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YENİ SAGLIK PLANIMIZ 

Memlekette daha 

kuruyoru~ 
-~Tb# r.-----.. • ....__ 

baba birçok 
dispanserler 
~natoryom 
kurulacak 
'--........ ------
J 7,000 hasta 
l • 

•Çın yatak! 

r"nk ara - Te,rlnevvel] 

S ~~at Vek~l<:li hükumetten al 
• ğı selahıyetle on • senelik 

1 Plaıı lı · . 
n tso tızırlaınış ve bu planla yur-
1nıı •ilk;ıuhtelıf yerinde yatak ye 
~ hast ıben 17 bine varan 150 ka
t~~ %e aue ve bu~ıa:dan başka lıir, 
le ~ıet: ~.ek teplerı, SıhiJ t en.stıt ü!eri, 
t lcr 11 ınucadele heyetleri, ı;ıhi mü. 
1·k c scıo ·f ı · · .. · \'e le . rn çı tığı vucuda getire-

liı.ı .. sıs edecektir. 
ıı, ~lln f •· l ·· ; "ll39 Ju un ınenılcketiınizdc 

ıı.lır. Ycı l rıldı 1 l6 umumi h ;ıstane 
~ ~"es;~Yrı•·a '.Moo ya laklı 4 a~ ıl 
:~ata~ 1 351 y ;ıt<ıklı 17 doğunıevi 

1. 1 ~ 1
• 4 aciller yıııdu . 16() ya. 

'tııı ~:tırnfer eyi, 305 ya l<.k : ı 5 
~Pı11~ '~Panseı :, 6 verem mlıcc:dele 

'h l.!r, 33 
1,

1~_Ctj1 135 cııı razı ı. iı lı rcviye d is 
•111.1,.~i sıtma dıspanseri, 5 s ıhhat 
Bu°' ·~e 31o muayene ed v.-ırdır 

Usı «>tın h ı · t · lttip ınu le ı lıaslcılıklatcian 
ı~tlaııerı·~<ıtanda~ltırı kabul eden 146 
'q·bi~ tı~f Yatak sayısıha g-6re her 

ır, Usa 5 Y·•lak isabet etmek-

\ A. 1~[-ıa r~cmeleketJerinde bu 
lir, et bıze nazaran çok yiik-

ı~eıi 6~1~~~.t Vekiileti bizdeki hu 
tı ise ii 

1 
U7.deki ilk senelerde hiç 

~IJı~lir.ç ı-tlsline ~ıkarma~a karar 
, ~ bir alen 62 vılayetimizden 56 
tj~hupdve~a birkaç hastane vardır. 
ij hastı ıııe resmi, hususi ve her 
nıııakt ıklara mahsus 39 hastane 
~~ftıs· aldır. Yalnız İstanbul halkı· 

~~işi}'~Y 
8
e mukayese edilirse 10 

ar a . O ya tak düşmektedir. Bu 
~~lercı!~~ı Yukarı en en ileri mem-

ır, 1 Yatak nisbetlerine mu· 

~ ~ ~~lek~tte, büyük sıhhi ve 
'~~ •rnaı muavenet işlerini Ü· 
li aJrrı ı 
ıc \'c huş~ olan Sıhhat Vekaleti, 
~~t Cdild k~met programlarında da 

Ukı.ırı ığı gibi, bir An evvel ta· 
ı tı ıe:b~ati ihtiyaç gördüğü hu. 
~~ scııeı ıt ederek esaslı ve muh

;,ııttı1 ere şümullü geniş bir iş 
t ~ ·~ sc Ve Planı hazırlamıştıı. 

1,~"lcı ~~.Ve önümüzdeki seneler· 
\\o eri v utçesine konulacak olan 
t 11~ ''k ekalct "içtimai yardım işle· 

c 'k oruy ı il' ucv tababet işleri,, ad-
(\ e ayırmıştır. 

Y ~ö 8 jflede yapılacak bu işler 
ı,,~, v· Y e hulasa edilebilir: 
ı,,··ı h •lav ı 
'ıı qsıa et e yeaiden 50 şer ya• 
'~lı~~t ile, 4 Vilayette 100 er ya· 
~11 ~<t:~e, 10 vilayette 150_"500 
'~ı ilıetk ne, .25 kaza merkezınde 

lt q~11 Ver e'-lerı, 2 yerde beheri 500 
ı t 1 'verem hastanesi, 2 beheri 500 
ı~ Ct Ya,~rn sanatoryomu, 2 yerde 

t'llt~:ıı~. ~akı, cerrahi veren sana· 
~ ~~,()Ilı Yerde 200 er yataklı pre. 
tti S ~cild 30 vilayette yeniden ve• 
~t,Qıı Ya,~le dispanseri, 4 verde be-
< q·~lsıil ~klı akıl hastalıkları has
ı~ ti h ıı Ul'da 2000 yatakh mer
t So ;stanesi, 16 yerde her bi
~r hıt~ı~akJı. doğumevi, 5 yerde 

~t ~~Staı h, ~ıfa bulması kabil ol-
t 1.SOo ara mahsus müesse, 2 

1~~tla er Yataklı darülaceze ve 
~ili/ Ynrdu, yeniden üçü 50 

1 
100 ~r yataklı olmak ü· 

Ankara hıfzı••ıha mUzeelnden bir gltrUnilf~ 

tere 5 çocuk hastanesi ve fstaobulıda 
aynca '250 yataklı bir çocuk hastane 1 

si, ikisi 100 er yataklı ve üç de 50 
şer yataklı 5 tane geçici hastalıklar 
hastenesi 

fzmir'deki, gerı kalmış çocuklar 
müessesesine 500 yatak ilavesi, 6 
yercie köy ebe mektebi, trahom has· 
tane ve enstitüleri, sıcak memleket. 
l'!r hastalıkları ve sıtma enstitüsü, 
6 yerde yeni tephirane ve üç yüz 
yetmiş beş kazada seyyar etüv altı 

yerde her türlü malzemesiyle, labor
atuvarlariyle ve seyyar teşkili.tiyle 
tam teşekküllü emrazı sariye ile 

seyyar mucadele heyetleri, 50 adet 
sıbhi propaganda malzemesi ve teş· 
kilatı. 30 vilayette sıhhi miize, mer· 
kez hıfzıssıhha müessesesinin takvi. 
yesi ve bir modern serom çiftliği 
ibc!ası. 

Bunların inşa ve tesiısleri sene
! er~ taksim t"dilmiştir. En acil ihti
yaçlar en ön plana alınmıştır. 

Memleketimizi sıhbatmı tam 
manasiy)e korumak, doğanların ha
yatta kalmalıırını temin ederek mü
temadi bir nüfus artmasını ve mem· 

- Gerisi iki11ci sahifede -

Belediye seçimi yarın 
akşam nihayet buluyor 

Beyinizi mutlak kullanınız! 

