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Londra - Roma müzakereleri 

tilifın elde edildiği yarı 
bi~diriliyor "" resmı 

ltalya Balear adalarında ve ispan
yada gözü olmadığını teminetti 

Londra : 4 ( Radyo )- Lord Pört i:e Kont Ciyano 
tasında , Romada devam etmekte olan müzakerelere 
~ hafta sonunda nihayet verilecek ve itilııfname Pas· 
_,Yadan evvel imza edilecektir . 

Londra - Roma an !aşmasına , siyasi mahafil, artık 
fıakkuk etmiş nazarile bı· kmaktadır. 
Bu itilafnamenin, uzlaşılması en güç olan kısımla· 

da da anlaşma hasıl clmuştur. Bunlar şudur : 

ltalya Balear adaları da dahil olmak üzere lspan· 
da gözü olmadıl)ını tamin edecek ve gine Jtalya hü· 

kumeti hali haz,•da lsp.<ınyada bulunan kuvvetlerinin 
yarısını geri çekecektir. 

Filistinde blA kaydişart manda rejimi muhafaza edi· 
lecektir.,, 

Mühim olan dil)er bir kısım da şudur : 
" Milletler Cemiyetine dahil bulunan bilumum dev

letler hiç bir kayde tabi olmaksızın istediği tarafı ilti. 
zam ede.bileceklerdir. Bu husus hakkında Milletler Ce
miyetine bir nota tevdi edilecektir. Milletlerin hareket 
serbestlsi .hakkındaki ltalyan lngiliz kararının tasvibi 
için Cemiyet nezdinde müştereken çalışılacaktır. 

r··-............. --.. ... _....._ .. .....-. __ .. < 
A vusturyanın ilhakını 

Endttstrileşme proğramı
!nızın başında gelen bir eser 
tndiye kadar bize neler verdi 

Londra 
resmen 
tanıdı 

Sümer bank, 1937 yılındııki ça
llıaJ~rının neticelerini almıştır· Ni

rakamlara nazaran bankanın ge
sene tahakkuk ettirdil!'i safi kar 

10 - Ereğli bez ,, 

i3o.ooo. - lira gibi dikkate değer 
llıiktara baliğ olmuştur . 
Endüstrileşm.- proğramımızın tat

alının dordüncü yılının sonlarına 

11 - Nazilli basma ,. 

12 - Karabük demir ve çelik 
fabrikası. 

12 - Malatya pamuklu fabri· 

kası. 

Londra : 4 [Radyo] 
-İngiltere, Avustur
yanın ilhakını tanıdı
ğını Almanyaya res
men bildirmiştir. 

Madride 
hücum! 

Son bombarclman çok 
şiddetli oldu 

Hükumet nüfuzsuz 
Madrid : 4 ( Radyo ) - Asi 

hava filolarının Madridi son bom. 
bardmanı çok ani ve şiddetli ol· 
rııuştur . Bu bombardmanı elliden 
fazla Frarıko tayyaresi yapmışbr . 
Şehrin bir çok yerlerinde yangınlar 
çıkmış, yaralananlar, ölenler olmuş
tıır. Hükumet filoları pek geç ye 
tişmişlerdir. 

Hükumetin bütün halkı silah al
tına daveti tesirsiz kalmaktadır . Bu 
davete, silah altına girecek çağda 
bulunanların ancak yüzde otuzu İsa· 
bet etmektedir • 

Kamutay da 
Romanya ile ticaret ve 

tediye anlaşmamız 
lastik edilecek 

Ankara: 4 (Telefonla) - Kamu
tayın bugünkü taplantısında Üskü · 
dar ve Kadıköy su şirketi imtiyazı 
ile tesisatımn satın alınmasına ait 
mukavelenin ve Türkiye Letonya 
ticaret ve kliring anlaşmaları ile 
mer~utatının,Tüıkiye Romanya tica· 
ret ve tediye anlaşmasının tasktikle· 
rine ait kanun layihalarile icar ve 
isticar kontratorlarile ferağ ve inti. 
kal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hü
viyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılmalarına dair olan kanun 
layihalarının birinci müzakereleri 
yapılmıştır. ~

l~faşıı ken bu işle vazifelendirilmiş 
n bankanın, kuruluşundanberi ge
. kısa zaman zarfında başardığı iş

tı kısaca gözden geçirmek faydalı 
Cakıır. 

lleş yıllık endüstri prağramının 
bik; devlet tarafından uhdesine tev 
Cdildıkten sonra, sümer Bank, prng 
a başlama taı ilıi olan 1935 mayı· 

danberi aşağıdaki fabrikaları tesis 
iştir : 

Beş yıllık pıoğram mucibince 
kurulmuş ve bugün faaliyete geç 
miş olan pamuklu dokuma branşın . 
dan dört büyük iinite, :devlet endüs.

1 risinin kısa zamanda elde ettiği ka ADA TEIV"l.ZL"K 
zançların en ~hemmiyetlileıini teşkil SQVYET RUSY 1 1 
eder, Bugün, 100.000 iğ ve 2.500 ---------------

tezgahile senede on milyon kilo pa· şı·mal kutbu kahramanı 
muk istihlak ederek dokuz milycn 

kilo bez ve iplik imal edecek bir d h 1 ki 
1 - Bakırköy pamuklu mensu-

cat fa brik ası 
!2 - İsparta Gülyağı fabrikası 
3 - Keçiborlu kükürt ., 

kapasiteye erişmiş olan devlet endüs Şmi t e ai n i e 
trisi, Malatya bez fabrikası henüz 
tamamlanmadan, pamuk ve pamuk· 
lu piyasamızda ehemmiyetli bir na 
zım rolü ifa edebilecek vaziyrte 

gelmiş ve bunu, son sene zarfında· 
ki faaliyetile de ispat etmiştir. 

4 - Kayseri bez ,, 
5 - İzmit kağıt ve katran fabri. 
6 - Bursa merinos ,, 
7 - Cemlik Sunğipek ,, 
8 - lzmit ikinci k!iğıt ,. 
9 - ,, sellüloz ,. 

Tasislrri tamamlanarak cumhur. 

- Gerisi ikinci sahifede -

HATAY iNTiHABI 
ontrol heyeti hareket 
tmek üzere bulunuyor 
Antakya 

bazı 
ve havalisinde gene 
hadiseler oldu 

1A.1ttakya : 4 ( Hususi muhııblrlmlzden ) - BugUn aldıjiım 
"Qll'lata gtlre, Hatay lntlhabını kontrol edecek olan heyet 
~ C bugun ) Avrupadan hareket edeceklerdlr. 

•Yetin kara Yolunu taklbedeceöl de haber verllmektedlr • 
00

" Klrtkban ve LAzkl . 
:ı: • h gine TUrkler aleyhlne 
~ •dlseıer oldu. Kırıkhan· 

it brt ev hırsızlar tarafından 
ti tıhadı Vatanicilerin adamları -
kdı ve soyuldu. Laıkiyedede iki 
d. 13 A"ır surette yaralandı , Failler 

1 ık m,çhuldür . Ve mahalli hü· 
c_t de takibat teşebbüsüne geç · e' bulunmaktadır. 
l Utün bu uygunsuzlukların te
,:lıniyecvJ!'i, ancak intihaba ka. 
~rcceırini takdir edilrtıekte ol· 
"clar. Hatıy Türkleri büyük bir 
.a lı~rH.tı e'tın~kkdirlcr . 

