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omadaki son lıô.dise dolagısig le Musolini 
Londraya 
gidiyor! PARiS MATBUATI 

TEŞ PÜSKÜRÜYOR 
Ciyano da Duçeye 
refakat edecek 

Pari~ : 2 (Rad.,yo) - Romadtm 
gelen habcı-lere göre. Bay Musolini 
ile haaiciyc nazu•ı kont Ciyano, Çen· 
ber)ayni Romaya ziyaretinden c:onra 
Londraya giderek bu ziyareti iade c· 
dcccklcrdir. Siyas'I mahnfildc bu iadcı 

ziyaret turlu tutlu tefsirlere yol aç
mıstır. Bununla beraber hiç kimse 
kat.'\ bir knnaat izharında bulunama
mntkadır. 

~'"•ız b•rr• 
.. dlklldlll 
~'"den asla 

'~natılamez .. 

"Roma bizimle anlaşınak 
istemiyor! buna 
li'e'sabına teessUf 

italyii 
ederiz,, 

= 
Tunus, Korsika avazeleri çok beyhude bir feryattır; 

Fransada cesaret, vezife hissi bozulmamıştır ViNDSOR 
DÜŞESi 

'd 

1 t~~: 2 (Radyo)- İtalı·d Jı,ıriciy<= 
~onı Cıyauonun paı l;mı('ntoJ.t-

t~lı P.ııis m ı•buatıncfa gcnış tef. 
~of açmışhr. Matbut1l, ltaly;.n 

la,, ·r ı ·r ı · il un.t , unrı avıı1.clcrıyle 

~~lllQya gidrşlcrini çok m<nıidc.r . 
111 ve bunun hcıkıki mahiyetini j 
~lsını tcşribctınek tcdirlcr. i 

,1tlcr ezcümle şöyle demek 1edir:' 

"Prlinsa, ltalyadıaki nümayişleri 
le karşılayor. Çünkü Fransa 
Politika muvazenesi uğrunda 

Kral ailesi tarafın dan 

resınen tanınacak 

Eski lugiliz krnh Vind~or dukası 
önümüıdeki Noel yoı tusunu misafir 
olarcık Londrada ıcçircceği hakkında 
ki haberi, lng liz gaıelelcrinc bir 
mektop göndererek Lekzip etmiştir. 

lng-iliz kralının di~·er kardeşi 
Gluçc8tCr dukası Parise giltigi zaman 
Vindsor dukası ile de g-örüşmüştü. 

~ok sever şu bilinmeliki, Fran
llrct. enerji ve vazife hissi 

•ıtııştır. Fransa herhangi bir 
Eı•vclki giinkü lı(idiselere sahn~ olan Romadarı bir giirünüş 

Eski kral \Ahtım tcrkedipmemleke· 
tinden ayrıldıktan sonra bu ailesinden 
biri ile ilk görüşmesi olduğu için 
artık bnrışhklarına hükmedilmiş ve 

• \ ~'rşısmda şöyle diyebilir 1 

1{~'tc? Dur! 
'•Bu tezahürler mert!ttepdir. Bu 1 

kanaatte ittifak ediyoruz. Öyle anlıyo 
ruzki ltalya bizimle anlaşmak istemi· 
yor. Buna, Italya hesabın:l teessüf e-

,~fd.tı mebusları bizim sefirimizin 
tti llaziırları önünde açıkça kor 
1~11 ~1lsl diye bağırdı. Fakat biz 
t Ulak asmayız ! ,, yoruz. ll<ılya açık konuştu, işte bizde 
tııatbuat, şöyle devam etmek açıkça cevap veriyoruz: kimseden ko~ 

• kumuz yok! 

ANSADA iTiDAL 
~ VDET EDiYOR 
kişi mahkemeye sevkedildi,mev
lardan bazıları da tahliye edildi 
~dye , Parlamento grubunu içtimaa davet etti 

'"ı -•t • : 2 ( Radyo ) - So•yallat grubu bir beyanname ne•· ;to. HOkOmelln hattıhareketlne dair yapılan protestolar 
, tur. aa,vekll Daladye parlamento grubunu içtlmaa 
~ikaı Brua bugü,n Başv~~- Daladyeye. bir 

fLARIN BA YRAMl 

tosıavyada 
lta.nı edildi 
d' 
i 1 nıahalleleri ateş-
faili er tevkif edildi 

b~t~J: 2 (Radyo) - Yugos ; 
~1.1tınin, 20 inci yıl dönümü 1 

\ tiyle büyük tezahürat yapıl 
~ti ~; ~Uaızam alaylar tertip 

~ ~t · lialkın neşesi hala de· 
t ltıektedir. 
?te Hırvat lideri, taraf· 
~Yrama iştirakten menet· 
Ctttı~n üzerine Krallık bir 
~· 1ftir. 
' it 
~~ 'nubaf ıı teşkilatına men· 
Yt~· adam yahudı mahlllc· 
~. 1 Yere ateş vermiştir. 

tıaj •• .. .. h"f d uçuncu sa ı e e -

" 

Fransız ba•v•klll Daladye 

heyet göndererek, Radikal Sos 
·yallstler için bir ıslahat pro· 
Jeal tanzim edlllp kendllerlne 
verllmealnl lstemlflerdlr • 

Son grevler münasebetiyle tev
kif edilen 430 kişiden çoğu tahliye 
ediimiş , bunlardan ancak , 50 kişi 
mevkuf kalmıştır.Nisle bugün küçük 
hadiseler olınuştur • 120 kisi tevkif 
edilerek mahkemeye scvkcdilmişlir • 

Rlbbentros'un ziyareti Edvardın yakında t ngiltcreye döne-

Paris: 2 (Radyo)- Alman harici· ceg~~5şö::~~Ç!~b~;r~;:ış~ı~ Pariı.e 
ye nazırı bay Ribbentrop hilküınetin 

1 
gittiği zaman Vindsor dukası ile gö· 

daveti üzerine pazartesi aunu 
6 rüştü. 

Parisi ziyaret edecektir. Fransız rica 1 Londradan bildirildiğine göre 
liylc Ribben!rop arasında müzakereler Çemberlayn, bugünlerde yapılacak 
yapılacaktır. 1 bir kabine toplantısında eski kralla 

Londra: 2 (Radyo)-· Ribbentrop ne görü~tüklerini nazıd;ıra anlatacak 
un Par::" seyahatını, matbuat büyük 1 ve bu toplantıda Vtndsor dukasının 
ehemmıyetle karşılamakta ve bu vazi · t' h kk d b. k ·ı ek · 

1 
vazıye ı a ın a ır arar verı ec . 

yetın son Italyan hareketi karşısında f 
manalı olabileceğini kayd etmektedir. ır. 

