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lngiliz ve Fransız meclislerinde 

Ilı beri ayn 
Bo n ne 

' e Y d an 
~y o r 

Tecavüze silihla 
mukabele edeceğiz 

lngiltere taaruza uğrarsa Fransa bütün 
kuvvetleriyle yardıma koşacak 

:lldra: 20 (Radyo) - Avam ka 
1nın bugünkü toplantısında hara 

~~!muştur . Umu mi politika üzerin 
uıakcreler yapıldı, A\•am kama 
1~· hükumetin politikasına katiy . 
1 .'ll'ıadı olmadığı hakkında işçi 
'
1 tarafından verilen takrir ruzna· 
. ilk maddesini t~şkil ediyordu. 

/
1 

Okundu. Ve müteakiben baş· 
ı Oernberlayn kürsiye gelerek eze 

Şu beyanatta bulundu: 
~·Hükümetin poliHkası asla akim 
h· deg-ildir . Böyle bir şey olsa 
ır Politikayı ben teklif ederim 

,1~ • 1talyan anlaşmasının hiç bir t. endişe edilemez. Bu iyi işler 
~1 tıiyctle yapılmıştır. Roma se 

yahatımıı.ın maksadı şudur: Umumi 
meseleler hakkında noktainazar teati 
si! 

Şahsi temaslarla karşılıklı itimadı 

1 
tesis ve takviye etmek istiyoruz. Ak 
deniz işinin milli yolundada bir an 

1 ihmal göstermiyoruz 
Al ınanyaya gelince: Almanyanm 

her cepheden inkişafına hiçbir suret 
le sed çekmek azminde de~iliz. bu 

1 

çalışkan milletin yükselmesini isteriz 
Bu yükselmeyi büyük devletlerle teş 
riki mesaide de göstermesi şayanı ar 
zudur. 

Gelelim silahları bırakmağa veya 
tah~ide asla yanaşmıyor. Şu hale gö-

1 
re, Ingiltere de aynı şeyi yapmaktan I 

--~~~~~~~~~~~~~~- 1 

OKTOR ŞAHT'IN 
ONDRA ZiY ARETi 
ahudi meselesi iktisadi harp ve 
ınüstemleke işleri görüşüldü 

file gö: e, Şn h l'ın bu scyah :ı t ındc 
Yahudı: meselesi, ıkiıs<1 c' i baı p ve 

miis tc rnlckc meselci · ı ı goı iiş iilmüş

tür. 

geri durmıyor.,, 
Rundansonra korada Çin hükiime 

tine verilen karar mevzubahs edile· 
rek bu hareket tasvip edilmiştir. 

Karada Süveyş kanalı statüsünün 
ve çek hududları meseleainin de mü 
zakeresi yapılmıştır. Süveyş kanalı 
statüsünün asla tadil edilemiyeceği 

noktasında tam bir müzakere hasıl 

olmuştur. 

Paris: 20 (Radyo) ~ Hariciye na 

zırı bay Bonne Fransız meclisinde 

harici siyaset hakkında izahat ver. 

miş ve ezcümle şöyle demiştir: 
_ .. İngiltere taarruza uğradığı 

takdirde Fransa, Kara deniz, hava 

bütün kuvvetlerini ona vardım için 

seferber edecektir. 

Korsika, Nis ve Tunusa yapıla 

cak herhangi bir tecavüze silahla 
mukabele edeceği." 

Sivas çimento 
fabrikamız 

Günde üçyüz ton 
çimento çıl' arılacak 

Aııkanı: 20 (Telefonla)- .Sivasta 

kuıulacak oları çimento fabrikasının 
Alman m .. h ,d ı li dok :or Şd hlın 

~cy a h ıı t i n i n t cı nı .ı nıen hus usi o ldugu-
1 

' hu ağusto., ta makinelerinin montajına 

Doktor Şaht 

nu Şı:ı hlın y alı ı :t. lngilt e re bankası 

müdürü ile göı iıştiigiirıü, Y ;ı h udi me
se lesinin me\'7.uuubah is edilmediğ"ini · 
söylemektedir. 

Diğer bir mahafile göre de, Şah· 
tın Londra ziyaretinde muhaceret işi· 

nin gayri resmi su ı ette konuşulduğu 
fakat Alman borçlan için hiçbir şey 
2"Örüşülmediği .sanılmaktadır. 