Rüştü Ar as 
Dün İstanbuldan isken· 

deriyeye hareket etti 
lsta:ıbul : 4 ( Telefonla )- Ha

riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, 
refakatinde Emniyet işleri ve Hari 
ciye Birinci Daire Genel Direktör· 
feri, Türkofis ikinci Reisi olduğu 
halde bu Sdbah vapurla lskender
J>e}'e .. hwekct etıniş!~dU-. . .. 

itham olunuyor! 
Bir çok kişiler idam edildi 

Londra: 4 (Radyo)-- Sovyet Rusya 
da devam etmekte olan temiztrnıe 1 
hareketi hakkında lngiliz ga~eteleri j 
yeni yeni haberler vermektedırlu 

lngilterenin sol cenah gazteleı inden 
deyli herald Moskova hususi muhabi 
rinden aldığı şu haberi neşredi) or: 

"Sovyetlerin şimal kutbu kahra
manları profesor Şmit bu gün şimal 

yolu dareci hakkında hükütin neşrettiği 
şildetli bir tenkitle resmen itham edil 
n.ektedir. Profes:r Şmit şimal kutbu 
tetkikatını idare etmişti » ve bu ted 
kik he~etinin reisi idi. 

Profesör Smit canyana Sovyet aleyh 
tarhğıfaahyetine müsait şarflar yarat 
mış olmak ile ve sabutajja itham 
olunmaktadır. 

Hükumetin bildirdiğine göre, bu 
saburtajın neticesi olarak nakliyat 
gemilerinin yarısı şimal deniz yolu 
idaresinia bütün buzkıranları buzlar 
arasında kalmış ve harap olmuştur. 

Bahsedilen hadise geçen hafta 

Sovyet tayyarecısı şrmıt 

ve kendine kıymetr venıede ıfrat gel 
nıeleri kullanılmaktadır. 

dünde Sovyet idaresine karşı hareket 
eden 19 Sovyet liderinin daha idam 
edildiğ'i haber verilnıi~(ir. 

on üç sovyet gemisinin içindeki sekiz 
yüz kişi ile Sibiryanın buzlu mıntıka 
larında kalmış olmasıdır. Şimal kutbu 
tetkik heyetinde as başkanında iki 
kişi; Yansan ile Bergan nof da az! 
edilmişlerdi. Bergaminof tevkif edil· 
miştir. bu hubin ve diğer eski şef
lerin son muhakemesı esnasında Bar 
gaminof ında ismi geçmiş•i. 

Oral dağlarından Çin Türkistanına ka 

Hadise hakkında hükümetin tebli 
..ğl"Jıde~" fena. tt~kilM: ~11ç orr.ı.:ı: · 

dar uzanan buSovyet cumhurreisi olan 
Kazakistanda gizli bir muhakeme 
yapılmış ve eski kazak cumhuriyeti 

Kulemekekof ve bir kaç <l:ı doktor 
id:llıi' e1ı;!m'rt .r, 

1 ~;~:~~ j Nahas paşa 
tamamen mağlup oldu 
Hükümetin 96 mebusluğuna karşı 
Veftçiler 13 mebusluk kazanabildi 

ıntihap mficadelesinde daha 
OD dört kİŞİ Ö)dfi 

Mısır ehramlarından bir görunu, 

Kahire : 4 (Radyo) - Mısır intihabının temamlle hUkUmet 
lehlne neticelendiği anıa,ıımr, bulunuyor. 

HUkUmatçllerln çıkardıtliı 96 mebusa kar,ı veft partisi an
cak 13 mebusluk kazanabllmlftlr. 

intihap mUcadelesl esnasında daha 14 klfl ölmUftUr. Elll 
kadar da yaralı vardır. Naha• pafa ile Vehlp pa,a intihapta 
temamen mağlup olmu,ıardır, 
Tekllf edllen Ay3n az31rklarını, bu neticeden mUteesslren ge
rek Naha• pafa ve gerekse Vehlp pa,a kabul etmemı,ıerdlr. 

Japon kuvvetleri 
hala rical ediyor 

Çinliler Tiyenşanı dün 
ele · geçirdiler 

Şanghay: 4 (Radyo) - Tiyençın· 
de on iki gün devam eden muhare· 
beden sonra Niyanşan mıntıkası da 
temamen Çin kuvvellerinin eline geç. 
miş bulunmaktadır, Japonlar bu böl· 
geden pek feci vaziyette tardedilmiş· 
lerd;r. 

Japon kuvvetlerinin diğer iki cep 
hede de dün fena halde püskürtül
dük eri Çin kayn~klarından bildiı il· 

mektedir. 
Çin orduları mütemadiyen ileri

lemekte ve ele ıreçirilen yerleri gü
zalce .tahkım etmektedirler. 

Japon kuvvetlerinin ricali pek 
fecidir. Ayni zamanda bunlar mühim 
mikdaıda ıilah ve cephane de terk
etmektedirler. Çinliler dün üç top, 
yüzlerce tüfenk ve 400 sandık kur
şun ele geçirmişlerdir. 

Kültür kalkınmamız 
• 

Şehrimiz ulus okullarını 
bitirenlere diploma verildi 

Tören çok alakalı şekilde oldu 
Pazaı günü Adananın sevinç 

içinde geçirdiği bir kültür günü o]. 
muşlur. Şımdiye kadar her yıl açılan 
fakat kaıananların vesikalaı ı se5sirce 
dağılan ulus dershanelerinin bu yıl ' 
çok olan mezunları ve'i' alarmı llal. 
kın taktiri önünde güzel bir törenle 
aldılar. ilimizde halkı okutmak 
,.e ona ulıısal kültürü verecek olan 
ulus dersaııelerine bu sene çok önem 
verilmiş, muntazam devam temin 
edilmiştir. Dershane sayısı ve müda
vimleri Öği. nmeye değer çokluk tadır. 

ilimiz hars komitesi (85) kadın 
ve erkek dershanesi açmış, bu ders· 
hanelere (3910) talebe devam elmiş· 
tir. Halk evi tarafından açılan (11) 

qer<hanede (540) vatandaş okumu<· 
"t'ur. Hu - si m\ıh'•seb'enln a~t,ğı (5) 

dershaneden ife (229) yurttaş istifade 
etmiştir. Fahri suretle idare edilen 
ve fabrikalar tarafından açılan ders
hanelerle birlikte ilerde açılan ders
fıane sayısı (120) olup devam eden 
talebeler de (5528) dir. 

Geçen pazar günü işte bu yurt
taşlara Vl'sika dağıtma günü idi. 
Hars komilesi tarafından hazılanan 
güzel bır tören programı mucibin 
ce muhtelif mahallelerden gelen 
bu mezunlara evvela sinema gös
terilmiş, birinci, ikinci 'e üçüncü 
çıkanlara mükafatları bizzat valimiz 
Tevfik Hadi Baysal tarafından~veril
miştir. Sinema bittikten sonra mezun· 
lar, hazırladıkları çelengi törenle 
.Ataturk heykelim koymuşlardır. Bu 

- O:erisi i~ ncı >ahi Mi e ..-
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Pari suarın Nevyork muhabiri 

"Hirler Avıupaya hakimdir Bu 1 
haftanın veya gelecek haftanın sük Ü 

netle geçmesi. yahut da orıbeş gün 
önceki gibi kesif bir telaş ve endi· 
şe havası içinde yaşaması ona bağlı 

dır. Ren'in şarkında yaşayan millet
lerdedir. Harb ve sulh, medeniyetin 
yaşaması veya ölümü ona bağlıdır. 