Diğer taraftan,ingiliz kralı aJtıncı Car· 

l cun Vindsor düşesine resmen 1'altes 

AVAM KAMARASINDA unvanım vetdiği söylenmektedi.r. Vind 
sor dukasını karısı Altes unvanıyle ta-

şaya nı dı.kkat nımakla beraber bu unvan kadına 
resmen verilmiş değildir. Bu sıfat an· 
cak kral ailesine mensup olanlara 

bir takrir ! verilmektedir ki düşes «cıltesıt sayıla 
cak olursa, bu suretle aileye kabul 

Bir mebus Alman 
sanayllne çok bU. 
yUk bir :rekabet 
açılmaeını istedi 

Lond,a : 2 ( Radyo )- Bir me· 
bus Av.ım Kamarasına çok şayanı 
dikkat bir takrir vermiştir . Mebus 
bu takririn.f r, lngiliz sanayii ile Al . 

man sanayiini rakamlı olarak muka· 
yese ettiktc!n sonra İngiliz sanayiinin 

azamt'Iİ nt:ticı!sİne varmakta ve fa- 1 

kat Alm.:m sanayi ıbracatınrn İngiliz 
saıı<tyİ ıhracaımdan üs~ün olmasına 

l>ir mana veremediğini binaenaleyh 
İngilız sanayi ihracatının faikiyetini 
derhal temin lüzumu gay~siyJe ha
rekete geçilip fngiliz endüstrisini 
teşkilatlandırmak zaruretine işaret 

etmektedir. Bu takı ir gelecek celse· 

de Avam Kamarasmda müzakere 
edilecek ve talebin icra ve tatbikı 
cihetine gidilecektir . 

Suriye meclisi 

İngiltereye hücuın ediyor 

edilmiş olacaktır. 

Bundan sonra eski lngiliz kralının 
da İngiltereye kabulü ve saraya g'İr· 
mesi tabii karşılanabilir. Çünkü duka 
krallık tan istifa ettik tt:n sonra «altes» 
unvaoını muhafaza etmişti. Fakat, ka· 
rısına b J unvan Vt'rilmedikç İngiltere 
ye dönmemeğe karar vermiştir. 

Bugün duka unvaoilc, eski f egiliz 
kralı kardeşlerinden soııra, dördüncü 
mevkic gelmektedir. Fakat karısı c<al· 
tes» tanınmadıkça düşes sarayda o· 
nunla beraber yer alamaz ve sarayda 
ki diğ<"r kadınbr karşısında eğilip 

selam ver meıler. 

Vindsör Düşesine '• Altes ,, un· 
vanının resmen tanımasını bizzat es
ki Kral istemiş ve: bu la'.cbe valide 
Kraliçe Mari ile Başvekil Nevil Çem
berlayn de müzaheret etmişlerdir . 
Buna mnkabil lngiliz aristokratların• 
dan bir kısmı Düşese bu unvanın 

verilmesine şiddetle muarızdır. Fakat 
Kralın, muvafakat edeceği kuvvetle 
zannolunuyor . 

Bununla beraber, eski Kral İnril
lcreye ancak kıştan sonra gidecek· 
tir ve kısa bir müddet kaldıktan 

sonra tekrar Fransaya dönmesi ihti· 
mali vardır . 

Vindsör duk .ısına Kanada veya 
Cenubi Afrika umumi valili~i gibi 
bir vazife verilmesi de mümkün gö· 
rülmektedir . 

şiddetle protesto etmiştir. 
Şam: 2 (Hususi muhabirinıi1.deo) 

Suriye meclisi dünkü toplantısında 

Filistinde tatbik edilmekte olan İn
giliz rejimini tenkit ve bu hareketi 

icabında Şamhlar Filistin Arap. 
ltarına yardıma dabazn imişler! 

Zigana - Vavut yolları 
inşaatı da neticelendi 

•• 
TURK NAFiASININ 

•• •• 
BUYUK ESERi ! 

Ankara : 2 (Telefonla) - Türk l Zıgana dağında 17 kilometrelik 
Nafiası eserleri arnsına büyük bir tane kısım dağlık araziden geçtiği için bu-
da ha kattı. Nafıa Vekekaletiıniz, e· raya yekdiğerine tulani demirle bağ-

hemmiyeti günden gi.ine artan İran 
transit yolunu çok mükemmel bir şe

kilde tamamlamıştır. 

Son defa bu yol üzerinde tamam- ı 
!anmamış olan 46 (kilometrelik kısmı 
da 380644 lira sarfedilerek bitmiştir. 

Yolun Zigana dağına tesadüf e. 
den 17 lkilometrelik kısmı işin siklet 
merkezini teşkil etmektedir. Bu kı. 

sımda eski yol güzergahı tal<ip edil
mekle ~beraber birçok tevsi ve Viraj 
tashih" \'C taban ıslahı Yl'P•lınıştır. 

Hundan b;ışka 75.77 inci kilornel
relrr ara:,ında \'ôıki o!aıı nıiilııııı bir 
he) elan da bertaraf cdilmiı?tir 

Şehrimizde 

lanmış, bir sadame neticesinde beş 

altı tanesi birden çalışacak 2500 adet 
betonarme korkuluk babası dikilmiştir. 

Gene Ziganada, kalesi çan ve ge
mici feneri ile mücehhez bir sığnak 

binası yaµtlmıştır. Bu sığnağın bir e· 
şi Kop dağında da yapılmıştır. Yol 
boyunca Zigana-Vavul ve Kop dağ
laıı nda yolculara tipi zamanında reh
ber olmak üzere 234 kar levhası ve 
otoınobıl kazaiarının önüne geçmek 
için ek \'iıailaıa 130 adet hcynelmilcl 
işaıct levha! m konmuştur. ,Yolurı. 

halkın ençok iştifodc edebileceği yer
lerine .ıltı tane çe~me yapı l ınıslır. 

• • 
ışı 

Dün akşam bir kısım halk ekmek 
tedarikinde müşkülata uğradı 

Bundan hirkaç gön evvel bele· 
diye tarafından ekmek fiatlarının in
dirlimesiae fırıncıların itiraz ettik· 
lerini, fakat belediye t'ncÜmt'nİnİn 

bunu reddettiğini yazmıştık. 

Bu tesir altında olmalı ki dün 
akşamüstü şehrin birçok mıntakala· 
rında fırınlarda ekmek lıulunma. 

mıştır. 

Fırıncıların iddiasına göre, 
fabrikalarm un fiyatları beiediyenie 
karar verdiği fiyatla ekmek satma· 
ğa mfisait değildir. Bundan dolayı 

eğer imkarı varsa belediyenin bu 
tazyiki daha evvel fabrikalara yap· 
ması lazımgeldiği icabetmektedir, 

Esasen ekmeğin bir kilosundan 
yirmi para tenzili şeklen halkın le· 
hine görünse bile hakikatte hiçbir 
fayda temin :etmemektedir. Zira ek. 
seriyeti ameleden ibaret olan şeh-

rimizde bir kilo ekmeğin mübayaası 
yirmi parayı aramak çok defa müş· 
kül olduğu gibi, bilhassa yarım ki· 
lo ekmek aatın alanlar küsuratı ge-
ri vermeğe imkan bile bulamamak· 
tadırlar. Bugün birinci nevi ekme· 
ğin kilosu 8 .5 kuruş olduğuna göre 
dört kuruştan sonra on para almak 
veya otuz para geri vermek ekseriya 1 

imkansız olduğundan müşteıiler bu· ı 
nu almadan geri gitmekte veya bu 
hal, lüzumsuz münakaşanın açılma· 1 

sına sebeb olmaktadır. Halbuki va· 1 

sati yevmiye heş torba un işliyen 

bir fırın için bu fark iki buçuk 
liradır. Ve bu da ancak kendileri 

nin yegane kazancıdır. 

