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Führer'in · muavini önümüzdeki ay 
Londraya , gidiyor ! ihtidaların da 

londra : 21 (Radyo) - Burada 
•n " "nrıdey Dıspat Gazetesi, Al-

Devtet Reisi Bay Hitltr silahla· : t' ıaı nıa için bit konferans toplan 

~ 1 lcklıf edeceg-ini yaomaktadır 
Yle dem işi ir: 

"BJy H tl!r, Frans ı , İngıllere, 
ny" ltalp ardsınd.ı bır devlet 

~aktı yapılması içın tekliflcrd" 

~~llıi1k niyctindedır. Bu teklifler
Utijn silahların miktarına tahtıdi 
IÜrüJecektedir' Bazı Nazi Reisle· 

!n· 
e •den Şarkı Avrupada bir hare · 

ııle kalkınışına taraftardır. Fakat 

~fiııı_~r evvela Fransa ve lngilte
ırıutalearının ö~renmesini isti

, Bilhassa 1 ngilterenin silfi.hlan-
.nın sırf tedafü oldu~u ve le a· 
•bir maksat bulunmadığı hakkın· 
tııı· 

Bay Hlller ve Oörlng 

•n olmak arzusundadır. ikinci 
n 'b ı didalarında Londraya gele-

cek olan Bay Hitlerin katibi veidman \ fikrini nasıl 

ve dört devlet arasında mü1.akere. caktır. 

karşılanaca~ını araştıra· 

EHRiMiZ 
9iRLiGi 

ÇiFTÇiLER 
KONGRESi 

1 

lftçinin kalklnmasını temin edecek 
sasların tesbit ve tatbik meseleleri 

Süveyş meselesi 
ve Mısırlılar ! 

Mısır Başvekilinin Gaze
tecilere beyanatı 

Kaııire : 21 ( Radyo ) - Mısır 

Başvekili, Süveyş kanalı meselesi 

hakkında bugün gazetecilere şıı be· 
yanatta bulunmuştur : 

ç~ .................... ..................... ~~ 

Sovyet-Japon 
anlaşmazlığı 

*JAPON TEKLiFiNiN 
MÜDDETi BiTTi 
YENiDEN BiR KUVVET 

DENEMESi YAPILABILIR MI? 

Tokyo : 21 ( Radyo ) -
Sovyeı - Japon hükıinıetleri ara· 
sındaki, balık avından doğan ih· 
ıilaf htilti halledilmemiş bulunu· 
ıor. Bu nıeule [iki hükıilneli ye· 
~ıdeıı bir kuvl'et denemesirıe mi 
mecbur edecekıır ? . Bu vaziyet 

1 

i meçlııılılılr . Fukat Sovyeı/er , )a. , 
i puıı lıükıinı~tı taraji11da11 ı ·erılen i 
i bır haftalık ıııüd,/ıt im gecr lıi· t 
i wm bulduğu halde /ıtiliı Japon i 
~ ıcklıfıııe cevaµ vermerlıle• . lııpon 
i /ıiikıimetı Moskova biiyiik elçısine 
i yenıdeıı talımaı gönderdi ve vu· 
* kuu melhuz /ıadi•elerden asla 
• me•uliyet kabul edilmiyeceğini, 

ı 
bu nıesuliyetin 5ovyetiere ait ol· 
dutunu bildirdi . 

........................................... 
1 

Seylabzede evleri 
• • • 
ınşası nıçın 

geç kalmış? 

Türksözii gavtesi direkıörliiğülle 

16-12- 988 tarihli ve 4308 N : 
Törksözü gazetesinde seylapzede ev 
leri için Akşam gazetesinden naklen 
biT yazı dercedilıniştir . bıı yazıda fe· 
laketzed:lerin hala çadırlarda otur
dukları ve evlerin 10 sene sonra ya. 
pılacağı ve bu işle alakadar olan bJ· 
lunmadığı yazılmıştır. 

AMERiKA'LILAR 
Harp borçlarını verıniyenler hariç ol
mak üzere her isteyen hükumete 

BORÇ VERiYOR 
Amerika - Çin mali anlaşmasının 
bilamüddet uzatıldığı ilan edildi 

Vaşington : 21 ( Radyo ) - 1 
Amerika Malıye Nazırı_Morgen Tavın 
Çin:- Amerikan mali anlaşmasının 
bilamüddet uzatıldığını).rcsmen be· 
yan etmiştir . Bu aıılaş.ııa .)amamiyle 

malidir. Çin daima Amerikan dövizi 
alacaktır. tfo miinasebetle M•liyc NJ· 
zırt g Jzetccile:e beyanalta bulunarak 
şunları da ilave etmiştir : 

" Harp borçlarını vermiyen 
Devletler hariç olmak üzere her han· 
gi bir Devlet Amerikadan borç iste· 
yebilir ve· alabilir. 

Nevyork Times gazetesi , Ame
' i.rn Maliye Nazırının bu beyanatını 

mevzuu bahsederek , bunun Japon
yaya bir cevap oldugunu kaydet
mektedir . 

Uzak Şark hadiseleri 

Çan-Kay-Şek be· 
yanatta bulundu 

''MAGLUB DEGiLiZ,, 
Mukavemrt 

harbinin 
diirdiinrii 
ıievre.<ı 

« MILLE'flN BU TESANÜDÜ DEVAM ETTiKÇE. NiHAİ 
ZAFER MUHAKKAK ÇiNiN "OLACAKTIR; JAPONLAR 

ÇOK BÜYÜK ZAYiAT VERiYOR; ORDUMUZUN iTA

ATi SAYESiNDE BiZLER SONUNDA DA GALiBiZ., 

İSPANYA İŞLERi 

MüHiM GÖRÜŞLMEER - " Hükumet bu hususta va· 1 
zifesini yapmıştır. Bu mesele esasen 

1-Seylap zamanında yuvasını 

terkedip Cemiyetimize iltica etmiş 
olanlar bir müddet çadırlarda, cami· 
terde , medreselerde iskan v~ iaşe BiR AYLIK 

itaat kongresine gönderilecek heyet 
Avam Kamarasında da mevzubahsc· 

dilmektedir. Vaziyetimiz, lngilte · 

reııin vaziyeti ile bir degildir. Bu 

mesele Bay Çeııberlayinin Roma

dan avddindcn sonra ciddi olarak 
ele alınacaktır . 

Din saat 14 dı• Çıftçiler Birliği 
~t • 
,~es, yapı!.lı . Ko ıgrrye , V dli 

fiadi Bdysal da iştirak dti. 