Hemen bütün Amerikalıların 

bugünün Avrupası hakkındaki satır 
!arla hülisa edilebilir. 

Hitlerin bugün Na pof yonun rolü· 
nü oynadığı kabul edilmekle b~raber 
bunda fübrerin dehası değil, ingilte 
re Fransa ve Amerikanın kararsız 
ve tesanütsüz siyasetleri: mesul 
tutuluyor. Zeki Amerikalılar ken 
di mesuliyetlerini saklamaya lüzum 
görmüyorlar. 

Bunlardan biri bana diynrduki: 
- Şüphesiz ki sizi tenkide hak 

kımız yok. Fakat size temin ederim 
ki eğer biz lngilterenin yerinde ol
saydık ve Almanlaı la aramızda At
lantık bulunmasaydı , hadiseler bu 
şekilde cereyan etmezdi. 

aralarında inkisam uğradıkları için 
totaliter devletlere sahayı boş bı · 
rakmaktadırlar. Bu şartlar içinde, 
bilhassa B. Çemberlayn'ın nutkun
dan besi, Amerikalılar yakın bir har 
be İnanmıyorlar. 

Amerik:ılılar hadiseleri uzaktan 
takip ettikleri için Avrupa vaziye· 
tinin bazı kompleks taraflarını ih· 
mal etmektedirler. Fakat, bu gö
rüşlerinin ehemmiyetini azaltmaz. 
Çünkü bir dünya haı hı halinde, 
Amerikalılar nihai rolü oynayacak
lardır. 

Amerika kamoyunun ekseriyeti 
müdahale etmekten hadiselerin in 
kişafını beklemek taraftarıdır. Bir 
çok kimseler, Amerikanın, medeni
yetin son sığınağı olacağı fikrinde 
dirler. Diğer bazıları da, tarihi şahit 
göstererek, Hitıerin de ergeç Va
terlosiyle karşılaşacağını, fakat u 
zunca bir zaman için Hitler ve Mu
solininin muvatfakiyet!erinin teselsü 
!üne intizar etmek lazım geldiğini 
söylüyorlar. Harekete geçmek za
manını geçirmiş olan Fransa ve in 
gilterenin nüfuz ve itibarları da öte 
yandan git gide azalacaktır. 

Havacılık faali -
• • 

yetımız 

Tayyarecilerimiz Atatürk 
anıtına çelenk koydu 1 

Uçuşlar başladı 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Türkkuşu tayyarecileri pa 
zar günü öğleden evvel şehrimiz 
Türkkuşu gı-nçliğinin iştirakile Ata · 
türk parkına giderek Atatürk anı
tına törenle çelenk koymuşlardır . 

Turkkuşu talebelerinin uçuş faa
liyeti dünden itibaren başlamıştır . 
Her gün hava müsait oldukça 
uçuşlara devam edilecektir . 

Hazine alacaklarının 
tahsili meselesi 

Maliy~ Vekaleti, Hazine alacak 
)arının vaktinde ve usulü dairesinde 
muntazaman takip ve tahsilinin ve 
bununla alakalı muamelelerin mer
kezden mazbut bir şekilde kontro· 
!ünün temini için tatbik edilmekte 
bulunan şekli değiştirmiştir . Yeni 
şekil bir Haziı an 938 tarihinden 
itibaren tatbik mevkiine konulacak 

tır . 

Kültür kalkınmamız 
-Birinci sahifeden artan 1 

münasebetle halka nutuk veren köy
lü m zunlardan bir kız, kendilerini 
karanlıktan kurtaran ve ulusal benlik· 
!erine kavuşturan Atatürke ve kurdu
ğ'u reiime minnet ve şükranlarını 

bildirmişlerdir. Ceryan eden bu me
rasime süel bandonun çaldığ'ı Cum
huriyet marşı ile nihayet verilmiştir. 

Yurdun bu köşesinde yapmakta 
olan kültür ve ulusal kalkınmada 
hars komitesi bütün varhğ'ı ile çalış· 
maktadır. 

Hars komitesi gelecek sene hal
kın da ynrdııoı ile yeniden beş ilk 
okul yaptıracaktır. Buna aid hazır

lıklar bitmek üzeredir. 
Tören esnasında Z. Şahinöcer'in 

Şu güzel şiiri okunmuştur: 

Ne mutlu Bizlere 

Ecdadımız gelirken Alraylardarı buraya 
Demı§ler uifrayalrnı güney Anadoluyıı 
Öz Türkçeyken dılimiı soyumuzken Etili 
Kalarak orda biraz bellenmis Arap dili 
Etıli adımızı Arap diye annı•şlar 
Bizi vıllardanberi Türkten ayrı sa11nıışlar 
Ayrılık ne bilmeyiz ülkümüz Tiirk ülküsü 
Bıze dededen miras Ergenekon Türküsil 
Kıvancımızdır bütün Türk olarak yaşamak 
TarihlPTden kalmadır bize bu en büyük 

lıck 

Bız bu yurdun toprağı biz bu yurdun 
taşıyız 

lire mutlu bidere ki Oğuzlar kardeşiyiz. 

KÜL TÜR IŞL_!!!! 

MAHKEMELERDE: 

Fatmayı bıçaklayan 
mahkum oldu 

Genel ev sermayelerinden Hü 
seyin kızı Fatmayı bıçakla yarala 

, maktan suçlu ve mevkuf dostu Şev· 
ket oğlu marangoz Ahmet hakkın 
daki duruşma ikinci Sulh ceza mah 
kemesinde sona ermi~ neticede Ah
medin bir ay beş gün hapsine ka 
rar verilerek hapishaneye gönderil 
miştir. 

Bir ağaç hırsızı 

tevkif edildi 
Adanada su işlerinin kanal açma 

kolunda çalışan Elazıklı ameleden 
Osman oğlu Ahmet geceleyin Zira· 
at mektebi bahçesiııden 150 adet 
turunç fidanı çalarken cürmü meş · 

hut halinde yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Ah\lıedin ikinci Sulh ecza mab· 
kemesinde yapılan ilk duruşmasın
dan sonra tevkifine karar verilmiştir. 

Bisiklet koşuları 

B. Çemberlaynın nutku bazı kar· 
arsızlıkları aydınlattı. Amerikalılar. 

bu gün B. Çemberlayn'ın Milletler 
cemiyeti prensipleri üzerindr Avrvpa 
nizamını korumak için inşacı bir 
krojeye sahip olmadığı kanaatında 
dırlar. Fakat gene Amerikalılar. B. 
hulle birlikte sulhun, ancak enternas 
yona! ahlakın şu veya bu şekilde 

yeniden tarsini sayesiııde kabil ola 
bileceğini düşiinüyorlaı. B, Çember 
layn'ın nutku onların gözünde 
Ruzveltin hulyası olan demokrasile· 
ıin üirliğirıi mümkün kılacak yrga 
ne temeli yapmıştır. 

