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UZAK ŞARKTAKi YANGIN BÜYÜYOR 

Sovyet - Japon ihtilifı 
mahiyetini değiştirdi 
Politik yolla;ıa 
kalkması artık 

ihtilafın ortadan 
mümkün değildir 

İıiıı l' 0 k> o: 3 (Radyo)- Havas muha 
dar :. beyanatta bulunan selabiyet 

ır askeri memur demiştir ki: 

...,-" Bizim için mesele bitmiştir. 
,1 et~e ınançu arazisini yeniden iş- I 

tltılc. Başka bir şey istediğimiz 
rıı Ur, S•>Vyetlerin niyetlerini bilmi

'lı\ ~ Fakat eğer Sovyetler mev · 
tı ıeri aımak teşebbüsünde bu 

ç;lıııtlarsa daha çetin dakikalar ge· 
tte hazır bulunmalıdır . 

I Bu tepelere mukabil hücumda 
nuntııak kararı, Tokyoya sorma 

· her dürlü harekatta bulunmak 
1•ııı salahiyete malik olan Ja

~ kumandanlığı tarafından alın· 
~· Japon mukabil hücumu sa· Japon Harbiye Nazırı B. Hayaşi 

saat ikisinde başlamışbr . nı çok mühim ve vahim bir hadise 
Q~~tbiye Nazırı, Rusların Kere telakki eylemektedir . 

llııij bombardman etmiş olması - Çarpışmanın vuku bulmasında· 

ijıntakada sıtma-g~en 
ıla nisbetle tabii halde 
Sıtma mücadele teşkilatının geniş 
llliicadelesinden alınan rakamlar 
~ima mücadele reisi doktor Ab
'd rııan Besen; dün kendisini ziya
. ,~n bir muharririmi~e yeni sıtma 
ıu Ve yapılan mücadele hakkın· 
,~alumatı vermi~lerdir: 
~ Sıtma mücadele teşkfüibmız 
~n tandan itibaren birinin merke~i 
,.;ırııak ve Ceyhan, Adana mer· 
i 

1
ana birinci ve ikinci köyler 

~~ 
1
• a;sus, Siliflce, Anamur, Mut 

tta ısıni ihtiva etmek, diğeri de 
~l,' 

1 
l.!araş olmak ve Göksun, Pa· 

~Qta slahiye, Osmaniye, Dörtyol 
it; ııı n kazalannı ihtiva etmek üze

._11 ıntakaya ayn'm ştır. 
"Ilı 80a ve köylerindeki mücadele 
~, larııamile ibka edilmiş ve bu 

ı, tdc kullanılmak üzere üç dok· 
iıti~naltı sıhhat memuru tavzif 

~t~ 
Qtu c~ şubesine Adana merkez 

lıır J:' liadi ve köyler şubelerine de 
~iıı, "d~ri inanç ve arkadaşı tayin 
~ t ır. 

"taş ııı-- ~ 1 • l"ğ' · q ucarıe e reıs ı ıne tayın 

Ilı~ .ık tor Rüştü, düıı ş~hı imize 
·~ .. c it lllıntıkası hakkınd. bazı 

~- bldıktan sonra memur iyeli 
&q

1
, arcket etmiştir. 

üçte bir nisbetinde eksiklik göster· 
mektı dir. 

Mıntakamn sıtma vaziyeti ile e. 
hemmiyetli alakası olan pirirıçlikler 
de teşkilatça her vakitkinden ziyade 
takip ve kontrol edilmekte ve bu 
ekimi kanun mevzuatına aykırı ola 
rak yapanlar hakkında da cezai hü . 
:Cümler tatbik olunmaktadır. 

Mersinde Erdemli bataklığı Hı· 
milen kurutulmuş ve bu sahalardaki 
su vaziyeti tamamile islah edilmiştir. 

ki mesuliyet temamen Sovyetlere 
aiddir . 

Tokyo : 3 ( Radyo ) - Dün ge· 
ce Japon orrlusu askeri erkanı bir 
içtima yaparak Sovyet Mançuko 

hududund:ı.ki hadiseler üzerinde 
tetkiklerde bulunmuşlar ve taatii 
efkar etmişlerdir . 

Siyasi mahafıl ~u kanaattedir 
ki, artık Sovyet J ıpon ihtilafı 

as'.a diploması yoliyle halledilemez. 
Bu ihtilafı askeri kuvvetler baledi· 
lebilecektir • 

Tokyo: 3 (Radyo) - Sovyet
Mançiko hadiseleri büyümuş ve 
Sov ,et - Japon çarpışması haline 
gelmiştir . 

Sovyetlerin karadan akınları 
Japon Hariciyesince Moskova nez
dinde şiddetle protesto edilmiştir. 

FiLiSTiN 
REVOLTU 

T ethişci unsurlann 

taranması devamda 

Kudüs :3 ( Radyo) -

Nasıra civarında dün vukua ge. 
len çarpışmada yaralanan lngiliz ne 
fer !erinden biri ölmüştür T ethişçile· 
rin zayiatı 7 ölü ve 14 yaralıdır. 

Dün Hayfadan bir otobüse bom
ba atılmış bir yahudi kadın ölmüş 

4 ü ağır olmak üzere 11 kişi yara
lanmıştır. 

Beyzada Arap tedhişcileri ile 
hükumet kuvvetleri arasında vuku· 
bulan bir müsademede 2 tedhişci 
öldürülmüş bir çokları da silahlı 

- Gerisi ikinci sahifede -

A 

,~n ııııntakada sıtma vaziyeti 
~İt clki ıcnelere nazaran tabii 

1
, ıı_;•kibetmektedir. Epidemik 
'lıı ~, ek etleri bu sene yoktur. 
~tl:~.lerde Paris yeşili ile sürfe 

Festfoalide Balkan Heyetlerinin güzel oyıınlaıından bir intiba 

~ llıe devam olunmaktadır. 
))at 

)a d h' ınemurlarımız bütün mın 
)hn a ıl Yediyüz yirmi köyde 
doı,Ptoğramlar dahilinde bu 

~ ~ .. fllrak her on beş günde bir 
~a';j <:ııt bulunan sıtmalıları takip 

~ atİta etmektedirler. 
a ı 0 ay · · d b'" .. t , ~· eda . ı ıçın e ulun mın a· 

1
1 tc. vı altına alınan sıtmalı 
~ >Ctı • 

~ 17 Oo senenın aynı ayına na 
t taııq; O eksiktir. yani bu 
hkij0: 1ntakada görülen sıtma-! 

geçen seneye nazaran 

F.ESTiVAL BAŞLADI 

İstanbul F estivalı bu yıl 
çok neş' eli geçeceğe benziyor 

lstanbul : 3 (Hususi muhabiri 
mizden) - Haftalardan beri hazır
lıklarına devam edilen lstanbul Fes· 
tivalı dün başlamıştır. 

Şehrin muhtelit yerleri ve Tak· 1 

sim meydanı Belediye tarafından 

Bayraklaıla sülenmiştir. Şehrin işlek 
Y"rlerine lstanbul'un türistik vaziye. 
ti hakkında malumat veren afişler 

Gerisi ikinci sahifede ] 

r·H-;ı·;yJ;·-·-ı 

1 tesçilin~ 1 

1 blançosu 1 
• • ! İştirak Eden ! 
i 57000 i i i 

i Müntehibden i 
i 35700 t 
i Kişi Türk 1 
i yazılmıştır : 
• i 
i Kat'i rakamlar 
• i ayrıca verilecek 
i 1 HATAY MECLiSi 1 
t ŞÖYLE KURULACAK 
i 
• 22 Türk i 