Bundan başka yeni narktan do 
layı Konya, Ereğli, Aksaray fabri

kalarından daha yüksek vesıflı un 
getirteuler yeni vaziyet karşısında 
dahilden un tedarikine mecbur olduk 
larmı, yalnız yE'rli fabrikaların un· 

çıkmaktadır. Buna nazaran dün 
başlayan buhran herhalde inceleme· 
ği icabettiren bir vaziyetin mevcud 
olduğunu göstermektedir. f.ğer ha 
kikaten iddia edildiği gibi bu fiat 
fırıncıların aleyhine ise birer vatan· 

daş olmaları itibarile bunların da 
hakkı gözetilmelidir. 

Esasen yirmi para noksanına 

hamur ekmek satın almaktan yirmi 
para yukarısına pişkin :ve nefis ek

mek satın almak netice itibarile müş 
terinin aleyhine degil; 'lehinedir. 

Vekalet emrine 
alınan vali 

BAY 0STÜNDAG 
YERiNE TAYIN 
EDiLEN L0TFI KIR
DARIN MEMURIYE 
Ti T ASTIK EDiLDi 

lstanbul valisi Muhiddin Üstün. 
dağın vekalet emrine alındığını ve 

yerine Manisa valisi LıJtfi Kırdarın 
tayinine karar veıi!Jiğini yazmıştık. 

Bu mevzu hakkında Ulus arkada· 
şımızda gördüğümüz; son haber 

şudur: 

İstanbul valisi B. Muhiddin Üs· 
tündağ'ın vekalet emrine- alınarak 

lstanbul valiliğine Manisa valisi B. 
Lütfı Kırdar 'ın tayinleri hakkındaki 
kararname yüksek tastike iktiran 
etmiş ve kendilerine tebliğ yapıl

mıştır. 

Dr. Lutfi Kırdar Gergi.ikte 1888 
de doğmuştur. İstanbul tıp fakülte· 
sinin 1913 senesi mezunlanndandır. 
ve göz hastalıkları mütehassısıdır. 

Jarı işlendigi takdirde şimdiye kadar İzmir memleket hastanesi göz 
çıkarılan nefis ekmeğin teminine im- hastalıkları mütehassısı ve C. H. P. 
kin kalmadığım da ~ileri sürmekte· vilayet idare hc:ycti azası iken Kü. 
dirler. tabya mebusu olarak seçilmiştir. 

Bizim eski yaptığımız tetkikata Mumaileyh 28 ağustos 936 da 

göre son günlerde ekmekler evsafı· 1 Manisa valiliğine tayini dolayısiylc 
nr kaybettiti gibi c;ok defa hamur · ;meLusluktan istifa etmiştir. 
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Devlet bünyesinde gençlik 

G( r• k c1 ı n dıHİ geıt ı ~e otat~ İ ile- idare olunan mili< tludc devlet 
l ötün hı\ \et menbaını genç nf slin kendi rejimini benimseyerek hükumet 

bünyesinin kuvvetli temellere dayanmasında arar. 
içtimai kiitl,.nin nüvesini te~kil eden aile yuvalarında bile, ana, baba 

nın bütün gaptli; grnç uzuvlarının münevver, mütekamil bir sıfatla ye
tişmesine muteveccihtir. 

Binaenaleyh cemiyet, millet ve devlet hayatında istikbalin bütün ümit . 
!erini taşıyan genç neslin bir rüçhan hakkı ve miistesna bir yeri vardır. 

Halkçı, inkilapçı ve milliyet esasları üzerine müstenit Kemalist rejimle 
idare olunan Türkiye Cümhuriyet ind~ ise: Onun banisi Ebedi Şef Atatürk 
kendi reji mini, bütün ümitlerini derin bir imanla bagla yıp güvendiği 
gençliğe emanet etmiştir. 

v~ bu emaneti duyduau heyecanın samimiyet ve azameti karşısında 
miibarek gözyaşfariyle ıslattığı Mt clis kur süsünden bütün milletine bir 

vedia olarak ha}kırmıştır. 
Türk genci ona kıymet veren Ulu Atasının muhabbet ve güvencine 

layık olduğu derecede asil ve seciyelidir. 
Türk genci çalışkandır, Tüı k genci inkilabın nesilden nesle asırlarca 

uzayıp yürümesine köprü kuracak kadar metin bünyelidir. Herşeyi ba · 
şarmağa, her ileri hareketi hazmetmeğe müstaittir. 

Mütevazidir. Tevazuu kadar icabinda mağrur, gururu kadar da lüzu
munda hürmetkardır. Her büyük Türkün, memleket merıfaatlarına matuf 
her hareketin etrafında toplanarak çalışmayı da krndisine en büyük bir 
şeref bilir. 

Fedakar, maddi ihtiras ve menfaatlardan azade, inkiliibrn hadim bir 
kölesi gibi feragatle çalışmıya amade bu münevver kütleyi tutmak,' kal
dırmak, onu layık olduğu yüksek mertebeye eriştirmek bir vatan \ e bir 
istikbal borcudur. ou biz büyüklerimizden bir rr.em le ket i şi olarak 
bekliyoruz .. 

f .. Tilih~ .. bah;:i:;···1 ................. -......... . 

KA 

Doktor Muzatfer Lokman 

Nedir? 
Mahiyeti 
Tedavisi 

Kanser hastalı~ı ·--K·a•n•s·a·r-h•a•ft•a•s·ı-b•u•g•u•n•ş-eh-rl•m-tz•d•a-b·a·ş-. 1 
insanın her tarafında lamıştır. Bu hafta içinde hasta ilk hakkm-
olabilen ve bilhassa 40 da alAkalılar tarafmdan birçok neşriyat 
yaşından sonra bir takım ve toplantılar yapılacak, konferanslar 
kabarcıklar halinde baş verilecektir Gazetemiz bu münasetle •eh· 

1 
'h t t rlmlzln tanmmış doktorları arasmda bir 

ayıp nı ay~ orası ç~ . anket açmıştır. Aşağıda Ankara NUmune 
kurlaşarak bır yara halını hastahanesi röntgen mUtehassısl ve rad 
alrı~kd bübüyfn bir ur 1 yom şefi Dr, Şemsettin Ustel taralmdan-
ş~ 

8
m e baş ar

1
:. . . yazılan bir yazıyı bulacaksanız: 1 

unun usu u ıçın _ 
şimdiye kadar bir mikrop ı 
veya bir amil tarif edilmemiştir. bir çok dahili ilaçlar tecrübe edilmiş 

1 

Bu tümörler kanser hücresi deni- İse de bunlar ncak mazarra tan zi. 1 

len hücreleıin bir araya gelerek te yad: bır fayda vermediği için vakit 1 

kessür etmeı:iyle olular. g~çırmernesi için hu gibi ilaçlara da 
Ancak bu hücreler vücüdun ta- tevessül edilmesi bir an evel bakiki 1 

bii hücrelerinden farkı vücut kaide tedavi olan ameliyat veya radyote-
lerine uygun şekilde tekessür etme rabiden elde edilecek neticeyi uüak-

lerine mukabil kanser hücreleri bu laştırır · 
kaidelerde uymayıp krndibildikleri O halde kanserden kounmak için ı 
gibi dalbudak salacak şekilde bü aşağıdaki alametler nazarı dikkate 
yür]er. alınmalı, ve vücutta her hangi bir ur 

Bu hücrelere anarşit hücreler veya şişlik vukuunda hemen müte· 
de denir. Kanser hali tabiisine hassıs kimselere müracaat etmelidir. 
bırakılacak olursa ile,ide vücudun Çok defa başlangıçta ağrı yok-

muhtelif yerlerine kan tarikiyle ya
tur, 

yılır. 