Bununla beraber birçok Ameri· 
kalılar, bugün Amerika, Fransa ve 
lngilterede h kim olan bedbinliğin 
dağılacağı ve bu üç devletten biri 
nin herkesi tehdit eden tehlike hu· 

Yeni halkevi binası 
Şehr;mizde yapılacağını . müte 1 

addit defalar yazdığımız yenı halk. • 
evi binasının inşaatı eksiltmeye kon 
muş ise de talip çıkmamıştır. inşa 1t 
işi tekı ar eksiltmeye konacaktır. 

Yardımcı öğretmenlerin 

Teftişi 

Federasyonun tertip ettiği 45 
kilometrelik bisiklet koşularının dör
düncüsü pazar günü öA-leden evvel 
Yenice Adana arasında yapılmış 

neticede ldmanyurdundan Salahat
tin birinciliği, Seyhanadana spordan 
Kemal ikinci);ğİ ve ldmanyurdundan 
Atıf da üçüncülüğii kazanmışlardır. 
Rekor 67 dakikadır. 

Fransanın iç Birliksizliği husu 
sunda duyulan ümitsizlik umumidir 
Hatta Fransız'arın, istilaya ugrama• 
dıkca tehlikeyi farketmeyeceğine i
nanmaya başlayorlar. 

Amerikalılara göre faşizm, ko
miniz m ideolojik kavgasının artık 

susunde realist görüşünü kuvvetle 
ileri sürmek cesaretini bulacağı ka 
naatindedirler. Bu hareket Ameri· 
kadan gelemez. lngiltere ananavi 
politikasına dönüşle iktifa eder gö 
rünüyor. Geriye Fı ansa kalıyor. Bir 
çokları, herşeye rağmen, hiç olmaz· 
sa manevi muvazeueyi tesis busu 
sunda F ransaya güvenmekte devam 
ediyorlar. 

Cirit oyunları 
• manası kalmamıştır. Şimdi mevzuu Pazar günü Demirköprü civa. 

bahis olan şey, Hitler imparatorluğu rında yapılan Cirit oyunları pek 
nun Aurypa kıtasında, Musolini İm kalabalık olmuştur. Oyunlara yirmi 
paratorlugunun Akdenizde ve Ja. kadar atlı iştirak etmiştir . Cirit 
ponların uzak şarkta yayılmalarına oyunlarını seyredenler binden fazla 
mani olmaktır.! Bu üç delici de ay· idi. Her hafta oyunlara ayni yerde 
ni metotları takip etmektedirler. devam edilecektir. 

B. Ruzvelt geç~nlerde hususi bir Oyunlara iştirak eden Ciritçiler-
konuşmada, Amerikada Alman düş den Bay Hasanın alı , oyun esna· 
manlığı hissini 0/ 0 90 nisbetinde sında ölmüştür . 
tahmin ettiğini ue Avusturyanın ilha Noterlere bey'iye 

1 
kından beri bu husümeti11 çok art 

tığını söylemiştir. Noter işlerinde sarfedilen ve pe· 1 
Sovyetler şimdilik bahsin hariçin şin para mukabilinde satılan tayya-

1 
de kalmaktadır. Salinizm ile nazizm ı re resmi varakaları için noter ve no 
arasındaki fark. Amerikalılara lü \ · ı · ·· d b b •· j .ter muavın erme yuz e eş ey ıye 
zumsuz bir ııuans gibi görünüyor aidat verilmesi kararlaşmışiır. 
Yegane fark şuradadır ki Stalin iç 
işlerile uğraşırken Hitler orta ve şarr 

için yürüyüşe geçmiştir. kil eden küçük küçük 

Fut bol antrenörü 
yakında geliyor 

Futbol antrenörü Bay Herşircenk 
lzmirden şehrimize hareket etmiştir. 
Bay Herşircenk bölgemiz futbolcu 
!arını yetiştirecektir. 

Seyhan - Toros 
gençler maçı 

Pazar günü öğleden sonra Şe 
hir stadında Toros ve Seyhanadana 
spor genç tazımları arasında yapıldn 
futbol maçını bak im bir oyundan 
sonra 4. O gibi büyük bir farkla 
Seyhanlılar kazanmışlar. 
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G!ik yüzü ·kısmı-n bulutlu. Hava 
hafif rüzgarlı. en çok sıcak gölgede 
22 santigrat derece. 

Orta tedrisat okullarında çalı. 
şan yardımcı öğretmenlerin dersleri 
genel espekterler tararafından ya. 
kında teftiş ,•dilmtğe başlanacaktır. 

Bu teftişler neticesinde meslekte 

muvaffakiyet gösterenler seçileceği 
gibi ademi muvaffaUyet gösterenle· 
rin de vazifelerine son verilecek. 
tir . 

Bu ders yılı başında yardımcı 
öğretmen kadrosuna yenid~n öğret· 
meıı alacaktır, 

İkinci Yazılı Yoklamalar 
Yeni terimin dolayısiyle beş 

nisana brakılan orta ve lise okulla 
rının ikinci yazılı imtahanlarma önü. 
müzdeki salı gününden itibaren haş
lanacaktır. lmtahan günleri ve sor· 
guları kültür bak ıınlığı tarafınd~n 
tesbit edilenk bütün okullara gön. 
derilmiştir. imtihanlar 16 nisanda bi· j 
tecektir. ı 

!'-____________________ , ____ _ 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı Haftasının 

ilk gUnUdUr.Yavrularınızı Bay. 
ı-am için şimdiden hazırla· 
yınız . 

İlkokullarda Tedris 
Usulü Değiştirilecek mi? 

ilkokullarda bugün tatbik edil
mekte olan tedris usulü ile bir öğ
retmen bir sınıfın bütün derslerini 
okutmaktadır. (Jıc devre olan 1, 2 
ve 3 üncü sınıflarda bu usul iyi ne 
ticelıır vermektedir. Fakat 4 ve be· 
şinci sıfnılarda birinci devreye naza 
ran randımanın daha az alındığı gö 
rülmektedir. Kiiltür hakanlığı bu dev 
rede derslerin grup usuliyle okutuJ. 
ması etratında tetkikler yapmakta
dır. 

Futbol yüzünden kavga 
Mehmet oğlu Ali Ali oğlu Mehmet 

Nedimi fuhol yüzünden çıkan müna 
zaada çakı ile bacağından beş gün· 
de iyi olacak derecede yaraladığından 
şikayet üzerine yakalanmış ve bak· 
kında icabeden muamele yapılmıştır. 