ı 9 Alevi i 
i i 
• 5 Ermeni ! 
• • l 2 arap ! 
i 2 Rum • 
ı ı 
! Meb'us çıkacak i 
• • ! Antakya 3 ( Anadolu A jan· ! 
t sının Hususi muhabiri bildiri· t 
! yor) - Tescil neticesi hak· i i kındaki muvakkat rakamlara i 
i göre, kayde İştirak ı:tmiş olan i 
! müntehiplerin yekunu elli yedi ~ 
! bindir. Bunun35700 ü Türk i i listesine kaydedilmiştir . ! 
! Buna nazaran Türk listesi i 
! bütün reylerin yüzde atmış Ü· i 
! çüuü kazanmış demektir . i 
! Kat'i rakamlar bugün (dün) ! 
t veıilecektir • ! 
! Hatay Meclisi şu suretle ı 
! teşekkül edecektir : i 
! 22 Türk Meb'us, 9 Alevi i 
! meb'us, S Ermeni meb'us, 2 ! 
ı Arap meb'us, 2 Rum ve Orto· ! 
· doks mcb'us . ! 
·-···-·-~-·-·-·-·-·-···-·-·- ·· 

1 Şehrimizde sıcaklar 

Dört gündenberi şehrimizde ya 
kıcı ve bunaltıcı sıcaklar; tahammül edi 

1 lemiyecek bir dereceyi bulmuştur. 
1 Bunun mevsim icabı sayı'ı günl~rden 

olan (eyyamıbuhur) dan ileri geldiği 
söylenmektedir. iki gün evvel h ra 
ret derecesi gölgede azamı 40 ve 
asgari 22 ve dünde azaıııi 37 ve 
asgari 24 dereceyi bu!mu~lıır. Buz 

ve buzlu meşrubat ıhtiyacı da çok faz 
la artmıştır. 

SOY YET - JAPON H0K0METI 

[Siyasi bahisler] 

• 
Kan verıne 

[Tıbbi bahisler] 

• 
PiÇ (Büyük hikayemiz) 

................... ı ..... J 

fAvusturyadaki Yahudi
lerin vaziyeti çok fena 

Bütün Yahudi ticarethaneleri 
cebren Almanlara devrettiriliyor 

Viyanada başlıyanhareket 

ViJanadon bir görüniiş 

Viyana : 3 ( Radyo ) - Viya· ' 
nada yahudi ellerinde bulunan iktised 
müesseselerin arileşmesi yavaş bir şe. 
kilde ilerlemektedir. Müessese sahip· 
lerin istikbalden emin olmayan vazi· 
yeti, Avusturya endüstri şubelerile e· 
emtia müesseselerine tesiri dokunmak· 
ladır. Hali hazırda mevcud Yahudi 
dükkanlara endüstrilerin kredi yap· 
mayacal!'ı pek tabii bulundul!'u gibi
dil!'er taraftan Yahudil,.rini tamamen 
dolduracak Ariş firmaları da bulun· 
mamaktadır. Ariler tarı.fından Yahu• 
hudi dükkanları üzerine olma eni· 
ressesi azalmışdır. Çünkü büyük Kar
lı işlerin küçük dükkanlarada şümü· 

lu olacağ ı sezdirilemiyor. Borçlan-

mış bir çok Yahudi tekstil ve Papuç 
mağazaları satıldığında, borcun kapan· 
masile geriye bir şey kalmamaktadır. 
Uzun senelerdenberi Avusturya'nın 

dahilen fakirleşmesi yüzünden Alman· 
gibi yeni sosial düşüncelerine uygun 
mükemmel modern tertibatli ve sat. 
ma mahalleıini havi dükkklinlar bu. 
lundnl!'undan yeni maıı-aza sahibleri 
büyük bir yoksuzluk karşısında 

bulunmaktadır, Mariahilfer cadesinde 
bulunan bazı büyük dükkanlar mfis· 
tesna olmak şarlile Banka firmaları 
Mağazalara paraca yardım entresse. 
si olmamıştır. parasilc veya avustur 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

HAVA YOLLARI 
lstanbul - Ankara - Adana seferleri 

önümüzdeki hazirana kaldı 

1940 da garp ve şark anadoluya 
hava yollarile bağlanmış bulunacağız 

Ankara: 3 (Hususf muhabirimizden) - Hava yollarımıııln 

esaslı bir surette tesis ve muntazam işletmeyi temin lcln hava 
aeferlerl önUmUzdekl yıl haziranına tehir edıtmlş bulunmakta 
dır. 

Memlekette hava yollarlyle j 
yolcu nakliyatı gUnden gUne 

1 
Şeh • • • d 

artmaktadır. rımız cezaevın e 
Önümüzdeki mali sene içinde iz· 1 

mir . Ankara • fsı a nl.ml ve fstanbul· · E l . k A l 
Ankara - Adana seferleri baş la mış VVe kı gece mah Um ar 
olacaktır. Gelecek sene Ankara - Dı - arasında kavga oldu 
yarbakır hava yolu da açıla cak tır . 
1940 senesinde, hava yollarımızın faa
liyeti Van'a kadar u zatılmış oiacak· 
tır. 

Bu suretle memleketimizin muh
telif mıntakalarındaki büyük şehirleri. 
miz hava yolu ile biribirlerine bal!'la
nacaktır . Bu münasebetle hava yolla
rı idaresi üç yeni ve büyük tayyare 
daha almıya karar vermiştir· Yeni 1 
gelecek tayyareler Ankara • Diyar-
bakır hattına tahsis olunacaktır . 1 

Van yolu açıldıktan sonra tayy•· 
relerimiz, fran'ın Tebriz şehrine ka· 
dar muntazam seferler yapacaklardır . 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Şehirimiz cnaevinin ağır ceza· 
lılara mahsus bir kovuşunda evvelki 
gece iki mahkum arasında bir dit 
kavgasına diğerftri de karışarak 
birbirlerini yumruk ve sopalarla 
dövmüşlerdir. Jandarmalar derlıal 
yetişmiş ve kavganın daha ziyade 
büyümesine meydan vermiyerek 
bunlan ayırmıştır . Kavgaya sebebi· 
yet vermek suretile cezaevinin sü· 
kun ve asayişini bozanlar başka ko. 
vuşlara konulmuşlardır. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 
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Siyasi Görüşler 

Ş~hıüır 1 

:::=======d. 
( ~O~CDŞLj 

Medeni 
ahlak rz'E~~zal~Ez:~ıı::E~~~Em--5iml .. limılm:l'l ... iQl!ml ........................ ,r 

Kadirli postaha
nesinde 

RUNSlMANIN V AZlFESI NEDİR ? Y angrrın çıkmasında 
kast var mı? .. w 

Muhtelif lngi 
!iz kabinelerinde 
ticaret ve iç ba. 
kanlıklarım deruh 
te etmiş olan B. 
Runsimanın , Çe
koslovakya' da ki 
milliyetler proble-

Saym lnglllz devlet adammm tavas. Kadirli postah:tnesinin üst kıs· 
mında oturan müdür Alinin odasın. 
ôa bir yangın çıktığını ve bu esnada 
geçmiş senelere ait bir kısım evrak 
la bir takım ev eşyasınm yandığını 

ve yangını söndürmek isteyeıı müdür 

minin hallini ko 
lay)a~tırmak mak 
sadiyle P r a g' a 

utu mUnakaşayı pr tik m selel r-e inhl· 
sar ttlrmek v orta Avrupa sulhu için 
tehllkell olan her tUrlU tahriklerin anUnU 
almaktır. lnglllz teşebbUsU, bu ekli dal 
reı;lrıde, bugUnkü şartlar içinde bUyül< 
hizmetler ycıpoblllr ve adlUine bir hal 
şekll ve zlhlnlerln sUkQnet bulma.,.mı sa. 
mimi surette lstlyen herke tarafından 

te~vlk dllmlye defier. 

Alininde vücudunun muhtelif ynlerin 
den yanmak suretile yaralandığını 

ve tedavi edilmek üzere Kozana 
getirilerek memleket hastahanesine 
yatırıldığını dün yazmıştık. 

•--........ -- Lö Tan'dan 

gönderil~ceği haberi, haklı olarak 
çok büyük bir alfıka uyandıımıştır. 
Bu, 21 mayıs tehlikesindenberi vu
kua gelen en mühım hadisedir ve 
bu hadise bütün zihinleri meşgul e
den orta Avrupa buhranını yeni bir 
safhay~ sokabilecek mahiyettedir. 