Şehrimizde belediye seçiminin 1 
devam etmekte olduğu malumdur. T k • 
Seçim münasebetile her akşam şe- arsusta 1 hir elektriklerle tezyin edilmekte ve j · 
gündüzleri de bayraklarla donanmış 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Her gün öğleden şonra bir çok 
genç hatipler gerek ha kevinde ve 
gerekse parti kürsülerinde söylevler 
vermektedirler. 

Adanalı hemşehriler, sabahtan 
akşama kadar açık bulunan seçim 
salonuna giderek reylerini vermekte 
devam '3diyor. 

Seçim, seçim heyeti tarafından 
usul dairesinde tesbit edildiğine 
göre, yarın akşam sona erecektir. 
Bunun için bütün hemşehrilerimizin 
reylerini mutlak surette istimal et· 
meleri lazımdır. 

hafriyat 
Yümüktepe hafriyatına 
bugünlerde başlanacak 

PR. GARSTANB GEl.DI 

Mersin : 6 (Hususi muhabirimiz
den) - Dört senedenbui Tarsus 
şehri içinde ve Gözlükule hüyüğün· 
de bir Amerikan heyeti tarafından 

- Gerisi ikinci sahifede -

Yeni bir 
devleti 

Ç k ·Slovak 
kuruluyor 

Çekoslovakya da bütün partiler birleşti 

Prağ ; 6 ( Radyo ) -- Prağda " Pra{I kulübü ,, de 1 Çek ve Slovaklardan mürekkep bir hükümetin teş-
Fransa aleyhine büyük bir toplantı yapılmıştır. Toplan· kili de kararlaşt ırılm ış bulunmaktadır. 
tıy.:ı iştirak etmiş oları bir çok büyük rütbeli subaylar, 
ilim adamları ve yüksek sosyeteye mensup zevat yirmi 
senedenberi göğüslerinde taşıdıkları Fransız nişanlarını 
ve harp madalyalarını birer birer kağıt sepetlerine at
mışlardır . 

Bugünkü icaplara göre, Çekoslovakyan ı n tamam ile 
başka bir hatt ı hareket tayini lüzumu karşısında büyük 
bir gayret sarfedilerek yeni bir devlet meydana getiri
lecektir . 

Prağ : 6 ( Radyo ) - Al manyaya ilhak edilen m ı n • 
takalardaki Alınan akalliyetler i Çek hükumet ine ve Çek 
milletine olan borçlar ı nı vermiyeceklerini bildirmekte
dirler. Hatta bir Alman gaze lesi bu mevzuda yazdığı 
bir makalede, " Çekler Südetlerde olan alacak l arına 
bir sünger çeksin ~. demektedirler . 

Pr.ığ : 6 ( Radyo ) - Çiftçiler ve Komünistlerle 
diğe~ bütün Partiler işbirliği yapmağt kabul etmişlsr 

ve Hodza tarafından hazırlanan plan üzerinde mutabık 
kalmışlatdıf , 

(·i~~iıt;;;;;;-f i S T A N B U LJJ ~. 
Mecburi askerliğin t 
ih iası isteniyor 

:::· h:::-:~~e~a;ze~:~.k~!~ şen lı· 1- merası·m yapıl' -'ı i ::~;:;:,~:,;::!;,'!::,k:;;:k 1 K, . a, 
1 * bir takrir vermişlerdir. : 

• • ·-----------··-· 
Hatay liman 
idaresindeki 

münasebetsizlik 

Hatay karasularına giren 
vapurların çektlklerl Hatay 
bayrajın1 liman idaresi 

lndlrtlyormuf. Niçin ? 

lskenderundan bir görUnUf 

' 

İskenderun : 6 (Hususi muhabi 
rimizden) - Hatayda yalnıı idareni 
değil ruhun bile değiştiği malum 
iken İskenderun Liman idaresi mü
nasebetsizliklerinde devam etmekten• 
dir . Bu hususta " Hatay ,, gazete
sinin şu yazısını aynen alıyorum: 

" Hatay l)evleti teessüs etmiş 

ve resmi Bayrağt kabul edilerek 
dünyaya ilan edilmiş olduğu halde , 
fskenderun Liman dairesinin ortada 
değişmiş hiç bir şey yokmuş gibi , 
karasularımıza gelen vapurların alel. 
usul çekmeğe başladıkları Hatay 
bayrağını indirtmekte olduğunu hay
retle haber aldık. 

Liman dairesinin bu hareketi 
Anayasamız ahkamına muhalif olmak· 

- Gerisi ikinci sahifede -

.. " 

Taksim abidesinden bir görUnUş 

İstanbul: 6 ( .· ususi muhabirimiz· 
den telefonla)- İstanbulun kurtuluş 
günü bugün büyük merasimle kutlan 
dı. Bütün resmi ve hususi binalar, 
vapurlar, tramvaylar gündüz bayrak 
!arla donatıldı. Gece fenerlerle aydın· 
)atıldı . 

Tören, süel kıtalar, okullar, cemi
ye~Jer ve halkın iştirakiyle oldu. 

Okul ve birlikler saat dokuzda 
Sultan Ahmet meydanında toplanmış-

Topçu alayı tarafından tam saat 
10 da Sultanabmet meydanında 21 
pare top attılar. O esnada okul ve 
birlikler birer dakika ihtiram vaziyetin 
de durdular, ve top :sesiyle beraber 
limanda bulunan büyük ve küçük bü~ 
tün vapurlar düdükleriyle kurluluş 

bayramını kutladılar ve İslarıbulun 
kara ve deniz bütün nakil vasıtaları 
bir dakika oldukları yerde durarak 
fstanbulu büyük sevince kavuşturan 
sehitleri andılar. 

Sultanahmel meydanında topla· 
nan okul ve birlikler saat 10,20 da 
hareket ederek, tramvay caddesini 
takiben Taksime gelerek durmuşlar 
dır. 

Taksim meydanında bayrak çek· 
me mer::lsimi yapılmış, bu merasime 
Yedek subay okulu, 33 tüm mızıka
siyle istiklal marşı çalınarak iştirak 
edilmiştir. 