Bir yosma bıçklanmıştır 
Şükrü oğlu kunduracı Muzaffer 

genel ev sermayelerinden Necmiltin 
kızı Mehpareyi çakı ile bir hafta 
sonra tekrar muayenesini icap etti. 
recek derecede yaraladığından çakı 
sile birlikte yakalanarak hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

~-------------~--·----------------~--------~---, 
Tek asker.li rııenıleket 

ki Aurupayı tehlikesizce feth etmek E skiden Almanyayı teş 

Sayısız makalelerin okunmasın· prensliklerden buğün 
dan, muhtelif muhitlerde yapılmış yalnız bir tanesi vardır arazimizi istiladen kurtardı, Çünkü· bonu beş kişi aralarında hiç uyuşama nerek., Hayır birinci Frans burası· 
görüşmelerden hatırda şu netice kal- ki, müstakil olarak kalmıştır: bu elli memur lsviçrelidirl .,, maktadır.! nı para ile satın almıştır. Memle-
maktadır: Demokrasiler dünyadaki Lihtenştayn ismini taşıyan ve Lihtcnşlayn prensliği, harp sonu kete varis olan düklerden biri Lih· 

ki 
Avu~turya ile lsviçre ansında bulu. d Lihtenştayn 6ükuınetinin idaresi 

1
. . • d 

hakiki kuyvetlerin ve kayna arın na kadar Avusturyaya bağlı i i. teştayn prens ığını satmağı üşün· 
yüzde 80 nini' ellerinde tutmalarına nan bu küçük devletin hem başve· Fekat ondan sonra. bug:in neticesi meşruti prensliktir. Birinci Frans müş ve en fazla para verene cıro 
rağmen buğün, kağıt üzerinde mağ ·kili • hemde bütün nazırı doktor Jo- iyi olan bir ihtiyatkarlık yapmış ve ismini taşıyan prens bugün 85 ya· etmiştir! 
lüp olmuşlardır. zef Hvop Avusturyanın ilhakı sırasın Avustur , arlan ayrılarak lsviçre fede· şındadır, Memleketin bütün nezaret Bu küçük devletin bir tek aske 

Amerika şimdi ayrılıkçılarlar da Hitler tarafınd~n istiklalini tanın- ral hükümrtine dahil olmuştu. Avus lerini kendisinde toplayan ve aynı ri vardır! 
Avrupa ile işbirliği isteyenler arasın· dı~ını iftiharla bildirmektedir. turyaya bağlı kalsaydı. tabii Avustuı zamanda, başvekil olan doktor Jozef Lihtenştayn devldinin ordusu 
da ta ı. sı·me uı<.ramıştır. lngı'ltere her Bey<natında diyorki: ya ile beraber, Al manyaya iltihak ·H 1 h d d 1 d 

K ı> vop i e, prens, er gün şatosun an 1868 de lağve i miştir, Bu or uda 
Şeyden evci yakın bir harbin önüne "-12, 13 ve 14 martta Alman edrc,kti. Bu güıı lsviçreye bag"lı 

telefonla konuşur ve hükumet i~leı i askerlik edenlerdrn bugün Andre a 
g eçmeve çalıştıı<.ı için tdkip edile- ya Avusturyayı ilhak ederken haki· olduı<.u için Almanya oraya tecavüz 

ı> ı> hakkında malumat alır, talimat ve- K · d 97 d k' 
cek ı:ıetalar hususunda ihtilaflarla katen korktuğumu itiraf ederim. den çekinmiştir! icher ismın e ve yaşın a ı 
bölünmüştür. Fransa orta Avrupa. Dev gibi komşumuza karşı kendimi Bu küçük hükumetin 12000 ki nr. bir, asırdide sağdır. 
da nüfuzunu kaybettiği ve gronik zi ne ile müdaffa edecektik? Bütün şilik nüfusu vardır. Meclisteki meb Bu prensin devlet reisi olması Bu ihtiyarın resmi hükumetin 
bir iç buhrana gömüldüğü için ikin ordumuz elli gümrük memurundan uslar on beş kişiden ibarettir Bunlar da gariptir. Memleketi eline ne harp merkezi olan Vaduz şehrinde hemeııl 
ci derecede devletlerden biri haline ve yedi polisten ibaretti. da iki partiye ayrılmıştır. lıiri onbir ederek geçirmiştir. ne babasın'.lan hemen bütün dükkanlarda yaldızlı 
gelme yolundadır. Üç büyük 'de· ," Fakat bu elli gümrük _memuru kişilik diğeride dört kişiİik parti! Ve bldı~t için.ı. nede ,~ir prense!tle .e;ıe çerçeveler içinde asılıdır. 
ıuokrasi devleti · içlerinde ve kendi _____ ,,..,._.. _________ . ______ ,_...;., ____ .... ,.,~~·- · ·' .J _______ ...., ____________ _ 
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Sümer bank 
- Birinci sahifeden arlan -

reisi Atatüık'ün huzurları ile işk 
ye açılmış olan Bursa Merinos 
Gemlik sunğibek fabrika 
memleketimizde şimdiye kadar 
bul olan yeni iki endüstri şubesi 
kil etmektedir. Bu iki fabrika 
merinos fabrikası, diğer pam~ 
fabrikalariyle birlikte, memlck~ 
zirai kalkınmuında ehemmiyetli 
rol oynamaya namzed bulunmak 
dır. 

1937 senesi zarfında ~le alı11' 
olan işlerin en mühimmi dört nif 
da Karabük'te temeli atılmış ci 
demir ve çelik fabrikaları grubu' 
Bu büyük fabrikalar, 1930 orta 
na doğru tamamlanrlığı zaman, 
gün milyonlarca liramızı harice 
ken demir ihiyacımızın en mühinı 
mı ,Lürk tek miziyenlerinin ve işÇ 

rinin emeğiyle, buradan temin 
dilecektir. 

Bu fabrikalar milli müdafaa; 
zın da kuvvetli bir istinadgi 
teşkil edecektir. 

Yukardaki cetvelde göste 
ünitelerden başka senevi 90 oio 
imalatta bulunacak surette SıvJ 
kurulması mukarrer çimento fab 
sının tesisatı ihale edilmiştir. 

lzmitte kurulacak olan Klor 
Sudkostik Fabrikalarının makin' 
sipariş edilmiştir. Zaçyağı ve Sii 
fosfat fabrikaları etrafınjaki ha 
lıklar neticelendirilmiş ve bun! 
tesisatının ihale~i için müzekker 
başlanmıştır. 

Birinci beş yıllık broğraın 
sonra geriye kalan Seramik fa~ 
ka,ının yapılan dikkatlı tetkikat 
ticesinde, istanbulda kurulma 
karar verilmiş, bu sene zarfındıJ 
şaatına başlanması trkarıür el, 

tir . 
Göı üldüğü gibi, 1934 ını 

sonunda tatbikine girilmiş olan 
yıllık endüstri proğramı en mii 
üniteleri ve en ehemmiyetli kısıııı 
bariyle filen tahakkuk el 

mış ve son kalanlar da t 
sahasına girmiştir. memleketltr 
fazlalı~ı dolayısiyle teslimde g 
meler yapmadıkları takdi··de. P 
ram zammında bütün teferrüal 
tamamlanmış olacaktır. 

*** 
inşa ve tesis faaliyetindrki 

te muvazi olarak bankanın id~ 
altındaki ve yeni fabrikaların i 
la tında ve piyasaya }' aptıkları si 

!arda sen~den seneye oariz bir 
müşahede edilmektedir. 

Sümer Bank fabrikalarının 

satış endeksi 

1929 37 = 100 

Umumi Piyasaya De" 

S neler satışlar satışlar Sat• - - _, 
1929 55 32 7 

1930 42 46 

1931 57 45 

1932 56 48 

1933 69 63 

1934 98 91 

1935 111 78 

1936 156 220 

1937 238 279 

G•çen sene ekonomi bün)' 
gösterdiği çok memnuniyete d 
inkişaf ve sallh seyri, fabrika 
faaliyeti üzerinde müsbet tesirli 
maktan hali kalmamıştır. 