Fransız . İngiliz dostluğunun bü 
yük tezahür gün!erinc.lenberi mev
cut olan gerginliğin hafiflemesi his
si bu suretle teeyyüt ediyor gö
rünmektedir. Fazl9 nikl inliğe ka 
pılmadan, şu dakikada daha müsait 
bir vaziyet hası\ olduğu ve bu f n
giliz teşebbüsüniin Almanlara, B. 
Hitlerin Londrada temin etmiş o\· 
duğu Südetler meselesini de stane 
bir 5urette halletmek arzusunu fı.e 
kalbetmek fırsatım verdiği tasavvur 
edile bilir. 

Bu şekilde faaliyetler, bir çok 
defalar lngilterenin orta Avrup ... -
daki vazivete karşı kayıtsız olma· 
dığını tekrar laınış elan B. Nevi) 
Çemberlayn'in politikasına 'VC Lond. 
ra ile Paris hükumetlerinin üzerinde 
tamamen mutabık kalmış oldukları 

teskin aksiyonuna uygun düşmekte· 
dir. 

Bunca zıt tahminler, lngiliz ve 
Alman kabinelerinin maksadları 

hakkındaki bunca tefsirlere meydan 
vermiş olan son haftaların diploma 
tik faaliyetinin ilk neticesi bugün 
malum bulunmaktadır. 

Başvel,il Hıt'erin mutemedi olan 
yüzbaşı Vidman'ın Loıt Haiifaksla 
lngiliz hükümdarlarmın Parise ha
reketlerleri arift sinde yapmış oldu 

ğu hususi miilakat, lngiliz dış ba
kanının B. Daladiye ve Bone ile mü 
him görüşmelerjf B. Nevil Çember 
layn'in Almanyatıın Londra elçisi 
von Dirksenle konuşması, şu son 

günlerde B. Bonenin Çekslovakya· 
nın Paris <'!çisi B. Osuski ile yaptı
ğı müteaddit temaslar, nihayet üç 
gün evvel f ngilterenin Prag elçi i 
B. Nyuton tarafından B. Hodza 
nezdinde yapılmış olan teşeLuüs, 

işte bu son kararı intaç etmiş olan 
muhtelif merhaleler bunlardır. Lon 
dra ve Parİ5İn önceden üzerinda 
mutahıp kalmış oldukları bu karar 
umumi bakımdan, ancak memnuni· 
yetle karşılanabilir. 

Bu teşebbüsü yalnız lngiltere 
yapabilirdi, çiinkü lngiltere, Fransa 
için vaki olduğu gibi, Çekoslovakya' 
ya karşı sarih taahhütlerle bağlı de. 
ğildir, bu itibarla da miicadele eden 
iki taraf arasında uz1aştırıcı bir nü-

fuzu müessir sıırette icra etmek için 

lüzumlu bütün hareket scrbestisine 
sahiptir. Son lngiliz teşebbüsünün 
karakteri hakkında yanılmak doğru 
olmaz. Şu dakıkada elimizde olan 
ma!umattan çıkardığımız hükme gö· 
re, lngliz hiikumeti, çekoslovak hü 
meti, çekoslovak hükameti ile südet 
Alman partisi arasında aracılık 
ederek, resmen mesuliyetini ortaya 
koyuyor değildir. Böyle bir aracılık, 
dostane bir şekilde olsa bile müs ı 
tnkil ve hükümran bir devletin ıç 

~lerfr.e kal ul edilemez bir n:üda-

hale teşkil ederdi. Fakat Çember. Posta işlerinin tedviri için he· 
!ayn kabinesi büyhk bir İngiliz siya. men Kozandan oraya bir memur 
si şahsiyetine, Kort Runsiman'a, ih- gönderilmiştir. Memur vazifeyi devir 
tilafta hakemlık etmek, bir halk şek-ı' alırken kasa mevcudunu ve demirbaş 
li hususunda karar vermek değil, fa eşyayı bir he} et huzurunda teslim 
kat iki tarafın v;ıziyetlerini yerinde i ve bu sırada bazı ııoksanlıklar gö· 
tetk.k etmek, onlarla birlikte dürüst rerek malcvk daireyi haberdar et 
bir hal şeklıı İn formüllerini anıştır. 1 miştir. 
mak, çek hükümetint- karar hüriye· Şimdi; Kozanda bulunmakta olan 
tini bırakarak, bir müşavir rolü oy- posta, telgraf müfettişlerinden bir 
nama!<:"" için çok nazik bir misyon zat oraya giderek tetkikatta buluna 
tevdi etmek niyetindendir. Bu usul caktır. Bu tetkikat neticesinde açık 
mükemmeldir. lngilter~'ylc Fransa'nm, bulı;nup bulunmadığı ve yangının 
birlikte ve israrla B. Hodza kabine· 

1 
kasten çıkarılıp çıkarılmadığı anlaşı 

sini tavsiye etmiş olmaları ancak tas Jacaktır. 

viş yetim olmaları ancak tasvip 
ohınulabilir, buhusus ki bu şekil, 

Çekeslovakya cumhuriyetinin hü
kümranisi esası prensibine itina ile 
hürmet etmektedir. 

lngiltere. bu teşebbüse girişmek· 
el, orta Avıupa meselelerinin sulh· 
yeliyle lıalline verdiği ehemiy~ti 

tebarüz ettirmektedir. Şimdiye kadar 

üzerinde çok ihtiyatla ilerlemiş ol· 
duğu bir sahada) eni bir adım atmış 
tır, ye lıakigaten de, şimdiye kr.dar 
üzerinde çok ihtiyatla ileşrlemiş ol· 
duğu biı sahada yeni bir adım at· 
ınıştır, ve hakikaten de, şimdiye ka· 
dar parlamııtoda başvekil tarafından 

yapılmış olan muhtelif beyanatta çi 
zilmiş o•an aksiyonun dışına çıkmak 
tadır. 

lng·ltere her hangi bir Avrupa 
problemi kar~ısında lakayt kalmı 
yacaktır. füı, F r2nsız-lr.giliz an-

laşmasının esasını teşkil eden tes· 
kin ve uzlaştırma politikasının ileri· 

dtki inkişafları için büyük ehemmi
yeti olan ~ ir vakıadır. Prag müza· 
kere! ri höftalardanberi ~üıünceme-

dedir, ve südet almanlaı mm şimdi
ye kad:u göstrrm;ş oldukları inatçı
lık yüzünden bir çıkmaza girmek-

tedir. B.ıgürıklı şarll r içinde, ancak 
ihtilafa yabancı ve buhranın doğur
muş olduğu tiiı lü ihtiraslara uzak lıir 

nüfuzJıır Kİ müzakerenin bir çıkar 1 

yola girmesi ve karşılaşan terzileri 1 
yaklaştırmak işini ko'aylaşhrnrak her-

kesin kabul edebilec ği hır hal ş k 
lin·ne varabılirdi. Hodza kabinesi· 1 

nin parlanıentoya arzedeceği milliyet· 

\er statüsü yalnız ekseriyet paı tileri 
tarafından kabul edıldiği takdirde, 

südet Almanları sistematik bir mu
hafelete çekecekleri ve ademi mer
keziyet reformlarının tatbik mevkii
ne konuluşundan sonra da aksiyon
larına devam edecekleri cihetle da
va halledilmiş olmıyacak ve buhran 
her dakika yeniden baş gösterecek
tir . 

Lord Runsiman'ırı tavassut ve 
tavsiyeleriyle elde etmiye Ç'llışaca 

ğı, sü let almanlarınınn kati bir sta· 
lÜ formulüne kayıtsız ve şartsız ilti. 
haklarıdır. Samimi bir iltihak ki on 
ları istikbal için teahhüt altına soka· 

c:k v~ uzun bir dev~e için • karışık- 'ı 
lıga nıhayet verecektir. Lort Runsi 
man'rn misyonu, bu kadar acı bir şe
kilde münakaşa edilen ve Çekoslo-
> \ak ya r.ın dış f olitıkasına milli mü-

Belediye çocuk 
ınutahassısı 

Şehrimiz belediyesi çocuk müşavere 
evi mııtahas!-iıslığına tayin edilJiğini 
yazdığımız doktor Nihal Bayat vazi 
fesine ba~lamıştır. 