~ 

,~ l'ın1n muhtemel bir harbi 
·s ' 
• ltı hazırlıklı olmak lazım 

MASKE ALiNiZ ' • 
1~ılayın 

altı 

sattığı bir gaz maskesi 
liradan ibarettir 

ı~lJ 
~ l VE ANKARA DEPOLAR!. POSTA MASRAFI DAHiL 
~ VATAND.:ıŞLARA iSTEDi~! YERE MASKE GÖNDERECEK 

(~t 
~~~ka : 20 ( Telefonla ) - Kı-

l 
e fabrikası tarafından hal · 

t . 
~ h R"aılerdan korunmas.ı için 
~ a)k tipi maskelerin l:.tan-

Q~~'lrada satışa çıkarılması 
\ h·k bıı maskelere tahminin 
~I •r ra~bet göstermiştir 
~q:ta şimdilik bu iki şeh,i · 

gibi posta ile yurdun her hangi bir 
taraftan yapılacak talebe de cevap 

verileceği için vatandaşlar ayni fiat
la ı- ızılay Ankara ve İstanbul deµo · 
]arından maskeleri tedarik edebile· 

ceklerdir. Çünkü yurdun her tara· 
fından da her üç boyuna da altı li
ra fiat konulmuş olan halk maske· 

haşlaaacaktır . Falııika günde Ü\yüz 
ton çimento istihsal ec'.edecek ve 

tevsii halinde bu miktar altı yüz to 

na baliğ olacaktır. 

Suriye 
Suriye 

Başvekili 
yolunda 

Cemil Mardam Kral Faruk 
tarafından kabul edildi 

Kahire : 20 ( Radyo ) - Suriye 

Başvekili Cemil Mardam dün İsken 
deriyeye gelmiştir . Başvekil Kral 

Faruk tarafından kabul edilmiştir. 

Ciyanonun Peşte 
ziyaretleri 

Budapeşle : 20 (Radyo) - ftal· 

ya hariciye nazırı kont Ciyano bu. 

radaki temaslarına devam etmek. 

tedir. Kont, bugün meçhul asker 

abidesine merasimle çelenk koymuş 
tur. Müteakiben hariciye nazırmı zi. 

yaret etmiş ve naip tarafından da 

yemeğe alıkonmuştur. 

Japon barut 
fabrikalarında 
yangın çıktı 

YENi BiR 
HADiSE 

Macar-Çek -hudutlarında -çarpışmalar -
Budapeşte : 20 ( Radyo ) - hu 

akşam alman haberlere göre, öğ
leden sonra, Macar - Çek hudut· 

larında çarpışm<llar olmuş bir Ma
car askeri ölmüş, bir kaç Çek ya · 

ralanmı,lardır :: Çek mıntakasmda 
yapılan bir mevzii intihab mesele· 

si hudut üzerinde bu hadiseyi do· 
ğurmuştur. Tecavüz evvela Çek 

sivilleri tarafından yapılmıştır . 

KÖY KIZI 
Köy öğretmen okulunda 

yetiştirilecektir 

Bir köylü kı zımız 

Ankara : 20 (Telefonla) - Maa· 
ıif Vekaletinden vilayetlere yapılan 

bir tebliğde geçen yıl Kızılçotlu ka· 
dın öğretmenler kursuna devam eden 
ve kursta dersler bittikten sonra o
kulda bırnkılan köy kızları ile bu yıl 

kursa alınan kıılar içinde kabiliyet· 
terinin ileride açıla ak kadın eğ-itınen 
kurslarında köy kadınlarını alakadar 
edm işlerin öğretmenliklerini yapmak 
üzere yetiştirilmeleri uyğun görüldü· 
ğü bildirilmişt i r. 

Bunların öğretmen okulu talebesi 
gibi, muameleye tabi luluiması ve bu 
maksada göre, ha zırla nacak program 
dahilinde yetiştirilmeleri hususunun 
alakadarlara tebliğ"i (İzmirde) emre 
dilm i ştir . 

Söylendiğine gore, memleketin 
daha birçok yerlerinde kadın öğ'ret
menler kursu açılacaktır. Bu kurslara 
köy kızları alınacaktır. 

' 

REiSiCUMHUR'UMUZ 
• 

1 

MlllT ~fef bir sayahatı esnaalnda 

Ankara: 20 (Padyo)- Cümhurreisimiz milli şef ismet lnönünün bu 
hafta içinde orta Anadolu seyahatına çıkacakları kuvvetle tahmin edil 

mektedir. 

i Grup birincilikleri 
1 dün sona erdi 

iDMAN 
GRUP 

YURDU 
BiRiNCiSi 

Diyarbakır, Kayseri, Konya,Mar- ' 
din, Mersin, Malatya ve Adana ta• 
kımlan karşılaşmaları bitti . Adana 
İdman Yurdu rakiplerini yenerek ve 
yedi bölgenin en kuvvetli futbol ta· 
kımı olduğunu sahada isbat ederek 
grup birincisi oldu. 

Şampiyonumuzun bu muvaffakı• 
yeti takdire ş:ıyarıdır. Yarının büyük 
futbolcuları olmağ"a namzet İdman 
Yurdu gençleıi gerek rakipleri ve 
gerekse seyirciler üzerinde büyük 
semp::ıti:uy ımdırmıştır. 

Gelen takımların bütün idareci· 
Jeri İdman Yurdunun muvaffcık ol
masındaki sın ı ögrenmck için ida· 
rccılerlc samimi hasbihaller yapmış
lardır . 

Misafir!eri iz ve bilhassa beden 
terbiyesi genel Oirektöı lüğü mümes· 

1 silı Bay Saim , Gençlerimizin yalnız 
futbolda degil ; ayni ıamanda gös-
terdikleri yüksek spor terbiyesi do• 
layısiyle hayranlık ve takdirlerini iz· 
har etmişlerdir. " Türksözü ,, siitun
ları müsait olsa da misafirlerimizin 
İdman Yurdu hakkındaki intibalarını 
kaydedebilsek. Evvelce de bu sü· 
tunlarda yazdığ"ımız tahminlerin ha
kikat oldıığJnu görmekle ayrıca 
bahtiyarız . 

Liğ maçlarının bütün safhasında 

rdkiplerini yenen İdman Yurdu bölge 
şampiyonu olmuştu . Onu,bütün Ada· 
na tebrik e lsin bugün yedi bölgenin 
birincisidir . 

işte bu birinci, her sahada bölge 

mizi yükseltecek bizi haklı övünme· 

lere sevkedan gençler in birliğidir. 
Şampiyonumuz, gurup şornpiyon 

lariyle karşılaşmak üzere bugün 

Ankara ya hareket edecektir. Kendi · 

)erinden yeni muvaffariyetler bekle 

meği tekrarlat tz. AnkaraJa Seyhan 

Samsun, Aydın ve Kocaeli gurup bi. 

rincilcri toplanacaktır. Her takım 
bugün yola çıkmış \mlunacak, ve 

kura çekildikten sonra karşılaşmala 
ra başlanacaktır.Bu takımlar arasın 
da birinci gelen takım - milli küme 
maçı- Türkiye şampiyonu~olacaktır. 

Ankaradaki müsabakalara lstan · 

bu-Anlcara- lzmir takımları iştiıak 
ctmiyecektiı, Şampiyonumuz gençle 

rini tebrik etmek ,bir vazifedir. 
İdmaıı yurdu gençlerine muvaff a 

kiyet ve uğurlu yolculuklar dileriz. 
Dünkii maçta yenilmeyi kabu\ 

eden Diyarbakır takımı harekt't 

etmiş ve şehrimizde misafir takım 
kalmamışt.r. 

Gani Böli•n 

Turistik yollar 

İsveç sermayedarları 
müracaatlar yapıyorlar 

lzmir : 20 ( Telefonla ) - Nor· 

veçteki sermayedar bazı müessese· 

ler, lzmir turistik yolları ile lzmir si

vil hava meydanı pistinin inşası için 

teklifte bulunmuştur. 
Bu müesseselerin lstanbuldaki 

mümessillerinden buraya gelen bir 

mektupta Norveç sermayedar mües· 

seseleri mütehassıslarının lstanbula 

gelmiş oldukları ve tetkikat için iz· 
mire de gelecekleri bildirilmiştir. 

Vilayete Ryni zamanda cihanşü. 
mül şöhreti haiz olan Holter beton 

sistemi hakkında bir de kataloğ gel· 
miştir: 

