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5 Kuruş 

Büyük Millet Mecl.isi Altıncı Devre 
Birinci Toplantısı Dün Yaptldı 1 T ü R K 1 y E -1 N G 1 L T E R E DOSTLUGU 1 

Cumhur Reisliğine tam bir ittifakla 
MöDDo"" Ş~fömö~ ö~m~t önönltlı 

arasında seçildi Sürekli alkışlar 

Lort Halifaks'ın Türki
ye hakkındaki mesajı 

Ulus Arkadaşımızın Büyük Britanyaya ait 
fevkalade nüshası memnuniyet uyandırdı . 

Meclis Reisliğinede ittifakla Abdülhalik Renda seçllmiştir; 
_______ .. Lord Hallfaks dlyorkl : 

• 
Yeni k•bln• 
te,ekkUI etti. 
Yeni k•blnede 
yeni iki Yeka 
••• lhd•••dlldf .._ _____ _ 

Meclis ikinci toplantısını 
Pazartesi günü yapacak 

.. Ankara : 3 ( T<!tfc nla ) - Bü· 
er·'~ük Millet W.u ı:~ ·ı :n cıltıı cı te~ıii 

de\Jcsir.:rı b i ı ~r. ci tq:Jn tı~ı lııgfn 
yapıldı. 

Bü}i:k Milltl l'l.cc:is'.rıin }<ni aza
ları saJor.da, içi ima zar rnırd2n çok 
evvel yer almışlı. Meclis koridorların• 
da s•m"mi lnb:haller olu}ot. Yeni 
Pl.ebusJar c~I i n.cluslar laıafır.de:n 
Y<kdiğcr!crı. e ııc7<ı.le cdili)oıdu. 

Suat !< m l4 de Mcclis"n yaşh 
Reisi Bts'm Cmcr Akalın J..ür~üye 
gelerek celseyi açtıtını ve Büyük 
Millet Meclisi altıncJ dcvı esinin ilk 
içt"mcı11 da b•!ut md• be hli) aı lığıı den 
dU) CUğU Se\ İncı izhar \ e n İ lele ~a
detler diledikten rnnıa }okhma bcış-
amıştır. Her ha ayrı ayıı meclis 

A ürı>üsünc gelerek } üksek sesle And 
mişlir. Her Mebusun Andı he~eıi 

~mumiyenin alkışlar ile kar şılannıışl ır, 
emin etme iki sa . l!an faz!-: sür
üştür. 

Mebuslarımızın andı şu idi: 
Z "Vatan ve Mılletin saadet ve se. 
3fa•neline :ve Milletin bilakaydüşa t 
hakimiyetine mugayir bir gaye takip 
lmiyeccğime ve Cumhuriyet es:-:&la-

fına sadakatlan ayrılmıyacağıma na· 
ıusum üzerine and içrrim. 

Bütün Meclis azasının andı bit-

i len sonra Meclis Reisi intihabına 
çilmiştir. 413 Mevcudun iltifakile 
clis Reisi ikine Abdülhalik Rcnda 
ilmi§lir. 
Abdülhalık Renda kürsüye gele

ek Meclisin gosteı digi it imada le · 
kkürlercje bulunmuştur. 

Bundan sonra Riyaset divanı in
habına lıaşlamıştır. Neticede Riya

' l divanına Mazhar German, Refet 
nıtcz. Şemseddin seçilmiştir, Katip· CUmhur reisimiz ismet JnönU 

·-·-·-· YENi KABiNE ·····-·v-, 
5 
• . 
• . • Başvekil Refik saydam • 

J.\dliye vekili : Tevfik Fikret Sılay i 
Milli müdafaa \ekili General Naci Tınas i 
Dahiliye vekili : Faik Öztrak ! 
Hariciye vekili Şükrü ~Saraçoğlu ! 
Maliye vekili : Fuad Ağrah i 
Maarif vekili Hasan Ati Yücel ! 
Nafia vekili Ali Fuad i 
İktisat vekili : Hüsnü Çakır i 
Sı~hat vekili : Hulusi Alataş ı 
Gumrük ve · h" k·ı· R" T han i z· ın ısarlar ve 1 1 : ana ar i 
Mır~at vekili : Muhlis Erkmen i 

T.u •bere ve münakale vekili : Ali Çetinkaya ~ 
ıcaret k·ı· . • 

ve ı ı Cezmi Erçın ! 

-·-·-·-·-·-·- . 1.... ·~....... ,. ••••••• ,. ..... 11;re de S • ···~ ...... .,,. ., ......... ,.. • .., ••• 
. adı Ko k 

kır Kaleli ı..- n1.1 • Zıya Gevhe 
1 ' "e r, ra . rnaı Ünal c . hurreisliğiııe seçilmişlerdir · Bu netice 

M 1. . 'dd ti" ve süı ekli alkışları cc ısın ~ı e ı 
. • avıd 

Rıyaset divan 
C M h 1 lltçirn· 

Srhal Uffi Utteiaj . 11'1den son 
1 . •rıtlh ra 

fş ve rey crın ta . &bırıa . 
&nıfj iCçıl 

kara Mebusu '-filli Şc ~c~icesinde 
nü 413 mevcudun itt'f 1•rnıa: Ja .... 

1 •kıyı ... et 
c Cüın. 

ile karşılanmıştır . 
Bundan sonra Mecl s Reisi k~r

süye gelerek , Reisicümhuru yemıne 

davet için cebeyi bir müddet talil 

1 
etti~'ini bildirmiştir. 

Milli Şefimiz İsmet lnönü saat 

Meclis reisimız Abdiillıalık Rcııda 

tam 18,30 da Kamutayı şereflendir· 
mişler ve Heyeti umumiyenin şid· 
delli alkışları arasında kürsüye ge-
lerek , T ü r k mil!etinin saa
deti ve Türk kanunlarının tatbiki , 
ve Türk milletinin şerefini vikaye hu· 
susunda her türlü çalışmadan kaçın
mayacağına soz vererek andiçmiş . 

lir. (Çok şiddetli ve sürekJi alkışlar) 
Reisicümhurun andından sonra Reis 
celseyi 15 dakika tatil etmiştir. 

Onbeş dakika sonra celse açıl· 
dığı zaman icra Vekillerı Heyetinin 

- Gerisi ikinci sayfada -

Macar - Slovak 
ihtilafı 

iKi MEMLEKET MENFAATLERiNiN HiÇBiR YERDE TESA. 
DOM ETMEMESi MESu0-BfR HADiSEDiR INGfLTERE, YENi 

TÜRKIYENIN iNKiŞAFINA Y ARDlMA HAZIRDIR 

Macarl•t•n• 30 kllometrellk 
bfr arazı verildi 

Budapt'şte : 3 ( Radyo) - Ma 
car - Slovak ihtilafı Macaristana 
otuz kilometrelik bir arazi terk edil 
mek surctire halledilmiştir. 

Ankara: 3 - Ulus gazetesi. Bü
yiik Britanyaya tahsis ettiği fevkalade 
nüshasında lngiltere hariciye nazın 
Lord Halifaks, hariciye vekilimiz B. 
Saraçotlu Şükrü ve f ngilterenin sa
bık .Ankara elçisi Sir Persy Lou~n ve 
Londra büyük elçimiz B. Tevfik Rüştü 
Arasın mesajlarını neşretmektedir. 

