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FRANSA, HATAYll DELE ESi AROYU 

o 

•• 

Paris Ankaraya her türlü vadi bilfiil yapacak 
TÜRK HÜKUMETi TARAFTARLARI BiLA -
KAY D Ü ŞA R_T_H_i M_A_Y_E_ 

[ 3 Haziran - Türksözı.ınün Berut 

Suriye Fevkalade Komiseri Kont dö Martel bu
gün Havas ajansı muhabirine şu beyanatta buluna
ı ak demiştir ki : 

muhabiri telgrafla 

• 

EDiLECEK 

bildiriyor] 

1 

1 

1 

- "Hataydaki sivil makamlar selahiyetlerini bu 
sabah Askeri makamlara devretmişlerdir . Şimdiki 
))elege Garo azledilmiştir . Yerine Binbaşı Kole 
tayin edilmiştir. Bu zat idari işlerle ordu kuman
danlığını ayni zamanda tedvir edecektir . Bu karar 
Yüksek Komiserlikçe, Türk-Fransız dostluğunun 
selameti namına verilmiştir. Bunun gayesi, Türk
Fransız iş birliğinin femjni ve cemaatlerin hakla· 
tını serbestçe kullanmalarına imkan vermek husu
sundaki arzunun neticesidir.,, 

. . 1 

Antakyadan bir ıtranu, 

Salahiyettar mahfeller, bu karar için,hadiselerin 
azalmasına rağmen Türk hükumetine, Fransanın, 
taraftarlarının himayesi hususunda her dürlü vaadi 

yapmakta ve Türk-Fransız dostluğunun idamesi
nin kıymetini tebarüz ettirm ktedir;demektedirler. 

İngiliz meclisinde Türk - Fransız ihtilafı 

İngiliz başvekili Çenberlayn diyorki! ı 
f:ransa dostumuzdur; ama Türkiyede 

feda edilemiyecek bir dosttur 1 

E 
1 

-l''Tilrkiye - Fransa gerginligi 1 

onkkatıer: 

Asfalt caddenin 
çocukları 

G.lzetemizin 20 temmuz 937 
tarihli suyısında şu aşağıdaki 
yazıyı yamıış ve ogündenberi 
hiç bir §eyin değışmemış ol· 
duğunu görerek yine bu y_a· 
:ıyı olduğu gibi koymak nıec· 
burı yetinde kald<k: 

1 

tı' 

vlenme yaş arı ni izale çaresine bakmalı' 
niçin indirildi ? .,, 

Londra: 3 (Radyo)·- Avam kama rak hadiseleri ir.ah etmişlerdir. En ni 
A sfalt cadde Adananın en 

işlek sokaklarından birisidir. 'j 
Bilhassa yazın şehrin yarısı 

a· Hükumet projeyi 
kamutay·a verdi 

i . Ankara : 3 - Kadın ve Erkek 
!11 ~ın ~vlenme yaşlarını tayin eden 
ı 1 Cdcni kanunumuzun 88 inci madde

~ ili dejtiştiren kanun projesini hükumet 
ııııuııutaya vermiş bulunuyor. Yeni 

ıf adde şudur: 
) "~- Türk medeni kanununun 

rasının son toplantısında lııgiliz dahi hayet kursüye gelen başvekil Çember 
layn demiştirki: li mesailinin müzakereleri bittikten 

sonra yakın şark işleri ele alınmıştır. 
Bu münasebetle Hatay meselesinden 

dolayı son :zamanlarda Türkiye ile r 
Fransa arasındaki gerginlik mevzuuba 
his olmuştur. Bir çok hatipler söz ala 

-Fransa dostumuzdur; Fakat Tür 
kiyedr. feda edilemiyecek bir dosttur. 
Hunun için bu iki hükümet arasındaki 
gerginliki izale çaresine bakmalıdır 
Buna vakıt geçmeden teşebbüs edece 
kiz. 

Frankocular iki şehri 
dün sabah abluka ettiler 88 inci maddesi şu şekild" değiştiril· 

ı' .~iştir: Erkek 17, kadın 15 yaşını 
) ~ illa) etmedikçe evlenemez. Şu ka· 

ar ki hakim fevkalade hallerde ve •• f d • •• 
s· ~Ck rn~him bir sebebe m~bni onbeş Cumhur yetçiler e Endü.lus 

~aşını ık mal etmiş olan bir erkek ve· h • 
k· d~11 °11dört yaşını bitirmiş olan bir ka. ve TerueJ cep esınde ilerliyor 

1<,;ıı evlenmesine müsaade edebilir. 
••da • ı· •in;.., d' ıı once ana, baba, veya va· 

8 •nlcnmesi lazımdır.,, 
) rur)ij;. u kanun neşri tarihinden yü
•u· IS ~e iirecekıir . 

11 ••dbır niçin alındı? 
1-l ' k 

3 • ilin k ~ ~ıııet, evlenme yaş hadleri. 
la:ı'ih Uçultülmesini mucib sebebler 
llir : asında şöylece izah etmekte· 

,, 
8a . - Türkiye medeni kanununun 

ıııci madd · . dı11111 17 
esı! Erkejtın 18 ve ka-

,. le. yaşıeı ıkmel etmedikçe ev· 
~· "ille) · r.11 b'erı esasını kabul etmiş. Muay· 

~a- ır yaştan evvel evlenmeye ce-
< Ver') • h •! k 1 mesı, er şeyden önce tabi· 
ıınunJancır. zaruri bir i!:ab'ıdrr. 
- Ge·ı i$l ık~c"i !'ah;J~de ~ 

Baraelon : 3 (Radyo) - Cumhuriyetçi kıtaat 
Teruel cephelerlnde ilerlemekte ve tarkedllmı, 
lıırl geri almaktadır. 

Salamanka ; 3 (Radyo) 

EndOIUa ve 
Olan mevzi· 

dUn iki bUyUk askeri hareklt 
yapılmı,tır. Albokader garbin· 
de Franksistler iki şehri abluka et· 
be Frankaletıer iki ••hrl ab· 
luka etmı,ıerdlr. 

Cumhuriyetçilerin bir kısmı kaç-
mağa muvaffak olmuş, bir kıs· 

mı da çenber içinde kalmıştır. 
Serülgüs dajtları da Franko Jı· 

taalı tarafından işgal cdilmistir, Ast 
orduların dünkü ~hare~eti 10 metre 
derml ğirtde 'e 15 kifoınet.rı: ge;ıi~ll· . " . -.. 
ği:ıdcd , r . 

Bir Habeş heyeti 
Romada 

Roma : 3 ( Radyo )- Bay Mu 
solini, imparatorluğun kuruluşunun 
ikinci yıldöııümü münaıebdile Ro· 
maya gelen, Habeş eşrafından oıü 
teşeJı;~il bir h~yetİ· V~nedik sarayııı-. 
da klıhiıt atJııiştir'. · .. 

bağlara göç ettiği için hemen bütün 
nakliyat ve gidiş, geliş bu cadde 
üzerinde ceryan eder. 

Bundan başka, caddenin geniş· 
liği, düzgünlüljü her halde şoförlerin 
içini gıcıklayan bir şey oldulju için 
otomobiller buradan rekor peşinde 
koşuyor hissini verecek bir sOratle 
geçerler. Sonra bisikletler için bu 
cadde bir pist halini alm ıştır. Bura 
da çeşit çeşit Sklizm canbazlıljına 
oahit olmak mümkündür. 

Elhıtsıl asfalt caddede yürümek 
bir haylı yiğitlik kArıdır. Buna raO· 
men bu cadde üzerinde günün her 
saatında , oynayan, dolaşan bir çok 
yavrucuklara rast geliniyor. Araların· 
da henuz emeklemekten kurtulmuş 
olanlar b,le çoktur. 