Bayrak çekme törenini müteakip 
fstanbul belediyesi tarafından abideye 
bir çelenk konmuş, bundan sonra genç 
lik namına yüksek okul talebesinden 
ve şehir namına Şehir Meclisi azasın 

(dan bir zat larn fından nutuklar söy
lenmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Vekiller heyeti , 
dün toplandı 

Harici ve dahili siyaseti
miz üzerinde miizakere

ler yapıldı 

Ankara : 6 ( Telefonla) - Ve_ 
killer Heyeti dün Başvekil Celal 

Bayarm Reisliğinde toplanmış , ha· 
rici ve dahili siyasetimiz hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur . Top
lantı geç vakta kadar devanı etmiş
tir . -

YARIN 

Vecdi fi Der 
Nefis bir Alnıarı hiktiyezi 

• 
iÇERiDE 

Bayar hükumetinin 
ziraat programı 
Yazan : ı\'asııhi Baydar 



Bayar 
ziraat 

hükiimetinin 
programı 

r- ş ~lh Ü ır h @\ lb> ~ ır o~ ır Ü ı 
, ....................................... _. .. mı _______ ,!lm ______ , 

Ziraat hey: eti MEVZULARDAN 
BİR DANESI AT Şehrimizde tetkikatını ik

ınal ederek Tarsusa gitti 

Nasuhi Baydar 

Evliya Çelebi'nin meşhur seya · 
hatnamesini okuyanlar onun ağdalı 
ve mübalrğalı lisaniyle Tuna'dan sık 
sık bah• ettiğini bilirler: "İki yüz el 
li bin türk ah su verilmek içiıı ne 
hir kıyılarına sürüldükçe suyun se"i 
yesi bir karış alçalırdı 1 " 

Fakat evliya Çelebi'nin şahade 
tine ne hacet? Bugünkü motörlü· 
orduların yerini asırlarca süvari kıta 
lan tutmuştur. Bngün dahi "atın ye 
rine motör kaim olmuştur . ., hükmü. 
nü vermek kabil midir? Politika 
adamı Klemanso, Amerika'nın yar 
dımını "harbi benzinle kazandık., 
sözleriyle över~en, Başkumandan 

"Zaferi Bröton atlarının sırtında ka 
zandık., demişti. 

istiklal harbi sıralarında, güftesi 
ve bestesi Mehmetciğin olan: 

Kır atımı nallarım 
Deryaları atla~ırım 
Bütün dünya düşman olsa 
Tek nalına çiğnetirim 

Türküsü dilden dile dolaştıktan 
sonra o kadar at zaferin hakiketen 
d <!ryaları atlıyan afsanevi unsuru ol 1 
muştur. Cephe gerisine akan süvari 
livalarının inanılmaz kahramanlık 

menkıbeleri uzak nesillere ka<lar in· 
tikal edecektir. 

"insanlar, hayvanlar ve tanrılar,. 
adındaki güzel eserin müellifi F erdi.1 
nand Osendovski "Asya'da insan ve 
esrar, ismini taşıyan ikinci kitabında 1 

bugünkü şimal türklerinin geniş stepi! 
lerde başları boş gezen eğer görme 
miş atları nasıl beş on dakika içinde 
munis birer binek haline getirdikle 1 

ıini hayretle aniatır. 
Lakat, at ilk defa türklerin ehli 

leştirdikleıi hayvan değil midir? 

* * * 
Atın ehemmiyeti 
-Tarihte ıürkler ve at; 

Bugiinkü vaziyetimiz 
Bunlar göz önüne getiaildikten 

sonra şöyle şöyle bir kanaata var· 
mamak imkansızdır: Türkiye a me 
selesi addederek planlaştırmalıdır. 

En iyi atları yetiştiren birçok 
yerlerimiz vardır. İlmi araştırmalar 
i sbat ctmiiştir ki, buralarda dünya· 
nın en mukavim atlarını üretmek 
kabildir. 

Bütün zorluk: 
-Besim işlerinin güçlüğünde; 

- Teksir teşkilatının hemen he · 
mrn yokluğunda; 

Atın layiki vechile kıymetlen 
dirememiş olmar;mdadır, 

ve serbest at yetiştirme çiftliği de 
mek olan 20 kadar saha vardır. Bu 
ı alara iyi ve cins aygır verilme ko · 
!azlığı gösterilmiştir. 

- Dört senelik Lakım bir tayı 
köylüye 200 liraya maledir. At mü 
bayaalarında fiat biçerken bu raka 
mm fevkinde kıymet takdir etm~k 
lazımdır. 

- Haralarımızda cins aygırlar 
vardır. Bunların döllı~ri haralarımız 

ca müzayedeye konulduğu zaman 
ekseriya koşu meraklıları tarafından 

yükşek fiatlarla satın alınır. Bu cins 
atların ılgılara ucuz fiyatla ve müza 
yedeniz verilmeleri daha esaslı bir 
politika mevzuu teşkil edemez mi? 

* *. 
Memleketimizde geniş yaylaklar I 

: otlu, yeşil vadiler, sulak yerler azim 
sanamıyacak kadar çoktur . • Ve 
Türkiye hububatın vatanıdır. 

Bu yıl, Yüksek Ziıaat enstitüsü 
talebesi, ziraat makinalariyle An · 
kara köylerinde tatbikat yaparken, 
Balkat köyünde ekini biraz üstten 

1 

biçen bir gence ihtiyar bir köylünün 
söy !ediği şu sözleri bir arkadaşımız 
bu sütunlarda nakletmişti: ! 

- Oğlum, saman bizimki gibi 1 

köylerde başak kadar mühimdir. 1 

Ne otu, ne samanı, ne sazları , 
ne kamışları ve hatta ne de diken 
!eri ve )'aprakları kurumıya terke· 
demeyiz. 

Amerika, ve onu takiben bütün 
Avrupa memleketleri yabani otları, 
pancar ve mısır saplarını, sazları v~ 
kamışları hayvan yemi olarak mu
hafaza eden Yeşil silolar meydana 
getirmişlerdir. 

Bunlara şeker ve nebati yağlar 

imal eden fabrikaların küsbeleri de 
ilave edilince yem meselesi rn kes· 
tirme yoldan halledilmiş olabilir. 

*** 
Cümhuriyet bayramını takip ede 

cek ay sonlarında hükumetimizin 
neşredeceA-i tahmin olunan yeni zi· 
raat planın Ja bu mtvzuların birer 
birer ve dikkatle mütalea olunaca· 
ğını ümit ederiz. 

Ve bizi bu tahmine sevkeden iki 
sebebi gösteririz: 

- Başbakanın son dört yıllık 
plan hakkındaki beyanatın.Ja dik. ı 

kati celbetmiş olan yeşil silolara 
aid karar: 1 

- Alakalı idarelerin Ziraat Ve· ı 
kaletile birlikte hazırladığını öğren 
diğimiz tay depoları, salma hayvan 
çiftlikleri, at mübayaalarında değer 
fiyat biçme suretile teşvikler, aygır 
depolariyle haraların bu maksatla· 
ra uyacak şekillere kalbi, ılgı saha 
laı ma iyi ve ııcuz aygırlar verilme. 
si gibi kısımları havi olan prog· 
ram ... 

Bu yıl bölge sanat ve inşi\at usta 
okullarına kabul edilmek için bir 
imtihan açıldığını ve bu imtihanın 
yapıldığını yazmıştık . 

Dün aldığımız malumata. göre, 
vilayetimizden bu imtihana girenler 
arasında Mehmet Çelikkol kazanmış 
tır. 