Hitlerin son nutku 
"Almanya· diğer milletlere taarruz 

etmek fikrinde değil ! :. 
' BiZ EKONOMlk iNKIŞAF • 
MILLEt SILAHLARINI ~STIYORUZ EOER HERHANOI BiR 

iSTIVORSA BU tZıM SILAHlARIMIZLA ÖLÇMEK 
SAVAŞA HER .,. N HAZtRIZ 

1 
Bcrlin: 3 (Rad}o) ~ ı !itler dün 

soyledıgı nulkuııda hulasaten . 1 demiştir: şoy c 

- Almanya hayati meııfaalla
rıııı terk ve diX..cr milletlere 1 ~ a.ıı ruz 
etmek fikriııdc dcğildı' r lst d" ı•• • . .. . c ı6ıınıı 

ekonomı ınuııasebetlerini · iı.kişaf el· 

ispanyada 

lirmck tir. Jngiltcı c ile olan anla~m.t
ıııız bugün mevcud değildır. Kuv\ el· 
liyiz. Eğer herhangi bir millet silah· 

laı mı bi7.im silahlarımızla hakikaten 
<Hçnıek istiyorsa bu savaşa hrr an 
hazırız. 

vaziyet -------
Amerika ispanya hükiimetini tanıdı; 

cumhuriyetçi aza tevkif ediliyor 
----------------

Bizar tada bulunan İspanyol donanması dönüyor 

Lord Ha lif aks'ın mesajı aynen 
şudur: 

-"Ulusun fevkalade ilave uüsha
lanndan birisini Büyük Brilanyaya tah
sis etmek karanm bütün kalbimle se· 
lamlanm. Bu memleket, Türkiycnin 
milletler arası meselelerdeki görüşü
nün kendi göıüşlerine çok yakın ve 
benzer bulunduğunu ve iki memleketi 
birbirine bağlayan hakiki dostluk bağ
larının rnevcud olduğunu esaslı suret
le bilir. 

Yalnız bugünün değil, bütün za
manların en büyük simalanndan birisi 
ve modern Türkiyenin kurucusu ve 
bzıbası olan rahmetli sevgili Şefiniz 

Atatürk,ün ölümü kaışısında Büyük 
Britanya, Türk milleti ile birlikte elem 
ve matem duyınuşlur. 

Yeni Cümhurresiniz General is
met lnönünün majeste kral altıncı Jor· 
jun taç giyme töreninde Türkiyenın 
nıumessılı s f ıhle vaki olan zivarctıni 
ve cksclarıslarının burada gôrduğü 
itıbaı ı hatırlamakla bahtiyarız. 

- Gerisi ü~üncü sahifede -

I BiR SULH 
1 

iTTiF AKI 
Bir kongre toplanması 

için Londrada büyük 

nümayiş yapılacak 

llV~~lngton: 3 (Radyo) - Amerika hUkOmett Burgo• hUkOm•· y: k:ı~ı':':,,~:r.lapanyaya gidecek •lllhlara 
1

konulan ambargo 

Madrlt: 3 (Radyo) _ 2000 

Londıa : 3 (Radyo) - Beyncl· 
milel biı sulh kongresinin toplanması 

ve büyük devletler arasında bir sulh 
ittifakı yapılması hakkında Londrada 
Halk ve hükumet mahafiJinde büyük 
bir temayül vardır. Haber alındığına 
gore, 16 nisanda Haydjark la büyük 
nümayiş yapılacak \'C beynelmilel 

ı sulh kongresinin toplanması talep 
edilecek tir . 

kadar Cumhuriyetçi Aza tev. ı - - -
klf edllml,tlr. Bunlar 85kerı 

1 

_..;,.. _______________ _ 
:~~:;:;.de muhakeme edlle· E T İ E 5 E R l E R İ 

İspanyol den iz fıloları İspanyaya 
donmek üzere Bizettadan hareket 
etmiştir. Dtinen fı!olar 2 krnvozör, 
11 toq,ilo iki askeıi nakliye gemisi 
bir de gaz geınisic:fir. 

Memleketin her tarafında inşaata 
başlanmıştır. Şimdilık muvakkat mes
kenler inşa edilmektedir. 

Bek Londrada 
Polonya hariciye nazın 

Berline de uğradı 
Berlin : 3 ( Radyo) - Polonya 

hariciye naz rı Bay Bek Londraya 
geçerken Berline d~ uğramıştır. 

Bay Bek Polonyanın Berlin elçi.ii 
ile görüşmede. bulunmuş ve elçiye 
talimat vermiştir. 

Beki istasyonda Alman hariciye 
mzareti eıkinı, Polonya sdıri ve 
sefaret erkanı istıkbal ve teşyi et
miftir. 

• 
"Çukurovanın ya 

şı , başlığı altındaki 

tarih tetkik : er;mi. 

ze devam ediyoruz. 
Bugün ikinci sahi· 

f emiıde bu n.evzua 

aid altıncı mıskale

yi bulacaksınız. 

Yandaki resmimiz 
K11rkamışta bulunan 

Eti hayat ve çalış· 

malorını tasvir eden 
enfes bır Hiyorog· 
lifli kabartmayı goı; 
lermck tcdir. 

• 

1 
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Karka mıf kazısı : 
c~ 1 ul i .Au c!o ! ııJa ppıl2n b eş 

kazıdcn l ııi ve f ll cnı mlı~i şvı . he 
, iz ki Kaı kamış kozosıd ı r . 

Belediye 
Encümeni 

intihap 
• • 

seçımı 

Ş<h•imi z B lrd iyesi yeni s•çim 
işleriı i idare e trıı • k üı"e lntıhap 
E·ıcü ,nrni~e 4u Ü · İ Akdağ , Mus 
tafd Ş ·ng'i l, Ab.:lullah Du du , Ha 
san Yuksek ha ş ve Kamil Küçiikal 
tın s çılmiş 'erdir. 

Bazı köylerde beden ter 
biyesi hissesi verecekler 

Karkzmış isrı . i hafriyat ntl ;ce· 
sinden e)drna ç ı k < n pzı ' ı t ı ş lı. r 

ve tab 1t t l rrd~n öğrrn :l n .iş , Am r 
istilasınd Jn sonra topı ak a l tında ka 
lan bu şrhrin adına Karkamış dr · 

Ş hir ve köy gençli~inin beden terbiyesi 

alı n aca k ve sıhhi irıkişafları ıçtn tedbirler 

nildiğı anlaşılını5tır . 

Kark ? mı~: Şımdi Suıiye hudut 
ları içinde kalan Car ablus kasaba j 
sıııın tahminen bir ~uçuk kilom . tıe 
şimali şarkisinde ve ist<syonun bir 

1

: 
kilometre kadar şarkında Frat üze
rindeki büyük köprünün (800) met-

İ!kbalıar At 
koşuları 

Koşular hararelli oldu 

re şimalinde 11e Frat suyunun garp P •Zar günü öğledrn sonra saat 
kıyısındaki büyüktür.Burada bir de nal Karkamış k.ızısında elde edilen Eti 14-30 da şehir hipodromunda fık 
hiyemiz vardır.Bu nahiyeye sonradan Kostüm ve durumlarını gösteren bahar At koşularının birinci dev-
Karkamış denmiştir. güzel bır Hiyeroğlifli Tablo resi yapıldı. Havanın güneşli olma· 

Bugün Türk sınırları içinde olan sı binlerce meraklıyı hipodroma sü· 
bu kıymetli büyük ( 1913 ) sene- zısı tekrar devam etmiş olsa daha rüklemiş bulunuyordu . Heyrcan ve 
sinde evvela Lawrence ve sonra da pek çok eserin elde edilecegi şüphe zevkle takibedilen koşularda başta 

sizdir. ç k T k Mr. Hogarth'sin reisliklerinde ka· Valimiz Ali Rıza evi üm omu 
zılmaya başlanmış ve cihan harbi Şimdi mütalea ettiğimiz eser tanımız lsmail Hakkı Akoğuz Em· 
başına kadar bu kazı devam et· ler bu kazılarımızla İşaret ettiğimiz niyet Müdürümüz lsmail Hakkı 

gibi bizi Miladdan (2000) sene ev. h b ı ı ' K t' miştir. Pek büyük bir teşkilat ve azır u unmuş ar;ıır. oşu ne ıce· 
veline kadar götürmüş ve Çukura ı · · ğ masrafla yapılan bu kazıda mey· erını aşa ıya yazıyoruz : 
va yaşını bariz ve .·açık misallarla BI ı ı k dana çıkarılan muazzam •ehrin sur. r ne OfU 

• (4000) yıla çıkarmıştır. B k v·ı· · · d d "' 
!arla etrafı örülmü• dört kapılı ol· u oşu ı ayetımız e 011 muş 

• Mersin yazısını yazarken oku b - .. ' h" k duğu da anlaşılmı•tır. ve üyümuş uç yaşınua ve ıç oşu 
• yacağınız Profesör Garstang ile Mr. k h ı· k A k Karkamışta bulunan mabet ve azanmamış a ıs an rap erke 

Mayls Burkit'nin mütalealarından d · ı h M f · 
mabede giden caddenin iki tararın ve işı tay ara ma sustu . esa esı 

ônce daha dO::n neşredilen profesiir 1000 'k · · .. ·· 
da yüzden fazla siyah granit taş metre ve r ramıytsı uç yuz 
üzerine kabaıtma suretiyle yapılmış Buiene Pittardın Samih Tıryaki· lira olan bu koşuya yalnız Hamit 
muhtelif he~keller d, ha o gu''nden oğlu ile yaptığı mülakatta açıkça Sırkıntı oğlunun Gazd adındaki 

, • memleketimiziıı tarihi hakkındaki ld · 'k · 117 
itibaren taıihimize sarsılmaz bir es a işi tayı iştıra etmış ve , 
kilik b<ğışlımı~tır . l?u büyükten çı sözleri bir dda daha okumaklığı dakikada biıinc: gelerek hissesine 
karılan eserlerin pahada ağır yükte mız fazımdır, r. • .ı düşPn 225 lirayı kazanmıştır. 

