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Mısır ve 
Kapitülasyonlar 

Nevzad GUven 

Başvekilimiz ismet lnönü 
1 ve dışhakanımız Aras 

D ost Mısır hükumeti on iki 
devleti Montrö'de bir kon
feransa davet etti. iki gün 

sonra toplanacak olan bu konferans
ta Mısırda hala cari olan kapitülas
yonların ilgası konuşulacaktır. Kon
feransa davet olunan bu oniki dev
~et. Mısırdaki bu imtiyaz rejiminden 
ıstıfade eden devletlerdir ki, başlı
c?ları lngiltere, Fransa. ltalya, Bel
çıka ve Birleşik Amerika hükumet
leridir. 

Uzun ve ekseriya karılı hadise
le•le dolu olan bir rnücnde!ecien 
sonra Misır, geçen sene 26 Ağus
•0sta 'ngiltere ile yapt ğı ar.la~ma
da intiklalini kazanmıstı. 
. . Fakat iç istiklali: bi.!i:n do ç?k 
1~ 1 .tanıdığımız kapitü!asyo:ı kelime
sının ifade ettiği bir sakatlıkla ya
rım kalmıştı. Medeni ve siyasi bir 
olgunluğa kavuşmuş Nil çocukla
rının iç istiklallerinde böyle bir ya
rımlı~a tahammül etmiyecekleri açi
k<'lrdı. 

işte Montrö 'de toplanacak kon
~er~nsta dostumuz Mısır hükumeti 
ıç ıstikl~llinin bu gediğini tamamlı-
Yacaktır. Osmanlı sultanlarile Fran
sız kralları arasında akdedilen mu
ahedelerle Onaltıncı asırda tesis ve 
On sekizinci asırda tekid edilen 
kapitülasyonlar Mısırda bir çok ec
nebi koloni ve geniş ecnebi ser
mayelerinin yerleşmesini mucip ol
muştur. 

Birçok büyük devletlerin bu re
jim sayesinde Mısırda meydana gel
miş ve birleşmiş büyük menfaatları ı 
vardır. 

Bugün lstanbuldan Belgrada hareket ediyorlar 

Büyüklerimiz Belgradda dört gün kalacaklardır 

Rüşdü Aras Belgrad dönüşü , Bağdat, 
Tahran ve Moskovaya gidecek 

Rel~radcları lıir rrifriinüş 

fstanbul : 9 ( Türksözü muha
birinden ) - Başvekilimiz ismet 
f nönü , refakatlerinde hariciye veki· 
}imiz Tevfik Rüştü Aras ve Harici
ye erkanı olduğu halde bugün lstan· 
bulu şereflendirdiler . 

Başvekilimiz yarın akşam üzeri 
( bugün ) şehrimizden Belgrada ha· 
reket edeceklerdir . 

ismet lnönü ve doktor Rüşdü 
Aras Belgradda dort gün kalacak
lardır . 

Siyasi mahafil bu seyahate çok 
büyük ehemmiyet atfetmektedir . 
Bilhassa bugünkü posta ile lstanbu
la gelen Avrupa gazeteleri , başve· 
kilimizin seyahatini baş mevzu yap· 
mışlardır . 

Haber aldığımıza göre ; harici
ye vekilimiz Tevfik Rüşdü Aras 
Belgraddan dönüşünde Bağdada 
gidecek ve Uağdadda bir hafta kal
dıktan sonra , Tahrana gidecek ve 
Türkiyeye avdet ederek aynı hafta· 
lar içinde Moskovaya gidecektir . 

fstanbul: 9 (Hususi) - Hariciye 
Vekilimiz bu sabah Ankaradan gel· 
di, Pazar günü Başvekil İsmet lnönü 
ile birlikte Belgrada hareket ede· 
ceklerdir. 

Seyaht, Yugoslav Başvekilinin 

Ankara ziyaretini resmen iade ma
hiyetindedir. 

Bununla beraber iki Başvekil 
arasında oirç.ok siyasi göruşmeler 
de yapılacağı söylenmektedir. 

Bunun içindir ki, Mısırlı dostla
rımızın 12 nisanda Montröde baş· 
layacak olan konferansta hayati bir 
haklarına temas eden bu davadaki 
?aferleri herhalde biraz çetin ola
caktır. Fakat ne olursa olsun, me
d~~i ve siyasi rüşte varmış Mısır 
gıbı bir memleketin ecnebi can ve 
rnaıı için ka.fi garantiyi haiz bir yurt 
olduğu nazarı itibara alınacak olLır
sa onun bu davada ergeç zafer ka· 

~.~'"~" kadar mantıki. bir şey ~ıa. , Va tan ile r A rap m eğ 1 
Devletlerin ekonomık ve polıtık 1 

endiş·e. ve menfaatleri Mısırı tam i.s- 1 mahvediyor 
tıkıaıı ıçin büyük bir noksan teşkıl 1 
ederı kapitülasyonlar gibi anormal 
bır rejim içinde yaşamağa mecbur 
tut~rnaz . Benliğini duymuş . birli- Aklı 
ğını yapmış ve kendi kendini idare-
y~ olan kabiliyetini isbat etmiş bir 

selim 
ateş 

sahibi Arap ınahafili 
püskürmektedir mılletin yabancı devletlere , yaban· 

cı tabiatlara kendi yurdu içinde ' 
kendi yurddaşlarından faz.la irr:!İ.y'.'.lZ 1 
vermesi , bugünkü milli hliklimran· 
lık telakkisinin asla krıbul odemiye· ı 
ceğj gayri tabiiliktir. Kapitülasyon· 
lar işt: bu çeşit g~yri. tabiiliğin, da~ ı 
ha dogrusu bir mılletın boynuna ta 
kılınış zincirin adıdır . Hür bir mille·! 
tı.rı ' müstakil bir milletin böyle bir 1 
zıncire tahammül etmesine imkan 
Yoktur , 

Dost Mısır milletinin istiklaline j 
takılı kalan bu zinciri de kırdığını 
Qörrnek bizim için modit bir zevk 
0~acaktır . Montrö Türk diplomasisi-
nın ·ı b' f mı li davasında kazandığı ır za-
ere Şahid oldu . 

Biz , Montrönün Mısır tarihinde 
de Parlak zaferli bir sahifeye rı.d ol
masını bütün gönlümüzle diliyo;uz · 

~~-------·------~~-
Kamçıyla döğülerek Halpte sürüklenen Türkleri 
gören vicdanlı Araph:r bu hareketleri tel'in ettiler 

--- <U- -
Sancakta gayri insani çapulcu manevra

ları hala durmamış bulunmaktadır 
Antakya: 9 [ Hususi muha· 

birimizden) - Kamçıyle dliğU- ı 
ıerek Halebe sevkedilen tırgU· 
nah TUrklerln acıklı vaziyntln. ı 
den, akll sellm sahibi J rap 
mahallll çok mUteess·r o~r::.uş· 1 
~~ 1 

Birçok Arap llerlgcl•mlerl 
ateş pUskUrmekte ve: 

- Vataniler Araplljı mah· 
vedlyorlar. Demektedir. 

Şamda, Halepte ve bUtun 
Surlyede Yatanllere karşı mu· 
halelet hareketleri o kadar 
bUyl!mUştUr ki, Suriye kabine
si çok bUyUk d'"~m tacavUzler 
arifesinde bulunma~ tadır. 

