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BAKIR VE KURUM MADENLERİMİZİ BU YIL İŞLETİYORUZ 

İtalya imparatorluğu 1 

Kamu tayda 
Balkan devletleri ı Araplarla Yahudiler 

PİERRE DOMINİGUE 
''La Tribun des fllotions., dan 

ma ~ arlar atıldı. İtalya yalnız bir 
pa ~ askeri zafer kazanmış değil, 
ak• aynı zamanda Afrikada bir 
cÜ• de imparatorluk kurmak arzusunda

dır. Ve bu noktadaki arzu ve niyeti
nin sarsılmaz olduğunu isbat için de 
Savua hanedanı, İtalyan krallığı ve Ha-ı 
beş ımparatorluğunu bir birine bağ
lamak isteyor. Kral imparator olacak, 
hatta olmuştur da .. İtalya kralı ya- j 
·kında belki Mısırın dikili taşlarından 
da yaşlı olan anıtların yükseldiği ih
tiyar Aksum şehrinde taç giyecektir. 
Şımdiden, Vıs-Ruva Maraşal Badog· 
lıyo Hab şıstan, Eritre ve Somalinin 
idare dizgııılerini eline aldı. iki buçuk 

pıl milyon kil metre murabbaında, ltalya~ 
dan altı dala daha büyük, şimdilik a· 
az dtifuslu - 15 milyon - fakat ile-
ride bir gün - her halde oldukça 

k· uzun bir gün - beş altı misli daha 
1 ) fazla nufusü besleyebilecek muazzam 

bir imparatorluk .. 

İmparatorluk İtalyası: 
1 

Bu ltalyayı yakından tedkik ede· 1 
lim .. Onun başlıca beş elamanı var· 
dır. Evvela bizzat ltalya : Çok zen· 
itin ve toprağı çok verimli olmıyan 
bir yarım ada ki, tüccardan ziyade 
Çİ~çi, endüstriyelden ziyade tüccardır. 
Ve 43 milyonluk nufusünü zorla bes· 
liyebiJmektedir. 
Akdenize hAkim olmak için mükem· 

llıel bir vaziyette bulunan bu deniz 
4 lbitün Roma tarihi bunu iapat eder ] 

l}'rıca bir de kapalı denizle çev· 
rllıııiştir. Fakat şimdi artık, ne es· 

k lci Roma ne Venedik ve ne de Cini-. . 
\'izler devrindeyiz . 

Bugün bir milletin eğer Akdeniz 
dıtında menfaatleri yoksa imparator
hık milleti olmasına imkan yoktur · 
!tte ltalya için en esaslı problem bu 
1di . Şimdi o bunu da halletmişe ben
ziyor. 

ltalyanın sahip olduğu elemanlar
re dan ikincisi de Akdenizdedir : Ama· 

\'utJuk . Biran ltalyan askerleri tara
fından işkal edilen Arnavutluğun ltal
Yanın elinden kurtularak Balkan bir
litine girebilecejj'i sanılmıştı . 

Buna da ltalya bu güne kadar 
llıani oldu. 

• Bu, muhakkak surette Yugoslav· 
Yaya karşı tevcih edilmiş bir hare· 
~et sayılamazsa da İtalyanın Balkan
:ra doğru bir hareket noktası elde 
I Ulundurmak ve aynı zamanda bir 
talya;denizi halini alan Adiriyatik de
nizini kapamak arzusuna delalet eder. 

Orta Avrupa' da 
İtalya 
~ 

ltalyanın üçüncü elemanı da: Avus-
ı.. . 
~rya ve Macaristandır. Bu Italyanın 

~!"amaya çalıştığı bir oyundur. Çü~-
u Avusturya muahedelerin !adılını, 

~acaristan ise tadil edilmesini istiyor. 
de Onra ayrıca Almanyanın aleyhin
e ~ır oyun veyahut Anşlus'a muha· 
bır hareket . 
Öyle bir hareket ki, muhakkak 
kuvvetten müteşekkil küçük antant 
vle !erinin iştirakıne muhtaçtır. 
Eğer bu ıiç kuvvetten bırisi , Çe
ovakya, ltaly nın O ta Avrupada 

a u o muhafazaya taraftar polit -
ı.4~ll.•·na i frak edıyorsa da ıkisi: Ro

any, , Mac~rı tan bazı talebleri do-
y daha az taraftardır. 

U nciısiıne gelince: Yoguslavya, 

Ekonomi konferansı dün 

d açıldı 
Yakında bir çok ma enleri işletmeğe lstanbuı : 21 (Radyo) _ Balkan 

başlıyoruz. Endüstri planımızın çabık antanbna mensup devletler arasın· 
daki ekonomi konferansı bu gün Is. 

tahakkuku için SÜratle çalışılacak!.. tanbul ticaret odasında, Türk-Yu-
-------. ------- nan- Romen~ Yugoslavya dele 

K d gelerinin iştirakile öğleden evvel a-
Ankara : 27 ( A.A) - amutay a 1936 yılı bütçe müzakereleri 

kil k d 1 çılınıştır. 
münasebetiyle söz alan ve i er en i erine ait işler üzerinde izahat ver· Konferans, Balkan memleketle-
mişlerdir : Buna nazaran maliyede bütçenin varidat yekıinu 212, 764,000 ri arasındaki döviz işlerini genişlet. 
masarif yekunu da 512, 7 55,000 liradır . 

f 1 1 k 
1 

miştir. 
Geçen yıl bütçesine nazaran aza ı gösteren 17,700,000 lira maliye 

müdafaa ziraat maarif sıhhat ve içtimai.muavenet vekaletleri ve diğer da. Haymverler sahne
ireıer bütçelerine ayrılmıştır . Sanayileşme programının demire mmeallik 
kısmı müstesna olmak üzere tesbit edilen müddetten daha evvel den mücadelesiz 
tatbiki için tertibat alınmıştır . Bu seneden itibaren bir kısım bakır 
ve kurum madenlerinin işletilmesine başlanacaktır. Zengin kömür havza- çekilmiyecekler 
mızın kiimilen devlet eline abnarak rasyonal işletmesi ve bu suretle mali· 
yet fiyatlarının azaltılması ve ihracat ve istihlakin çoğaltılması için tertibat 
hazırlanmıştır . Sivas Erzurum yolunun muayyen müddetten daha evvel 
bitirilmesi için hazırlıklarda bulunulmuştur . 

Dördücü defa idama 
mahkum kadın 

Karsantılı Ayşenin muhakemesi dün 
bitti ve bu defa da idam cezasını giydi 

Karaisalının Karsanb Nahiyesi 
nin Çarhpare köyünden Kasım Ali 
Hasanın kansı Dudu ile oğlu Aliye. 
arsenikli bal yedirmek suretile her 
ikisini öldürmekten suçlu Ayşenin 
mahakemesi dün sona ermiştir . 

Muntazaman takip etmekte ol
duğumuz bu davanın safahatını mü
kerreren yazmışbk . 

Bu vahşi ruhlu kadın, çıldırasıya 
sevdiği Kasım Ali ismindeki adama 
kavuşmak için çare aramış ve bu· 
günkü medeni kanuna göre bu a~
ma kavuşamıyacağını anlayınca hı· 
leli ve caniyane bir pilan kurarak 
Kasım Alinin kansı ve çoçuğuna 
arsenik kanştırdığı balı yedirmiş ve 
zavallılan bu suretle öldürmüştür · 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Brüksel: 27 [Radyo] - Kabi
nenin yakında istifası , beklenmekte-

dir. K 
Eski Başbakanın Sosyalist • a· 

tolik Koalisyon'a dayanan yeni bir 
kabineyi teşkil edeceği kuvvetle 

umulmaktadır! 
Brüksel: 27 [Radyo] - Kabine 

istifasını vermiştir. 