ıt" Reisliğine Rifat Gülrk, Sek 

~·~lere Kasım Ener, Ekrem Av 
' ~•idi . Ebedi Şef Atatürkün 

~~ lazizen üç ve Birlik üyrJe· 

; ~ Ölenlere de hürmeten bir da 

1:U~I üt yapıldıktan sonra Kon 
~ •1 •ıııştıı. 
~·~n~rnPyP !r;;r!', idare Heyeti 

p 1 raporu okunduktan sonra 
~ cdıJnıiş , yeni cemiyetler ka 

lıı 1 
!1Öre, Birlik nizamn1mesine 

!C•k . 
'lj m1ddeler h'kkın1a idare 
~ 1~in teklifı kahul edilmiştir , 

1, kalık Birlik bütçesi de tasdik 
ltı tan S'.Jnra dileklere geçil 

• ,\Bu hususta verilen takrirlere 

1 Jarıa buğdayının Zıraat Ban. 
itafınddn iyi bir fiatia alın· 

~~•ftçinin kalkınmasını temin 

11 trıaliyl't fiJtına göre , pa

~,t~ bir fiat tesbiti , köy değir· 
tı k" f ~~· oy yolları ve tele on, to-

trıeselesi ve mücadele üze· 

~~~Un uzadıya müzakere ve 

1
1Şa edildi . Kongrede hazır 

1 
~Ziraat Bankası, Ziraat Mü 

~t z_'.raat Mektebi ile Üretme 
~ .. "1udürleri ve erkanı ve Zi
tıUcadeJe Müdüıü lazım gelen 

ı V· bulunmuşlardır . Yollar ve 
rıı~'' ~ ılaycte düşen işler hakkında 

/ 
'tvfik Hadi Baysal Kongreyi 
~. ttrııiş tir. 
'1lt" 
~Un bu hususlar hakkında 
~u 

~~ ııuevvelde Ankarada top 
, o_lan büyük Ziraat Kon· 

~İ !1ıdecek Çiftçi Birliği Mu 

1 itına direktifltr verildikten 
ıe . 

ı 1-f Çıııı yapılmıştır . N ~ticede 
cyetine lsrııail Safa Özler, 

Kasını Ener, V rlıl:ıi Savaşan,Ekn· nı 

Zdimler vo Fazıı Meto; hesap Mii 
fettişliğire de İorahiın Bıırduroğlu 
ittıfokla seçilmişlerdir. 

- Gerisi ikinci sahiftJe -

Fili,tin konferansına gelince : 

Bu konferansın burada toplanma· 
sını ve müzakerelerin hurada ol 

masını muvaiık buluyordum . 

AVRUPADA KIŞ 

Avrupada 

Anadolu da 

Ada nada 

15 

,____S_J 
_J_ 

1 16 
Avrupada nehirler dondu; karlar 

dün birkaç kademi buldu; 
Dün Avrupa radyoları, bUtun Avrupada şiddeti! bir kı,ın 

hUkUm sOrdUjiUnU haber vermekte va buna dair tafslU!ıtı ne•r 
ediyordu. Muhtellf menbalardan alınan malOmatl e•a§ıya koyu 
yoruz. 

Millet Meclisinde 

Devlet şurası kanuuu 
dün kabul edildi 

Ankara : 21 (Telefonla ) -

Büyük Millet Meclisi bugün devlet 

Şurası kanununun h~ycti umumıye 

sini kabul elmiştir • 

Parla: 21 (Havas)- Avrupa· 
da mUthl• bir k•• hUkUm sUr· 
mektedlr. 

Pariste hararet sıfırın altında 15 
dereceyi, Berlinde 16 dereceyi bııl· 
muştur. Rende büyük buz parçaları 
hasıl olmuştur. Hanıburg'un adalarla 
irtiba '. ı kesilmiştir. 

Büyük buz parçaları suları kapla· 
maktldır. bazı kasabalarda yi.yecek 
ve ıçecek kıtlığı baş göstermiştir. 

- Gerisi ikinci uhifede -

, edilmişler ise de sular çekilince her·ı 
kes tamir veya yeniden yaptırdıkları 
evlerine nakletmişlerdir ikı >eneden 
beri çadırda ~alan hiçbir seylapzeJe 
yoktur. 

2-Toplanan iane ile ili. acil ted· 
birlerler yapıldıktan sonra herkesin 
yıkılan evininin cinsine ve büı·üklüğü 
ne göre fen heyetince tesbit edilen j 
mıktarlar üzerinden evlerini tamir ve- , 
ya yeniden yapmaları ıçin yardım pa-' 
rası tevzi edilmiş ve seylapzeneler 
de evlerini tamir ettirmişlerdir. 

3- Tevziattan tazla artan para· 
nın heder edilmemesi için bahçeli kü 
çük evler yaparak gayri sıhhı şerait 1 
altında yaşayan bir kısım yurddaşların 
kolaylıkla güzel evlere sahip ola bil
meleri için bu paranın mütedavil ser 
maye şeklinde kullanılması ve Hususi 
muhasebe ile Adana Belediyesinin 
senevi 5 bin lira vermek suretiyle bu 
teşebbüse iştirak etmeleri ve araların 
da cemiyetimizın de bulunduğu bir 
birlik tesisi kararlaşmıştır. 

4 - Birlik tesis edilir ~dilmez 
mevcut para ile evler yapılacak ve 
ya hemen 10 senelik taksitlerle ve 
maliyet liatı üzerinden taliplerine sa 
tılacaktır. 

Her sene sa'ılan evlerin taksit 
bedelleriyle Hususi muhasebe ve Be
lediyeden yapılacak 5 bin liralık yar 
dım parasiyle mahalley~ yeniden evler 
ilave edilecek tir. 

5- Teşkili mukarıer birlijl'in Da· 
hiliye Vekaleti yüksek makamından 
tasdıkını cemiyetimiz umumi merkezi 
şart koymuş olduğundan hazırlanan 
birlik nizamnemesi Dahiliye vekaleti 
yüksek makamına gönderilmiş idi bu 
hafta içinde gelen cevapta böyle bir 
mahalle tesisi viiayet hususi idaresi 
ile flelediyenin mecburi ve ihtiyarı 

vazifeleri meydanında bulunmadı~ından 
birli~in tesisine kanuni imkan bulun· 
madı~ı bildirildiğinden mahallenin 
kızılay cemiyeti tarafından yapılması 
cemiyetimiz umumi merkezinden talep 
edilmiştir. 

• 
Mara,al Çan . kay· Şek 

Şanıthay ; 21 (Radyo) - Verilen 
malümata göre, Çın orduları baş k u
mandanı general Çanğ-kay-şek bugün 
Çin hükümet ricalı ile Çin orduları 
yüksek kumandanlariyle bir konuşma 
yaµmış ve şöyle bir beyanaıta bu· 
!un muştur. 

- "Mukavemet harbinin dö•dün
cü devresinin arifesindeyiz, Ordumu
zun itaatı sayesinde düşman bütün 
cephelf"rde daima mağlüp olmak tadır. 
Düşmanın zayiatı çok büyüktür. Ve 
düşman, harekatta büyük güçlük gö
rüyor. Şankşa: Natşa gibi lıüyük şe· 

hirler balen elimizdedir. Milletin bu 
tesanüdü devanı ettikçe nihai zafer 
muhakkak Çinin olacaktır. 

-
/MÜTAREKE ...................... 

Teklif edilecek ! 
Paris: 21 ı l lnvas ı - Amerika· 

<lan gelen haberlere göre. Lim:ı kon· 
fertıns1nda toplanmış olan Amcrikn 

hukumetleri. noel yortuları mUnnse· 
betivle General Franko,·a. ve Barsc
lon 'hukômetinc bir ayl;k mUtnrcke 
akdini teklif etmek niyetinde bulu· 
nu.yorlar . ~ 

Frans12 ecıki muhariplerinden mU
rekkeb bir heyet de b:ışlarında Baş 