Bu başı bırakılmış çocukların 
her an ölüm tehlikesine maruz bu· 
lundukları muhakkaktır. 

Bu vaziyetin [ikincibif kötülüljü 
daha vardır. Perişan kıy~fet, kirli 
ve bakımsız hal\erile şehrin en bü· 
yük caddesinde oynaşan bu çocukla· 
rınhali Adanaya gelen yabancılar üze 
rinde her halde çok lehimize bir te· 
sir bırakmaz. 

• Yapılacak iş! Evvela bu çocuk· 
ları sokakla oynamaktan men etmek 
ve bunun için de ana ve babaları 
sıkıştırmak 

Sonra. aynı zamanda bir gezinti 
yeri olan bu caddede şoför ve ara 
b4cıları koşu yapmaktan men etmek. 

Sonradan saçı mızı yo l ıı~:ığ ı ırnza 
?im'dfde11 dizim:'ziı dô)fe!im _ 

Aftan Komünistler 
istifade edemiyecek 

19 Mayıs 938 tarihine kadar işlenmiş 
cürümler ilanedilecek affa dahildir 

Ankara : 3 - Adliye Encümeni 
dün Dahiliye ve Adliye Vekillerinin 
huzurile toplanarak siyası Af Kanu· 
nunu geç vakla kadar müzakere et· 
miştir. Encümen, layihadaki hüküm
leri esas itibarile kabul etmiş ancak 
layihaya sarahat ve katiyet verecek 
bazı iliiveler yapılmıştır . Bu ilaveler 
şöyle hüllisa edilebilir : 

1- Af Kanunu meriyete girdilti 
tarihe kddar aftan istifade edecekler 
hakkında mevcut eski bazı kanun 
bükümleri mucibince ceı ey an etmiş 
olan muameleler muteber kalacaktır. 

Mesela Vatandaşlıktan iskat edil
miş olan yuz elliliklerden biri mem
lekete döndüjtü zaman gaybubeti 
zamanında kendisine isabet etmiş 

alan muhtemel bir mirastan istifade 
edeıniyecek, tekaüt maaşı varsa te
raküm etmiş maaşlarını istemiyecek· 
tir. Yü~ elliliklerden ölmüş olan bi
rinin mirasçıları da kanunun neşir 

ve iliinından sonra böyle haklar ileri 
süremiyeceklerdir. 

2- Af Kanunu 19 Mayıs 938 ta• 
rihinden sonra işlenmiş olan suçlara 
şamil olmamak ve ceza Kanununun 
141-142 inci maddeleri çerçivesine 
dahil cürümlerden mahküm olanlar, 
yani Komünistler aftan istifade etme· 
mek şartile dijter bilüınum siyasf 
mahkümlar bu aftan ve bu affın hu· 
kuki neticelerinden istifade edecek· 
!erdir • 

3- Yüz ellilikler sekiz sene müd· 
detle Dede! daireleri , Belediyeler , 
Sümerbank gibi maaşlı veya ücretli 
Amme hizmetlerinde kullanılmayacak· 
)ardır . 

4- Heyeti mahsusalarca hakla· 
nnda verilmiş olan karar refedilmiş 
olanlar, Af Kanununun meriyete gir· 
mesinden sonra iki sece müddetle 
maaşlı veya ücretli amme hizmetle· 
rine giremiyeceklerdir. 
S- !stiklal mahkemeleri suçluları,aftao 

ve affın bütün hukuki neticelerinden 
kayıtsız şartsız istifade edeceklerdir. 

Çekoslovakya ile Siidet 
~ - . 
ihtilafı hal edilemiyor 
Vaziyet hala korkulu! 
Parla ı 3 -Bura alyaar mahaflllnln Çekoaıovakyedakl vazı. 

yet hakkında mutaleaaı ••de: 
SUdet mebuslardan "KOnd.,un Çekoslovakya ba,veklllne 

verdljjl notada yazllı "14., nokta, "Bııy Henlayn,, ın wKarlovlva· 

rı,, deki nutkuud11 adlattıjı '•8,, 
noktaya çok benziyor. Bunla· 
rın kabulU Çekoslovakyanın 

emlyetl ile lallf edllemazı 
Bay •Liind• un ootası: Südetle· 

rin isteklerinic hiç birinden vaz geç
mediklerini ve vaziyetinde hiç bir 

SUdet ••fi Henlayn 

ilerleyiş olmadıjtını göstermektedir. 
Londra : 3 - lngiliz hariceye 

nezareti müdürlerinden Bay «Sitrang,. 
Berlin, Prag ve Parise yaptığ'ı seya· 
hattan Londraya dönmüştür. Bay 
"Strang,. gittijti yerlerde yalnız ln
giliz şubeleriye " görüşmekle beraber 
siyasi mahafil bu seyafıata büyük e· 
hemmiyet veriyor. Müdürün görüştü· 
jtü sefirlere Südetler meselerinin hal· 
li hakkında şifahen talimat verdijti 
zannediliyor. Ayni zamanda müstem· 
leke meselesi ve bir grup misakı ya
zılması hakkında görüştüjtü de tah. 
min ediliyor: 

Söylenildijtine göre bu son iki 
mesele hakkında Almanyanın düşün· 
cesini gösterecek bir vesika Londra
ya gelpıiştir. .Mamafih h,eııüı blıll\J 

teyit ~ecele :n':ıfıtm'ıı.\ y'ol<.tu; , 

Japonya· 
harbiye 
nazırı 

değişiyor 

Tokyo: 3 (Radyo) -
İyi bir kaynaktan alınan 
malumata göre, Japon 
Harbiye Nazırı vazifeden 
alınacak ve yeri"e Gene
ra 1 Farşiko getirilecektir. 

Fransada 

Sosyalistleri senelik 
kongresi yarın başlıyor 

Paris: 3 (Radyo) - Sosyalist 
fırkası senelik kongresi ayın beşinci 
günü .ıabahı başlayacaktır. Bu kon· 
gre ayın 5, 6 ve 7 inci günü olmak 
üzere üç gün sürecektir. 

Bu kongrede ehemmiyetli mese· 
leler üzerinde durulacaktır. Bilhassa 
sosyalist fırkasının eski fırkalarla 
olan ınünasebatı meselesi de mev· 

zu'ub'abs o~a'c'ald:ır . 
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B i Buğday mahsulü Kız lisesi salonunda ı Cakacılar hakkında 
1 

A K 
Amerikada, emsalsiz bir 

izdivaç hadisesi oldu 

Bu sene 150,000 ton 
istıhsal ed ileceği 
tahmin ediliyor 

açılan sergi 

Şehrimiz kızı lisesi birinci dev
re talebeleri, okullarının salonunda 
bir eFşleri, sergisi açmışlardır Yeni dünyanın cenneti, Miami 

sahilleri, Amerikalıları hayretlere 
düşüren bir hadiseye, bir aşk faci 
asına sahne olmuştur. Misline ender 
tesadüf edilen hadiseyi, vak'anın 
kahramanı olan kızla görüşen Ame 
rikan gazetecileri şöyle anlatı} or. 
lar : 

Mehtaplı bir gece; Mimai sahil. 
!erinde plajlar, ıazinolar her taraf 
doldu .. Herkes eğleniyor, içiyor .. Ho
l ivuJun yıldızları da göz kamı.ştıran 
ğüzellikleı i ile etrafa serpilmişler
dir . 

Yalnız Metronun bir kenarında. 
figüran Mis Glari tek başına oturu· 
yor. Herku eğlenirken o derin dü. 
şüncelere dalmış bulunuyor. 