Cibutide tevkif edilen 
İngilizler 

Cibuti : 27 (Radyo) - Burada 
3 lngiliz tabaası tevkif olu~mu~tu~. 
Bunların arasında yüksek rutbelı bır 
de zabit vardır . 

Ayşe şimdiye kadar üç defa i· 
dama mahküm olmuş fakat evrak· 
lan Mahkemei temyizce naksen ia. 
de edilmişti . 

Nihayet bu cinayetin bir kaç 
hafta evvelden beri bakılan dör. 
düncü mahakemesi dün sona ermiş 
ve Karsanblı Ayşe dördüncü defa 
idama mahkum edilmiştir . 

Karar resen temize tabi oldu. 
ğuudan, evrak Temyiz mahkeme· 
sine gönderilecektir . 

Mahkemei temyizin bu dördün· 
cü idam karan Iİakkınıfaki ictihadı 
nı şimdiden tahmin etmek küçtür. 
Fakat bize kabrsa Ayşe bu defa 
cürmünün cezasını çekeçektir sanı· 
nz . 

Taymis'e gore •• 

Fransa Türkiyeye 125 mili yon ikrazat yapacak mıt 

( Taymis ) gazetesi Fransa ile 
Türkiye arasındaki son anlaşmalar 
hakkında yazdığı bir makalede di
yor ki: 

" Bu anlaşma ile Fransa Türki
yeye yüz yirmi beş milyon franklık 
bir ikrazda bulunacakbr . 

Türkiyeden gönderilecek ihracat 
eşyasının piyasaya çıkanlması için 
Fransa hususi kolaybklar göstere
cektir. Bu anlaşmadan lzmir-Ay. 
dın demiryolunu Türkiyeye satan 
lngiliz kumpanyası da istifade ede
cektir . " 

Kraliçe Mari 

Viyana : 27 (Radyo) - Haym
verler büyük bir konferans akd et· 

ı mişlerdir . Bu konferansta şiddetli 
bir mücadele yapmadan evvel sah· 
tıeden çekilmemeğe karar vermiş
lerdir . 

Konferansta Kari Vennika Haym· 
ver erkanı harbiye şefliğine seçil
miştir . 

Haymverlerden büyük bir kısmı 
laükGmetin teşkil edeceği milis teş • 
kilibna girecek ve fakat daima Haym· 
verlere sadık kalacaktır . 

Kabinede bulunan Haymver aza· 
)ar istifa etıniyeceklerdir . 

Sekizinci Edvar 
Feld Mareşal 

Kral temmuzda Kanada' ya 
gidecek 

Kendisine Feld More11Jllık asa 
verilen lngili: kralı 

sekizinci Edvar 

Londra: 27 [Radyo] - Kral 
sekizinci Edvar Kanada hükumeti 
tarafından 26 temmuzda Kanada'da 
büyük harpte ölenler ııaınına yapılan 
abidenin açıbş törenine davet olun
muştur. 

Kral Kanadalılann davetini ka· 1 

bul etmiştir. 
l..ondra: 27 [Radyo] - Bir he. 

yet bugün Kral sekizinci Edvara 
F eld Mareşallık asasını takdim et· 
miştir. Bu isi yirmi pus uzunluğun
da altun ve kıymetli taşlarla tezyin 
edilmiştir. 

Zonguldak da 
Büyük elektrik santralı 

törenle açıldı 
t l~ a, Arna>utluk ve bir !tal· 
se~ının hukümran olduğu 

g, · tan ve Macarıstan arasında 

ışnıış goriiyor ve kendi kendine 
<ılyan diplomasisi m~v~ffa~iyet ka-. I --------------

dı11o1 takdirde, kcndı sıyası ehem mı- ı, k .. J hiç .Nevyork seferine çıkıyor 
Ankara : 27 (AA) - Zongul· 

dakda iş bankasının Kuzluda vücu
de getirdiği iş imdat ocaklanndan 
büyük bir elektrik santralı kurulmuş 
ve dün büyük merasimle santralın 

6 raftan Almanya olma uzere .. 
inin [daha kotü bir akibet düşür- bir büyük Avrupa devleti Tuna uze· 

tınek için] mühim miktarda dü- h ket ve rinde ve Balkanlarda bir are 
I> düşmiyeceğini sormaktadır . nufuz unsuru olamaz . 

Ne olursa olsun şurası inkdr edi-
eı kı: Adiryatikin hakimi ve büyük [ Bu makalenin sonunu ) arın n'şr~e· 
Akdeniz devleti kadar [diğer ta· ceıtiz ) 

Londra : 27 ( Radyo ) - 81000 
tonluk Kraliçe Mari T ransatlanti· 
·ği, bu gün Nevyorka ilk seferini ya· 

pacakbr . 

ve pek mükemmel bir işletme büro· 
ııunun 11Ç1lma töreni yapılmıttır • 

b 'W b 'W ' ogaz ogaza ••• 

Filistindeki hadiseler günden güne· alev
leniyor. Aaraplar, İngiliz kamplarına hü
cum ettiler. Çeteler dört yana saldırıyor 

---~---·~--~~--

Mısırdan İngiliz takviye kıt' alarıigönderiliyor 

Sivil harpten kaçarak Telôvive gelen Yahudi mültecileri 

Kudüs: 27 [ Radyo ] - Evelisi 
gece Y afalılar sabaha kadar bomba 
ve tiifenk ııeslerinden uyuyamamış. 
)ardır. 

Şehrin beş muhtelif yerine atılan 
bombalar · gecenin sessizliği içinde 
tüyler ürpertici bir gürültü yapıyor· 
du. Bu bombalardan birisi bir cami· 
ye atılmıştı. 

Dün polis kuvvetleri bir sokakta 
barikatlar arkasına sığınarak bom· 
ba ve tüfenklerle zabıta kuvvetleri
ne ateş etmekte olan bir gurup Arap 

Benim gözümle 

Dolap! 

a htiyar,liger ve gözleri batlı bey-0 girlerin döndürdüjj'ü , mütema-
diyen dönen su dolapları vardır. 

Dönmekten yorulan zavallı beygirin 
adımları yavaşladıjj'ı zaman sırtında 
patlayan bir kırbaç ona ini bir hız 
verir , ve dolap daha süratle dön· 
mejj'e başlar . 

Dünyada, mütemadiyen dönen bir 
dolap ve bu durmadan dönen mu
azzam dolabın gözü bağlı, lager bey· 
giri de insanlık değil midir ? 

Bizan bu beygirin de yorulduğu, 
huzura, rahata hasret çektiği anlar 
olur. Fakat sırtında patlayan ihtiras, 
kin, kıskançlık kırbacı onu yine ku
durgun bir hamle ile ileri fırlatır. Do· 
lap daha süratle dönmeye başlar . 
Hadiselerin seyri arttı deriz. Bu yor
gun beygir yediği kırbaçla bazan öy
le bir hayatiyet eseri gösterir ki,dün· 
ya dolabının kırılmak , parçalanmak 
tehlikesHe karşılaştığı sanılır . Fakat 
sonunda yorulan , bitap kalan yine 
zavallı ihtiyar beygirdir. Dolap dö
ner, daima döner ... 

halkiyle müsademe mecburiyetinde 
kalmış ve nihayet makineli tüfenlde 
ateş etmiştir. 

Bir kısım halk camilere iltica et
miş ve geceyi orada geçirmiştir. 

Gece her tarafta polisi taciz 
maksadiyle mütemadiyen silih ve 
bomba atılmıştır. 

Kudüsde Nezaret mahallesinde 
bankalardan birisine bir bomba atıl. 
mış, fakat büyük hasarat yapmamış• 
br. 