Profesör: "Sizin Arkaolojik ha· ı 
hafif olanları vaktiyle Osmanlı dev kinci kofu zinrleriniz çok zengin,, diyor ve Lu 
!etini müsamaha ve kaygurnzluğıyle k 1 ikinci koşu Yarımkan Arap ve iymet i antrepoloji alimi ilave ede 
bilgisizliği yüzündın British Muse· rek : "Benim kanaatimce beyaz ır · Haliskan Arap vr Kısraklara ait 
um'r.u zenginltşlirmekle beraber ka mensup olan Türkler Neolitik olup mesafesi 2000 metre idi • Bu 
Fransız işgali esnasında çalıranlar· devir medeniyetinin doğmasında koşuya dokuz hayvan kaydolduğu 
da katıldığı halde geride kalanları büyük bir rol oynamışlardır. Avıu halde yedi iıayvan İştirak etmiş ve 
ise Ankara ve Adana Müzelcıini paya hububatı getirrcek Cilalı taş birinciliği Şevket Erkin Çakmak 
doldurmuştur. devrini alt üst etmişlerdir. Eğer Av adındaki demir kır atı 2,• 7 daki-

Bu kazıdaki azamet ve tarih rupa ile Asya arasında kolay bir kada almış ve 140 lin kazanmıştır. 
ser\' etini daha geniş görmrk ve münakale kuı ulmasaydı ve eğer Hüseyin lşığın Keskin adlı atı 
armak istiyrnler o kazıya ait (1914 Anadoludaki ırklar Avı upaya g el ikinci , Kamber Koçak 'ın Heyula 
ve 1921 ) tariblerinde n ~ şredile n mcselerdi biz belki hala sifex (çak· adlı al a tı üçüncü gelmişlerdir . 
iki l Ü}İik ciltlik eseri okumaları 

1 

maktaşı) } ontmakla meşgul olacak OçUncU kofu 

1• d (, ) t ık ve Avrupa bugünkü inkişa fına 
azıır ır · Bu koşuya on hayvan ka vde-kavu ş ı ı yac ı: ktı ., gibi ilmi beyan a tı 

Bu eserlerden Adına müzesinde di ldiği halde sekiz hayvan iştirak 1 şöy le kısa hesap }Utdumuza en az 
bulunanları içinde ıki boğanın arasm -

1 
b etmiştir. Mesafesi 1800 metre olan sekiz on İn }ıllık bir ön,ür ver 

da knıban yalağı, Arslan üstürde ~e, mektedir. uçuncü koşuda Hüseyin Atlının 
yahat eden Tanrılar, cezalanan arslan Bazı alimler ezcümle profesör Uçar adındaki kızıl kır atı 2,9 da-
büyük mezar kitabesi, Etilerde müzik 

1 

Gar starg bu devirlerin orta Ana · kikada birinci gelmek suretiyle 180 

Beden terbiyes; kaııuı . iyle vilaytl 
v., öyl eıe düşen vazifeler hakkında 
D.hiliye Vekaleıind r n vi layete bir 
tamim ge lmiştir . euııda denıli~ork ;: 

3530 sayılı bt!den terbiyesi kanu. 
nu malıal i idarelere mali "ve •saslı 

mükelldı yetl.r tahmil atm'ştir. 1 

Kanun kükümleriııe görı ; d 'ayet 
hususi idareleri bir: sme evvdki nak \ 
di tahsilatlarının yüzde 2 si nisbetin
de bu işe yardım edecekleri gibi ge 
lirleri elli bin liradan fazla olan be
lediyeler bir sene evvelki tahsilat 
yekünlarının yüzde 4 Ü nisbetinde 
bütcelerine tahsisat koyacaklar ve 
indeliktiza valiler köy biitcelerine 
de vilayet umumi mec'isleri kararı 

ile münasip nisbette spor tahsisatı 

koyduracaklardır. 

Kanunun 19 uncu maddesinin B 
ve C fıkralarına göre; spor için hu 
susi idare ve belediye bütcelerine 
konacak tahsisatın yüzde 80 ni mün 
hasıran mahallin beden ter biyesi sa. 
ha ve tesislerinin vücude geiirilme 
sine; geri kalan yüzde 20 si gene 
mahallin diger beden terbiyesi teş· 
kilat ve faaliyetlerine ve gerekli 
spor malzemesi tedariki masrafları 
na tahsis ve sarfolunacak tır. 

Gelirleı i elli bin liradan aşağı o
lan belediyelerle vilayet bütçelerin· 
den ayrılan ziraat bankası, tayyare 
belediye, Cumhuriyet merkez banka 

Yeni sağlık propaganda 
afişleri bastırıldı 

Sıhhat vekaleti yeniden 15 çe· 
şit sağlık propaganda afişi bastır. 

mı ştır. Bu afişler köylrre dağıtılmak 
Üzere bütün vilayet!ere göndeı ilmiş 
tir. Afışler, köylerde meydanlara, 
nı e ktep!ere, cami kapılarına ve du· 
varlarına asılacaktır . 

Umumi hıfzızshha 
kanununda değişiklik 

Etilerde kurban merasimi, tablolarile ' doludan ( .000) sene önce (Çukura lira kazanmıştır . 
k k f 1 d H S A 1 Aldığımız m~lümata göre, sıh · senbol ve as er' sivil ıya etlerini vada) lıaşlamış ol uğunu da iddia amit ırkıntı oğlunun yse 

1 dl hat vekaleti, hı fzıssıhha kanununun gösteren kabartmalar, bunlardan ma etm ektedi rler. Bundan sonra Çuku ikinci ve Hüseyin Atlının Can a ı 

d b k d 1 b f 1 d 1 1 d bazı maddelerinin de"'iştirilmesine a üyü ve eğeri İt e saneyi an ravanın ya~ını siz oku}ucu larım va · oru atı üçüncü ge miş er ir. 11 

1 (ENGIDU) ki · (GILGA j t h · d' dair bir layıh~ hazırlamaktadır. Bu atan orne erı - rın a mın e ın DördUncU kOfU 

sı hissderi gibi nazım varidat hrsa ı 

bına a lınmas ı l azırngel e n emanet ma 
hiyetindeki hisselere n üsteniben he 
sabatta rakitle ıfade edil,n bcder,i 
yol .nükellefiyeti tutarları hisse tef 
rikinden hariç tutul a caklardır. 

köy idare 'erine gelince: BuıılMın 

iştiıak ve nisbetleri imkan ve gelir 
esaslarına istinat ettirilmelidir. 

Geliı nıembalarına sahip olmıyan 
kadro ve hilmetlerini salma ile kar . 
şılayan köyler mükellefiyet ve işti· 
rakten bittabi hariçtir. Masarifi umu 
miyelerini. nakit gelirleri ile karşıla · : 
yarak bütçelerini salma yardımından 
kurtarmış kanunen yapmakla mü 
kellef bulundukları mecburi hizmet· 
)eri ifa edebilecek imkan ve seviye
yi elde etmiş köylerimiyde kanun 
hükümlerinin yerine getirilmesi ve 
bu kabil köy bütçelerinden ayrila
cak muhassasat nisbetlerinin ta} i 
ninde yukarıdaki esasların nazarı 
dikkata alınması muvafk olur. 