Doktoı Nihal; çocuk hastaları 
tatil günleri haJ".iÇ olmak üzere her 
gün mesai saatları içinde belediyenin 
altındaki muayenehanede kabul ve 
tedavi edecektir. 

Sıtma mücadele kursu 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de mektepten yeni çıkan sivil ve as 
keri doktorla,., şehrimiz sıtma ensti 
tüsünde ders göreceklerdir. Kırkbeş 
gün de\lam edecek olan derslere 5 
eyful 938 tarihinde başlanacaktır. 

Belemedikte bir yangın 
başlangıcı oldu 

Bozanlı nahiyesinin Belemedik 
istasyonunda makas başınna loko 
motifden otlara sıçrıyan kıvılcımdan 
yangın başlangıcı olmuşsa<la ctraf ına 
sirayetine meydan bırakılmadan sön 
dürülmüştür. 

Fazla kaçırmış 
Mustafa oğlu lbrahim adında 

birisinin rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş olduğu görülerek yakalan 
mış ve hakkında kanuni takibat ya· 
pılmıştır. 

Parasını çalmışlar 
Güzerin köyünde oturan Meh 

met oğlu Ôzata, evinin bacası yıkıl 
mak surctile odada • ulunan sandık 
içindl"n onsekiı lira parasil • üç ka
lıp sabununun meçhul şıhıs hrafın
dan çalındığını şıkayet etmesi üze 
ı ine lahkikata b;ışlanmıştır. 

dafaa"ına istikialine, hükümranisine 
temas eden bütün meseleleri müza· 
kera harici bırakmak neticesini doğ· 
uracaktır. Bu meseleler üzerinde ne 
bıdar dostane de olsa, bir ecnebi 
müdahalesi kahul edilemez. 

Sayın lngiliz devld adamının 
tavassutu münakaşayı pratik mesele
lere inhisar ettirmek ve orta Avru· 
pr sulhu için tehlikeli oları her tür
lıı tahrıklerin önünü almaktır. İdgiliz 
teşebbüsü, bu şekil dairesi:ıde, bu
günkü şaı tlar içiııde büyük hizmet· 
ler yapabilir ve adilane bir hal şek 
li ve zihinlerin sükunet Lulmasını 

samimi sur~tte isteyen herkes tara 
fından teşvik edilmiye değer. 

,.. ---"\ 
şn ~caı'1'cetçll®ır: 

Kise kağıtları 

Bir kısım esnafın gazete 
ve ince kağıtlardan ki e kağıt· 
lan kullandıkları ve bunların 
bir kısmının içerisine konan ye 
nilecek şeylerin kağıtların ince 

liginden dolayı yırtılıp 
döküldüğü ve yine bir kısmının 
da son derece pis ve mikroplu 
kağıtlara konuldugundan bunla
rın menedilmesi istenmektedir. 

Alakndar dairelerin nazarı 

dikkatını celbederiz. 1 ____ ....,... ____________ __ 
Tecavüz ve 

tehdidde Bulunmuş 
Reşid oğlu Niyazi adında biri

nin komşusu Yusuf karısı Elifenin 
evine girerek tecavüz ve tehdidde 
bulunc..luğu vaki olan şikayetten an· 
!aşılmış ve Niyazi yakalanarak tah. 
kikat ve takibata başlanmıştir. 

Başından ağır surette 
yaralamış 

Kozacı Ahmedin çiftliğinde Ra
mazan oğlu Mehmed, aynı çiftlikd:: 
çalışan Sakızlar mahallesinden Is 
mail oğlu Aliyi bir kavga netice· 
sinde başından ağır surette yaralı 

yat ak kaçmıştır. 
Yaralı tedavi edilmek üzere şeb 

rimize getirilerek memleket hasta· 
nesine yatırılmıştır. Suçlu Mehmet 
ehetnmivetle takib olunmaktadır. 

Yünlü kumaşlarda! 
yapılan ·ucuzluk 

Hükumet, bilhassa köylümüzün 
istihlak ettiği yünlü kumaşlarla har 
cıalem bir mal olan battaniyelerin 
de istihlak vergilerini indirmek su 
retiyle şınai mamulatımızın ucuz· 
lamasında bir adım daha atmıştır. 
Sınai mamulatın maliyeti üzerine 
mevzu vergi ve resimlerden olmak 
üzere memleketimiz~ yetişmediği 
için hariçten ithale mecbur oldu· 
ğumuz iptidai maddeler gümrük 
resmi tenzilatım bir kaç gün evvel 
yazmıştık . 

Kamutayın kabul ettiği son ka
nun, bilhassa köylü tarafından ge· 
niş miktarda istihlak olunan şayak 
larla, harcıalem battaniyelerin fiat 
farına ıı üs1Jet tesirler yapmıştır . 
Bu ucuzluğun neticelerini mukaye
seli bir şekilde aşağıya koyuyoruz : 

Eski Yeni 
fiat fiat 

Rumeli şayağı 265 235 
Çülaki 180 1ss 
Kareli Rumeli şayağı 275 230 
İngiliz şayağı 260 220 
2 Kiloluk battaniye 820 730 
Yarım kiloluk battaniye 700 630 

Dört kiloluk battaniyede yapı
lan tenzilat ise 180 kuruştur . 

Naşid Güneysu 

kültürü 
adisenin mat 

lamak tecl 
kapılmadım· e 

gazinoda, barda veya baŞ~ 
mi yerde münasebetsizlik 

1 malıki, bekçi ve polis s0 

adamı karakola davet edi) 
Davet edilen, belki sıJı 

ki suçlu idi. Fakat bir irıg• 
ilk bakışta onun çok ma~' 
olduğuna hüküm verebilir&: 

imt ina ediyordu, karak°' 
istemiyordu. Çünkü suçsııt 
da musirdi. 

Zaman zaman, s ık sık 
hadiseler, dünyan ır. her 
her gün vuku bulmakta de 
şeylerdir. 

"Suçlu., damgası yalrı 
leyenlere vurulmaz; kötü ıı: 
vukuuna sebeb olmakta b 

Yalınız suçlular değil. 
dahi; hakikatın tecellisi i<;' 
emrettiği yere gitmek ~ 
tindedir. aksi hal, yani 1 

suçtur. 
Daha mektep sıraları~ 

ğumuz hukukubeşer beya 
bir maddesi, ne kadar de 
medeni ahlak düsturudur! 
şu mealdedir. 

"Hiç bir kimse kanı.iP 
ettiği hallerin dışında . 
tevkif edilemez! keyfi elfl1 

sal veya icra edenler veY' 
ceza görürler. Fakat. J.;~ 
zası suçsuz bi le olsa, h~ 
kanuna itaata mecburdôr· 
meti halinde mücrim oıı.ır 

Asırlarca evvel söY16 

bu sözler, bugün cari kar 
sasını teşk il etmektedir· 

avusturyadaki ya
hudilerin vaziyPtİ 

çok fena 

Üniversite kimya şubesini ikmal 
etmiş olan memleketimizin yetişdir· 
diği kıymetli gençlerden hemşerimiz 
Naşid Güneysu; bu defa Almanya· 
da kimya üzerine yapmakta olduğu 
etüdünü de muvaffakiyetle bitirerek 
şehrimize dönmüştür . Tebrik eder, 
başarılar dileriz. 

Her vatandaş iyi b 
vatandat hukukunun . te~ 
bir kuvvetin vücudu ıle 
bu kuvveti taşıyan. h.er d 
mı, hususi menfaatı ıçın b 

ı menfaatı için icabında 

( Birinci sahifeden artan ) 

ya tekstil endüstrinin emtia kredisi 
ile çokdan arinin eline geçmişdir. 

