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Hatayda hala kazan kaynıyor 

ittihatçıla.r Şam hükümetinin 
aletinden başka bir şey değil 

Suriye hükümeti Antakyadaki ittihat
çılara 10,000 altın vermiş 

Cebir , şiddet , 
tazyik devamda Yakında hakkına kavu-r ~ ' ,acak olan gUzel isken. t derundan bir manzara - ~-----··-·--· --... 

Antakya : 28 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Antakya ve hhndrunda 
son günlerde başlıyan tazyik ve ted
hiş harekeli gün geçtikçe büyiimekte 
ve"korkulu safhalara dökülmektedir. 

• lttihatçiler :intihapta istediklerine 
rey verdirtmek için cebirle, şiddetle, 
"lmazsa para kuvvetile adam topla
ma~a devam etmektedırler. 

ittihadı anasır cemiyetinin de ma· 
biyeli arlık temamile anlaşılmış bulu· 
nuyor. Bu cemiyet Şamdaki vatani 
partisinin Antakyadaki bir şubesinden 
başka bir şey de~ildi. 

Şam hükumeti Hatay • propagan· 
dasını idare için bu cemiyete on bin 
altın tahsisat vermiştir. 

OıUzel lskenderundan bir gUrUnu, 

Halayda her gece bir kiy basıl
makta ve Türk malları kaçırılmakta. 

sahipleri öldürülmekte. tazyik edil· 

mektedir. 
Şakilerden meşhur Koço ittihat

çilere bütün gayretile yardım etmek-

FRANSADA 
CASUSLAR 

Paris : 28 (Radyo) -Fransada ce· 
nup hududunda istihkamların planını 
çalan bir casus şebekesi bulunmuştu 
Casm•lar arasında Tatyana isminde 
aslan Rus bir genç kadın tevkif edil
mişti. 1 

Bugün Madam lvon Zük ismini 
taşıyan Tatvana Vosild, serbest bıra
kılmıştır. Kadın, verdiği beyanatta: 

•Ben casus değilim, demiş ve 
tevkif edilenlerden birisi ile olan ala· 
kasını anlatmış! ır: 

Amiryon iswindeki bu genç, bun-

dan üç sene evvel, Tatyana henüz 
evli değilken, onunla konuşuyormuş. 
Bir gün kendisine: 

•Sıkıntıda olan erkek arkadaşla
rın yarsa gelsin beni gfüsünler, ken
dilerine iş bulayım, demış. 

Talyana da bu söze kanarak, o· 
na bazı arkadaşlarını tanıtmak tedbir· 
sizliğinde bulunuyor, Çünkü. Amiryan 
bu işsiz gençleri casusluk işinde ken
disine yardımcı olarak kullanmıştır! 

Hadisenin tahkikatı devam et
mektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çinliler çok hakim 
vaziyette ilerliyor 

iki şehir daha aldılar 

15000 Japon muhasada 
Hankova: 28 (Radyo)- Çinliler artık çok hakim bir vazlye 

la geçtiler. Buraya gefen haberlere göre, dün ,osenln hakimi. 
Y•ll için yapılan muharebede Çlnlllerln Musurlu ve gone kıta
ları ••tırak etmı,ttr. BUIUn hareket Çlnlllerin lehlne inkl,afda 
davam adıyor. 

Halklne ve N 1 . 1 ı 
rlnl Çinliler ı o mse •ebır •· N M 
ve kuvvetıerln~ .bug·~:h~~~~~: uman enemen-
yerıe,tırıımı,ıerdlr. Hankongda ı • 
Çin kollarının yapııoı kı.ıvvatıı cı oğlu döndü 
t~arruzlar karşısında Jadon orduları 
rıca le mecbur kalmışlardır. 

Çin kzvvetleri sarı nehı in sajllı 
sollu iki tarafına galen takviyelerile 
kuşatmışlardır. 15000 kişilik bir Japon 
kuvveti muhasara altında b.ılunmakta 
dir. BJ kuvvetle Çin dışındaki kuvet
ler arasında irtibat imkanı yoktur. ı 
Çinliler mahsur Japon kuvvetleaini im 
ha için çenberi darlaştırmrktadırlar. 

lstan bul : 28 (Telefonla) - Ce 
nevrede Hatay seçim nızamnamesi 

nin tanzi n~ ?1üzakerelerine iştirak / 

eden heyetımız reisi hariciye vekale 1 
ti genel sekreteri Numan Menemen

citoğlu bu sabah lstanbula gelmiştir. 

tedir. Bu sebepledir ki Koçonun eski 
suçlardan dolayı biJ kaç muhakeme

sinin sukutuna da karar verilmiştir. 

Fon Papen 
Ankara Büyük 

elçisi oluyor 

Haber doğru 

Fon Papen / 

Ankara: 28 (Telefonla) - Af· 

manyamn elçilikleri arasında yaptı 
ğı değişiklikler meyanında Fon Pa 

penin de Ankara büyük elçili 

ğine tayini hakkında ajansın ver· 

diği haber bugün Berlinden alınan 
mütemim haberler ile de teyid et 

miş bulunuyor. 

Hitlerin son nutku 
Berfin: 28 (Radyo) - Hitler 

söyldiği son nutukta şöyle demiştir: 
- Almanya birçok Almanları 

kendi hudutları içine almaktan vaz· 

geçmiştir. Ancak k-unun için bir şart 
koşuyoruz. Kan kardeşlerimizden 
a}' rı kalmak. felaketine bir de taz· 

yik ve zulüm inzimam etmesin. 

Buhemyada toplantılar 
hazırlanıyor 

. .. ·- -----
Prag : 28 (Radyo) - Bubemya 

da Çarşamba günü için toplantılar 
hazırlanmaktadır, 

Almanya Tunada 

1 bir harp filosu 
ı bulunduracakmış 

Bu haber Av
rupada büyük 

bir heyecan 
uyandırmıştır 

Paris: 28 (Radyo)
Almanyanın Tuna ü
zerinde bir harp filo
su bulundurmak için 
verdiği karar Ro
manyada büyük heye
can uyandırmıştır. Bu 
haber bütün Avru
pada da heyecan u .. 
yandırmaktan geri 

I kalmamıştır. 
~--..- .. -.. ---.. -.-.-.._ .. --.- .. - .. - ·. 
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1 Londra - Roma müzake
releri hararetli safhada 

Pariste de Aynı mevzuda, 
müzakereler cereyan ediyor 

İngiliz 
dün 

şubeleri direktörü 
hareket etti 

şark 
Roma ya 

Londra: 28 (Radyo) - ltalyan- \ 
İngiliz müzakereleri hararetli bir saf· 
haya girdi. 

Hariciye nezareti şark şubeleri 

direktörü bu münasebetle bugün 
tayyare ile Romaya hareket etmiş

tir. Kuvvetle söyltndiğine göre Filis· 
tin meselesi de Londra-Roma müza
kereleri mevzuuna girmektedir. 

Paris: 28 (Radyo)) - Bütün ga
zeteler, Çorçilin Paris temaslarından 
bahsetmektedirler. Çorçilin bu seya
hati zahiren hususi ise de, hakikatte 
resmidir. 

Çorçil, enternasyonal politikala
rile alakadar olmakta ve İngiliz - İtal 
yan müzakerelerinin yapılmakta ol· 

du~ şu sırada Parisin fikirlerini al
maktdır. 