Kudüs: 26 [ Radyo ] - Arap 
münevverlerinin grev ve memleket· 
teki anarşiye bir nihayet vermek ni· 
yetinde. oldukJan zannolunuyor. 

Filistinin bilhassa Şimal tarafla· 
rtllda bir çok silihlı Arap çeteleri 
faaliyettedir. 

Bu çeteler her tarafta telefon, 
telgraf hatlarım kesmekte ve Yahu
di köylerinin mezruatım yakmakta· 

- Sonu ikinci sahifede -

~~------··---------
Haile Selasiye 

lngiltereye hareket 
etmek üzere 

Madrid : 27 (Radya) - Habeş 
imparatoru Cebelüttarikteki oteller. 
den birinde bir kaç oda kiralamıştır. 

Kendisini lngiltereye götürecek 
olan vapurun muvasalatına kadar o
rada klacak isede ikametinin hiç bir 
resmi mahiyeti olmayan kendisinin 
pazar günü l..ondraya hareketi mu. 
karrerdir. 

Starhemberg 
Şu günlerde dünya dolabının lager · 

beygi.ri yine müdhiş bir kırbaç yemişe Teşkilat merkezini 
benzıyo.r. . . naklediyor 

Hadıselerın seyrı arttı diyoruz . 
Muazzam dolabın yine parçalanmak 
tehlikesile karşılaşacağından korku· 
y.o'.'"z. Halbuki lager insanlık beygi· 
rının bu deli hamlesinden yine ken
disi yaralı, bitap çıkacaktır . Çünki , 
bu beygiri kırbaçlayan: kollarınm ha· 
reketi değişmez kanunlarla tanzim 
edilmiş tabiattır . 

Viyana : 27 (Radyo) - Dün 
Prens Stariıemberg'in başkanlıtmda 
toplanan teşkilit mensuplan. mCl'°' 
kezlerinin Lüsiye nakline karar ver~ 
nıiJ!erdir . 

Teşkilibn, yukarı Awaturyada. 
ki nüfuzunu kuvvetlendirmek gaye. 
sini güttiiii anl•plınaktadır • 



Sahife : 2 
-----~ 

Çizmeden yukarı çıkanlar 
--······----

G eçenlerde Suriyenin bilmem hangi köyünde bir eşek, artık ne dü· 
şünmüşse düşünmüş ve her halde şu dipsiz kile boş . anbar dünya
da adem oğullarından gördüğü hakaretlere tahammül edememis ol

malı ki, öç almak için, bir gün, aramış taramış köy muhtarını gözüne kes-
tirmiş ve, bir puntunu bulup savurduğu hürmetli bir çifte ile, kelli !elli muh
tarı cansız yere yuvarlamış 1 Olur a, eşeklik bu ... Lakin köylüler de va
kıt geçirmemişler, hemen bir " fevkalade mahkeme ., teşkil edip üç aşa

ğı beş yukarı, katil eşeği muhakeme ettikten sonra, salben idama karar 
vermişler ve bu hükmü derhal köy meydanında infaz eylemişlerdi . 

Haydi diyelim ki, kıssasa kıssa; mademki eşek bir adam öldürmüştür, 
binaen kendisinin de darağacında bu suçunu cezasını çekmesi lazımdı!. 

Fakat şimdi şu anlatacağım faciaya ne buyurulur bakayım: 
Yunanistanda Cumhuriyet devri yaşarken, Venizelistlerden birisi, evin

deki papağana - o günün modası olduğu için - "kahrolsun krall ., sö
zünü öğretmiş. Hayvancağız günün muayyen zamanlarında veya eve misa
fir geldikçe bu " Kahtolsun krall ,, sözünü tekrarlar durur ve bu marifetin
den dolayı da etraftan takdir toplarmış. Gel zaman git zaman, biliyorsu
nuz ki geçende Yunanistan gene krallık rejimini kabul etti. Modadeğişti 
ve bu defa her yerde ve her ağızda "Yaşasın kral 1 ,, sözleri işitilmeğe 

başladı. iyi ama, zavallı papağan rejimden, politikadan ne anlar? O gene 
" Kahrolsun kral 1 ,, djye öğrendiğini, olur olmaz zamanda tekrarlamakta 
devam etmiş .. Ve bilir misiniz ne olmuş sonra: Bu reiim haini (1) Papağan, 

mufrit bir kralcı oluveren sahibinin eliyle boğularak canı cehenneme yollan
mış 1 
Şimdi , hadiselerden ders çıkarmak icap ederse denebilir ki ; eşeğin in

sandan öç almağa kalkması ne kadar sersemce bir hareket ise , papagaııın 
politika yapmağa özenmesi de o kadar budalaca bir gayrettir . Bence , 
Eşek eşekliği ile Papagan da kuşluğu ile kalmalı , öteye geçmemeli l. 

Lafontenin hikayeleri insanlar için yazılmıştır. Bu iki hadiseden de insan 
olanın hayat için ders alması her halde faydasız olmayacak : 

Eğer insanlar , çizmeden yukarı çıkmamağı kendi nefislerine tatbik ede
bilselerdi , muhakkak ki bu dünya daha az gürültülü ve milletler de daha 
çok mesut olurlardı l 

Araplarla Yahudiler 
b ... b ... 1 ogaz ogaza \ 

- Birinci sahifaden artan -

dırlar. 
Londra: 27 [Radyo] - Filistin 

hadiseleri hakkında Kudüsten bura· 
ya gelen bir talgrafta· 

Arapların lngiliz kampına hü
cum ettikleri ve püskürtüldükleri ve 
dün Yahudi gençleriyle Araplar ara· 
sında yapılan bir çarpışmada bir 
Yahudinin öldüğü ve iki Arabın da 
yaralandığı bild!rilmekted!r. 

Kahire : 27 ( Radyo ) - Bura
dan Filistine yeniden İngiliz takviye 
kıtaları gönderilecektir . 

Kudüs: 27 [ Radyo ] - Dün 
Beytülhayfa havalisinde bir Yahudi 
kasabasına hücum eden halk üze
rine İngiliz ask.,rleri ateş açmıştır. 

Filistinin şimalinde tecavüzler 
artmakta ve mütemadiyen silahsız 
çetelere tesadüf edilmektedir. 

Taarruzlar gittikçe çoğalmakta 
ve arbedelere sebeb olmaktadır. 

------·------
Amerika cumhur reisliği
ne bir zenci namzetmiş! 

Amerikada her şeyde olduğu gi
bi intihap meseleleri de çok alaka 
verici bir şeydir. 

Amerikada 21 yaşını bitiren be
yaz ve yabancı herkesin intihap hak
kı olduğu gibi cumhur reisliğine zen· 
ci mebuslar da namzetliklerini.koya
bilirler. 

Bu günlerde Amerikada intihap
lara başlanmıştır . Bu seneki zenci 
namzet, 72 yaşında bir ihtiyardır. 
Lidahu hükümetinde sinatör olan bu 
adam her sene namzetliğini koymak
tadır. Bu sene eski cumhur reisi Ho
urda seçilmek için büyük propagan
dalara başlamıştır. Fakat yine Roz 
veltin kazanacağı katidir. 

Bakfida Sinema 
Stüdyosu 

Bakuda, ·büyüklüp bakımından 
Sovyetler Birliğinde 3 üncü dere
ceyi alacak bir sinema Stüdyosu in
şasına başlanmıştır. Her türlü teknik 
müştemilatı havi bulunacak olan 
bu Stüdyo, senede 30 milyon sesli 
film vücuda getirecektir • 

1 

Ak verdi 

Adliye işleri 

Hakkında verilen ehemmi
yetli layihalar 

Ankara: 27 ( A. A. ) - Adli
yede 935 yılında 356,207 ceza da
vasından 264,771 ve 416,437 hu
kuk davasından 231,172 si intaç 
edilmiştir. 