Dünya ihracatı azaldı İskenderundaki 
serbest limanımız 

ŞAYANI 

DiKKAT 

RAKAMLAr 

SEBEB: HARP 
STOKLARIDIR 

Heyet Ankaraya döndü 

Derun: 20 (Radyo) - DUnya ticaretinin geri gitmesi ile atA
kadar bulunan ihracat da bazı memleketlerde pek geri kalmı, 
tir. Bu senenin ilk 9 ayı zartmda bazı memleketlerln ihraç 

Q iltırnış olmakla beraber, J 
~ ~ tarafından Kızıl ayın An· 
ı~ hırıbul şubelerine müra- 1 

1ck · ~it ızahat ve numuneler 

!eri için posta ve ambalaj masrafı 
da Kızılay cemiyeti tarafından de· 
ruhte edilmektedir • 

Kızılay halk maskeleri, bütün 

Türkiyede vatandaşlann biı er mas· 
ke sahibi olmaJ3rına kadar imal e
dilecek ve bu gaye temin oluncaya 

İpahama : 20 ( Radyo ) - Bu- ettliil maddelerin kıymetçe (evvelce 4542 milyon) rayşmark ja· 

Ankara ; 20 ( Telefonla ) - ls

kenderun limanında tesis edilecek 

Türk serbest mıntakası üzerinde 

tetkikata memur Heye!imiz Anka · 

raya dönmüş ve raporunu vermiş. 

tir . 

~~ 
'ırı · Yakın bir zamanda halk 
ı1trı'rı bütün memlekette satı-
~tıı tısını t e mirı edecektir. Fa· 

ana kadar toptan satışlar 
kadar halka azami kolaylıkta göstc· 
rilecektir . 

radaki barut fabrikası infilak etmiş miktarı •unlardır. ponyanın ihraçatı da 2460 dan 2019 
tir. infilakın sebebi hakkında tah· Blrıe,tk amarlka ihl acatı milyon yene düşmüştür. Belçika ihra tten 7519 milyon lir ete inen bir ihra 
kikat yapılmaktadır• Bu fabrika ci- 2339 mllyon dolar iken 2267 catı 15604 franktan 106()8 milyon fran cat yapmışlardır 

d k" d' . mllyon dolara lnmlftlr. ka inmesiyle pek geride kalmıştır . Ticari mahafildc söylendiğine gö 
varın a 1 ığer harp malzeme ıma· İngiltere 347 milyon Fıınd (evvel Hollanda 846 milyon filorundan 767 re bu işin başlıca sebebi harp stok· 

lalhanelcri de tatil etmişlerdir. ce 385 milyon) Almanya ihracatı 4136 milyona ve italya 7646 milyon lire· lan meselesidir. 



·-·-·w w w w _..i 
i ilmi Tetkikler i . i 
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GIDA REjiMi 
Çok yemek yemekle insan 

gıdayı tam alamaz 
A~agıda, günün dört öğllrı ·yemcğı ıçirı /ıerl.esin !.eııdı imUırı ıe 

zevl.irıe «öre seçecPğı bir ıakwı ) rmek ısimle.ı l.aJ dedilnıişıir. 
Bu li lede sabah ı e ak§am kahvealttları bubumırı P~ıdı r. Buna kar
şı öğle ve ak§am ·yemeklerı tamamıylc bırlnrwderı O)rtdır. Bunların 

) erlerirıi desi ~tirmenıek akılda tutulacak elıenımı) etli bir nol.tadır. 
"'cıbalı kt /ıı;ealtısı: Ekmek, terPyog,, süı kalı ve, ça}, me) va 
peltesi. 
Oğle .,.emelfi: Et, Baltk ı·e } umurlO"O mü~trr ıl ili. ko11 /'atat" J 6 J 's, 
Makarna ve di~er urılu maddelerle bırlıkle et te)" /Jıılık. 

Peynir. Tatlı. Ekmek ve tereyağı. 
AAşam kahı ealt1S1: Sabah kahı ealtısmrn C§İ. 

Ahşam ·yemeği: Yağsız sebze çnrbası (f:knıek:>ı:.:). 
J>aıatesle birbkıe sebze. 
Çıy ıe pişmiş meyva. 

Z'!vk, itiyat veya zaruret sev
kiyle kabul edilmiş elan beslf'nme 
rejimi ne olursa olsun, eht'mmiyetli 
olan cihet, yenilmiş olan maddelerin 
iyice hazmedilmesidir. 1 

Yenile11 maddelerin temsil edi
lebilir maddeler haline tahavvülü 1 
kifayet et mediii takdirde iki ciddi ı 

hadise vukua gelir: 1 

1 - Muhtelif uzuvlarımız ~nerji 
tayinlerini almazlar; 

2 - Hazmedilmiyen gıdalar, 
yalnız hazım cihazımız üzeı inde de- ' 
ğil, damar ve sinir gibi bütün uzuv 
!arımız üzerinde müessir olan zehir. 
li maddelerin husulüne sebebiyet ve· 1 

rirlc~ 1 

Çünkütahvil edil(cek gıda maddesi 
mevcut değ•lir. 

Buna mukabil, bütün geçtiği yol. 
lar istirahat halinde iken-bunları 
dolduran zehirleri hasıl der. 

SellUlozıu gldalar 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi sel· 
lüloz meyva ve sebzelerin başlıca 
maddesidir. Fazla miktarda sellü 
lozu havi birkaç gıda madde ini, 
mas kudreti gittikçe azalmak sure 
tiyle, kayded~·oruz: 

,--------------------------mimi!!--...... --------· 
1 Şehür haberıern RADYO , .................................................................... , 

• BugUnkU progr•,. 

Halk dershaneleri 

Talebe adedi gün geç
tikçe artmaktadır 

Geçen yıl olduğu gibi bu sene 
de halk dershanelerindeki talebe 
adedi gün gt-ctikçe artmaktadır. Bu 
nun sebebi bir kısım ~köylerin büd 
celerİne lazımgclen tasisatı koyma· 
!arından 'e öğretmenlerimizin de 
bu İŞl fahri olarak iizerine almış hu 
lunmalarından ileri gelmektedir. 

Köyliiye yap1l1cak olan 
çiğit yardımı 

Doludan müteessir olan bir kısım 
köy halkına bu yıl tohumluk olarak 
40,000 kilo çiğit verilmesi hususun 
da pamok üretme çiftliğine emir 
ziraat vekaletinden vilayete bildi 
rilmiştir. 

Tarla farelerile mücadele 
devam ediyor 

Vilayetimiz ziraat mücadelesi 
baş teknisiyeni Sadettin ve mücade 
le istasyonu müdürü Hıdır, Abdioğlu 
civaıındaki tarlalarda fdreleıle ya 
pılmakta olan semti mücadele) i ted 
kik etmek üzere dün oraya gitmiş· 
terdir. 

Çif çiler birliği 
kongresi 

Bugün tam 14 de Birlik 
binasında top!anacak 

Şehrimiz Çifçiler Birliğı ; yıllık 
kongre"ini bugün öğleden sonra 
tam saat on dörtte Birlik binasında 
yapacaktır. Bunun için bütün Çift f 

çilerle alakadarlara davetiyeler gön· , 
derjlmiştir • J 

Kaçakçılar şiddetle 

takip ediliyor 

Dörtyolun büyük çaylı köyünde 
oturan Halil .ığlu Taştaş lbrahimin 
arku•nda taşımakta olduğu bir çan. 

Vitrin müsabakasında 
kimler kazandı ? 

.6. rttarma ve Yerlimallar haftası 
dolayısiyle şehrimizde vitrinlerini 

süsleyenler tesbit edilmiş ve 19-
12-938 de toplanan juri Heyeti 
bunlardan Yerlimallar pazarını, Ma 
nifatura tüccarı Akıf Çelik ve Be
lediye altında şekerci ve pastacı 
Cumaliye birer madalya verilmesini 

karar altına almış ve bunlara ma. 1 
dalyalarmın gönderilmesi için ulusal 

1 
ve ekonomi Genel Sekreterliğin.: 
yazalmıttır. Madalyalar geldiğinde 
kendiler ine töı enle verilecektir 

ilk okullarda 

ÇARŞAMBA 21 12 38 
12,80 Müzik ( f skoç hl 

ve lendlerJer ) 
13,00 Saat ayarı ve ha 