Bay Çorçil, bugün Başvekil Blum, 
Hariciye nazırı Pulbonkur ve Daladiye 
şereflerine lngiliz elçiliğinde bir ö~le 
ziyafeti vermiştir, 

Londra: 28 (Radyo) - Siyasi 
Mahafil, lngiliz - lıalyan müzakeratı 
~onıına intizar etmektedir. Aynı ma
halil bu müzakereler hakkında nik
binane bir düşünceye sahiptir. 

Endüstri proğramımızın en 

ehemmiyetli başarısından birisi 

Londra: 28 - ltalyan hariciye 
nazm Kont Ciano ile lngiliz sefiri 

Lord Pert arasında yeni bir temas 

olmuş, Akdeniz ve Uzak Şark me. 

seleleri görüşülmüştür· iyi malu

matlı lngiliz mahafiline göre lngiliz

ltalyan müzakerab on güne kadar 

itilafla neticelenecektir. 

Kayseri bez fabrikası 

Yılda 20,224'947_ 
metre bez yapılc!t. 

;:;;;;,;:;-:;:--
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Kayeerl dokuma fabrikası 

Kayseri (Mart ~:,8) - Beş yıllık ı 
endüstri proğramımızın en ehemmiyet 
li başarılarından birini teşkil eden 
Kayseri bez fabrikası, çalışmaya baş 
ladığı 1935 yılındanberi kuvvetli bir 

tekamül ve inkişaf seyri içinde faaliyet 
ve rendimanını artırmak ta devam et 
miştir. 

masile fabrikönın ı andıınanı da yük· 
selmiş bu sayede iplik imalatı 1936 

- Gerisi" üçüncü sahifede -

İspanyol harbi 

Su mahsulleri 
• • 

pro1esı 

Yeni ,hükümler konuyor 

Ankara ; 28 (Telefonla) - lkti· 

sat vekaleti, su mahsulleri kanun 

projesine yeni hükümler ilave etmek

tedir. Bu hüküm fere göre, fstanbul· 
dan başlamak üzere dört ihraç şe 
hirlerimizde balıkhaneler kurulacak 

ve balık tuzlama transit mahalleri 

ayrılacaktır. 

Bu transit mahallerine tuzlanacak 

balıkların kullanılacağı kaplar ihraç 
edilmek üzere resimsiz gidecektir. 

Transit yerlerinde tuzlanacak balık
ların tuzları yabancı memleketlere 
satılan tuzların satış fiatı üzerinden 

lınacaktır. 

Berlindeki Alman Fransız 
maçı 

Berlia : 28 (Radyo) - Buraya 

gelen Paris Fransız muhtalit takımı 
0-3 Berlin muhtelitine mağlup ol· 

muştur. 

devam ediyor 
32,500 iğne yalnız Türkiyenin de 

ğil yakın şarkın da en büyük pamuk 
lu ünitesi elan Kayseri bez fa brikasi 
1936 da 3,766325 kilo p amuk satın 
almışken hem pamuk mübayaasını ge
çen sene 4,246,830 kiloya çıkarmıştır. 
Bu pamuklar fabrikaya geçen sen~ 
içinde vasat 45 kuruştan mal olmuş 
tur, 

Aragon cephesinde 
şiddetli muharebeler 

171000 iğden ibaret olan 
Türkiye pamuklu cndı strisinin gece 
gündüz çallışmak suretile senelik pa ; 
sarfiyatı ancak 17 milyon kiloya baliğ 1 

oldu~u gözdnünde tutulursa tek bamuk 
şina Kayseri fabrikasının . milli fabri
kalar kamuk istihliikinin dörtte birini 
teşkil elliği farkedilir, 

1936 yılında yalnız 1.910.8. O met· 
re sipariş almış olan Kayseri bez 
fahrikası 1937 senesi içinde devletten 
ve piyasadan müşteteken 32 milyon 
metre bez siparişi almıştır. Aradaki 
nisbet farkı tebarüz ettirilmeye ha
cet bırakmayacak kadar beliğdir. 

İşçilerin ttknik kabiliyetlerinin art-

Asiler sahillere hakim olmak 
üzere bulunuyor 

İspaııyanın altıda dördü Frankonun hakimiyetinde 

Madrid : 28 ( Radyo ) - İspan
yada Frankisllerin taarruzları devam 
etmektedir. İhtilalciler Akdenize alt· 
mış kilometre kadar yaklaşmışlardır. 

Salamanka : 28 ( Radyo ]- Dün 
akşam karanlık basarken General 
Bagoenin orduları Katole girmişler • 
dir. Asiler bu şehri de tamamile iş 
gal etmişlerdir. 

Franko kuvvetleri Hanif nehrinin 
son kıyısında da tamamile hakim 

olmuşlardır . 
Aragon cephesindeki taarruzlarda 

çok şiddetli olmuştur . Bu muha· 
belerde 282 kişi ölmüş,1472 kişi ya• 
kaybolmuştur . 

Müşahitlerin söylediğine göre , 
artık hükıimetçilerin vaziyeti ispan
yada türeyen bir çete mertebesinde 
kalmıştır. İspıınyanın altıda döı dü 
Frankonun hakimiyeti ııllında bulun· 
maktadır. 
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SiY ASI GÖRÜŞLER 

ı' A vusturyanın ıl ş ~- lh n ır halb>eroern 

Hadisenın nasıl vukua geldiğini 
biliyoruz. Fakat neden bu kadar 
kolay olduğunu izah edelim: 

Evvela Fransa ortada yoktu. O 
kurac ğı kabine ile meşgfıldu, Esa 
sen Lu kabine eskisinden pekte far 
kh olmı} acaktı. Aslı araştınlırsa 
bu onun için bir oyundan başka bir 
şey değildi, Fakat o bu o~una o 
kadar düşkündürki, 1871 den beri 
tam yüz dört defa r oynamış ve her 
defasında daha büyük bir haz duy
muştur. Modern Fransa her sekiz ay 
da bir kabine değiştirir. 

Japonya ile Moskova muhakeme · 
lerile meşgul olan Sovyet ler birliği 
de ortaJa yoktu. Esasen Almanya 
ile arasında Polonya ve Romanya 
vard:r. Bu devletler ise sovyet kıla· ı 
!arının geçmesine asla mlisaade et
miyeceklerdir. 

lngiltere de ortada yoktu. Av-
rupa kıtası adalıların işi değildir. 
İAgilizler Fel~menk veya Manş sahil· 
leri, Jil>raltar ve Süveyş kanalı hari 
cindeki yerlerle .uğraşmaktan hoşlan 
mazlar. Onları yalniz bunları alaka 
dar c-der. Fakat onların indinde A· 
vusturyaııın ehemiyeti~ yoktu. Kııım 
harbi esnasında inğilizlerin, lstanbulu 
mudaf aa için nıslara karşı har lıe 
giriştikleı; 1914 de be!çikalılar ve 

Frasızlar aşırı kendi menfaatları teh 
likeye ı&,irdiği zaman ve hatta türk · 
ler yunanlıları denize döldükleri 
zaman Çanitkkalede mü<lahcle et· 
tikleri görülaü. Fakat bütün bu ihti 
laflarda, deniz uzak yakın bir rol 
oynuyordu. Orta Avrupanm askerle 
re ihtiyacı vardı. Halbuki ingilizle 
rirı ordusu yoktur. 