Piskapos \'erdiler oldugu halde Bon· 
neJi ziyaret ederek bu mUtareke tek· 
lifine ~ya.rd1n1 etmesini rica etmişler
dir. Fakat Burgostan gelen haberle
.-e göre, General F.ı:ınko hu teklifi 
rededccektir . 

Büyük Kurultaya 
gidecek Valiler 

Ankara : 21 (Telefonla ) - Bu 
~yın 26 sında Ankarada toplanacak 
olan C. H. P. Büyük kurultayına 

Parti Başkanı olmaları itibariyle Va
lilerin de iştiraki icab etmekte ise 
de, tamamı gidemiyece~inden altı 

mıntakadan altı valinin Kurultayda 
bulunaca~ı öğrenilmiştir . 

Kurultaya Cenub vilayetleri na· 
mına iştirak edecek olan içe! Valisi 
Rükneddin Nasuhio~lu bugün bura
ya dahil olmuştur . 

Son Dakika 
• 

DöRTLER MiSAKI 
TAHAKKUK EDiYOR 6- Seyhan Vilayeti yüksek ma

kamı ile cemiyetimiz bu işlerle alakalı 
oldu~unu bildirir bu cevabımızın muh 
terem gazetenizde dercedilmcsini rica 
ederim, 

Seyhan Kızılay cemiyeti 
Reisi C . Ergin 

Londra : 22 (Sabaha karşı) - Romadan Dail Mal gazetesine bildi· 
rildiğine atfen londradan verilen bir habere göre lngiliz nazırlarının 
Romaya yapacakları ziyaret esnasınrla Almanya, ltalya, lngiltere ve Fran 

sa arasında bir ademi tecavüz anlaşması imza edilaca~Jır. 



AMERiKA NASIL 
DÜNYAYA GELDi 

J ş eft:i1 n ır h a lb e ır o e r n l , ........................ -...................................... , 
AS 
ele 

Kalb 2~ 

bahisler!,. ·ilk~ 
Yeni keşfedilen bu koskoca dünya bile 

insanların jhtirasına dar geliyor ----.. - ___ ..._ _____ ..,. ____ ____ ..... - - -

1492 de Kristof Kolomb, ,span 1 şı şiddetli bir muharebfye gırışı 
}a hükumeti namına, yeni bir dünya ı1 yor. 
keşfetmek üzere yoJa çıkıyor. Corç Va~iıı ton 17.32 de Ameri 

1499 da da Amerigo Vespuççi, kanın Vircinya eyaletinde doğmuş-
kendisiııden evvel Kristof Kolombun tur. ve bahası gibi o da, çiftçilikle 
ayak bastığı yerlere gidiyor ve 0 . uğraşmaktadır. Fakat Fransızlarla 
rasmın, onun zanneWği gibi Hindis lngilizler a ı asındaki muharebeye, 
tan olmayıp, yeni bir kıt'a olduğunu kendisini lngiliz hissettiği içiP, işti · 
il an ediliyor. Buraya kendi ismine raki vazife biliyor. 
izafeten de Amerika, diyor: Lakin, 17 55 te lngiliz ordusu 

Amerika kt>şfedilmiştir; fakat na- Fransızlara mağlUp oluyor, Halbu· 
sıl bir memlekettir, neleri vardır? ki, Vaşington Fransızlara karşı, in· 
Bunu keşfetmek için de daha sonra giliz menfaatinden ziyade Amerikan 
seyahatler balıyor. Covanni K<tbos menfaatini miidafaa için çarpışmak-
to ile Sebastiano Kaboto fngiltere tadır. Fransızların galip geleceğini 
hesabına, şimali Amerikada arazi anladığı zaman derhal her iki tara-
keşfine gidiyorlar ve baba oğul, bir fa karşı harekete gt>çiyor. 
çok yerlere ilk defa olarak ayak Neticede Vaşington galip gel-
basnak Labrador'a kadar ilerliyor- miş ve Amerikay1 Avrupa memle· 
la r. ketlerinin hakimiyet inden kurtaracak 

Amerikada vahşi yerlileı in bulun. olan istikbaline do~ru ilk büyük a· 
duğunu keşfeden de Rebastiano Ko dımı <ttmış oluyor. 
bosto olmuştur. Fakat, İngiltere ile Fransa ara. 

Seyyah, yanındaki kafile ile be- sında ki muharebe yine devam e 
raber, 1526 senesinde, Parana ismi diyor. Yalnı, bu sefer Vaşington ln-
ni verdikleri nehir boyunca yürümüş • gi'.tereden ayrı olarak, kt>ndi "ınille· 
ve nihayet Amerika yerlileri ile mes· I ti,, ile çalışıyor. 
kfin bir araziye düşmüştü. I Kt b~k muharebesinden sonra 

lspanyollar, lngilizler, Portekizli 1 lngilizfer nihayet Fransızlaıa galip 
ler ve halyanlarm Amerikayı yavaş 1 geliyorlar ve 8 EyJQI 1830 da Mon 
yavaş fethettiklerini gören Eransa, ı treal lngilizlerin eline geçetek Kana 
bu müstemfekt! paylaşmasında daha da Büyük Britanyanın oluyor, 
fazla geri kalmak istemiyor ve Co- 1 Fakat lngiltere bu zaferinden son 
vacni da Verazzano isminde bir ltal 

1 

ra Şimali Amerikada fazla kalamı 
yan gemisine Şimali Amerika sahil· yor. 
!erini kt>şfetmek vazifesini yeriyor. 1 Birçok eyaletler lngiltereye karşı 

Bu suretle, fngilter~, Frr.nsa, fs. isyan edi}orlar ye Çorç Vaşington 1 
p1nya, Porteğiz ve ftaJya, hepsi A- ı bunların başına geçerek lngiltereye 1 
mcrikada bir yer " almış ve o. taya karşı çarpışıyr. Uzun süren bir mu ! 
prenslikler, dükalıklar, margilikler harebeden sonra Amt>rikalar galip 
de kurmuş ve bu ünvanları İtalyan geliyorlar ve Bü}ük Britanya onla-
asilzadelerine dağıtarak onları ora rın istiklalini tanımayı habul ederek 
1 ara göndermişti, ı Yeni Dünyi'\ üzerindeki t.akimiyetine 

Flkat, Amerikayı iskan hususun son vetiyor. 
d 1 d f ·ı 1 1 Vaşington, 3 Eyiul 1783 te A a en i eri gi rn rıgı tere o uyor. 
Y f d ( 6 merıkanm istıkla'ini ilan ediyor ve aln z bir sene zaı ın a 1 67 <le) 

1 
ı 

ı 1 Af ·k d 50 b · ı kurduğu Cumhuriyetin reisi seçiliyor 

1 

ngi tere r: a an in esır top· 
1 

A k Bugün dünyanın en medeni kıta-lıyor ve men aya gönderiyor. Pun 
f;ıra, Amerikanın zengin toprakların ı sı olan Amerika, işte bu şekilde dün 1 

dan istedikleri kadar altın ve servet yaya gelmiştir. 1 

elde edebilecekleri vaadolunuyor. 
1---·-----------"!! 

- Amerika, yeni keşfedilmiş, l ü- 1 

) ük bir ülke. Fakat, insan ihtirasına 
ne dayanır! Avı upadan muhtelif mil- j 
Jetlerin akını devam etti~ çe bu boş 

memleket de onlara dar gelmeğe J 

başlıycr. Çünkü, mt"mleketin altını 1 

ve toprak altındaki diğer zengin· ! 
likleri gözleri bürümüştür. Aıtık, ! 
Amerikenın ne taı afmda fazla ser · 
vet olduğu hepsi için malumdur. 