Hali hazırdaki Viyana ticareti bil. 

hassa dükkanların ariş bir ele geç· 
mesi için yahudiler tarafından ttk· 
lif yapıldığında o mağazanın vaziye-

ti şekli ve her halde elverişli olup. 
olmadığı tetkik edildikten sonra sa· 
tın alana devr,.dilecek1ir. Bunlar bil
hassa. mensucat Papuç, ve hatta 
Bakkal dükkanlarında tatbik edile-

cekdir, 
Bu Ariş Viyana iktisad işlerinin 

sağlamlannıasına çalışacakdır. Sırf 

ihracat t ntressesinin muhafazası için 
Yahudi idaresi altında kalması icap 

etmiş b1:ızı firmalar için yeni bir 
usulün tatbiki iktiza edrcrldir. İh· 
racat işlerinde nüfuzu çok geçen 
firmanın eski Yahudi sahipleri veya 
memurları hariçde eyi bir maaş 
mukabilinde ayni firmanın bir Acen 
tesi olarak istihdam edilecekdir. Ma 
h1fili iktisadiyenin noktai nalarına 

göre, Avusturyada birdenbire siyasi 
değişikliklerden vukua gelen hadi
seler netict>si olarak icap eden bir 
taraftan arişleme muamelesile diğer 
taraftan Alm~n memleketlerinden 
daha ziyade İnsaflı ve çok iyi ha
reketile sevdirmiş Viyaııa'nın pek j 
eski Yahudilerin arzularına karşı bir 
muvazene ve tatmin edectk şekilde / 
en ideal bir meseleninin hallini mu· 1 

cip olac ·ı kdır. Avushırya valisinin 
yeni bir teminatına nazaran arişe 

devredilecek Yahudi dü\Ckanlara 
karşı bir Boykot yapılmasından ko-
ı umak maksadile devr muamelesinin ; 
hitamına kadar Lu kabil dükkanlara 
.. ~:m firma Yahudi olmıyan bir ele ı 
havale edilmek üzere teklif y:;ıpıl · 
mıştır,, suretinde bir levhanın asıl 1 

masına lüzum göı ülecekdir· 

Festivali başladı 1 

bilakaydüşart herkes 
kullanır. Binaenaleyh bı.I,. 

etmemek medeni ahtAk ı il 
miş demektirki, bu haleti r~ ( Birinci sahifeden artan ) 

asılmıştır. 
Festival bu yıl da bir ay süre

cektır. Bu seneki programda yerli 
ve Balkan heyetlerinin milli oyun 
ve türküleri yerine revü, operet, 
teganni, dans ve spor eğlenceleri 
konmuş, Bülkreş'in Kanasa revüsü 
angaje ec.lilmi~tir. Bu revü milletler
arası şöhrete sahip artistlerden mü
rekkep olarak 80 kişiliktir. 

Bogaz'da biri sürat diğeri muka
yemet olmak üzere enternasyonal ' 
yüzme müsabakaları tertip edilmiş· 
tir. Bu yarışlara bütün Balkanlılar, 

Mısırlılar ve yabancı devlet yüzücü
leri iştirak edeceklerdir. Spor hare· 
ketleri haftasında Festival için şeh· 
rimize gelen meşhur Amerikalı gü · 
reşçi Jm Şeri de iki maç yapacak· 
tir. 

Festivc:ı l esnasında Naşit, Hazım 
ve Behzat'tan mürekkeb bir heyete 
şehrin muhtelif yerlerinde taklit ve 
orta oyunları oynattırılması kararlaş 
mıştır. Y aı ın akşam Karagümrük'te 
orta oyunu oynanacak, Üsküdar'da 
Kızkulesi paı kında da Naşit ve ar
kadaşları tarafından bir operet tem· 
sil edilecektir. 

Hava yollari 
( Birinci sahifeden artan ) 

Buna mukabil İran yolcu tayyareleri 
de Van'a kadar yolcu taşıyacaklardır. 
Bu suretle ilk beynelmilel ha va hattı

mız kurt.Imuş olacaktır. 

Bilahare Adana - Halep ve Ada
na - Bağ-dat hava yolu için de tetkik· 
lerde bulunulacaktır. 

Hava yolları Umum müdürlüğü, 
meydan tesisatı tamamt:m ikmal edile· 
memiş olmasına rağmen, İzmir fuv
arı esnasında Ankara - İzmir ve İs· 
tanbul arasında muvakkat bir hava 
seferi ihdası için tetkikler yaprr.akta 
ve bu seferleı in tatbik kabiliyetini a· 
raştırmaktadır. 

Hava yolları İdaresinin, •ıwydanda 
yaptırmakta olduğu yeni hangarla U
mumi müdürlük binalarının inşaatı 

daima "suçlu,, olmaktan 
Bizim kanunlarımıı b; 

larımızın çizgisi, bizinı r 
eseridir. Bunun için kall"r 
kanuna hürmet etmek b0 

vazifemizdir. ~ 
Eu düstur dışına çı 

"suçlu,, olmakla kalmaıg 
nn gözünden de düş~~O 

Medeni ahlak kult 
ğa çalışmak IAzımdır. O 
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Filistin 
- Birinci sahifeden 

1 

olarak yakalanmıştır: p 
Galilede Tabur dıı . 

askerleri Arap çeteletl 
bir müsademe yapmışlııol' 

Bu müsademede 1 

öldürülmüş birçokla~ı·b t 
külliyetli mikdar da sılıt 

I
~ 1 

ÇOCUK HAS'f!,~ı 

1 
MÜTEHA5"' 

Dr. Niha!Jı 
Adanaya ge 

Hastalaı mı hergiİ11 
1s 

paşa ham karşısında ~ 
rada hususi muayeııe 1 

,sıtl" 
saat 14 - 18 ar 
bul eder. C. 

hayli ilerlemiştir. Ha~S'11;11 
kadar tamamen bilrtl 1ş.., 1 

· teı·· ni hangar en son sıs 
izdir ve dördü büyii\ıır 
sekiz tayyare alabilece .11 

l ~ıc 11' Umumi müdür u . ,.c 
b·tm1ş ' ci katı tamamen ı ııf 

~ın inşaatına başlanrn1ş ~' 
nm birinci katı A~J.:ar:ı d 
nu binası ve ikincı kll ~~ıı 
müdürlük dairesi oıa:de~ 
binasında gelen ve gı ~ 
her türlü ihtiyaçıarııı;~ı~ 

modern tesisat buJurııı' 
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Türksôzü 

Adana birini icra 1 

memurluğundan: . 
Abdullah kızı Ayşeye borçlu Ha 1 

cı Yakup oğlu Selimin Paşa köyün. 
de vaki, 
No 30 Tarihi: T. sani 934 Köyü: Pa ı 
şaköyü cinsi tarlanın dörtte biri 
dönümü 300 Hududu: şarkan Ça 
nakçı köyü yolu Garben Kilise kö· 
yü yolu şimalen Hacı Ahmet savar 
cenuben Hacı Yakup ağa. 
No 31 tarihi T. sani 934 köyü Paşa 
köyü cinsi tarlanın dörtte biri Dö
nümü 430 Hududu. Tarikı am ve şif 

ve tarik 1 

Borsa Başkanlığından: 
Orta mektep mezunu ve asker

liğini yapmış olanlardan imtihanla 
iki kontrol memuru alınacaktır. im
tihan 13. 8. 938 Cumartesi Saat 
1 O da Borsa binasında yapılacak

tır. Talip olanların imtihandan ev
vel aşağıdaki vesikaları istidalarına 

bağlayarak Borsaya vermiş olma 
ları gerektir . 

1 - Hüviyet cüzdanı suıeti 
2 - Mektep şahadetnamesi 
3 - iyi hal kağadı 
4 - Askerlık vesikası 
5 - Yeni harflerle okur yazar· 

lık vesika;ı 
6 - Bundan evvel çalıştığı yer· 

)erden aldığı Bonservis 
7 - Sıhhat raporu 

Sahife 3 

Seyhan defterdarlığından: 

Abdioğlu köyü Tarla 
" .. 
.. " 
•• " .. .. 
.. " 
" .. 