!, 

1 Şehir ' .ı ..... ..-ı .......... , 
j ~mu!!'.i me~li~ 1 ŞEHRiMiZiN iKTiSADf 
uyellgı seçımı ' VAZi~ETi NEDiR ? 

ı 

On kaza da bitti. Partimi) 
namzetleri müttefikan 

seçildiler 

Şehrimizde evvelki gün akşam 
üzeri Cümburiyet halk partisi salo l 
nunda umumi meclis üyeliği seçiminin~ 
yapıldığını ve partimiz namzetlerinin i 
ittifakla seçildiklerini vazmıştık. 

Adana kazasından mada diğer 
dokuz kazada da seçim yapılmış ve 
parti namzetleri ittifakla seçilmişlt r· 
dir. On kazadan seçilen üyelerin ad. 
larını aşağıya yazıyoruz ve kendile· 
rini kutlular ve muvaffakiyetler di 
leriz. 

Adana: 

ihracat 1,207 ,90R liralık; 
itlhalat ise 690,513 liralık 
Şehrimiz Ticaret oda•ı ay nlhayatlerlnde n••r•tmakte ol

dulu fehlr ticaretine ald istatlatlkten 
dUn çıkarmı,tır. 

Tefrlnevveıe ald olanı 

Bu ı.tatistlk Uzerlnde yap
tılımız tetkik eonu. aldıAımız 

rakamlar funlardır: 
Teşrinevvelde bellibaşlı madde

lerden Adanaya 552.587 liralık it. 
halat ve aynı ay içinde beJlibaşlı 
zuaı maddelerden 1,207,953 lira. 
hk ihracat yapılmıştır. 

Eylu1 ayı zarfmdaki ithalat ise 
690,513 liralık, ihracatte 743,735 
lirahktır. 

!Birinci orta okulda 

Dün Namıkkemal için 
bir ihtifal yapıldı 

Namıkkemalin olümünün ellinci 
yıl dönümü münase-betiyle düa birinci 
orta okulda bir tören yapılmış ve 
okul direktöril B. Sabri Güzel tarrfın Bayan Şemsa fşcen, Fabri Uğurlu, 

Nevzad Güven, Sabri Gül, Kasım 
Ener, Doktor Salim Serçe. 

Ceyhan kazası: 

'Bir kaçakçı ehemmi 
yetle takip ediliyor1 

dan Namıkkemalin hayatı ve eserle 
ri hakkında talebeye bir konferans 
verilmiştir. 

Bayan Leman Dince!, Hamdi 
Keskin, Süleyman Uğur, İsmail Dalh 

Osmaniye kazası: 
Dede Gürsel ve Nuri Kaya. 
Dörtyol kazası: H. Hilmi ve Os-

man Kelli. 
Bahçe kazası; Hasan Çanga ve 

Osman Burgaz. 
Kadirli kazası: Sabri Dincer ve 

Dede Kaya. 
Kozan kazası: Bayan Tiraje Yü· 

regir, Zeki Akçalı, Hilmi Çamurdaa. 
Saim beyli kazası: Tevfik Yı!di

rım ve Ahmet Yarpuzlu. 
Karaisalı kazası: Feyzi Uldaç, 

Ahmet Keçioğlu, Ali İnan. 
Feke kazasından; Şerif Barış. 
Bu suretle vilayetimiz umumi 

meclisi öyelerinin sayısı üçü BayAn 
ve yirmi dördü Bay olmak üzere 
yirmi yedidir. 

Tarsusta umumi meclis 
seçimi 

Tarsus : 2 ,Hususi muhabirimiz. 
den) - Şehrimizde umumi meclis 
üyeliği seçimi yapılnıış ve adlarını 
aşağıda bildirdiğim parti namzetleı i 
ittifakla se.;ilmiş!erdir: 

Baltalı Zeki, Salih Gül<"ç, Sabri 
Aydm, Doktor Celal Ramazanoğlu, 
Karaca oğlu Mustafa. 

Buruk köyü altında beş kaçakçı 
gezmekteler iken üzerinde asker 
elbisesine ben:ıer elbise bulunan at 
lı bir şahsın bunların yanına gelerek I 
yanlarında bulunan bu.tün kaçak eş 
yaları alarak savuşduğu ve bu ka 1 
çakçıları serbest bırakıldığı haber 
alınmış ve bu adam jandarma ve 
gümrük süvari gurubu tarafından 
ebemmiyetle takip edilmete baş-

1 lanmıştır. 

Şehrimizde balık bolluğu 

Son günlerde dalyanlardan şch 
rimize çok miktarda muhtelif cins 
balık getirilmekte ve kilosu 15-30 
kuruş arasmda satılmaktadır. 

2, ı. Kanun 938 

Gökyüzü kapalı, bava hafif rüz
garlı. En çok sıcak 21 derece. Ge
celeri en az sıcak 11 derece . 

ve büyük bir ihtisasa nmütevakkıf 
olduğu için bunu ancakbu işle meş. 
gul mütehassıs kimseler yapmak· 
tadır. 

İki esrarcı 
daha yakalandı 

Mehmet oğlu Aziz ve Hüseyin 
oğlu mahmud adlarında iki kişide 
onbeş santiğram esrar bulunarak a 
Jmmış ve kendileri hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Nişanlanma 

Matbaamız tertip kısmı arkadaş· 
larımızdan Bay lsmail Tuf ao ile Bay 
Ahmet kızı Bayan Besimenin nişan· 
ları evvelki akşam hususi davetlileri 
arasınd~ yapılmıştır. Gençlere saa· 
detler dileriz. 

Köylerde iki yaralama 
vak'ası oldu 

Ali Hocalı köyönde oturan Meh· 
met Ahit ve Aziz ve lbrahim bir 
köpek meselesinden çıkan kavga 
sonunda ayni köyde oturan Mustafa 

SPOR 

Grup 
ılıüsabakıt1 
başlarkeJl 

Seyhan bölgesi Lig 
bitti. Adana İdman Yurdu 
şampiyonudur. Hiç y~loı 
niyetle girdiği maçlardall 
çıkarıtk birinci oldu. 

Y cgane milkaf atı, bir 
piyonluk unvanını taşıaı 
neticeyi alan tocuklarırı. b 
mı, sevinci maçlan cerıtı ~ 
bir sporcu olarak kaıanıll1 
!arıdır. ·~ 

Bu ruh güzelliği , ıh~ 
löğü içinde eJde edilen ,

1 

yet, tebrike layik bir ~j t 
Bölge birincisi olmakla dır ~ 
duna düşen vazifeler var 1.t " ıs ten gelecek bir takıo>ı ı 
yenilmek için daima 
arayacaktn . Şampiyorı .. :t 'ııı 
spor bölgesinin en bı.ır" ~ Y 
kuvvetli bir kozudur · ~t d 

ldman Yurda yeni vj ~· 
imtihana hazırlanmakta ;~ d' 
gün sonra, Adanamıza 1 ~ ıy 

. k. Ilı 
şampıyonu gclece tır 'u !• · 

Diyarbakır, Mardin, ; s 
sin, Konya, Kayseri şarıl S y 

iki hafta sonra Adarı' ,, ~ 
~ıı 1 

karşımızda göreceğiz · iı ~bll 
cek . Kuvvetli kuvvet'·ı 0 , 

b. b' . . y rıı e ta 
ır ırıne düşecek. e 1 ~ 

edilecek yenenler ı:n 11~~ İçb~ 
edecekler. Finala kala11 ~~ ~ 
pışacak birisi galip gel d ~~le 