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

Hatay köylerinde soyguncu
luk, tazyik ve propaganda ha. 
reketlerl biran durmuş veya 
tavsamış değildir. Vatanilerln 
teşviklyle hareket eden çapul· 
cular akıllarma gelen fenalığı 
yapmaktan geri durmamakta
dırlar. 

Dünkü Yağmur 
Çukurovalının yüzünü güldürdü 

Dün sabahtan gece yarısına ka
dar klsa fasılalarla devam eden yağ
murlar çifçimizin yüzünü güldürmüş 
bulunmaktadır. 

Metereloji istasyonunda aldığımız 
malumata göre: evvelki günden dü 
ne kadar 9 milmetre yağmur yağ· 
mıştır. Bu h.?saba göre: metre mu· 
rabbaına 9 kilo su isabet etmekte
dir. 

Yaptığımız tahkikata göre; dün
kü yağmur, Mihmandar, Abdioğlu 
ve havalisiyle Karataşa bol surette 
yoğmur olmakla beraber bölgenin 
hemen ~er tarafında az çok yağmış 
bulunmaktadır. 

Yağmur Abdioğlu ve havalisine, 
bütün bölgelerden daha fazla düş
müştür. Yağmur mikdarımn bura 
larda 1 O milimetreyi bulduğu söylen-

mektedir. 
Mamafih bu mikdarda toprak1a· 

nmm hakkiyle Işbaa getirmiş de· 
ğıldir. 

Mamafih artık çifcilerimiz to
humları için tehlikeyi atlatmış bir 
vaziyettedirler. Barometreye göre; 
yağmurun daha devam edeceği an· 
laşılmaktadır. 

lngilterede 

Buğday fiatleri mütema
diyen yükselmekte 

EKMEK F ANTAZI BiR MATA 
FIA TINA SATILIYOR 

Londra: 9 (Radyo) - Buğday 
fiatları mütemadiyen yükselmekte· 
dir- Ekmek fiatları lüks bir meta 
kadar yükselmiştir. 

İstıhsalatın tahdidi ve stokların 
bitmesi yüziinden buhran hetsıl ol

muştur. A vanı k:uıı ~.-a.~ıııda vaı.i >el 
ıııuz.ıı< eı e cdılccek lı r. Hu .. ü:.ı ·t teJ. 
bır !er alıııclktadır. 

l'ott~ ı 1 ildıı i.:. or: r\ıııcı iknJan 
nlın 11 ııı~lf ınat ı gört', öııü.ııüzdd:ı 

}il IJ J;day d.-ıın a 1 .. ~: g •,t ıı ) ı.ııı 
ıkı ı:ı.sı. o'a.:a!.tır . 

S . B .. ,. . 1 
_.:- t y e .. ş v e .. aı ıııı.n te 

gra.:'1 ve Başvekilimizin 
cevaplan 

Ankara : 9 [ Hususi muhabiri· 
ıııizin telgrafı ] - Suriye Başvekili 
Mardan Bey lnönüne Şamdan çek· 
tiği bir telgraf ta seyahatleri sırasın· 
da kendilerine gösterilen hüsnü ka· 
buldcn muteşekkir olduklarını en ya· 
kın bir zamanda Türkiyeyi ziyaret 
şerefine nail olmak için en yakın fır
sattan istifadeyi ümid ettiklerini yaz. 
maktadırlar. 

İnönü bu telgrafa şu cevabı ver 
mişlerdir : 

6 Nisan tarihli telgraflarında ifa· 
de buyurdukları hissiyattan dolayı 
Eksuac sınıza en har teşekkürlerimi 
bildirir Ekselinsmızla Türkiyede gö· 
rüşmckten bahtiyarlık hissedeceği. 
mi ümid ederim. Dost Suriye mil
letinin daima saadet ve refahını te. 
menni eylerim . 

Vergilerde 

l\1ükellef lehine tenzilat 
lstanbul: 9 (Husu~!) - Malıye 

Vekiliyle görüştüm. Vergila inrcl'k 
mi sualiıııc t !belle miH.:llt f ll'Linc 
icabeJen ve imkan bulunan her ten 

zilat ve kolaylık yapılacaktır. 

Japon tayyaresi 

Roma : 9 ( Radyo) - Tokyo· 
dan Londraya yola çıkan Japon tay
yaresi ulaştı . Çölden geçerken 
sam rüzgarından çok zahmet çek· 
tikleri ve Bağdat Atina arasını güç
lükle kestirdikleri anlaşılmışbr . 
Tokyodan Londraya kadar on mil 

yolu yüz saatte katetmiştir . Yal
nız Atinada istirahat etmiştir. Lon- . 
dra tayyare istasyonunda lngi liz ve 
Fransız tayyarcci teri Japonlar tara· 
fınJan brşılanmıştır . 

Gandiyi çağırdılar 1 

Londra: 9 (Radyo) - Hindis· 
tan nazırı urnuıni mecliste muhaUle· 
rin birlsüaline cevap vermiş ve Gan· 
dinin Hindistan kral rıaibi( yani umu· 
mi valisi ) tarafından kanunu esasi 
işlerinin müzakeresi için davet edil. 
diğin\ ilave etmiştir . 

At yarışları 

. Ankara: 9 (A. A.) - Beynel
mılel at yarışlarına iştirak edecek 
olan suvari zabitlerimiz bu sabah 
Brendiziye varmışlardır. &şiarında 
General Şemsettin vardır. 

General F ranko ~ 
hücuma hazırlanı 

Asi mevzileri tamamen btj 

Yeni den ltalyanların 10,000 
çıkardığı haber teeyyüt 

Rır mifis knrıır;r:lıı 

Madrid : 9 (Radyo Markoni) -
Hükumet kuvvetleri hergün ilerliyor. 
Düşman hatları bir çok mevzilerini 
bırakup kaçmışlardır. 

Londra : 9 {Radyo) - ispanya 
ya 10,000 gönüllü çıkarıldığı hak
kındaki iddia ka\iyetle teyit edilmiş 
değildir. 

Madrid : 9 (Radyo) - Bütün 
hükumet cebhelerinde · hareket de· 
vam etmektedir. Asiler mukavemet· 
siz geri1emektedirler. 

Lizbon : 9 ( Rad 
Fıankonun Fasta bü 

teşkili ile uğraştığı h 
etmektedir. 

Madrid : 9 (A.A 

kuvvetlerinin geniş 
cebhesini yardıkları 

başladıkları Madrid 

İspanyayı karadan v 

rol edecek memurlar 
gitmişlerdir. 

Bir Adanalı sanat 
Kumaş ütülerinde Bir yenili 

Namık Ymmanuı rajıtığı eldtrikli makine 

Şehrimiz sanatkarlarından dök· 1 

meci Namık Yarman el tezgahları
nın çıkarmış olduğu bez ve kumaş
ları ütülemek için kul ' anılan basit 
ütülerin (cenderelerin ) yarım oto· 
matik elektrikli mütt.kamil bir nevi-
ni yapmış bulunuyor. 

Koyduğumuz resimde görül· 
düğü üzere Namık Yarmanın yaptığı 
bu makine büyük ve çift elkumaşlan 
ütüleyebilecek şekildedir. Bu ütü 
elcktiriklc teshin edilmekte ve 130 
santim genişliğin deki kumaşları 
ütülemı!ktedir. 

