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Ziraat Vek8letimizin çok . (süı:Q~~N" 
ktlzel, yerinde bir teşebbüsü . 

Ziraat Vekil eti heyeti- 1 

in Adanadaki tetkikleri 

Bu mevzudaki münakaşalı konferans 
Perşembe akşamı radyoda dinleyiniz 

Atatürke 
tebrikler 

~ 
Ankara : 4 ( a. a. )

Cümhuriyetin 15 inci 
Yıldönümü münase

ı betiyle bütün dünya 
Devl~t Reislerinden 

Ahkara: 4 ( Telefonla ) - Ziraat 
tk~letirni1. büıtin t~kilata çok g{izcl 
leşebbUsünden bahseden bit lamith 
etnıiştir. Bu tainitne göre, yatin. 1 
(bugün) itibaren her perşembe saat 

1 

~- Ankara Radyt>sunda zİİ'aatimiz 
\iı~ııunda ehemmiyetli ~onferanslar 

tceklif. 

ve Devlet adamların

dan Atatürke samimi 
tebrik telgrafları gel-

(J;.ii!it:Y ~Nnfdans; Cse r'nemlckc- ) ~ ti 
tiıııi zd~ akala, klcvlanS, f "fll f.:oza: mı ' ) ınış f ı 

~htı konrcr~nslar seri HatinHediı·. 
Onfetans bund~n bit müddel e~

~ it.dana bölgesinde tetkikat yapan 
~ t .vekaleii heyeti raporu esasları 
t&ınde verilecektir. 

t-.ı.~inci konferans pamuk bölgeleri 
~k rekoltesi ve pamuk piyasaları 

1nda olacaktır. 

ekmek lazımgeldiği, nerelerde ne cins- ~ 
ler cldıal~l t,fi hi•rbldcJ~ ~e cinskt ' 
ekmek Jazirnkddi~i ~aHlntlrfıllt: (' -

Dördüncü konferans da, randman · , CiFÇiMIZE l;ır ve rekolte mesele.si etrafındadır. 

Bu konferanslar ayni zamanda 
rnllnabşal ':cıtk ve üç kişi arasıntln 1 

yapılaca! t 
Rad ı ~ ında bu görüşmeİeti i~

kibedr- her mevzu dahilindeki bu 
konferans .ara aid mutalealarını ve ten
kitlerini ayrı ayrı maddeler halinde 
Ankara radyo evine bildirebilirler. 

-----=" 
Yılda iki mi:)9" ki(o 
tohum dağıi ılacak 

Ankara : 4 (Telefonla) Ankara 
Orman çiftliğinde yeni bir tohum 
islah istasyonu kurulması takarrür 
etmişti. Yakında, bütün~ müştemi

latiyle yeni istasyonun inşaatına 
başlanacaktır. Bu istasyon Ankara 
da esasen mevcut istasyonun~ yeni ~ehirlerimizin imra 

PIAnları meselesi. 1 

bir şekilde teessosa olacaktır. Yeni 
kurulacak istasyonla beraber ziraat 
vekaleti tohum islah ve deneme 

ekalet, plAnlar tlzerlnde 
k esaslı tetkikat yapıyor 
~•her aldıjıntıza jalre, lla~ı .. hlr •• kaaab•lerımızda gll· 

bUydme l•tldadı ve nalla har•ketlerı dOl•J••lyle vaziyet
•• h••ıl Ol•n d•llflkllkler Uzerlne harllalarında taahlhat 

ltdlllt rapllma•ına IUzufii 
tnU• •• ltu taehlhlerln 
~"'alına b••lınm••tır. 
P.tcınleketimizde şimdiye kadar 
~chritt ve kasabanın halihazır 

ları yapılmıştır. 

lngiliz - ltalyan 
mukavelenamesi 

l &P.rvisi 2,000,0QO kilo islah edilmiş 
tohum dağıtabilecek bir kudrete çı· 

f 
karılmış olacaktır. 

ı YENi DOSTLUK MUAHEDELERi 
Fransa hükiimeti, Italya ile lngil
tere gibi anlaşmak teşebbüsünde 
Daladyenin 

Paris : 4 
(Radyo)- Fran 
Si:t hükümeti 
sulhurı idame
si için yeni ye· 
ni tcşckk iill .. r 

1 viicuda gelme
] sini c-;as ıtı -

barıl..: kabul 
1 ctm ış vı:: bu 
J cümleden o ıa· 
t rak dostluklıH 

1 
tesis teşebbü. 
süne geçmiştir. 
' 3 .. riciye .nazırı 
r.... ı..;r 

bay Bonn• ..... 
çok tevat ile 
te~aslttt yap.ı 
maktadır. Ga-
zeteler, bu mülakatlara ehemmiyet 
verereı< uzun makaleler yazıyorlar. 

Eski nazırlardan bay Piteri, Lö Jur 
gaıetesinde yazdığı makalede diyor 
ki: 

Marsilyada toplanan radikal sos
yalist kongresi harici siyasetin bir 
proğramını vücuda getirmiştir. Bu 
proğram bay daladyenın bu cümlesi 
ile hüliisa edilebilir: 

"Eski dostluklara yeni dostluklar 
iJave etmek., bay Bonnenin bu işin 
derhal tatbikatına girişmiş olduğu 

zanedilmektedir. 
Malen ga·Letesine göre, lngilten. 

hükumetinin lngiliz · ltalya~ ihtilafını 
ikinci teşrinin 15 inden itibaren meri 
yeıe koymak nisbetinde olduğu ve 
bunu avam kama:asıııa bildirdiğini 

söylemiştir. 

Lö Jurnal lngili1. - ltalyan itilafını 

programı ne mahiyette ? • 

Franeay, idare eden ,ah•iJetler bir' arada 

itmam edecek bir Fransız ltalyan ih 
tilafı ile Akdenizin huzurunu temirı 
edecek bir siyaset tatbiki tavsiyesin
de bulunmaktadır. 

Ekselsiyor gaıetesi, İngiltere ile 
Fransanın müdafaa tertibatlarını cer
men ltalyan askeri cıhazı derecesine 
çıkarmamaları halinde vahim hayal 
inkisarına uğ"rayacaklarını tahmin et
mektedir. 

Bu mevzular dahilinde bay Blum 
Popüler gazetesinde şöyle yazmakta 
dır. 

«Kollektif emniyet sığınağının sal 
)anmakta olduğu ne kadar çok tek
rar edilirse, Frnnsanın başka bir sığı 
nak bulmak zaruretinde olduğu oka
dar daha iyi isbat edilmiş ·olur. Şu 
halde mademki milletler cemiyetinden 
ve onun umum misakından bir kaide 
melhu1 degildir. tasassur edilebilecek 

yegane isdinatgah, hususi yardım mi
sakları bazı şu veya bu muayyen dev 
letle tedafii iltifatlar aktidir. Binaena 
leyh Fransanın emniye:i için hususi 
misakların mevcudünü mutlak bir şart 
telakki etmek iktiza eder.,. 

Adana'hlar 
bilmek istiyor! 