ve hemen hepsi oraya ko~uyor. 

Ru mücadelede Fransızlarla Is i 
panyollar bir tarafa geçip lngilizler · 
le çarpışmaya başlıyo. lar. Şimdi A 1 

merikanın bakir topraklarında yalnız 
1 

binalar, fahrikalar, müesseseler değil 
kaleler de yükselmektedir. Büyük 
nehir başlarındaki köptüler birer 
istıhkam halini alıyor. Vapurlar Av , 
rupadan }'alnız insan ve yiyecek de 
ğil, silah ta taşıyor. 

Fransızlarla fngilizler arasındaki 
harp 1754 te en şiddetli safhasına 

giriyor ve büyük Britanyahlar Kana 
dayı Fransızların elinden almıya ça- ı 
lışıyorlar. 

Bu muharebelerde lngi!izle,r Af· 
rikddan getirdikleri esirleri, fo'ransız- 11 
lar da Amerikan yerlilerini kulla · ı
yorlar ve bir müddet evvel harp 
nedir bilmiyen bu iki iptidai kavim, 1 
başkasının hesabına birbirleriyle ı 
çarpışıyorlar. 

Harp uzun ::.ürüyor. Nihayet İn 1 
giliz kuvvetlerinin başına Corç Va 1 
şington geçiyor ve Fransızlara kar· 

satışları 

Milletler cemiyetinin senelik sta 
tistık kitabı neşredilmiştir. Kitapta 
dünyanın bugünkü vr.ıziyetioin muh 
teli; cephelerden diğer senelere na 
zaran mukayesesini buluyoruz. 

Mesela. silah satışının son sene 
lerde arttığı şüpht'sizdir. Fakat, muh 
telif memleketlerden silah ihracati 
en fazla 1937 senesirıde değil 1929 
senesindedir. 1929 daki miktara 
göre silah ihracatı 1932 de yüzde 

25 nisbetinde azalmış, geçen seneki 
yükseliş ise 1929 <lakinin yüzde 86 
sını bulmuştur. 

Silah satışı geçen sene 9 yıl ev 
velkine nazaran yüzde 86 sı kadar 
arttığı halde dünya ticaret hayatın 
daki faaliyet ayni şekilde değildir. 

s 
ı 
H 
A 
T 

Ev işiyle uğraşan 
kadınlar sık ııık bir ye 
derini yakarlar. Kızgın 
ütü parmaklarına doku 
nur. kaynar su ellerine 
dökülür, hü}asa bin bir 
seb~p yüzünden ellerine 

ve vücudlarının bir çok yerlerinde 

yanmaktan doğan yaralar, çizikler, 
su toplanmaları hasıl olur. 

Yanıklarda ilk dikkat edilecek 
mesele yanık üzerine derhal pamuk 

Seyhan grup 
birinciliği 

Sebze_v_e_m_eyve 1 

1 Fiatları Üzerine belediye 
ce etiketler koydurdu 

Şehrimizde y~pılan gurup birin 
cilik maçlarında şampiyonluğu almış 
olan Seyhan bölgesi şampiyonu A
dana idman yurdu futbolcuları dün 
akşamki trenle Ankaraya hareket 

etmiş ve istasyonda sporcular, arka· 
daşları tarafından hararetle uğurlan 
mışlardır. 

Ankaradaki maçlar aym 24 üoci 
cumartesi ve 25 inci pazar günleri 
)apılacaktır. Şampiyon takımımıza 
hayırlı yolculuklar dileı ve iyi neti 
celer almaiatmı temenni ederiz. 

Kaçak bir mevkuf 
şehrimizde yakalandı 

Tarsusun Badras köyünden olup 
hırsızlık ve adam öldütmek suçta 1 
rından mevkuf buJunan ve tedavi 
edilmekte bulunduğu Mersin Mem· 

leket hastahanesinden kaçmağa mu 
vaffak olan Hasan oğlu Mustafa 
jandarmaca yapılan takibat netice· 

sinde şehrimizde Sultan sokağında 
~akalanmış ve Adliyeye teslim edil 
miştir. 

Halkın aldanm;ımasrnı temin 
maksadile belediyece şehrimizde sa 
tılan bütün yaş ve kuru sebze, 
meyve ve diğer maddeler üzerine 
bunların Hatlarını gösterir birer eti
ket koydurulmuştur. 

Koyun Eti 

Kilosuna yüz para zapı 
yapıldı 

Koyun etinin kilosuna Beledi. 
ye encümeni karariyle yüz para 
zam yapılmak suretiyle kırk ku. 
ruştan satı•mağa başlanmıştır . 

Geçi, Sıgır ve Dana etlerinin 
kilosu evvelce stduğu gibi yirmi ' 
beşer kuruştan satılmaktadır . 

Av tüfengile yaralama 

Şehrimiz Çifçiler 
Birliği 

Birinci sahifeden artan -

1 
Adanadan. Büyük Ziraat Kon- 1 

gresine resmi Murahhas olarak S.-fa 
Özler, Kasım Ener, Vehbi Sava i 
şandan maada Recai Tarımer, Ek 
rem Zaimler, Fazlı Meto, Rifat Gü-

lek, Sabri Gül ve Tevfik RamA· 
zanoğJu gideceklerdir . Saat 18 e 
kadar devam eden Kongre büyük 
!erimize tazim telgrafları çekmeğe 

karar vererek kapanmıştır • 

Bir hırsızlık iddiası 

ce JZ de aynı fıkırdC a~~t 
;;;;;;!) niz? bilmiyoı uın. f 

bence muhakkak olall ~· a 
· de' şey varsa, bazı gazetelerimı~ 

118 
d 

bahisleri• başlığı altındaki sut~11 şüncelerini yazanlar biraz safdı ~n~ ~in 
Bu sülünleri hiç okuyor ınııs ~ 

orada neler neler vardır! ? 
- Aceba beni seviyor ırı0 7 tiba 

Kocamdan ayrılayım mı 
·- Nasıl itiraflaşalım? ? 
- Sevgimiz neden ·ıavsad1 ·nı~r 
Gibi neler neler! bütün ~11 

esl
tıpkr, Yeni cami avlusunda~ 1 111pl• mektı pçulardan hazır aşk mek 
almak gibi gülünç şeyleri . d rııı• 

~ Derde düşen şüphesız e 3 l1l 
arar ve onu bulmak için her ts~ 1111 

şmı vurur; fakat şifa bulabilıtle 
kan mı gördüğü yeı leı de... a 

Kalp işlt:ri, hiçbir zar11ret ~ d3~· 
na benzemez. Dünyadaki biillld~1 • fa 

·ı ı ı ' külleri para ile yenmek kabı jıçl~ 
kat gönül işlerini bu yolla hal 'r• 
"Yirminci asrın Allahı paradır; 3ııı• 
her şeyi yapar., diyenlerde çoki t'k 
bu miihihaza sakattır. k jstt 

1 a 
G~nül davalarını halletırıe. i~ı 

· bır 

Gök Araplar köyünde oturan 
Dede oğlu Gani, çiftliğindeki evi 
nin kapusunun meçhul şahıslar ta· 
rafından açılmak suretile on iki 
parça eşyasının çalındığını şi~ayet 
etmesi üzerine çalınan eşyaların ve 

hırsızların meydana çıkarılması i· 
çin tahkikat ve takibata başlan 

mıştır . 

yen, kadın - erkek herhangı şııd~ kara 
1 nın takip edeceği en iyi yolla'. · h• fa 1. ı ·tıııı a ı Aynaya iyice bakmak! mu 11 f<eS, d . 

İki et kaçakçısı daha 
yakalandı 

1 

kındaki intibalarını bilmek! J ernı 
'ıeın· yoklamak! . i y• ır 

işte bu üç yolun hedeflerııı • I sure 