" Bölgeler şampiyon~;,, ~~tı 
ler. Bu şanslı takım P.~ 
tutacak ve orada yef11 

recektir . ~d 

Bu yolculuğa idııı"' ~ 
yapmasını en kuvvetli~,?~ 
bütün Adanalılar iste ~~ ' 

Bu neticeyi elde e I fı: 
yapıyoruz ve ııe yap1Jl11ş \ 
ge bütün imkanları ~11,oıı 1 
!ışıyor. Hepsinden '!.d~be \ 11 
azami yardım ve rrıut ~ h 
çalışıyor olmalarıdır. siP ~i 

Yanı başımızda tyter 1 \ y 
kamp kurmuş harıl h•~ ~r 
Onları hazırlamak içirı ~ 
menbaları açılmıştır. ,~ ~ 

Şampiyonumuz idt11~~1 ~o 
bölge antrenörünün "' t~ ~p 
., . . . it ,,d• 

et erının nezaretı a '" 
. d t/llrıı ·ı~ 
rıne muntazaman e •ııi 

kafi değildir. . tıd 
Adana büyüklerirı~11

1-
h . 1 . la1 
emmıyet verme erı 

kurmak altı bölge 1csr~. 
• (lll' 

f şte bu yayılma keyfiyeti olma 
dan mevzii olarak başlıyan o yarayı 
veya timörü ya ameliyat veya Rönt 

Bu sebepten belki ihmal edilirse 

de ağrılı devir başlayınca tedavi ı' 
daha müşkülleşir. ~---------........,.....~·--- Bu sebepten hariçte mutatabb~p 

veya hu:.usi bazı ilaçlarla katiyen 1 
tedavi etme§'e kalkışmamalıdır· 

oğlu Muradı ağır surette yaraladık · ' 
!arından yakalanmış ve bakla.rında 
kanuni muamele yapılmıştır. Yarah 
şehrimize getirilerek memleket has· 
tanesine yatırılmıştır. bir kıyafetle çı~mak 1f"fer 

min etmek gerektir. ..ı.ıe 
Bu sebepten deri altında, mesela 

~en ve rad ium ~ualariyle iyi etmek Memede kabarcıklar, düğmeler 
kabilidir. meme başının içeri çekilmesi, cilt 

B · · f k b. .. h h ı· nedbeleri üzerinde o-örülen şişlikler unun ıçm u a ır şup e a ın 'h .": .. ' 
de hemen erken olarak tedaviye baş cı az. hazmında goru~en hazımsızlık· 
1 1

,. d 1 lar bılhassa yaşlı kımselerde defi 
anması azım ır. 

Kanser hücrelerinin anarşist bir 
hal alıp büyümelerini mucip olan se 
bep olarak tecrübelerle nazaran bir 
takım uzun müddet tahrişat yapan 
amiller kabul edilmiştir. 

Gilf arz bazı müzmin haslalıklar 
m ~31 1 a firengi, verem veya yanık 
nedbeleri üzerindeki hücreler daima 
taharrüş altında bu 1unduğundan 
buralarda ekseriyetle kanser teşek · 
külüne şahit oluyoruz. 

Aynı veçhile vücudu daima tah 
riş eden maddelerle uğraşanlarda 
mesela: Ocak temizleyiciler, petrol, 
tuzla porselen, katran ve parafin ile 
uğraşanlarda kansere çsk tesadüf 
ıdilir. Güneş altında senelerce 
çalışan, · tarlada ça1ışanlarlarda el ve 
yüz kamerlerine çok teaadüf ediyo 
ruz. 

işte belki bu gibi tahrrüşattan 
vikaye etmt-k suretiyle kanser vu 
kuuna da mani olmak mümkündür. 

Kansce tedavisi.husuşunda da 

edavi edilen bir hastanın 
iyileşmesindeki muvaf 
f akiyet payının yüzde 
ellisi doktora aitse, yüz· 

de ellisi de hasta bakıcınmdır. 

Hekimin bizzat tatbik edemedi. 
ği her tedbir, şayet sanat ve ilmin 
emrettiği veçhile tatbik edilemezse, 
manasızdır. 

f1albuki, doktor vermiş olduğu 
direktiflerin hepsine nezaret edebile·· 
celi;: mevkide değildir. 

Modern tıbbın İcabı olarak, o
muzlarına en büyük mesuliyeti yük· 
)~nen hasta bakıcı hrmşirenin mes 
leği, onu hekimin bir muavini vazi 
yetine sokmuştur. 

Davanın ehemiyeti göz önünde 

tutularak, her hususta talim ve ter. 
biye gürmüş bir hasta bakıcı hem· 
şireler zümresi yetiştirmek zarure· 
ti. 

tabiide göçlük, rahim cihetinden 
zamansız kanamalar, münasebatı f 
cinsinden sonra kanamalar gibi ava-j 
nz görülmesinde hemen müracaat 1 
edilmelidir. · 

Kanser tedavisi oldukça müşkol 

V akıt geçerse tedavisi gayrı 
kabildir. 

Zira kanser anc ~k 
kabili t'ldavidir. 

başlangıçta 

HEMşiRELER 
Avrupa'da ve hesusiyle Alman 

ya'da çoktan idrak edil11ıi.tir. 

Almanların hasta ba~ıcı hemşi. 
reler organizasyonu ve Lunlarm ye
tiştirilme usuJleri birçok memleket
lere örnek olmuştur. 

Nitekim Amerikalılar da hasta 

bakıcılık meselesini yeniden ve esas. 
lı bir surecte organize etmiye baş· 
lamışlardır. 

Amerika' daki hasta bakıcı mek 

tepleı i son yılla tın tesisleridir. 

Amerika hemşirelerini yetiştir

mek husasunda tatbik edilmekte O· 

lan usul Almanların usulijne çok 
benzemektedir. 

Hemşireler mektebinde altı ay 
süren bir tecrübe devresinden, ib· 

zari mektrpten • soma. iki buçuk 
yıl süren esas ta!im ve terbiye dev 
resi başlamaktadır, 

Hem~irelere, hijiyen. bakteriyo

loji, psikoloji, gıd11 vermek bilgisi, 
aınumi tıp bilgisi asıl olanı hasta 
bakmak sanatı, okutulmaktadır. 

H~mşirelerin yetiştirilme.sinde, 

faaliyetlerinin normlaştırılmesıne 
çok büyük bir ehemiyet verilmekte
dir. 

En ufak bir el hareketinin bi!e 

bütün hemşireler tarafından aynı su 
rette yap.imasına dikkat edilmekte· 
dir. 

Bu tarzı tatbik iledir ki ancak 

hekimin vermiş olduğu direktiflerden 

muvaffakiyel hasıl olabilir. Bir sar 

* 
Haruniyenin Yazlamazlı köyün· 

de oturan Halil oğlu Mehmedi ya 
ralamaktan suçlu ayni köyde otu 
ran Mehmet oğlu Süleyman yaka 
lanmış ve adliyeye teslim edilmiştir 

gı belki de yüz türlü sarılabilir; fa
kat, bunun yalmz bir türlüsü do~· 
rudur. işte bu doğru olan şekli her 
tarafta aynen tatbik edilmelidir. 

Banun manası. hemşirelerin hep. 
sine aynı vasıtayı vermektir. istidat 
ve mesleklerine karşı olau sevgileri 
ni. hemşireler, bizzat kendileri ge
tirmelidirler. 