Son belediye seçiminin, parti
miz genel s13kreterliğinin tavsiyesi· 
ni tatmin edecek bir şekilde teza 
hür etmemesi üzerine, efkarıumu• 

miyede husule gelen derin hayret
ten bahsederek bunun sebebini sor 
muş ve yıllardanberi muvaffakiyetle, 
doğrulukla çalıştığını herkesin bil
diği ve birçok insanların yeniden 

s 

ab arada bugüne ltad8r 50 aded 
t ~~ ka~abamrzın imar J.ıliitılari 
larıHJış ve blinlarln tasdiki na(ia 
1ctirıcc yaf1ılttıışUr . 
Nafia Vekaleti şehır ve tasaba
~tın gerek halihaııt haril<ıları, 

Paktln merlJete glrme•I 
lqln rapılan hUkOmet lekllfl 
arın mecll•I ve avam ka- 1 

mara•ında kabul va la•tlk 
edlldf. 

Çiftlikte en mühim unsur olan 
tohumun islAhı için şimdiye kadar I 
Ankara, Eskişehir, Adapazarı ve Ye
şilköyde tohum islah istasyonları l 
bulunmakta idi. Bundan başkd Es- ı 
kişehirde bir deneme istasyonu, 
çiftelerde tohum üretme çiftliği, ' 
Antalyada sıcak iklim nebatları is· 
tasvonu,. Kayseride yonca deneme 
ve yonca tohum temizleme istasyo
nu, Erzurumda tohum islAh ve de
neme istasyonu, Erzurumda örnek 
ve üretme çiftliği, Ordu, Konya ve 
Çorumda deneme tarlaları mevcut 
bulunmaktadır. 

Bu istasyonlar, çiftlikler ve tar· 
lalarla tohum islah işlerimiz fevkal
ade iyi işler bir şekle getirilmekte
dir. Yeni istasyonlar bunu takviye 
etmektedir. 

seçilmesine mani olan ciddi sebep-

.Meksika da gahudi/eri :::i:,"~;::·":~:~:::ıikbildirilm••İ 
1 l k k 1 

Haber aldığımıza ve ilı\n edildi-

Sc imar planlarının tanzimi iŞi· 
daha sür1atle ilerlemesi ıçin gay · 
~tfetmektetlir. 
~Unun için belediyelerden her 
Ususıa da daha sür'atli hareket 
ler· . . 1 ı rstcnrttışl r. 

\liaİyet 1939 
büdceleri 

~kara: 8 (Telefonla) - Dahi 
elcaleti, valiliklere bir tamim 
~k 1939 yılı vilayet huııusi 
büdçelerinin tanziminde nakdi 
tahsilatının şumulü dışında 

•rı tahsilatın büdcelere ko 
••rıı yüzde onbe~ nafia hissesi 
\ıc arazi vergilerinden beledi 
t ·r 1 raz olunan hisseler, tayyare 
~~ti ile ziraat bankasına ayrılan 
•ıscleri emanet mahiyetinde 

1 dolayısiyle su, mezbaha, 
iJc gibi tesislerden elde edilr"n 
bu~ vergi ve resim mevzuuna 

lı.ınması itibariyle nakdi ver . 
'latı dışında kalacaktır. 

•a ı· . rna ıye nezaretın-

Yapılan değişiklik 

~ti 
s: 4 (Radyo) - Maliye na 
~togramı kabine tarafından 

tt·loı;~ti. Bunun üzerine maliye 
•rıde değişiklik olmuş ve ma 
tı Mar~anda adliye nazın 
nezaret detif tirmiılerdir. 

Londra; 4 (Radyo) - Avam ka 
marası, lngiliz ltalyan itilafının me· 
riyete konulmasına ait hükumetin 
teklifini 138 reye karşı 345 reyle 
kabul etmiştir. 

İngiliz ltalyan anlaşmasının nıe 
riyete konulmasına dair hükumet 
tarafından vaki teklıf 6 muhalife 
karşı 5.'J reyle kaLul edilmiştir. 

Çemberlayn 
Hitlerfe tekrar 

göıüşecek 

Mülakat Noelden sonra 
yapılacaktır 

Londra: 4 ( Radyo ) - Burada 
~ıkan Star gazı:tesinin yazdığına gö 
re, Noelden sonra Çemberlayn Hit. 
lerle tekrar göriişecektir. 

Fakat mülakatın neıede olacağı 
henüz tesbit edilmemi~ bulunmakta· 
dır. 

Talebelerin veka
lete m·üracaatları 

Müracaatlar reddedildi 
Ankara: 4 ( Radyo ) - Maarif 

vekaleti, olgunluk sınavlarında bir 
grnbtan muvaffak olamıyanların 
üniversiteye devamları hakkında ta 
lebeler tar<ıfından yapılan miiraca 
atı kabul etmemiştir. Çünkü vrki 

Jet bu ıckli tecrübe etmifti. 

1 mem e ete So muyor ğine göre, yeni belediye heyeti bu 
esbabı mucibe yi icabeden yere 

Alman yanını 
Bulgarista 

na teklifleri 1 

Teklifleri Bulgaristan 
lamamiyle kabul edecek 

Londı a : 4 - Times gazetesi, 
Almanyanın Bulgaristana yaptığı 

j,..tisadi teklifler hakkında bir ma 
kale neşretmiştir. Times diyor ki : 

" Şu sırada Bulgaristana çabuk 
silah verebilrcek yegane devlet Al· 
manyadır. Bu sebeple zirai mahsul 
mukabilinde silah vermesi için Al· J 
manya tarafından yapılan teklifi Bul· 
gar hükumetinin memnuniyetle ka· 
bul etmesini tabiği görmek lazımdır. 
Maamafih Alman planının tamamen 
kabul edileceğini ümid etmiyoruz. 
Bulgarlar herhalde daha ihtiyatlı 
davranacaklardır. 

Bulgaristan ecnebi döviz muka · 
bilinde buğday satar. Kendisile ti. 
cari muamele yapmak inhisarını Al 
manyaya verirse bu imkanı elden 
kaçıracaktır. Buna meydan vermeği 
tabi~i istemez. Almanyanın teklifi, 
Bulgaristanın 12 sene müddetle ik· 
tisadi istiklalini kaybetmesi demek
tir. dulpristamn bu tehlikeyi göze 

taüıorqz. • 

Yahudileri Birçok 
vapurdan 

hükumet 
dışarı çıkartmadı 

Bir mUddel evvel SUdel mmlakaeın1 terkeden Yahudller 

Meksika : 4 - Dahi~ye nazare 
tinin yüksek bir memuru muhaceret 
servislerinin son dakikada 21 Al· 

ilave eylemiştir . 
Milliyetlerini kaybetmiş olan t'C 

nebiler hakkındaki kararnamede bu 

gibi ecnebilerin anci'k istisnai ah 
valde kabul edil!bileceği ve Mek. 
sikaya girmek müsaadesini istedik
leri zaman bu ecnebilerin hiçbir 

ırk farkı gözetmediklerine ve yrr· 
!ilerle f>Vlenerek aile teşkil etmeğe 
hazır bulunduklarına dair teminat 
vermeleri lizamgeldiği tasrih edil
IQekteclir 

bildirmiştir. Belediye heyetinin bu 
hareketini takdirle karşılarız. Onbin 
lerce kişinin mümessili olarak rey 
veren insanların, bu reyleri, üzerin
de mutlak tasarruf hakkımız' olan 

ı ve canım zın istediği gibi kullan· 
makta serbest bulunduğumuz bir 
meta addetmeyip bu husustaki hü· 
riyetimizin amme menfaatleriyle 
çerçevelenmiş olduğunu elbette 
bilmeleri ıa.zımgelirdi. Bunun için
dir ki, bu hemşerilerimizin başka 

türlü hareket etmelerine de imkan 
yoktu. 