kından görmedikçe, aksaklıkl3~~ııı c S .. 
lamadıkça şuraya buraya baş' ~ltıir 
manasız olur. ~ıBd • 

Bu üç yolun birleştiği n~o 1 
şudur: Hayat öl~üsünde ıevaııııı 

Y eraiden fırınlar 
açılacak mı? 

Saimbeyli kazasının Ayvat kö· 
yünde oturan lsmail oğlu Kadir 
kırda avlanırken attığı av tüfengile 
ayni köyde oturan Mstafa oğlu Ali 
nin yaralanmasına sebeb verdiğin 
den yakalanmış ve tahkikata baş· 

lanmıştır • 
Döşeme mahallesinde oturan A · 

• li oğlu Hasan ve Re,adiye mahalle 1 
sinde oturan Mehmet oğlu Arif ad 1---

tANGOHEfi 

Sıhhi ş,.raitl hait bulunmadık· 
!arından doltly• evvelce kapa!ılmış 

bulunan bazi fırın sahipleri Belt" 
diyeye müracaat ederek fırınlarını 
isl&h ettiklerinden bahisle açılma 
sına müsaade istemişl~rdir. Fırın· 
culaım hu müracaatlerı Belediyece 
tetkik edilmektedir 

Ağır 
• • ceza reısı 

iki kişi birbirlerini 
yaraladılar 

: .. --- --
l<aralarbucağı köyünde oturan 

ameleden Yusuf oğlu Mehmet bir 
kavga fonunda ayni köyde otur~n 
Şükrü oğlu Abdutlahı sağ omuzun
dan çakı bıçağıyle ve Abdullah da 
Mehmedi so a ile başından ağır 
surette yaral~mışlardır. Her iki suç· 
lu da şehrimize getirilerek Mem!e 
ket hastahanesine yatırılmışlardır. 

la~inda iki kişinin kanara dışlnda 
hayvan kestikleri göıülmüş ve hak 
larmda zabıt tutulmuştur. 

Teşekkür 

Babam Ömer Reıidin ölüm(l 
münasebetiyle acılarımıta >4tirak 

' edt'n ve cenale törehine ~elmek 

1 

zahmetinde bulunan candan dost · 
larımızı. ailece teşekkürlerimizi su· 
narı! • 

Tarık Ümer 

I RADYO. 
1 

• BugUnkil progra111 -

12.3ô Türk muziki (şarkıla;~r-
ı3.0Ö -'aat ayari ve habt' ı) 
13.10.14 Milzik (dans plakla' f• 1 İşler 
18 30 Türk mtiziai (inct'58 ~ 111 Bu ' 

e t s• \' 
18.5§ Konuşma - (ziraa ıerJ t 

1 t 

Temyiz mahkemesi rapörtörlü 
günden şehrimiz ağır ceza mahke 
mesi reisliginc'.c tayin edi)ditlni yaz 

Bir savan hırsızı 
yakalandı 

! __________________ __ 19.15 S t ,. . . haber Ye s· aa ayarı ve 5ı ı 

19.25 T .. k ·· ·ğ· ( ince ~llıle ur rr.uzı ı j. 
'ırı 

rnış olduğumuz Ahmet Şükrü Esen 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır. Ken 
dilerine bu yeni vazifderindede ba 
şanlar dilr!rİz. 

Söğmek yüzünden çıkan 
kavgaların sonu 

ı 
1 

Süleyman oğlu Ahmet Yalçın '. 
Kaya adında birisi Mahmutpaşa ha- ı 
nında yatıp kalkmakta olduğu. oda- I 
dan Ali oğlu Duruşmabızıo bu sa· 
vanını çaldığı iddia ve şikayet et ! 
mesi üzerine suçlu yaka lanmış ve 

, 

tahkikata başlanmıştır . 

Köpeklerin öldürülmesi·· 
Hamit oğlu Mustafa Ôzkan adın- ne başlandı 

da biri kendisine Söken Must<ıf a 
ojlu Samiyi bir gün sonra tekrar 
muayenesine liizum görülecek dere 

cede ve Bekir oğlu Ahmet a lındd 
birisi de Salih oğlu Mehmet Ali 
Dt:mir Hicabiyi on iki gün le iyi 

atacak derecede başından sandalye 
ile yaraladıklarından yakalanmış ve 

haklarında kanuni muamele yıpıl 
mışlır . 

-----··-
1929 dakinin ~üzde 34 üne düşen 
umumi ihracat •geçen sene : ncak 
yüzde 44 de yilhelmiştir. 

Belediye veterinerliğince çarşı 
ve mahalleler arasında dolaşmakta 
bu'unan seı seri köpeklerin öldürül· 
mes"ne başlaomışlır. 

21 K. evvel 938 

Gök yü .ü açık. Hava hafif rüz 
karlı. En çok sıcak 19 dcrt'ce. Ge· 

etleri en az sıcak 8,5 derece 

YANIKLAR 
koymamaktır. Y dnan yeri açık hava 
karşısında bırakmak en doğru hare. 

ket olur. Eğer yanık pek faz.la değil 

se onu temiz ve sokuk suya basfır. 
mak, yahut üzerine soğuk suya bas 
tırılmış pamulc koymak acıyı azalt 
mağa kafi gelir. 

Sonra yanan yer üzerine, eğer 
deri kalkmamışsa, yaih bir krem1 

'1 

yahut daha iyisi Asit pikrik koymak 
lazım 

( Asit pikrik lıer ev<le bulunması 

lazım olan bir mahluldur ) Eter ya 

nık daha fazla ise yanan yeri soğuk 
su ve sabun ile temizlemeli, üzerine 

alkol sürmeli, daha sonra kireç suyu 
ile karıştırılmış zey1İnyağmdan yapı 

lan bir merhem süı melidir. Daha ağır 

Avrupada kış 

- Birinci sahifeden arlan -

Vasatı hararet sıfırın altında 15 
dir. Ölenlerde vardır. Elberi Refain 
kumpanyası seferlerini talil etınişlir , 

Mosksva: 2 l (Tass) -'"" 1-tararet 
burada sıfırın altında 18 derecedir. 

Roma: 21 (Stefani)- Vertedlk 
kon alında buz parçaları yüzmektedir. 
Karlar birkaç kadem irt.İaı bı.ılmuştur. 
Trenler pek seyrek ve bin miişkilatla 

işlemektedir. H ıraret fahrnhayt da 23 
dir, Rasathaneler, bu soğukların no 
el sonuna kadar devam edece~ini 

haber veriyorlar. 

İngilterenin itirazları 

Londra : 21 (Radyo) - lngiliz 
maliye nazırı hükümetin müsaadesi 

alınmadan ecnebi memleketlere ik 
razalarda bulunulmasının yeniden 
yasak edildiğini söylemiştir. 

yanıklar için evde yapılacak bır ted· 
bir yoktur. 

Doktora mürac~at etm .. k ve ya. 
kın bir hastahaneye gitmek icap ed 
er. Yanık yerlerin azmaması ve- de 
vamlı yaMlar haline gelmemesi için 
istirahat etmek ve biJhas· s yanık 
ellerde ise bir kaç gün çalışmamak 
fa ydahdır. Yanık yerine üzerine eriş 
parafin sürmek veya KolJodyon ile 
kapamak suretiyle de mikropların 
yar4dan kana karışmasının öniine ge 
çilmiş olur, 

fash - devam ) t5ır e 
20.00 Müzik ( kiiçük ork ld A.I 

galası ) (~~d l'h 
1_ - Kayzerin Katirina- ıdkô ~: s~ 

Katniğ ) 2- Ballerina - (tt t df tdı 
·· nfall d %rı • ter ) 3- Pavane pur un e Sirı1 ~ ı 

fünt - (Morid Ravl"I ) 4 - prtıl ~er 
sing, sing Vôgelein = (Paul. e t 
5-Cavatin - ( R -ıff) 6-l<le;~,O tı ~ak 