Nıhayet İtalya da ortada yoktu 
niçin? Sebebi malum. 1934 te ltalya 
Brennerde asker tahşit ederek Al · 
manyayı durdurmuştu' Fakat 1935 
te Habeşit nı İşga1 ederek impara 
torluğunu genişletmeye teşebbüs 

etmişti, Bu barbar ve köleci mem· 
leketi ancak o medenileştirebilirdi. 

Tarihi boyunca az yeri çiğneme. 
memiş olan lngiltrre ve vaktile ay 
ni yoldan gitmiş olan Fransa, fazi. 
let namına muhalefet etmek lüzumu 
nu hissettiler. Neticı~ Strezanın da· 
ğılması oldu, 

O gün Hitler Londra ve parise 
müteşekkil kaldı: Avustvrya, artık 
ölüme ır.ahk umdu, Fakat hen uz hiç 
bir şey kaybedilmiş dtğildi. 1936 

1 

nin döneklik etmesinden korkan l fü 1 

fer, tayyare ile gönderdiği bir mek
tupta Brenner hududunu tanımış ol 
duğn için, emniyetle bu yolda devam 
edecektir. 

1 

Garpta daima, B. Mussolininin 
bu işte zararlı çıkacağı tekrarlanıyor. 
Doğru. Ve f talya Lundan böyle an 1 
cak bir yaver olabilir. Fakat evvelce, l 
Habsburglar imparatorluğu da baş· 
ka bir şey değildi ve avustmya -
Macaristanlılar buna rıza göstniyor· 
lardi. Balkanlar üzerinde hükümran 
lık tahayyülünde idiler. ltalyada şim· 
di Akdenizde tahakküm ve Afrika· 
da bir imp:ıratorluk hayaline kapı· 
labilir. 

Hitlrrin ona bu imparatorluğu 
işaret etmiş olmasından şüphe etme 
melıdir. Libya ile Habeşistan arasın· 
da Mısır ve \C Mısır Sudanı 20 mil
yon nüfuslu bir kıta halinde uzanıyor.11 
Mısır" demek buğday, pamuk demek· 
tir. Ve buraJ:ıki madenlerin işletil- ı 
mesile Almanlar alakalıdır. Süveyşin 
üstünde Filistin ve daha ileride pet 1 
rol izleri keşfedilmiş olan Suriye var 1 

dır, Libyanın şarkında Tunus vardır. ı 
ki, ltalyanın eline geçtiği taktirde, iç 
denizin kapısı onun lıükmü altına ge 1 

çecektir: liem neden cenuba doğru ı· 
Çat gölüne kadar inerek Fransız 

Kamerun ve Kongusuna el koymasın 
ve b0ylece Akdenizden Atlantiğe 1 

kadar uzayan bir imparatorluk kur- ı 
masın. 

Dikkat edt"Iİm. Avusturyanın kat 
li ltalyayı çok korkutarak onu İngil· j 
tt-re ve .bize yaklaşhrabitir: Londra 
ve Paris becerikli davrandıkları tak 1 
tirde. Fakat ayri hadise ttalyayı ü· 1 

mitsizliğe düşürebilir Vf! Roma, orta ' 
Avrupada ümid kalmamış olduğunu J 

düşünerek, Almanyanın Avusturya- 1 
dan sonra Çekoslovakyayi yıkaması. 
na 'e Tuna boyunca uzanarak Ma- 1 
caristanı ele geçirmesine ve Roman· 

1 

yayı t hdit etmesine müsade edebi 1 
lir. El verir ki o da, İngiltere ve Fran 
!lanın zararına olarak Afrikada g~niş 

1 

topraklar elde etsin. 1 
işte buradadır ki Avusturya drl\

rnı, bizim hususi dramımız haline ge· \ 
liyor. Ve tehlike Almanyanın kuvvet· 
lnnmesinden ziyade, ltalyanın, iki 1 

imparatorluğu tehdit etmesindedir. 1 

Ziraat Müdürünün 
tetkikatı 

1 

Vilayetim'z Ziraat Müdı.iıü Bay 
Nmi Zirai \3ıİ)t1İ t etkık ic;iıı Ko
zan ve Kadirli ha valisine gitmiş tir. 

da Habeşistan fethedilmişti. ftalya 
fethinin tanılma"mı istiyordu. Tanı 
mamak şöyle dursun daha kötüsü 
yapıldı. Yerine başkasının tayin od İ 
febileceği sanılarak elçimiz B. Şam· r' 
bıön geıi çağtıldı. Fakat arada D 
ftalya kt ndini imparatorluk ilan el 

edı~ odnyla mahnlleyi bi
ri birine katan, onu bu na 
o.ıa çekiştirınedtn içi ra. 
hat clrni} en, hülasa ge
celi, gündüzlü fıtne fecu7.-miş olduğu için itimat mektubunun 

İtalya kralını Habeşistan imparatoru Juk eden bir kadın' rahatsızlan-

diye de }a-:letmesini istedi. Fransa 
reddetti. Her lıald~ bu mühim bir 
mesele olmalıydı. fazilet hep faıilet 
ileri süriildü, ltalya, iki büyiik garp 
devletinin Habeşistanın ilhakını ken 
diliklerinden kabul etmiyeceklerini 
anlayınca Alınanyanın kollerına atıl 
dı. 

O gün dram düğümlenmişti. 
Çünkü ne Rusya. ne fngitere bir şey 
yapamasalar ve yedi marttan beri 
F unsa herhanği bi kati teşebbüs 
girişemiyecek hale gelmiş olsa bile 
lıalya her şeye kadirdi. Fethetmiş 
o'd1Jğu ipmaratorluk tanınmış olsaydı 
Libyada yerleşmiş olan altı fırb 
asker, iki gün evci Brenner deydi 
Buna inanmıyorsanız Duçenin 1936 
tt!mmuzunda Bertiran 

1 

dö Juvenele 
verdiği mülakatı okuyunuz. Fakat 
ideloji yolun üstüne dikildi. 

Mussoli11i Alnıanyanın tarafını 

tutmaya karar verdi. Ve nıüttefıki 

ınıştı. 

Onun bu halinden yaka silken 
ıki kom~usu, arasında bir konuşma: 

- kendi kendisini zehirledi~i ri· 
vnyet ediliyor. Acaba doğru mu? 

- Olabilir! Sade başkaların! ze
hirliyecek, değil al Bir aralık da ken
dı dilini ısırmıştır! 

+ 
Bir delikanlının polisçe yakalan· 

dığınfüın, adliyece tevkif olunduğun· 

dan bahsedıliyordu. Tabii bunun se
bebi de nr<ı{tırıduı 

Hazır bulunanlardan biri, bıı hu
susta malumat sahibi görün n kimse· 
ye, sordu: 

- Peki sebebi nedir? 
- Sebebi, kaçırmak! Ayni zaman. 

da aUım da mı, yoksa değilmi, ora-

sını artık siz takdir ediniz. Yalnız 

sevgilısini kaçırmak istediği, fakat 
aceleyle yalnız d rahomır.asını kaçırıp 

kızı olduğu yerde olduğu yerde bı· 

----------------·----------------·~-----------

Birkaç gündenberi şehrimizde 
Lulunan yeni Türk tiyatrosu sanat· 
karları, oynadı klan güzel eserlerle 
Adanalıları çok mütehassis etmiş . 
!erdir. Sanatkarlarımız Adanadao, 
büyük bir alaka göstermiş ve hu. 
dutsuz alkış toplamışlardır. Ra· 
şid Rıza ve arkadaşları dün ge· 
ct "sekizinci,, vodvilini büyük bir 
muvaffakiyetle oyncımışlardır. 