Sakın onu aşık sanmayınız; hayır 
o hiç bir zaman aşık olmamıştır. 
Bütün düşüncesi, ğü zelliğine rağmen 
az para kazanması, henüz bir yıldız 
olmemasıdır. Füsunkar vücudü, bari 
kulade güzel çehresi, sarı saçlarile 
bütün nazarlaıı üzerine toplayan Gla· · 
ri, her nedense bir sahne vazunun 
takdirine mazhar olamamıştır .. 

- Misi 
Bir garsonun nazikane revera n sı 

onu düşüncelerinden ayırıyor: 
- Buyurunuz) 
- Arzunuz? Şampanya, viski, 

kokteyl.. 
Bir kaç dakıka içinde küçük 1 

masanın üzeri şaır.ranyalaıla doluyor 
1 

Güzel kız garsonu çağırı~·or: hayret· 1 

le: ı 
Fak at, diyor, ben sizden 

şampanya istemedim .. Ben .. 
- Evet Mis, karşınızda, sol ta· 

rafta oturan bay .. 
Daha garson cümlesini lamam· 

lamadan, kızda içkileri iade> e vakit 
bulmadan masanın kenarında, beyaz 
fraldı şık, sarışm bir genç beliriyor .. ! 

Mis Glari, artan hayr<lini saklı. 1 

yamıyor, kızarıyor, lakin gözlerini 
de gencin yüzünden ayıramıyor. 

- Mis, beni affediniz.. Yalnız· 

sınız. B"n de yalınızım .. ili yanlızlığı 
biıleşti r mek: İşte sizden ricam.. J 

O da bir koltuğa gömülüyor, sö. 
züne devam ediyor: 

- Mütereddidsiniz .. Size kendi· 
mi takılim edeyim! F a::ırikator Çarli 
Flaşl 

Mis, bu teklifi reddelmek kuv 

vetini ker dinde bulamıyor . Biraz 
evvelki düşünceleri gene beynini ke 
miri yor .. 

Mehtap müzik, el rafa yayılan 
gül kokuları, içki, hurma ağaçlarının 

alyanslarla, kolko!a evl• rine dönü
yorlar .. 

Artık bayan Çarlı ismini alan Mis, 
evinde hazırlıklarla meşgul oluyor; 
gece mükellef bir yatak odasında 

sevgilisine intizar ediyor .. 
Saatler ilerliyor, geçen dakika 

kızcağıza yeni ümidler getiriyor .. 
Nihayet yatağın içinde bir hareket 
oluyor, bir feryad kopuyor: 

- Alçak! Beni aldattın .. Herşe 
yim mahvoldu .. 

Bayan Çarlı, yataktan tekrar 
Mis Glor i olarak ayrılıyor. Yalnız 
şuuruı u kayhetmiş, t ir deli olarakll 

Facia zal ıtaya aksediyor .. Fab· 
rikatör Çarlınm, erkek elbisesi ile 
dolaşan bir kadın olıluğu anlaşılı-

yor .. 
Bedbaht Mis tir hastahanede 

tedavi görürken, erkek kadın da 
evinin geniş sal olarında gazeteci 
)ere: 

- Ne yapayı " diyor) Seviyo 
ıum. Kendisine hiçbir fenalık yap
madım. Evlenmek ber.im de hak 
kım değil mi. 

Venüs'ün kı 
rık kolu 

Bir Amerikalı seyyaha 
nasıl satmış! 

Bir Amerıkalı seyyahı Yunanis · 
tandan memleketine dönerken, güm· · 
rükte mı.~yene esnasında, bavulun. 

da bir heykel lolu bulunmuştur . 
Kaçak olarak gü , n ı ükten geçirilmek 

istenen bu esrnrengiz şeyin mahi · 

Vilayetimizde bir milyon üçyüz 
bin dekar araziye buğday ekilmiş 
olup J 50 bin ton istıhsal edileceği 
tahmin edilmektedir. Geçen ~ene 
ise 80 lıin torı buğrlay istihsal edil 
mişti . 

Dağ selinin yaptığı 
bazı tahribat 

Mayısın 2 ı inci günü d ağlardan 
ani surette gelen dere sula rının Zi
raat mektebi civarındaki arazi ile 
DiLağzadeler çiftliği ve Ç~kalde re 
civarınd aki larlaları bastığını ve bu 
rada mahsulleri mahvettiğini yaz 
mıştık. 

Zarar ve ziyan tesbit edılme· 
mekle beraber suların çel:ildiği yer· 
!ere pamuk ekilmektedir. 

Berberler hakkında 
belediye in kararı 

Bazı berberlerin müşteriİt rinin 
yüzlerini traştan sonra legenlerle 
)ıka<lıklaıı görülmüştür. Bu gi 
bi legt nlerin sırl a ıının çatlaklaıı ara 
sına pislik tophdığı ve bunun sıhhi 
şeraite muvafıl< olmaJığ ı an ' aşılclı 
ğındaı ı bu gibi b erberl e ıin de dük 
kanlarıııa lavabolar koymaları bele
diye Encüm•nioce karar altını alın. 
mış ve kendilerine Eylfıl sonuna ka 
dar mühlet verilmiştir, Bu taıihten 

sonra Lavabo konrnıyan berber dük. 
kanları kapatılacaktır. 

Bu cıkşamki Gardenparti 

Türk Spor Kuıumu bölgemiz 
menfaatinı-, seçilen komiteler tara· 
fında n gii ııle rdenberi büyük bir 

1 

1 

1 
1 . 

Sergi dün Vali, Belediye reisi, 
gaz< teciler ve daire mü:lüderinin işti · 

rnkile törenle açılmıştır. Bu müna 
scbet le kız lisesini temsilen bir ta
lt!be bu serginin açılışındaki mak
sadı anlatmış, çalışmaları tebarüz 
ettirmiştir. 

Bunu müteakip Vali Bay Tev
fık Hadi Baysal kültür yolunda gö 
rülen iııkişaftan Kız lisesinin çalış · 
ma sahasıııdaki muvaffakiyetinden 
bahseımiş ve t a kdiıl e rioi ızhar et

miştir. 

Mektep müdürü de 
lışmalarrnı anlatmıştır. 

lisenin ça 

Kız Lisesi 

Talebeler için yeni bir 
bina daha kiralan!yor 

Gelecek yıl talebe tahacünıünü 
göz önünde tutarı Kültür Direktö·
lüğü şimdiden lıir başka binanın 

daha tedarikini düşünmüş ve bunun 
için de Belediyeye ait hükumet ko 
nağının yanındaki eski Adliı e bina· 
sının tutulm ası için Bakanl • ğa mü 
racaatta bulunmuştu . 

Ge'en muvaf.kat cevabı üzerine 
bu bina tutulacak , Belediye tara 

fından esas!ı bir suıette tamir ve 
bu "uretle müracaat edec~k tale
belerin açıkta kalmamasına çalışı 

lac • ktır . 
Buna göre şehrimizde iki Kız 

Lisesi bi nası bulunmuş olacaktır. 

Yarınki maç 
yeti sorulduğu zaman se: •yalı: ı 

- Ben \unu çok lıü)ük bir para 
vnerek aldım. Omır için , gümrük 1 

resmi vcımekten kaçındım ... Hemen ı 
hemen bütün servetim buna gitti .. 
Değeri hakikaten büyük. Çünkü bu, 
meşhur Veniis heykel inin kırık ko 
lu;lur .. 

zevk ve iti ı. a ile hazırlanmış o1an 
Gardenparti bu akşam Ulus par ı 

sın 
kında verilecektir. Biletler tamamen 

Yarın şehrimiz stadında Mer
Alay futbolcularile Adana Sey-

Gümrük memurları adamın nasıl 
aldatılmış o:duğunu derhal anlıyor 

lar. Venüs heykelinin kolu diye ken 
disine a<li bir nıerrııer p•rçası sa 
tılmı~tır . 