Yılanlı mezrasın 

Karasoku kunduracı 

" .. 
" 
" 
" 
" 

çıkmazı fevkani tahtani 
dükkan 

Miktarı 

Hek 
6 
6 

14 
12 
27 
6 
8 

M.Murabbaı 

7145 
306 

6555 
3554 
1001 
7800 
2556 

Beher dekarının muhammen 
65 
65 
60 
60 
60 
60 
50 

Bir senelik muham-
80 men ıcarı 

Yukarıda köy ve miktarı yazılı ydi kıta tarla hizalarında göste· 
rilen muhammen icar bedelleri üze.inden iki seneliği, dükkanın bir se
neliği açık artırmaya çıkarılmıştır isteklilerin 20 ağustas Cumartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk teminat akçasile defterdarlıkta toplanan 
komisyona gelmeleri. 4-14 9610 

Pi yer Fon ten 

No 32 Tarihi T. sani 934 köyü pa
şa köyü cinsi tarlanın dörtde biri 
Dönümü 106 hududu. şarkan şehir 
yolu garben sahibi senettarlası Şima
len Mustafa tarlası Cenuben ağdam 

imtihan hakkında malumat al
mak isteyenlerin Genel Sekreterli · 

American College 
Erkek Lisesi 

Tarsus 
Amerikan 

' 

Artık akşam oluyor, hava kara 
11Yor, etrafa bir hüzün çöküyor. A
hçlar, birer hayal gibi görünü-
Yor. 

Dömer, baltasını o~.ıuzuna atıyor, 
Yavaş yavaş yürüyor. Çalıla·a. di· 
kenlere ehemmiyet vermiyor. Karan 
lık gittikçe artıyor. Uzaktan bir ışı· 
tın parladığını görüyor, Köye yak
laştığını anlıyor Duruyor, uzun uzun 
düşünüyor. Sonra, bir şeye karar 
Verıniş gibi görünüyor, Ve hızlı a
~~ınlarla yürümeye başlıyor. Çiftli
~n etrafındaki çiti atlıyor, kapıyı 
ıtıyor ve içeri giriyor. 

Hepsi oradadır. Nikahı kıyacak 
olan noter. Koman ailesi, kız tarafı .. 
Jaklin, mahzun mahzun oturuyor. 
Masanın üzerinde bilur bardaklar ve 1 

ş~ınpanya şişeleri var. Bunların gö- J 

tunce çileden çıkıyor, divane ve dö
nüyor, 

- Niçin geldin ? işin ne bura
da? .. 

Dömer cevap vermiyor. Çiftçiyi 
~Öğsünden şiddetle itiyor. Noterin 
0nündeki kağıtları alıp ateşe atıyor. 
Jaklinin yüzü sapsarıdır. Hayret ve 
korku ile sevgilisine bakıyor. 
. -Yay, cüretkar katil.. Dur, ben 

Şıındi sana haddini bildiririm .. 
ihtiyar bu sözü söyledikten son 

~a duvarda asılı av tüfeğini almak 
ıatiyor, 

Katil 1.. Bu kelime bir kırbaç te. 
siri gö5teriyor. Sonra, ihtiyar tüfeğe 
~atılıyor. Dömerin gözleri bulanıyor. 
altayı tutan kuvvetli eli kalkıyor. 

~anki bir meşe ağacını devirmek 
;stiyormuş gibi şiddetle indiriyor. 
lk evvel çifçiyi, sonra karısını yere a . 
kcrıyor. Hazır bulunanlar, bağrışarak 
k açınağa başlıyorlar. Arkalarından 
. oşııyor. Nıhayettekine de bir balta 
'.nkdiriyor, Jaklinin nişanlısı, kafası 
ı . 
Z 'Ye ayrılarak yere yuva•lanıyor. 
avalJı kızcağız bayılmış, ocağın ya 

1 
•na düşmüştür. Dömer, onu kolla

'..1nın arasına alıyor, yavaşça yatağın 
ıı~ . A crıne bırakıyor ve sonra çıkıyor. 

kır adımlarla çiftliğine dönüyor. 
Jandarmalar, kenc!isini tevkife 

?.eldikleri zaman onu bir masanın 
On" 
b Unde, başı elleri arasında ağlar 
Ulııyorlar. Hiçbir şey söylemiyor, 

~ukavemet göstermiyor, Ellerini 
elcpçeye uzatıyor. 

Sorgu hakiminin huzurunda bir 
Şey . k' ·b· ın ar etmiyor. Yakayı olduğu 
Rı 1 anlatıyor. Müdafaa için hangi 
•":Ukatı istediği sorulunca benim is· 
ınuıı. 1 Verizor .. 

" .- A .. , da böyle bir avukat yok. uu 1 • 
sıın de yalnız bir noter var ... 

ki .Diyorlar. Zabıt katibi, sorku ha 
tır~ıne benim Pariste olduğumu ha· 
llt"~tıyor. Bir telgrafla, Dömerin 
ki~· afııasını kabul edip edilmiyece 

1 sordular. 

• * * 
Bu !rene atladım. A ... ya gittim. 
kif~uk b'.r heyecan içindeydim. Tev l 
La,. anenın kapısında biriken halk 

ı1ırıyord "K h 1 1 Efk' ıı n u: a ro sun .... arı 
' Urıı' • 

duğ 1Yenın tamamile aleyhinde ol-
llt(ı~nu anladım ve kendisini nasıl 
ba 1 af;ıa edebileceğini düşünmeğe 

f adım. 

tarikı 
Aşk yüzünden mi?. Peki, fakat No 33 tarihi T. sani 934 köyü pa· 

ya eskiden yapıl.n hırsızlık ve ölü- şa köyü cinisi tarlanın dörtte biri 
me teşebbüs!. Müddeiumuminin bu· Döniimü 100 hududu tarıki am 
na : "Hayıı 1 Bu cinayet kasdile ya- ve yakup ağa ve Hacı Ali. 
pılmıştır ... Mukabelesinde bulunaca No 11 Tarihi K. evvel 333 k<iyü 
ğı .. mub~kkak ... Herhalde ma~nunu . Poşa kövü cinsi tarlanın dörtte biri 
gormeyı ve mudafaamı ona gore ha- Dönümü 400 huduJu ş ukan şif ve 

zırlam.~zı ~uvafı.k ~u.ldum. 1 Şefika Hanım garben lsa ağa oğııl-
Hucresıne gırdığım zaman Fran I ları Mehmet ve Şilrekası ve kısmen 

sua Dömer çılgın gibi yerinden fır· Mehmet emin ağa Şimalen ve cenu-
ladı, ellerime sarıldı. Bulanı gözleri- b T 'k m en arı ı a . 
ni yüzüme dikti Bir şey söylemiyor 
d B t d " d l'k ı d >.'fd' Takdir edilen kıymet. 11 Nolu u. u, anı ııo;ım e ı an ı e,.ı ı. . 
B- b"t" d ğ' · t' B 1 a tarlanın beher dönümüne (12) !ıra us u un e ışmış ı. oy anmış, - h .. 
· · d h'b' b' d 1 ve 31 32 Nolu Tarlaların be er do-zım ve ıra e sa ı ı ır a am o · • 

Ç h · d b' k t'l b' nümüne (15) lira 30,33 Nolu tarla. 

ğe muracaatları . 
4 - 5 9608 

artırma bedeli muhammen kıymetin i 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is Dersler 27 Eylulde başlar. 
ti yenin alacağına rüçhani olan diğer Tam devreli lise o~duğu Kültür Bakanlığınca taşdık edilmiştir. 
alacaklılar bulunup ta bedel bun- Türkçe, lngilizce, Fransızca okurıur. Ticaret dersleri vardır. 
]arın o gayri menkul ile temin edil- Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 

9600 miş alacaklarının mecmuundan faz- 2 3 5 1 3 6 Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 
·~:·:·::.:.;·:·~·~-------..;..---------·------------------~ laya çıkmazsa en çok artıranın ta- , •· 

ahhüdü baki kalmak üzere artırma ı 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
2280 No.lu K. maddei mahsusa 

Doktor 
Satır muştu. e resın e ır a ı , ır şe. lO ı· k 

1 b h d.. .. " ( ) ıra ıy. ıir hali yoktu. Bana cinayeti ve se· arın e er onumune 
beblerini tamamile anlattı. Jaklini, met tektir edilmiştir. 
başka birisinin karısı görmiye ta Artırmanın yapılacağı yer gün saat. 