Yeni tt>şekkiil etmesine rağmen 
yeni Türk tiyatrosu, olgun sanatkar· 
larla dolu bir kadroya sahip bulun 
maktadır. Bu kadroda yeni birkaç 
sanatkarın da yer aldığı görülmek· 
tedir. Bu genç sanatkarlar, sahne 
hayatımıza yeni bir çeşni katmışlar· 
dır. 

Çok değerli sanatkarımız Raşid 
Rızanır. refakatindeki heyet birkaç 
güne kadar Bağdada hareket ede 
ceklerdir. 

Atlanalıların kendilerine bir tür 
lü doyamadığı bu sanatkarlarımızı 
dönüşte tekrar şdıı imizde görmek 
ve daha birkaç temsilleri seyretmek 
ümidini besliyorlar. 

. 
idman yurdu -T o-

ros maçı 

2-1 Yurd galip 
Pazar günü yapılan, ldmanyurdu 

Toros "A,, takımları maçı 2 1 le 
ldmanyurdunun lehine neticelen· 
miştir. 

ViLAYETTE: 

Devlet kırtasiye eşyası 
hariçte kullanılamaz 

Maliye vekaleti, Türkiye Cum· 
huriyeti hükumeti ibqresini taşıyan 
her türlü kırtasiyenin hariçte Lulu· 

nan şahıslar tarafından kullanılma 
sını önleyecek tedbirler almıştır. 

Bu tedbirler başbakanlık tarafından l 
bütün devlet dairelerine tamim olun- j 
muştur. Bu tamime göre, ellerinde 1 

devlet kırtasiyesi yakalananlar hak· 1 
kında derhal kanuni takibat yapıla · 1 
caktır. 

Halkevinin Çayı ~ 

Dün •aafl 7 de Haıkevi salonun 1 

da şehı im izde !.ulunan Ankara Ye· ! 
ni Tüık Ti}atıcsu Heyeti şertfine \ 
bir çay ziyafeti verilmiştir . 

Günün 
rak tığı mnhakkakl 

-Ot 

işçilerden alınan 
para cezaları 

Biriken para işçinin 
nefine sarfedilecektir. 

İş yerlerinde mühtelif sebeb- 1 
!erle işçilerden alınan cezalar şim l 
diye kadar patronlarda kalıyoıdu. 
İş kanununun tatbikatı sırasında l u 
mevzua da temas edilmiş ve ceza· 1 
)ardan biriken paranın işçinin nef'ı· 
ne sarfedilme~i kararlaştırılmıştır. 

Bu maksadla bütün is yerlerine 
bir tamim yapılarak keyfiyet bil· 
dirilmiştir. işçiler, iş yerlerinin iş 
dairesi mıntaka amirliğince:! musad. 
dak dahili talimatnameleri mucihin· 
ce cezalandırılacaklardır. Bu ceza
larda muhtelif miktarda para ceza. 
landır. işçinin yevmiyesinden veya 
aylığından ceza olarak kesilen para 
l~ tisad vekaleti emrine tevdi edil 
mek üzere iş verenler tarafından 

saklanacaktır. 
Cezaların talimatnameye uygun 

şt:kilde alınıp alınmadığı ve iı yer· 
lerindeki ceza defterleriyle ceza 
işlerine aid bütün muameleler iş 
dairesi bölge amirliğince sık sık 
kontrol edilecektir. Cezalardan top 
lan an paraf aran İşçilerin nefiine ne 
şekild~ sarfedileceği ilerde tesbit 
olunacaktır. 

Pc.muklu mensucat 
gümrük resimlerinden 

tenzilat yapıldı 

Vekiller Heyttince ittihaz edi
len ve bn günden itibaren nıeriyete 
konulan yeni bir kararname ile men 
sucata aid güınrük resimlerindett 
bazıları tenzil edilmektedir. Yeni 
kararna•neye göre genel ithalat re· 
jimi kararnamesine bağlı 3 sayılı 
listenin 377 A.B.C., 348 B.C.D. po ı 
zisyonlarına giren pamuklu"mensucatj 
resimleri indirilmektedir. 1 

Bisiklet koşuları 

F cderasyonun lertil ettiği üçüncü 
Bisiklet -koşusu koşu sahasında ya· 
pılmış 40 kilomrtre olan bu koşuda 
idman Yurdundan Salahaddin Bi· 
rinciliği, 1 orosian Ali [kinciliği ve 
St-yhan P.dana spordan Ktmal da 
üçüncülüğii kazanmıştır. 

40 kilon etre 51 doıkıkada ka 
!edilmiştir • 

Vodvili 
kanlı, mırıldandı: 

- Bir kanarye kuşu daha ucuza 
mal o ıııaz mııyd?I . 

-o-
Tiyatroda yeni yeni sevişen bir 

Küçücd. bir spor otomobili sa· 
tın atan delikanlı, bir tanıdığına bunu 
gosterdi: 

- Na ıl oıomobilim hoşuna gi· 
diyor mu? 

dçift, ba~başa vermişler. fısıldı} orlardı. 

- Göremiyoı um, ki hoşuma gi· 
dip gitmediğini söylüyeyim. Önündü 
duran kedinin arkasın 'a gBrünmü
yor!? .. 

-o-
Anne, çocuğa çoı ba içirmek is-

İf>lİ}or. 

iki evli delikanlı, cvliiik ha)'alı
nın saadetini anlata anlata bitiremi
yordu .. Genç karısıl'ı ballandıra bal
landıra medhc<.liyordu: 

- Üyle fevkalade bir karım var, 
ki benim ... Hele ses'nin güzelligil Sil r 
bir ses:nin güzelliği için bile kendi-
siyle evlenıne~e değer: büti:n gün 
şarkı söylüyor bana! 

" Bekarlık, sultanlık'' soıb di· 
!inden diişmüycn kar~ısınpaki deli· 

Fı ıltı, cıvıltı tarzını aldıktan biraz 
sonrad.1, sesleri daha fazla çıkma~a 
başladı, 

Vaziyet lıu safhaya varınca, ar
tık daha fazla dayanamıyan bir se
yirci. ba~ını arkasına çevirdi ve sor
du: 

-Eğer konuşmaktan vaıg,..çemiye 

ceksiniz. bari bir parça daha yavaş 

sesle sohbet et• eniz olmaz mı? 
Ôn s:rl'ıiaki sey-irci, arkasındaki. 

!erin şu mukabelesiyle karşılaştı: 

- Ne için? Biz gizli, kapak!: bir 
şey konuşmuyoruz, kil Biribirimize 
öylediğimiz şeyleıi başkalarının 

da işitmesinde biu e hiç bir mahzur 
oL! 

KOL TÜR iŞLERi 

Kurs gören öğretmenlerin 
ailelerine verilecek para 

Maarif vekaletinin al<fığı bir ka· 
rara göre, kurs gören öğretmenlerin 
ailelerine ayda yirmi beş lira verile· 
cektir. 

Halk dersanelerinde 
okuma öğrenenler 

Hars komitesi tarafından açılan 
halk dersanelerinde ilk partiye ait 
olanların imtihanları yapılmış kaza
nanlann cetvelleri maarif müdürlü· 
ğüne gönderilmeğe başlanmıştır. im 
tibanlardan sonra Belge alma hak
kına kaza'l:mların listesi yapılacaktır. 

ilk tedrisat teftiş1 eri 
Bir müddettenberi teftişte bulu· 

nan ilk tedrisat müfettişlerinden Hay 
dar Arkurt Dörtyoldan şrhrimize 
dönmüştür. 