Hasta bakıcılık güç bir iştir; fa· 
kat sanıldığı kadar çetin detildir. 
.Amerikalılar diyorlar ki: 

"Hasta bakıcı Hemşirelerin iş
leri çok zofdur, ama, onların dans 
etmek, yüzmek, spor yapmak, en· 
damlarını bozmamak için bol bol 
vakitleri vardır. 

Amcrika'daki Hemşireler, sosye 
tede iyi bir hayat geçirmekte, teda 
vi ettikleri hastaların sıhhat ve ne- · 
şeleri için cinsi cazibelerini muhafa
za etmektedirler. 

.. ·il"' 
duğu gibi Adana btJ~ ~ ;' 
di alakaları geç kaltfl~ 
zaruret halindedir. dtJ 5 

Şimdi idman yur J 
sının ve taraftarlarıııırı 
adananın misalidir. ..,r 

·rt"' 
idman yurduna. gı ti~ ~ 

tihandan muvaff akıye 1 : 

piyon olarak çıknıası:fe' 
için bütün imkanları 5

1
pi 

. L • • d • C::.all ( 
mecuurıyetın eyıı . ..; }1r. 

Yine muvaffakiyet ve., 
rO"' yoJculuğunu bekliy00,.,,ı 

~'' Kazaen yar .,.ıı 
JY'~ ı 

Tahir oğlu MirZ<J ,of l 
da birisi şeker kanııŞ'~ ,.~~ 
!indeki bıçak fıı fıyara o'~ 

'k . dıl1 ıft makta olan Fı rı a . 
3

be 
şahadet parmağına 15 (fı;l~ 

b b. t ver 
masına se e ıye 

• e 
Ru gece nöb~~;,:11&1 

Hükumet cı 
3
p-

lstikamet ecı 
----~_,.aael!ll!lil~O~~..,.... 



Kardeş Kumrular 

Dostların 
Bayramı 

- Birinci sahifeden artan -

Faillerden bazıları yakalanarak tev· 
kif edilmiştir. 

ır Türksözü 
1 Gündelik siyasi gazete 

, 
' 

Abone şartları 

~ ir arka- .~-~~ Yazıın ~-~~ 
~=r~:rmki 1 1 

iki tarafı da ida· 
re edebilmek için 
onun yüziine gene 
eskisi gibi gülmek 

Bütün memlekete şamil olmak 
üzere bir kararname çıkarılarak Yu 
goslovyadaki Yahudilerin Yugoslav 
dilinden başka dil ile konuşmaları 
menedilmiştir. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

J -Dış ınemleketleı için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı! 
zammedilir. 

bir ; ı.•tında değiştir il a ifil~ lidı ~@ ır 
~ ıtömfekten kat 
l. fazla sevgili 

til kıştirmiştir. Arkadaşım bu uğurda 
nııı1ı Ycbilirim ki yarım ömür eskitmiş ve 

ı. ~banka sermayesi kadar para har 
ı:, •ııı ah" 1§hr. Onun macera dolu hayatın 
rıfl Çok enteresan safhalar vardır.· 

ktl'' nlardan birisini dün baııa anlattı. 
ld~ ~ tvimin loş salonunda karşılıklı 

rdır · ~tıııuştuk. Rebi, gözlerini diktiği 
, Y ıs bir kadın portresini işaret ede. 

•nlatmağa başladı: 
n t ~ ' Belki şu tablodaki kadın, o 
iiYı ~ Yanında füsunsuz kalır. Çok u-

• değil, birkaç hafta evveline ka 
e ~·böyle güzel bir sevgiliye malik. 
adıl· ~d· O bütün manisiyle kadındı. vü. 
,ı~ ~ 1Yle, gözleriyle, dudaklariyle, mu. 
· lı ~·llıalı halleriyle her şeyile kendi . 

, Vr. I Sevdiren bir mahluklu ... 
aııır' ı\dı Ramize idi. Onu daima Ram 
ol 'ı h{: Çağırıyordum. Çünkü, benim 
ti~( 1 s . . , • • d 

• ~ 1 %' evgıyı ya nız arzu. manasın a 
ıııt ~l eden bir ins:ını bile o kendi · 
nil1~ · taııı etmişti. Bir seneye yakın bir 
çl•11 ~llıan, diyebilirim ki ondan başka 
n 11

k ' bir kadınla düşüp kalkmadım. 
ııee. 'tte .. d" d ı· ' b' t J ~ gun uz, e ıce, uoymaz ır 