Seyyah bunu Atinada Gorgopo 
los ismın<le lıır antikacıdan :ıldığını 
söylüyor. 

Atinadaki sahte ~ntikacı ar.nıp 

satılmıştır , 

Pazar ruhsatiyeleri 

Belediyece pazar ruh~atiy,.J e rinin 

1 Haı.irandan itı bar en veri lıııesirıe 
başlarınıışlır. 

----- -
, l ulunuyor ve yapılan tahkikatta 
ada ·yı ı~ , daha bir çok Venüs kolu 
s~ttığı arıla şı'ıyor . Bu suretle , tek 
kollu, Buda h yk• li gibi yüzlerce 
~ollu bir •la ı halıne getirilmiştir . 

han spor klübü birinci takımları a
ra5ında lı r maç yapılacaktır. 

3 Hazlrıın 938 

Gökyiitü açık , lıwa hafif rüz 
gu rl ı . En çok sı.:: ık gö'gede 31 de 

1 rtce. G· c ~ l e ri en az sıc ık 14 de· 
rece. 

Polis ve Belediye şiddetli 
tedbirler aldı 

Gazetemizin diinkü sayısında 
( Bu cakaların önüne geçmeli ) lıaş 
lığı altında bir yazı yazmıj ve ken 
dilerini bilmez bazı gençlerin cad
delerde yaptıkları çirkin hareketle · 
rin önün~ geçilmesini iste miştik. 

Haber aldığımıza göre; Polis ve 
Belediye Z:.lııtası bu gibiler hakkın 
da çok şiddetli tedbirler almışlır. 

Enstitü sınavları 
devam ediyor 

Kız Enstitiisile Akşam Kız Sa
nat mektebinde 1 Haziranda sınav 
la ı a baş lanıldığını yazmıştık . Sınav· 
lar devam etmekte olup 15 Haziraıı 
akşamı bitecektir. 

Kaza Hars Komitesi 

Cumhuriyet Halk Partisi Kaza 
Hars Komitı si dün öğleden wnra 
toplanmış ve Komitenin gelecek 
yıl çalışma proğramını hazırlamı ~tır. 

Meyve fiat\arı 

Bu sene gerek şehrimizde aı ye. 
tişmesinden ve gerekse civar Vila· 
yetlerden pek az geldiğinden bir 
kısım meyve fıatla ıı geçen seneye ı 
nazaran bahalıdır. 

Ezcümle k iı az, yeni dünya (Mal ta 
eriği ) kilosu 25-30, Kaysı 20,25, 
erik 7,5 12,5 kuruştur. 

Evlenme 
• 1 

Vilayetimiz ılk tedrisat şı fı A- ı 
sım Esen kızı ikbal ile Kozan öğret· . 
menlerinden Hamit Geçtan'ın evlen 
me törenleri dün belediyed,· kültür 
direktörü Ekrem, ispekterler okul 
öğretmenleri, birçok dostları hazır 
bulunduğu halde yapılmıştır. Genç 
evlileri kutlular, daimi saadetler 
dileriz . 

Bisiklet ni çarptırınıı 

Yunus oğlu on iki yaşlarındd 
Mırza, bisikletini Mehmet k ı zı üç 
yaşlarındaki Ayşe ye çarptıı a ak üç 

gün sonra tekrar mu3ye eoirıi icap 
ettirecek derecede yaıalanmasına 

sebebiyet verdiğınden yakalanmış 
lır. 

Bir yankesici yakalandı 

Sebze pazarında Mehmet oğlu 
Kazımıo cebinden üç yüz o . ı dokuz 
buçuk kuruşunu yankesicilik su ..tile 
çarpan sabıblılardan Hacı oğlu Şa· 

h•p y• kalanmış ve hakkında kan ni 
muamele yapılmı ştır. 

gölgf'lerini döktüğü durgun deniz .. r--------------- _____ .....,_.._,.._~--~------~---------~----------~ 
Manzara ile genci coşturuyor, 1 oğu r u ; umnmiyetle her M .. t e b . s 1 e ... midlerini 1,00J liraya, sağlam tuğ 

kalplerini pek çabuk birleştiriyorlar.. kes t a r•fından bilin•n u eş 1 1 ' !alarmı 50J liraya satarak verdiği 
Beyaz fraklı gencin omuzuna yas· tecrübe edilmiş, halta parayı çıkarır ve ondan sonra tah 
1 1 1 d·ıb h esas l ı t..ır meslek haline anmış o ana sarı saç ı ı er çe d 1 ta döşemel eri kullanılmış ktreste 
re dalı d .. ··r hı gdmiş kazanç yollarından bı.r i ni 1·n- rhalc etmeğr kaıar ver miş . !un uğu z•man d• ayııı hayret ı a· 

• ar arasın an suzu en me a iatı üzerinden, ecdadımızın öune 
b t h d k l l l ff ' o·i<ü nü rı , siz ıl oluıuş lıir çöp kikalarını ge çirmiş t im. 
ın ışıklarile bir kat daha güzellrşi 1 ap e ere uu sa.ıa • d muva aıc • bezene tedarik ettiği büyük, yekpa-

yor, herk"s onların saadetlerini kıs· olmayı düşünüıüz. Fakat bazı açık tenekesinin evinizde bir gün kalma· Bir yıkıcı neclir? Oturulmasına re sütun ve mermerlerin tanesini 
• · 1 b. · ı, · 1 dd d·1 · sına lahammül edemezken bir adam · k J · k 30 40 ı· d ı k 1 kanıyor.. goz ınsan arın ır ış ı e a e ı mı ırnan a mamış, müşterı çı mıyan , ıra an, paravana aıı, · apı arı, 

yen, me~hul, menfaat temin eJtce· çıkıyor, Lütl'n şehr i n çöplerini, hem harap binaları ufak bir meblağ mu pencereleri, nadide tavaııl rı yeni 
ğini Esli tahmin elm ,diğimiz bir sa- de 25,000 !ıra gibi rr.iihim lıir 5er- kabilird<' so lın alaıak oıtadan kal olduklaıı zamana aid fiadlerden u 

k bT d J o - fak bir farkla elden çıkararak kısa hada çalışarak hayret edilecek de- vet mu a ı ın n satın a ıyor, L U IŞP dıran ad .. m deg" ıl m ? Evinizin dö-
Bir cümleyi tamamlayan üç ke- 2 OOO 1 d k d ·· dö t l in lira da kar 

recede para kazandıkları görülmek 5 . ira yatır ığına göre ·azan- küntül e ıiıı i parça paıça satacak ta zteammı.ann eadeurç.' r 
me, şampanyanın sarhoşluğuna ken· t d. cınıu d eıec,.s i de kolaylık)a tahmin L. l k k d. d .... . . 
dilerini kaptırmış olan gençleri bir· e ır. ır şey ~ r azanaca ıye uşunur, Y ' kıcılık ta çöplerin İçinden P'-

h f G'çeııle · d e bizim gazetede çı edilebi lir. Hiç kimsenin aklın a gel belki de ~cırsınız. ~avrahrı toplamak gilıi kazandı, fa 
birlerine da a azla yaklaştırıyor. ı k " " 
Gece ta tlı hulyafarla, müstakbel yu· kan küçük bir havadisi okuduğum miyen böyle kazançlı ,ir işi ·eş· Fakat size haber vereyim ki yı · kat meçhul işlerden b;ridir. 
vayı düşünerek geçiyor. zaman şaşırdım : Belediye şimdiye felrıı ck zekas ını salıip bu mutebe kıcılık <n parlak, en fazla kar geti Lakin böyle açıkgöz insanlar 