13,1O,14 Türk müziti ( 

lar-PI ) 
18,30 Türk müziği 

faslı ) 
19,15 Saat ayarı ve hı 
19,25 Türk müziği ( fa" 

faslı devam ) 
20,00 Konuşma 
20, 15 Müzik ( Riyaset# 

dosu-Şef: Ihsan Künçer ) 1 
tre dö Gladyatör - ( fucik 
Vals dö konstr - ( GJaı G-
3- Rişild - Uvertür - ( 
res ) 4- Kapris Espanyol "' 
mski Korsakof ) 5 - Mars 
( Ketdbey ) 6 - Norveçyc' 

lık okullarda talebelt!rin üç aylık 1 sodi - No. 1-2- ( E L•" 
ders notları bu ay sonunda verilmiş 21.00 Saat ayarı ve 
Lulunacaktır. söylev. 

21. l O Türk müziği ( 5'S 

tanın İçerisinde kaçak bir ceketle 
arkadaşları tarafından bırakılmış 

olan birkaç rarça eşya bulunarak 

müsadere edilmiştir, lbrahim yaka· 
lanmıştır. G,c~nin karanlığından 

bilistifade kaçmağa muvaffak olan 

· Sığarlar nerede bulundu? lrri ve ş.ırkılar ) 1 
22,00 Konuşma ( Miıati 

kaç~kçılar ehemmiyetle takip edil· 
mektedir ler. 

Necdet Rüştü 

-"A!-ı .. ı 

22, 15 Müzik (Küçük t 
16 - 12-938 Tarihind~ Kadirli· 1- Kontrast (Kari Robreb 

nin .)adi çiftliğinden çalıdan on}edi 
1 

EsıneralJa 1 No. Andant~ 
sığırdan on üçü Jdn Jarm'lca yapı'an go ) ~ - Bir buse için . ' 
takibat neticesinde Ahdüıhadi kö· ( Pdolo To Jti ) 4 - D.:hrl 

Straus ) 5 - E'ldlich alltiO yünde oturan Hiiseyin oğlu danacı 
Ali Bulak, Müstafa oğlu Ziya Yıl· 
dızlve Derviş oğlu Mehmet Gözü· 

Lehar) 6- Baci al Bu"o V 
heli) 7- Kon mit nach A 
- Grafin M uiza - ( E<11ın" .. , 
man ) . Fena .. hazım bir _hastalığın n' ti 1 

cesı olabılır. Fakat sıhhatleri tama· 
miyle yerinde olan kimseler de ha 
zımsızlığın ıztirabını çekebilirler. 

Pişmiş uikler, ,algam, prasa, 
havuç, ka nıbahar, elma, marul, muz 
armut, soğan, çiy domates. Hakikat 1 
te bu liste bütün yeşillikleri ve bü- I 
tün mcyvalar ı ihtiva etmeli idi. Yal 
nız işaret C'tmek gerektir ki olgun· 1 

laşmış meyvaların usare mas kabi I Yüzoluz kilo kaçak su ~uk 
liyeti pek yüksektir. ilkbaharda ve 

1 
müsadere edildi 1 

Şair arkadaşımız Necdet Rüştü 
bir kaç günden beri şehrimizde bu· 
lunmaktadır . Arkadaşımız Lugün 
lstanbub gidecektir . 

büyükte bulunarak alınmış ve üç 
suçlu de yakalanmıştır. Diğer sığır 
!arın da meydana çıkarılması için 

Dikiş makinesini aşırmış araştırmalar yapılmaktadır. 

23, 15 Müzik ( Hafıf u 
23,45,24 Son haberlet 

Niçin? 
Sadece, aynı yemekte, adeta 1 

birbiriyle uzlaşamayacak olan gıda 
maddelerini birbirıne kanştırdıkları 
için. Hakikatte büyük kabahatli sel· 
lülozdur. 

Biliriz ki sebze ve meyvalarda 
'>ol bol sellüloz vardır. Bu sellüloz 1 
hazım cihazından tahavvüle uğramak 
sızın geçer. Fakat tesirlerini gene ic 
ra eder. Mesela, böyle geçerken mi 1 

de ile bağırsaklardaki hazım ettirici 
meya1ardan mühim bir kısmını alıp 
~ürükler. Yo1una devam ederken ze. 
birlerini kendine mal edip tıpkı bir 
pis havayı çekip temizliyen aspira. 1 

tör vazifesi görür. demek ki seJlüloz 
un sırasiyJe iki rolü vardır. Birinci 
rol zararlıdır. 1 

Zira gıda maddelerini temsili ka
bil m3ddcler haline getirecek olan 
usarelerden mahrum edeı. Bu suretle 
de uzuvlarımız için tlum enerjiyi 
azaltıp rüsubu çoğaltır. ikinci rol ise 
faydalıdır, zira bu rol, batırsaklar 1 
dan zehirleri atmaktan ibarettir. 

Sellülozun iyi nesi varsa onu kul 
lanıp kötü nesi varsa onu da tecrit 
etmek için seJlülozu esaslı yemeklere 
kuışt11mamak kifayet eder. 1 

••• 
Bunun için de muhtelif öğün ye 

mekleri şöyle tanzim etmelidir: 

1- Albüminoid, yağ ve hidrat 
dö karbonlartlan mürekkrp temsili I 
kahil ve enerji müvdlidi yeme:tler- 1 

d, n sellülozu çıkarmaL, yani n : seb 1 

ze ve ne de meyva yemeli. j 
2 - Sebze ve meyvadan mürek

kep, yani bilhassa sellü!ozdın mü 
rekkep yemeklerde enerjik Lir 
gıda almamahdır. ideal rejim bir 
sellülozlu yemek, üçüncü bir ener· 
jik yemek, ve bunu takiben dör
düncü bir sellülozlu yemek yemek· 
tir. Bu takdirde ne olur? 

ilk yemekte albüminoidler, yağ. 
lar ve hidrat dö karbonlar bütün 
hazım usarelerinden istifade eder, 
azami nisbette tahavvüle uğrar ve 
iyice temsi\ olunurlar. 

Bunu takibeden yemekte sellü
Joz mide· ve batırsak ifrazlarını ha 
sıl eder, fakal bunun zararı yoktur. 1 

yazın uğradığımız mide bozukJukla· J 

rının sebebi, hazım usarelerini birer l 
sünger gibi emip çekrn henüz olma 
mış meyvaJarın yenilmesidir. 

Ham eıik, ·elma ve armutların 
mas kabiliyeti olgunlarına nisbetlc 
iki, üç ve hatta dört defa fazladır. 

Bazı l•tl•nalar 

Belediye zabıtasının kaçakçılık 
işlerine ba<&n memurları şehir cıva 
unda bir yerde kaçak :olarak kesi· 
ltn hayv nlardan sucuk (irişgin) ya 
pıldıtını haber almış ve ansızın yap 
tığı bir araştırmada yüzotuz kilo 
kadar sucuk bularak müsadere ve 
kaçakçılar hakkında zabıt tutulmuş 

ve adliyeye verilmiştir. 

Kültürde tayin 

Ayas öğretmenlerinden Muam · 
mer, şehrimiz gazi ilk okulu öğret 

menliğine tayin edilmiştir. 

I~ --""', ı-r7 ......... ~~/ Yemenici Bekir oğlu Ahmet, za- ,,."'.,_,.1~ -
bıtaya müracaatı~ sabıkalılardan .._. _______ _.__..s:ıı _ -. 

Haydar oğlu Mehmedin dükkanının I -, J 

kilidine anahtar uydurmak suretiyle 20 K. evvel 938 
içer ide bulunan dikiş makinesinin 
üst kısmını ç~ldığını şikayet etmesi 
üzerine takibat ve tetkikata başlan 
mıştır. 

1 

Gök yüzü açık . Hava hafıf 

rıızgarlı . En çok sıcak gölgede 

18 derece. Geceleri rn az sıcak 
9 derece . 

rınki ı ro~ram . 

Fransanın Y 
gemi inşa•11 

paris : 20 (Radyo) - ~ 
45 yeni gtmi inşa dtirtct 
gemiler muhtelif tiplerdtd;' ~ 
rın dört tanesi 35,000 toP 

11 
.. , 

8000 tonlukta üç kruvaı0 

1 • I konacaktır. 
Yeni bir radyo Is- ,-------------

't k ı 1 Meksika-Almanya 

Bir hidrat dö karbon olan pa· 
tates, nazari olarak . Panzehir ye 
meklerde yemeğe müsaade etme· 
mek lazımdır. Fakat sebzelerin ek· 
meksiz yenmesi güç olduğundan 
patates ekmek yerini tutabilir. Bazı 
kimseler sabah kahvealtısında por 