Ceza işlerinin bir kısmında seri 
ve basit bir muhakeme usulünün te
sisi için hazırlanan kanun layihası 

meclise verilmiştir. 
Hapishane binalarının tip ve plan

ları tesbit edilmiş ve başlanacak 
bir hale gelmiştir. 

Avukatlık Noter Merkez teşkilat 
kanunları projeleri hazırlanmış, ceza 
muhakemeleri usul ve ceza kanunla· 
rında gerekli olan tadiller ve meş 
hud suçluların usul tahkik ve mu
hakemesine dair kanun layihaları da 
meclise verilmiş bulunuyor. 

Gümrüklerde 
Muayene memurlarına 
takdir hakkı verilecek 

Gümrük ve ve inhisarlar bakan
lığı gümrük tarife kanununun 4, 5 
ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi· 
ni istihdaf eden yeni bir kanun layi
hası hazırlanmaktadır. 

Zati ve beyti eşyaya ait olan 
bu maddelerin tatbikinde tesadüf 
edilen müşküllerin önüne geçmek 
için bu maddelerin tadil ve tavzih 
olunması zarureti hasıl olmuştur . 
Şimdiye kadar naşı havi tabutlar 
memleketimize kabul edildiği halde 
üzerinde matemi süsler ve madeni 
çelenkler bulunan tabutlar kabul 
edilmiyordu . Yeni değişikliklere 
göre , münhasıran tabutla gelen çe
lenkler ve üzerinde süsler bulunan 
tabutlar kadul olunacaktır . 

Cihaz eşyası da ev eşyası gibi 
gümrüksüz geçecektir. Yolcu ve ev 
eşyası için kanunda mevcut evvel 
ahir müddetler kaydı kaldırılacaktır. 

Müstamel eşyanın neler olduğu 
hakkında gümrüklerce tereddüt edil· 
mekte ye hakikaten müstamel olan 
bazı eşyalar için gümrük resmi isten
mekte idi . 

Bu nokta tavzih olunmakta ve 
her şevden evvel gelen yolcuların 
içtimai vaziyeti göz önüne alınmak 
suretiyle gümrük memurlarına bir 
takdir hakkı verilmektedir • 

Türksözi 

Dün 
Şehrimize yine bol bir 

yağmur yağdı --Dün saat 13 ten 13,40 a kadar 
devam etmek üzere şehrimize rüz
garla karışık şiddetli bir yağmur 

yağmıştır . 
Bu yağmurların Çukurovanın di-· 

ğer kısımlarına da yagıp yağmadığı 
henüz anlaşılamamıştır . 

Mayıs ayı içinde hemen her haf
ta düşmüş olan yağmurların mikda
rı 50 milimetreyi bulmuştur . 

Kati bir kanaat verilemezse de 
her halde bu yağmurlar bazı mınta 

kalardaki mahsulat üzerinde tahribat 
yapmaktan uzak kalmamıştır . 

Üçüncü nevi 
Bir ekmek çıkarılıyor 

Belediye , Fakir amele ile halka 
üçüncü nevi bir ekmek çıkarıl
ması için tedkikat yapmaktadır . 

Temiz ve fenni surette çıkarıla
cak bu üçüncü ekmeğin ikinci ek
mekten bir kuruş ~ağı satılabilece· 
ği tahmin edilmektedir . 

Asfalt caddede 
Fena manzara veren 

kısımlar 
Asfalt caddede fena bir manza

ra gösteren harap yapıların Ağusto· 
sa kadar yıkılacağı umulmaktadır . 

Şehir dahili arazi tahriri 
azalığı 

Belediye hududu dahilindeki ara 
zinin tahriri komisyonu azalığına be 
lediye azasından Rifat Eken tayin 
edilmiştir . 

Seyhan parkı 
Yakında açılıyor 

Yapılan yeni projeye göre Sey
han parkı 3 kısma ayrılmıştır . 

Burada bir yazlık lokanta ile 
sazlı gazino kısmı, orkestra bulunan 
bir kısım ve bir de Sinema buluna
caktır. 

Lokanta ve gazino kısmı bit· 
mek üzeredir . Haziranın ilk hafta
sında bu kısım açılacaktır . Yine 
Haziran ayı içinde orkestra kısmı da 
tamamiyle hazırlaılmış olacaktır . 

Karşıyakadaki mezarlık 

Evvelki yıl verilen bir kararla kar
şıyaka mezarlığının kaldırılması için 
bir sene mühlet verilmişti. 

Bu müddet yaklaştığından bazı 
aileler şimdiden yeni mezarlıktan ar- 1 

sa satın almakta ve kabirlerini nak 
!etmektedirler. 

Fakat bu işin çok yav~ gittiği, 
halkımızın pek az alakalandığı gö
rülmektedir. 

Mezarlığın kaldırılmasına haziran 
iptidasından başlanacağından şimdi
den hareket etmiyenler kabırların 
naklinde ileride müşkülata maruz ka
lacaklardır.~ 

Kaldırılmayan kabirleri, belediye 
sahipsiz telakki ederek kaldıracak 
ve toplu olarak muayyen bir noktaya 
gömecektir. 

Belediyenin istimlak işleri 

Toptan sebze 
Pazarına bir memur 

dairesi yapıldı -
Toptan sebze pazarına bir me· 

mur dairesi yapılmış ve bu pazar
daki satış saatleri tesbit edilerek 
kışın 8 de ve yazın 6 da olması için 

1 
belediye encümenince karar veril
miştir . 

Meyve ambalajı nasıl 
olacak? 

Meyve ambalajı hakkında bele
diye bir karar vermiştir . 

lsJahi ye , . Urfa , Antep , Ma· 
raş, Malatya gibi, belediye hudut
ları harici kasabalardan her sene 
gelmekte olan meyvelerin ambalaj
larının temiz ve sıhhi olmasını göz Ö· 

nünde tutan belediye, bunun için şimdi
den tedbir almıştır . 

Verilen yeni karara göre, bun
dan sonra belediyemiz hududu da
hiline girecek başlıca meyvelerle 
üzüm, kaysi gibi ezilip sandığa bu
laşması ihtimali olan meyvelerin be
hemehal 20 - 25 kiloluk sandık
lara konması ve bunların ancak bi
rer kere kullanılması karar altına 
alınmıştır . 

Böyle bir sandık Mersin ve Ada. 
nada paket halinde 20-25 kuruşa 
satılmak tadır . 

Adana sebze ve meyve müstah· 
silleri esasen ötedenberi bu sandık
lardan kullanmaktadır . 

Bilhassa son baharda Adanaya 
gelen üzüm sandıkları çok kirli ol
duğundan belediyenin bu kararında 
büyük bir isabet vardır . 

Otomobiller 

Sıkı bir kontrole tabi 
tutuluyor 

Belediye hududu dahilinde kam
yon ve otomobiller belediye zabıta
sınca sıkı bir muayeneye tabi tutul· 
maktadır. 

Bu suretle, arasıra vukubulan ka
zaların önü alınmış olacaktır . 

Elinde muayene vesikası olmayan 
şoförler ve makineler jandarma ka
rakolları tarafından bildirilecek ve 
şiddetli cezalar verilecektir . 

Gıda maddelerinin satıl
dığı yerler 

Hıfzıssıha kanunu mucibince, gı
da maddeleri satılan yerlerin ayni 
zamanda ikametgah olarak kullanıl
ması men edildiğinden hazirandan 
itibarım, toptan meyve ve gıda mad
desi satılan hanların ya ikametgah 
halinden çıkarılması veyahut gıda 
maddelerinin satılamıyacağı beledi
yece alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

İmtihan talimatnamesine 
yeni bir madde 

Kültür Bakanlığınca lise ve orta f 
okulların imtihan talimatnamesine 
yeri, bir madde daha eklenmiştir. 