~ 'rı 11
11a seviştik. .. Fakat bundan son · 

~~~ ~rı hayatımız değişmeğe başladı. 
i .. I Bu ric'at gene benim tarafımdan 

lk anlarda bunun mahiyelini talı . 
p 'demedim. Fakat çok sürmeden 
,rı~i? dıın: Raınizenin kardeşini sev. 

ıııe~ ~e başlamıştım. O, Ramize kadar 
etııl \ıı güzel değildi. Fakat onda, ab 
11ı)1~ ~ dan daha esrarlı, daha güç tu 
koı1:1 •bilen bir mahluk hali vardı. 

dı~ıiJl ~nsanlar daima güç elde edile 
ııb11 ~ k Şeylere hahişkardırlar. Ben ; 

'" ıç şüphesiz, böyle bir hissin te· 1 

·~ •ı 1 
1rS1 ~ atında kaldı ıı. işin bu cephesin. 

lazımdı. ~Ramizeyi 

hiçbir şeyin farkın Dörtyol malmüdürlüğün
da değil görüyordum. 

Fakat artık onu esı..isi gibi j den : 
evde bulamayışım, ve onun sık sık 

beni kardeşiyle yalnız bırakıp sudan 1 (1000) Kuruş asli maaşlı muha· 
bahanelerle evden ayrılması içimde / sebe kitabeti inhilal eylemiştir. Me· 
şüpheler uyandırl}Or ve beni muaz· murin kvnununun 4 uncü maddesin 
zebediyorclu. " Zavallı Ramize,, di· 1 deki evsaf ve şeraiti haiz bulunan 
yordum. " muhakkak kardeşiyle se- taliplerin vesikalariyle birlikte mü 
viştiğimizi anladı, kim bilir ne kadar ' ıacaat eylemeleri. 

üzülü}or, fakat rakibi kardeşi! .. ,. ı Müsabaka imtihanı 5-12-938 
Biran geldiki, Ramize adeta bize pazartesi günü saat 13 de Dörtyol 

cürmümeşhutlar yapıyor, fakat gör· 
1 Malmüdürlüğü binasında icra olu· 

memiş gibi davranıyordu . : nacağında n taliplerin bu saatten ev. 
Ben artık eski ben değildim . vel hazır bulunmal~rı ilan olunur. 

Saliha beni bir ökse gibi yakala· 
mıştı. Bir gün geldi ki Ramize beni 
artık tamamen Saliha ile başbaşa 
bıraktı . Çok geceler eve bile uğra-

10021 

En Kısa Zamanda 

2 - l\inlar için idareye müra-

1 caat edilmelidir. 

Adana Belediye 
Reisliğinden: 

Belediyemiz Fen lıey' eti kadro 
sunda yetmiş lira asli maaşlı bir 
mimarlık ı:ııiinhaldir. 

İsteklilerin tasdikli diploma ve 
Bonservis suretlerile bir adet fotoğ. 

rahnı pullu müracaat istidasına bağ . 

!ayarak Belediye reisliğine gönder· 
meleri ilan olunur. 

10022 

mıyordu. Anneleri de şüphesiz ta 
mamen lakaytti . Artık meseleyi , 
ne olursa olsun Ramizeye açmak , 
ve aramızda olanları unutarak Sa 
liha ile evlenmemize müsaade et 

En Büyük Şöhreti Yalnız 
mesini rica etm !k lazımdı. 

Bunu yapmak üzereydim. Fakat 
bu, artık manasızdı ' Çünkü bir sa· 
bııh çok erken evlerine sessizce gi· 
rip - Kapılarının bir anahtarı ben 
de idi - Salona çıktığım zaman 
herşey mahvolmuştu. İki kız kardeş 
benim hakkımda konuşuyorlardı . 
Ramizepin : 

- Aman Saliha şunu başımdan 
aldığına ne kadar memnunum . Bu 
sayede sıksık Tahsin'e gitmek fır

satını lıuluyorum artık ! sakın mer. 
hametli davranm1 ! Birkaç çek da
ha koparmağa çalış 1 

Dediğini kulaklarımla duydum . 
Ve o anda ne hale geldiğimi tasav 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 
Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık

larından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilen esanslarla 

imal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder, 

kolonyası'nın 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlarn 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: 
12 -30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 

9988 IF®ır!Mı©ıt ~ırıı~I arı~ ~tr~nız benim değil, onun hare 

0 b0
1 ~ Ctınin de tesiri vardı. Sa!iha'nın vur t>demezsin ... 

1 

---------------------------

Çok aldatmıştım; fakat sonunda 1 ~a, eskisinden çok başka şekilde 
~ 1paP( ·~ Ulduğunu görüyordum, Aşk oyu· 
t ~\ ~ 0daki bir çifte cinayetin asıl faili 
0a 1 P~esiz bendim. 

fena aldıındım; bunun için gene al· i 
datmak yolunda yürüyeceğim . " 1--------------------------

Arkadaşıma sormuştum : 
Daima mı? ~ııı·ı\rtık Raınizeyi temamen ihmal 

. b~ ıştını. Fakat bu kalbendi. Her 
joıP 

Jı\ı 1J' 
r~· 

- Ölünceye kadar 1 •• 

B • 
iıııiı 
rıeı · .. ı.ıı 

.. )'O' ı 
J~ l 

Bu akşam 

A.Isaray Sinemasında 
Şampanya v~lsının emsalsiz artisti yıldızlar yıldızı 

( GLAY SWARTOUT) 
ile ona layik sahne arkadaşı güzel sesli 

[ John Boles ] in 
Eşsiz bir surette yarattıkları 

( Meksika Gülü ) 
Aşk, ihtiras, heyecan, zevk, neşe filmi 

Meksika gülü kıvrak musikisi heyec3nJ1 ve enteresan mevzuu ile 
tekrar tekrar göreceğiniz bir film 

OLARAK : 

Görmeyenlerin görebilmesi için 

Ülu Önder Atatürke İstanbul ve Ankarada 
yapılan cenaze töreni 

. e'I C:umartesi pazar 
çı 

2,30 da 3 film 
,rıl 1- Meksika gülü 
CJ~- 3 - Atatürkün 

2- La Garson 
töreni Cenaze 

~~=ıru~~_,_.., __ ,_.......,...._...,,~~..,,,..,....,....,..,.,,.,,,.....,,,_..__.1-00~2~0...._,...,... 

Yüzlerce Vatandaş 

(TAN Sinemasında ) 
Gösterilmekte olan Büyük ve Ebedi Şefimiz 

Muazzam Cen•ze 1 örenini Göz yaşları arasında seyretmekdirler. 

DOLMABAHÇE Sarayında, İSTANBUL, ANKARA, İZ.MiT ve YA
VUZDA ve Bütün yollarda yapılan teessür tezahüratını Biitün teferruatile 
gö~teren Hakiki ve Emsallerine faik 3500 Metroluk ve BAŞTAN BAŞA 

SÖZLÜ ÇOK KIYMETLI FİLM. 

AYRICA: 

Adanalıların ATA TÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük Tören Filmi. 

VE 

Senenin En Yeni, Ee Büyük ve Harikalar Filminden Biri Müthiş 
Maceralaı, Müthiş Heyecanlar ve Müthiş Savaşlar Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

HAZRETİ SÜLEVMANIN 
HAZİNELERİ 

DİKKAT: 

Bu Akşıım için Pekaz LOC::A kalmıştır. İstiyenlerin acele 
etmesini Rica ederiz. 

Bugün 2.30 da Sonsuz istek üzerine YOŞIV ARA 
Ve İTİKLAL Savaşı 
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Her hafta zengin,giizel, müntehap şaheserler sunar 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Saygıdeğer müdavimlerine, geçen defaiardan daha güzel zevk ve heye

canla seyredecekl~ri ve bilhassa mevzuunun güzelliğine , musikisinin 
nefasetine kanamıyacakları 

( ,Fakir Talebe ) 
Misilsiz eserini takdim ederek teşriflerini diler . Fakir talebe, hayalı bir 
film değil (LEYLAKLAR AÇARKEN ) ve ( ROMEO JÜLİYET ) 

e nazir olacak kudrette bir şaheserdir 
Oynayanlar: - MARIKA RÖKH - İDA WÜST-KAROLA HÖHN 

Mutlak göı ünüz 
Ayrıca; Ulu Önderimiz Ebedi Şefimiz Atatürkümüzün Cenaze 

Töreninin tekmili 

Cumartesi gündüz 2,30 matinede 
1- Cenaze Töreni 
2- İlahlar Eğleniyor 
3- Yanık Gönüller - Son defa umumi atzu üzerine - ( Jan Gabin) 

Kişe her vakıt açıktır. T elefoııla Localarınızı istiyebilirsiniz 
Telefon Asıl 250 

1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener müessesesi 

Belediye caddesi Telefon: 117 
15- 16 9431 S. Pş. Ce. P. 

------------~------------------~-----------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resıni Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine "e bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Ku11111ı .Vo: 3418 1'.ubul tarilıı: 22ibl1938 