Yalnız biz bunu kafi görmüyo-
' ruz. Tenvir edilmesi lazımgelenlerin 
başında Adana halkının da bilmesi, 
oniki senedir hükümlerinde, arzu
larında yanılıp, yanılmadığını anla
ması lazımdır. 

Bu neticeden sonra dahi, işba· 
şından çekilmiş bu insan hakkın
daki hükümleri ve düşünceleri en 
isabetli sayılabilecek bir mevkide 
bulunan partimiz başkanı ve valimi· 
zin takd ı rine de mazhar olduğunu 
açıkca gördüğümüz ve kendisine 
memleketin en mühim işlerinden 
birisi teklif edilen bu arkadaşın, 
ve beraberinde çalıştığı arkadaşla
rın günahı nedir.? 

lcabetıiği zaman herşeydan üs· 
tün tutulan efkarıumumiyc bunu 
bilmek istiyor. 

K!al Karol ile Prens 
Pol mülakatı 

Bükreş : 4 ( Radyo ) - Yutos· 
lavya Kral Naibi Prens Pol Kral 
Karolla görüşmek üzere bura ya 
gelmiştir. Prens Pol öt leden sonra 
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MÜNiH PAKTI 
" SULH DEGiLDiR 

YAZAN: Pertiraks 
Orop Jl,uvel de•gisrnden 

lnglllz ve Fransız mllletlerlnln Mllnöh konferansında de
vamlı bir sulh h3diseslnl alkı,ladıkları günler •imdiden 
dejiı,mı,tır. HAdlseler bize yanıldıjiımızı gösfermlye isti
cal eımı,tır. Çekoslsvakya, Oodesberg Ultlmalomunda 
tasarladıjiı ,ekllde veya buna çok yakın bir tarzda par
çalanmı,tır Şimdi maıom bedenı tabiiyete mahkOmdur. 
Mlttel - Europa teıa,ıı bir sUratle inşa ediliyor: Alman 
ordusu sUdel aopraklarına ( girerken, doktorFunk Bel
grad'a gidiyor ve ı,e koyuluyordu. 

Fakat, madam ki koslovak ba 
rajı bir kene yıkılmıştır, hadiselerin 
bu şekli alması önlenemezdi. 

Cermen yayılmasının, bundan 
bundan böyle Sovyet Rusya hudut 
!arına kadar ciddi bir engelle karşı 
laşrnıyacaiını tahmin etmek lazımdı. 

Bununla beraber, Almanya'nın 
orta ve şarki Avrup'ayı kendi arzu 
suna göre tatıl edecek mevkide ol
duğu ve siyasi ve iktisadi karşılıklı 
muhedelerle pu işe girişeceği bir iki 
ay meşgul ol acağı ve Fransa'yla 
lngiltere'ye karşı sakin ve teskin 
edici bir tavır takınacağı umuluyor· 
du, 

Münib uzlaşmasının bize bir ra 
batlama mühleti vereceği umulabilir 
di. Bazıları bu mühletin uzun olaca
ğını sanıyor. diğederi de muvakkat 
ve hatta kısa olacağını söylüyor, fa. 
kat herkes bu mühlete inanıyordu . 

Bugün, kulaklarımızı ve gözleri
mizi tıkadığımız takdird~, bundan 
şübhe etmiye mecburuz .. 

Evvela B. Musolini her zamanki 
ta lepleriyle Londra ve Paris'e 
ve bilhassa Paris'e dönüyor. Münıh' 
te olup bitenlerden sonra, şeıiki Al 
manya,nın orta Avrupa'daki muvaf 
fakiyetine müşabih olarak, kendisine 
lspanya 'da, Akdeniz'de, Afrika'da 
muvaffakiyeti elde e tmiş nazariyle 
bakıyor. 

Führer'in taleblcrini kabul etmiş 
olduğumuz gibi onun talebleıi önün
de de boyu .ı eğmemizi bekliyor. 

de boğmuşlardır. Fakat hudutlar ö- j 
lesinde de bunun mevcudiyetine ta· J 

hammül edemiyorlar: lık yıllarında, . 
Hitler Almanya'siyle mukavele ak- J 

delmiş olanlar, dış politika hususun· 
da, gazetelerin münakaşa haklarını 
tahdit eden anlaşmalar imzalamış

lardır. Masel5 Polonya bunlardan 
biridir. 

Fransız dış bakanlığı basın bü- 1 

rosu şefi geçen sene Alman meslek. 
1 

daşının ziyaretini iade için Berlin'e 
gittiği zaman, bu neviden taleplere 
karşı kendini müdafaa etmek mec · 
buriyetinde kalmıştır. 

Gerçi bu talepler o zamana gö 
re mahdut ve mütevaziydi ama tn 

küçük tavizde bulunulmuş olsaydı 
artmaktan geri kalmazdı, Bu nokta· 
nın ehemiyeti büyüktür. 

Bizde aksi iddia edilmiş olması
na rağmen iki ideolojik blokun kar· 
şı karşıya olduğuna delalet eder. 

Şimdi bir başka noktaya geçe
lim. 12 ilk Teşrin tarihli Alman 
gazetecilari üçüncü Rayh'ın, Fransız 
ve lngiliz silahlanmalarının attışına 
pasif ve müsamahalı bir seyirci ola
rak blamıyacağını iyma ediyorlar. 
Şimdilik bu sadece bir mırıltıdan i
barettir. 

Yavaş yavaş bu muhtelif sesler 
tek ses haline gtltcek ve gittikçe 
şiddeti artacektı r. 

B. Çembeılayn ve Daladiye, 
Münih'in ertesinde, en büyük aske
ri hazırlıklar lüzumunu beyan edi· 
yorlar, bu suretle kendilerini dinli
yenlere milli müdafaanın Eylulün 
endişeli gönlerindeki hareket tarzla
rında milli müdafaalarının nisbi n
iifı amil olduğunu ima etmiş oluyor-

r;_Ş_<®_lhl_ü __ ır_lhl_~-lb>-~-lr-~ -~
1

-lr ..... Ö-ı 

~ ......................................................................... , 
Manasız 

tehditler 
Ocak Kongreleri 

başladı 

Dün akşam geç vakıt haber al 
dığımıza göre şehrimizde Parti 
Ocak Kongreleri başlamıştır . Bu 
cümleden olmak üzere ilk defa Ka
yalıbağ Ocağı Kongresi yapılmış 

ve hararetli müzakereler cereyan 

Bize şikayet edildiğine v~ ayrıca 
da haber aldığımıza göre, bazı ala · 
kadar olan fakat selahiyettar olma
yan şahıslar belediye memurlarıııdan 
bazılarını tehdit ederek, yakında İş 
!erinden uzaklaştırılacağını söylemek 

1 

etmiştir ' 
tedirler. 