taka! yerler. Bundan vaz mı geç 
meli ? Hayır, fakat yalnız portaka. 
lın suyunu içmek şartiyle . Blitün 
meyva sularına her yemekte müsa· 
ade edılebilir. Zira mf'yva sularında 
sellüloz yo1ctur . Kahvea'tılarda rt!· 
çele <leğil, f dkat meyva peltelerine 
mÜsimaha gösterilmiş olmasının 
sebebi de budur . 

1 asyonu uru uyor Petrol anlaşması 
------- ı

1 
Üç kilovatlık verıcı 

Cey handa istasyon İzmirde olacak Meksiko : 20 ( Radyo )- Mek
sika hükumeti, Almanya hükumeti 
ile 1939 senesi için yaptığı yeni 
lıir mübadele mukavelesi ile 17 
milyon dolarlık petrol ihracını taah· 
hüt etmiştir . Bu ihracata mubbil 
Almanyada, Ziraat ve Yazı maki· 
neleri vesair ~şya sevkedecektir. 

Adana Sulh ti 
mahkemesi satıf 
murluğundan : 

Ölü Ali Ulvi veıe9t51 

Gökmen ve Abdülkadir ~ 

Ôgle yemeklerinde nohut ve ku 
ru fasuiya çorbalariyle bunları rz· 
ınelcrinden yapılınl çorbalara me
sağ verilir. Çiinkü bunlarda da sel · 
lüloz yoktur. Fakat bu sebeple bun 
lar panzehir yemrklerde yasaktır . 
Yeşil fasulya ile bezciye iyi gıdalar 
değildirler, zira hem fazla unlu, hem 
de sellülozlu maddeleri ihtiva eder 
ler. Bunlörın ancak içlerini ezme 
halinde, unlu gıda olarak yemeli 
dir. 

Meyvalı hamur tatlıları yememek 
iktiza eder. Bunların hamur kısmını 
öj'leyin, meyvasını da akşam yemek 
muvafıktır • 

• • • 
Bu rejimi kabul edenler _ haz 

mı ve bgaddısi muntazdm olmıyan, 
batırsakları ve hazım cihazları ha 

fıfçe bozuk olanlar , yahut normal 
kimseler ise - muhakkak ki daima 
i)i neticeler alacaklardır. 

Besleyici ve panzehir yemtkleri 
sırasiylc yiyenler daha İyi beslenir
ler ve mikroplardan da daha az 
müteessir olurlar • Az zehirlenen 
uzuvlar daha fazla mukavemet eder 
ve ancak tabıi ihtiyarlıkla zaafa 
uğrarlar • 

istasyon 
tenvir 

yolu iyice 
edilıneli 

Ceyhan 20 (Hususi muh lUi im:z 
den)- Kasabamızda henüz dekl ik 
tesisatının kurulma'llış olduğu v~ so 
kakların lüks lambalariyle ten\'ir e· 
dilmekle olduğu malümd.ur. 

Yalnız, kasabanın işlek caddele 
rindden birisi olan istasyon yolu .ıun 
lüks laınbalariyle tenviri çol lüzum· 
ludur. 

Haber alındığır•a göre. Belediye· 
miz yakın la bu yolu da tenvir ede· 
cektir.'ı Kasabdtrıızda imar faaliye!· 
tine devam edilmektedir. 

Kozan'da odun 
kömür fiyatları 

Kozan : 20 ( Husuııi muhabiri 
mizJen) - Kasabamız belediye en 

l.;ümeni toplanarak odun ve kömür 
fiatları üzerinde tedkikat yaparak 
kömürün kilosunu 2,5 kuruştan, o fo 
nun kilosunu da 25 paradan satıl· 
masına karar vermiştir. 

Andll dail•rınd• kar 

Kozana 7 8 kilo metre mesafe 
deki Andil dağla,ına kar ·yağmak 
tadır. 

hmir : 20 lzmir Halkevi tarafın· 
1 

dan şehirde amplifıkatör tesisatı ya. 
pıldı~ını ve lzmirin muhtelif 27 
m ydanında hopnrlörler konuldu· 
ğunıı evvelce yaznvş•ık . Bu trsisa· 
tın masrafı kısmen lznıir Parti Yön. 
kumlu tarafından verilmişti. 

Büyük bir intium ile işletilen bu 
tesisatla törenlerde söylenen nutuk 
lar, toplantılarda verilen konferans· 

lar tamim edılmektedir. Bu tesisa
tın Karşıyaka, Buca, Burnuva, Sey· 

1 

diköy ve Cumaovası gibi kalabalık 

1 nahiye ınerkezlt>ri ve köylerine ka
dar uzatılması için fzmir Komplifi 1 

katör tesisatı yapan müesseseleriyle 
müzıtkere ve temaslara g~çilmiştir. 

Vali B. Fazlı Gülecin teşebbü. 
siyle f Lmirde merkezi Kültürparkta 
olmak üzere üç kilovatlık verici 

bir Radııo istasyonu tesisine doğru 
kııvvctii bir a.1ım atılmıştır. lzmirin 
Kültiirel v~ ekonomik hareketlerini 

Vilayetin her tarafına, bilhas!ia köy· 
leıinı: kadar yayac.ık bu verici is
tasyon için de bir firma ile muha· 

Telsizle idare edilen 
tayyareler 

Tel sizle idare edilen ve yarım 
saat i~inde hiçbir kimse olmadığı 

halde uçabilecek altı tayyare önü 
müzde yazdan itibaren Amerikr:n ha 

va ordusunda kullanalınıya başlana · 
caktır. 

Tayyrreler, ı~rdcki Lir telsiz mer 
kezinden idare edilecek ve istenilen 
istikamete sevkolunabilecektir. Bu 
usulün daha büyük tayyareler. bil · 
hassa bombardıman tayyarelerine 

de teşmili düşünülmektedir. Ve bu· 
nun için yakıqda tecrübelere girişi· 
lecektir. 

Bugün hazırlanmış olan bu altı 
tayyareeen üçü sahillerin hava hü 

cumlarına karşı müdafaası tecrübe 
!erinde lcull rnılacak, diğer üçü de 

tayyarenin muharebe manevraların 
da düşman tayyaresi mahiyetinde 

bere cereyan etmektedir • Bu lstas 
yon açılınca lzmirde yapılabilecek 
üçer liralık küçük radyolarla bu 
istasyonun neşriyata bütün köyler· 
den dinleoebilecektir . Bu hususta 
tetkikat yapilıııaktadır • "İfan vazifesi görecektir. 

ye vekaleten ve nl!f.:JineJ 
Şucf ile Sırrıya ait f-{a 
hal'esir.de kain tapunıJll 
933 tarih ve 94 numar 
yıllı Şarkan Ka7.im Garbı; 
nuben yol Şimalen Ha_~' k 
reıesi ile çevrili ot•ıp uÇ 

. h .k d bi' nenın ta tanı ısmın a ,., 
bir kömürlük bir haf1l 

kuyusu ve hela ve taşlık ; 
ci katta bir oda bir sofa 
lıah bir hela ve 3 cü ~~,~~ 
oda bir mutbah iki bu1 k 
bir sofa ve içerisinde e.e fi 
sisatı ve techizatını n•~ 
sunda bir dut agacı ı:ne 
ğundan bu hanenin şaı 

lesi suretiyle açık arttır111' 
lacağından bu hanerıiP ..
diA-erin in 4000 lira old 

~ur hane açık arttırm• 1~ 
mezat salonunda 23 ...... 
rihine müsadif puartt!:ı 
13 te başlayarak 16,-"' 
ı~si icra kılınacağınd•" p11 
ların yüzde yedi buçll~ 

siyle birlikte mezkur t' 
belediye mezat salol>~ 
bulunın~ları ve daha f•~~ 
almak isteyenlt-rin f-l&J 
meleri baş kitabew-e 
ilan olunur • 



t elefon 

' A .ft 

1 r s 250 s • 
1 n e m a d 

Telefon 

a 250 
• 

Herkesin seve seve seyrettikleri ve beğendikl<=ri mevsimin en güzel Türkçe sözlü , şarkılı , yeni ve eski Türk musikili Ünlü Yazıcı Müsahip Zade Celalin Şaheseri 

(AYNAR OZ K A D 1 S 1 ) muvaffakıyetle devam ediyor 

Baş Rollerde • Hazım • Halide - Vasfi Rıza 

. ~yrıca: Kahraman,Şanlı Ordumuzun 
Localarınızı telef onla isteyiniz • 