Diğer taraftan, Sümer ba 
bu beş senelik çalışması esna 
inşa, tesis ve i~ldm~ kanalı 
memleketin umumi kalkınması-'I 
hemmiyetli surette hiz:net etınıl 
duğu muhakkaktır. 

Sümer Bank'a ait ç1lışan f 
rikalarla, ·kurulmakta olanlarıO· 
maye, iş işletme malzemesi, h3 ~ 
mamül maddeler piyasalarında 
biyet verdiği muamelelerde. fil' 
kabilen milli iş ve ekonomi h•~ 
mızın genişl~mesinde ehemJI'~ 
s'urcıte rol oyn·aını~l.ırdtr. 
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Türkkuşu tayyare· rC H p S h :-1 •• k ' Seyhan Vilayetinden: 

leri Kozanda • • • ey an l yon U- 1- < 505 beş yüz beş lira sabık Sinemacılık dünyasında vukua gelen en son yenilikleri daima ilk olarak 
memleketimizde takdim etmek şerefini bug:ine kadar büyük bir itina 

ile kendi elinde bulunduran 

Kozan : 4 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Bugün Adanadan ilçe 
mize gelen Türkkuşu tayyareleri 
koşu meydanına inmişlerdir . Tay. 
yarelerimiz yirmi dakika kadar kal· 
mışlardır. Bütün halkımız Tayyare· 
cilerimizi karşılamış ve samimi has
bihaller ydpılmıştır. 

k 1 CI 
bedelli Bahçe kazasında Haruniye 

ruı baş an ıg.., JD an•. nahiyesindeki Kaplıcanın 1-4-938 
gününden 31 -3-939 gününe kadar 1 Asri -

23 Varşova. 23,15: Bdgrat. 23, 
30 Viyana: Eğlenceli musiki ve dans 

Atina radyo istasyonu 

lstanbul ; 4 ( Telefonla)- Ati· 
nede kurulan yeni radyo istasyonu 
10 Nisanda neşriyata başlıyor. 

Bir Alman fabrikası tarafından 

yapılan bu istasyon orta dalganın 
499 metresinde çalışacaktır. Bu rad 
yo 15 kilometre kuvvetindedir . 

Senfonller 

20,45 Bükreş; Stnfonik konser 
(Perleanın idar~sinde). 21 Viyana: 
Richard Vagner'in eserlerinden sm 
foni. 

Operalar, Operetler 

16,30 Moskova: Bir opera nakli. 
18,20 Bükreş: Rossini'nin eserlerin 
den. 2 l Belgrat: Muhtelif operalar· 
dan parçalar. 21,30 Berlin kısa dal 
gası: Vagner'ın "Fliege'lde Hollaen 
der operası. 22 Milano, Torino: 
"Giocodda isimli opera. 

Oda muslkl•I 

18,15Varşova: Poznan oda or. 
keslrası. 19.15 Bükreş: Oda musi · 
kisi triyosu (Beethoven): 

Resitaller 

4-4-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

(15) te kapalı zarfla ve eksiltme yola ile ihalesi ilan 

edildiği halde isteklisi çıkmıyan Adana parti ve 

Halkcvi binası inşaahnın pazarlıkla ihalesine karar 

verilmiştir. 

1- Pazarlıkla yapılacak iş: Adana Parti ve Halk

evi bioaM inşaatıdır. 

2- Keşif bedeli; (117468) yüz on yedi bin dört yüz 

altmış sekiz liradır. 

3- Eksitlme; 21-Nisan-938 tarihinde perşembe 
günü saat(15)de Adanada Parti binasında teşekkul 
edecek komsİ)'OJl odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı mütefer-

1 
ri evrak (1) lira bedel mukabilinde lstar bul, Anka

ra, Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. 
1 A) Pazarlığa girmek için İsteklilerin (7124) yedi 

bin yüz yirmi dört lira muvakkat teminat verıneleri 
ve yetmiş beş bin liralık iş yaptığına dair evrak gös

termeleri lazımdır. 

B) isteklilerin 21-4-938 perşembe günü saat 

[15) de Adanada C.H.P. binasındaki komisyona mü

racaat etmeleri ilan olunur. 

9102 5-8-12-15 

Bu güne kadar bütün dünyada yapılan en muazzam film, Bu güne 
kadar memleketimizde gösterilen ım güzel Tarihi film ... 

TAN SiNAMASINDA 
BU AKŞAM 

Fransızca sözlü, Aşk, He. 
yecan, Canlı bir macera Yüz 
binlerce Figüran,, milyonlar 
sarfile hazırlanan ve tama· 
men Tarihe müstenid muaz· 

zam bir şahaser 

9,30 Berlin kısa dalgası: Piyano · 
rcsitalili (B~tthoven). 11,30 Btrlin 'ı 
kısa dalgası: Hitler g<'nçliği tarafın· 

dan şarkılar, (t2,45: Brahms'ın eser·! KRALı•ç E 
!erinden ~arkılar) 17,44 Belgrat: Halk 1 ı 
şııkıları, 18,20 Belgrat: karışık şar. / MARı• 
kılar, 18,50 Bc:rlin !ma da!gası: Brah 
ms'm şarkılarından. 19 Vıyaoa: Vı 
yolonsel, sopran, piyano. 19 Berlin · BAŞ ROLDE: 
kısa dalgası: Keman sanatlar; (Brah 1 

ms). 50,30 Varşova: Şarkı resitaliJ ' 
(Mozart, Şuman, Paderevaki v.s. ) . i 
22,45 Belgrat: Halk şarkıları. ı 

Dana musikisi 1 

Kudredli Büyük 

emsalsiz iki 
yıldız 

--------~~~~~-
i FREDRlK MARCH 
1 • 
t Katharına Hepbrn Memleketin umumi ekonomi ha

yatındaki genişlemiye muvazi olarak 
1937 senesi zarfında, Sümer bank' a ; 
bağlı müeessescltırin faaliyetinde, bir 
yıl evveline nisbetle mahsus bir in· j 
kişaf ve canlanma hareketi müşahe 
de edilmektedir 

Sümer bank kanalından milli pi- İ 
saya, ham madde ve işletme malze 
ınesi satın almak, iş ücreti ve maaş 
ödemek şeklinde yapılan tediyeler 
yekünu 1936 senesinde 6,198,900 
lira iken 1937 senesinde 9,551,700 
liraya çıkmıştır. 

Her sene miktarı artan bu tedi 
yelerin memleketin para tedavülü ve 
emtia mübadelesinde husule getirdi
ği hareket yüzünden, müstahsil ve 
".1üstahlik h11lka yeni mübayea kabi. 
lıyet ve ihr ı . . k 

1 
ıyaç arı getırmış olduğu 

o ayca tasavvur ol b'I' B .. una ı ır. u ıtı· 
barla, Bankaya a·t .. 
• • • 

1 mııesseseler faa· 
lıyetının artışında mill' k 

' 1 e anomı sa 
hasındaki inkişafın olduğu kad 
milli endüstıinin memleket b'· ar, . unye· 
sınde uyandırdığı canlılığın da ın" . - ues. 
sır olduğu tabiidir. 