Biz bu şimarık ve küstah insan 
1 

Hemen söndürüldü 
!arın hareketlerine hiç hayret etme 
dik. Zaten onlardan başka bir şey 

beklemenin imkanı da yoktu. 
Yalnız şurasını çok iyi bilelimki 

bir memurun iş başından uzaklaştı 

rılması keyfi arzulara tabi bir şey 
değildir. Cümhilriyetin mevzu k~nun; 
la rı her türlü şahsi garaz ve kıııle· 

1 
ri lıir sabun köpüğü gibi kolaylıkla 
patlatacak ve yok edrcek kadar 
kuvvetlidir. Hiçbir memurun mukad 
derııtı dünkü veya bugünkü gil:i 
emrin keyfine değil. kanunlarımızın 

Emirler mahallesinde oturan 
Mustafa oğlu Abdur1ahmanın evin
deki odunların tutuşmasile yangın 
başlangıcı olmuş ise de hemen ye· 
tişilerek söndürülmüştür . Yapılan 
tahkikatta yangın başlangıcının 
komşuları Şefik oğlu Niyazinin ka· 
ıısının yaktığı ateşin delikten odun· 
!ara sirayet etmesinden ileri geldiği 
anlaşılmıştır . 

emrine tabidir. --~---~.,-..~rrı7" 
Netekim, bu ihtimali daha önce- .~ .,,,. _... (~ 

den _göz önüne alan valim!z Tevfik 
1 ?':!'""',~1 '·Ç 

Hadı Baysal bu hususta lazımgelen -~ _ J_ __ 
!ere kati surette emir vermiştir. j ) ' • -

Bu memlekette işinde doğru olan 
!arın hiçbir kuvvetttn kor kına sına 

mana yoktur! 

Birbirlerini yaraladılar 

Kemer köyümle oturan Ahmet 
oğlu Ali Yaman , İsmail oğlu Hüse- I 
yin Erol, Süleyman oğlu Himrr.et 
Yüce, kardeşi Duran Yüce bir ka- ı 
dm yüzünden çıkan kavgada birbir 

1 

lerini hafif surette yaralamışlardır . ı 
Suçlular yakalanmış ve haklarında j 
kanuıli takibat yapılmıştır 

Bugiinkü İmsakiye 

Bugün güneş saat 6,6 de 

doğacaktır. Öğle ezanı saat 
11,38 d,., ikindi ezanı saat 

14,28 d~. akşam ezanı 16,48 

de, yatsı ezanı 18, 14 de oku. 
nacaktır. imsak saat 4, 15de bi
tecektir. 

4 Teşrinisani 938 

Gökyüzü kısmen bulutlu , hava 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak 23 de· 
rece. Geceleri en az sıcak 14 de. 
rec~. 

Nevyork sergisine 
girecek eşyamız 

BEŞ MİLYONA 
SİuORT A EDiLECEK 

lstanbul: 4 - Gelecek sene Nev. 
yorkta kurnlacak olan ve bütün dün 
yanın büyük bir hararetle hazırlan· 

makta bulunduğu beynelmilel sergi 
için memleketimizin bazırlıkları da 1 

büyük bir faaliyetle devam etmekte 
dir. 

Musadere olunan av 
tüfenkleri satışı 

Adliyece nıusadere olunan av 
tüfenklerinin malmemurları tarafın 
dan, yalnız elletinde kara av ruhsa 
tiyesi bulunanları satılması karar· 
(aşmıştır. 

Nekadar hayvan kesildi 

Geçen Birinciteşrin ayında Ka 
narada 2406 Koyun , 854 Keçi , 
247 Sığır , 57 dana , 15 Manda ki 
3579 hayvan kesilmiştir . 

Şakadan ibaretmiş! 

3 lkinciteşrin 938 tarihli gaze 
temizin şehir haberleri sütununda 
[ Bisikleti çalmış ] başlıklı zabıta· 

dan alınıp yazılan bir yazıda Hasan 
oğlu Ata Ersalın Ali ustanın oğlu· 

nun bisikletini çaldığı yazılmıştır • 
Öğrendiğimizi" göre bunun hır

sızlık değil, arkadaşlar arasında ya 
ı:ılan bir şakadan ibaret olduğu an. 
laşılmıştır . 

Bir hırsız yakalandı 

Antalyalı; Arif oğlu Yusuf adın· 
da birisi Mad-ıma çiftliğinde Rifat 
Ekmekçinin evinden bir av tüfengile 
hararlarını çaldığından yakalanmış 

ve hakkında kanuni muamele yapıl· 

mıştır. 

Müruruzamana uğrayan 
Osmanlı borçları 

Ankara : 4 ( Telefoııl11) - Eski 
0.;ınanlı borçll!ı ının beş senelik mü 
ruruzamanları 932 senesine in tik al 
etmiş bulunmaktadır. Bu senenin 
birinci kanununun başında tediyeye 
vaıedilmiş olan Türk borcu kopun· 
!arının da önümüzdeki ayın ikinci 
günü hükumetimiz lehine müruruza · 
mana uğrayacaktır. 

Ziraat tasarl'uf ve 
yardım sandıkları 

Avukatlık kanun 
tatbik hazırlığı 

1 · at· Avukatlık stajı ta ıtll 
namesi de yapılıyor 

" d ki'' Ankara: 4 - Önümuz e ~ı· 
larda meriyete girecek olan a\llldı~ 
lık kanununun tatbiki etra~o 
hazırlıkları devam olunmukta 11

· .. 

Adliye vekaleti, kanuna ~,ıı 
teşkil olunacak baro ve ınınta 
rını te•bit etmektedir. 

kaP 
Diğer tarafdan gene 

91 
göre, hazırlanması icabede_n ~r 
katlık stajyeri talimatnamesı h3 

!arına da başlanmıştır. 

• bir r 
İç Bakanlıkta yeoı 

büro kuruldu 

Ankara: 4 - iç bakanlıkt_a, 
. 1 d "d eskı. 

mış sene er en mu evver u• 
kın tasnifi icin bir büro kurul~ ' 
Büro müsteşarlığa bağlı oJac• ~t 
bir şefin idaresinde sekiz rııeııı,I 
daktilodan müteşekkil bulurı'Cö 
Büro şefliğine nüfus umanı aı5ı 
lüğü şube müdürlerinden 13, kı 1 

Koryürek tayin edilmiştir. f:s ı<J 
rakın tasnifi adını almış ol~~ ıı 
bakanlıktaki eski evrakı ıetk1.k 
kıymeti haiz olanlarını t~lr\nı 
çek, geri kalanları ise talırı11 