' sına binaen yüzde 75 ini bulmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. Kızılay 

İsmail Kemal 
civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı hamnıül edemiy~ctk dereceJe sev· Adanabirinci icra memurluğunda bir-; 
diğini söyledi: inci artırması 5/9/938 pazartesi günü : 

• - Burada bulunmadığınızı bil- saat 10-12 de ve ikidci artırması 
seydim sizi rahatsız etmezdim. Fa- 20/9/938 salı günü saat 10-12 de, 

kat, sizi bir daha görmek arzusun. 1- işbu gayri menkulün artırma 
dan kendimi alamadım. Vaktilı-, on şartnamesi ilan tarihinden itiba. 
üç sene evvel bana karşı pek ali- ren 1437 no. ile Birinci icra dai • 

cenab davranmıştınız. Orada ekse- resinin muayyen numarasında her· 1 

Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

ve! en yüksek teklıfte bulunan kımse 

Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
17 26 

bakılır] 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunara~ kendisinden . ev-

1 arzetmiş olduğu bedelle almağa razı !...------------------------
olursa ona, razı olmaz, veya bulun- l 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar-

1 
---------------------------------riyetle sizi hatırlıyordum. Liyakat 

1 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 

madalyasile taltif olunduğum zaman yazılı olanlardan fazla malumat al
bunun sizi memnun edeceğini dü- j mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

ş~ndü.'." ve ~ gazete p~rç~sını ke- I 1437 dosya numarasile memu-
sıp gonderdım, Bunu ıhtımal ço· riyetimize müracaat etmelidir. 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 1 yeni çıkan kanun ve nizamlar 
' ]e edilir'..lki ih~l.e ar~sındaki fark ve 1 

geçen gunler ıçın yuzde beşten he-

sap olunacak faiz ve diğer zararlar J =--------
cukça bir gurura hamlettiniz. Hayır! 1 2 - Artırmıya iştirak İçin yuka-
Hiç de böyle değil.. Bu, size karşı rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe-
hissettiğim hürmet, teveccüh ve tinde pey akçasile veya milli bir 
muhabbetten ileri gelmiştir. Şüphe· bankanın teminat mektubu tevc.li 
siz, vaktile bir katil namzedi, bu edilecektir. (124) 
gün de hakiki kı ti] olan bir ada 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
mm bu muhabbeti size şeref vere- diğıır alakadarların ve irtifak hakkı 
cek şeylerden değildir. Fakat.... sahiplerinin gayri menkul üzerin-

Dömerin lehinde şahadet ede· deki haklarını hususile faiz ve mas-
cek bir iki kişi bulmaya çalıştım. rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
Bu hususta çok müşkülat çektim. tarihinden itibaren 20 gün içinde 
Dömerin Afrika çöllerindeki hizme evrakı müsbitelerile bir'ikte memu-

ti takdir olunmuyor değildi, F akal riyetimize bildirmeleri icap eder · 
cinayeti herkesin tüylerini iiıperti. Aksi halde hakları tapu sicilile sa-
yordu. Teyz-!sinin evinde hasta ya- bit olmadıkça satış bedelinin pay-
tan ]aklini ziyaret ettim. !aşmasından hariç kalırlar. 

Kızcağız, hıçkıra hı'çkıra ağlı 4- Gösterilen günde artırmıya 
yordu. Bir ar alık teyzesi dışarı çı- iştirak edenler artırma şartnamesini 
kınca bana, her şeye rağmen Dö okumuş ve lüzumlu malı1matı almış 
meri sevdiğini, sevmekte devam ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
edeceğini ve onu bekliyeceğini söy- ve itibar olunurlar. 
ledi. 5- Tayin edilen zamanda gayri 

Bu sözleri Dömere naklettiğim menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
zaman acı ' cı güldü ; en çok artırana ihale edilir . Ancak 

- Beni mi bekliyecek ? dedi. 
Nerede ? Öteki dünyada mı ? 

Altı ay sonra A ... ya büyük bir 
kalabalık toplanmaya başladı. Pa 
ristm ve vilayetlerden gelen gaze• 
te muhabirleri kahveleri dolduru 
yordu, Adliye birıasına hususi te1e 
fon hatları konuluyordu. 

Dömer ve ben çok müşkül bir 
vaziyrte gelmiştik. (Bordo) dan ye· 
ni bir müddeiumumi gelmişti. Eski 
müddeiumumi başka l..ıir yere tayin 
edilmişti' 

Herhalde yenısının kendisirıi 
göstermek isteyeceği iddianamesi
nin biraz şidd.tli olacağı mubak· 
kaktı. 

Yeni müddeiumumi, elli beş 
yaşlarında ve Adliyenin pek müm 
taz memurlarından birisiydi. 

Dömer beni her görüşte elime 

sarılıyor ; 

- Aman üstad, diyordu. Başı 
mı Giyotinden kurtar. Başka birşey 
istemem. Guyana gidince kuıtulnıa
nın çarelerini ben bilirim. Jaklin de 
emlakini paraya çeviı ir, gelir, beni ' 
bulur. 

Benim de istedigim buydu. Fa 
kat hiç ümi:I etmiyordum. Çünkü 
yeni müddeiumumi çok sert, çok 
katı yürekli ve ciddi bir adamdı. 
Her şey~ müdahale ediyordu. Şa· 
hidlere sual sormama bile müsaade 
etmiyordu. Daha ilk celsede biri
birimize adeta hasım olmuşt11k. Ba
na dik dik bakıyordu. 

J~klin mahkemeye gelmedi. '( a· 
taktan kalkamıyacak derecede has
ta olduğuna dair tabib raporile 
tııhriri ifadesi okundu. 

SONU VAR 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· K b dd 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Türk Ceza anununun azı ma e-

(Madde 
133

> lerini deg" iştiren kanun 
Gayri menkul Yukarıda gösterilen 

tarihlerde tarihinde Adana icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
ğöstrril<n artırma şartnamesi daire 
sinde satılacağı ilin olunur. 9611 

Satılık ev enkazı 

Çı arlı mahallesinde Asfalt · 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Aşk Gençlik 
Fi 1 m i 

Zevk 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşan1 

Sinemanın yeni ideal iki çifti 
MARGARET SULLIV AN ve 

JAMES STEWART 
ın büyük bir kudretle yaşattıkları 

zevkli, güzel, ve doyulmaz bir aşk 
ve ihtiras filmi olan 

SEVİŞTfGtMIZ 
ZA~ANLAq 

Sürükleyici bir mevzua sahip 
nefis eseri sunuyor. 

ilaveten : 
Paramunt Jurnal 

Gelecek program : 
SEVGiLiDEN GELEN 

Gaby Marley - Jean Gabin Jean 
P. Aumont'nın yarattıkları 

Henry Bernştayınm şaheseri 

9601 

Kanun l\o. 35.31 Kabul tarihi : 291611938 

f\eşri tarihi : 16 Trmmu:z 1938 

- Dünden artan -
Cümhuriyeti ve 159 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı . Türklüğü 
veya Büyük Millet Meclisini vrya Devletin askeri veya emnıyet veya 
mubafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler hakkında takibat yapıl
ması Adliye Vekaletinin iznine bağlıdır. 

Madde 161 - Harb esnasında ammenin telaş ve heyecanını mucib 
olacak veya halkın maneviyatını kıracak veya düşma~ karşısında mem
leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, mubalagalı veya maksa~ı 
mahsusa müsterıid havadis veya haberler yayan wya nakleden. veya mıl· 
li menfaatlere zarar vererek her hangi bir faaliyette bulunan kımse beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cnasile cezalarıdırılır. 