Buna köre gereken tedbirleı in a· 
lınmasını; şehir ve köy gençliğinin 

beden ve sıhhi inkişafına ait tedbir 
!erden mahalli idarelere kanunla tev 
di edilen vazifelerin ifasında azaamı 
hassasiyet 
rim. 

gösterilmesini rica ede-

Büyük Millet Mec
lisi Altıncı devre 
birinci toplantısı 

dün yapıldı 

Birinci sahifeden artan 

istifasına ve yeni kabinenin teşkiline 

tekrar Refik Saydamın memur edil
diğine da'r Cümbur Riyaseti trzke
resi okunmuştur. Bu tezkere sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Refik Saydamın teşkil etti!l'i yeni 
kabine li&tesi de okunmuştur. ( Çcr
qeve içinde yeni ~abine gösterilmiş) 
Bundan sonra Reis kürsüye gelerek 
Pazartesi günü saat 15 de toplanmak 
üzere celseyi tatil el tiğini bildirmiş · 

tir . 

Şarap ihracatımız 
MEŞ) h 1 d e R Yalgın layihaya göre ecnebi memleketlerde 

in ayatını can an ıran yegan • Bu koşuya onbir hayvan kay· 
1 d d ölen Türklerin na~ıl memlekete ge· ) 1 h 

eser er en ir. [ • ] uı dedı'ldı'ğı" halde on hayvan ı'ştirak Ankara : 3 ( Telefonla - n i· • ııs gazetesinin ( l Mart ti •ilecekleri mevzuubahistir. 
Bu mühim efsrnyi okumak isteyen 1939 Cuma sa ı ısınd a Sayfa : 7 de. etmiştir. Mesafesi 1600 metre olan sarlar umum:müdürlüğü her sene bir 

!fi Dr. Albrıt Schett'in lulunrruş bu koşuda Abdullah Ôzkoruklunun P. T. T. de tayinler mikdar daha artan şarap ihracatımı· 
tablttludın r.tşıeltıği esoi takviye 1

1 HAVA VAZİYETi Fırat Adındaki kır atı 1,54 d1 kika· zın bu yıl 200-250 hiıı litreyi bula 
ederiz. (*') da birinci gclrr.iş ve 140 lira ka· Sey:13n posta telgrdf müdür cağını tahmin etmektedir. inhisar 

POLiTiK BAHiSLER 

Romanın 
istekleri 

fi\. Mı Musolinin nutku mille ti 
~( W U arası vaziyetini ne düze~ 

ti, ne de daha fazla kc 
tüleştirdi. Yalnız, ilk defa olar~ 
ftalyanın taleplerini söyledi. Fak~ 
ne gibi talepler. 

Ev ıe la şurasını işaret etmek ~ 
zım: Musolini ne Nis':en bahsrtt 
ne Savoadan , ne de Korsikl 
d .ı n . 

Yaln'z: Tu nu ı, Sj . eyş ~e Cibu 
d~d i . Fakat g•ne de bunların fıa 
yaya derhal teslim edilmesini isli 
rıı edi . 

Lakin rejimin mütad kalemi ' 
ginio G"yda Sun Jy Dispotch içı 
yadıiı hı:susi makalede Musolı~ 
nin s1ylediği üç noktayı ele alart 
bunlardan "erazi tazminatı ,. sözü~ 

çıkarıyor. 

N~reye tatbik etmek isted' 
doğru dürüst malüm olmamakla bl 
raber, düzeltilmesi gayet basit b 
mesele imiş gibi Cibutiden bahsi 
diyor, ve fngilterenin 1915 londı 
mukavelesiyle lngiliz somalisindı 
bir kısmı vererek borcunu ödedif 
ni halbuki 1935 anlaşmalariyle çc 
)erden başka birşey alamadığı 

işaret ederek Cibutiden bahsetııı• 

istiyor. 
Musolini, bizzat Akdenizd 

bahsetti. Akdcnizin (Adriyatik 
dahi l) lıalya için bir hayati saha C 

duğunu söyledi, ifade ağır ve te 
dit mahiyetindedir . 

Fakat ne olursa olsun, Muso 
ninin nutkunu Romada, müzakere 
bir nevi davet gibi görmek isteııı• 
)erdir. Bundan da anlaşılıyor ki R 
mada müşkülat çıkarılmıyor . 

D~mekki Musolini, müzakerı 
reddetmiyor. Şu halde ltalya i 
Fransa arasındaki köprü kırılrll 
mıştır . Yalnız Musolini mümlci 
olan mevzuları işaret et'Diştir, fa~ 
bu m~vı.ulara nasıl yanaşılacak 
işte burasını söylememiştir , 

Bu öyle bir vaziyet ki, sa' 
Fransadan 'bir konuşacak gelsı' 
der gibi birşry. F ransadan gele~ 
adam da hiç bir kımse ile kon• 
maktan çekinmiyecek olan 
adamiır: Yalnız, kendisine ait J 
topraktan :bir karış dahi terket' 
mek şartiyle .. 

Gayda, Voce d 'ltalia gazete· 
d,, "Fransızlar, diyor, niçin Re 
müdafaasını düşünüyorlar? Ren 
Fransız hakimiyeti altında üç bu 
milyon yerli Alman var.,; 

Parl• . Solr 

ıJ 
RADYO 

• BugUnkU program -

Ti' rkıye Radyo dıfü:İ)Oll P"'1' 
1üı kı ye Radyosu - Ankara Rıııl, 

AS L 1 
• 4- 4 - 9• 

Carablus kazısındaki eserler (1928) j Şehrimizde dün gök yüzü açık, zanmıştır , muavi · ıi Bay Yaşar Kiper lçel P. far idaresi ecnebi memleketlere ya· 
tarihinden (1931) tarihine kadar mü-ı hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak Bahri Demirin Baykalı ikinci ve T. T. müdüılüğüne tayin edilmiştir. pılacak şarap ihrac o tına mukabil 12.30 Program 
ze müdürü Bay Halil Kamil ve An gölgede 20 derece, geceleri en az Halil Kaleli oğlunun Koşar adlı al !;el P. T. T. müdüıü de Çanakkale ihracat sahiplerine prim vermeğe bu 12.15 Türk müziği - .Pi. 
kara müze memurlarındau Bay Avni sıcak 6 derece · atı üçüncü gelmişlerdir. müdürlüğüne tayin edilmiştir, sene de devam edecektir. ,~ 1 12.30 Meml<ket saat aya 
Çandaroğlu ellerile kaldırılmış Aaka · 1 r--------------------------""!""..---------------------------,ajans ve meteoroloji haberleri. 

ra müzesine gönderilirken mührr~ llmi bir l 'ngiltered(ki meş Tu- 1 Daı· re 1 e rı· ,Esasen, rasathanenin şehirde ~e 1300 Müzik (Operet ve pfı 
leri ile nakli zor olanları Adana mü· hur Greenvich (G- ya şehre yakın bir yerde olması hıç uvertürler _ Pi.) 