El tezgahlarında şimdiye kadar 
kullanılanlar tek en kumaş ütülemek. 
te ve aynı zamanda merdaneleri kö
mür ateşinde ısıtılarak .. r· l 
makta idi. u u yapı -

. Nan:ıık yarmanın yapbğı bu ma
kınedekı yenilikler, tekamüller şun. 
lardır: 

A - Merdane elektrikle oto· 
matik şekilde ısıtılmakta. 

B - Makine çift en kumaş ütü. 
lemekte. 

C - Makine otomatik işlemek. 
de. 

D - Kısa zama 
rmektedir. 

Bu makine ütüle 
iki auçuk kilovat ele 
tedir. 

Makineyi 10 sa 
sarfedilen elektrik 3 

Bir buçuk beyg' 
da makineyi tahrik 

Namık Yarın 
halkımıza her gün 
Tecrübelerde muvaf 
Sanatkarı tebrik e 

Aavmka 

Hindistan 

Londra: 9 (Rad 
leke müsteşarı bu~ 
rasında: 

- Hind kongr 
ye yanaşmaması ü 
hattı hareket kullan 
ni hükumetin tayini 

Ortada bir nok 
mevcuddur. Bunun 
tedir, Demistir. 



----------- -
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Son Hindistan ihtililini ayaklandıran I' h · haberle Esrarengiz Fakir Ş e 1 r , .................................................... mır:ı.ı• ............ ~ 
Bir 

Bn 

kere uçuruma 
ipi 

atlayan, bir 
Fakiri hala 

kere kurşuna dizilen 
yaşıyor 

korkunç Fakir İngiliz kışlaları~ı, karakollarını her an tehdit 
eden esrarlı bir hayalet halinde her tarafta dolaşmaktadır 

Londradan [ Paris Soir ] e blldlrlllyor c 
" Şimal cephesinde yeni 'eyler var ! . ,, Bu lnglllz gazetelerinin okuyucularımn artık ahş. 

tığı bir başhktır. lngllizler artık öğrenmişlerdir ki, bu [ fimal cephesi ] Hlndistanı Afganistan
dan ayıran mUnblt, esrarengiz ve her tUrlU şekavet ve isyan hareketlerine mUsalt bir yerdir. 
Ve yine onlar biliyorlar ki, bir avuç lngiliz subayı ve askerinin beklediği ve imparatorluğun 
ı ıeri karakolu olan bu yerlerde bir mUddettenberl vaziyet pek ktitU gitmektedir. GUn geçmi
yor ki, bir baskm, bir müsademe, toplu halde bir çok cinayetler haber verilmesin. Ve bütün 
bu hldlselerln Amili bir tek adamdır. 

Bir tek adama kar,ı harp 

(Şimal cebhesinde) yeni bir 
hadisenin vukuundan bahsedil· 
meden geçen bir hafta olmıyor. 
Daha geçen salı bütün bu is- · 
yan hareketini idare eden F aki
rin adanılan bir baskmda 23 
lngilizi öldürmüş ve 40 tanesi
ni de yaralamıştır. Fakat fm
pratorluk da bu işe bigane kal· 
mak niyetinde görünmiyor. 

onun günden güne nüfuzunu ar
tırıyor ve arkasına düşenlerin 
sayısı inamlmıyacak bir süratle 
artıyor. 

Hatta Efganistanda bile ih · i 
tiyat bir çok kıtaları olduğu da 
kuvvetle söylenmektedir • 

Hindistan hükumeti yedı bin 
kişilik bir takviye kıtasının sür
atle şimale sevkini ve bu cina
yetlere bir nihayet vermeği ka
rarlaştırmıştır. 

Bugün gelen bir telgrafta ise, 
Hint ordulan baş kumandanı general 
Sir Robert Cassel in şimale hareket 
ederek harekatı bizzat idareye karar 
verdiği bildirilmektedir. 

Bütün bu şiddeli askeri harekat 
tekbir adama karşı ilan edilen harb
ten başka bir şey değildir. 'I e bu 
adam esrar engiz, Sürnatürel bir 
edamdır. İngilizler Hindistanda bir 
hayal.it, bir Fantoma karşı harp aç 

mışlar demektir. Şimdiye kadar bu 
adamla uzlaşmak için yapılan bütün 
teşebbüsler beyhude olmuştur. Es 
raengi~ Fakir harbi mücadeleyi kat· 
iyen kararlaştırmıştır. 

Neziristan'ın askeri valisi olan 
Fahnson'un Fakir ile yaptığı müla 
katta para etmemiş bilakis bütün 
taraf tarlannı müthiş bir mücadeleye 
sevk için ona bir fırsat olmuştur. 

Fevkalade hareket kabiliyeti , 
halk üzerindeki şayanı hayret tesiri 
sayesinde ipi Fakiri taraftarlarını 
tereddüdsüz ateşe bile sevkedecek 
bir kudret göstermektedir. 

Şeytamn kendisi 

Geçtiği yerde ihtilal alevi yanı
yor. Ve esrarengiz fakir bu ayakla
nan insanları kısa bir zamanda si 
lahlanmanın yolunu da buluyor. 

Esrau•ngi= lpi Fakiri 

rinde, ya bir çalının arkasında dur 
makta ve ortada hiç kimse yokken 
birdenbire onun etrafında yüzlerce, 
binlerce, eli silahlı insan, esrarengiz 
bir eli topraktan çekip çlkarmış gibi 
fışgırmalctadir. 

Ele geçlrllemlyen adam 

Bir defasında bir İngiliz müfre / 
zesi içinde Fakirin de bulunduğu bir 
asi gurubuna rastgelmişti. Habersiz 
avlanan asiler l:>irdenbire dağılmış 
ve bir an olmuş ki, bütün İngiliz 
neferleri Fakirin peşine düşmüştü. 

Nihayet bir uçurumun kenarına 
kadar takib edilen Fakirin ar

tık her halde ele geçmiş olduğu 
düşünldü. Fakat sıkıştığını anlıyan 

ipi Fahiri İngiliz neferlerinin hayret
ten açık kalan ağızları karşısında 
birdenbire kendisini uçurumun boş· 

luğuna koyuvermişti. 

Artık ipi Fakiri [ Şeytanın ta 
kendisi ] ölmuştü. lngiliz neferleri · 
sevinçle karagola döndüler ve hadi
seyi müjdelediler. 

Fakat ertesi güu öğrenildi ki, 
ipi fakiri yüz kadar asinin başında 
komşu lngiliz kalesinin su kolunu 
yolda çevirmiş ve üç lngiliz neferini 
öl<:lürmüştür. 

Bu kere de lngiliz, gizli teşkilatı 

Fakirin hiddetine 
sebep nedir? 

Bütün bu isyan hareketleri
nin, ölümlerin sebebi on dört 
yaşında mavi gözlü sehhar ba
kışlı bir Hind güzelidir . Bu 
çocuk denilebilecek kadar gü
zel kız Fakirin temsillerinde 
yardımcılık vazifesini yapıyor ve 

Fakirin ya bir çok çivi! erin çakıldığı 1 

bir tahte üzerine yattığını , yahut 
yanaklarından bir kıimcı geçirdiğini 
ve yahut da yanan bir çıranın alevini 
yuttuğunu gören seyircilerin sinirle· 
rini yatıştırmak ve yumşatmak için 
dans ediyor . Kıvrak vücudunun ha· 
reketleriylc: gözlerin yorgunluklarını 
alıyordu . 

