

Hasan ağa camii sokağı 

Cinsi Belediye No 

Dük kin 16 
• 20 
• 22 

Furun 1/5 
Dükkan 3/5 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hane 
• 

Abur 
Hane 

• 
Arsa 
Hane 

• 
• 

" 

• 
• 
.. 

" 

An .. 

9 
11. 
13 
15 
17 
19 

107 
135 
56 
39 
(74) 

o 
151 

120; 122 
52 

110 
169 

M .. ğaza ve oda 
Dükkan 

153 
155 
155 
,59 
1o 1 
167 
J 18 
82 
84 

Arsa o 

Vakıf gayri 
menkul No 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

305 
306 
304 
206 
286 
287 
300 

299 
301 
302 
325 

322 
321 
3'20 
319 
318 
323 
324 
13, 
134 
199 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satılacaktır. ihaleleri 8 -3 939 çarşamba 
günü saat 13 de Seyhan vakıflar müdürlüğu binasında yapılacalmdan isteklilerin ve tafsilat almak isteyenlerin 
muayyen saate kadar vakıflar idaresine müracaatları' 21-26-3-7 10301 

Belediye Riyasetindeıt 
1- Atatürk darkı yanınd 

kır kahvesi 31. Teşrinisani . 939 
rihine kadar , bir mevsim için aı 

arttırma suretiyle icara verilecel 
2- Muhammen icar bedeli 

liradır· 

3- Muvilkkat teminatı 3,75 
radır . 

4- lha le martın 13üncü pa 
tesi günü saat onbeşte Belediye 
cumeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi Belediye yazı 
Itri müdürlüğündedir, lstiyen orı< 
parasız alabilirler. 

6- isteklilerin ihale günü S 

onbeşte belediye Encümenine 
racaatları ilan olunur. 

10320 25-·28- 3-

Sey han Defterdarlığ1nd 
Tümenden fazla kalmış olan 

şumsuz bir adet Faytonun ihal 
ö - 3 -939 tarihine müsadif pal 
lesi gÜ<>Ü Ddterd .ılıkta miiteş~I 
koınısyond. ic•a kılın•ca t111da11 1 
tonu görme:C •~tiyenl~rın bu t~rı 

kadar Tıim ·n.- rııür. c ı atları vf 

tPklıl~rın ıı•l'Z~ Ü• giiııdc D fıer.1 
lığ• golııı~len ılan o uıııır. 

10317 :.ı5 'l 

Za}'i evrak 
24 Şu ı ılt• • :ryhöıı ı gi le" 

treıııuıJr ktıpu•u nu '<A • ıetf1111 . ,.. 

pJtu ıuın c ~ut .. Jc: lJô.;e 11~ 1111ıh.ı 1 

~nndrki eviuıe ;.ıt l11r f'Vr&k nu1 

r~siyle, Lkaııa aıı hir num••·• 8 
kadar para vardı . Bu evr. kları L 

lup bana aşağıdaki adresime gt 
renleri memnun edeceğimi ilan e 
rim . 10332 3-5 

Kuruçeşme civarında fırı 
Adem yanında Priçtina mu 
cirlerinden HÜSEYiN ) .._,.... .............. ,_.~~....,.,.,,.. ....... _,.....,..,...,,...~.___,,,_.......,...._..,,,,.,""""'....,,,""""'""""' .................... ~.....,....,....,.,. ............. ~~·= ...... _.,;,,..,,......,....,;,.....;.;,~'=""___,,==-~~-

• 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogıuya müessue na

n:ına gt!ifrrn tn rr üntthap. ıne ve kc kulu ça}lardoıı vukuf ve itina ile 
)apılan haımanlardır. Heı Ztv~ e göre deği~ın numaralı trrtipleıi vardır. 
Muhtelif <İrs ve l Ü)ükliıkt~ Lu tu ve pahtlrr içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli ı ,efaset v~ lıalisi)e!inın trnıinatıdır, 

Adanada : A li Riza K tl'eşrker ticaretlırnesi ve iyi cins mal satan 
baHa1iyelerde satılır. 

Umumi dtpolaıı ; lstanlul Ta~miscnii t'o. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALSA YRAK - İstanbul . C. 

lt\lUJJM1\~A1DiA 
CAN l-ı<UDTAQ.10. 

h .... 

T. • 

,. 