Bu talebenin sanat okuluna kabul 
e:dildiğini \'ekalet vilayete bildir· 
miştir. 

Şehir stadında 
yapılan inşaat 

Şehrimiz sıadyomunda bir buçuk 1 

aydanberi devam etmekte olan in 1 
şaat son safhasına gf'lmiştir • Stad 
önümüzdeki haftalar içinde müte· 
kamil şekil alacak •ıe Cumhuriyet 
Bayramımıda da bir törenle :ııçı 

lacaktır. 

derf!ce. 

ğim. Yalnız ılgı larınızı birleştirmeniz 
veya genişletmeniz, 25, 50, 75 ve 
100 kısraklık ılgılar vücude getirme 
niz lazımdır, ,, divor. 

Nahiye müdürlerimiz, kaymakam 
!arımız, valilerimiz bu imkanı ılgı sa 
hiplcrine' en münasip şekillerde an· 
latmak ve ılgı tesis kabil olan yer· 
!eri bulup göstermek, ve gazeteleri· 
miz bu ehemmiyetli davayı ele al· 
mak gerekmez mi? 

Emin olmalıyız ki at merakı ve 
besimi bizde çabucak artar ve ko 
laylaşır. Şu şartla ki: 

-:Köylü tayırıı beslemek için bir 
hükumet tay deposuna veıebilmeli; 

-En iyi aygırdan döl alabilmek 
imkanını hulabilmeli; 

-Millimüdafaaya her zaman 250 
liraya at, 250 300 liraya katır sat· 
mak kabil olduğunu öğrenmeli; 

- Atın Öküze ve Merkebe nis 
betle büyük işler görebilt ceğini 
anlamalı? 

- Atınm,lıer ne sebeple olursa 
olsun , be leli nakden ve peşinen 

Köylülerimizin bü)ük bir kısmı 
bütiin muhabbet ve arzusuna rağ· 

men a~ besliyemiyor. Niçin ? Çünkü 
yem derdi, ot derdi. bakım derdi, 
at sakatlanacak olursa etini yiyeme 
mek y~ıvruladığı vakit sütünden is 
tifade edememek, )'ayruları uzun 
zaman beslemek derdi.... Atı köy· 
lümüze sevdiği, fakat katlanamadığı 
bir lüks gibi gösteriyor. Ancak bun 

1 
lar, daha çok, zahiri sebeplerdir. Mei 
seleyi biraz derin tetkik edince gö
rülüyor kilosunun vebalide imparator 
lugun omuzlarındadır: imparatorluk 
bu milletin erkeklerini sürekli harp· 
lerde ve uzak sınır boylarında, kar· 
gaşalarda eretmiştir. Halbuki: 

Esasen, Ziraat Vekaletinin bu 
yeni program İstikametinde hareke 
te g~çmiş olduğunu da gazetelerde 
intişar eden haberlerden ağreniyo. 
ruz. Fakat orman işleri münasebetiy 
le kaydetmiş olduğumuz gibi, veka
letleıce verilmiş olan kararların bek 
lenen iyi neticeleri verebilmesi için 
idare amirleriyle gazetelerin yakm 
bir alaka ve köylülerimize de yol 
göstermeleri lazımJır. 

ı ödenmedikçe elinden alınınıyacağına 

kanaat getirmelidir. 
- At yetiştirmek işi erkek işi. 

dir. 
- At, müsadere mevzuu bir 

mal olmu~lur; 
-lyi Lir at, err aşağı, dört sene 

itina ile beslenmiş bir tay demektir 
- M mldcetimiıde, ılgı denilt-n 

Mesela, Yukarda bahsettiğimiz 
ılgıların sahiplerine Ziraat Vekaleti: 
"Size ciııs aygırları öyle üç beş bin 
liraya değil yüz liraya kadar vermi· 
ye hazırım. Bundan başka size hiz· 
mel için ijçretıiı baytar da verece· 

At memleketimiz için güvenile· 
cek bir kalkınma \ e korunma vası

tasıdır . Hükumetimizin bunu çok 
iyi takdir ettiğini biliyoruz , ve yu· 
karda işaret ettiğimiz gibi , yeni zi· 
raat programımızın neşri gününü 
'3bırsız'ıkla bekliyoruı , 

İlk tedrisat 
kadroları 

Vilayet ilk tedrisat okulları Öğ· 

retmen kadroları dün şehrimizdeki 

bütlin ilk okullar ögretmenliklerine 
tebliğ edilmiştir. Bu yıl kadrolarında 
geniş mikyasta degişiklikln yaprl· 
mıştır. 

Mulhakat ilkokul öğretmenleri 

kadroiarı da kültür direktörlüğü ta· 
rafır~dan dün mahallerine tebliğ 

edilmiştir . 

Lig maçları 

İdmanyurdu Seyhan bu 
hafta karşılaşacak 

Şehı imiz Stadının yeniden inşa 
edilmekte olduğu malumdur. Bu se . 
beple Lig maçlarının, Spor Bölgesi 1 
tarafından Mersin stadında yapılma 1 
sı kararlaşdırılmışlı. j 

Geçen.hafta ldmanyurdu -To· 1 

ros ara -ında yapılan maç 2-1To
1 

rosun mağlubiyetilt! neticelenmi~ti . 
ikinci maç önümüzdeki haf ta gene 

Mersin stadında ldınanyurdu ilc
Seyhan Adanaspor arasında yapıla
caktır. Sporcularımız bu maksatla 
yarın öğleden sonra Mersine gide
ceklerdir. 

At koşuları 
Türk Tarih Kurumu Anadolu 

nun ve Trakyanın preistoryası hak 
kında sistematik tetkikler yapmayı 
karar vermiştir. Kurum bu çalışma 
sına başlarken evelemirde tarihten 
önceki insanlara mesken vazifesi 
görmüş olan 'mağaraların yerlerini 
tesbit etmeyi muvafık görmiiştür. 

Bütün devlet müesseselerinden ve 
parti teşkilatiyle diğer kurumlardan 
ciddi ve esaslı yardım göreceğine 
şüphe olmıyan bu büyük teşebbü 
sün bize yeni yeni tarihi hakikatler 
öğretec~ğine ~üphe yoktur. Kurum 
bütün vilayetlerden iç bakanlılc va. 
sıtasile bu kabil mağaralar hakkın· 
da bazı sualler sormuş ve bu sualle 
re gayet vazih ve doğru cevap 
istemiştir. 