Bir gün bu güzel kızı bir çoban 
kaçırdı . Ve onunla evlendi . Çoban 
müslümandı . Kızda dinini değiştire· 
rek müslüman oldu . Kendisi de 
müslüman olan Fakir genç dansÖ· 
zün elinden gitmesine hiç yanmadı. 
Fakat kız ailesi İşi hiç de oluruna 
bırakrnamışh . Kızlarının bir müslu · 
man tarafından kaçırıldığı ve zorla 
dinini değiştirildiğini ileri sürerek 
mahkemeye müracaat etmişler ve 
hak da kazanmışlardı . Mahkemenin 
kararı infaz olunmuş ve kız tutularak 
ailesine iade edilmişti . 

Brehmen bir ailenin bu z.aferi 
Fakiri fevkalade kızdırmıştı . Eski· 
den yalnız sözle kalan İngiliz düş 
manlığını harekete kalp etmek için 
bu bir vesile oldu . 

* * 

1 
1 

1 
1 
ı 

Süneler 
Haşeratın mevzu 
olduğu anlaşıldı 

---
Mücadele devam ediyor 

Seliihiyetdar:menbalardan alınan 1 

malumata göre bölgedeki süne ha
şerelerinin mahdut mahallerde ol-

duğu ve bu sur~tle mevzii mıntaka· ı 
]ar haricinde süne haşeresine tesa· 
düt edilmemiş bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

• 
Yine alınan malumata göre; Zira-'. 

at mücadele teşkilatının köylere gön·' 
derdiği memurların nezareti altında j 
halk, haşerelerin itlafı ile meşğul bu- ' 
lunmaktadır. 

Sinan gecesi 
Halkevinde büyük 

mimar anıldı 

Dün gece şehrimiz Halkevinde, 
büyük mimar Sinanın ölümünün yıl 
dönümü münasemetile büyük bir tö
ren yapılmış ve koca mimarın tıa
yatı, eserleri hakkında musahabeler 
yapılmıştır. 

Vilayette: 

Nüfus müdürlüğü yeni 
dairesine geçti 

Evkaf müdürlüğü tarafından bo -
şaltılan yeni daireye nüfus müdürlü
ğü teşkilatı dün tamamen taşınmış 
tır . 

Dairelerde 

Mesai saatları 

Nisanın ilk haftasından itibaren 
Vilayetimiz devlet devairinde yaz 
çalışma saatlerinin tatbikine başlan· 
mıştır. 

Daireler sabahleyin saat 8,30 
dan 12 ye ve öğleden sonra 13 den 
17 ,30 a kadar halkımıza açıktır. 

Haşerat 
enstitüsünde 

Vali Baysal 

Dün Ankaraya gitti 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal 
dünkü ekspresle Ankaraya gitmiş. 

lerdir. 
Tevfik Hadi Baysal, Garda Vi 

!ayet erkanı, Partilileer, Halkevliler 
tarafından uğurlanmıştır. 

Jimnastik şenlikleri 

Mekteplerde hazırlıklara 
yakında başlanacak 

19 Mayısta yapılacak ~olan jim· 
nastik senlikleri için mektepl~rimiz
de yakında hazırlıklara başlanacak
tır . Bu şenlikler büyük tezahür~ta 
vesile olacaktır. 

Kültür Bakanlığınca hazırlanan 
talimatname Maarif Müdürlüğüne 
gelmiş ve mektep direktörlüklerine 
tamim edilmiştir. 

Tekirdağlı 
•• • 

gureşmıyormuş 

Bir kaç gündenberi 'şehrimizde 
bulunan Pehlivan Tekirdağlı Hüse. 
yin 18 Nisanda yapılacak güreşler
de kendisine çıkacak bir rakip bu
lamıyacağını söyliyerek dün, Ban· 
dırma ve Akhisardaki güreşlere işti· 
rak etmek .üzere Adanadan ayrıl· 

mıştır. 

T ekirdağh, gazetemize gönder· 
diği bir mektupta iki aydanberi kar
şısında hakiki bir rakip göremediğini 
ilave etmektedir. 

Tayinler 
Görülen lüzum üzerine Yumur· 

talık nahiye müdürü Remzi Bozan· 
tıya ve Bozantı nahiyesi müdürü 
Sakip Kırmıt nahiye müdürlüğüne 
naklen tayin ·edilmişlerdir . · 

Ceyhanda yağmur 
Ceyhan : 9 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Bu gece başlayan yağ
mur bölgemizin her tarafına iyi 
bir surette yağdığından çiftçileri· 
miz sevinç içerisindedir. 

Bu yılki mahsulün bereketli ola 
cağı sanılıyor. __ ,_...,.. ....... ..--- - --

Belki yirmi defa fngilizlerin eli· 
ne düşmek tehlikesiyle karşılaşmış 

ise de her defasında da şeytani bir 
kudretle ve hayret edilecek şartlar 
içinde kurtulmuştur. 

• Fakirin de civarda bulunan bir Hint 
aşın tini ayaklandırmak üzere yola 
çıktığım ve yanında beş altı kişilik 
bir muhafaza kuvveti bulunduğunu 

Hodkhart kalesi kumandanlığına 
haber vermişti. Kuvvetli bir müfreze 
yola çıkarılmış ve filhakika ela Fa· 
kir hiç zahmet çekmeden ve bir tek 
silah atılmadan yakalanmıştı. 

Japon yada Bir mücadele kursu aç1ldı · 

Bay Hayaşi kabineyi eski 1 Şehrimiz Hoşerat enstitüsünde Bütçedemünakalat 1 
başvekile mi devredecek? bir mücadele kursu açılmıştır. Bu 

Orada bulunan bütün lngilizler: 
- Bu adam şeytanın ta k~ndi

sidir. Görünmiyen, mağlub edilmi
yen bir adamla muharebe ediyoruz. 
Demekte müttefiktirler. 

Bütün gece ipi Fakiri, Şimal cep
hesinin korkusu kesilmekte, ya yol 
da bulunan lngiliz kafileleri üzerine 
müthiş kar çıglan uçuramakta, ya 
devriye dolaşan İngiliz askerlerinin 
üzerine bir çalı yığını arkasından 
ateş ettirmekte veyahut ta düşman
ları üzerine sebeb ve amilleri bulu· 
namıyan müthiş bir ölüm yollamak
tadır. Onun bulunduğu yerlerde bü
tün hayvanlar bile müthiş, bir ulu
ma ile ölümü haber vermektedir. 
Issız ve uzak karagollardaki birkaç 
kişilik İngiliz kuvvetleri için bundan 
daha korkunç ve tüy ürpertici bir 
vaziyet tasavvur olunabilir mi? 

Ölümsüz, müsademesiz hiç bir 
gece geçmemektedir. Buradaki bü
tün lngiliz neferleri; Subayları esrar
engiz fakiri görmüşlerdir. Heı mü. 
sademede o, ya bir kayanın üze· 

Ele geçen bu adam zayif, perişan 
kıyafetli ve kızıl sakallı bir adamdı. 
Musir süallere karşı ancak bir ta
kım garip İşaretlerle cevap ve dilsiz 
olduğu zannını vermek istiyordu. 