Bu, karşılıklı !esirdir ki, gerek j 
milli ekonomimizi, gerek endüstrimizi 
nıütez3yit bir yükselme hareketine ', 
sevkedert-k istikbali en nikbin tah
minlere hak verdirecek bir ~ekilde 
g~zlctitniıin üiriiııe ge'ti Pldtedir. 

iLAVETEN: 

CON VVAYNE T aı;,fıııdan ttmsil edilen 

Dikkat: 

Beş Silahlı Haydut ............................. 
Sinnı snt Tin 8 3) dı Bııla-. Yerlerinizi L•1tfen erken temin 

e:liniz. L'>cılarınızı Teltfanl ayırtabilirsiniz. Tel : 266 

Pek Yakında • • TlNOROSSi 
KiTARALAR ÇALARKEN 

Büyük musiki filminde .....• 9090 

Adana Milli Mensuca fabrikası Direktörlüğünden 
1/2,'938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşterileıimize ilan ederiz. 

Aslanlı bez tip 2 
• • tip 2 

Şapkalı • tip 4 
• • tip 4 

Genilşik Top 
Santim Metre 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

kaput bczlerimizi 

Top 
Fi atı 

725 Kr. 
839 • 
695 • 
725 

" 
Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan sabş fiatı· 

dır. Bir balyadr.n noksan olan parekende satışlar için °/o 2 fark alınır. 
Fabrikamızın hiç bir yerde accntusı yoktur. Bütün müracaatların doğ

rudan fabr;ka müdürlüğüne yapı1ması m~terilerimi;zin mcnfaalı icabın 
dandır. 8900 9 

bir senelik icaıı açık artırmaya ko 
nulmuştur • 

2- ihale 20-4-938 çarşamba 
günü saat ( 11 ) on birde Vilayet 
Daimi Encümeninde yapjlacaktır. 

3- lstekli olanların (37) otuz ye· 
di lira (88) seksen şekiz kuruş mu• 
vakkat teminat makbuzlarile sözü 
geçen gün ve saatta Daimi Encü
mene ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları.9104 5-9-13-17 

~ ............... ..... 
ÇOCUK HASTALJi<LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul ••atları : Her gUn 

c. 115-19 

Seyhan defterdarlığından: 

Cemal paşa mahallesinde Ka· 
dastronun 577 Ada 63 parsel numa· 

sinema 
Bu akşam 

8,30 suvareden itibaren 

Bugüne kadar gördüğünüz Aşk-Heyecan·-Güzellik Filmlerini ·gölgede 
bırakacak kadar kuvvetli ve kudretli olarak temsil edilen 

Yeşil Domino 

Baş Rollerde : 
Şaheserini sunmakla bahtiyardır 

Beyaz: perdenin melikesi ( DANIELLE DARRIEUK
CHARLES V ANEL 
MAURICE EKAND 

Ayrıca:En yeni dünya havadisleri-Afrika ormanları 
Kişe her vakıt açıktır. Localarıl'ızı telefonla isteyiniz 

Telefon ASRI 250 

9106 

. 
1 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Turk Anonim şirket 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

rasında kayıtlı on iki bin dokuz yüz Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarıhin· 
metre murabbaı mahallin 912 hisse den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fialları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
itibarile 36 hissesi açık aıfırma su· suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 
retile satılacaktır. Beher metre mu· Genişlik Beher top Beher top 
rabbaının 11 kuruştan Hazine hisse- Tip santim metre fiatı 
sesinin muhammen bedeli 59 lira 40 Çifçi bezi 2 75 36 725 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan - 938 Astarlık bez 14 85 36 751 
pazartesi günü saat on dörtte Def- Satı1larımız fabrika teslimi ve peşindir . Bir balyadan aşağı siparişler· 
terdarlıkta toplanan Komisyona gel- de O/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 4 
meleri ..... 9072 

26-~2-5-10 

' Hizmetçi aranıyor 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Evde çalışmak üzre bir.-~~~ 

k.adın aşçı ve bir hizmet- . Oyun aletleri resmi hakkında kanun 
çı aranıyor. Matbaaınıza 

müracaat edilsin. Kanun No: 3330 Kabul tarihi: 1711/1938 

Zayi ikamet t.-zkiresi 

Adana polis dairesinden olınış 
olduğum 51 - 228 ou~ıara 1 ı ikamet 
tezl..iremi ZJyi ettim. Yenisini çı1<a. 
racağımdan eskisinin hükmü olma· 
dığını ilan eylerim. 

Adana erkek lisesi lale· 
belırinden 1449 numa-

9105 rafı Hayati 

Bu·gece nöbetçi eczane 

Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Seyhan Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

15-Nisan 1938 tarihinde baş· 
lanıak ve bir buçuk ay dtvam et· 
nıek şartilc Adana Sıtma Enstitü. 
sünde küçük Sıhhat memurları kursu 
açılac3ğından Memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz o 
lan Orta mektep mezunlarının aşa 
ğıda yazılı evrakı müsbitelerile bir
likte bir istida ile azami 12/Nisan/ 
1938 tarihine kad;;r Reisliğimize m 
racaatları ilan olunur . 

Evrakı müsbite şuolardır : 
1 - Sıhhat raporu 
2- Hüsnühal varakası 
3- Orta mektep diploması 
4 Nüfus lt-~keresi sureti 
27-3'1...-3- '6-9 9069 

Neşir tarihi:, 27 Kanunusani 1938 

- Dünden Artan -

Madde 8 - Yoklamalarda levhasız göıülen oyun aletl.:rinin yok· 
lamadan evvel beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu ani aşı. 
fır ise ievha talik edilmemış olmasından dolayı cezaen resimlerinın yüzde 
yirmisi 6 ve 7 nci maddelerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettir il erek 
tahsil olunur. 

Madde 9 - T aa!lük ettiği mali yıl içinde tarhedilıneyen ve tarhe
dilip de kat'ileştiği mali yılı takib edt-n beş yıl içinde tahsil olunmayarı 

resim ve cezaları müruru zamana uğı ar. 
Madde 10 - Oyun kağıtlarından alınmak• a olan istihlak resmınin 

tezyidi hakkındaki 33 numaralı ve 30 eylül 1336 taıihli kanun ile bu 
kanuna müzeyyel 57 numaralı ve 27 teşrinisani 1336 tarihli kanun ilga 
edilmiştir. 

Madde 11 - Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 12 - Bu kanunun ic•asına Maliye Vekili memurdur. 

22 2 1938 

[SON] 

Askeri ve Mülki T ekaüd kanununun 18 inci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3297 Kabul tarihi: 3 1. 1938 
Neşir tarihi: 11 Kanunsani 1938 

Madde 1 - 1683 saylı Askeri ve mülki Tekaü:I Kanununun 18 inci 
maddesi B§ağıda yazıldığı üzere değiştirilmiştir: 

Mütekaid zabit ve askeri memurlard<ın sefer ve hazar vakitlerinde 
askerlik hizmetine alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri muhassasatı 
verilmek üzere tekaüd maaşları muvakkaten kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri esnasında malül kaldıkları 
takdirde evvel \fe ahir hizmetleri m~cmuuna v.:! mR1uliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 

Mütekaid zabit ve askeri menıurlqrdan yalnız seferberlik zamanına 
münhasır olmak üzere hizmet esnasında rütbe ve sınıfları terli edilmiş 

8303 . ' . ·l 
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Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiN.si 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En az 
IC. s. 