. 1 t' ·ı . t' B 1 d Mesele 1 riniç) okunur rasta· d d ·ıd· . d b'I 1 K dı~ zesıne yer eş ırı mış ır. u tser er en h . . . d b 1 oğru eğı ır. sıs ve uman ı e o · 13.45- 14 Konuşma ( a 
·------ anesının yerıni de· Çizgiler harita ve mücessem kürP, olduğu için daima sis için e u u 

geri kalan nfak ve kırık parçalar ile . . d I B masa şehrin havasındaki tozlar da tel ati _ Ev hayatına ait) 
,.,;•tırrneyi üşünüyor ar. u, sade· lerde ya bı"raz daha sağa veva bı' M ı · L d d · şurada buradaki tam kabrtmalar da 15'• ' • nuyoruz. a urn ya, on ra aıma kikata mani olabilir. 

h d b f . 1 ce bir rasathane yeı inin değiştiril- ~ raz daha sola alınacak, Esasen, Av· sisli ve ya"'murlu bir ş e hirdir. Ha- 18.30 Program . ,f 
(1935) tari in e enim mari etime ıs Gündüz bu duman, sis ve toz ol ·ı1-t 
Adana müzesine naklulunmuştur. mesindden bibaret kalmıyacak, ayni rupada memleketlerin birbirine il- vadaki sisterı başka fabrikaların, 18 35 Müzik ( OJa müıı•pı> 

zaman a ütün haritaları, müces- hakı gibi son hadiseler üzerine ha L d h duğu gibi gecede şehrin ışıkları gök- 19.00 Konuşma (Türk.ye 
B b .. "'kte yarım kalan JnıY:lı'z ka vapurların dumanları, on ra al-u uyu 15' sem kiireleri değı'ştı'rmek ı'cap ede d yüzünü layıkiyle görmemize mani o ) 

1 ritaları eğiştirmekle meşgul olan d sı. 
1 

•( 
Cek. Çu .. nku", malu" m olduğu u"zer•, f kını olduğu kadar bizi e güneşi 1 B . . h . h 1 F ı '' H MiS R ON ' coğra yacılara tekrar yeni bir iş k uyor. unun ıçın rasat aneyı avası 19.15 ürk müziği ( as Jı 

( • ) CARC EA OH bepoOrt B haritalardaki !ili dairelerinin baş- çıkmış olacak. görme ten mahru:ıı bırakıyor . daha temiz bir yere veya bir dağ te. ti) Tahsin Karakuş vt a1ka.d'z,~ 
The Excavatıons t jera ıs n e- 1 L d · d L· b "rtavanın açık olması şehir kalki. " 
hali Of The Brıtısh Museum ( Part: angıcı on ra cıvarın a"ı u mev- Fakat, Griniç ras;,thanesinin pesine kaldırmak istiyoruz ,. 20 00 Ajans, meteoroloJ' 
ı _ il ) kiden geçen hat olarak kabul edil . na sağlık noktazi nazarından neka 

. . yeri neye değiştiriliyor diye belki Griniç rasathanesi bundan 264 se. leri, ziraat borsası (fıyat) 
1
,r 

[ .. ] Das Gılgam< fdh Cfpos Mü. mıştRır. h d b ._ soracak o1ursunuz. Bunun sebebini dar lazımsa bize de ç ılışmamız bakı ne evvel kurulmuıtur . ve ogünden 20 15 Türk müziği ÇalaP -ı:ıt 
ze kitabevi No. 870 seri A. 209 ve asat ane, ora an aşı<a yere mından o kadar lazım lır . çünkü, bi 1 v 

k ld 1 · G 'd ve lüzumunu, rasathanenin meşhur b · · d d' F 'f ·ı d'k şen Kam Cevdet Koıar, ·~ bundan başka Tücksözü gazetesinin a ırı ıı.ca, yıne riniç m geçen erı ayn; yer e ır . en ı erı e ı ce ' ~''' 
(1935) senesi (3145) Numarasından hat tül dairele•inin başlangıcı sa ve baş lıeyetşinas Mister Spenser zim işimiz gücümüz gökı Ü7Ünü göz rasafhaneye yeni aletler .konulmuştur. Bardakoğlu. Okuyanlar: _ı<:a' 
(3156) sayısına kadar bu efsanenin yılmak istenilirse haritalarda da o Cons şöyle anlatıyor : den grçirmek hava Kap ılı olursa bu· Bu itibarla binanın da daha genişle 1 Karındaş, Safiye Tokay l vİ· 
ikmal edilmemiş on bir makale ter· şekilde değişiklik icabedecektir, - Rasathane şehir civarında nu nasıl yapabilirız? tilmesi lazımdır Osman beyin - Neva peşr~ 

cümeai. --------------------·---•-------·---;..:~----------------------- Rahmi beyin - Beyati şaıkı 
~~="'_"_ 
Ana Dilini ıy 

:, dur. 



Bulgaristanda do
ğum azalıyor 

" Bulgar statistik yıllığı • nın 
30 uncu sayısında doğum işlerine 
ait enterf'SJQ rakamlar vardır . Bu 
rakamlara nazaran Bulgaristanda 
doğum, endişeyi mucip olacak bir 
surette azalmaktadır. 

Bu m e cmuanın başmuharriri 

İngiliz Genelkur
may başkanı 

Dün Londraya döndü · 
Londra: 3 (Radyo) - Bir haf . 

tadan beri Pa riste bulunan logiliz 
genelkurmay paşkanı ve rdakatin· 
deki heyet bugün buraya gelmiştir. 

1 Lort Halifaksın Tür
kiye hakkındaki 

Bu akşam 

Alsaray sinemasırıda 
1 

istiklali uğrunda bütün varlıklarını feda eden kahraman bir milletin 
mücadelesini gösteren 

(Bir milletin istiklali ) 
Büyük müc~dele ve aşk şaheserinde baş rollerde Cennet Perisi İn 

unutulmaz yıldızı 

Joel Mc <..rea Frances Dee 

lıave olarak : 

FOX JURNALDE BAY HlfLERIN ÇEK:::>SLOVAKY AYA girişi 

3_.... 

İkinci büyük proğ~am başlıyor!. . 

Asri sınema 
• 

Sa ın halkımıza,harikalar filmi serisinin ikincisini sunarak kes'>•~eref eyler 
A:eşini cehennemlerin alevinden, azam · tini go~üll e rin kası rgısın lan alan 

( Markopolonun ) 
( Müthiş aşk maceraları ) 

OYNAYANLAR: 
Mıibdi s•natkar ( GARY KOJPER - SiGRID GUK.Y ) 

Ayrıca: Yeni dünya haberleri 

Profesör Dr. Zagorofun yazdığı bir 
makale ye nazaran 1904-1907 se· 
neleı i zarfında yaşları 44 ü geç 
miyen annelerin bin tanesinden do
ğan meşru çocuk sayısı 3007 iken 
bu yekün mütemadi bir tarzda 
azalmış ve mesela : 1909 - ı912 

seneleri zarfında 275,3: 19 ı 9-1922 
seneleri zarfında 217, I; 1933-1936 
seneleri zaıfında da 166,0 inmiştir. 1 

- Birinci sahifeden artan -
10451 1 

------------------------------------~-- Kişe h~r vakıt açıktır . L'l c ılarınızı ve yalcrınizi erken temin edinız 

Muharrire göre bu tenakus yal
nız kasaba ve şehirlerde d~ğil, köy
lerde de ayni nisbette müşahede j 
olunmaktadır. 1 

Yine bu mecmuanın bir başka 
yazısına göre Bulgaristanda vefi· 1 

yatı mucip hastalık (arın başında 
Zatürrie gelmektedir . 

• 

Bir milyon 566 bin 545 nüfus 
üzerinde yapılan bir incelemeye 
nazaran bu nüfusun 1937 yılı zu· 
fında on!ıin kişisi ölmüştür . 

Bunlardan 23,8 Zatürrieden ; 
12 3 Kalp hastalığından, 9,5 tenef· 
fü~ cihazı tüberkülozundan ; 3,2 ci
ğer Verem lıasta!ıklarından ; 4,8 
Kanserden; 7,4 Diyariden V. 5.den 

ölmüştür . 

Yeni jeolojik 
araştırmalar 

Ukranyada Stalino nııııtakasında 
endüstrici işletilmeğe müsait 2,5 
ila 4,5 metre kalınlığında bir flü· 
orit damarı bulunmuştur . 

Cenubi Uralda, Mias şehri civa· 
rında Alan mevkiinde molibden 
madeni keşfedilmiştir . Tuşuvskiye 

_ Gorod~iye yakın mevkilerde 
beş yerde boksit bulunmuştur. Son 
zamanlara kadar , Uralda kalay 

bulunmadığı sanılıyordu. Fakat son 
zamanlarda , Ural Jeoloji ve Mine
raloj Enstitüsünün araştırma he

yetleri, Alapaevsk, Kamensk , Koç 
karı ve daha sair yerlerde kalay 

madeni tesbit eylemiştir. 

h . .. b"I. perı'şan 3 - Rakımın azın sun u · 
- Uşşak şarkı - Bana hiç yakışını 
yor. 4 - Lemi beyin - Isfahan şar 
kı _ Narı aşkınla kül oldum. 5 -
R h . b . - Etme a mı eyın - • • . 
beyhude figan. 6 - Cemil be~~n ~ 
Mubayy" saz semaisi. 7 - Zuhtu 

Bardakoğlu - Santur taksimi. 8 -
Asım beyin - Hicaz şarkı - Her 

zabmı ciğer suze 9 -- Leyla hanım 
• .. - z,vkı sevda duy 

madım. 10 - Halk Türküsü - Ka 
ranfil olacaksın. 