Eğer fıil : . . . 
1 . Propaganda ile veya askerlere tevcıh olunarak ışlenmışse, . 
2 . Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma neticesi y.ap.ılmışsa verı-

lecek ceza on beş seneden eksik olmamak üzere ağır hapıst'.~· 
Eğer fiil, düşmanla anlaşma netıcesi işlenmiş ise cezası muebbed ağır 

hapistir. k · · hl'k 
Harb zama~ında düşman karşısında milletin mu avemetını te ı eye 

maruz kıldcak şekilde kambiyoların tedavül kıymetini. düşü_rmeğe veya 
- veya hususi kıymetli evrakın piyasası üzerinde bır tcsır yapmağa 

resmı d I k .. 
matuf hareketlerde bulanan kimse beş sene en aşağı o mama ~zere a 
ğır hapis ve üç bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıle ceza· 

landırılır. 
neticesi yapılmış. 

neticesi işlenmişse 
Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma 

sa ağır hapis cezası on seneden ve Jüşmanla anlaşma 

on beş seneden aşağı olamaz. 
Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında işlenmiş olursa failleri hak· 

d d .. .. k d indirilmek su· kında tertib edilec•k cezanın yarısın an ortte uçe a arı 

retile hükmolunur. . . . 
Madde 173 - 127 nci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarıle 138 ıncı 

dd . 4 .. fk d l'>8 140 143 ve 161 inci maddelerde ya-ma enın ncu ı rasın a ve ~ , , • . . . . 
zıh cürümler hakkında takibat yapılması Adliye V ~kaletınd en ızın ve rıl-

mesine bağlıdır. · ' d' k .. 
Ceza Kanununa göre harb zamanı tabirinde harb . ilan e ılıne sızın 

1 fili muhasama dahil olduğu gibi eğer harb vuk1Ja gelmışsP seferbeı lık za

manı da dahildir. 

- Sonu Var - 9583 



1 , 
Sahife : 4 
« cm:- .... ..E" 

BELEDİYE İLANLARI 1 -----, 
l 

I - Gazoz nakliye işlerinde kullanılmak üzere bir adet fabrika lca- ı 
roserili 615 kiloğram faydalı yük taşıma kabiliyetinde kamyonet açık ek- 1 

s :ıı me suretıl • sat ın alınacaktır. 1 
n - ihalesi ağustosun 11 inci perşembe günü saat onda Belediye 

encü'.lleninde yapılacaktır. 
llI - Muhammen bedel 1400 lira, Muvakkat teminat 105 lirc1dar. 
iV - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lsteyedlere parasız veri 

lir . 
V - f steldilerin muayyen gün ve saatte belediye encümtnine müra· 

caatlaıı ilan olunur. 26 - 30 - 4 - 7 9571 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

&SSG&&L ::ı 

Kumbar~~ btri 
1 '!. 

TlJRJCjY! 
CUMHV IİYS11 

ZIRAAT:BANICAm 
2 

FORT 

1 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddeainde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticaretbanesidir , 

Telgraf adresi : BAŞECMEZ 
9490 

Telefon : 168 
24 80 

Devlet Demir yolları 6 ıncı iıletme komisyo- · 
nundan: 

Mersin istasyon büveti ile F evzipaşa iltasyonu Büfeli ikqer yıl müd· 
detle kiraya verilmek üzere pazarlığa konmuştur. Pazarlık aşatıda göste. 
rilen gün ve saatler~• Adına :fa işletme müdürlütü bioasınm= yapdacak 
ve ayn ayrı ihale edilecektir. isteklilerin 938 yıh ticaret odasa veıika" 

büfe veya büveti işletmeye ehil oklupna dair ~lediye ebliyet, nUfus bü 
viyet ve eyi ahlak vesikalarile kati teminat akça11 veya banka mektubu 
ile pazarlık saatından bir saat evveline kadar komisyon reiılig'İne müraca• 
atla muvakkat teminatla artırmaları ve mali iktidarlarım gömrir ka 
naatbahş vesaiki de bera~edt!rinde bulundurmaları • 

Bu iki işe ait şartname ve mukaveleler mezkur istasyonlu fefliklerine 
ve komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz olarak göriitür. 

Muhammen bedel Muvakkat te. Kati te. JMzarllk gün t•. 

F evzipaşa büfesi 
Mersin büveti 

9569 

Lira Lira Lira 
240 18 36 1&8 38 Qarşaaba 
200 15 30 11-8-938 perıem 

ınt 11 be 
26-30 4-6 11 

---~---------- l ı v:wı .... ~ 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

DOKTOR 

• il 

Tabiahn büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir._ 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

ıLICA YA gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzindtn 
n.üstt fıt ve mesut olmuşlardir . 

~azinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Ba 'kaliyesi, Berberi vardır. 

Her tlirlü esbabı istirahat mükemmeldir her şt-y UCUZDUR 

Tiren iicretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
" • Taş Odalar 125 tfr. Fazlasından fark 
" " Birinci Baraka 75 

alınır. ikinci 50 1 " .. 

Hususi Banyo 30 

\ 
Bir kişi ücreti, gün-

Umumi Barıyo 15 de iki defaya kadar • 

Yazın Çiftehana gel mi yenler kışın ağrılardan U) uyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayımz 

iki. g. 5 - 18 9579 

-----------------------------------------------J 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları müteflassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil e\lİ 19-30 9531 

Mersin Beled~yesinden 1 

Belediye ihtiyaca için açık ek
siltme surctite satın alınması karar. 
laştırılan 10 Ton Sulfat dalomin ve 
üç tüp Klor gazın satmaya talip 
bulunmadığı cihetle ihale müddeti 
011 tün uzatıldıtı halde yine talip 
çıkmadıtından dolayı pazarlık su 
rttile satın ahnmaya karar veril
miştir . 

Talip olanların pazarlık yap· 
mak üztre 10 - S - 938 Çar
ıarr.ba günü saat 11 de Beltdiye 
dairesinde teşekkül edtcek encüme· 
ne müracaat eylt mtleri ilin olunur. 

9609 

Doğruluk Fabrikasın
dao: 

[)otruluk F llbrikesmda pamutu 
olanlara 

Geçen sene mahsulünden olan 
pamuklanmza bili kaldırmadınız. 
1 Ağustos 938 tarihinden itibarm 
bunların sigortalarını yenilemiyece
limizden vaki olacak biç bir zara 
rın mesuliyctini kabul dmeditiınizi 
ve koçanlann aı kaa1111fa yazılı umu 
mi ıırtlarıauz veçhile katdmlmıyan 
her balya pamuk için yevmiye on 
lcuruı ardiye alacatJmıza ilin ede 
riz. 

Müjde 
Adanada Abidin paıa caddesinde yeni yıpl.n it banlma kartı~mda 

78 numaralı dotruluk evine müracaat edildikte tcirahk, Hblak evler , 

Döfriılak evi 
7-15 9581 

1 

ı' 

4 Atusto 

Adana Pamuk Üretme Çi~ müdürlijğünd 

1 - Müeuaemizin afAlıda cild ve miktarlanle muhammen la 
leri yazalı Şubat 939 gayeline bdar olan yama maddeler ibtiyaa 
zarf 11111lile ekli.itmeye çıkuılllllfbr. 

Cinai Miktarı Faat Kıymeti 

Gaz 1600 Tenle 280 4480 
Mazot 3200 • 145 4640 
Benzin 700 • 305 2135 
ValvaliD 110 • 680 748 

. Vakum 3500 Kilo 40 1400 
Gres 600 • 24 144 

Yekun 13547 

2 - Yanıcı maddelerin bedeli (13547) lira ve arvakkıt 
(1016) lira (3) lruruıtur. 

• , 
, 
, 
• , 

3 - Ebiltme pamuk üretme çiftliti müdürlütünde ve komisyoll 
zorunda 12 - Atustos - 938 tarihine miisadif Cuma günü aaat 11 
yıpılacakbr. 

'4 - Taliplerin ıartnameyi bedelsiz olarak üretme çifliti müdür 
den alabilirler. 

S - lıtek&Jerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
tuplarHe Miieiue1e midürlütüne miii'-•tlan. 

27 - 31 - 4 - 8 9580 

Adler .. Singer •• Adler 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
isikletlerimizi ucuz ve ıık 
Bebek arabalanmızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Bqeğmeı 

26-80 

60Pll5AQA ~·~ 
4 
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