lodie (Rransız [G:othe) 7.-de ~e j:~.>' 
fon solo- vals- 8- Tanıeo ıh 
zen - (C-ı:emik)' Nafı' ~:11• 

21.00 Saat ayarı ve tı 

1 ~ ~ ıa 
söy ev a h~ll ı~ti . 
21.10 Temsil - ( Fatrfl tı 

'~d' mahkemede- komedi) ~11,r 1 

21.20 Türk müziği ( şıır ~Ct t 
saz eserleri) Çqy 

• t 
22.15 Konuşma 111rı . Ş" 
22.30 Müzik ( bir optr• !lqt 

) 
. ~1 ~~ 1 

mamı 11 ıırı r '1 

2:J.45.24 Son haberler ve Y :ıtıı 
program. 

Bay 
·1'91

1 

Pek 'yakında Kors~ e'e 
giderek nutuk söyh1 ıe~ı 

O gıııe. ~· 
Paıis: 21 (Radyo) - vr .. de~1 . 

1 
Fransız başvekilinin önürn~~eceı1110 
ym ikisinde Korsikaya gı 1ıık § 

v~ orada büyük siyasi bir rı~iclt~ 
Jiyeceği ve oradan Tunusa 
ğini yazmaktadır. bıosl1 

Dahiliye kıdeın ta ) / 
ııı ı• 

Ankara : 21 ( Teltf011 111iılef 
Dahiliye Vekaleti, idare 

3ll,ı'r~ 
mizle diğer Dahiliye rnerfl ıı•tı' 
aid 1939 kıdem tablosunıJl'I 
lığına başlamı~tır . 

a~ı 

·~· iş 
~-t 
\ı 
beş 
'lık 
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A s • Al a r a y 
ALSARAY 

Telefon 
212 

·ıis· ·llkkanun- Eb~di Şefimiz, Ulu Atamızın hayatlarından l>ir çok kıymetli hatıraları, bizzat kendi ağızlarından Nutuklarını, dinlemek, ve mtıkaddes Cenazelerine İstanbul-lzmit-Ankarada 23-llkkanun

Cuma akşa-
~,, yap1lan muazzam Törenin FoX - Paramunt Şirketleri tarafından Fılme alınan sesli , sözlü tekmil safahatını gösteren ( 3000) metrelik tarihi eser 
gi 

~· ına l akşa- ( 20 A s r ı n G Ü n e ş i ) 
tarihi eseri mutlak görmesi lazımdır 

telefonla temin edebilirsiniz. Her iki sinema 
Atasını seven her Türkün bu muazzam 

Kişeler her vakıt açıktır . Localarınızı 
müteaddit sobalarla 

mından 

itibaren 
ısıdılmaktadır . 

10106 
ısr 

es~~ 
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Dikkat: - Asride ha gece Halkevi temsili vardır. ( Aynaroz Kadısı) Alsarayda gösterilecektir. 

Orman emvali satış ilanı TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

Seyhan vilayeti Osmaniye Ormın Bölge şefliğinden: 

l<arabükte 
8 

s\\l' t demir çimento f ah· 
iste' ti kası kuruluyor .. ,. 
il' ' 

ııd~ ~kara: 21 (Telefonla )-Ya 
h; f;ıaliyete geçecek olan Ka· 
s · d de~İr fabrikasında artac~k 
l' eınır curufundan çimento ıs 
ı 1 

suretiyle istifade etmek mak · 
1118~ ~ Sümer bank Karabükte 

0 
ltıir çimento fabrikası kura 

ıı 1 

t~bl şeker 
~rtkalarımız 
\aata ilkbahar
q başlanacak 

:k~r.a : 21 (Telefonla' - Hü. 
ij~ıı.ıo; yeniden inşasıha k~ur 

1 rı) . 1kı şeker fabrikasının bırden I 
r•' 'şletine mar l ayında ba~lana 
98ıi ~ ~u ~fabrikaların haıiçten ge 
ıerl ' 1 tarüri olan tnah:emesi İn-
5,ı eye sipariş edilecektir. 

;ıleketimizde şrker sarfiya 
~il ld rsır' ~ e tıtzaran çok artmış o u 
,~ Alpullu, Uşak, Eskişehir ve 

~d U ~ bulunan dört şeker faLri
dk ı ~ hsalatı ihliyaca kafi gelme 

df 1edir. 

Si~$ ~lıtı İçin istihl~k f azlosı, hariç
,eıl I lq ~t getirtilerek temin o1un-
e ııı .ır, Bu şekilde yapılan ithalat 
k!o tı ~<lklt ge~ tikçe çoğalmaktadır. 

9 111 
~(r' i~ .Yapdacak şeker f al>rikala 

dlıh'la!fitı Ti.i: kiyenin şeker ih-
ar<' İl:n. fazla o 1 acakı ır. Fakat 

~ tıde genişliyecek ihtiyaç, 

3pı~ t. ~aruri büyük stokların vü· 
t~lıtiirrıesi için buna lüzum gö 

1
,,' ~cJlr, 

1 

~~t taraftan şeker fabrikala-
t~ay ve kahve için kulla

ıll 1" ~·ı 9ekilde hazırladığı temiz 
1 ar .. d 1 d ~ . . ~i ~,. ıçın e c e egmcamış 

,ı~ r~ ·tlerj çok rağbet görmüş-
r lıııı Lu şekerler kiloda iki 
~~lad 
'r ır . 
~1 ş 14ker fahrıkalarımızın in. 

Büyük bir tavuk 
çiftliği kuruluyor 

Ankaıa: 21 (Telefonla)- Ziraat 
vekaleti orta Anadolu çiftçi ve köy 
lüler için damızlık cins horoz, tavuk 
ile kuluçkalık yumuı ta yetiştiı mek 
maksadiyle Ankara orman çiftliğin 

de büyük bir ta\ uk çi ftliği tesis 
etmektedir. 

Seyhan vllayetinden: 
-1 Vali konağına alınacak (3710) 
ilç bin yedi y•ir. on lira muhammen 
bedelli mobilya açık eksiltmesine 
tayin ve ilan olunan vakıtta istekli 
çıkmJdığından satın alma işi pazar 
!ıkla yapılacaktır . 

2 - Pazarlık, 939 sene İkinci 
Kanurılmıın altıncı Cuma günü saat 
on birde Vılayet daimi encüme 
nihde icra c d ilf cek tl; . 

1 
j 

ı 
1 l 
ı. 

İki Güzel ve Heyecanlı Fılrn birden 

1 
VİCTOR FRANCEN ve EDWlGE F'EUiLLERE 

Tarafından yaratılan güzel ve içli bir fılm 

2 

Hey<'t:anlı ve görülmemiş derecede meraklı sahnelerle dolu 

KUMARBAZLAR GEMİSİ 
Pek Yakında: Pek Yakında 

Sinemrının Eıı Büyük ve Dehakar Şahsiyeti 

POLA NEGRİ 
Senenin en müstesna ve çok hissi filmi 

•' 1-> 
ı:.oa 1 

Tango Şahane 
Şaheserinde Muzurkadakinden çok daha Büyük bir takdir kazanacaktır. 

10094 
3 - Mııayyen vakıtt"o evve 

yatırılm!;; bulunınısı lawn gelen 
muvakkat pey parası ınikd::ırı (280) 
iki yüz seksen liradır . 

İsteklilerin pazarlık gün ve sa. 
atında ya bizzat bulunmaları veya 
noterliktcan musadd:ık vekaletname· 

,----~--

\ 
1 

yi haiz bir vekil 1 ulundurmaları la· ı 

zımdır . 
10108 l 

r' T--(-~-!n-~-e-lik-. -.~-"-i~~ l; 
Abone şartları 

---·--------!"------------------------------------------· 
Elektrit 

.. 
radyoları 

-...... 15- 2000 metreye kadar her 
tulümevci alır. 

Lambaları son sistem kırmızı 

tiptir. 
Bataryalı cinsleri vardır. 

.Evrendilek kitap - K 0/o 
Gtevi 

1-4 G. A. 10104 

Kuruş 

1200 
600 
:wo 
100 

ı. 
t!•.--------------------------------------------

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

; 1 

t 

l ı 