21.00 Memleket saat ayarı; 

21.00 Konuşma (Hukuk ilmi 
Yayma kurumu) 

21.15 Esham, tahvilat, ka'Dbiyo 
- nukut borsası \fıyat) 

21-25 N•şcli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Radyo Orkestra· 

~ - Şef : Ha•an Ferit Alnar) l -

Her iki memleketin menfaatlerinin 
de hiç bir yerde tesadüm etmemesi 
mesud bir hadisedir. Yeni Türkiyenin , 
bugünkü hükumet tarafından tesbit e
dilmiş olan esaslar dahilinde inkişafı, 

bu inkişafa elinden gelen yardımı yap
mağ'a hazır bulunan Büyük Britanyada 
ancak hüsnü suretle karşılanabilir. E
sasen, malürr.unuz olduğu veçhile, ma-
li yardımda bulunulmuş ve büyük ln
giliz firmaları tecrübe \'e bilgilerini 
Türkiyenin hizmetine tahsis etmişler

dir. 
Yürekten gelen böyle bir iş birli

ğ'inin devam edeceğine ciddiyetle gü
venmekte ve emniyetle inanmaklayım. 

Türk iyeye sürekli bir refah te
menni edtrim.,, 
Hariciye Vaklllmlzln mesajı 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa
raçoğlu mesajında şöyle diyor: "Her 
birisi Avrupanın bir ucunda vü<·udbulan 
bu iki sulhçu devletin dünyadaki va
zifeleri diğer bir noklai nazardan da 
mütenazırdır. Sulhperver lngiltere na-
sıl ki denizaşırı ü'keler ile kıtamzı a
rasında bir rabıta vazifesini görmekte 1 
ise Türkiye de Avrupa ile Asya ara
sında bir bag leşkil eylemektedir. Bu 
iki rolün tenazüründe de mesud bir 
müşabehet aramak hatalı olmıyacak- ' 
tır ... 

Hariciye Vekilimiz mesajını şöyle 

bitiyor: 
"iktisadi sahada da son senelerde 

iki memleket arasında tehaddüs etmiş , 
olan mesud iş birliğ'inin önümüzdeki 
senelerde inkişafına, her iki taraf için 
hayırlı netice vermesıne cmnivetle in
tizar eder, Büyük Britanyaya sürekli 
saadet dilerim .• 

Qnbi.n ikiyüz 
metre yüksekte 

Şubat ayının rnrılarına doğıu.Sov· 
yet sivil havacılık fılosuna mensup 
pilotlardan Fomin vt polonskin, Sov 
yetler birliği ilim Akademisnin or
ganize ettigi bir balon uçuşu yap 
mış ve 10.200 metreye çıkmışlardır 

Aeronotlar, bu yükselme esna· 
sında, Ameriklı alim opeheime'in 
kaskat nazariyesinin doğru olup ol· 
madığını anlamak üzere, kozmik şu· 
alar üzerinde tetkikler yapacakler• 
dı. openheimcr nazariyesine göı f', 

maddelerden geçerken, kozmik şu 
alarm büyük mikyasta tali partik 
üller vücuda gelirmcsı icap eder. 
Fakat Fomit ve polosua'in 1938 ka 
nunuevvelinde yaptıkları irtifa uçu
şu şunu göstermişti ki, ölçü aleti
nin üzerine bir -kurşun plak yer
leştirilir ise, kozmik şuaların radı· 

' yasiyon kuvvti çoğalmk şöyle dur
sun, bilnkils azalmı.ktadır. dem~k 
oluyor ki, elektronlar, k:ırşundan 

erken, geniş mikdarda dağılmak 
geç · · "h' b' 
ta ve yaht enerjilerının mu ım ı~ 
kısmını henuz ma!Um olmıy_a. n yenı 
bir inşıa vücuda getirmek ıçın sar-

fetmektedir 
· Cherub'ın'ı - "L d · es euX ıourne ı 

"0
5

" OperasınJan Uvertür 2 - Van 
Kozmik şuaların tetkiki içın' ba

lonun sepeti içine, Fizik:matemat~.k ecth · 
ına ... ovcn - 7 inci Senfoni La 
y· ıor, Op. 92 Poco sost•nu

0

to -
ıvace Aile 

m &re\to Presto - Assai 
•na Presto All 

l. Van B cgro con brio 3 -
Uvcıtiiıu. eethoven - "Coriolan. 

22.30 .... 
»ıuı;lt (S 

23 Oo Mu k -ılistler - Pi.) 
~ 23.0o _ ;~ ~Caıband - Pi ) 
rı ve yarınki on ajans h b l 

Progranı. a er e· 

"tahassısı Vernov tarafından vu· 
mud t 'ırilen hususi bir ölçü aleti cu a ge 
konulmuştur. Aeronotların yanında 

k .. "uk bir verici radyo ma· 
ayrıca uç . 

1 kinesi ile oksijen alctlerı de bu unu 

yordu. 2 33 d 
26 b l tarihnde saat 1 . a 

~u a . . • t 11. 
balo~ koı uverılmış ve saa . 
14 de yükselişin azami merhalesı 

o lan 10.200 metreye vı rılmıştır. 

Telefon Asri 250 
10442 

Hakımıer, Avukatıar ve Butun Aueıer 

TAN SiNEMASININ !----~----~--,---------------:: 

BU AKŞAM 
~-----•...mlilıımııiiiiiiiiiiııılm·ıı1.-m-.-.-iiiiiiiiiiiii .. -------

Göstereceği, Fransız Edibi KLOD FARRER' in kUçUk elçiler 
Romanından iktibas adllmı, va ibretle seyredilecek 

bir mevzua sahip 

Fransızca SözlU Hlsısl, ve MUasslr Filmi gdrmelidlrler 

Yalancı vaidlere inanarak sukut etmiş kadınlaıın maceralarını ıasvir 
eden Bu kuvvetli Dram, Bilhassa Genç bayanlara bir ders 

teşkil edecek mabiyfledir 

1stanbu1 Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Dariilbedayi ) 
k d 'yle altı temsil ver .nek uzere Tam a rosı • 

Asri Sinemaya gelıyor 

11-JK TEMSlL 
l l-Nisan- 939 salı akşamı 20,30 da 

BAŞ ROLLERDE : 

Komedi Fransezdeo, Madeleine 

(Bir Muhasip aranıyor) 
1 - - - - Komedi · 4 Perde 
1 

Ayrıca: 
Renaud ve ( Constanst Remy ) 

1 KE.N MA YNARD 

Tarafından temsil edilen Heyecaıı 1 ı Bir Kovboy filmi 

1 Çiftlik Kanunu 
Dikkat: Sinema Saat 8 30 da Başlar 

Telefon Tan 266 

Öğretme 
kombinaları 

Moskovada Stalin otomobil 
fabrikasının yanında, muazzam bi 
nalarda, teknisiyen işçi yetiştiren 
öğretme komlinaları vardır. Bu 
kombina-mektrp, dokuz ayıı şube· 
den mürekkeptir: lık öğrttim oku
lu, olomobil kullanma okulu, oto 
mobil makinisti okulu, yeni işçi ye
tiştirm~ okulu, a>gari trknik bilgi 
okulu, sosyali , t iş spesiyalistlrr o 
kulu, işçı Fakültesi, mührndis ve 
teknisiyenlı.:r ilerici me enstitüsü. 

Bu okullardaki talebenin adedi 
12,834 dür, Talebe, hem hu mek 
teplerde bilgisini yüksellmekte hem 
de ayni zamanc'a fabrikada işini 
gör mı ktedir . Bu mekteplerde talı 

sil mrccanidir. Ayrıca, birbirini it 
mam eden bu okullarda Moskova · 
nın en yükick profesörleri ve ta 
nınmış mühendisleri konferanslar 
da vermrktedir. Bu öğretme kom 
binasının ayrıca 75,000 cildlik bir 
de kütünphanesi vardır. 