Veteriner dairesinde kayıt 
işlerine son verildi 

Adana kulübü 

Yeni sağhlık 
planımız 

- Birinci sahifeden artan -

leket ve ıııilletiıniıin layık olduğu 
içtimai ysrdımlara mazlıar olmasını 
mümkü 1 kılmak iç.in t~hal.ckuku dü· 
şünül ·n bu programdakı teşkilat ve 
tesisat alakalı ııı kamlarca asgari 
bir proje olarak telakki edilmekte· 
dir. Bu büyük işlerin meyılana gel· 
mesi için en büyük man:ı paradan 
ziyade yetişmiş personel noksanlığı 
dır. Bu eksitliği daha evvelden gö 
ren ve doktor ihtiyacını temin et 
meyi düşünen vekalet 1 ::t26 dan be· 
ri bu maksatla üçtığı Tıp talebe 
yurduna ilaveten Ankara'da ikinci 
bir Tıp F akiiltesi için büyiik Meclis 
ten sdahiy<"t almıştır. 1938 senesin. 
den itilıa•en her ~ene bütçelerine 
konuiack ve ceınan 8 mılyon liraya 
malolacak bir tesisat için şimdiden 
işe paşmıştır. 

Ankar., 'Ja kurulacak Tıp Fakül 
tesinin sahlsı hazırlanmış ve bu•ada I 
500 binliı-aya sarfıyle 179 parça 
bina istimlak edilınüştir. Tıp Fakül· 
lesiyle birlikte 1200 yataklı klinik· 
ler ve gene 1200 kişilik talebe pan· 
styonu da inşa edilecektir. Bunların 
da avanproieler selahiyetli yavata 
hazırlattırılmıştır. 

Ankara Tıp Fakültesinin ilk kıs· 
mı olan <loğunı ve nisaiye klinikle· 

Önümüzdeki pazar ve 16 ıncı 
pazar günleri öğleden sonra yapıla· 
cak olan at koşularına veteriner da
iresince haınlıklara devam olunmak 
tadır. Bu haf ta ki koşulara girecek 
olan hayvanların kayit ve kabul mu 1 
amelesine son verifmiştir. 1 

Koşuların pek miikemmcl olması 

için her türlü tedbir alınmıştır. 

Sıhhat müdiirü 

Vilayetimiz sıhhat ve içtimai mu 
avenet müdürü Bay Kemalin memu 
riy t derecesi birinciye çıkarılmış 

tır. 

Sıhhat müdürümüzü tebrik ede· 
rız . 

rinin önümüzdeki aylar.içinde İn~ası· 
na başlanac-1ktır. 

istatistiklere göre I' 

Paris şehrine dair Belediyi 
fından neşredilen istatisti 

hayli meraklı şeyler öğren111ek 
kündür. Bu istatistiklere gôrt 
şehrinde Eylul ayının son (111 

içerisinde 837 kişi ölmüş~ 
ayında Pariste salgın hastalı 
mıştır. 

Parislileri erı çok 
serdir. On günde 112 iosall 
den ölmüştür. Verem ikinci f_ 
gün içerısinrle 96 kurbanını 
tür. Sinir hastalıklarından 8l, 
hastalıklarından 68, ciğer rab~ş 
!arından da 52 kişi gömüfrPll 

26 kişi ihtiyarlıktan ölnıÜŞ• 
şi kaza neticesinde ahrete I' 
katledilen olmamıştır. 

2 
Bu müddet içerisinde 44 

me olmuş, 107 4 çocuk d 
7 

. . ecrıl 
Bunlardan 10 sı gayrım "

1 sebetlerin neticesidir. Bu 10 
dan 58 inin annesi bellidir. k 
ri sokağa bırakılmış ço~ 
On gün içersinde doğan ç 
56 sı köylere süt annelere 
miştir. 

Pariste Eylülün son ~ 
içerisinde evlerde 'İ mil) on 

kabı fabrika ve miiessese 
mil;on metre mikabı su 

581 

tir. 

,t,P 
- Birinci sahifeden 1 

.,J 
in beraber vapurların g~' 
rasularda o devletin b8>'

11 
J 

meğe mecbur olduklarııı " 
beynelmilel denizcili~ 11, 
da sarahaten aykırı f>ır 

kil eder. d' 
Anlaşılan, Liman · .. iı>~ 

kendisini hükumet içefl· ~·ıt 
met ıannediyor vcyah01 

1 . bll 
za riayetten ınüstağn• d 

Alakadar makanı la• 1\e 
el'' zarlarını çeker, liman ~ 

kanunlarımızı okuyarak 
kırı hareketlerden M!1k

1 sini kendi ınt>nfaal ı cufll 
yarız . ,, 
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uharebe 
~ak·~a~, bu sefer. 

1 kanşıklık 

1 her vakitki gi 
01ıtıadı c- ··ıt·· !>at d • uru u 

~ 1~ 1 o derece 
~~dü ki sokaklarda kaldırımlar 
~~lıne.k, istihkamlar yapmak bile 
n ettı. Akşam3 doğru muharebe 
/tYdanını terk eden maha111 janda 
flıa r 
İr c radının bir kısmı yaralanmış 
tt taçıda şehit diişmüştü. Bu vazi 
~ b aışıs nda karargah efradına bi· 
t Ilı ~s~a süvari bölüğünü de terfik 

c ıcııp eylemişti. 

tc/ aburun en iyi ve yüksek dere· 
~~1 • labitlerindf"n teşkil edilen bu 
~ Vıyelj 1 ölüğe de yüzbaşı Jan 
b~~~tıdı:ı ediyordu. Bölük ; asilerin 
t~ı·1 atlar yaptığı şehir meydanına 

11lc k ıı~ c arşılarında isyanın ele ba-
~~ 1 ş~ ve en azılılarını buldu ar. 

rı~ 1
11Ph~siz ne şekilde karşılandıkla

ltııı lahınin edersiniz . Fakat biraz 
ta · 

'Jııc • Jandarma ve polis efradı ye-
llııı karşılannda ~akin , vakur ve 
t'r~tazarn bir asker buluan asilere 
~t bir sessizlik çöktü. Ne yapa
~ arını bilemiyor gibiydiler. Daha 
~~,'~~ içlerine Gir korku girmişti. 
~hiJ 1 taraf da sessiz safasız {mu 
~ıırk taraf ne yapacak ? ) diye bek· 

dt iillc crı Yüzbaşı Jan , her vakitki 

'At~:~zü sakin ve nikbin tavı ile 
t b llın 1 " emri vererek efradı 
S era~er kendini ycrd! buldu . 
iltıkı b" d .. b~j ır manevra esnasın a ımış 

}iru a~ır adımlarla asilere doğru 
~ ıtı~~e başladı. Bunlar , yüzbaşı · 
~İircıa in yüzü ve dik yürüyüşünü 

bt~ qk tek ( bu g .:!işin ardında bir tu. 

0ç~ d~k llıı Var acaba ? ) diye olanca 
atıcrin· . . 1 d" Bu 1 ona çevırmış er ı . 

dtıaı hareket büyük bir cesarete 
et d" 

r b he ıyordu. Filhakika, en ufak 
,~ta ane, batta bir hiç ; feverana 
~fi olan bu adamları ta~ırmağa 
~b Releceğini bildiği halde bizim 
~"ıt~şı kendinden ve ınütelıakkim 
ttcca~nın karşısındakileri yola g · 
tnt .k1nden emin il erli }'erek bir. 