Damgasız kadın 
çorabı almayınız 

fp~k ve suni ipekten yapılmış o 
lan kadın çoraplarının damgalanma· 
sı hakkındaki müddet dün bitmiştir. 
Hatırlardadır kı; Ekonomi bakanlığı 
bu dayamksızlağı imkan nisbetinde 
önliyebilmek için hu gibi kadın ÇO· 

raplarının bir kaç vasıf (oor:n) üze 
rine imal edilebileceğini tesbit ve 
bunların dışındaki vasıflarda kadın 
çorabı yapılmasını bir nizamname 
ile menetmişti. 

26 Ağustos 937 tarihinde ilan 
edilen ve 26 ikinciteşrin 937 den 
den itibaren de tatbikine geçilen bu 
niza ameye göre iRftazabrdali 
stol*nn yeni niza y~ uygwı 
ol mı yan eski çora: ,fann damgasız 
olarak ıitılamect"ği s .. mihld de 
düo bitmiştir. lu itibarla piyasaCla 
artak damp11z çorMnl rastlanmıya. 
caktır. 

Y aralarianların 
hastahane masrafı 

Yaralama suçlarında hastahane
lere yatırılan hastaların bakım mas 
raflan ve tedavi ücretlerinin bu mas. 
rafları ihtiyar eden hastahanelere 
verilmek üzere muhakeme masrafla. 
rı arasında mahkumden tahsiline re · 
sen hüküm verilmesi krarlaşbrılmış · 

tır. Bu karar adliye vekaletinden şeh 
rimiz müddeiumumiliğine bildirilmiş · 
tir. 

Falanla filan şundan bundanbah 
:sederken, birincisi, bir başkasının a· 
dını söyliyerek: 

- Benim candan dostum ofdu. 
ğunu temin etti, dedi tam manasiyle 
dostum! 

E, sonra? kendisinden para sız· 

dırdın mı? 

- Ha yırt o kadar acelesi yok! 
- Bilakis, geç bile kalmışs n, E-

ter biraz daha vakit geçirirsen. son. 
ra dol ndırmak hu-usunda seneden 
evvel davranır karışmnm, ha! 

+ 
- Bana İKİ lira borç verır mi· 

sin ? 

- Verebilirim ama vermeyi is
temiyorum. Olur ya belki iade. etmez 
sin ve iki lira kadar az bir para yü
zünden bütün dosluğumuz mahvolur 

- Öyleyse on lira ver! 

-0-
,_ 35 numaralı odada oturan ko 

ridordaki su dolu ko\'aya çarptı, de. 
devirdi. 

- PekalA, hesabına bir banyo 
parası daha ilave edeyim. 

+ 
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Kaynanalar bayramı 
Teksasm (Amerello) kasabası•· 

da, on beş gün evvel elli bin kişi 
(Kaynana) bayramı kutlulamışlardır. 

Teksasta adettir: 
Her sene. (Kaynana) bayramı 

günü daima kaynanalar arasından 
bir kraliçe seçilir. Bu sene (Kayna· 
nalar) kraliçesi, 96 yaşlannda [Mar 
ta) adında bir ihtiyar kadın seçilmiş 
tir. 

Teksas hakiki (Kaynanalar) bay 
ramma çolt ehemmiyet verir. Zira 
o gün, haylı eğlenceler olur. Mesela 
bütün g linler ellerinde çiçekler oldu 
ğu hcilıle kaynanaları karşılarlar. 

Halbuki kaynanaların hepsi de bila 
kis hırçm bir çehre ile ve pürsilah 
ortaya çıkarlar! O gün bayramın 
kutlulandığı geniş bir salonun dıva 
rında, büyük harflerle şunlar ya· 

zıhdı·, 
1- Kaynanızın pişireceği ye. 

meklerden hiç bir vakit şikayet et· 
meyiniz! 

2 - K;tynananızla, daima iyi ge
çinmeğr: gayret ediniz! 

3- Kaynanızı çok pöh pöhle· 
yiniz, fakat onlardan fazla sakınınız! 

Hırsız değilmiş ! 
Nevyork zabıtası. Krap Mappı 

adında birisini, saksifon çalarken ya 
kalamıştır. Bu adam; polislere yal
varmış ve: 

- Ben hırsız drğilim; yalnız, 
musiki aletlerine karşı, mani halinde 
bir sevgim vardır. Bu itibaıla; nere· 
de' bir musiki aleti görürsem, derhal 
onu alıp götürmek isterim; .. 

Demiştir, Filhakika, Kral Mappı 
nın evinde yapılan araştırmalarda, 
8 saksifon, 7 armonik, 5 keman ve 
daha pek çok musiki aletleri bulun· 
muştur, Kral Mappı bunların hepsi 
ni şur~ n biraiıMR 11mp götür 

müıtül 
Şitrıdi bU adam hırsız 1111, degil-

pıi? 
Nevf"rk ll'dliyec do ru. Kral 

Mappda hır11z ruh.Jmadağım iddia 
ediyor Siz ne dersiniz? ... 

En eski dişler 
Traıısuvalde, düııyanın en eski 

aiş1eri bulunmuştur. Alakadar muta 
lıassısların vt-rdiği malumata göre 
bir çene kemiğinin üıerir.de bulunan 
bu insan dişleri, tam yüz bin sene· 
liktir. Ç·ne kemiği ile dişler, bir 
mağarada bulunmuştur. 

Bira içme rekoru 
lsviçre, on iki ·saatte 108 şişe 

bira içen bir adam bulunmuştur. Bu 
adamın, bu kadar bir za'11an içinde 
içtiği 108 şişe bira ile nasıl ölmediği 
keyfiyet! doktorlar arasında müna· 
kaşa mevzuu olmuştur. Bazi doktor 
lar; bir insanın 12 saat için de bu 
kadar bira içemiyeçrğini ve çünkü 
biralarııı, ekseriya şişkinlik verdiğini 
iddia ediyorlar. 

MAHKEMELERDE 

Jandarmahıra hal<arel 
eden bir mevkuf 

Hapishanede bir suçtan dolayı 
mevkııf bulunan ccrtci Ahmet nö· 
betçi ]dndarmalara vazifeleri başın· 
da söterek tahkir ettiğinden cürmü 
meşhut halind~ Asliye Birinci Ceza 
mabkem~ine veıilmiştir . 

ZABtTADA 
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Döğerek bıçak çek mişlet 8 

Karasoku mahallesinden Salih or 
lu Mehmet ve garrnn Mehmet oğ1ll 
A bdüssclam Çifçi kahvesinde ika· 
met eden Mustafa oğlu Gaziyi do" 
ğüp bıçak çektiklerinden cürnıiİ 
meşhut halinde yakalıınarak Adli· 
yeye teslim tdi!mişterdir. 
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29 Mart 19ta Tnrbazl 

Hitlerin Fransa ya karşı siyaseti Adana Borsası Muameleleri 

Ya ha·rp, 
Fakat her ikisi 
Fransızca "Entransijan. gazete· 

sinde A. L. Jön Fransa için bir Al
nıan tehlikesi olup olmadığını göz
den geçirerek Hitlerin "Kavgam. 
eserinde Fransayı "Alman milleti· 
nin biaman düşman. diye tavsif 
ettiğini, "Fransa ile kal'i mücadele 
etmemiz lazımdır. dediğini hatırla . 

lıyor, fakat, gene Hitlerin, Avustur· 
Ya hadiselerinden sonra Musoliniye 
gönderdiği mektupta: "ltalya hudu 
duna olduğu gibi Fransa hududuna 
da riayet edec~ğim. dediğini ilave 
ediyor. 