Son dört sene içinde, bu okul 
!ardan 30,000 talebe çıkmıştır. Bun 
laıın içinden tilhassa temayüz e· 
den 2 000 tanesi de, tahsillerire 
devam etmek üzere, muhtelif yük
sek mekteplere gönderilmişti. 

Bu )Ükseklikte harartt, nakıs 52 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu dakikadan itibaren iniş baş· 
lamış ve muvaff•kiyet'c ba;ar•lan 
tetkiklerden sonra, balon akşama 

doğru yere inmi~tir 
Bu yükseliş esnasında elde edi 

len ilmi neticeln, ilk )Ükseliş neti
celerini teyid ezlemiştir. 

1043~ 

ı------.... 
Açıldı. Açıldı. 
Asfalt cadde Uzarlnda 
AlatUrk parkı yanındaki 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 
akşamın 22 •ine kadar •çık tır 

Ten1iz hava, her türlü 
soğuk sı::ak meşrtıb3.t 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
g. il.~ ~ - 10 ........... _.... ......... 

İnhisarlar idare~i den : 
Bucak malıallrsindr n Birecikli 

Salih oğlu lokantacı Mehmedin in
hisarlar idaresine malıkü nPn borçlu 
olduğu 60 lira para cezasından l>a 
kiye kalan 35 lirayı ö~rnıekı en 
inılina eylediği ve ödeyecek men 
kul malı dahi bulunm;:Jığı cihetle 
Adananın Bucak mahalle>inde ve 
Tapunun 39 n'Jmarasında kayıtlı 
200 lira kıy'll •tinde m .ıtasarnf ol 
duğu bir bap dükkanın nısfı tahsili 
emval kanunu hükümle ı i dairesinde 
satılacağından işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi bir gün müddetle ar- 1 

tırmaya konulmuştur. Biri~ci ilıalc:ıi 

?.5 4- 939 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte icra edilece· 
ğinden isteklılerin °• 7,5 pey ak 
çasiyle birlikte yevmi mezkürde vi · 
layet idare Heyetine veya inhisarlar 
Başmüdüılü~üne müracaatları ilan ' 
ol ~I'\} r 1-0459 

' 

1 
' 

! 

L l le rinizi şimdiden temin ediniz . Fazla oca ve nu nara ı yer . .. d. · 
tafsilat için 

e e on T 1 f 10433 

- k t k bulunan kışeye muracaat e ınız. her va ı açı 
250 ______________________ __....: 

Ye ni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava T 

1'..a ra r1111 ıtl t ' 

1 Karşı Işıkların Sondurülmesi aarruz arına -
ve Karartılması Nizamnaınesı 

2 
,\ ıı : /()/Ilı 

_ l)ündeıı artan -

Hazırlıklardan mes'ul olanlar 

Madde 
.. düıiilmesi ve karartılması ışlerinin tatlıik 

39 - [şıkların son k" 1 " h 
. b" "k mü lkiye memuıu ve oy erue mu tar ve 

mahallın en uyu ve temini ile 
. azası mükelltftirlor 

ıhtıyar heyetı r . t ve hususi elektrik kaynağı bulun.ın lıer 
Madde 40 - Hrr a:: ayl~nına bağlı bir ışıldaıı scindürme ve karart 

müessese hava korunm p 

ma planı tanzim eder . . b' lar ve evler ile bütün kıraya verilmiş ma-
M dd 41 • Hususı ına ı 

a e . 1 - - bin 1Jan işgal edenler yapaı ar. 
b il . d k rartma ış erını o k . 

a rre aı a partnıan gibi kullanılan evlerde, ·on 
K. ilen apartman w a ı • .b. ı .· k' 
ıra}a ver lı d tavan arası, çamaşırı< gı ı uıııanın ı 

d d. hanlığı o rıım, 'b 
or, mer ıv•n sa ' k k !)anılan kısımlarının karartma tertı atı 

d .. ,ter• en u 
racılar tarafın an mu. 

1 

b. 1 ·ı . 1 rafından yapı ır. 
ınanın sa ıı ıı a h d e n•ıed• bulunu•s1 bulunsun her 

d 40 Ş•lıirleıJe er ev e v . . . . 
Mad e , k 'k ı · nbası ıı e trol la nhası, gemıcı fenerı ve .. d p ele trı ar ' . 

muessese en ce il 1 ak mec 'ıuriyetinde kalınacak tenvır vasıt1la-
·b· . hın la ku aııı m mum gı ı ıca d 

1 k dar bulun uru ur. 
rından lüzumu a d ümkün oldu~u ktdar koyu mavi ışık akset· 

Bu trnvir vasıtaları a ": 
·ı maskrlenır. 

tiren malzeme 1 e . k d ı b · t ·ı . ' f görece klerın yu arı a sayı ı ır t e nvır v~sı ası e 
Geceleyın vazı e 

.. hh imaları lazımdır. . 
ınucr ez 0 

.. 1 n malzeme hazarda tedarık olu.ıarak bo-
. in luzumu o a , 1 1 

Karartma ıç lı nda derhal kııllanılahilecek veçhıle e a tın-
ı k bir yerde ve ıca . ı zu mıyaca 

da hazır bulunduıulacakıır. 
Mtitı•ferı ik lıükümler 

Madde 43 -
A _ Tecriilıelrr: 

an ında muayyen mırıtakalardi ışıkların söndüıü l ııı e ~i ve Hazar zam . . 
k 1 . tecrübderı tcrtılı olunur. 
arar\ı ma>ı , 

B tecrübelerin yapılmasını Hava Mudafaa Genel Komulanlıgı emre 

d Ku mutanlık mahalli tecrübeler y~ptırmak salalıiyetiııi vali!eıc er. o 
bırakabilir. 

B - Mü•yyideler: 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Sablan Mikdar CiNSi En az 

1 
. En çok 

K. s. K. S. Kilo - -

9,50 - - ~ 

Koza 
Piyasa parlaA"ı • 32,87 34,75 
Piyasa temizi • 30 

1 
1 
1 

Klevland 39 • 1 39,70 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah . 

çlCIT 
-

. 1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk. 4.62 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs --, 

• Yerli 3 

• . Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

- . 
UN 

Dört yıldız Salih 
... üç • • :.c ~ Dört yıldız DoVııluk 
~ t: üç ::ı • • -- c o - Simit =;:: ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet -

::ı 
C'I "' üç ..... 

" " ---
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları 

!<anılın 1 
Kambiyo ve Para 

3 I ·I 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pı:nf' 

Hazı-r ~- - ı 4 t 92 .l.ırı r 

ı- --
Vadeli l. ____ ~ _4 _ 55- Rayişmark-

Frank- ( ~·ransız ) ~ -1 3 35 
Vadeli il. 4 40 Sterlin ( ingiliz ) 5 93 
Hind hazır - 4 \Jl2. _Dolar_( ~merik~ )_ --11261 6_7_ - -- --- --

7 84 Nevyork Frank ( İsviçre) . 00 00 
-

·------------------- --------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistcn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe!sese na. 

mına getirilen rn müntehap, taze ve kc kulu çaylardan ~ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır.~ 

1 Muhtelif cins ve Lüyüklükte l.utu ve pa~etler içerisinde satılır. Ambalaj·: 

tarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanl ul Taf miscnü No. 7 4 ( Kuıukahveci hanı 
alt ı a ) 

Bahçekaµı Dördü~cü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

1 

Seyhan Posta, Telgraf ve Telefon müdürlüğünden: 
Dipten 2 M. 

Tahmin Beherinin Tepeden T. yukarı 
bedeli tahmin muhiti muhiti Muvakkat 
tutarı bedeli Adedi Cinsi Ttılü SıM SiM Teslim yeri ihale tarih teminat 

L. K. L. K. ve saatı L. K. 
4900 00 3 50 1400 Çam 

ihale şekli 
6 40 50) 

) Pozantı 1014139 Kapalı 735 
400 00 4 00 100 H 7 40 55) P. T. T. saat 14 zarf 

) merkezi 
4500 ocı 4 50 1000 H 8 40 60) 

406 00 5 80 70 H 8 40 60 Osmaniye 1114139 Açık eksiltme 30 45 
P. T. T.M. saat 14 

650 00 6 50 100 • 6 40 50 Kozan • H • 48 75 
525 00 7 50 70 H 6 40 50 Feke • • • 39 38 
150 00 5 00 30 • 8 40 60 Yenice H H • 11 25 
165 00 5 50 30 H 6 40 50 Ceyhan • H H 12 38 

1- P. T. T. idaresinin 939 senesi ihtiyacı için Karaisalı kazası dahilinde Yanıklar ormanından kesilmek 
üzere yLkarıda yazılı ebat, evsaf ve adede göre telgraf direği alınacaktır. 