Otte 
A. Ve pek yakınlarında durdu. 

tısılı k 1 - ıa h n a abalık arasından .. Ev 
ks I afif ve sonra perde perde 

e en r"k ve. artan hoşnutsuzluk ::es 
U seldı. Halk,yüzbaşıya doğru: 

~c b~ilahlı katil, kaba, haydut 1 
14ışı ır alay kiifür savurmağa baş 

~t~sj~·. O bunlara aldırış bile et· 
lakın. dudaklarında sakin ve yu 
ti bır tebessümle ne bir adım 
~ . ile de bir adım ge!i gidiyor· 

Birik . 
itile ·r tnış kin ve ndreti tam ma-

~ta .., 1 ade eden bu sesler de hiç 
~iy0 ermeksizin yükselmekte devam 

tdu 8 . 

1 
k ~~b~aziyetten kıışktJlanan bö

•tııı1n •tleı i ) a\•aş yavaş hayvan. 
~kıc/arıına yaklaşıyorlardı. Fakat 
~ııı· al •klerj halde: "Ata bin!,, em
aı ~ lllauılar. Çünkü, ansızın kala 
~ duiltasından korkunç haykırma· 
-'lıı/llldu. Halk, yüzbaşı Janın 

~ d erı çıkardığı tabancasını kab. 
tu an Yakalı yarak kendılerine 
, ~evrildiğini dehşetle görmüş· 

ı Cd· Crkes gayri ihtiyari bir adım 
a~· .Silah patlamak üzere, pat. 1 

~ı~/' düştü, düşüyor gibi halk 
~-11'.'kcn yüzbaşı Jan uf acık bir 
~~ ı \'i.~~t b· ~yı oynatarak açtığı ro: 

t 'llı;l~ dıçırnj sigara tabakasını, ö. 
l ~ 
t~~ ~tan ve en azılı sesleri çı 

asılerden birine uzattı ve: 

~alflı.ıyur , bir sigara iç, dedi. 
~ı 

1 
ıtbalık müthiş bir kahkaha ı 

t l 'l~ Uğradı. Bir anda uzanan 'ij: .. aka içindeki sigaraları sı
"llr .. 1 d. ~ 111uş er ı. 
trı ba1.1lırılıııı tı. 

Tfirksôıft -

münhasır bir adamdır. Neşesi, zarif 
nükteleri ile kendisini herkesi", bil· 
hassa, aralarında benim de l>ulun
duğum silah arkadaşlarına çok sev 
dirıniştir. En büyük müşküller, en 
can sıkıcı ve korkunç hadiseler es· 
nasında bile, keyif ve tabiiliğinden 
zerrece bir şey azaltmaksızın soğuk 
kanlılığmı mu haf aza eden velhasıl 
viicut ve kafaca çürük bir tarafı 
olmıyan tam insandır. 

Jan, karnı gahı bir müstemleke· 
nin şirin vilayetlerinden birinde bu. 

Polonyada iki parti 
teşrikimesai etti 

Varşova : 6 (Radyo) - Polon· 
yadaki iki Alınan partisi yakında 
yapılacak umumi seçimlere tek bir 
cephe halinde çıkmak için birleşme 
ğe karar vermişlerdir. 

İngiliz ordusunun 
ihtiyat efradı 

Londra : 6 ( Radyo ) - İngiliz 
ordusu, son zamanda topladığı ihfr 
)at efradını cumartesi gecesi terhis 
edecektir. Bu terhis için büyük bir 
merasim yapılacaktır. 

Filistin işine artık bir 
çare aranıyor 

Iunan bir süvari yüzbaşısıdır. Bu Kudüs : 6 (Radyo) - Filistin 
vilayet o muhitin en .;alışkan ve l işine artık bir son verilmesi için bu
zeki insanlarını içinde barı.ıdırrnak radan lngiliz başvekili Çemberlayne 
la beraber, her ne1ense bilinmez , ı . bir telgraf çekilmiştir. 
iki üç senede bir; bir karışıklığa ve ) 
patırdıya sahne olur. Bazı defa is 

1

--- ~-=--

yan mdhiyef ni alan bu huysuzluk Ad E k k Ô"' 
yirmi dört saat içinde bastırıldıktan ana r e g-
sonra şehir ve halkı ıniiteakip ka· 1 t Okulu di
rışıklığa kadar devam etmek üzere 1 re men 
yine bir sükunet ve huzura kavu. rektörlüg"' ünden : 
şurdu. 

lstanbulun .. .. 
gunu 

1 

kurtuluş · 

Birinci sahifeden artan -

Florya'da 
büyük imar 
Oteller İnşa edilecek , 
yeni kabineler kurulacak 

lstanlıul: 6 ( Hususi muhabiri · 
mizden ) - Belediye, Floryanın ge
lecek yaz mevsimine kadar alacağı 
şekli tesbit etmiştir . Mevsimin ka· 
panması dolayısile inşaata daha faz
la hız veıi!miştir . Önümüzdeki altı 
ay zarfında Florya baştanbaşa de
ğişmiş olacaktır. 

Yeni inşa edilmekte olan gazino 
ve otelden başka yeni bir gazino 
ve utt'l daha yapılacak ve beton 
kabineler de plajı baştan başa kap· 
lıyaci:lk şekilde çoğaltılacaktır. Yeni 
beton kabineler Yeşilköy tarafın· 

daki sahada inşa edilecek ve bura 
daki barakalar kaldırı:acaktır . Ay
rıca istasyon meydanlıiında tahta. 
dan olan dükkanların betondan in
şası ve burasının bir çarşı haline 
konulması düşünülmektedir. 

Belediye bilhassa Floryadan 
halkın istifadesi için bir an evvel 
burada oteller inşasını kararlaştır 

mış bulunmaktadır . Otelsizlik yü· 
zünden Floryada geceleri kalmak 
mümkün olamamakta lır . 

Y ilpılacak otellerin iki sınıf üze. , 
rine olması kararlaşmıştır.Floryanın 
bütün imar işlerinin nihayet daha 
üç sene içinde tamamlanmış olma· 
sına çalışılacaktır . Bilhassa civarın 
ağaçlandırılmasına bu mevsimden 
itibaren dnha fazla ehemmiyet ve. 
rilecektir . 