Muharr ire göre, bugün Alman 
tıı i lletinin incili halini almış olan 
1-litlerin "Ka~gam. kitabı şu beş e
saslı noktayı ihtiva etmektedir: 

1 - Alman milleti mümtaz bir 
' lllillettir: Bütün diğer milletlerin 

Üstünde olan bir millet. 
2 - Bütün Almanlar Almanya. 

da toplanmış bulunmuyor. Avustur· 
Ya ilhak edildikten sonra bile milli 
hudutlar dışında kalan on milyon 
Alman vardır: Mesela, Çekos
lovakyada, Danimarkada vesaire. 

3 - Ben yalnız Almanyanın 

değil, ayni zamanda Alman mil
letinin Führer'iyim. Diğer Al. 
inanlar için olduğu gibi, hudutlar 
dışındaki Almanlar için de ben 
kılavuzum ve şefim. Ben onları 

Kayseri. bez 
fabrikası 

sulh! PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En az En çok 
Satılan miktar 

ıc. s. "· s. Kilo 
-

ya 
CiNSi 

de birer şartla ... 
Piyasa parlağı • 25 25,25 

21 ~25 mütecavize karşı korurum Ben ı Piyasa temizi ., 
onları mütecavize karşı korurum. l'-~ia~n-e-1---~---ı--=---! 

Benden yardım istedikleri zaman l t-ı;-iai;;ne;;:;;.2;;-------·ı-----1-----1----------
birkaç gün evvel Avusturyadaki Ekspres 

1

, Klevlant 
Almanlara kar~ı yaptığım gibi, va. . .. •---------.;....---......ı--__ .;,_ ________ 1 
zifem her vasıtaya başvurarak im-
datlarına koşmaktır. İ ı-.,..B:-'ey:..,a,z _____ _ 

4 - !ık işim Alman ırkından Siyah .. _ 

YAPAClI 

1 1 1 . 
olan bütün nüfusu etı afıma topla- j 
maktır: ikinci vazifem de onlara, 1

1-E"'k's=-p-re-s------~--
hakları olan, "yaşanacak yer" temin iane 
etmektir. Yerli 

5 - Bu arazi nerede bulunuyor? 
Hayır, Fransada ve ltalyada değil. • 1-n:-:-;-:;----.,.,,----.-----=,--=~ 
Onların nüfusu esasen kalabalık. Bu Bu~day Kıbns ---ı -

• ,, Yerli 
arazi şark, bilhassa Rusyaya doğru 

" 

Çl~IT 

1 1 

-

1 3: 
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4,77-

"Yemlik,, 

" 
"Tohumluk., 

Mentane 

F
Harp: fakaht yalnız1 .. bir 1ıek şart· . ~ ~ ~ört yıldız Doğruluk ı_-----1 

la: ransanın er tür u an aşmanın :;· " :- u,,.;ç....,.,......:'.:...' --'"-' ____ _ 
dışında kalınası. :§ ~ ,_"'Si-;;-m..,.it--;;..--,.---",",____ ı-----1 

·- » D -1------
Mesele bu suretle vazıh bir şe· ~ 6.1=_-=_:::_cı_·_r-:=,t ~y~ıldı=--=-z-=-C~u~m~h~u~ri~y_e~t~-:=_-=_-=_-._-:_11 _____________ ,

1 kilde ortaya çıkınca, devlet adam- - üç " " _ 
k 1 

Simit ,, 
!arına siyasetlerini ve arar arını 
tesbit etmek vazifesi kalır.. Liverpol Telgraflan 

28 I 3 I 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışbr. 
Pt!ntı 

11 
__ H_a_zı_r ______ ,_4

4 
__ 

1 
__ 96_ 1_-_-ı~;İT:.::•-=-•c::::::::::::::::::::::::::ı--......,.,-.ı 

Mayıs vadeli 84 ı-;;R:;,aYı.:.i'.!::şm:::a:::,r;;.k_____ 1 9 1 

T 
ı-4-=-- ı-..:..9 ..:..1 Frank ( Fransız ) - :fo- 1 02 

•--:-:-em........,m_u_z~·~· ---- S ( • · ı· ) 628 OU • !erlin ıngı ız 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r _____ 4-

1

20 Dolar ( Amerika ) 78 80 
Nevyork - 8 72 Frank ( isviçre ) -

Sabile : 

Dünya Sinemacılığının harikası 

Alsaray - Asri 
Sinemalarında 

Bu akşam 
iki ünlü yıldızın en kuvvetli temsilleri bir tip yaratan Adam: 

Mübdi Sanatkaar 

Gari Koper 
Ve Dehakar,Yaradıcı arkad~şı: JANTÜRUN seyrine doyulmaz şaheserleri 

' BUFF ALO BiLL 
l 
1 

1 
Maceralar Kralı 

1 
' 

: Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
: Adana Mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 - 938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiatı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir . Bir balyadan aşağı siparişler· 
- Gerisi ikinci sahifede -

. da '.! .716.390 kilodan 1937 de yüzde 
~8 artarak 3.215.997 kiloya ve bez 
1 tııalatı yüzde 10 artarak 18.353.575 
metreden 20.224.947 metreye yüksel. 
ltı i ştir. Bütün iğ"leriyle geceli gündüz. 
lii faaliyette bulunan Kayseri fabri
kasının umumi imala tı bu suretle bir 
sene !çind e 5.195.850 kilodan 6 mil· 
Yon 78 bin kiloya çıkmı~tır. 

28 MART 938 

1
111 

\ de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 3 

BELED_iY_E_ı_·LA_ .. N_L_A_R_ı __ , 

. 1037 senesinde vasJti olarak 2452 
ışç; 765 bin saatlik iş çık armışlardır . 

Fabrika mamullerinin satışları da 
aynı yükseliş se} rini takip ederek 
937 de bir sene öncesine nazaran 
~İizde 35 artmıştır. 

Fabrika imalatının standart tip 
lere inhisar ettirmesi ve bu tiplerin 
alıcılar tarafından tecrübe ile k'llite 
Ve kıymetlerinin benzeri mallardan 
Yüksek olduğunun anlaşılmış olması 

Gök yüzü kısmen bulutlu. Hava 
ı üzgarlı En çok sıcak 21 santigrat 
derece. Geceleri en az sıcak 4 san
tigrat derece. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuat eczanesidir 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

"ayın müşterilerine zengin bir 
proğram sunuyor 

1 
Heyecan, Aşk, Macera, Esrar sah. ' 

1- Abidinpaşa caddesi üzerinde ve Ziraat bankası kaşısında Bele-
diyeye ait 132 metre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır 

2- Arsanın muhammen bedeli (4000) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı üç yüz liradır . 
4- ihalesi Nisanın dördüncü pazartesi günü saat 15 de Belediye En

cümeninde yapılacaktır . 