Neşr·i tMilıi; 91711938 

• - Dünden artan -

itibaren 15 gün içinde tarrflar Çağırılm1ksızın evrak üzerine tedkikat 
yapılarak karara !~ağlanabilir. Hakim lüzuın görür veya mecmuu 10 lira· 
yı tecavüz eden resim ve plra cezalarına müteallik işlerde alakalılar ta. 
rafından taleb vuku bulursa taraflar davet olıınur . 

10 lirayı geçmeyen hükümler kat'ldir. Gelmeyen tarafların gıyabırıda 
karar verilir. 

Madde 20 - Ayni Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde de· 
ğişlirilmiştir: 

Bu Kanuna muhalif hareketlerden mütevellid davalar ilam lıarcile 
mübaşir ücretinden ba~ka masrafa tabi değildir. 

61 inci maddede yazılı ihtarnamenin tebliği tarihinden itib1Tcn 15 
gün içinde ödenmeyen veya itiraz olunupta tahsiline karar verilen resim 
ve para cezaları masraflarla birlikte Tahsili Emvai Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

Madde 21 - Damga Resmi Kanununuu 31 inci maddesinde; zikri ge· 
ç~n "7 nci ın3dde,, tabiri "10 uncu madde. şeklinde ve 64 üncü madde. 
sinde zikrolunan "62 nci madde,. tabiri "63 üncü madde,, olarak değiş· 
tirilmiştir . 

Madde 22 - Radyoda neşredilen ilanlar; ilan ücretinin yüzde biri 
nisbetinde damga resmine tabidir. Bu resim, ilan ücretinin alındığına da· 
ir verilecek makbuzun koçanı üzerine damga pulu yapıştırılmak suretile 
ifa olunur. İlan ücreti mukabilind~ makbuz verilmediği veya makbuz 
koçanına pul ilsak edilmedeği takdird~ alınması lazım gelen resim ve 
ceza, resim h3kkında ilan sahibine müracaat hakkı olmak üzere ilan ~c
retini istifa eden memurdan tahsil olunur. 

Madde 23 - Karışılıklı veya karşılıksız hesabı cari şeklinde açılan 
kredilerle emtia, csh•m ve tahvilat veya muhtelif ecnebi paralarile altın, 
gümüş üzerine yapılan ikrazata aid taahhüdnanıe ve mukavelenamelerle 

bunların temlik, tecdid, devir ve tadiline müteallik bilumum evrakta 
ve kezalik mallubların devir ve temlikine müteallik mukavelename ve 
temliknamelerde ikraz veya temlik edilen meblağ ınıkdarıoın veya aza
mi haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu evrakın 
her birinden istifası lazım gelen damga resmile para cezası keyfiyetin 

(Sonu Var} 9583 
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ıdana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az 1 E.n çok 
K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza :=-8 9 :•-----------· -Piyasa parlağı ., 32,50 34 
Piyasa temizi - .. ---•--2-6,50--1----'• 

-Iane ı.-- -- ı -------
-ıane-n. ı 
-Ekspres ı-----

-KJevland 36 1 42 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı -.Siyah_______ ~-~-----

Ç f G l T 

Ekspres 1 ı 
11--=la-:---:-::ne ~~- -

1 
__ -= ----Yerli "Yemlik,, --" "Tohumluk" 4,12 1 4 62 

- HUBUBAT 
Buğday Kıbns -3,32 ~- ------, 

ı----=,,'-''--:-:y-er~li--~ 3,32-----ı------!----------

-,,--Mentane --·------

A~a 1 
~F~-ul-ya_______ 1------

--------- ----- --------
~~:~:e il ____ , ______ _ 

Kuş yemi 

__,,..K..,-e_te-=-n_to.,,...h_u_m_n _____ ----1 _-------
Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN 

- Dört yıldız Salih_ --... üç " .. 
:ö .:: Dört yıldız Doğruluk - --- -

ce 
..Y. = _üç E ı:: ,, 

~ 

o - Simit ---
::: (; ,, 
~ > __Qört yıldız Cl mhuı iyel :ı 
C'I ı..;o -
" uç " .. -

Simit .. -
Liverpol Telgrafları Kanıl İJO ve Para 

2 I 12 I 1938 iş Bal:kasırdan alınmıştır. 
Eantım l'er.t' 

Hazır \ 5 1 20 _!:ıre: . ı,--ı--
-2-. -K-an_u_n_\-,a-.--- -4-1 Bıf ~ayışmar~ 
----------,-

4
- 83 _frank_(F-ra-n-sı_z_) __ -3-1?5 

_M_?._rt __ ._,, ----__ __ Sterlin (İngiliz ) -5-~ 
_H_in_d_ha_z_ır ____ ı~ı__!2,_ _ Dolaı:_ ( Amerik!._) !25 ı 02 · 

Ne\ york • 8 43 Frank ( isviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrıı, Seylan' Çin \e Ct.vadan coğı udsn doğı U)3 müessC'se na. 

mına gtlırı l rn tn niırıtd~p. ı,2e \'e l<lu u Ç<)'aıdcıı nhf ve itina ile 
yapıları haı manlardır. Her zt \ • e gere dcği~< n m rraıalı tert ipleri vardır. 
Muhtelıf cirıs ve i Ü) ü~ıiıkt< ı ulu H' phth r İı_eıi.dnde sc.tılı r. An.balai· 

ıaıındcki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefa~tt \C halisi)eliıı n le nıu atıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel eşt ker ficar<:tlırnrsi \e ıyı cıns mal satan 
bakkali> el erde satılır. 

Umumi dtpoları ; lstanlul Tı lmi!cnü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstrnbul . C . • 

R 
A 
L 
E 

.._ 

I 

1 
G 
H Raleigh 

sayesindedir . 

Bisikletinin l ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROVA UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 

27 30 9901 
________ ,,_,, ________________________________________ _ 

Beklenilen 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
... 
g 
1 
a 

m 
•• 

''Ateş ,, 
Sobaları 

Geldi 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğn1ez 

~490 41-90 
------ ---------------~_,,.....,.._ __ , ______ •,__.....,~••n~a-ıe_a_s_s_w~•-----~~ 

ı • 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

:. Kümbarct~ biii1 
1 

- .. 
... ... ,, 

\ 

• 
TURJCJY! 

ZIRAAliBANmsi 

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

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelrrinde ~ 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa cadde~inde M 
fat eczahnnesi karşısında hı>rgün sabahlt:yin saat 12 R, öğl~ a 

2 -6 ya kadar kabul eder . 9598 i · a. 

-._,_. .... .._._.._.~--,~-~c~a-~-.""""'---.--.-.._ ..... _..--

9959 

' Ankara radyo neşriyatı 
[ile 200 ila 2000 metredeki] 
bütün dünya neşriyatını 

1 MIKA RADr2 

ite 
dinleyiniz! 

35 Lira 

t t- lS 

D · Demiryolları 
işletmesinden: 

1 Ad M. . ~'" - ana- ısıs .,.., 1z"' 
Kürkçüler istasyonu 1 O 
tarihinden itibaren yolcu "e 
münıkalatına açılac'k "e ~ 
üz~. ine dr; Kürkçülrr k~Y" t• 
tr,.n tevekkufları mrıkıJ' 
itibaren kaldırılacaktır· jfl 

·ı b• ' 2 - Adana - Y eşı 0 do' 

Hn gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu

maralı muayenehan :!sinde kabul ile teşhis ı · 
ve tedavi eder 

9877 19-26 g. a. 
1 

En ucuz, en tem iz ve en gü2.el 
(5 lamba kudretinde 3 adet çi:t va 
zifcli lambalar:a ınücclıhcz) Radyo· 

dur. 

MÜRACAAT;, Uıztı Salih Saray 
No: 11 A, Bebekli kilise sokağı 

18-30 9964 

ları arasındaki Şakirpışa i~ 

5 - 12-938-tarihindeo tt 
lağvedilecek v~ fakat yo.lcdr 
miz burada berm~ta1 bıre 

lCrt d•" tevakkuflarım yapaca5·11 jıliP 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

Gaip Mühür 

icara dairesihde kullandı~ım 
mühürümü gaip ettim diğerini kaz 

dtrdım. eskisinin hükmü olamıyaca . 
ğını ilan ederim 

Adananın icadiye mahallesin 
d~n Hasan kızt ve Osman 
Fikri karısı Nazife Sert kaya 

10024 

eskisi gibi işbu duraktan 
bileceklerdir . ~od"' 

Sayın halktmıza ilin 
1 

3-4 - 6-

Umumi neşriyat rn 
~iif'i 

.. 
Macid Güçh• 

.. -.,,_,bl" 
Adana Türksoıu 