Sahife j 

Amerikanın en büyük R:ıdyo Muganniyesini dinlemek ister misiniz ? 
Bu akşam 

Asri Sinemaya 
Gidiniz 

Asri sinema, Aşk fhtişa ;n-Salrnderile süslü ve z~vk , Neş'e kaynağı 
olan mevsimin en büyiik, en güzel komedisile s:ıyın müşterilerine ikinci 

proğranıını sunuyor 

.-=---==--o::==-c=-:==---------------------

Ce nette hırsız 
Oynıyanlar: Amerikanın < n büyük Radyo Muganniyesi Altun sesli 

( BING GROSBY ) vf! ( KITTY CARLILE ) 

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 

Localarınızı Telefonla istiyel>ilirsiniz 

Telefon Asri 250 9819 

Belediye intihap encümeni reisliğin
den : 

Belediye aza seçimi yarın akşam hitam bulacağından Belediye inti
ha bında müntehiplerin reyJerini daha kolay kulJ anmalarının temini için bu 
günden itibaren ( Cuma, Cumartt>si günleri ) rey sandığının sabahleyin 
saat yedi buçukta açılacak ve akşam saat on sekizde kapanacağı ilan 
olunur. 9830 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 26-26 9714 

Nutuk söylendikden sonra Mer 
kez komutanının verdiği işaret üzeri 
ne yürüyüş kolunda merasim geçiş i 

başlamıştır. 

Okulumuzun talebe ihtiyacı için 
Heı eke fabrikası mamulatından a· 
lınacak 500 ila 525 metre l~civert 
kumaş 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 161101938 <le 
salı günü saat 14 te Seyhan Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. Kanu. 
ni şeraiti haiz olan isteklilerin şe. 

raiti dnlanıak ve nüınuneyi görmek 
için her gün öğleden evvel okul i. 
daresine ve ihale günü de teminat. 
laıiyle birlikte toplanacak komis· 
yona müracaatları ılan olunur. 

, ·---------------------------------------------j 
Tören geçişini müteakip yolları

na devam eden okul ve kıtalar Pan· 
gallı, Taşkışla yollurile ve tarlabaşı 

caddesile en kısa yollardan, garnizon 
29-4 -7-16 9794 

)arına dönmüşlerdir. 1 

Öğleden sonra saat 16 da Bele 1 
diye Reisi ve Şehir Meclisi üyelerin. ı 

den ve cemiyetler mümessillerinden ! 
Parti başkanlarından seçilen birer he
yet İstanbul komutanlığı merkezine 
giderek halkın ordumuza olan şukra 
nını arzetıniştir. 

TörenP. davetli olanlar için kıyw 
fet caketatay ve silindir şapka idi. 

Gene Taksim me} danında şehir 

bandosu tarafından milli parçalar ça 
Jınmış, saat 20,30 da (Kahraman or
dumuz şerefine) Peropi:llasla fstanbul 
vali ve belediye reisi tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. Bütün İstanbul 
halkevlcrinde güzel müsamereler ve 
temsiller veı ilmektedir. 

Yeniden dahili tertibat ve tezyinatile daha 
mükemmel ve güzel bir şekle getirilen 

(Tan Sineması) 
1938 - 1939 Sinema Sezonuna 

Pek Yakında 
Eı;i görülmemiş fevkalade kuvvetli ve büyük filmlerle başlıyacaktır. 

İlk açılış günü için dolgun ve zengin bir prog
ram hazırlanmaktadır. 

Sabırsızlıkla Bekleyiniz. 

9810 

Abone şartlara 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Seyhan Vilayetinden : - -
Adana Merkez nahiyesine bağlı 

köylere (25) lira ücretli yedi katip 
alınacaktır . Kanuni eısa!ı haiz olan. , 
ların evrakı müsbitele ı ile Vilayet 
makamına müracaatları ve 14110 
938 cuma günü saat J 5 de Umumi 
Meclis salonunda yapılttcak ınüsaba · 
ka imtihanında hazır bu ' unmaları 
iian olunur. 9832 

Seyhan Defterdarlığı 
Tahsil Şefliğinden : 

Adana Maliye Tahsil şubesine 
936 yılı kazanç vergisinden215 lira 1 
61 kuru~ Lorçlu makarnacı Osman 1 

ailesi Nebilenin Belediye oteli ola 
rak kullanılırken makarna im ıı latha· 
nesi yapılan ve şimdi kapatılarak 

eski çarşı mahallesind~ 109 numa· 
ra!ı ev olarak kullanılan bina·ie ma 
karna ima~atına mahsus 1000 lira 
muiıammen kıymetli alat ve edeva 
tı'1 15110'938 gününd e müzayede 
yapılacağından .taliplerin müzayede· 
ye iştirak etmek üzet'e 0/075 pey. 
akçasile Maliye Tahsil şubesine 
müracaatları ilan olunur. 

30-4-7 9803 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
l\. cwurı o: 34')9 Kabul tarihi : 271611938 

l\ e§rı la rılıı : 14171 1938 

- Dünden artan -

1) Senelık bütçeyi huırlıyarak umumi heyetin tasvibine arzetmek; 
J) Baro namına iktisab ve iltızam hususlarıoda baro reisine mezuni • 

yet vermek; 
K) Avukat yanında yapılacak staj işlerini tanzim ve murakabe et. 

mek; 
L) idare ı neclisi azası tarafından verilen istifalar hakkında karar ver 1 

mek; 
M) Adli miiıaheret bürosu teşkil ve idare eylemek; 
N) Umumi heyet kararlarını infaz etmek; 
O) Baronun ü.:retli memurlarını tayin ve azletmek; 
P) Dahili idareye taallak eden bütün işleri görmek; 
ve bu kanunda yazılı diger salahiyetleri kullanmak hususlaıından ı

barettir. 
Madde 74 - idare meclisi, baro reisi tarafından doğrudan doğruya 

veye azadan herhangi birini müzakere mevzuunu ihtiva eden yazılı talebi 
üzerine toplaııınağa da vet olunur. 

Kararlar. reis ile birlikte beş azası olan barolarda üç, yedi azası olan 
barolarda dört, dokuz az~sı olanlarda beş, on dir azası olanlarda altı ki 
şinin bir reyd<': birleşmesile verilir. 

Baro reis veya azası alakadar oldukları işlerin müzakeresine iştirak 
edemezler. 

Madde 75 - İdare meclisi azaları davet mektub veya listesile top 
lantıya çağırılır. Birbirini müteakib üç celsey,. sebebsiz olarak iştirak et 
ınemiş olan aza idare meclisi kararile müstafı addolunur. 

Bu karara karşı tebliği tarihinden on beş gün içinde Adliye vekale
tine itiraz edebilir. 

Madde 76 - Baro reis l iği, idare meclisi azalıği vazifeleri veva baro 
menfaatlerini temsil ve müdafaa hususunda her hangi bir avukata tevdi 
olunan İş ücretsiz görülür. 

Ma:;raflar Laro kasasından ödenir. 
Madde: 77 - Baro reisi, ı.mumi heyet ve idare meclisi iç.timalarına 

riyaset eder. 

Reisin gaybubetinde bu vazife, reis vekili ve onun da bulunmaması 
haıinde meclis azalarından biri tarafından ifa olunur. 