sine göre imha edecektir. 

~~~~~~--~ 
Ankara radyo ne,tP' ~0 

[ile 200 ilA 2000 metredeki] ı, l 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

, .. · 
eP. 

En ucuz, en temiz ve 1 ç• 
(S lamba kudretinde 3 ade ~ıd 
zifeli lambalarla mücehheıl 
dur. 

ı~n 

ıcet11 ı~ı 
Adana S. H. Mah d ·ı ·~ 

JI Ilı 
Satış memurluğtıJl · ~ 1 

ıl 1, 
, ·ya rı •b 

Adananın ~ara En •1 

936 · a 

Bu tevsire, yersiz bir bedbinlik 
diye reddedilirse, Fransa Roma'ya 
bir elo; i gönde rdiği ve ltalyan impa· 
ra torluğunu hukuk an tanıdığı sırada 
İtalyan gazetelerinin Fransa'ya karşı 
k.aba hücumlarda bu l unmasına mana 
vermek kabi 1 olamaz .. Neden yeni 
bir dörtler konferansı lspanyol me 
selesini 29 eylül konferansının Çe 
koslovakya meselesi için yaptı gibi 
halletmesin? iki hafta evvel faşist 
hükümleri şefinin mükemmelen ifa 
etmiş olduğunu mutavassıt rolünü 
bu sufor de pek a ı a Adolf Hitler 
yapabili r. Nezakete karşı ıı ezakd. 
iki diktatörün, sömürge meselesin 
de, ayni mealde taleplerle karşılaşa 

ca klarını hiç hesaba katmıyorum. 

! 
!ardı . ---·----------

Memleketimizin bütün tabiği var 
lığına taalluk eden örnek ve asılla· 

rın bütün sanat eserlerini aslı veya 
benzerleriyle fotoğraflarını, tarihi 
vesikaların teşkil edileceği bu sergi- ! 
de sergi methalinden girince sağda 
üçüncü pavyonu işgal eden Türk 
pavyonu ve 'J ürk sitesi inşaa!ı hüm 

Ankara: 4 - Ziraat Bakanlığı 

bakanlık memurları için bir tasarruf 
ve yardım sandığı kurmağa karar 
vermiştir. Bakanlık bu hususta tet· 
kiklere başlamıştır. 

sında kain tapunun Mayıs t '?ın 
ve 51 No: sunda mukaYY~0. '!la 
mehmet mahallesinde 77 d tı 
de oturan Zeyneb kızı fuS ·J ~en 
Sıddika ile tuhafi):eci s;; 
Mahmud ve Halil a ralarııı p.. 

Fak at 9 ilk Teşrinde Adolf 
Hitler tarafından Sa rbrük'te söyle 
nen nutuk, enternasyonal buhrana 
yeni bir unsur kaııyor. Demokrasi
lerin istedikleri sulh mühleti onlara 
ancak iç rejimlerini totaliter devlet 
!erle alı enk haline koydukları takdir· 
de verilecektir. B. Duf Kuper, B. 
Antoni Eden, B. Vinston Çörçil ka· 
ra Jiste}e ilave edilmişlerdir. Ôğren 
miş olduk : 

Almanya, Londra ve Paris'te 
iktiJarda "Münih. a damlarının veya 
"harpcılcr"ın bulunmasına göre ba 
reketini tayin edecektir. Fakat Sarb 
rük nııtkunda pek giz li olmıyan 

bu "Gleischaltung. politikasının in
k şaf etmesinden korkulabilir. 

Diktatörlerle iyi geçinmek !sti
yen için parla'll ento hürriyeti, mat· 
buat hürriyeti tehlikeli şeylerdir. 

Hürriyetleri kendi meml ketler in 

Fransa'yla lngiltere büyük dev· ; 
Jet olarak mevkilerini ve bunun mad· 
di faydalarını muhafaza etmek iste· j 
dikleri takdirde silahlanmanın her 
şeyden üstün tutulması lüzumu aşi· 
kardır. \ 

Fakat Almanya, iki demokrası· ı 

nin kendılerine vermiş olduğu misa. I 
li taklit etmelerine kızacaktır. Füh· 
rer şöyle muhakeme ediyor: 

Fransızlar ve logilizler Münih 
kapitülasyonuna memnun olmuşlar 
dir, çünkü bilhassa hava kuvvetieri 
hususunda Alm;.nya'nın ezici üstün- l 
lüğüne kanidirlı:r . Aksi halde, "dik 
tat., önünde bu derece eğilmezler ' 
di. Onlardan daha fazlasını elde et 
mek için, ba kanları ümitsiz gayret
lerle bugünkü ;;skeri muvazent>yi 
ihlale diret ettikleri takdirde, atlat· 
mış oldukları tehlikenin yeniden 
meydana çıkacağına onları ikna et 
mek kafidir. 

Alman elçi.i B. Koester 1934 
yazında. Vatandaşlarından bir ine 
Fransa 'nın bir önleyici harbe girme 
si ihtimalinden fena halele kork· 
tuğunu itiraf ediyordu. Öteki ona 
sormuştu. "Fransız olsaydınız, böyle 
bir harbe girmekte tereddüt eder 

miydiniz? -Hayır demişti, derhal İşe 
girişirdim. 

Fransız hükumeti önleyici bir 
hatbe girmeyi düşünemezdi. Esasen 

mukadderat onu bu işe girişmek 

lüzumundan kurtardı . Mesuliyet al· 
tına girmeden, askeri harekata geç. , 
mek imkanı ona 7 Mart 1936 da 

'Ziraat bakanlığı memur· 
ları yapı kooperatifi 

malı bir şekilde ilerlem~ktedir. Hü
kumetimizin yarım milyon Türk lira. 
sı tahsisat verdiği bu sergi için hiç· 
bir fedakarlıktan çekinil memelctedir 
lnkila ·Jımızın azam.tini en iyi şekilde 
canlan:!ırılacak fotoğraflar alınmış, ! 
tarihi hadiseleri tesbit eden fotoğraf 
lar bulunmuş yurdumuzun tarihi ziy 1 

Almanya tarafından verilmiş oldu . 
Aksine B. Flanden dış bakanıydı , 
ve bu fırsattan istifade etmek cesa-
r'etini ve uzgörüsünü gösteremedi . 
Esasen onun zaafına daha ba~ka· 
ları da iştirak etti . Almanlar ol· 
saydı bu hatayı işlemrzlerdi. 

1 

1 

1 

netlerini t ~şkileden ve mimari birer 
şaheser olan büyük eserler nerede 

1 olursa olsun mütehassıslar gönderi
lerek modelleri alınmıştır. 

Müzelerimizden Nevyorka gönde 
rilrcrk yüksek tarihi ve sanat kıy . 

meti olan eserlerle eşya seçilmiştir. 
Milli kütüphanemizin bütün dünya 
ya şöhreti yayılmış eserleri bu ser 
giye gönderilmek üzere ayrılmıştır. 

Sergiye gönderilecek eşyanın 
beş milyon türk lirasına sigorta et· 
tirilmrsi mukarrerdir. 

Macaristana ne ka-
• • 

arazı geçıyor dar 

Ankara: 4 (Hususi)- Ziraat bakan I 
lığı memurlarının kendilerine ev yap 
!ırmak üzere bir kooperatif kurmak 
üzere olduklarını evvelce yazmıştık . 

Haher aldığımıza göre koope a 
tif iş üzerinde faaliyete başlarak ar 
saları temin etmiş planlrrı ve yapıla 1 

binaların ' keşiflerini hazırlatmıya baş 

lamıştır. . ı 

r----~--"'I 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

' 
Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış meoılekeller ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

rek tarafları (Şarkan Hacı tı 
seleri Garben ve şimJlell • 

·~e" 
bazan şerabli Kirkor 1 ;~ 
bor Kıblesi dinkci hokka; :; 

d' 11' 
di bor) ile çevr li (24)1 0