Bu maddeye göte hariçten lise 
bitirme imtihanına gelecek talebe

ler, okulun asıl talebelerile birlikte 
imtihan edilecektir . 

Bu şekil orta okul mezuniyet 
imtihanlarında da tatbik edilecek
tir . 

Çöp arabaları 

Belediye; bu yıl içinde, açık bu- ı 
lunan bütün çöp arabalarını kapalı-
ya çevirecektir . 1 

-ı 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Plan mucibince Atatürk parkına 
katılması lazım gelen Rahmiye (Gi
ritliler) mah~llesindeki evlerle biti
şiğindeki dutlu arsanın istimlak mu
amelesi bittiğinden sahiplerine teb
ligat yapılmıştır. 1----------------------= 
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Görünmiyen yara 
Bir Macar hikayesi : lngilizçedeıı ·- Çeviren : Rasim Göknel 

- Dünkü nushadan artan -

- Bir ay sonra tekrar gelacek 
olursam hiç te hayret etmeyiniz dok· 
tor l dedi . 

- Aklınıza böyle bir şey getir
meyiniz . 

Hasta katiyeti ifade eden bir el 
işaretiyle : 

- Allahı bır bildiğim gibi emi· 
nim ; "hoşca kalnız doktor ,,dedi . 

Operator meseleyi meslekdaş
lariyle münakaşa etti ve her birisi 
ayrı ayrı fikir yürüttüler ; fakat bu 
fikirlerin hiç birisi kanaat verecek 
mahiyette değildi . • 

Bir ay geçti ; hasta görünmedi. 
Aradan bir kaç hafta daha geçti · 
Fakat bu defa , hastanın yerine , 
oturduğu yerden bir mektup geldi . 

Operator hastanın dönmediğin 
den memnun mektubu açtı ; mektup 
şu idi : 

Muhterem doktor . 
Hastalığımın mahiyeti hakkında~ 

sizi şüph" ve tereddüt içinde bırak
mak istemiyorum . Hastalığımın sır
rını mezarıma kadar götüremediğim
den dolayı da umurumda değildir , 
müteessir de değilim . Yalnız hasta· 
lığımın tarihçesini size yazmama mü
saade ediniz . Bu , üçüncü defadır ki 
hastalığım nüks ediyor ve artık bu 
hastalıkla mücadele etmek niyetinde 
değilim . Yalnız bu mektubu yaza
bilmek için , cehennem alevleri gi· 
bi elimin içini yakmakta olan ateşe 
karşı bir panzehir olmak üzere o 
nokta üzerine yanmakta olan ateş 

parçası koyuyorum . 
Altı ay evvel çok mesut bir 

adamdım ; zengindim . 35 inde bir 
gencin karşısına dikilen her şeyi 

zevkle yapıyordum . Bir sene evvel 
sevişerek evlendim . 

Karım çok güzel ve malumatlı 
bir kadındı . Malikanemin yanında 
oturan bir Kontes karımın arkadaşı 
idi . Karım beni seviyor ve kalbi 
gönlü bana karşı şükran ve minnet 
tarlık hisleriyle dolu idi . Altı ay 
kadar bir zaman neşe ve saadet için
de geçti ; ve her yeni gün geçen 
günden daha fazla neşe ve saadet 
getiriyordu . Şehre inmek mecburi
yetinde kaldığımda karım , dönüşte 
beni karşılamak için kilometrelerce 
yürüdü . Hatta eski arkadaşı Konte· 
sin evine gittiği zaman bir kaç sa
atten fazla kalmak bile istemezdi . 

Bana karşı olan duygusu arka· 
d~ları arasında bir nevi hoşnutsuz
luk uyandırdı. Başkalariyle katiyyen 
dans etmez , hatta birisini rüyasında 
görse bile bunun bir cinayet olaca 
ğını itiraf etmekten de çekinmezdi . 

Çok cana yakındı ; temizdi . 
Fakat bütün bunların birer yap· 

macık olduğunu aklıma getiren şe
yin ne olduğunu bilmiyorum , insan· 
!ar , saadet içinde en büyük felaketi 
kendi elleriyle arayıp bulacak kadar 
budaladırlar . 

Karımın küçük bir dikiş masası 
vardı ; ve çekmecesini daima kilitli 
tutuyordu . Bu hal beni kuşkulandı
rıyordu . Dikkat ediyordum , anah
tarı üzerinde bırakmıyor ve çekme· 
ceyi de kilitlem~den dışa11ya çıkmı
yordu . Bu kadar itina ile acaba ora
da ne gizliyebilirdi . Kıskançlıktan 
adeta delirmiştim . Bakışlarındaki 
safiyete , öpücüklerine ve kucakla
malarına artık inanmıyor , belki , 
diyordum , bütün bunlar aldatıcı 
tuzaklardır . 

Bir gün kontes karımı almağa 
geldi; ve o günü şatoda geçirmek 
için kendisini iknaa muvaffak oldu . 
Ben de öğleden sonra ğideceğimi 
vaad ettim . 

Araba avludan henüz çıkmış 

dikiş masasının çekmecesini açma ör 
için uğraşmağa başladım: denedıfap 
ğim bir çok anahtarlar içerisinde 
bir tanesile nihayet açabildim . K~~Urı 
dınlara aid bir çok eşya arasınd ir 
ipekli bir kapak içerisinde bir toırıfol 
mektup buldum , Şüphe yoktu 
bunların hepsı de aşk mektuplarır! 
dan başka bir şey olamazdı; çü11 
penbe bir kordela ile bağlanmışb 

Karımın kızlık hayatına ait esrar i 
vakıf olmak saygısızlık olabileceği . 
düşünmek için bir dakika bile du' 
madım . İçimden bir şey bana t l!ıil 
işe devam etmekliğim için israr <le 
yordu . Belki de bu mektuplar d ıö 
ha sonraki zamanlara ait idi, nı ııı 
demki benim ismimi kullanıyor, re 
halde ..... 

Kurdelayı çözdüm ve mektu Ilı 
!arı birer birer okudum · Hayatı O 
en müd_hiş saati, işte bu mektubu va 
kuduğum saat olmuştur . Bu meı 
tuplar bir adama karşı af kabul e 
miyecek en büyük ihaneti ifşa eJ. ı 
yordu ; ve aynı zamanda benim 
samimi arkadaşlarımdan birisi tar i<J· 
fından yazılmıştı, hem de öyle fiı 
lisan kullanıyordu ki .... a 

Mektupları yazan adam kocal· t 

rın ne kadar saf ve ahmak oldukl e 
rından bahsediyor ve bununla ber e 
ber yine de nasıl ketum davranııı di 
sını en candan ve en heyecanlı Ilı 

aşk lisanile tavsiyede bulunuyo~r ( 
Mektupların hepsi de biz evi ti 

dikten sonra yazılmıştı . Ve 
mes'ud olduğumu zannederdim. Y 
siyatımı burada dökmek istemi) ş 

rum, mektuplar beni tamamile 
hirlemişlerdi; onları tekrar katladı fe 
ve yerli yerine koydum ve çekıı~ b 
ceyi tekrar kilitledim 

. su 
Bilmiyordum ki şatoya getı k 

cek olursam akşama geri gel ol 
cekti; ve öyle de oldu . Şen şa 
arabadan atladı ve koridorda b< 

0 

kucakladı, bütün varlığiyle beni · 
tü ve sevdi . Ben, guya ortada 
bir şey yokmuş gibi davrandı 
Eskisi gibi konuştuk, yedik içtik 
yatmak için odalarımıza girdik . v 
bu ana kadar bir deli inadı hal 