(Sonu Var) 958J 
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PAMUK ve KOZA ----- Kilo Fiati 
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YAPACI 
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Ekspres ,-- 1 
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... --r.i U B UB A T™-

-=,...-~-_,,..,....,....----- ----:---------r u~day Kıbns 
Yerli ----•---- -------------
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Fasulya 

-.Y~u~lm-:t--------1-------------1 

Delice 
Kuş yemi 

-:.-K~c~te~n-t-o~hu_m_u __________ ı--~----·1-------
Mercimek --,-
Susam 15~50-- ----- ---------

UN 
1 [ ört yıldız Salih 
1 üç .. .. 

"".ı:: -:.c nı Dört yıldız Do~ruluk 
ı::: üç ~ " " o c: 

ö .::: Simit .. 
== ~ Döıt yıldız Cumhuriyet ~ ::l 
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Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
6 I 10 / 1938 

Sanıım l'e 

Hnzır 1 4 1 
1. Teşrin Va. - 4_16 -
2 ·ı eşı ın ,, 4 7 

ne 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. -1 

92 Lircc ı ı 
l Rayişmark SÔ- Tfj 

1 Hint hazır 7 

Frank( hansız ) 3 1 ~{ 
O - .Sterlin ( ıngifü. ) __ - = 6- i( 1 

3 ı 7 Dolar ( Amerika ) 1 :?6 
, J Frnnk ( İsviçre ) 00 00-1 l' 'ev"-o-rk _____ - 8- -16 - -

__ _. ...... ___________ -:... ____ ..:-......;.----......;~ wı 

________ ._.. ____ ...... __ ..,..,. ______ ,,__.._. ...... ~-----------------
ADLER ... 

Adler.. Adler .. 
Oiinyaca tarıırımış meşhur ADLER 
markalı bisikletlcıimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün tdenüatı KROM 

olduğu iç=n kat'ın en paslanmaz. 

Ucu1, şık bebek arabalarımızı, 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Nauman Dikiş, 

İDEAL ve ERlKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf: Başeğmez 
77 

Her mevsim ve muhite gore 

ç A y 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan Çay gUnUn bunaltıcı sıcaıını karfılar 

c. 

Tlirkı&ıb 7 T tşrinievvel 

Salih Bosna fabrikasından : 
Fabrikamızda pamuklarını çektiren sayın müşterilerimizden 

!arını çekildiği tarihten itil!laren bir haf ta ve çiğitlerini dahi on bet 
zarfında kaldırmaları rica olunur . 

Bu müddet içinde kaldırılmıyan pamukların beher balyasınd,.. 
de beş kuruş ve çiğidin beher tonundan iki kuruş arziye ücreti 

caktır . 
Pamuk alan tüccarlarında koçanların Borsada tesçili 

itibaren nihayet bir haftaya kadar kaldırmadıkları takdirde bil 
det sonundan itibaren balyada günde beş kuıuş arziye alınaca1'1.;11 
müşterilerimizin nazarı dikkatlerine arzeyleriz . 9831 

:.....------------------------------------------

scmxm z 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 

-

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden ı 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisibin lenz11i hasebile 19 

tos/ 1938 tanlı v~ 3990 sayılı Resmi gazetede yatılı aşağıdaki ~y 
ka\ıollarımızın satıla' ağını ilan ederiz. 

Genişlik Top 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 

" " 6 90 " 36 " 
" " 5 ~5 " 36 " 
" " 5 90 " 36 .. 

Arslanlı " 2 90 ,. 36 ,. 

KurUf 

670 
1cıJ 
691 
728 
729 

1 - Yu'.;arıdal<i fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelil 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlati 

tam yaptltrı 
3 - Tip 2 bezin balyası(10} top tip 5 ve 6 

lopttir: t 

4 - Kabdİ edilen siparişler sırasile gönderilir. . 
5 -Sip uiş k1~ulıı ve sevki fabrikamızın ı/Mayıs 938 tarihlı 

müstenittir. 6 9701 

Her giin 9 dan 12 ye k;ı Jar y ni talc'1e kay Jına başl.ıdığını ve en 

sonmodellcrle atölye kısmını da faaliyt·lc geçirdi~ini bildirir. ----------------------------------------------
(Yurd Kızılay caddesinde istiklal Okulu 

G. A. 17 9691 karşısındadır.) 

_.., _______ ........_ -----..: - .. ~ ~'"'11""-

,. 

KUmbar~ birf 
1 

IRMAK HAMAMI 
Huki'ımet konağı civarında Ulus parkı 

Sahihi : Ömer Llitfi Sclı;ıık 

T~t!ı :uyu ile me~lıur lnnak Hamamını açtım . Sayın miiştcr.ilt 
sılılıal ve. istircıhatlerini göz ör.ünde bu'unduıaıak 1 ütiin nıalz• ınef') 
J,ğ;,ı:.din. Duş ve Banyo yer1t' 
ıla e <.·\\im . 91 

Konfor, ucuzluk 
1 12 ı ___________ ...:.:-_.,.,.,...,,_. 

TÜRXJYI! 
CUMHVRNETI 

ZIRAAT:BANKASI 
----------------------------------,' ı 

1 

1 

TÜRKSÖZÜ 
1 

l 
ı 

IMatbaacılıkj -~azetecilik j 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gii. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 
sinde ya Q.tmnız. Nefis 

ı 1 L A N 
• 

T A B 
* 

t(fTAP 

C 1 L [) 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya
pılır. 

Resmi eurak, ccd. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

1 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 1 
rufatla Türksözünde } a 

1

.

1

!: 

pılır . 

Tür11..sözü matbaa· 
sı .. Türksözü"nden baş j 
ka her boyda gazete, 1 
mecmua, tabeder. 

----------~------__. ___________________ __ 

939 Marconi Radiola 
Radyo ihtiyacınızı an 939 model MarC 

cak ve yalnız ... 

l · J 939 Marconi Radiolaruıı bekleyı"niı. la mın ı: et. 

Ş. Rıza İşçen Yeni mağ'1 
3 3 9800 

Malatya Bez ve İplik fabrikas Türk Anonim şir 
Adana m ~nsucat fabrikası direktörlüğün den : 

iktisat V c::kaletinin 19 · 8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeııl 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal elm~kte olduğu kaput bt 

ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederit. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişlik' Tı>p m. Top f · 

Çıfçi 2 75 36 630 
Astarlık l 4 85 36 611 

1 - Satışlarınız peşin ve fabrika teslinıidir. 20 toplan aşal1 

siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. ~· 
2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönde 

6 9602 

----------·-----------~-------------1-1-2.-eoW_...--
Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmeıl etmiş ve Berlin hastahanelerinde uı.J 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarım Hililiahıner civarında Müslii~ 
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 -
dar kabul eder. g. A. 9598 

Umumi neşriyat rnii ~ 
Macid Güçlit 