. ;o 
. erıs 

Metre murabbaı ve ıç f .~ 
h 

• • e 
su kuyus ı ve ta tanı Vv bl 

göz ç udağı havi bir kıta ;ı ısa 
tılmak suretile şüyuunun~ ~· 
Adana Sulh birin~i ~uk:ıd~ •tcj 

ğince karar verılnıış ~ t 
h rııeO 

mezkur bağın mu aın rra 
beher dönümünün on 

1 o ııı 
'hine Kanunu evvel 938 tarı 'YI .. çte 

Pazartesi günü saat oııuh ıı ~a 
k t. 1 ' rak onaltıbuçukta a ı ı. 
d ·cra 

diye mezat salonun a 1 
.. dl 

>uı ğindan talib olanların 'ki' 
çuk pey akçasile birlı r: ı ıl 
salonda hazır bulunın3l 3 011~ ~it 

k · te)'e 
fazla izahat alma ıs ue' ~~I 
kuk mahkemeleri lıaşkita bi 
vurmaları ilan olunur. 'la 

9950 ın 
1<sı 

• eC~ 'ıı 
flu gece nöbetçı 0 •il 

·varın 
Tar suskapısı cı 

Fakat kaçırdığımıza muddil bir 
fısat onların eline geçecek midir ? 
Bu sualin cevabı, Fransanın manevi, 
siyasi, mali ve iktisadi kalkınmasıı a 
bağlıdır. Şimdilik böyle bir fırsat 

ortada yoktur. Daha doğ• usu, ancak 
FrJnsız milleti Hitler imparatorlu· 
ğuna mukavemet edemiyecek mev· 
kide olmadığımııa kani bulur.duğu 
takdirde bu fırsat mevcut olabilir . 
Yaz esnasında , Başvekilin yüksrk 
harp Şurafını toplamak istememiş 
olmasına esef edilebilir . Fransız ve 
lngiliz milletl~ ri vazifelerini yapma· 
dıkları takdirde , inşa halinde olan 
Mitte! · Europa'nın Almanyanın as 
kcri hl"gemonyasını intaç etmesi 
mümkündür. Fakat henüz iş bu rad
deye gelmemiştir ve bu hakikat 
kimseye meçhul kalmamalıdır. Aksi 
halde, Almanya ve ltalyanın talep· 1 

!eri önüne hiçbir mukavemet seddi 
çekilemez • 

Prağ : 3 ( Radyo ) - Çek
Macar anlaşmasından sonra Maca · 
ristan arazisi takriben 12,400 ki
lometre artmakta ve bir milyon 
64,000 nüfus Macaristana geçmek
tedir, 

h ı:ıe !ra 
2 - ııanıar için ıdareye mura- Halk ecza 11 

111 caat edilmelidir. ( 

------------------ ~~------__. Ilı 
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en 11 evgi ıy· 
~. or llrı istasyo 

t ~ Marıisaya , ... ü.:k~an . •• ·: .. • 
~ b:~~;~, . -.... --~:~ ...... .l 

ineceği zaman mi 
nareden bırakılmış 
bir taş gibi sürat 
le kaydı: bu kor 
kunç yuvaı !anış 

va sıcaktı .. 

:latcılar denklerini, sepetle:ini 
} Yığmışlar ... 

•ay 
1 a giden yollarda kendi 
ille d" İf onen atlılar, yalınayak 
·; görünüyordu.. Her hafta 
·~arı, yağmurda, çamuıda, 1 
?urıcşin altında geçen kölüle· ı 
'~en birden bir ses beni 

1 Bey., Bey ... 

~Ürn .. Beni çağıran bizim 
Kezbanı idi. 

çok siirmedi ve O· 

tomobil dumanlar çıkararak takla 
atarak kapaklandı. 

lçindekilerdt>n sekizi ağır }'.,ralıın· 
mış, ikisi kurtulmuş ve altısı heme!) 
oracıkta ölmüştü. 

Ölenlerin arasında Hasan da var. 
dı .. 

O akşam Kez barı } avuklusunu 
yassıya kadar bekledi. Meşum ha
ber hn tarafa yayılmıştı . 

Kezban yavuklusunun öldüğüne 
bir tlirlü inanmadı .. Kım oııa hu ha 

... 

~-o Kezban? 
&tun nereye bey? 1 

beri götürdis" onrl; 

ları · · J· l. ısaya gmıyoru'll, uir şey 
ıotsnn? 

t Bizi H .. 1 b . nı asana soy e eyıın, 
h". D ıtı... ayanamıyorum ... 
~lduluk Löyle mi olu? .. 

1 
söylr.rim, merak etme .. 

barı sallana sallana ve ümitli 
11a uzaklaştı. 
~İlim Kezbanı tanımazsınız 
ı? Geçen yıl köye geldiği'Il 1 
ııa hikayesini anlatmıştım. 1 

ovasının hiitün köylü kızları 

~a yttişkin olunca pamuk f 
1 ?.eytin ve ;ncir mevsiminde 
~lara gitmiye başladı. Ba. 
~lan ölmüştü. 

ar anasına bakacak kimse 

an her sabah çapaya veya 
liderken komşuları 
'lıuşların Hasanı çitin arka- : 
-tkler ve ovaya beraber yolla 

·- Hadi ondı.ırı, beni ıni aidatı 

yon? .. 
Diye cev.ıp ve-rdi . 
İşte o gürıdenberi Kezban, ak

şam sabah istasyona çıkıyor ve ya 
vuklusunu bekliyor ... 

H"'p Kezbanı düşünüy6r; yapa 
cağr çalgılı düğünü tasarlıyor. v~ 

gözlt:ri yakın bir sprtdetin ı ıkl ! iyle 
parlıyordu .... 

Fakat ontı bu güzel düşüne 'İn· 

den makinenin bozuk hırıl tısı sık: sık 
ayırıyordu .. "amyo•ı yaralı bir d ve 
gibi inliyor ve zo. la yü·üyordıı. 

_______ ı:w ________________ __ 

Nıhayet bt'klencn gün geldi 

Bu akşam 

Sint!ınasında 
tabahtı. Yine Ha .. anla bera 
{Ya gidiyorlardı. Bahar gel . 
~vada tatlı bir serinlik vardı.. Sinema tekniğinin zafer abidesi 
kar ötüşüyor, ağıllardan çı· baştan S0!1tına kadar tabii renkli 

ıe,, mandalar homurdana ( eşum Gemi) 
~klara doğn.: koşuşuyorlardı. 1 
arı kızarak Keıbanın yanına Dişi Tarzandan daha enteresan r 

ı'1 r~klaştı ve titriye,1 bir St"sle Tar zandan dah • heyecanlı a.Şk . f 
r 'lban dedi. Ben m yavuklum ihtiras,ilıtişam renk ve güzellik fılmi 

~ı? Anana diyiyerdimdi dt" PEK YAKINDA · J 
' di. (Korkusuz Kaptan) 
6 'banın yanakları al al oldu. 

~in göğsii sık ~ık inip kalk· K\ark Gable C' arles La-
ışladı. Ne cevap verec .. ğini ugthon Franchot Tone 
tı sadrce· izdihama mahal kalmamak üzere 

Sen bilirsin Hasan dedi ertesi kişe :,aal 6 dan itib ıren açıl~hr . 
avuklu una daha çok açıldı. Locala ınııı telefonla aldırınız. 
rnarıisa pazarından güzel Cuınartc'! i 2,30 d:ı e.;-

,r \ şalvar alacağım Kezban, G . s 
t tane ele beş: hiryerde ge 1 um eınt aşk oyunı .rı 

· i"· 1 Pazar 2,30 da Meşuın 
: ~~dar şeyleri niyniyon Ha j Gen1i dŞk oyunla ~ı 
.. dını sıkıntıya sokma.. Telefon : 212 Alsarny 994d 

:.ıın sonra Hasan erkenden 
•
1rçok köylülerle beraber """"' --™-

ı' 1sa pazarına giden kamyona 
ıı' 
~ ~tdan h~r şeyleri alar, k ak. 
~ tekrar kamyona yerleşti. 

r birkaç defa arabayı dur
lllotörü kurcaladı. Kamyo 

'Yle bir iki defa durma-; 

Adana pamuk üret
me çiftliğı müdür
lüğünden: 

10,000 çııv.a.l ,alıuacak 

4 11 -'J38 tarihine müsadif cu-

e \1arlığınea garip bir üzüntü 
·Hem plZara geç kalmak 
hem de bir kazanın çıkma·i 
li Hasanın yüreğini burk 
şladı.. ma günı.i saat 15 de 5 bin tanesi 