Ilı 
ruhiyesile, <m yabancı bir işi y 
mağa karar vermiştim . 

lı 
O akşam, gece yarısı oda 

Çı 
girdim; ve karımın o güzel ve P b 
sum yüzüne uzun uzun baktım; ta 
tabiatın böyle bir yüz altında ne• 
melı1n bir ruh yarattığını ;kendi ~ e 
dime sordum : ç 

Zehir tamamile r ruhuma ka 
işlemiş, vücudumun en ince daırı kö 
!arına kadar nüfuz etmişti; Sağ e S 
le boğazını sessizce yakaladım nı 
bütün kudtetimle sıktım; bir an v 
dar gözlerini açtı ve hayretle yii y 
me bakarak tekrar yumdu; müdS 
için kımıldamadı bile . Yalnız rJ ti 
da imiş gibi sessizce öldü . H~ 
kendisini öldürdüğüm için bana f i 
şı kin bile beslemedi . Bir damla 
dudaklarının arasından sızdı vr 

a 
1\ l 

d min arkasına damladı - yerini 
liyorsunuz ! tamamile kurudu~ 
sonra ancak sabahleyin farkına 1 

dım: gürültüsüzce gömdük . 

Hususi bir malikanede kah) 
dum : Tahkikatta bulunacak hiç 
memur da yoktu 1 bunJan başk~ 
kimse de şüphe edemezdi çünkİ 
rıındı . Akrabası da yoktu; bin 
'aleyh cevap verilecek suallef 
yoktu . Yalnız halkın beni t.'icit 
memelerini temin maksadile ceıı 

merasiminden sonra ölümünü b11 

- Sonu üçüncü sahifede -

t 
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Şair Ziya paşanın 
Adana valiliği 

Türbözü 

Memnu aşk 

Sevgiyle başlayan bir izdi-
1 

vacın facia ile bitişi 

Varşovadan yazılıyor: Boris Kle
imonn Varşovanın parlak istikballi 

Seyhan Vilayeti daimi 
Encümeninden : 

sahife 3 

Asri sinemada 
Sinema· mevsimine veda iki büyük ve emsalsız 

film birden 

1878-1880 1 ve çok değerli doktoru idi. Ve bir-

~-------------·--·-----------.: kaç gün evvel arkadaşları onun 

936 Yılı nakdi yol vergisinin 

1 
( Altı lira ) olarak Tem muz ve Teş
rinievvel aylarında iki müsavi tak
sitte tahsilinin ve mükellef amelenin. 
de (1 -Eyliil-936 gününden ikinci 
teşrin-936 sonuna kadar )ve(lS
Mart- 937 gününden 15-Mayıs-
937 gününe kadar ) yolda çalışma
larının Vilayet Umumi Meclisince 

1 
Joseph Sechmidt 

Szoke 
Lilion Dietz 

Szakol el Yazan : Taha Toros 

-9-
Daha sonra müruru zamanla bu .. 

Ptünün iki gözü çökmüş ve ah-
Pla tamir edilmişti . 

nd Ziya paşa bunu mükemmel bir 
K . rette yaptırdı. Bu köprülerin o de

r iktisadiyatı üzerinde oynadığı 
ol 0 a t b .. ''kt'' 6 ye uyu u. 

Karataş şosası: 
Adana Vilayetinin iki limanı vardı: 

ış arataş ve Mersin . . 
ra . Pek kısa bir mazisi olan Mersin 

~anı kadar Karataş limanı da mü
rndi. Bunu takdir eden paşa Adana 
~sulatmm Karataş vasıtasile ge
ilere yükletilmesinin Mersine gön-
~tilmesinden daha karlı olduğunu 
<>rnıüş ve Karataş yolunun miikem
el bir şosa halinde yapılmasını em
etnıiştir . 

Bu yolun 7 kilometrelik yeri ik
lllal edildiği sırada paşa ölmüştü . 

bu Ündan sonra da yolun gerisine de
m vam olunmamıştır . 

1 Adana defterdarının az
ledilmesi: 

O zamana kadar defterdar Hakkı 
e ~i. Ziya paşanın geldiği gündenberi 

11akkı ile arası . iyi gitmemiştir. Bu 
anlaşamamazlık hem hususi hem de 

u resmi hayatlarında devam etmiştir. 
Günün birinde defterdar Valinin 

n '~tini dinlemiyerek bir paranın te
diyesini kabul etmediğinden işten 
llıenedildi. Hakkının yerine Ziya paşa 
(.Çelebi ) yi defterdar vekaletine ge
lırdi . 

Yağmur düası ve Ziya pa
e Şanın yüksek bir dersi . 
a Seyhan ve Ceyhan nehirleri 

fenni kanallarla Çukurovayı baştan 
başa sulamağa kafi gelecek ve bu 
suretle yıllardanberi devam eden 
kuraklığın önüne geçilmesi mümkün 
olabilecekti. Netice itibarile Adana 
0vası ikinci bir Mısır ülkesinin feyiz 
Ve bereketini kazanacaktı. 

a Bunu takdir eden Ziya paşa fenni 
kanallar açtırmak hususunu mühen
dislerle görüştü. Bir proje hazırla
tıyordu. Paşanın ömrü bu mühim 
Ve müthiş eseri yaratmağa kafi gel
llled' ı . 

Günün birinde cahil halk kurak
lıktan bunalarak yağmur düasına 
çıkmıştı. Her yıl adet hükmünü alan 
b_u düaya ötedenberi Valiler de işti- , 
tak ederlerdi. 

Onların böyle düalara riyaset 
etmeleri , kabul edilmesi ihtimalini 
Çoğaltmakta idi . 

Nedense bu itikat halk ruhunda 
kök bulmuştu. Halk yağmur düası için 
Seyhan köprüsünün üzerine toplan
tnışb. Valinin de bu toplantıya da-

.. "et edilmesi için üç kişilik bir he 
Yet gönderilmişti . 

.. . Bu heyet Ziya paşanın evine git-
tıği zaman sükunetle karşılandı. He
Yet reisi halkın yağmur düası için 
toplandığını ve kendilerinin de dü
aya riyaset için sabırsızlıkla bekle-

. n ildiğini bu düa merasiminde bulun
duğu takdirde Tanrının kabul ede
rek yağmur yağdırması ihtimali bu
lunduğundan bahsile bu daveti ka
bul buyurmasını rica etti. 

Vali bu köhne sözlere acı bir 
tebessümle mukabele etti ve : 

- Seyhan nehri buradan akar
ken sizin onun kenarına yağmur 
duasına çıkmanızın manası yok !.. 
Ben bu halkın başına geçer ve si
tinle beraber Allahtan yağmur dile
nirsem sonra Allah bana : 

- Koca vilayetin ünlü bir vali-

siydin. Yağmur dileneceğine nehirden 
istifade etmek usulünü bulup tarla
ları sulatsana?. demez mi .. 

Bu sözleri eşiten heyet sessizce 
geriye dönmüşlerdir. 