Nihayet div<tnı harbin önüne çı
karılmıştı. Orada bir çok şalıidlerin 
kati şahadetlerine rağmen bu adam 
kendisinin İpi Fakiri olmadığı iddi
asını terk etmemişti Fakat mevcud 
delil, şahadetler kati idi. Divanı harb 
kararile sabaha karşı kurşuna dizil
di. 

İki gün sonra ipi Fakiri hadise 
nin geçtiği yerden 250 kilometre 
uzakta bir aşireti isyan ettirmişti. 

Öldürülen adamın hakikaten za
vallı bir kurbanmı olduğu, yoksa yi
ne ipi Fakirinin esrarengiz bir oyunu 
karşısındamı kalındığı anlaşılamadı. 

Bütün bu hadiseler, lngilizlere 
karşı oynadığı esrarengiz oyunların 

Tokyo: 9 ( ~adyo) - Kuvvetle 
dolaşan şayialara göre; Başvekil lıay 
1-layaşi kabinenin idansini eski baş ı 
vekile devredecektir: Bu haber siyasi 
mahafilde tabii karşılanmıştır. 

Jabon Harbiye Nazırı 
ne söyledi? 

Tokyo: 9 (A. A.) - Japon Har
biye Nazırı altıyüz zabitten mürek
kep bir dinleyiciye Japonya ile 
komşuları arasındaki münasebet 
!erde mevcut gerginliği mevzuubah · 
setmiş, bütün askeri kuvvetlerin 
birlik olmasında ısrar etmiştir. 

İngiliz Hariciye Nazırı 
Belçikaya gidiyor 

Londra: 9 (A. A.) - İngiliz Ha
riciye Nazırı Belçikanın daveti üze
rine bu ay sonlannda BrükseJe gide

' ccklir, 

kursa iştirak etmek üzere vilnyetin : 
bir çok mücadele memurlnrı gelmiş· 
!erdir . 

Dün saat 9 dan itibaren kurs 
başlamış ve ilk ders verilmiştir . 

Plansız şehir ve 
kasabalar 

Belediyeler imar heyeti planları 
olmıyan şehirler ve kasabalarımızın 

yapılacak planları için bir program 
hazırlanmasına karar vermiş ve bu 
pr~gramın anahatlarına tesbitetmiş· 
tir . 

Ereğli fabrikası müdürü 

Şehrimizde bulunan Ereğli do· 
kuma fabrikası müJürü Bay Celal 
dün şehrimizden Mnsine hareket 
etmiştir . 

Bay Celal fabrikanın güzel mal· 
larını Mersinde de teşhir edecektir. 

Ankara: 9 (A.A.) Kamuta· 
yın bugünkü toplantısında 936 yılı 
umumi muvazenesine gireıı bir kısım 
daireler büdçelerine 1.210.000 lira
lık munzam tahsisat verilmesi ve yi
ne aynı büdçenin muhtelif fasıl ve 
maddeler arasında 279.776 liralık 
münakale yapılması hakkındaki ka · 
nun layihaları kabul edilmiştir. 

Kont Ciyano ne vakıt 
gelecek? 

Ankara: 9 (A. A.) - lta)ya 
Hariciye Nazın Kont Ciyanonun da 
Büyük Millet Meclisi açıldıktan son
ra Sonbahar içinde memleketimize 
gelmesi için davet edildiği öğrenil· 
rniştir. 

Doktor Şaht 
Bu hafta Brüksele gidecek 

Brüksel : 9 (Radyo.Markoni) -
Alman iktisat nazırı doktor Şaht 

önümüzdeki hafta Brükseli ziyaret 
ederek Belçika hariciyesile görüşe
cektir. 

Borsad 
Alım satım d 
Şehrimiz borsasınd 

dolayısiyle alım satım 

lara nisbetle daha çok 
Yeni mahsul çıkıncıya k 
daki muameleler gevşe 
olank muhafaza edece 

Nişan lan 

Adana istiklal okulu 
)erinden Sakine Gülçay 
orolojist Yümnü Komor 
şanı nişan merasimi ya 
tarafa saadet dileriz. 

Zabıtada: 

Esrarla tutu 

Sobacı Hüseyin oğl 
isminde birisindn, 86 sa 
yakalanmış ve müsadere 
Zabıta Aliyi derhal adli 
lemiştir. 

Genç kıza sırn 
Hanedan mahallesi 

İbrahim oğlu Nihad adın 
Behçet kızı Nermine sö 
kardeşi Müfideye bıçak 
ve şikayet edildiğinden z 
kata başlamıştır. 

Çaldığı bezi hac 
dalamış 

Yüksek dolap mn 
Milli Mensucat fabrikası 
den Hamit oğlu Sait iş 
fabrikadan yemeğe çıkar 
tarafından üzerinin aran 
di metre bezi bacakları 

görülmüştür. Alinin, b 
ötedenberi yapmakta ol 
dilerek derhal' evi taharri 
92 metre bez bulunmuşt 

Said, dehal adliyey 
miştir. 

Bir sevinç iki 

p 
risidir. 

--
iyango talililnini 
maceraları vardır 
yazdığımı7, da bu 

Pariste Mon P<ınıast 

bir kadın Fransız milli 
nun bir biletini almış ve 
bir milyon frank düştiiğ 

ce sevincinden çıldırmak 
gelmiştir. 

Fakat bu sevinç çok 
tir. Çünkü bu kadıncağız 
türlü bulamamıştır. Ve 
frank aşkına günlerce 
muştur. 

Aradan bir seneden 
man geçtikten sonra , tel 
dm kitaplarından birisin 
için alınca, mahud bileti 
mı? .. 

Kadıncağızın bu def 
sine bile imkan kalmamı 
ha yet altı ay • zarfında 
ikramiyelerin ibtal edile 
tin arkasında okumuş .. 

Zavallı bilet ve kadın 

Eski bir gaz 
F ransada hala eski ve 

gazete çıkmaktadır. 
Bunlar arasında olduK 

uardır . Mesela : 
Abcille d'Etomps gaz< 

ne 125 senei devriyesini 
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Yazan: Nihad TangUner 

Kompozitö·r 

ilclandan bu sabah al · 
dığı mektubu okuyordu. 
Nasuhi beceriksiz, züğürt 

danın yazdığı' mektubun her sa
cla hayretle kağıda doğru egilı· 

du · Arkadaşının mektubu ŞU 

Nasuhiciğim .. 

rimi çalarken başımdan geçen bir 
hadise beni artık elime musiki aleti 
almağa yemin ettirmişti . Bunun~ 
için yalnız tcı lebelerimin metodlat· 
daki ekzersizleri üzerinde ders ve
rebilirim . 

Benim bu şartım karşısında on-
lar hiç tereddüt etmeden : 

- Hay hay. dediler . 

Türksözü 

Bay Eden Belçikaya 
gidiyor 

Londra: 9 (Radyo) - Belçika 
hükumetinin daveti üzerine Eden 
bu hafta Belçikaya gidecektir. 

Van Zelanla temaslar yapacaktır 
hiçbir müıakere yapılmıyacak yalnız 
noktai nazar teatisi yapılacaktır. 