En çok 
A. S. . ~ = 

Satılan miktar 
Kilo 

K"apımali pamuk 
Piyasa parlağı • 22~20-- -2·•5---ıı------- -----

•-=P.,,.iy_asa_,_te-m~izı""'·--= .. ---ı-.;2'"'0,50-- 23,S'"O--ı---------

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 

::=:B~ey=az~============-71===---1----1---------·-I Siyah _ 

Çl(;IT 

Ekspres 1 1 ~ J, 
•-v,..,....eru~.,.....,,~,Y~e-m~lik~,-.--- ------ ---------"--~ 

., "Tohumluk,, 29.5 1 

HUBUBAT 

'" 

(Türksözü) 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhh ıt ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berra!< Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusuz Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. 

:Tadı : Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ., 0.0033 gr. I 
Klor ( Ci ) , , 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 
Nitrit ,, Yok 

Teamül : Mutedi-1 ı 

- (cl.33) 
ı Amonyak ,, Yok 

Buğday Kıbns ___ Fennin en son usullerine riayet edertk ~ ynadığı yerinden itibaren 
" ~:~ane ----1----- 1---------- istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 

l
·-A.-rp~·~-------ı ------ı-----1--·-------• ı vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu-

Fasulya halaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Yulaf Adana Sıhhat Bakanhğının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
Delice macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
Kuş yemi rııfmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize / 
Keten tohumu 1 

ı-"'M'""er-c.,..im-e"""k-----ı------ -----,---------• gelmektedir . 
ı-S"u_sa_m-------ı--,1..,6..,,1.2~--ıı----- ---------- ' Kayadelen Gazozları 

1 -UN 
Dört yıldız Salih ı 

1-=--'~---------

üç ,, ,, ı--·--
.!: .ı:ı --D""ö~r-t _yı...,.ld""ı-z """D.:-'o~,..,.-.. l~uk ___ _ 
~.~l-=--''----'6""-'u _________ _ 

::ı "1-~..,---'-'---"------ -----· ... - üç .. .. 1 
] ii Simit ,, 
:.;;: 1; hD"ö"r7t-y'ıld'ı-z"""'l-"'"ıu-m"'h'""u-ri'""y"""'et,-----,-----• 
CN <>1-.o----"------<----- ------ı 
I' ÜÇ n u 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
4 / 4 / 1938 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından ahnmışbr. 

. Kaya delen Gazozları da ır. ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 
i is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 181 1 

' ,. 
l TÜRKSÖZÜ 

S Niun 1938 

BELEDİYE İLANLARI 

1- Asfalt cadde üzerinde ve Yako Benyaşın evinin bitişiğindeki Be· 
lediyeye ait 615 metre murabbaı arsa açık artırma ~uretile sabşa çıka 

rılmıştır . 
2 - Muhammen bedeli: 768 lira 75 kuruştur. 
3- Muvakkat temin<ıtı: 54 lira 60 kuruştur. 
4 - ihalesi 21-Nisan - 938 perşembe günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname Belediye yazıişleri kalemindedir. lstiyenler oradan para· 

sız alabilirler. 
6 - Toliplerin ihale günü mvvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be· 

lediyeye müracaatları ilan olunur. 9103 5-10-15-19 

1 - Belediye emlaki 938 yılı haziranından itibaren birer sene müd
detle, şartnameleri mucibince kiraya verilmek üzere açık arbrmaya çı 
karılmıştır. 

dir. 
2- Bu dükanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleri-

A- Zahıre pazarındaki mağazalar 18·4 938 perşembe. 
B- Sebze halindeki dükkanlar 21-4 938 Pazartesi, 

C- Kasap dükkanları 25 4-938 perşeube 

D - Karşıyakadaki dükanlar, Hükumet içindeki yazıhanaler salış baraka 
ları muvakkat Şölen, gazinosu, Kuru köprüdeki Gülenbar, belediye altında 
ki beıber dükkanı. sebze ve hayvan pazarındaki kahveler, Hayvan pazarı 
saban yerile Sultansokağındaki kerpiç ve çinko üç ahırın 28·4 938 pa
zartesi günü saat 15de belediyt- dairesinde Daimi encümence ihaleleri 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin °/0 7,5 udur. 

4 - Taliplerin ihale gün ve saatinde yatırmış olduklan teminat mak. 
buzlariyle birlikte daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

1 - 5 - 9 - 13 9088 

Scıntt,_ Pen• 1 
-----------..,---~ --------------·· 

ı ı Asfalt cadde üzerinde Halk Partisine ait arsa ile Fahri Uğurlunun 

ı--H_az_ır ____ _ __ ,~_ I 86 ı--;~:::-a"";-iş_m_a~rk-----) l 196 
Mayıs vadeli 4 7 -- -Frank ( Fransız ) 23 76 
Temmuz " 4 84 Sterlin ( İngiliz ) 628 00 
Hint hazır 4-117 Dolar ( Amerika ) 79 06 
Nevyork 8 55 Frank ( isviçre ) -

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşcker tice: ethanesine giderek 
son sistem bir 

zarif, sağlam, ucuz, 

MAL TiZ ALiNiZ 
mukabilinde edineceğiniz maldız 

say esinde mutfağınızın ekonomisin 
temin edeceksiniz. 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
lakini artbrmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
59 8879 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

Sabş yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 143 Belediye karşısında 

evi arasında bulunan Belediyeye ait 605,25 metre murabbaı arsa açık 

\ 

artırma suretile satılacaktır. 
1 2- Muhammen bedeli 726 liradır. 

\ 
3- Muvakkat teminatı 54 lira 45 kuruştur. 

jMatbaacılıkj j Gazetecili~· 

1 Mütenevvi r~nkli 
1 her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
malik makinalannda 

1 yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

1 
sözü matbaasında bas. 
brınız. Temiz bir tab 

: nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

ı lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelleştirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
it 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

4- ihalesi Nisanın 14 üncü perşembe günü saat 15 te Belediye En 
bir cild, renkli ve zaril ! cümeninde yapılacaktır. 
bir kapak bölgede an ı 5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 
cak Türksözünde ya· parasız alabilirler . 
pılır. : 6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzları ile birlikte 

Resmi eurak, ced. Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9086 30-5-9-13 
veller, defterler, çekler, 1 

karneler, kağıt, zarf, 1 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır • 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. • 

1- Elektrik santralı garbindeki 1060 metre murabbaı arsa açık aıt 

tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
2- Muhammen bedeli:Behcr metre murabbaı (45)kuru~tan 473 liradır. 
3- Muvakkat teminatı: 35 lira 47 kuruştur. 
4- ihalesi 18-Nisan-938 pazartesi günü saat on beşte Belediye En

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be. 

lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9097 3-7-12-16 

---------------~~-----------=-----------
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Tabib alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üıere iki 
ta bib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenleıin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

9076 27,30, 1,3,5,7,9,12, 13, 15 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Umumi neşriyat müdilrü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıii ınatbu,eı 
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