yaptığı son (Doğu Manevraları) tekmil safahatiyle 
Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır 
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1 

kızın yaşı 

Kazım, mağa- kat kalbi yumuşak 
a sabah saat on r .... 0 

• Yazan • •• .... ·~ idi. Mendilleı i bağl 
1 ~İtıniş \le o za t Hıkayeci ~ !attıktan sonra kız 
·t ~arıberi etrafını • .... •• .. •• - •• ........ • dan af talep et 
) 

11
'illaktan. sual meden gitmenin 

( llıaktan, kutuları açtırmaktan, doğru olmadığını hisseoiyordu. Fa-
telleri, kumaşları tezg3hın üzeri kat ne:demefiydi?. "Çok mahcubun, 

~ Serrikmekten bir an geri kalma- yapmamalıydım .. , 
ı''· Fakat ö:ıüne getirilen hiç bir Veya " bili ·siniz ki bir nişanlı .. 
'skendisini tatmin edemiyordu. değil mi?,, yahut d:ı, "bir erkek, 
atıcı kıza : ne bicim tabiatlı bir mahluktur.,, 

1
' Bakınız , size belki elli defa diye.bilir miydi? 
jedirn diyordu. Nişanlım kumral. Dışarı çıktığı halde, hc'nüz bir 

t , erı bir parça daha iri, ve iki sa karar vermemis, ve içeriye tt·krar 
4 ·hayır, on saate kadar da yirmi girmeğe de tereddüt ediyordu. 

:~~ basıyor ? anlıyor musunuz ? Sonra t.u mendillerle şimdi ne 
1 Yaşına... yapacaktı? Mı-lahat. yek nazarda, 

~ ~'.Evet efendim, öyleyse kenarı 
1 

şık veya kaba olaıı bir şeyi ayırt 
nı'!lı güzel bir ipekli mendil .. edecek tabiatta grnç bir kızdı. 

l , 'A'llan bir mendil mi?. Vaz 1 Sarı renkli k:;ılın mendiller! bu 
~si . .. . . . ı 
1 k rı, sıze soyledım: Yırmı yaşında hediyeye ne drmezdı ?. 

Urnral .... 1 Bu şekilde diişürıürken Şükriye. 
Genç satıcı kız, kendisine ;:ıykırı 1 

nin mağazadan koşarc.k çıktığını gör 
·r Söz söylemiş gibi kızardı : dü. Ne yapacaktı? Satıcı kız, yanın· 
il -...o 1 b fk" . · ık .. 1 td· Y eyse, e ı, sıze ı • gos- di\n geçerken, bu zorlu müşteriye 

;, Jğiın ~ömlek .. Hani şu ajorlusu?,. gülerek kin tutmadığını gös'eren bir 
~ Gttınıyor musunuz? .. Peki 1. 1 şek=lde baktı. 

' enç kız şaşkınlıktan, bu kararsız Tamam ! bu bakış kendisine ka 
ıterj · 1 d ~ .. 

yı nası m ~mnun e ecf'gını rarını verdi. o~. hal genç kızın ı:ırka. 

rilıernezlikten nerede İ5e aglıyacak smdan koşarak, sabrını tükettirdiğio 
t~ddeyc gelmişti. ' den do'.ayı duyduğu üzüntüyü, ve 

t Bir saatten beri göstere.ligi şeyleri göz yaşlıırmın kendisinde uyandırdı 
entniyen, mendilleri, gömlekleri ğı heyecanı sade ve içlen gelir bir 
rtıHuran bu zorlu müşteride nere şekilde anlattı. 
·~ k . . İd;~ mıştı?. Ne arıyordu?. htdiği Genç kız : 

sı 8 · 1 - Üzülmeyin, ben alışığım, her 
~ lı\~ suallerin cevabı çok basitti. , vakit boş duracak değıliz ya, bazan 
t~ 1 ~ıı·n kararsız r1oğmuş•u. ~ sizin gibi müşterilere de epey rast· 
f'~ •r kı ay annesinin enerjik bir hare- larız. 

~~·~l~ı aydanberı Kazımın içinde ! Ve sonra gülerek ilave etti: 
ıllJ , 1,Uğu karal'sızlığa nihayet vermiş, ! _ Aceh~ işiniz var mı? 

lpah:ıtı oğluna niş1n!ı olarak seçiş - Hay 'r, fakat, lıir buçukt<> .. 

1ı ~ış~ı, Yoksa, Mdahatın yerinde l - Evet biliyoıum. Kun.ral ni 
~,ı ~ tıış:ın'ısı olarak ya esmer, ateş ' şanlının yirmi yaşı ... Kumral nişanlı 

~ıat11 Şükran ve yahut da sessiz nın yirmi yaşı ... Mademki beni mem 
r~ahcup Fatma bulacaktı. İşte nun etmek istivo:sunuz, şuradaki 

I arıgi bir vaziyettt Kazım daima pastacıda birleşeli n ,. 
~ Cqd·· .. d f V . ' 

\r Ut ıçın e bu unur. e bır şey · Bi ı saat müd.Jdle gülJiiler, yüz 
·f ar v d. ş· d' d M Ah 1 
j;r trıı· eremez 1• mı 1 e ela atın mektrn, kürek çekmekten, hayattan 
t ~·ı Yaşına Laim•sı ,folayısiyle bir bahsettiler. Ve hirdenbire Kazım 

rı~~c. alm::ık isteıni--ti. Fakat bir k ~ " 

1 

genç rzdan sordu: 
re N ışin içinden çıkamıyordu. - Fakat şimdi bu mendillerle 
\ ıhı c ise .. Satıcı kızın sinirini ya \ ne yapacağım?. 
~l tri~aktan ziıade, can sıkan bu mü . _ Sizin yerinizde olsam, bunla 
jlt ~ib:? kurtulmak isti yen mağaza 1ı n biriLirine diklirir bir masa örtüsü 
l 1 ışe karışmış genç kız~: yaptırırım. Bu sene bu şekilde ör-
ıl t< ~ ' ~ükriye, neredeyse ö~Je ola- tüler moJa .. Bir yerde gördüm. çok 
~'. ~1 • ~ız yemeğe gidin. Ben ne iste- şıktı. 
QJ ~tırıe bakarım, demişti. Kazım, gt'nç kız.fan ayrıldığı 

"",#, ~ı~likriye d şmya çıkmak üzere zaman serapa enerji ile dolu bir a· 
~91 lanırken, müşteıinin: dam vaziyetindeydı. Bakınız hrlel 

9ii 1 s'Bana on iki tane m ·ndil, hani Gizli ağlıyan, sal>ahtan akşama ka. 
'tiq~ı rMkte köylü mendillerinden 1 dar çalışarak iki pasta ile karnını 
6~· dediğini işitti. 1 doyuran ve buna rağmen güle-,1, her 

~ k emek bu budala adam, bunun şeyden eğlenmek imkanını bulan ve 
l erıdisini iki saat müddc.tle çır· hayatından hiç endişe duymıy<rn Lu 

'~'..1P durınu1lu. Ayşe bu defa ar kız kendisine ne güzel bir ders ver. 

1 C>ı y .1şhrını tu tamamış ve ma. mişti. Herkes Kazımın nasıl bir er 
l 

\ Sahilıine göstermemek için yan kek olduğunu görecekti. Şimdi. 
~~fltnüştü. Ve Mcıahat nişanlısının hediye· 
azım kararsız bir adamdı. Fa. sinin çek orijinal ve o nisbette se· 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

İki Güzel ve Heyecanlı Film birden 

1 
VİCTOR FRANCEN ve EDWlGE FEUİLLERE 

Tarafından yaıatılan güzel ve içli bir fılm 

2 

Heyetanlı ve görülmemiş derecede meraklı sahnelerle dolu 

KUMARBAZLAR GEMİSİ 
Pek Yakında: Pek Yakında 

Sinemanın En Büyük ve Dehakar Şahsiyeti 

POLA NEGRİ 
Senenin en müstesna ve çok hissi filmi 

Şahane Tango 
Şaheserinde Muzurkadakinden çok daha Büyük bir takdir kazanaccıktır. 
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Pek yakında : 

A sr i-Alsa ray 
Sinemalarında 

(Yirmi asrın Güneşi) 
EIJedi Şefimiz Atamızın hayatları, Nutl'kları, F uX, P dramuotun 

al,Jıkları sesli, sözlü muazzam Cenaze Töreni 3000 
10100 metrelik büyüle tarihi eser. 

................. ... ! ....................... . 

Alsa ray 
Sinenıasında 

(Aynaroz kadısı) 