F b .k b ) . b 1 k kadar şehrin çöpleri içindeki paçav · ıe İş a.laııııııı aıkı~lamamak müm. ren işlerden biıidir. Çünkü harap yalnız bizde mi var? H•yır muhte· 
a rı ator,sa au eyın u uşma 1 10000 1· .h 1 d- k'· .. d .. ? l d k d·ı . b 1 

üzere sevgilisini eve bırakıyor ve l ra arı ' ıraya ' a e e ıyor- urımu U ' evinizi sizd•n, mesela 3,000 lirayıı lif memleket er e en 1 erıoe öy e 

t . .. d d'kl . k muş. Fakat son zamanlarda bunla- G~ne bir müdde t evvd tıi r mü I k d k d or 1·inal Lir meslek icad edip rahatça 
er esı gun ran evu ver ı erı par b , satın a an yı ıcı evı-nı· z en çı an e· d k 

1 k · · J • • ld ğ nase etle görüştüg· üın bir ev y· ıKıcı hı.çbı·r rekabet e.n i_ şesi çekme sizin t t k b" r • I B Ç r . ıı a ma ıstıyen erın çoga ı mı ve 

k ~L en1 rar ılr ~ş~yor ~.r .. l · ar 1
1 

nı- f fazla tf'klifler yapıldığını görer"k s ı boş lıulunuı> ınesleginın sırıı n ı ba . mirleri piıasada demir fi a tları yük j)ara kazanan insanlara trsadüf'edi! 
aıı uamr esının surat e yapıma· b d .. . . d · 1 d 

.. t. b I d" .d. I 1 u n an sonra çoplerı 25.000 !ıraya na tevdi dmek tedbirsiz l i ğinde bu· s, k ol uğu için 1,500 liraya, kiır. meKte ir. 
srnı '" ıyor, e e ıyeye gı ıyor ar v~ 

1 
l,iıkaç saat ŞQnra parmakl,rınd>ı .... --------..... ------... ------.------------------~-..... ...,.,!!="_-==-..... ======""""""""""'._.; 

< • 

- .5eni seviyorum! 
- Ben de .. 

.· 

("Novosti. - Zagreb, 22.5.1938) 
gazetesinden. 

Londrada akteddiği ıs -
tikrazın büyük bir kısmı -
nı Türkiye hükumeti silahlan· 
maye ( Bilhassa hava kuvvetlerine) 
ve lıir kısmını beş senelik ekonomik 
plan mucibiuce memleketin endüst
riyalizasyonuna tehsis etmsği düşün· 
mektedir. Arta kalacak olan para 
her ş eyden evvel Balkanlardaki türk
lerin memleket celbine sarfolunacak· 
tır. Bu Balkan TürklC'ri için Anado· 
lu la büyük topraklar terik edilmiş 
lıulunmaktadır. Şimdiye kadar bazı 
bu gibi iskan hareketleri yopılmıştır 
ve bıı işleri, bu günkü Başvekil Ce. 
lal B~yar idare etmiştir. Türklerin 
celbi hususunda evvelce yapılan tec
rübelerden muvaffakiyetli neticeler 
hasıl olduğundan Türkiye hükumeti 
kısa zaman zaofında Balkan Türk· 
)erinden daha iki milyon türk'ü 
memlekete celbetmek arzusundadır .• 

Bu hususta Bulgaristan, Roman
ya ve Yugoslavya ile hususi müza· 
keı eler yapılnııştır. Türkiyenin tah 
minlerine göre B-llrnn memleket· 
)erinde Türkiyeye celbtdilebilecek 
daha iki milyona yakın Türk var. 
Jır . Bunların nakli iı,:in takriben 
dört milyon hektar araziye ve elli 
milyon Türıe lira<ı tahsisata ihtiyaç 
vardır ki, bu para lngilt~rede ak· 
dolunan istikraz ile temin edilmiş 
bulunmaktadır. Türklerin nakli, se· 
nede dört yüz bin kişi olınak üze· 
re, tedrici bir tarzda icra edile
cektir . ., 

Evlenme yaşları 
- P.. rincİ sahifeden artan -

Bundan başka miislakbel k a rı ve ko· 
canın ana baba sıfatiyl e yüklenecek· 
leri vazife ve mesuliyelleri cie göz 
önüne almak lazımdır Her iki ba· 
kımdan da evlenmeye ehliyet: bir 
şa hıstan diğer şahıstan diğer şahsa 
göre değişir. Faka: bu değişiklik; 
iklimin: muhitin, hayat şartlarının le· 
sirleri altındadır. Kanunlarının ana 
hükümleri aynı esa•a istinad e'len 
devletlerin evlenme hususunda ı. yrı 

ayrı yaşlar ~ abul etmiş olmalarının 
sebeLi budur.,, 

ıo)l 

llıış 

nı 

tını 

leni 
doJı 
leri 
tıld. 

dı, 

tııi 

ın 

at 
cb 
aş 

~el 
Ca 

1•na 

Hükiimel bundan soma, mah· 
1- cınele rde yaş tashihi için açılmış O· 

lan davaların büyük b;r kısmınm ev
lenme dol ayıs . yle oldu:!'unu ta.ıih el· 
nı ekte ve bu yaş tashihi ı.leblcrinin 
mütamadiyen çoğaldığına işaret e· 
derek İstanbul ve Ankara g.;bi büyiik 
vilayet rnerke'1erinde yaş tashihi 
dohıyısiyle çabuk evlen·ne davaları
nın. urıı.urn yeküıınun yü zde sekseni· n 
ni teşk ' I e ltiğ'ine iş a ret etmektedir. 

İstanbul Elektrik 
Şirketi devri 

teslimi başladı 

lstaı.lıul : 3 - Elektrik Şirketi 
niıı d vr ve teslim muamelesi baş· 
lamış !.ulunuyor. Nafü Vekal~tinin 
bir nı e nıııru şirketin lıesaplannı tet 
kik eden teftiş heyetine iştirak ede· 
rek devre çalışılmaktad ır. 

Şirketin l\isse:brları 30 Ağus· 
tosta fevkalade bir toplantı yaparak : 
salış hakkındaki mukaveleye dair 
idare: meclisi raporunu tasdik ede
ceklerdir. 

Kiralık yay la yurdu 
Büriicek yaylasında L.ol üzüm Ü 

bir bağı, soğuk ve hususi suyu ha· 
vi ve her türlü meyve ağbçlarile 
çevrili lıir yurt kirafıktır.l~te~lileıİJl 
Doğruluk Un ve Çırçır f!lbrikasınd~ 
Saip ve Nail Özlıilc_n_ıc:J'~ münı:aat· 
lan. 9341 ' · 475. •. ~ 

.- .:: . t 
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4 Haziran 1938 

- Hikaye---------=-·---·. 

Şansı ararken~ •. 
Yazarı 1 

._ ____ aım-••-•(Nihad Tangüner -

ugün eve bir fırtına gi: 
bi girdi; merdivenlerı 
dörder dörder çıkarak 

&oluğu en üst katta aldı. 

beraber çirkin denecek kadar Çe. 
Iimsiz eir kadındı. Fakat ne çare ki. 
Ha.san Şekibin istikbalinin ufku, bu
na katlanmakla açılabilecekti. 

Bu düşüncesi ve bu teşebbüsü 
akim kalmadı; dnhal tatbik saha· 
sına girdi! Daire müdürünün kızı Ne 
bile ile evlendiler. 