Amerik~da grevciler 
uyuştular 

Yon Ribbentrop 
Bay Edeni ziyaret etti 
uzun bir mülakat yaptı 

Londra: 9 ( Radyo ) - Alman 
büyük elç'si Von Ribbentrop bugün 
hariciye nazaretine gelert"k, hariciye 
vekili bay edeni ziyaret etmiş ve 
uzun süren bir mülakat yapmıştır. 
Konuşma mevzuu hakkında hiç bir 
malumat alınamamıştır, 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civannda 

M. Rif at eczanedir 

Sahife = 3 

Asri sinemada 
Yalnız iki akşam 

10 Nisan cumartesi ve 11 Nisan pazar akşamı türnesini 
ikmal ederek konyaya hareket etmekte iken iki temsil 

ıçın dacet edilen 

Ertuğrul Saclı ve Kemal Sahir 
MIÇE: Varyete kurubunun iştirakile fevkalade repretuvarlanndan birisi olan 

( Beşte gelen ) 
Vodvil 3 Perde 
Ayrıca: Temşildeu evvel 

Düetler-Rakıslar-Sololar-Yeni Canbaz Numaraları muhtelif eğlenceler 
FIATLAR: 

Numaralar 
50 

Duhuliye 
30 

Localar 
250 

~ ..... ) geleli 15 gün oluyor. Sa
şımdiye kadar mektup gönder
memin sebebi henüz bir iş yapa· 
mış olmamdı. Fakat bu gün mu· 
fak olmuş bulunuyorum, zengin 
uş bulunuyorum Nasuhi 1 • Ta-
nasıl ? Diyeceksin .. Sabırsızlan· 
·· Hulasaten bütün safahatile an
cağım . 

işte Nasuhi şimdi burada zengin 
evlerinde. genç kızlarla baş başa 
kalmak, piyanoların, kemanların ba
şında "güzel,, veyahut "tekrarlayınız,, 
demek. Yegane işim. 

Her ay zarflar içerisinde "hak· 
kım olan,, ders ücretleri geliyor. Bir 
akşam şunda bir akşam bunda .. Ye. 
mek parası filan verdiğim yok al
dığım paraları harcamağa fır~at bu
lamıyorum, zengin oldum Nasuhi 
buna emin ol. 

Nevyork: 9 ( R dyo ) - Grev 
yapan on bin otomobil amelesi uzun 
müzakereler neticesinde fabrika sa· 
hiblerile uyuşmuşlar ve itilafname 
imzalanmıştır. 

Bu anlaşma bundan evvelki iti· 
lafın şartlarına benzemekte ve işçi
ler ücret ve hafta saatleri yönüm.len ı 
tatmin etmektedir. 

1 d • • d Numaralı koltuk ve localar : Gündüzden satılmaktadır Ceyhan Be e ıyesın en : 
7976 

ı ._ ____________________ .... __________________ ---ı 

Kasabamızın 2~00 ve 5~ mik- 1 
yaslı halihazır haritası 930 senesinde 

Biliyorsun ki cebimdeki, son mi 
bakiyesi 30 lira ile lstanbuldan 
ştım . ( .... ) ye gelinceye ka· 

bunun ancak yansı kalmıştı. Ge. 
İtalya - Romanya! 

paktı 

tanzim et irilerek Nafia Vekaletinin ' ------------·------------------------~ 
gelmez ilk işim burada çıkmakta 
n bir gazetenin sahibi ile temas 
ek oldu. Kendini ona, Anadolu
bir köşesinde inzivaya çekilmek 

yen; Avrupalardan bıkmış bir 
mpozitor olarak tanıttım · Çok 
medi, bir kaç gün içinde samimi 
dost olduk . Ve tabii gazeteci 

stum, küçük şehri şereflerıdiren 
~ük bir kompozitörün geldiğini 
ımle resmimle bildirdi. 
Günler geçmedi Nasuhi , heman 

esi gün , memleketin zenginlerin
kadın erkek .. Matbaaya üşüş. 

r • Bütün bunlar kızlarına ders 
ırmak ricasında bulunuyorlardı . 
Şüphesiz inzivaya çekildiğim · 
habs edip onları savmaklığım 

ırn geleceğini düşünüyorsun de
mi ? Fakat hayır .. Onları : 
- Beni mazur görünüz .. 
Çok yorulmuş bulunmam beni 
Zevkten mahrum ediyor . Şeklin· 
bir itizarla s<'lvmadım . 
Nasıl savarım Nasuhi ... otel 

ası İşliyordu . Anadolunun uzak 
köşesinde cebinde beş lirası olan 
adarn ne yapardı ? 
Ôrnrü,ıde eline keman almamış, 

ınpozitörlük değil, bemolün ma
sını bilmeyen Vildan onlara ne ce 
P Verdi biliyor musun 1 

Sana, işin daha nefis tarafını he. 
nüz anlatmadım. Ben evleniyorum 
iki gözüm. Nasılını? bak .. 

Buralarda, sinemalara gide gide, 
artistik adam bulamayıp koca be
ğenmiyen zengin kızları kıyamet gi
bi. Benim de nişanlandığım kız bun· 
fardan birisi. 

Bak nasıl oldu. Bir gün şehrin 
uzak bir köşesinde ders verdiğim 
bir zengin evinden otele yaya gelir
ken bardaktan boşanırcasına bir yağ· 
mur başlamazmı ... Altında sığınacak 
bir saçak araştırırken bir korna sesiyle 
yolda gayri ihti}ari durdum. Arkama 
dönmemiştim ki, yanı başımda firen- 1 

leyen bir spor otomobili kapısı 
açılmıştı. Volanın başında bulunan 
Olgun, çok güzel bir bayan telaşla 

haykırıyordu: 
- Vildan beyçabuk ıslanacak· 

sımz .. 
Bu kızı ne görmüş ve ne de ta-

nımıştım. Şüphesiz, küçük şehirde 
yayılan şöhretim .. onun da kulakla· 
rına gelmişti. Beni kırk yıllık bir er
kek arkadaşı gibi ç.ağırmıştı. Daha 
o gün babasıyle tanıştık. Davetler, 
ziyafetler, ziyaretler lıer giin devam 
ediyordu. Bulunduğum otele bile 
iadei ziyaretler oldu. 

Ve nihayet herşey oldu bitti. 

Roma: 9 (A.A.) - Oeuvre ga· 
zetesi halya Yugoslavya paktı lehin
de bulunan Romanya kralının hal· 
ya sefirile yakında aktedilccek olan 
bir ltalya - Romanya paktı etra 
fında görüştüğünü yazmaktadır. 

Japonyanın yeni silah
lanma projesi 

Tokyo: 9 (A.A) - Japon hü
kumeti bilhassa memleketin bütün 
kuvvetlermin milli müdafaa gaye
leri için seferber edilmesi ordu ve 
donanmanın mükemmel surette tec
bizini derpiş eden bir proje hazır· 
Jadığı bildirilmektedir. 

tasdikine iktiran etmiştir. 