Türkçe sözlü yeni ve eski Türk 
musikisi ile sü~lü büyük komedi 
lstanlml Şehir Tiyatrosunun en gü 
zide artistlerinden Hazım - Vasfi 
Rıza - İ. Galip - Halide Pişkin
Şevkıye - Muammer - Behzat 
Emin Bellinin iştirakleriyle Tiyat 
ıodakinden daha güzel bir şekilde 

filme çekilen 

(Aynaroz Kadısı) nı 
Alsaray sinemasında göreceksiniz 

10091 
._---~--------

- ·-

vimli ve sade oluşunun yirmi yaşına 
kadar neşe ve ("ğlence ile geçmesi 
nin ve gene geç vakte kadar Kazı· 
mın herkese iradesini kabul ettirme 
sinin sebebine bir türlü 2nlıyamadı. 

Kadirli Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 
938/149 

K ıdirlinin Mecidiye köyünden 
olup mirasçı bırakmaksızın vefat e· 
den Muharremin metrukatının hazi. 
neye intikal ettiginden bahsile hazi 
ne vekili Mehmet Akçalı tarafından 
sübutu veraset davası açılmış oldu· 
ğun<lan muris Muharremin mirasçısı 
olduğunu iddia edenler varsa 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
vesaiki le biı likte mahkememize 
müracaatları liizumu ilan olunur. 

10101 

Zayi Mühür 

Mühürümü zayi ettim. Bu mü
hürle kimseye borcum olmadtğını 
ve yenisini yaptıracağımdan ı.ayi 
mührün hükmü kalmadığını ilan 
ederim . 

Kayalıbağ mahallesinde 
Hasan Kızı 

Elife Hatua 

10098 

____________________ ._,. ________ ,_, _____________________ __ 

·ı Her evde, her yerde, her zaman (Şebi( gazozu) IlU 

il 150 numaraya telefon ediniz • 10097 

--
Adana Birinci Noterliğine : 

Asfalt cadde üzerinde kain olup ırıahkeme ilamı ve Noterden tasdik
li resm\ senetle 944 senesi Ağustosuna kadar tahtı icarımızJa bulunan 
arsaya kendi paramızla yapdırdığımız ve namımıza kadastrocadn tescili 
yapılan binalardan biri avukat Şeref Kesim Og-:unun üç seneden beri 
bizden kiralayarak oturmakta bulunduğu ve diğeri yine tarafımızdan 

verilen tercüman Celalın ikamet etmekte bulunduğu iki pavyorıumuzu 
vakıflaf idaresinin hiç hak ve selahiyeti olmadığı ha!de kıraya vermek 
üzere gazetelerle ilanat yapdırdığı öğrenilmiştir. Mezkur binalar resmi 
vesaikle bize ait olup varkıflar idaresinin bunları kiraya vnmeğe lıiç. bir 
selahiyet ve hakkı bulunmadığı ı ve bu idare ile yapılacak mukaveleler 
tanımayacağımız cihetle hiç bir kıymeti olmayacağını ve bu yüzden lcvel
llid edecek zarar ve ziyanımızı vakıflar idaresinden isteyeceğimizi kendi
lerine ve halka ihbar ederiz. işbu ıhbarnameleriınizden aslının idareniz
de hıfzı ile bir örneğinin vakıflar idaresine tebliğini ve birer rirneklerinin
de Türksözli ve Y ~ni Aı:Jana gazeteleri le halka ihbar olunmasını ve birı
nin tarafımıza verifınesini reca ederim. 

245 Adana ve Mersin Fransız Konsolosu 
Beş nushadan ibaret bulunan bu ihtarnamenin bir nushası talep daire

sinde ve ilan edilmek üzere A Jana<fa Türksözü Gazetesine 20 K. Evvel 
1938 10102 

Birinci Noter Rahmi Nihat 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bazı Maddelerden istihlak vergisi alınması 
hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı 

hükümlerini değiştiren kanun 

Aanıırı ı\'o: 3536 

ı\'Pm ta11/ıi: 

- Dünden artan · 

C) Yukarıda A, B fıkralarında yazılı kumaşlardan gayrisinin metre 
murabbaının sıkleti 600 grama kadar (600 dahil) olanların kilosundan 
4 ') kuruş; met'e murabbaının sikleti 600 ~ramdan fazla olanların kilo
sundan 25 kuruş . 

Ç) (ldhalat umumi tarif esinin 104, 108 A ve B, 109, 11 O, 1 l 1, 112, 
113 ve 114 C, Z numara ve pozisyonlarına ve 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 122, 1~3. 124,125 numara ve pozisyonlarına giren bilünıunı) yiin ve 
kıl mensucat ve mamulat ile yün ve kıldan yapılmış hazır eşyanın beher 
kilosundan 55 kuruş. 

D} ldhalat umumi tarifesinin 121 nu:ııarasıııa giren battaniyelerin 

kilosundan 10 kuruş. 
E) İdhalat umumi tarif esinin 126 numarJsına giren ~apka taslak !arı

nın beherinden 25 kuruş, 
Bu Kanunun tatbikatında (\t ve keçi - tiftik hariç - kılından maada 

olan hayvan kılları yün mefhumuna dahildir, 
Madde 4 -· Bu kanun nt>şri tarihinden muteberdir, 
MadJe 5 - Bu kanunun hiiküınlerini yürütmeğe Adliyı-, Dahiliye, 

Maliye, fktisad, Gümrük ve ' inhisarlar Vekilleri memuıudur. 
7 /7 1938 

(SON) 

Kazanç Vergisi Kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

K1111ıırı s\'o: 3~iU Kıılml um!ıı: :JU u 1Y3H 

Nı'şri lııri/ıi: <I -; / 1 <J38 

Madde 1 - 2 S95 sayılı ve 2213/1934 tarihli kanunun üçüncii mad· 
desinin altıncı fıkrası aşığıyaki şi!kilde değiştirılmi.ştir: 

6 - Mahalli hükumetin müsaadesile milli ve beynelmilel mahiyetle 
açılan: 

A) Panayır {fo'uar) ve Sergileri tesis ve idar.! edenlerin cl<le etlikleri 
kazançlarla bu Panayır ve Sergi pavyonlarında teşhir ettikleri malları 
Sergi dahilinde satanların kazançları; 

(Sonu Var) 9583 
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PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI _ 

En az 
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E.n çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
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- Koza 
' 1 t Piyasa parlalJ • 32~5-0- - 35 

Piyasa temizi 
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iane il. 
Ekspres 
Klevlanrl 37 1 40.SO 
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Beyaz 
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çlCIT 
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HUBUBAT 
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Yerli 3,32 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam • 1 
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Dört yıldız Salih 
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o - Simit :-:: c; " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
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üç ..... 
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Simit .. 
Liverpol T rlgraflan Kambiyo ve Para 