Karısı Nebile bir şezlong~ uzan 
llıış kitap okuyordu. Elindrn kitabı
nı bıraktı ve her günkü gibi , kolla 
tını açarak ona koştu. Fakat Nebi 
ı~nin kolları Hasan Şekibin boynuna 
dolanamadı. Genç adam onu bilek

ik· !,tinden tutarak itti ve nefretle mı 

Artık her münhalde mutlak Ha
san Şekip inha edilecekti. Kayın pe
deri şüphesiz damadını gözetecekti, 
Onun ricasını kırmazdı. 

ş 

tıldandı : 
- Yeter artık bu bedbahtlık l 

• 
Hasan Şekip otuz sekizinde var· 

dı. Tahsili yarı kalmış bir halde yiı · 
llıi yaşında memuriyete atılmıştı. 

Hasan Şekip evleneli bir buçuk 
ay olmuştu. Biraz daha sabır etmek 
lüzumunu hissediyordu. Kayın pede· 
rile daha samimi olacağı günü bek
liyordu. 

Hasan Şekip on senelık bir me· 
r llıurdu . Fakat, mektep sıralarındaki 

Şanssızlık, onun memuriyet hayatın· 
da da peşini bırakmıyordu. 

li On sekiz yılın on sekiz hazira· 

Bir akşam sofrada meseleyi a· 
çacak, on sekiz senedenberi terfi 
edemediğini söyliyecekti. Şüphesiz 
kayın peder buna esef edecek ve 
derhal teşebbüse geçecekti. 

•• 1nda heb kadroyu iple çekmiş, fa· 
at gelen cetvellerde o, hep muha 

!-ebe kısmının muavinlik hanesinden 
taşka bir yerde görülmemişti. Ten

e! bir memur muydu ? Hayır l 
4hil miydi ? Hayır. Çok çalışkan 
Ve iş bilir bir memurdu. Ama ne 

n ~ate ki, şans ona yardım etmi· 
Yordu. 

Yıllarca köhne muhasebe ma. 
1 ' 
asının başında başını avuçları ara-

' ş 110a alarak şanssızlığını düşündü . 
Fakat o, bir gÜ'I şunu hatırladı: 

ans , aramak lilzım. 
Neler düşünmedi. Ama düşün 

~k~erinin hepsi yapamıyacağı ş•y 
dı. Nihayet kolay gördüğü bir 

l~teye başvurdu : Daire müdürüne 
IQlııl etmek . 

Bunun çaresini de buldu: Müdü · 
n kızı Nebile ile evlenmek ! 

0 • Nebile 30 luk dul ve bununla 

k· 
ı 

a· ........ 

• 
Hasan Şekibin her günü büyük 

bir ümit zevki ile geçiyordu. 
Fakat bugün gel mi yen şanstan 

başka ümit kaşaneleri de yıkılmış, 
mahvolmuştu. 

Hiddet ve yes içinde daireden 
fırlamış evine koşmuştu. 

• 
Hasan Şekip, şenzlongtan fırlıya· 

rak kendisine kollarını açan çirkin 
karısına, her gün büyük bir iltifat 
giisterirken, bugün onu büyük bir 
nefretle r~ddediyordu. 

Çünk:i artık Nebilenin bababası 
onun müdürü değildi; kayın pede 
rinin başka bir yere nakil emri bu· 
gün gelmişti 

O, yüksek bir mevki ararken, bir 
belayı satın almıştı: Otuzluk çirkin 
Nebilevi. 

r 
a Tan k· • Sinemasında 
e· 
a Bu akşam 

en t 
rı n fazla danslı ve en çok müzikli, sinemanın Dans Kral ve Kraliçesi 
ın ( FRED AST AlRE GINGER ROGERS ) 
h· in Lu güne kadar görülen en nefis şaheserleri 

~~- .(Filoyu takip edelim) 
in ısılsiz filmi hir Gala .)Üvaresi halinde takdim ediyor . Harikulade ve 

01 iilınemiş derecede eksantrik Danslar, ve GRET A GARBO'nun e· 
ik 
hi 

kocası Orkestra Şefi 

rı- . [ Stokoviski J 
i· o ıdaresindeki 100 kişilik ORKESTRASl'nın çaldığı çok güzel musiki 

parçaları bu büyük filme ayrı bir kıymet vermektedir. 
llıevsimin en çok hareketli, Danslı , Musiki li şaheserini bütün Sinema 

meraklıları görmeliı.lirlcr 
Prens ( BİBESKO ) bu filmin 937-938 senesinin en güzel filmi 

olduğunu söylemi~tir 

İlaveten : Güzel bir ( Miki Mavs) 

eli ~gün gündüz 2,30 da iki film birden 
:~ r aşamak hakkımdır-Filoyu takibedelim 
t ll<KA. T : Filmin uzunluğuna binaen si~ema sa~t 8,~~ da başlıyacaktır. , 
e· l' Yerlerinizi lütfen ona gere temın edınız 

s·~ 9360 

k: 
aır 

c· -----~-----~~-----------------. 

inir 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Hastahkları Mütehassısı 
~eşadbey mahallesi 'Ordu E.i civarı 

2- 30 
Savatlı 

9358 Bay Hdlil evi 

( Türksözü) Sahife 3 

--------------------~---------------------

Avizeler yasak 

Resmi darelerin elektrik 
tenviratı meselesi 

Vedat Nedim 

Turizm şubesi müdürü 

Ankara : 3 (Telefonla - Tür. 
Ankara : 3 (Teleforıla) _ Resmi kofis Turizm şubesi müdürlüğüne 

dairelerde elektrik tenvir atının tes. ı sabık matbuat umum müdürü Bay 1 

bitine dair layilıaya ruznameye alın- Vedat Nedim Tör tayin edildi. 1 

dı. Layihaya göre Vekil ve müste Encümenlerde görüşülen 
şar odalariyle kabul ve içtima sa. 1 
!onlarından ve müstakil 'dairelerin bazi işler 
riyaset odalariyle müstakil umum Ankara: 3 (Telefonla)- Dahili 

Zevkli-Neşeli-Sevimli-Güzel-Harikalar şaheseri bir proğram 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

İki büyük ve muhteşem müzik filmi birden 
1- Eli tabancalı ... GözlNi kanlı ... Yolları kesen ... Bülbül gibi öten ... 

Ünlü lspanyol Teııörü 
( DON JOZE MUJIKA ) 

Ve kalpleri Sihirleyen Yıldız ( MONA MARIS ) in fevkalade temsilleri 

( Kara Kartal ) 
2- Seyredenlerin takdir ve hayranlıklarını kazanan Aşk,Heyecan Müzik 

sahnelerile süslenmiş ve meşhur Vıyana Bülbülü ( GiT IA ALP AR) 
ile ( KONST ANT REMY - JULES BERRY ) nin kudretli temsilleri 

(CASUS AŞKI) 
müdür ve kumandanlıkları odaların- ye Encümeni mübadele ve tefyiz 
dan ve vilayet makam odalariyle , işlerinin kati tasfiyesi ve neticelen 
içtima salonlarından gayri devlet mf'si hakkına ek layihası görüştü 
dairelerindeki elektrik lenviratı 6 8 Maliye encümeni damga kanu · 
metı e murabbaı zemin sathına 100 nunda yapılacak değişikliğe dair la 

'ı ı Bugün gündüz 2,30 matinede 
1- Son Rumba 

volt hesalıile direk veya difo,orlu yihayı müzakere etti. 
lambalarla yapılacaktır. 

Bu darelercle ziya kudretinin zi
yaına sebep olan avizeler kullanıl· 
mıyacaktır. 

Resmi Daireler Arasında 
bazı İhtilaflar 

Cemiyetler kanunu 

Ankara: 3 (Telefonla) - Büyük 
millet meclisi adliye encümeni ce· 
miyetler kanunu projesinin müzake 
resini bitirmiştir. Proje bugünlerde 
heyeti t•mumiyede müzakere edile 
cektir. 