1 

loÔÔ Mikyaslı tesviye münhanili 
haritamız yoktur. Tesviye münhanili 
haritamızı pazarlıkla yaptıracağız . 
Halihazır haritalarımızdan istifade 
edilmek ve bu baptaki talimatname 
hükümlerine uygun olmak üzere ka· 
sabaınızın tapoğrafik haritasını yap· 
mak istiyen mütehassısların birer 
mektupla Belediyemize müracaat 
eylemeleri ve bu mektuplarına birer 
şartname lef eylemeleri lazımdır . 
Taliplerden arzu edenlere kasahanın 

1 

SOO'o mikyash halihazır haritası he· 
men gönderilecektir . 7950 

6- 10- 14- 18 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA •--- ---- --.-- Kilo Fi)atı 

CiNSi 

Kapı malı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 

- Piyasatemizi'-,-, -- _ 33 __ _ 

i ane 2 

En çok 
K 

Satılan Miktar 

-Eksp,~r=e_s-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ---- - ----- -----

TAN SİNEMASI 
Bu akşam 

Mevsimin büyük harp filmini gösteriyor 
VAT AN SEVGiSi , FEDAKARLJK , KAHRAMANLIK , 

HiS VE V AZIFE MEFHUMUNU 
Bir araya toplamış müstesna bir film 

Hücum Filosu 
Binbir heyecan kaynağı bu şaheseri görünüz bugüne kadar yapıla 

harp filmlerinin en dehşetlisidir . 
Baş rollerde: JAK HOLD ve ANTONlO MORENO 

Pek yakında: 

Bağdad Bülbülü 
Türkçe ve Arapça şarkılarla süslü ve temamen Türkçe sözlü büyük film 

Baş Rollerde : MÜNiRE ELMEHDlYE ve AHMED ALAM 

Bugün saat 2,30 da iki film birden Harry Baurın 
temsili Vicdan azabı ve Kan Kuvveti 

7972 

BELEDİYE İLANLARI - Hay hay .. Fakat bir şartla .. 
mpoze ettiğim en güzel bir ese-

Şimdi nişanlıyım. Bu hafta evleniyo· 
rum. Gel!. 

ianel_ 1 

Klevlant .._ ________ -;--------------------! 
YAPAGI ' 

r--------------..-.-------------------. elvinator 
Sağl ığın nıi 
rdır · Sizi bir 
k hastalıklara 
rşı korur.Da. 

~ taze gıda 
nr. Adananın 
kıcı sıcaklarını 
utturur,evi nize 
hh:ıt ve r.eş'c 
rir. 

elvinator 
Buz dolapları 
~~c~k ve içe. 
gınızi muhafa 
etınekle mid 
barsak has

lıklarına mani 
ur,ateşli hasta 
larda e.n bü· 
k yardımcısı· 
r. . 

· t ş yerı Peşin ve veresıye sa 1 

Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza " 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

3 
7966 
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Sanıiırı Ptne 

iştir. 
Bu gazetenin şimdiki sahipleri 

ıpolyon Bonapart'ın 1813 Martm
lki iradcsi)e çıktığı günden bugü · 

Hazır ı 7 ı ~~ -Lıreı \ 
1---~------ - 7- 7 2 • .._,Rr:-a-"y-;iş:-m,a_r,k:;-----:--- - 1- 96 Mayıs vadeli .-

ne kadar bir gu··n 1>ı1e intisardan ge- Temmuz vadeli -7-ı 86 Frank ( Fransız ) -17- 23 
. Sterlin ( İngiliz ) 620- -50 

ri kalmadığını söylemektedirler. Hı'nt hazır 6 28 O ı ( A - -

1
- o ar merika ) ı~- -88 1937 Paris sergisinde bu gaze. Nevyork 14 20 Frank ( İsviçre ) 

tenin kolleksiyonu teşhir edilecektir. 

1 - Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosunun iki sen 

müddetle ve açık eksiltme ile icara verileceği evvelce ilan edilmişti. B 
kerre şartnamesinde bazı tadilat yapıldığından ihalesi 15 gün temdit edil
miştir. 

2 - Senelik mubamınen bedeli beşyüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 

4 - Şartnamesi belediye yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 

5 - ihalesi Nisanın 26 ıncı P.uartesi güııü saat 15 de Belediye en 
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün teminat mektuplarile birlikte belediye encümenin 
müracaat etmeleri lazımdır. 

7974 10-:-14-18-22 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
lştihasızhğın' hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristal 

Kay adelen Fenni cil azlar la, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 
Kayadelen Menbaından sevk )erine galvanizli borularla getiriJiyo 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tap 
rına dikkat ediniz 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen dcpolaraciır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize göndenr 

7953 4 



Seyhan 
Mahallesi Cinsi 
Karşıyaka 

Karşıyaka M. mezarlığı 

Debağhane 

Şakir paşaya giden cadde üzerinde ve 
tütün inhi.;arı karşısındaki arap me· 

zarlığı . 
Protestan mezarlığı 

Yarbaşı mezarlığı 

Asuri mezarlığı 

Yeni Sinema merdiven mahallesi 

Yeni istasyon caddesi 

Mirzaçelebi mezarlığı 

Rum mezarlığı 

Şeyh Mustafa mezarlığı 

Bağlar yolu : 
Karaisalı :yolunda : 
Metruk Türk mezarlığı . 

Karşıyaka mezarlığı 

tapu 
Miktarı 

228,325 

50,470 

116,50 

12,600 

8900 

600 

845,5 

65,50 

20,000 

600 

9000 

2500 

7200 

2600 

müdürlüğünden : 
Hududu: 
Şimalen Misis yolu: Şarkan Bosnalı Salih ve kısmen ev· 
kaf tarlası: Garben Karataş y0lu ve kısmen evkaf ve be· 
lediye mağaza]an Cenuben Güneşli mahallesi yolu ve be· 
lediye bahçesi ile Mengüli zade lsmail ve Süleyman tarlası 
Şimalen: Kozan yolu şarkan Bosnalı Salih efendi tarlası: 
Garben Kozan yolu ve kısmen Ethem efendi arsası. Ce· 
nuben Misis yolu. 
Şimalen: Vehbi Necip bey bahçesi,Şarkan Hıdırlı v~ Mı
dık caddesi Garben:kısmen bahçe ve kısmen Ferit efendi 
.ırsası, Cenuben: Vehbi Necip beyin bahçesi. 
Şimalen Mehmet Nedim beyin 5 Mayıs bahçesi Şarkan 
bağlar yolu Cenuben Şakir paşa ile yolunun birleştiği 
nokta.Garben Şakir paşa caddesi ce.tütüninhi~arı fabrikası 
Şimalen Asurilerin metruk mezarlığı , kısmen Fahri bey 
zevcesi Saniye hanım ve kasap kara Mehmet efendinin 
müfrez tarlası Şarkan Giritliler mahallesi haneleri. Cenu
ben: Kara Hüseyin zade vakfına ait arsa. Garben Karai· 
salı yolu . 
Şimalen iş fabrikası caddesi, şarkan tarik, garben : Hacı 
Çamo vereseleri, Elektrik şirketi arsası. 
Şimalen Batumlu liacı Osman ef. vereseleri iken müced
deden açılarak yol Şarkan: otuz metrelik yol Cenuben : 
Protestan mezarlığı Garben Fahri bey zevcesi Saniye ha· 
nım ve kasap Kara Mehmet ef.nin müfrez tarlası. 
Şimalen Mustafa efendi dükkanları Şarkan Tayyare ce· 

miyeti binası . 
Şimalerı: Suphi paşa Kadri Ziya beyler iken müceddeden 
açılarak tarikiam Şarkan: Dinkçi zade Hüseyin efendinin 
müfrez arsası Cenuben llyas ağa sokağı iken büyük yol 
Gc.rben: Yeni istasyon asfalt caddesi. 
Şimalen Mahmut oğlu Mustafa arsası Şarkan çıkmaz so· 
kak Cenuben: Ağba yolu Garben: Cabbar efendi hanesi 
Şimalen Tırpani gölü iken lbrahim Rasih ef.lere satın alı
nan göl yeri Şarkan: Müslim zade Kazım ve Hacı Bekir 
zade Ömer ef.lere ait göl yeri cenuben: İsmail efendi ma· 
ğaza v~ haneleri. Garben Müslim zadeler ve lbrahim efen· 
di hanesi . 
Şimalen çarşı yolu Şarkan : Ağba yolu Cenuben : Mıdık 
yolu Garben: Depo yolu. 
Şimalen:Otuz metrelik caddeyi bağlar yolu ile birleştiren 
yol, Şarkan: Yeni istasyon, Cenuben: Yeni istasyon yolu 
ile bağlar yolunun birleştiği yol , Garben : Karaislıve 
bağlar yolu . 
Memleket hastanesi şimalincleki ufak mezarlık Şimalen : 
Gani zade Osman bey arsa ve barakaları Şarkan: Kara
taş yolu Cenuben: Memleket hastanesi, Garben : Seyhan 
nehri seddi . 