ıc tittikçe kıvrılıyor, dön~meç hemen ve 5 bin tanesi de bir hafta 
t~'ll~lar, inişl er sıklaşıyordu. 

bir d.!fdsınd yokuştan a· 
~~ha geriye kayacaktı. Şo 

11li hemen atlıyarak teker 
tasıda koca taşlar yerleştir · 

el "şııan frenler tutma yordu ... 
d' alJe biraz daha yol gitti-

~ 
ta!ık dik bi yokuşu çıkma 

zarfında teslim ediıınek üzere pa
zarlıkla satın almac k 10 bin çuval 
için depozito yatırmak suretile tek· 
lıf vaki olmadığından pazarlık 7 - l 1 
-938 pazartesi giinii sac:ıt 15 şe 
talik olunmuştur. 

Talip1erin 500 liralık depozito 
akçaları, nümune ve tekl.f mektup· 
lan ıle yevmi mezkur ve saatte: Ada 
na Ziraat bankası müdürlüğüne mü· 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

• s 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlaınıştır. 

2-5 9943 ______________ ___.__ _ _._.__.__.",__,_,, _____ ,_..,_. ________ ~-··-·---·,----_,.,.,.,,..,e 

Bu Akşam 
Ateş Gecrsi Filminin unutulmaz ıki Büyük Yaratıcısı 

ABY I\iORLA Y ve VİCTOR FRANCEN 
f, Nefıs ve Şahane b' r mevzu çerçivt sı da bilin-le cen•yan eden 

Lüks,Caz ' ve Giizel'i l~r Filmi 

ı 

FRANSl2.C. \ SÖZLÜ, Büyük Ş heserde takdim t;diyor 

KUVVETLi bir teını:ıil Leyeti tarafın, an yaratılmış siiıiik eyici, 
Meraklı ve Güzel bir Süpı-r Film . - .. ... ... .... .. .. ... . .. .. 

iLAVETEN: 

MÜ I HİŞ Heyec~nlar ve M. ceralar Şahes" i 
• 

A A 
[ 30 K l S l M L l K ] Seryal Filmin n 3 cü Devresi 

PEK Yakında PEK Yakında 

1 SENŞ.N[N En Acıklı, En Romantik, En Hissi ve En Heyccar.lı 
Filmicıi görec ksiniz. Bu Şaheser MAURICB DE COBRA,nın 

Mi~ilsiz Romanından mukt beı; ve PIERRE RICHARD WILLM MİCHl 
KO TANAKA SESSUE HAYAKAVA Tarafıadau Şayı>ııı Hayret 

Bır Tarzda Yaratıian 

[ o v A] 
BÜYÜK ve HARKULADE FİLMDİR 

K 
2 

Bu gü ı 2.30 da Matin si, 

ve 

Vrfıs )<'111 /,ler t'f'llr 

ay 
lar. 

(X) 

[ Garson onu alınmaz ] 
(X) Şolcndel.i ) Qmck fıall, rının \nsatisi bu şekih c tesbil edilmiştir 

Kızılay 

43 num 
ein1 ... t 

1-3 9753 g a. · 

fa ibi 

c nde i P .. n1ukpazarı 
h muayenehar ede 

9434 

"ara culu <arşısınd 

bas a!crını 1 
.. abul 

5 15 

1938 ode i ___ , __ _ 
Radyoları geldı 

fvliikeınn1eliyeti tecriibelerıe sabit ı e l t;r ke~eye 

~ıveriş\ i n1uhteiif boylardaki 

ahizelerini görınek için istical edi iz. 

RaŞi Ener .. . 
muessesesı 

B~lediye caddesi Telefon: 117 
3- 16 9431 S Pş. Ce. P. 

1 

11lar. Çıkış selametle bitti.. l 
ltıyon yokuştan aşağı tam racaatları ilan olunur. 9952 1- 2 ...._ ____________ ,..... _________________ _. 

Aşk-Miizik-·Neşe haftası başlıyor 

• 
ı a 

Bu akşam 
Gala müsameresi olarak takdim ettiği muhteş m proğramiyle saygıdeğer 

müş~<'rilerini davet etmekle şeref duyar 
1 - Bol müzikli, neşe kilynağı, seyrine doyulmaz bir şaheser. Aşk 

nağmesi, Aşk sev rılerin mefkiiresı 

Yıldızı : FERNAND GfRA VEY 
Güzelliğin hariknsı, Aşkın de:ıtanı olan bu film kadar neşeli 

nir eser görülrı emiştir 
2 - Yeni sinema mevsiminin ılk 1 üyük fıl ni, sinema tekniğinin 

30 

en büyük zaf ri 

• 
ı mı 

1 İ[ ci devre 
Auıry 

büyi k kıs m 
Baş rolde·: Gene 

20,000 Metre yeraltmda 500 sene sonra olacakları gösteren büyük 
fantastik şaheser 

Kışe- her v.ıkıt açıktır. Loc h ı ıızı telefonla istiyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
1- Görmeyenl('r· n de görehilmderi için son defa olarak 

b anda) 
2- YERAL'l 1 HAKiMi 

Çok yakında... Çok yakında.... Çok yakında .... 
Sanatkar ( KENAN GÜLER ) ve arkadaşları topluluğu sinemalarda 
gö dtiğunüz ve bu sene lstanbul Tepebaşı, Takc;im Belediye bahçelerinde 
büyük muvaffakıyet ve takdirler kazanan meşhur (TARZAN VE OT. 

TO) Varye!e heyetile birlikte birkaç temsil vermek üzere 
sınemamıza geleceklerdir. 

Telefon ASRİ 250 

____ ._,,,,____,_..,,.._,_,,, __ __,,~--------------------------------

Dr. an 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün n1qayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

w 

Yeni çı ia anu ve nizamlar 

Bazı tnaddelerden istihlak vergisi alınması 
hakkında d 2731 nuınarah kanunun bazı 

h :iküınlerini değiştiren kanun 

Kanım ı\o: 3536 kabul tarilıı: 2Yl6/ 193ll 

eşrı tarılıi : I6ı7/ 1938 

- Dünden artan -

C) İdhalal umumi t~rif ~inin 371, 372, 374, j75, 376, 380, 382 383, 
38 ' 385, 386, 387, 388, 389. 39J, 391, 392, 3J3, 394, 395, 396, 397, 

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numara ve bu numa
raların pozisyonlarına gir n bi umum ınmuk m nsucat ve pamuktan yapıl
mış hazır eşyant'l b .. her kilosundan 55 kuruş . 

Madde 3 - Ayni kanunurı birinci maddesinin 10 numaralı bendi a· 
şağıda yazılı d ğişhı ilmiştıı: 

10 Y"n \ kıl ipliği } ün ve kıl mensucat, yünden ve kıldan ya-
pılmış haıır Ş)'•: 

I - Ha çt n ıdha olu l:l'l v~ya dahildeki fabrikalarda imal edılip 

fcıbı ikalclr an satı an (dhı at um ı ni tarıfesinın 102 ve 103 numaralarına 
ve bunl mı pozıs>onl. rına giren lıer nevi) yürı ve kıl iplikleıinin beher 
k logr~ mmdan 35 kuruş 

II Hnriçt"rı idhal olun11n veya dahildeki fabrikalarda kendi imal 
ettı'.leri ıpıı lerle doku an yün ve kıl mensuc3t, yün ve kıldan yapılmış 
foızır "şyrı (lJha at umu ni tarifesinin 105, 106 ve 107 numaralarına ve 
r.unların pozisponl~ ın. gi.ren her nevi): 

1 

A) İdh ~lat u l ı ni tarıfe İnın 106 3, C pozi~yonlar ına giren ve eni 
140 santı den a agı olmaym1 kumaşlardaıı metre ınurabbanın sıkleti 
600 grama k i ı (600 la 11il) o an ':>rın metresinin yerli fabrikalar toptan 
sa ış fi::ı.tı v ha ıçten dhal olunmılar.b gümrü1den çıkarılır caya kadar 
yapı acnk ht>r t ır 1ü z uurı 111 ıc;• fıar ve iı:ıtihlak vergisi de dahil olmak 
üzere öden ce-k v rg'lerl'ı ilav,si e lnsıl oları kıymeti 220 kuruşa kadar 