ı - Dış nıeıııl!"kelle için Abone , 

bedeli degişınc1. ya!n11. µosta masrafı 
\ 

zaımnPd ilir . 

2 - l!iinl ıı ıçiıı 

caat ed ilnıelidir. 

idareye müra~ 

l 

-----·-----------·-----------
DOKTOR 
---------

İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 
Miislüın 

İskan dairesi 
aparhmanıoda 

Hastalarını hergüıı sabahtan akşc-ma kadar kabul eder . 

yanında 

5-26 10040 

------------------------------------------------------· ~~ fiatlarında bundan iki 
~I Yapılması takarrür eden 

itY' 'tı~ .. kuruşluk lenzilalın icra· I 
,e~ Un kılacakht . 

Bu akşam son de fa yalnızı 

Alsaray 1 
Sinemasında c ......__ 

etr· -----
·r 

~I . \,, 
·~ı.,~ 

(g~\ Jt'k--· ------. 
~~ e 1 a ve müesse 
dı' t 

1 ~· 
' 

il~ 
~ lbuzaafa ve Amerikan u 
i Vakıf muktedir bir muha 
ş 
arıyor. Arzu edenler 214 

•11tırnarasına müracaat ede. 

(Aynaroz kadısı) 

(Doğu manevraları) 
1 

-------------4--------"""""--------------------~----. 
DOKTOR 

Ziya Rifat Tümgöı-en 
Görmeyenleri~ gör~bil'.nesi, gören 1 
)erin tekrar gormesı ıçın son fırsat 

1 

Her gün hastalarını · Abidin paşa caddesinde 125 nu· 

ı ınaralı muayenehanesın .e a u ı e eş ıs 1 
unutmayınız • d k b l ·ı t h. 1 

Bu akşam ı l ve tedavı eder ; 
Yalnız A!saray sineıııasında J 

------ -- ..::~ı:.-----1_0_10_7 _ _____ 9_8_11____ 26-26 g. a. 

Cinsi Hacmi Ster Kilo Muhammen vahit fiyatı 
Kuru çam M3 D3 Lira kuruş 

enkazı odun 800 3600 00 12 oniki kuruştur 
1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Kara Üce orma

nmdan 3600 kental mikda.rında :Curu çam enkaz odunu satışa çıkarılmıştır. 
2- Satış 2-1-1939 günü saat 15 delpaı:artesi günü öğleden sonra 

Arttırma dairesinde pazarlık ile yapılacaktır 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı on iki kuruştur 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Osmaniye orman idaresin · 

den ve Seyhan orman çevirge müdürlüğünden alınır 
5 - Muvakkat teminat otuz iki lira kırk kuruştur. 
6- Satış unmmidir. 

10109 22-24-27-29 

Çaydan, Kahveden daha ucuz ve sıhhi 
OLAN Şehir Gazozunu l Ç 1 N i Z. 24 şişelik sandıkları 

50 Kuruş mukabilinde evinize kadar gönderilir. 150 numaraya tele-

fon ediniz. 1-3 10103 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kanununda bazı Kazanç Vergisi 
değişiklik yapılmasına 

Kımıııı ı\'o: 347U 

dair kanun 
Kabul tarihi: 2Vı611938 

Neşri tarihi.: 91711938 

Dünden artan · 

B) Panayır (Fuar) ve Sergilerde lokanta, dansing, bar, birahane, 
kahvehane, g3zino, lünapark, sirk, tiyatro, sinema vesaire gibi eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerin buralarda temin ettikleri kazançlar; 

C) A ve B fıkralarında yazılı olan şahıs ve müesseselere bağlı ola
rak sergi dahilinde kullanılan memur, müstahdem ve işçiler. 

(Yukarıki fıkralarda yazılı istisnalar bir ay İçin muteberdir. Ecnebi 
tebaanın bu haktan istifadesi mensub ol fokları Dtvletle Tür ... iye arasın
da mütekabiliyet esasının cari olmasına bağlıdır.) 

Madde 2 - Aynı kanunun 3 üncü maddesinin 16 ıncı fıkrasına 
3258 numaralı kanunla eklenen fıkra şu şekilde değiştirilmiştir: 

Seksen kuıuşa kadar olan işçi gündelıklerile 120 kuruşa kadar olan 

gündeliklerin seksen kuruşu. . . . 
Madde 3 - Aynı kanunun 3 üncü maddesine aşağıdakı 22 mcı fık-

ra eklenmiştir: 
22 - 7/6/1935 tarih ve 2767 saytlı kanun ile Kıztlay Kurumuna 

verilmiş olan monopolün işletilmesinden mezkur kur .mca elde edilecek 

kazançlar. 
Madde 4 - Aym kanunun 7 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası a~a-

ğıdaki şeklide değiştirilmiştir: 

Şirket halinde olmayan bankalar, bankerler, bankerlik muamelele~ile 
uğraşan sarraflar, ve taavün sandıkları, idhalat, ihracat ve beynelmılel 
nakliyat korni;isyoncuları, komüsyon üzerine muamele yapan ticaret ve 
fabrika mümessilleri, ecza deposu işletenler (Drogistler), fabrıkalar. mat
baalar, transit depoları ve antrepolar, bt'heri 300 tondan fazla vap~r 
işletenler, Bina Vergisi Kanunu mucibince (hamamlar ve fırınlar h~rıç 
olmak üzere) gayrisafi iradı 2000 lira ve daha fazla olan yerlerde tıca
ret ve san'al yapanlar (iki bin liranın hesabında Belediıe veya köy sınır· 
lan içindeki dükkan, mağaza, depo iradlan dahildir.) Nüfusu 25,000 den 
yukarı yerlerde idhalat ve ihracat ticaretile iştigal edenler, nüfusu, yir 
mi beş binden yukarı ,-erlerde faaliyet icra eden her nevi komüsyoncu· 
lar (yaş meyva. yaş sebze ve taze halık üzerine İş yapan kabzımal ve 
madrabazlar ha iç,) Sirıema fılimleri alım, satım ve icar, isticarile iştigal 

9583 
edenler. 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA - - KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Ko-za - '"-8 25 ~ ~,-8,75 

ı ~-
~ 

' Piyasa parlata _!I 32 35 
Piyasa temizi • 28 31,50 

-ıane-1. - -
iane il. 

-Ekspres --
Klevland 37 1 38,50 

YAPACI 
Beyaz 

-Siyah 1 1 -ı 
" 

. 
ÇIGJT ----Ekspres 

1 iane 
>-

Yerli "Yemlik" 
1 " 

"Tohumluk,, 4,12 5 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs -3,75 1 --, 

.. Yerli 3,32 

1 
- --- Mentanc --.. 

Arpa 1 
- -

-- --Fasulya 1 
Yulaf -' - -Delice 
Kuş yemi ---· Keten tohumn o 

Mercimek 
Susam • 

UN ---· Dört yıldız_ Salih 
... üç .. .. :.s .::: Dört yıldız Doğruluk ' «! 

.:.1. 'ı:: üç ..2 c .. • 
o - Simit :: -;; " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
('I ()o 

r-- üç ,, 
" 

Simit .. 
Liverpol T t-lgrafları 