Ceza evleri 

2- Üç Ahbap çavuşlar (son defaoıarak) 
Çok yakınd a .. .. Çok yakında .. .. Çok yakınd~ .... 

Telefon 
9359 

En ünlü facia yıldızı 

( Silviya Sidney ) İn 
Takdir ve alkış toplayan en son eseri 

[ Gönül yarası J 
Sa hırsızlıkla be I;. leyiniz 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Asri 250 

1 

Ankara, 3 (Telefonla) - Umumi 
mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edil..!n daireler arasındaki ihtilafla· 
nn hakem yolu ile halli hakkındaki 
layiha Meclise verildi layiha esasla 
rına gkre bu ihtilaflardan umumi 
bütçı:ye dahil daireler arasındakiler 
arasındakiler Vekillu Heyetine se . 
çileck hakemler vasıtası ile hallolu 
nacaktır. Layihada diğer ihtilaflarda 
kimlerin hakemlik edecekleri tasrih 
edilmiştir. 

Ankara: 3 (Telefonla) - Ceza 
evlerinin müt .. davil sermaye ile ida
resi için adliye vekaleti tarafından 
yeni bir proje hazırlanmıştır. Proje. 
nin, meclisin bu devresinde, kanuııi 
yet kesbettııilmesine çalışılacaktır. 

~~----~~~-------~~--------------------------

Avusturyalı profesörlerle 
müzakare başladı 

Ankara, 3 ( Telefonla ) - Vi 
yana Ünivers;tesi protesörlerinden 
radyolog Sgalitzerin lstanbul Üni 
versitesine gelmesi takarrür etmiş 
tir. Mukavelesi bugünlerde imzala
nacaktır· Bundan başka bazı Avus 
turyalı profesörlerin de üniversite 
mize gelmeleri için müzekkerelere 
devam olunmaktadır. 

Maarrif vekilinin 
Seyahati 

Ankara, 3 (Teltfonla) Maarif 
Vekili bu ayın ortalarına doğru Şark 
vilayetlerimizde bir tetkik seyahati 
ne çıkacaktır. 

Bu arada Diyarbakıı, Elazığ, 
Van ve Erzuruma uğramaları muh 
temeldir. Hefakatinde Vckalat iltıi. 
gelenlerinden bir ?ey<'t .bulunacak 
V anda kurulacak Üniversıte hakkın· 
da tetkôklerde bulunacaktır. 

Van Üniversitesi hakkınd<oki ha 
zır!ıklara devam olunmaktadır. 

Basın birliği kanunu 

Ankara: 3 (Telefonla)- Adliye 
encümeni Basın Birliği kanun projesi 
ni tatkıke başladı. Yarın ak,ama ka 
dar ktkiklerini tamamlıyacaktır. 

Hava yolları teşkilat 
layihası 

Ankara: 3 (Radyo)- D~vlet ha 
va yolları umum müdürlüğü teşkila 
tı hakkındaki layiha Nafia b~tce 
encümenlerinden geçen·k nıznameye 
alındı. 

Kültür bakanlığına bağlı ertik 
okullaıı mütedavil sermayesi hakkın 
daki layihado ı uznanıeye alındı. 

Bir Alman muhabiri hak-. 
kındaki şayıa 

Prag : 3 (Radyo) - Hükume· 
tin resmen bildirdiğine göre, Fol
kişer Beobahter gazetesinin Pıağ 
muhabirinin, Ç·k hükumdi tarafın · 

dan kontrol altında bulundurulduğu 
haberi yalandır. 

C. H. P. Seyhan flyönk urul Başkalı
ğından: 

1 - Adananın Akkapı mahallesinde yapılacak üç dersaneli llkokal 
binası inşaatı ( 7005 ) lira ( 55 ) kuruş keşif bedeli ile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye 23 Haziran/938 tarihinde Peaşembe günü saat (16) 
da C. H. P. Binasında yapılacaktır. 

3 - isteyenler keşifname ve sair evrakı görmek üzere parti başkan. 
lığına müracaat edebilirler 

4 - istekliler ( 525 lira ( 42 ) kuıuş muvakkat teminat veımesi 
ve Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 

4 8-11 - 15 9368 

dünyanın en maruf mar Muhtelif marLa 
buz dolapları ara 
sın da Amerika hü . 
kumetincı- yapılan 

esrııi tecrübel erd~ 

17 g Ün 1 Ü k l~r~n:i:iği o ~ a:a;an 

bir gelin ölü 1 Vestinghouse 
bulundu 

lzmir : 3 [ Anadolu ] - Kar· 
şıyakanın Şemikler köyiinde terzi 
Hasanın evinde bir vak'a olmuştur. 

Teni Hasanın on ı• edi gün evvel 
evlendiği Bayan ismet adındaki ka
dın, evde ölü ,bulunmuştur. Hadise· 
nin tahkik~tın1 devam e liliyor. 

Hasanın eski karısından üç ço 
cuğu varmış, Bayan bu çocuklara 
bakmak ıçin çok zorluk çekiyor 
muş . 

Buz dolaplarından bu tecrübe sonunda Amerika hükumeti 16,697 tane 
satın almıştır . 

938 modelleri gelmiştir. Pek müsait şeraitle satılmaktadır. 
Beş senelik garanti verilir. 

938 MODEL FILKO FILCO, Radyoları 
Yalnız Akkümila törle çalışan Radyolarımızı sayfiye ve mülhakat m~şte 

rilerimize tavsiye ederiz. 

Evrendilek Kitap-Kağıt evi Adana 
6 9312 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 
Gazete ve mecmua çıkaranlaı'la 

bunların yazı, resim, haber, tashih 
işlerinde müstcmiren para ile çalı 

şanlar birlige aza olacaklardır. 

Bunlar birlik azası olmadıkça 
bu işleri yapamıyacaklardır. Birliğe 

kayıt için Matbuat kanununda yazı 
lı evsafı haiz olmak kifayet ede 
cektir. 

1 Alsaray ::~<l~a-
1- Müessesemizin Şubat 1939 ayı sonuna kadar olan aşağıda cins 

ve miktarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

• Cinsi Fiyatı Asgari Azami Tutarı 

1 

Bu akşam 8,30 da 
-1 -

\1eclise verilecek layiha 

Ankara: 3 (Telefonla) - Ordu 
nun Menelü köyünden Hüsnü oğlu 
Mehmedin ölüm cezasına çarptırılma ! 

sı hakkın laki mazbata Meclis ruz 
namesine alındı. 

Orman koruma eratı talimgah 
ta bulundukları müddet zarfında ken 
dilcrine yapılacak yardıma dair layi· 
lıa ıı:ieclise veri1di. 

Moreno Osillivan tarafından 
temsil edilen 

Caniler elinde esir 
1 

Salon avantör fılmini sunuyor. F ev· 
kalade heyecanlı ve eğlenceli nefis 

fılmi her halde görünüz 

- 2-

( Kıskançlık ) 
Oynıya'! Robertaylor 

9351 

Gaz 280 Kr. 1600 Tn 2000 Teneke 5600 Lira 
Mazot 145 " 3200 " 3600 " 
Benzin 305 " 700 " 900 " 
Valvaline 680 " 110 " 130 " 
Vakum 40 " 3500 Kilo 4000 Kilo 
Gres 24 " 600 " 700 " 

2- Muhammen bedeli ( 16,217 ) lira, ve muvakkat 
liradır. 

5220 • 
2745 " 

884 • 
1600 " 

168 " 
trminat ( 1217 ) 

3- Şartnamesi Adanada Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden üc· 
retsiz olarak alınabilir . 