5- Şartname Belediye Yazı işleri kalemindedir.isteyenler oradan pa. 
rasız alabilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat rr.akbuzlarile birlikte 
Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9053 20- 24-29- 2 

Kızılay Balosu 
Seyhan Defterdarlığın -
dan : Kayseri mamullerine karşı rağbeti 

Cok arttırmıştır. Fabrika mallarının 
fiatları ecnebi benzerlerinin ithal fi 
atlarına göre hes abedilmiş olduğun 
dan bu sene fazla mikdarda yapı
lan idlıalat Kayseri fabrikasınıiı rna 
lllulları üzerinde makus bir tesir ya 
Plınamıştır. 1937 senesinde G,l.Rl 
rejıminin tatbikine ve himayeyi arttı 
tıcı mahiyette bir d eğişiklik olma · 
sına rağmen satışların bu kadar e · 

nelerile dolu Amerikalı muhar- i 2 Nisan 938 cumar t si 
rırı FENIMER KUPER'in şaha· · \ • l d 
seri başdan sonuna kadar merak- j' günü Ha kevı sa onı• - a 
la ve alaka ile seyredilecek muaz. 1 verilecektir • 

Adan~nın Sisli mahallesinde As 
keri Merkez Komutanlığı binasının 1 

alt katı bir sene müddetle ve 400 
lira muhammen bedeli icarı üzerin
den açık artırma suretile kiraya ve 
rilecektir.lsteklilerin % 7,5 teminat 
akçasile 31-Maıt-938 perşembe 
günü saat on dörtte Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmtoleri ve 
şeraitini anlamak üzere Milli Emlake 
müracaatları , 

yam bir Film 

( Türkçe Sözlü ) 

he · ı · m1ıı ı et ı nisbetle artmış olması 2 
fabrika momulatının müstehlikler Fedakarlık , Kahramanlık ve 
arasında ne kadar büyük bir itibar kadaşlık sahneleri dolu 
Ve itimada mazhar olduguna en açık Jak Halt 
delildir. 

1937 ın en güzel temsili 
senesi son üç ayı zarfında 

stok müvazen · · b 1 .. .. Yılmaz Kaptan 
esının ozu ması yuzun 

Ateş Kraliçesi 
Ar-

1 9012 

lseyhar vilayetinden: 
1 - Hususi idareye ait (250) 

ikiyüz tlli lira muhammen bedelli 
Alirlede mahallesindeki Batıalağa 
medresesi enkazının açık artırma 

suretile satışı 13 4-938 Çarşanba 
günü saat l ı on bire kadar uzalı] 

mıştır. 

9040 16- 20 -24- 29 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

(Dünden Artan ) 

KlSlM 
2 

/fayı vazifede Tıarekeı tarzı 

Madde 272 - Jandarmaların gelip geçtikleri yerlerde aha linin hane. 
!erine rızaları hilafına, konup meccanen yem ve yiyecek almaları ya · 
saktır • 

Madde 273 Jandarmalar ifayı vazifede kanun ve nizamın tayin ettiği 
ahvalden başka suretle bir kimse hakkında muamelede buıuna

mazlar . 
Madde 274 - Kanun mucibince tahmil olunacak nakdi, ayni ve sa· 

yü amele müteallik mükellefiyetler müstesna olmak üzere jandarmalar 
hiç bir kimseyi hiç bir fedakarlığa icbar edemezler ve angriye olarak 
bir işte kullanamazlar. 

Madde 275 - Jandarmalar kanunen muayyen haller dışında hiç bir 
kimseyi tevkif edemezler. 

Madde 276 - Jandarmaların resmi elbise ve kıyafetleıile vazife 
yapmaları esastır. 

d~n k_aput bezlerindeki anormal Renkli güzel bir 
J yukselışe Kayseri f b "k . . k 3 , . . a rı ası ıştıra I I 

etmemıştır. Bilakis m"' t .1 .. ( MK MAVS ) 

2- istekli olanların 18 on sekiz 
lira 75 yetmişbeş kuruş muvakkat 
teminat makbuzile Daimi Encüme 

Seyhan Defterdarlığından 

Ancak icraata geçmemek üzere sııf ıstıt la gibi mahsns bir hizmetin 
ifası için, lüzum halinde, amirinin amrile kıyafe tini değiştirerek vazife yap 
ması caizdir. Bu takdirde jandarmalara hüviyetie rini vazifelerini gösterir 
fotoğıaflı vesika verilir ve hizmetin hitamında bu vesika geri alınır. Fo· 
toğraf bulmak mümkün olmazsa vesika fotoğrafsız olabilir. 

. d . uş erı er uze 
rırı e tesır yaparak ve ka b . Yakında: 
. . k put ez: 
tevzıat_ını ~ntrol alhna alarak buh ( Kraliçe Meri ) 
r~nın ızalesıne ve fıatlerin indirilme. Tarihi mu uzam hahaser .. 
sıne gayret etuiştir. llv snretle pi ya\ 9058 

f sadaki tüccar srtış fiatları 26 kuruş -----------·-
tan 21 kuruşa kadar i n dirilmiş ve 
Yeni fı dtlar gazeteyle neşir ve ilan 
01un'lluşlur. ekonomi bakanlığı yap 
lıgı tetkikler neticesinde bez fi atları 
ha Kayseri fabrikasının tesbit ' ettiği 
~dlardahilinde narh koymuştur. 

k . Kayseri bez fabrikrsı bu hare 
etıle, devlet endüstrisinin piyasada 

r • . 
' nazım bir rol oynamak hususunda 
~e mühim imkanlara sahip olduğunu 
ısbat etmiştir. 

Kayseri Fabrikası, halktan gördü 
gü büyük rağbete dayanarak 1938 
senesine daha geniş biistihsal proğra 
mile girmiş \ e imalatınıartlırmaya 
karar vermiştir. 

ne mürcaatları. 9081 

Seyhan vilayetinden: 
1 - Hususi idareye ait (250) 

ikiyüz elli lira muhamııı.ın bedelli 
Karşıyakadaki kahvehane enkazının 
satışı 1 ·4·937 cuma günü saat 11 
on bire kadar uzatılmıştır. 

2- lst-kli olanların 18 on sekiz 
lira 75 yetmiş beş kuruş muvakkat 
teminat makbuzu ile Daimi encüme · 
ne müracaaı laaı. 

9080 

Eski Çarşıda Çifte dink çıkma
zında Yeni Abidin paşa caddesi 

üzerinde üst katında 5 oda bir ci. 
hannüma orta katta iki oda bir mut 
bah ve zemin katında döıt oda ka· 

pu ve müçtemilat saireyi havi evin 
24/Mart/938 tarihinden itibaren bir 

ay hitamına kadar pazarlıkla mül· 
lc:iyeti satılacağından isteklilerin ta· 
til günlerinden mada her gün Def· 
terdarlığa müracaatları ilan olunur. 

9082 

FASIL 
Vll 

Tecziye ve Taltif 

Madde 277 _:. Askeri Ceza kanununun (171) ıncı maddesine mer
but cedvelde disiplin amirleri için gösterilen ceza vermek salahiyetini 
jandarma subay, eıbaş ve onbaşıları da haizdirler. 