21 I 1.2 I 1938 
Pene Santim 

Hazır 5 13 
2. Kanun Va. 4 n 
Mart " 

4 76 
Hind hazır - 4 10 
Nevyork 8 31 

'lldıimann 
~ 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

ı:;;;ı 

I= --
Rayişmark 

Frank (Fransız) 3 31 
Sterlin (İngiliz ) - 5 88 
Dolar ( Amerika ) 125 76" 
Frank ( isvicre) 00 00 

Nauman 

Di'<iş ve nakış makineleri 

Düur< nın r r. tanıııınış ve bı-ğ<'nilmiş 

uıakinelı·ı idir . Feııni tek anıül ve 
zeraf d bakımından e nısalıne kal kat 
faıkti r . 

ideal ve Erika 
Yazı makinelerı 

Noumann fabrikası ma 
mulatıdır ve dünyanın 
hirincisidir . Sağlam Vt' 

çok kullıınışlı olan bu 

yazı makinf'lerini res rı i 
dev .. ir vr lıustı!.İ n Üf'S 

sesclr ı tc rcıh :ı n kıı hı n· 

maktadırhı r . 

Adana V ! lıa\ a lisi accn 
lesi · Hükumet cadde · 

sinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

56 9490 

Telefon - 168 

---------------------------------------------------~ 
1 Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastaraıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahltyin saat 12- 8, öğleden sonra 

\ 2 - 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Osmaniye Belediye Reisliğinden : 

Osmaniye kasabasının Elektrik tesisatının yapılması ıçın 8515 lira 
20 kuruş keşif bedeli bulunan alçak tevettür şebekesinin yapılması aş:ı 
ğıdaki şartlarl.ı 12/12/~38 günön len itibaren (21) gün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

1 - 85 ı 5 lira 20 kuruş keşif bedeli bulunan kasabanın alçak tevet. 
tür şebekt>si montaj ve malzemesi keşif ve fenni şartn:ımt:sine uygun ola 
caktır . 

2 - Fenni şartnıme ve projeyi ve haritaları görmek istiyenlcrin be 
lediyemize müracaatı. 

3 - Eksiltme 2/ 1/ 938 günü pazartesi saat 16 da belediye dairesinde 
ihale olunacağı, 

4 - Eksiltmede açık pey sürüleceği. 
5 - ihale bedelinin 0/0 7 buçuğu muvakkat teminat olarak alınacak . 

tır. ihaleden sonra 0/ 015 şe iblağ edilecekti,., 
6 - lsttklilerin alçak tevettür şebekesini fenni bir şekilde yapma

ğa salahiyeti f .!nniy~yi h1iz ol fo1drnnı dair N ıfıa v.!kaleticıdcn veya her 
hangi bir vilayet Nafıa direktörlüğünden ve5ika getirmeleri lazımdır. 

·ı - Alçak tevettür şebekesi ihale günündt-n itibaren üç ay zarfında 
bitirilmediği takdirde mültahhidin kat'ı trrr.inat parası irat kaydolunacak 
ve ayrıca mültahhid hesalıına Btlediy< ce ikmal olunacaktır. 

8 - Şcbtktnin fenni şartname ve projl!ye uygun oldutu Nafıa veka
letince tasdiki müteakip ih~le bedeli Belediyeden tediye oluna:aktır . Tas 
dik masrafı Belediyeye aittir. 

9 - Şebeke fenni şartname ve proj~ye uygun olmadığı ldkdirde be· 
lcdiyece müteahhit hrsabına ikmal olunacaktır . 

18 - 22 - 27 - 31 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarına kabule 

başlamıştır. 
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ZIRARii100CASi 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Ya 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları 

ôtedenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bu od 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnu 

Çünkü; iNCi kolonya'arı Paristen hun•si olarak celbedilen e 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80 ) dereeclik inci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve g<)ğüs darlığından şikayeti 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki Lir şifadır. 

&atıf Yeri: 
27 - 30 Oemenh Bankaeı kar,ı aıraaınd• flfö 

9988 Feırlhlat ~ ncl 

Albayrak - Mustafa Nezih çat1 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe~ 

mma getirilen tn müntehap. tııze ve kckulu çaylardan "ulcuf ve ,' 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertiple•' 
Muhtelif cins ve büyüklükte ~ulu ve pahtlcr içerisinde sahlır. 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih 
etiketi nefaset ve halisiyetinin ltminatıdır. 

Adanaea : Ali Riza Kcl!eşeker ticarethanesi ve iyi cins -
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanlul Tahmilicnü No. 74 ( Kurukah 

altında ) 
Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . 

9959 

Adana Kulübü Başkan-
11ğıudan : 

Kulül>ümüıün yıllık kongresi 
nin 26-12 - 938 pa1artfsi günii 

sut 18 de toplanaca~ı ilin olunur. 

2 10096 

Ankara radyo neşriyah 
[fıe 200 ila 2000 metredeki) 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

ile 
ctinleyinizl 

35 Lira 
En ucuz, en temiz \ ' C en güzel 

(5 lamba kudı et inde 3 adet çi ~ t va 
zifel i lambalar'a mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rwı Su/ı lı Sıırar 
No: 11 A, Belıekli kilise sokağı 

30- 30 996-ı 

•• ııt 
Adana Ziraat ıvıe 
Müd iirlüğünden: 

1 besio'l 
Ziraat Mektebi ta e t6 

tırılac:tk harici elbiselik 2 . 
k ~ .. h .. ı·· une•• me t pte mu ur u num k•ıit' 

hereke fabrikasınin 510 beli" 
maralı lacivett renkte ve 

11 
resi 450 kuruş muhalll111~ j 
kumaş 231121938 tarihind t ti 
9, 1/939 Pazartesi günü ... ı.f 
eksiltmesi yapılmak üzere~ 
müddetle açık eksiltmeye t 
tur. Eksiltme Vilayet Ziı•~ı11• 
lütürıde toplanacak satırı • ~tı'• 
syonu tarafınlan yapıla~• 

istekliler bu müddt
10 

mektepte mevcııt mühii~ le'· 
yi ve şartnamı0yi görebilı•~ 
gün i 0/0 7 ,5 nisbetınde de ,,,~ 

tıt " ...ıt talarmı mal sandığına ya lıJP'" 
siyona müracaa tları ilan ° 101a' 

22-28-31-~ 
- iid .... 

Umumi neşriyat 111 .. 

Gu··çl~ .... Mdcid .,,.... .. 
Adana Türksöıü 111'' 

1 