Bir konsolosun 
münasebetsizliği 

Ziya paşanın Adana valiliği sıra
sında memlekette ecnebi olarak bu
lunan memurlar şunlardır: 

İtalya ve Fransa vis konsolosu: 
Maryüs jufruva (1) 

Tercümanları: Nauın Eyyup, Cer
ces, Kasbar ağa. İspanya vis konso- ' 
losu : Kostantin Mavrimati, Ameri- · 
kanın Tarsusta vis konsolosu: Ah~ 
du Debbas N. Tercümanları: Nikola, 
Halil. Iran ~ehbenderi: Mirza Meh. 

met Hadi 
Mersinde İngiltere ve Yunan kon-

solosu: Nikola Tataraki . 
Tercümanları : Antakyos, Di-

mitriadir. 
F elemengin Tarsusta konsolosu, 

Elya Avanya . 
Tercümanları: Mihail baba, ibra· 

him Şelgon 
Fransanın Mersin Manastır mü-

tevellisi: Kanus Nadir 
Tercümanı : Yusuf 
Rüesayı ruhaniyeler: 
(Sis) de Manastırda Mığırdiç 
Peskposu Bedros 

" 
Kirkor 

Adanada Rum metropolidi Per-
manas 

11 
Ermeni murahhası İstepan 

11 
Katolik 11 Karabet 

,, Protestan 11 Ohanis 

Bunlardan başka seyyar konso-
loslar ve tercümanlar vardır. 

Adanada lngiliz konsolosile Ziya 
paşa arasında tuhaf bir vaka olmuş
tur. Bunu Adanada herkes birbirine 
benzemiyen şekillerde anlatmakta

dırlar. t 

Bir gün lngiliz konsolosu Ziya 
paşayı görmek için vilayet kunağına 
gelmiş. Valiyi bulamayınca işinin. e- I 
hemmiyetinden bahsederek evıne , 
gitmiş. O sırada Ziya paşa da bir 
rivayete göre uyumakta imiş, bir ri
vayete göre hammamda yıkanmakta 
ımış. 

Hademeye, vali, daha evvelce içe-
riye kimsenin girmemesini emretmiş. 

Konsolosa hademe valinin meş
gul olduğunu söyliyerek içeriye al
mamış. Konsolos ta işinin ehemmi
yetinden bahsederek mutlaka görme
si lazım geldiğini ileri sürmüş. 

Ve dinlemiyerek paşanın hususi 
odasına girmiş. Paşa odasına ansızın 
giren bu terbiyesizin bir s1fatı resmi 
yeyi haiz ecnebi bir memur olduğu 
nu görünce kendisini tahkir ederek 
koğmuş. 

Konsolos bu hadiseyi bir izzeti 
nefs meselesi addederek Jenaral 
konsolosluğa muracaat eylemiş. 

Jenaral konsolos ta hadiseyi ln
giltere hükümetine bildirmeden Ziya 
paşaya sormuş. 

Aldığı cevap çok müskit ve ma
kul olmalı ki Adana konsolosuna bir 
mektupla Ziya paşaya tarziye ver
mesi emredilmiş! 

- Sonu var -

(1) Bu adam yirmi seneden fazla 
konsolosluk yaptijışttr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarında 

Vatan eczanedir 

Ester Eingel adında çok güzel genç 
bir kızla evleneceğini öğrendikleri 
zaman çok sevinmişlerdi. 

Düğün töreni yapılmadan bir 
gün evvel Kleimonn ailesinin çok 
eski dostlarından birisi Varşovaya 
hareket ettiğini bildirmiş ve genç 
doktor da bu eski dostu karşılamak 
üzere istasyona gitmişti. 

Bu eski dost trenden indiği za
man genç doktoru tebrik edecek 
yerde çok müteessir bir çehre gös
termiş ve tek bir kelime bile söyle
memiştir. 

Birkaç saat sonra genç doktoru 
evinde ziyaret eden ihtiyar dost baş
langıcı çok müşkülat içinde geçen 
bir muhavereden sonra gencin iki 
elini elleri içine alarak ve titrek ağ. 
)ayan bir sesle: 

- Boris, yavrum, bu genç kız
la evlenemezsin .. O senin kardeşin
dir. Demiştir. 

kararlaştınldığı ilin olunur. 6918 

1 Seyhan inhisarlar baş mü-
dürlüğünden : 

1 

1 - G. Antep inhisarlar baş
müdürlüğü ile müskirat fabrikasına 
ve baş müdürlüğün mülhakatı olan 
Kilis, Besni, Maraş, Pazarcık, Nizip, 
Birecik , Suruç Urfa idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma
hallere gidecek mamul ve yaprak 
tütün, müskirat, tuz , ispirto ve su
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtaları,boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1-Haziran-936 dan 31-Mayıs-
937 tarihine kadar icra edilecek nak-

Gibi üç büyük artistin Almanca fevkalade opereti 
• 

(ilkbahar şarkısı) 
2 

Macera filmleri kahramanı 

Dieks Talmadge 
En güzel sergüzeşt filmi 

( Elmas hırsızı ) 
6916 

müddetle iki kısma ayrılarak ek· TAN Sinemasında 

1 

O ande genç doktor Rusyada1 

Bolşevik ihtilali esnasında esrarlı 
bir surette ortadan kaybolan küçük 
kızkardeşini hatırlamıştır. 

liyatı 5-5-936 tarihinden 20 gün 1 1 
siltmeye konulmuş ise de sürülen he- _ _ 
ddınyik~d&~~~~~n~n~ ı ~----~~------H-u-a•k-~-m-----~------
bir ay zarfında pazarlıkla ihale edi- ı Hareket, canlılık ve güzellik 

Zaten ihtiyar dostun verdiği de
liller ve vesikalar her türlü şüpheyi 

ortadan kaldıracak kadar kuvvetli 

idi. 
Genç doktor, kızkardeşi olduğu 

nu bilmediği Esteri delice sevmişti .. 
Ertesi gün bu aşk ve aile facia

sının müthiş sonu büyük bir teessür
le öğrenildi. Genç doktor yatağın

da ölü bulundu .. 

~----------·..-.----~~-

Görünmiyen yara 
- ikinci sahifeden artan -

ren bir rapor gönderdim . 
Hiç vicdan azabı duymadım. za

limane hareket etmiştim. Fakat o da 
müstahaktı; ondan nefret etmedim. 
Kolayca da unutabilirdim . Hiç bir 
katil işini benden daha soğuk kan
lılıkla yapmamıştır . 

Eve döndüğüm zaman Kontes 
de henüz muvasalet etmişti; fakat 
pek geç : Zaten ben de bunu böy
le istiyordum. Kontes müthiş bir buh
ran geçiriyordu. Beklemediği hava
dis kendisini çılgına döndürmüştü. 
Pek gayri tabii ve tuhaf tuhaf ko
nuşuyor. Ve beni teselli etmege ça
lışırken ne demek istediğini anlaya
miyor. Hiç bir alaka duymadan sa
dece dinleyorum, çünki teselliye ih
tiyacım yoktu. Biraz sonra gayet 
samimi bir tarzda elimi yakaladı ve 

lecektir. 
1 

2 - Pazarlıkla ihale G. Antep ı 
inhisarlar başmüdürlüğünde topla -
nacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3- Talipler bu ilanın yapıldığı 
inhisarlar idaresine müracaatla şart
nameleri alabilirler. 

4- Birinci kısım nakliçabn mu
hammen nakliyesi ( 13500 ) lira 
ikinci kısmın muhammen nakliyesi 
( 7500 ) liradır . istekliler her iki 
kısım için ayn ayn zarf verecekle
rinden birinci kısım için ( 1015 ) 
lira, ikinci kısmı için ( 57 5 ) lira mu 
vakkat teminat akçası yatınlacaktır. 