olanl.u ın kilosu ·dan l O kun•ş. 

B) l lh lat u,ıumi taıifesının 106 B, C pozisyonları:-ıa giren ve eni 
140 s:ınti.nden aşağı olmayan ku naşlardan metre murabbamın sıkleti 
600 gramdan f ızla olanların metresinin yerli fabrikalardd toptan satış 
fiatı ve hariçten idnal olunanlar da gümrükten çıkarılıncaya kadar yapı 
lacak her türlu zaruri masraf! r ve istih!ak vergisi de dahil olmak üze· 
re öd~necek vı:rgilerin ilavesıle lrn·ıl olan kıymeti 240 kuruşa kadar O · 

!anların ki osundan 6 kuruş, 
{So u Var) 9583 



-
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----~------ --~--------

KiLO FtATI 
CiNSi En az ı f.n çok 

K. S. K. S. 

1_K=o,--z_a_~-::------ _
3
7
2
,50-=--=1=8

34
,12 __ _ 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi " 1 ·-------"---•·----------iane J. 1 

-ı8i1elı-. -----·-----ı===-·--
-Ekspre.s 
--=-=K,.,-le-v-:-la-nd-=------ 33,50 --1 41 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

--~-----

Beyaz ı j ı -Siyah ------ 1-----· -------
Ç l G f T 

-=---------=-----''-----------~·~~--

Ekspres ~' lane ----• ---------

-y~er_li_"_Y-em-lik-,,--- 3 ,-----• 
-:--"Tohumluk.. -:~'"""".2_2 __ --------

HUBUBAT 
-Buğday, Kıbrıs 1 
- --Ye-r~li----ı--- ---ı----- -------

" - .. -Me-ntane •-----ı 
-----Arpa 

-Fasul-yı-ı -----_____ 
1 Yulaf ----• 

---- --·-----

-- - -- -------Delice 
Kuş yemi ·--------,-- -- r - -- -

-S-us_a_m ______ , __ 16-,5-0--I- -------

Keten tohumn 
Mercimek 

UN 
_Dört yıldız Salih ____ _ 

üç ,, " 
Dört yıldız Doğruluk 

r , • va Sa S SQ -

DOKTOR 
g;z t 

Ziya Rifat Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

· Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesi Saracan 

mahallesi 125 numaralı muayenehanesinde kabul 
He teşhis ve tedavi eder 

9877 8- 15 g. a. 

_____________________________ ,,_, ________________ ..,.. 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun rnüd 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaıım Hilaliahmer civarında Müslüm apar· 

1 
tımanında hergün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 6-- 2 ye kadar 
kabul eder . 9598 g. a. · 

l=-_B_E_L_E~_E __ ___.~ 
1 - Sebze hali üstünde Belediye)'e ait iki evin birer 

icara verilmek üzere açtk arttlrmaya konulmuştur. . S)I' 
2 - Hastahane cihetindeki evin muhammen icar bedeh (2lk e 

muvakkat teminatı 17 !ita 50 kuruş Toros fabrikası cihetinde 
1 

hammen bedeli 200 lira olup muvakkat teminatı on beş lirad~~ dı 
3 - İhaleleri ikinci teşrinin 17 inci Perşembe günü saat 

diye daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi görmek isteyenler Belediye hesap iş)erio~ 

at ebcbilirler. rıı 
S - istekliler ihale günü muayyen saatte muvakkat te 

birlikte Bdediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

R 
A 
L 
E 
1 

9430 1-5-9-13 

1 

üç " Simit 
" Dört yıldız Cumhuriyet 

---------------------------------------------"!!!l!!!I~ G ' 

üç 
" " 

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 
4 / 11 / 1938 

Santim 

Kambiyo ve Para 
lş Baukasmdan alınmıştır. 

Hazır ı 5 09 1 --,f,~ıre_.ı ---=------1 ___ _ 
--T-.--V---- - 4- 83 _Bayişmark 1 
_ı._ eşrın_a_. ___ , __ - Frank (Fransız) -3- 35 

2. Kanun " 4 84 -Sterli n ( inR"iliz) · -6- 00 
Hind haıır 4 l_QQ_ - Dolar( Amerika ) 126 j 00 · 
Nevvork 8 41 Frank ( İsviçre) 00 00 

- . -..... ~ ~ . ·- . . .... 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındi stc:n, Seylan , Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe.:>sese na. 1 

mına getirilen en müntehap. taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif «.:İn s ve büyüklükte kutu ve pal<etler içerisinde satılır. Ambalaj-

larınd aki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kelleşeker ticareth?. nesi ve iyi cins mal satan 
b,;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; fstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
a ltında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İst~ nbul . C. 

~ 'ı . .. 
.. ,ı.. .• 

TtıRJCJYl! 

ZIRAAliiANKASf 

-------------------------........... --,_.,,..._ ____ _.. ____ """"" __ __ 
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış mf'şhur ADLER 
markalı bisiklcll l rirniz gf'lmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün tef erriiatı 

KRO.'A olduğu için kaL'iyyen pas

lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Naurna Dikiş, 
İDEAL ve ERİKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 

9490 

Telgraf : Başeğmez 

20 - 90 ______ ,._ ____________ .,.... ________________________ ~--.... --------------~--,,....---""._._,,, ____ ._. __ ._..~~----------

1 

H Raleigh 
sayesindedir . 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklı~ı 

1 

1 

. 
' 

l 

Meşhur Ralli 

ÇUKUROVA UMUM ACEN1ESf 
ASFALT CADDEDE DEDEOGLU 

BİSiKLET TECIMEVI 
9 - 26 9901 

-
Beklenilen ,,Ateş ,, 

SJbalan 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
.., 
g 
l 
a 

m 
•• 

Türk ~~ 

fabri~' 

Omer Başeğıne 
Ticarethanesinden alabilirsiııiı 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başe 
9490 

Seyhan ,kültür direktör- I 
lüğünden: 

Tam devreli köy okulları için 
7,5 lira muhammen bedelli 60 adet 

talelıe sırası ile 6 lira muhammen 
bedelli 12 yazı tahtasının imali 938 
senesi ikinci teşrin 11 inci cuma gü j 
nü saat onda ihalesi yapılmak üze· 
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 43 lira 65 kuruş te· 

19-90 ': 
ti 

· ı· ~I ~fil . bır 1 
minat makbuzları ıle e '• 
gün ve saatında vilayet rl ~il) 
dehazır bulunmaları, .ş~11 de ~~ 
nümunelerini gör~~k ıÇb9ş 
kültür direktörlüğ'Ulle 7 ,... ı 

ilan olunur. 23 - 2 