-p.,na umn • ' uı\l<ll'la. Bıralaıı büyük bir ıyor ve 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından: 
26 - 3-1935 ta•ihinde 66 numara ile sicilli ticarette kayitli ( Milli 

Mensucat Fabrikası Limited Sosyetesi ) nin Odamıza t~vdi ettiği sirkü
ler metni Ticaret Kanununun 42 inci maddesi mucibince ilan olunur. 

SiRKÜLER SURETi 
No: 54 636 Adana , 25121939 

Sirküler 
5/Şubat /938 tarih ve 471672 sayılı Sirkülerimizde ikinci derecede 

imza selahiyetini haiz zevattan Veznedar Lütfi Sarıkellenin istifası üzerine 
yerine gelen Veznedar Zekeriya Güzel Heyeti idaremizin 24121939 tarih 
ve 11 l sayılı kr.rarı ile ikinci derecede imza selahiyetini haiz olarak vazı 
imzaı•a mezun kılınmış ve bu suretle Lütfi Sarıkellenin imza selihiyetinin 
merfu bulunmuş olduğunu nazarı dikkate arzeder, Zekeriya Güzelin aşa 
ğıda mevzu imzasının not alınması ricasiyle saygılarıır.ızı sunarız. 

- MiLLi MENSUCAT FABRiKASI HEYETi IDARFSI -

Heyeti idare Reisi 
Nuh Naci Yazgan 

imza 
Mustafa Özgür 

imza 
Nuri Hao 

imza 

Ztkeriya Gül şu suretle im:ı:a eder : Z. GÜL 
iMZA 

Seyit Tekin 
imza 

l~bu Sirküler Adana 1 icard Ofasınırı 2131939 laıih ve 299 ile t~sçil 
ve ılan edilmi~tir . 10336 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleıi de vaki olac ·k n uıacaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

50-156 10116 Numara: 200 

• 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı. 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
biiyük dıkkat ve ihtimamla haıırlayan eczabanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 3-10 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

1 
Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edilmek üzere Üç ta 

bip alınacaktır. İsteklilerin şartları öğren .n~k üzere şifahen veya istıd 
1 

ile Umum Müdürlüğe müracdatları. 
28-3 - 7-10-14 }Qj25 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrık makinala 
ve malzemni telefon makinalaıı ve lc:sisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 

Noter 
4-26 

caddesi No: 40 Birir.ci 
dairesi bitişiğinde 

Adana Sulh Hukuk mah-
1 

kemesi satış memurlu
ğ ... ndan : 

No: 28 

Adanada oturan lıalyan tabaa. 
sından Lik Tiriçni ile Fabrikatör 
Hakkı Salih Bosnaya ait Sultan so 
kağında istiklal mahallesinde kain 
doğusu tarikiam ve kısmen Tiriçeri, 
batısı s~ıtan bahçesi şimaleıı Dudu 
hanım , kısmen Lik Tıriçeri kaydi 
Eski Tarsus yolu ile çevrili Katlı 
iplik fabrikasının maa müştemilat 
izalei şuyu suretiyle satılmasına ka· 
rar verilmiş olduğundan m•zkür fab · 
rikanın Boyahane kısmındaki beton 
aksamiyle beton pıırtir kısımlarının 
fabrikasının müştemilatından olup 
Boyahantodeki diğer keşif raporu· 

nun münderiç Hakkı Salibin şahsına 

10170 

ait olan alet ve e:levat harıç ıut 1 

şartiyle fabrikanın di!rrr müşt"rı1 
latiyle birlikte 39784 lira kıynı 
takdir edilmiş Mezkil• fabrika 
Nisan 939 tarihine müsadif paı; 
lesi günü saat 13 de başlayaı 

16 buçukta kati ihalesi icra kılı~ 
cağından talip olanların yüzde yt' 
buçuk pey akçasiyle birlikte Bel 
ye mnat salonunda m eıkür gün 

1
.,, 

saatta hazır bulunmaları ve del 8' 

ve salonu resmi müşteriye aiıtir 
Fazla malümat almak istiyenlt' 
Hukuk mahkemesi baş kitabet• 
uğramal • rı ilan olunu•. 1033:3 , 

_____ __...-1 

Umumi neşriyat müdüı Ü 

M.ıcid Güçlü 
~ Adana Türksöıü matbaa•' 