T 
•• u 
r 
k 
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büyük en 
•• • 

Ceiıubun en 
ni.ütekimil muessesesı 

•• 
RKSÖZÜ 

i
l Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gaz.ete, mecmua , tabeder • 

1 itap 1 Eserlerinizi Tiirksözii matbaasında bastırı· 
1 1 nız. temi: l ; · +-: h nefis bir cild içinde ese-
rin.iz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan il Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilalllarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirme~{ istiyorsanıı 

1 kitaplarınızı Türksöziinün mücellithane -
-s-in_d_e_y_a_p_t-ır-ın_ı_z-. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak bö\ .. 

•• gede ancak Türksöziinde yapılır. o 1 T ah 'ı Resmi evrak, cedveller, defterler ' çekler ' 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumuırı 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u 1 
Renkli tab ı Mütenev~i r:n~li .. her türlü . tab işl~riniıi 

_ ancak Turksozunnn Otomatık makınala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

piyasasının tereffüüne TÜRKSÖZÜ : Kağat 
rağmen af dığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . 

---===================::::::::. 
1- Evsafı yukarıda yazılı bulunan ve mezarlık olduğu beyaniyle Belediye kanununun 160 ıncı maddesi mu· 

cibince Belediye namına tapuya tesçili talep edilmektedir. 
2-:- Belediye idaresinin tesçili talep eylediği bu yerlerin bir kısmının alakadarları belli ve isimleri aşağıya 

yazılmış ise de. bunlardan mada alaka iddia eden hakiki veya hükmi şahıslar kimse olduğu takdirde ilan tari
hinden itibaren on gün sonra izam edilecek memurlar marifetile yerlerinde tahkikat yapılacaktır . Bu yerlerde 
alaka iddia edenler varsa ellerinde bulunan vesikalarilt! tahkikat gününe kadar tapu müdürlüğüne veya tahkikat 
günü yerlerinde hazır bulunarak iddialarını teyid edecek vesaikleriyle birlikte tahkikat memuruna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

-------------------ır 
DOKTOR TÜRK§Ô-

Numara istasyon civarında Ermeni Cemaatından Hususi Muhasebeye geçerek dairei mezkure tarafından 
parçalanarak satılan mahaJlerin alakadarları : 
isim 

1 Fethi lsmail karısı Kevser 
2 Daradan f smail Hakkı ve kardeşi Ahmet Nedim. 
3 Eczacı ve kimyager Ahmet Rıza 
4 Sarraf Isa 
5 Tüccardan lsmail 
6 Müslim oğlu Yahya ve diş doktoru Mehmet Şevket 

~------------~- --- ----
Hususi Muhasebeden geçen ve Abidin paşa caddesinde Tan 21inemasının merdiveninin iki tarafın· 
daki arsa alakadarı 
İsim 

7 Pirdede oğlu Mustafa 
8 Kunduracı Sabri 

Hazinei Maliyeden Silahçı Ahmet ve ondan da başkalarına geçen R::thmiye, Bahç.ehay , mahallele· 
rindeki gayri menkul alakadarları 
isim 

9 Drama mubadilierinden Tevfik kızı Hacer 
10 Yahya kızı Habibe 
11 Silahçı Şaban cğlu Ahmet 
12 Evkaf müdürü M. Hulusi kansı Hayriye, kızı Nazire 
13 Ahmet kızı Ziynet 

14 
15 

Şakirpaşa yolundaki mezarlıkla alakalı olan kimseler . 
isim 

Muhtar Mehmet oğlu Salim 
Muhtar Mehmet kızı Sakine 7975 

-------------------------------------------------------------------
Alikası kesildi 

Kuru köprüde Yeni Cami civannda kain sahibi bulunduğum Seyhan 
Eczanesindeki nıesul müdürüm eczacı Celal Macit Bayeri mesut müdürlükten 
azlederek yüce Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin de tensipleri üze· 
rine eczan.!den 8-4-937 tarihinden itibaren merkez hükumet tabibi ve 
..ıahsta huzuriyle kendisinin alakasını keserek eczaneden çıkarttım. 

Mumaileyh Celalın bu tarihe kadar olan hiç bir borcunu tanımadığımı 
ve eczanemle hiç bir alakası kalmadığını ve alacaklılarının kendisine mü-
racaat etmesini ilin ederim. Ölü eczacı fsmail Hakkı 

7970 Erhan eşi 
1-3 Fethiye Erhan 

T. H K. Adana şubesi 

başkanlığından 

Köylerden gelen 350 tane davar 1 

ve koyun derileri açık artırma ile 1 

nisanın 15 inci perşembe günü saat 

15 de satılacaktır. isteklilerin kuru· 

mumuza gelmeleri. 10-13 

7973 

-----·--

Aslan Yakup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı v~ Alrnanya<la tahsil etmiş 

Viladiye ve Cerrahi Nisaiye 

Mütehassısı 
Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı,Hastane caddesi No: 1 
. 2--9 7949 
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G" d l'k . • garere un e ı sıyası 

Abone şartl8'1 

J( 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1ı 
6 
3 
1 

. ., 
ı Dış memleketler ıı,

stıı 
bedclı dcğişmcı. yalnız po 

zammedilir . 

2 - ilanlar için 

caat edilmelidir . 

'------~ 
• . . ıı'' ' Adana asliye .t<ı • 

kuk hakimliğinde1'' 
N.:265 ~ 

pılP" 
Hukuku umumiye 0

3 ,ıı 
!arının terkini:istenen Çıoll 
1 · d k. S · te esın e mu ım urıye si 

İskenderunlu Ali oğlu ~ıJ ~ 
• Si anası Hatice ve hemşıre. 

11
e 

nin yapılan mahkemelef'I I•" 
de Türk teba~ı .olm~dılc111 
nüfusa kaydedıldıklen 8 ,.e 
dan müddei aleyh Mustaf•

1 
I_ 

ve Hayriyenin nüfus ~a~td: r 
kinine 8 - 2 • 937 tarıhıt1 
aleyhlerin gıyabında kar•' 

·1A ·h· d ·t·bareo ve ı an tarı ın en ı ı · 
gün zarfında turuki karıudrıı 

d. e 
vessül edilmediği tak ır eetf 
hükmün kesbi katiyet ed 
olunur . 

·•u' Umumi Neşriyat IY• 

M. Bakşı 
Adana Türksözü oıat 

r 