2- Direklerin nihayet 15 Mayıs 939 tarihine kadar kesilmiş olması ve Temmuz ayı içinde de şartname· 
sinde gösterilen tarihlerde teslim yerlerine göre teslim edilmesi lazımdır . 

3- ihalenin şekliyle tarih ve saatı ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir . 

4- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan Pozantı teslimi direklern eksiltmesine iştirak 'decek talipler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik ve yüzde yedi buçıJk teminatlairiyle birlikte ihale tarihindeki saattan 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

5- Taliplerin teslim yerlerine göre gösterilen ihale gün ve saatında muvakkat teminatlariyle birlikte Sey· 
han P. T. T. Müdürlüğündeki münakasa ve ihale komisyonuna ve daha fazla izahat almak ve şartname ile 
mukavelenameyi görmek istiyenlerin Müdürlük kalemine müracaatları, 10423 25-29-4-9 

-

3 . . . . 
büyük eser ! .. uncu 

Sinema kainatının göz kamaştıran kadını ... Yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan -

T u R A . 

Seyhan vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğün
den: 

1 - Vali konafıına ve kayma
kamlar evlerine yaptırılacak mobil 
ye ve alınacak eşy11 (3172 ) üç lıin 
yüz yetmiş ıki lira muhammenbe· 
deli üzerinden açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokuları 

iNCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LİMON, ÇAM, llkbahar ko· 

lonyalarile Şipr , Fujer, Leylak, 
Revdor, Ful, Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonları ~aynnı tavsi· 
yedir. 

IFeırhat ~ ncı 
Osmanlı Bankası Karşısı 

7 10431 

Adana Ziraat Mü
dürlüğündrn: 

Yafadan Şamoti, Valansiya, Va 
şington, Kan, Grepfurt, Kabufıu ile 
yenilir cumkat, Limekat Por
takal fidanlarile üç çeşit ekşi Limon 
üç çeşit Mandalin fidanlarım bu 
hafta sipariş ediyoruz, isteklilerin 
nihayet Nisanın onuncu gününe ka· 
dar Ziraat Müdürlüğüne Müracaat· 
!arı. 10458 2- 5 

Adana pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 

l - Pamuk üretme çiftlifıi iç.in 
asgari 65 beygir k11vvetinde ~ase 
ve karoseri dahil bir servis kamyo· 
neti satın alınacaktır. 

2 - Karoser kenarları ahşap 
ve fabrika yapısı olacak, asgari 8· l O 
kişi istiap edecek oturak mahallui 

' (Ormanlar Perisi ) 
2 - Açık eksiltme 939 s'ncs! 

nısanının 15 inci cumartesi günü 
saat 11 de vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

1 bulunacaktır. 
w _ş, rtııamesi bedelsiz olarak 

pamuk iiretme çiftliği müdürlüğün· 
den alınır. 1 -Orijinal, baştan başa ıe~kli simma ttknik harikasının mübdiidir 

1 ÇOK YAKINDA 1 IÇOK Y~KINDA 1 fÇOK YAK~~ 

.-.Asri • 
sınemanın .... 

GfNIŞ SALONLARINDA GÖRECEKSiNiZ . HAZIRLANINlZ 1 

Telefon 250 ASRf 10434 

-

3 - isteklilerin, imal eltirilecek 
mobilye ve alınacak rşyanın cinsini 
ve miktarlarını gösterir liste i'e ;art 
namelerini görmrk" üzere hergünJ 

1 hususi muh•sebe muamelat kalemi) 
ne ve ihale günü ve saatinde de da· 
inıi encümene gelmeleri ve muvak- , 
kat pey parası tutarı olan ( 238 ) 
iki yüz otuz sekiz lirayı ihale vak- 1 
tından evvel hususi muhasebe vez
nesıne yatırmış bulunmaları lazım· 

1 
dır. 10448 31-2-4 6 

ı 
1 

4 - Mezkür kamyonetin mu 
hammen bedeli [ 2900] lira ve mu 
vakkal trminatı 217 lira 50 kuruş 
tur. 

5 - ihale 8/41939 cumartesi 
günü saat 10 da vilayet ziraat mü · 
dürlüğünde müteşrkkil mübaya ko 
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

6 - Taliplerin yevmi mezkür 
ve saatta teklifname ve vesaikile 
birlikte komisyona müracaatları, 

10419 24-28-31-4 

Malatya bez ve iplik fabrıkası T. A. Şirketi Adana 1 
Mensucat fabrikası Müdürlüğünden : 

1 
Devlet demiryolları 6 cı r , 

1 - Adanada yeni istasyon civarında l No. lu Çırçır fabrikası için 
ktşif, proje ve şartnamesi mucibince 5962,84 lira keşif b"delli bir adet 
anbar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme 17-4-93~ tarihinde saat 3 de fabrikada mevcut Ko 
misyon tarafından icra edilece:Ctir. 

3- isteklilerin ihale gününde 448 lira muvakkat teminat , Ticaret 
Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar mezkı1r işe girebilmek için fabrika müjüriyetine müracaat ederek 
ehliyet vesikalarını göstermeleri lazım gelir . 

4- htekliler, her güo fabrika miidüriyetine m;iracaat ederek keşif, 
proj~ v~ şartn~meleri tetkik edebilirler. 2-4 - 6-8 - 1 O 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n.uıacaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

77-156 10116 Numara: 200 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast 
başlamıştır. 

arını kabule 

İşletme eksiltme Komis- TürksÖzÜ 1 
yonundan : 

Tarsus ve Menin anbarlarının 

718 m/2 tutan zeminlerinin parke 

1 
kaldırım döşeme işi beher metresi 
250 kuruş muhammen bedelle açık 
eksiltmeye konmuştur.Eksiltme, 20 -
4-939 perşembe günü saat 15 de 
Adana işletme binasında toplanacak 
komisyonca yapılacaktır . Muvakkat 
teminat 134,63 liradır. Şartnameler 

Adana veznemizden 5 kuruş bedelle 
satılır . Taliplerden idaremizde bu 
gibi işler y<rmamış olanların ehli· 
yetlerini gösterir vesika ibraz etme 
leri lazımdır . istekliler in Nüfus ve 
Tecim oJası vesikalariyle ve muvak 
kat teminatlarını veznemize yatırmıf 
olarak veya şartnamesine lıağlı nü
munesi gibi banka mektubunu hami 
len tam vaktında eksiltmeye iştirak 1 

leri , 10460 

Milli mensucat fabrikası : 
memur ve işçileı i istihlak 
kooperatifi tasfiye heye- 1 

tinden : j 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış mcnılcketlcı için Abone 
bedeli de~şmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat erlilmelidir. 

Adana Belediye Riya· 
se tinden: 

Belediyemizin getirdiği imdadı 
sıhhi otomobili faaliyete geçmiştir. 

Gündüz mesai saatleri içerisin• 
de 264 ve mesai saatleri haricinde 
geceleri 172 telefon numaralariyle 
aranıldığında daima hizmete amade 
bulunduğu alakadaranın malümu ol· 
mak üzere ilan olunur. 

31-2-4 10444 

Umumi neşriyat müdürü 

~-----------------------------------·---------·-~----------.......... ..-.... ,_. ............ _______________ __ 

Milli Mensucat fabrikası koope· 
ratifine ait emtea ve demirbaşlar 
pazarlıkla toptan ve perakende su 
retıırle satış edilecektir . isteklilerin 
hergün saat ondan on ikiye kadar 
şirket merkezindeki tasfiye heyetine 
müracaatları. 10449 31-2-4 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbuJI 

il 1 fıyor v 

/ 

r 