5 - istekliler eksiltmeye git
meden evvel şartnamede aranılan 
ehliyet ve kabiliyet vesikalarını ib
raza mecburdurlar.6917 

28-5-15 

Eri güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOCU lokantası 
Olacaktır 

26-27-28-29-30-31-2-3 6904 

ğu odaya götürdüm; melCtupları çı-
bana bir sırrı emniyet edebileceğini kardım ve kendisine uzattım . 
söyledi ve fırsattan istifade et"miye-

- Bunlarını ? 
ceğimi ümit ettiğini de ilave etti . 
Bir az yutkundu ve müteveffa ka- Tahalükle mektuplan yakaladı 
nma bir deste mektup emanet etti- Gözlerimi yukarıya kaldıramıyor-
ğini söyledi; ve artık bu mektupla- dum. Olmaya ki onlardan belki bir 
rın münderecatının hususiyetlerine mana çıkar diye : Bir az sonra da 
binaen kendi evimde kalamıyacağı- şatosuna hareket etti . 
nı ve onları iade etmek lutfunda bu- Tam karımı gömdüğümden bir 
lunmamı söyledi. Dinlerken baştan hafta sonra idi; müthiş bir sızı, o 
aşagıya bir ürperme duydum. Su menhus akşam eiimimin üzerine 
künetle mektupların muhteviyabnı damlayan bir damla kanın düşdüğü 
sordum. Sualimi muteakip titredi o noktaya geldi. Sonrasını bilirsi-
ve dedi ki : niz. biliyorum ki kendi kendine tel· 

- Karın şimdiye kadar tesadüf kinden başka bir şey değildir. Fa-
ettiğim kadınların en samimisi ve kat bir dürlu ondan kurtulamıyo-
en sadıklanndandı; mektupların i- rum; zavallı ve masum kanını ace-
çinde ne olduğunu sormadı hatta lem ve merhametsizliğim yüzünden 
mektuplara bakmıyacağını bile söz öldürdüm. cezamdır, çekeceğim . 
verdi . Doktor, artık mücadele etmiye-

- Mektuplannızı nerede saklı- ceğim; ona kawşacağım ve beni af 
yordu . ? etmesini dileyeceğim. Hiç şüphe et-

- Dikiş masasının çekmecesin mem beni af edecektir . Hayatta i-
de, kilid altında bulunduğunu söy· ken nasıl sevmişse beni yine öyle 

!emişti; pek kolay tanıya bilirsiniz, ' sevecektir . 
penpe bir kurdela ile bağlıdırlar; he Yaptıklarınız için size teşekkür 
pisi otuz mektuptur . ederim Doktor . 

Kontesi dikiş masasının bulundu- - S o n -

İtalyanca şarkılar, Ateşin ve Sehhar yıldız 

Grazia Del Rio 
tarafından pek mükemmel bir surette temsil edilen aşk ve şiir filmi 

Kadın peşinde 
isimli filmin gösterilmesine bu akşam başlanıyor • iki saatinizi güzel bir 

film seyretmek ve nefis şarkılar dinlemek isterseniz bu eseri görünüz 

Pek yakında : 

En büyük Alınan yıldızlan tarafından temsil edilen büyük bir film 

Büyük ihtiras 
isimli esen göreceksiniz 

6909 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Çok güzel · bir proğram sunuyor 

1 

AVLANAN Gönül 
Mümessilleri : 

Ciary Cirant France Orak 
2 

Bütün dünya havadislerini toplayan beş kısımlık 
film gazetesi 

Gelecek program 

Herkes ondan bahsediyor 
6910 

1 ilaçlarınızı, Naf~in ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her hu1Ustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

Celal Ba er 

1 
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Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

K...ı;m,do ,fok :• üşillm< re konkhk "'''"'"'~" o,m.ı l 
Nevrozın aLnız. Günde 3 adet Nevro-
• 

zın 
sızı bütünhastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruştur. 

6828 4 20 

• 

------------------------------------------------~ 
Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 

1 

velhasıl heı· ta 

tavsiye edin.ı. Hal' Tıi•k malıdır.Fiatı 
her yerde 15 kuruş tur. 6829 ~ 

20 

2-Artırmaya İştirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir . 
(124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve iştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklannı hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol
madıkça satış bedelini paylaşmasın 
dan hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunur . 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
0/ 0 7 5 şini bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhani olan diğer ala· 
caklılar bulunup ta bedel bunların 

o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklılarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit ve on beşinci 14-7 -
936 salı günü ayni saatte yapılacak 
artırmada bedeli satış isteyenin ala
cağına rüçhani olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile en çok artırana ihale 
edilir . Böyle bir bedel elde edil-
mezse ihale yapılmaz ve satış ta
lebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya veri· 
len mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en çok yüksek teklifte 
bulunan khıse arzetmiş olduğu be· 
delle almağa razı olursa ona razı 
olmaz veya buluı "l!azsa hemen 15 
gün müddetle arlır'lıaya çıkarıl p 
en çok artı•.ına .hale edılir . lk• .a
lr aras nd.ı.ki fark ve gec c ı gı. 
içın 'i ter sap ılu • ·ak 
ve d'ğer ar. •lar a) n 
c t kalmaır. 
alıcıd n h 

Gayr ı 
tarıhlerde 

!.iri~ 

u ur L 

men: •rluçr ı dasında ışbu ıliin ~ e 
gv ril n rtınııa şartnamesi daire· 
s de a ılac.ağı ilan olunur .6919 
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1 
Seyhan Vilayeti 
encümeninden : 

1- İlk mekteplere lüzumlu 

-------------------·---------• tane Filips veya Zeiss ikon mar~ 

BELEDiYE iLANLARI 

936 Haziranından itibaren 31- Mayıs - 937 tarihine kadar temizlik 
işleri hayvanatının bir senelik nal bedeli ile nallama ve kayarlama ücreti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Haziranın 8 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı otuz beş liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere yazı işleri kalemine ve ihale 

günü de daimi encümene gelmeleri ilan olunur. 6902 24 28-2 - 6 

Temizlik işleri amelesi ile Belediyenin hademe ve sair müstahdemini 
için dairede mahfuz numüneye göre kumaş mütaahhide ait olmak üzere 
137-150 takım yazlık elbisenin yaptırılması açık olarak eksiltmeye ko

nulmuştur. 
ihale haziranın sekizinci pazartesi günü saat on beşte Belediye encüme

ninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı elli liradır. 
isteklerin şartname ve kumaş nuınünesini görmek üzere her gün yazı 

işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümemne gelmeleri ilan olunur. 

6903 24 - 28-2 - 6 

sinema makinesi ile bir tane Ko 
markalı dar filim makinesi, yine 
tane Zais ikon markalı filim ç 

makinesi satın alınacaktır . 

2- Satın alınacak bu maki 
Adanada teslim edilecektir. 

3- Bütün masraflar satana • 

fu. ~ 4- Satın alma iş i 936 sen 
Mayısının 29 uncu cuma günü s 
11 de Vilayet daimi encümeni 
yapılacaktır . 

5- istekliler , şartnameyi 
mek üzere her gün maarif müdü 
ğüne ve yukanda yazılı satınal 
gün ve saatında da 0/0 7 ,5 pey 
ralarını yatırdıklarını gösterir mıı: 
buzlarla birlikte vilayet daimi en 
menine gelmeleri ilan olunur. 6S 

14-19- 23-27-28 

Seyhan Valiliğinden 
( 300 ) lira eski bedelli Cey 

kazasına 2 t taş, kıreç, ki remit, ' 
emsali ocaklar rüsumu 1-6 9'~6 t' 
nıirden Mayıs 937 sonuna Kad'lr 

n n: Jdetle ·ıııizayedeye çıka 
tır . 
1 ek' olan' rın r ,.. 1 5 p v .ı 

1- · nr kt 9-6.Q16 Salı gu 
, ar ( 11 ) d <laı ı encümene ' 

h 'Ilcyı ,or'lıek i teyenler: ı 1 
' r. H ı usı Mul•a be \1üdürl ıi 

ı rı:~ 'lt.'lJ'ı. 6898 

23 26-28 -30 

1
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Celal Bayer 
3570 298 Adana Türksö:ü matbaa,,, 