Madde 278 - Jandarmaların tecziyeleri kendi amirleri vasıtasile ya· 
pılacaktır. Bu sebebden garnizon komutanları disiplin yol ile jandarmaların 

- Sonu var - 8308 
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------------------------- Defterdarlıktan 

1 
Yoklama 

• 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
ve tarh 

No. 

ihbarname 
tarih ve 
Numarası 

Vergi 
Lira 

1 

miktarı 

K. 
Hofherr- Schrantz-Cılayton-Shuttle VVorth Anonim Şirketi 

ADANA ŞUBESi 

Karasoku Y ağcamii civa 
Posta kutusu numarası : 77 

Ti Telgraf adresi : Hofherrton Adana 

Massey Harris Fabıikasında , hususi surette 
mükemmel yapılmış 

Pamuk mibzerleri 
VE 

Almanyada Eberhardt 
bir hayvanla 

Pamuk 

fabrikası mamulatından 

çekilen Çelik 

Çapaları 
Gayet müsait şeraitte 

satılmaktadır 

373 

479 

ismi 
Abdullah oğlu 
Ahmet 

işi Adresi 
Karyola ta. Kapalı çarşı 
mirci si 

Kamil oğlu Ah- Marangoz 
met Ihsan 

• • 

Kapu No. 
21 

4 

39 Osman oğlu Abur Saracan 32-30 
Hasan 

102 Mustafa oğlu Kahveci Camiicedit Bila 
Mehmet 

27 Mehmet o.Halil Berber Emirler Bila 

28 Salih o. Ihsan Marangoz Karasoku 40 

Senesi 
934 

• 

• 

• 

• 

• 

19/3 
16/31938 

1914 
1613/938 

10/19 
16/31938 

14119 
16/3/938 

16119 
16131938 

17119 
16/3/938 

-1 
2 

2 
5 
1 
6 
2 

3 

17 Kaza~ 
23 Buhrı~ 

40 Yeküo 
00 K. 
30Z. 
46 B. 
76 Y. 
00 K. 
00 B. 
00 Y. 
92 K. 
58 B. 
50 Y. 
66 K. 
13 B. 

Her türlü Ziraat makineleri 95 Osman o.Derviş Kahveci 63 18119 
16131938 

o 
10 

2 
12 

3 

79 Y. 
()() K. 
00 B. 
OOY. 
28K. 
66 B. 
94 Y. 
90 K. 
08 z. 
19 B. 
17 Y. 
12 K. 
97 z. 
02 B. 

• 
Hayvan pullukları, Traktör pulluklaıı, Diskli pulluklar, Diskharolar, Tırmıklar, Süd makineleri , Orak 

makineleri , Asrımızın en iktisadi, en dayanıklı , en basit, en mükemmel Traktörü 

• 

3 
13 

2 
3 

19 
13 
1 

Hofherr Mazot T raktörüdüı· 
Ehven fiat ve müsait tediye şeraiti 

2-3 g.A 9077 

487 Ahmet oğlu 
Ali Haydar 

Hazır elbi- Kapalıcarşı 36 
Stci 

• 20/19 
271101937 

~-----

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
• 

Nasıl mı ? 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet V ckaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : BerraK 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuz 

Tadı Laııf 

Tcanıiil : Mutedil 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarf olunan N· 1 O H. 
m ikdarı ) 0.2 snı3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan nıüvellidılhumuza 

Sülfat ( SÔ 4 ) 
Klor ( Ci ) 
Nitrat ( No 2 ) 

litrede 0.40 gr 
,. 0.0033 gr: t 
.. 0.0074 
.. 0.0040 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet eden k _;; ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi m~rmer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ednek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kim} agerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı etliği Sı~hiye Memuru lıuzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile }'ıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz , 176 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rıza Kdlcşcker !ic ~et hanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

2 mukabilinde edineceğiniz maldız 
Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

1 
temin edeceksiniz. . M it d · yakmak için en ekonomik, en ucuz 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulac• ksınız .. 

Maden ko"·m ··r·· kullanmakla h ı nı milli bir cevherin istih 
U U lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
54 8879 

37 Kozanlı Salih Kahveci Durmuş Bila • 43tl9 
11111938 oğlu Hijseyin fakı 

3 

18 11 Y. 
Mevsimin en nezih ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanınız !.. 

9011 

934 Mali senesine mahsuben Kazanç vergisile teklif olunan yukarıda isimleri ve işleri yazılı 9 mükellef Y 
adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada bulunmamış olduklarından hizalarında gösterilen Kazanç; Bu~ 
ran vergilerini ve zamlarını mübeyyin ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir . 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141,142 inci maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ yerine kaim o 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 9078 · 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılı~I j Gazetecilik \ 

Mütenevvi rrnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak 1 ürksözür Ün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle;.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı 1 ürk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, "ııkli ve zaıif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır. 

Türı..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

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

Köylülerimize ve tacirlerimize 
P&muk piyasasının durgunluğunu ve düşkünlüğünü gözöniine alan Tür. 

kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası fabrikaları köylü ve tacirlere hizmet oL 
mak üzere bu günden itibaren çırçır çekme ücretlerinde tenzilat yaparak 
Klevland kütlüsünün kilosunu 2 ve kozanın 3 kuruşa indirmiştir. 

Hali hazırda toplu çırçır tesisatı tamamlanmış olan "Yeni lstasyon.daki 
"Eski Şinasi. fabrıkası na mile tanınmış olan 1 nu naralı F abrıkamız bu fı· 
atlarla müşteri kabul etmektedir . 

Piyasa düşkünlüğü dolayısile paraya ihtiyacı olanlara fabrikamıza ge· 
tirecekleı i koza veya kütlünün pi ya sa fiatının yüzde yetmişine kadar ve 
kozası çekilip koçanı verildıkten bir ay sonraya kadar vadeli olarak fa· 
izsiz avans da verilmekte ve bütün muamelatta kolaylık ve sür'at temin 
edilm~ktedir . 

Köylüye lıizmetten başka maksat ve gayesi olmayan fabrikalarımız hak· 
kında menfaati haleldar olan kimselerin şu veya bu şekildeki propaganda 
!arın~ aldanılma nası için fabrikalarımızı daima mü~terilerirı ziyaretine açık 
bulundurup çekilen pamukları göstermeğe ve fabrikamızda malını çektir. 
miş müşterileri tanıtmaya hazır bulunduğumuzu da bildiririz.9068 3-3 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömür·ü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten 8 
olarak t saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 7967 138 J 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Aşağıda cins ve müfredatile muhammen bedelleri yazılı rıı 

zeme 4/4'938 Pazartesi günü saat ( 10 ) onda Sqhan mektebi alt 
daki dükkan da pazarlık'a satılacaktır. 

2 - istekli olanların sözü geçen gün ve saatta pazarlık mahalJir 
bulunmaları 

Adet 

5 
6 
5 
2 

20 
8 
3 

11 

Miktarı 

80K.G. 
150. • 

22 M. 
2 

20 
8 
3 
il 

9079 

Fiatı 
L. K. 

08 
08 

1 ()() 
3 
1 50 
3 ()() 
1 00 
o 50 

Tutarı 

L. K. 
Cınci 

6 
12 
22 
6 

40 yarım daire demir~ 
()() 

00 

30 ()() 

24 00 
3 00 
5 50 

" • • 
Demir boru 
Demirli pedcere k• 
Telli kafes 
Korniycr kasa 
Camlı çerçeve 
Lame demir 

108 90 YEKÜ '1 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki d 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Umumi neşriyat müdürü 

1 .,.,...,...,...,__ ____ ~----------·!.-----------------------------------------,,,_: 
Macid Güçlü 

Adana Türks&:ü matbaası 

t 
d 

s 
çi 
ıs 

k 

içi 
aı· 

1 
laı 
Yu 
di 