20 I 12 I 1938 iş Ba ukasından alınmıştır. 
Pcnc Santim 

Hazır 1-+ 09 l.ireı I==== Rayişfuark 
2. Kanun Va. 72 Frank (Fransız ) 3 31 

4 7ı Mart " Sterlin ( ingilil- ) -5- fi8 
05 Hind hazır 4 Dolar ( Amerika ) 12s j s ı 

Nev~ork 8f2t Frank ( İsviçre ) 00 00 

Dev Jet D t mi ı ) o lJ a ıı 6 c ı f ~ l t t n e K c ıt i ~ } c ı ~ r r' c n: 

f\"a!~ıp" /lc'na i ~'f f nt 1 ıı i nınl:ı · n H n\ht. ldtniui için gös· 
· eri lı cd qla;,I ,, J;; ı ~ ııntrt~İ u~t,,lc \f )<ılı l z ~~naşı idaıcce veıil· 

n d. i Hu mı a harç kışlık dl ise ve palto di ~ in i k: palı zaı f!a t kfi!tme 
)C ı ornq tu . El! lı n e , 3 1 12 ç;: B Ctnrıı ,..~ i gk ii : ~ at 10 da Adrneı da 

"! t ine tdd'. ı i~i \ " ınııc cı tq 1nı«k lcn.i~ )cr e<ı yq>ıl ; cr ~tır. 

Wt.h, tle \t ; r ıtı ~ rrc'tr İ Md :tp H Ac';ra i~ lıt rır rr;o ktzln iıdı 

,, ~' •H : r , Kcq<ı 
0

flC:) <r 1 <ı il: niıc n <: i'eı l dtli oh ıc k göıül fbili r. 

Muvc, lkat tc n r t.l 839,29 LirGdır . 

l.:ıttkli lo ;u İ)ı • hl~k l dge !eıi , riifus teıh n·si \ C lu işde~i ehliyet 
leı ini göstt rir tasdikli vesikaları ile muvakkat tt min "l. llnrırıın vnm mize 
yatırıldığını gösterir makl uz veya Banka ltnı inat rot k tuLunun ve lt klif 
zarflarının vekti muayyenindrn bir saat ev\'eline kadar komisyonumuza 
vermiş olmaları lazımdır. 

Behtr katın maaharç 
Elbisenin Cinsi Kat Muhammen Dikme fi. 

Muhammen 
Bedel Tutarı 

L. K. 
Mtmur elbisesi (seri) 359 8 
Müstahdem elbisesi 383 7 
(Serj ve Şayak) 
Memur paltosu(Kastor )414 7 

Mustahdem paltosu (şayak)392 6 

16 21 - 25- 30 10068 

50 

50 

L. K. 
2872 
2872 

289b 
2548 

, 11 90 

50 

50 

Seyhan Vilayeti Orman Bölgesi Şefliğinden : 
Adedi Kilo Cins ve nevi Belıer adet Mevcut Masrafı 

ve kilosunun yeıı 

muhammen 
~deli 

Lira K, s. L. K. 
i2 Çam kereste 1 50 idare ambarı 
12 ,, Toprak 60 .. " 
7 Çam salma 40 

" 
,, 

489 Çam mrrtekbaskı 16 belediye ve idare 
ambarı 

6650 Çam odunu 75 idare ambarı 
1236 Mahlut kömür 3 " " 

520 Yekun 

Yukarıda cins ve miktarı ve muhamme'l bedeli yazılı muhtelif cins 
de (520) parça kerestenin ve 6650 kilo odunun ve 1236 kilo mahlut kö 
mürün 2490 sayılı artırma eksiltme kanununa tevfikan 9- 12-938 tari · 
hinden itibaren 15 güu müddetle 26- 12-938 tarihine müsadif pazarte
si günü açık arttırma sureti ile Adana Orman dairesinde saat on altıdan 
on yediye kadar satışı icra edilece~inden taliplerin gününden evvel emvali 
görerek ihaleden evvel debozito akçalarır.ı yatırmaları ifan olunur. 

18 - 21 - 25 10080 

Seyhan P. T. T. M. den: 

1- İdare ihtiyacı için 25 X 40 eb'adında 1500 ve 40 X 62 eb'adm· 
da 1500 ki ceman 3000 adet dikişsiz ve ağızları kapsuHu para torbası 
nümunesi veçhile açık eksiltme stıretile alınacaktır. 

2 - Torbaların tahmin bedeli 2100 lira olup muvakkat teminatı 
157,5 liradır. 

3 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasında 31 K. evvel 938 
Cumartesi gürıü saat 11 de eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Taliblerin Lu işe ait şartname ve mukavelenama ile torba nü· 1 

munelerir.i göı mt k için müdürlük kalem şefliğine ve eksıltmcye iştirak e· 
deceklerin de ihale gün ve saatında teminatı muvakkatc makbuzlariyle 
komisyona müracaat ları lazımd ı r .. lıan olu11ur. 

17- 21 25 -30 10074 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe~sese na. 

mına getirilen t n n.ür lt hap. taze ve kc.kulu çaylardarı \.ukuf ve itina ile 
yapılan lıarmanlardır. Heı ztybe göre değİşfn numaralı tert ipleıi vardır. 
Muhtelif ı.:ins ve l Ü) i' llüktt l utu ve pah t!er içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin tfnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kd!eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi dtpolaıı ; I ~tanlul Tahmiscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
a !tında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 
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Beklenilen ''Ateş ,, Geldi 
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Om er 

Sobaları 

Ateş 
Türk anlrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefo:-ı 168 Tel. Başeğmez 

9490 55-90 

a t !U44NJM 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Ya)nı 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazannufflı ~ 

Ôtedcnbcr! sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulalJl r1' 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek mcmnundıl 

Çünkü; 1NCI k olonya'aı ı Paristcn hususi olarak celbcdilen esJP 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80 ) derecelik İnci Limon 
Bir damla sı insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satt, Yeri: 
26 - 30 . •' Oamenh Bankası kar,ı sırasmd• ,.,. 

9988 Feırlhlat ~ncı 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kab 
başlamıştır. 

... 

Adana belediye 
Riyasetiden: 

1 -Asfalt dörtyol ajızından -

kurukoprüye kad.ar olan konglemera 

şosasının tamiri açık olarak eksilt· 
meye konulmuştur. 

2-Keşif bedeli 677,54 liradır. 

3-Muvakkat teminatı 52,50 li 
radır. 

4-lhalesi birinci kanunun 26 ın 

cı pazartesi günü saat on beşte be 
lediye encümeninde yapılacaktır, 

5-Şartname, ~eşif ve sair ev. 
rakı belediye fen müdürlüğündedir. 

lstiyenlcr orada görebilirler. 

6-Ta'iplerin ihale günü muay· 
yen saatte muvakkat teminatlarile 

birlikte belediye encümenine mura· 
caatları ilin olunur. 

8-13 -17 -21 1004 ı 

ı r ,, 
Türksöztl 

Gündelik siyasi gaıete ___ __::...----

Abone şartlar• 
l(utdf 

12oO 
6'fJ 
3oO 
ıoO 

l'l. Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

' ti ,. 

ı - Dış ıııenı l eketle r ıçı -· 
si' bedeli değiş!lleı yalnız P0 

zammedilir. ~O 

2 - llanlaı için ıdarcYc 
caat edilmelidir. 
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M ·d Giiçlıı 
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