4- Eksiltme Adanada Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünde mübayaa 
Komisyonu huzurunda 16-Haziran - 938 tarihine müsadif perşembe gü. 
nü saat 15 de yapılacaktır . 

5- isteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde tayin edilen gü
nün saat 15 şine kadar teklif mektuplarile komisyona müracaatları. 

9350 1-4-7-10 



~ahife : 4 Tftıta~dl 

Belediye Riyasetinden: Se} han vilayetin der: 
938 Yılı yol vergisi n~kdi mü. 

kellefi;etinin (6) altı lira olarak tem 
muz ve birinci teşıin aylarında iki 
müsavi taksitte ve bedeni mükelle 
fiyetin de 1-Eylul-938 gününden 
ikinciteşrin 938 sonuna ve 15-Mart 
931i gününden 15 -Mayıs-939 gü· 
nüne kadar bilfiıl eda edileciği ilan 

Seyhan nehri sulama kanalları için sağ sahilde hulunan ve su işleri 6 ıncı şube mühendisliği tarafından İs 
timlak o'unan gayri menkullerin cinsi, mikdarı, mevkii, mesahası, takdir olunan kiymet ve sahiplerinin ad ve 
sanları aşdğıda yazılidır. 

Bunlara itirazı olanların ilan tarihinden İtibaren sekiz gün içerisinde Belediye reisliğine müracaatları !uzumu 
menafii umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan alakadaranm malum olmak üzere i'an olunur. 

istimlaki yapan 
dairenin adı 

istimlak olunan mülkün Parsen No. mevkii Takdir olunan Mülk sahibinin adı 
bedel 

olnnur. 9369 
cinsi ve mikdarı seyhan sağsahil 

6 ıncı daire su 

işleri. 
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Lira. k. 

350 

4 Kirman c.ğlu Süleyman 
(maktuan mezruatına ( 2 
lira ) 

2 Emlaki milliyeye 
7 Nikdeli Rüstem 
2 Emlakiınilliye (mezruatına 

makıuaıı 40 lira) 
2 Alısonyalı Derviş oğlu 

Necip 
6 Kasap Şükrü 

" " 

. Seyhan Sulh 1 inci Hukuk 
ı H ı . l" v. d l aınm ıgın en : 

1 

1 

Dosya No: 938-170 
Karataşta müteveffa Ali Rıdvan 

karısı Safiye il" Karataşın iskele 
köyi,inde müteveffa Ali Rıdvan ka· 
rısı Latife ve kızı Azize ve Ali Rıd
van kızı Latife ve Adananın Eski 
istasyon mah~llesinde doktor Salim 

2 Ramazan o. Mehmet Ali biraderi Ali Vefa karısı Fatma ara 
( mezruatına maktuan (6 ' larında tehaddüs eden taksimi miras 

1 
lira) 1 davasının Adana Sulh Birinci Hukuk; 

2 Kasap Şükrii (Mezruatına ' Mahkemesinde yapılmakta olan du-
maktuan (10 lira) ruşmasında müddeialeyhlerden Azi· 

2 Alasonyalı Ramazan (mez zenin Lezı<iyede olduğu •e fakat 
ruatına mal..tuan 50 lira oradaki ınuvazzah adresi belli bu. 

4 Alasonyalı Ramazan Junmadığından tcbliğat yapılamamış 
2 Giritli Ali oğlu Hasan olmakla Hukuk usulü muhakemeleri 
2 Berber Mustafa oğlu Ha. kanununun 141 inci maddesine tev · 

san (Mtzıuatına maktuan fikan ilanen tebliğat icrasına ve mu 
15 lira) hakemenin 4-7-938 pazartesi gü· 

2 Sernli Mustafa ( Nadas , nü saat 9 a talikına karar verilmiş 
için maktuan 6 lira) olduğundan mezlclır gün ve saatta 

2 Hüseyin oğlu Eyüp ı miiJdeialeyhlerden Azize mahke· 
2 Kozacı Abdüıs•lom (mez- meye gelmediği veya bir vekil tayin 

ruatına maktuan 50 lıra ) ederek göndermediği takdirde hak. 

2 Hüseyin oğlu Eyiip kında gıyap karan ittihaz edileceği 
2 Bulgaristanlı Hüseyin (mez tebliğat makamına kaim olmak üze· 

ruatına maktuan 50 lira) ' re ilan olunur .9367 
2 Kasım oğlu Müfit 
5 Ahmet oğlu Süleyman 
2 Alasonyalı Fatma abla 
6 Giritli Süleyman 
2 Emlaki milliye 

2 " .(mezı uatına 
maktuan ıki lira) 

2 Emlaki milliye (mezruatı· 
na maktuan bir lira) 

2 Emlaki milliye 
2 Alasonyalı Şükrü 

2,5 Giritli kahveci Hasan 
(mezruatına maktuan on 
lira) 

Kiralık ev 
istiklal mektebi civarında 86 

numaralı taş bina Haziran nihaye
tinden itibaren 4 aylığı kiralıktır . 
Talip olanlar Tüccar Bay Ahmet 
Kurttepeliye müracaat etsin.9366 

Kayip tasdikname 
5,5 Giritli Mustafa 932-933 senesinde istiklal ilk 
2,.5 Aii Müni~ (mezruatına mak okulunun beşinci sınıfından alnı ş 

tuan 90 lira) ı old,ğum tasdiknamemi kaybettim . 
2 Kalakzade LUtfi (mezıua· . Yenisini alaca~ımdan eskisinin hük· 

tına maktuan 90 lira) mü olmadığı ilan olunur. 9363 
2 Kalakzade Lı1tfi (mezrua · 'ı Osman oğlu 

tma maktuan on lira) AHMET 
2 Ali Münif 

r Müjde 1 Müjde , :ı 
Bürücekte 

2 Kalakzade Lı1tfi ve Zihni 1 

(mezrua tına maktuan 260 !I 

1 9362 lira) ~--,---=--ıı:ıa-..:ıl 
-----·-;.;.;-------..:..------- ÇOCUK HASTALI< LARI 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

MUTEHASSISI 

Dr. Nıhal Bayat 

Otel ve: kahve 
Bu haf ta açılıyor 

Bürücek otel ve 
kahvesinde 

Bütün mobilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
.\lüstecıri : Erkuş lsnıaıl n 

şii.r,,küsr. 

3-6 9354 

Seyhan Defterdarlığından 
Seyhan lrmağınm karşıyakada 

B:ı5nalı s~Jih fa'>rikası civarı ve de
mir köprü ve eski dıbalhaM mev 
kilerin:leki ku n •e çakıl ru~u:nunun 
bir sweliği 150 L lira muham'Tl~n 
bedel üzerinden şartnamesi veçhile 
açık artırmağa çıkarılmıştır. lsteklile 
rin yüz de 7,5 nisbetinde temin1t ak
çası ile 20-Haziran -938 pazartesi 
günü saat on dörtte Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri 

4-12 9370 

1- Seyhan nrhri kenarındaki belediye yüzme lıavuzunu. temizleltiril· 
mesi açık olarak eksiltmeye könulmuştur. 

2-Keşif bedeli 993,50 liradır. 
3- Muv~kkat teminatı 74,50 liradır. 

4- lhaksi Haziranın 21 inci perşembe günü saat onbeşte lıelediye 
dair~sinde yapılacaktır, 

5- Şartnamesi Fen işleri mü:lürliiğünJedır. i~tıyenter oca la 1 parasız 
alabilirler. 

6- Talipleıin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile hirlık 
te beleJiyc encümrnine müracaatları ilan olunur. 

4-8-12 - 16 9364 

Taş bina yapmak isti- 1 

yenlere ve müteahhit
lere müjde 

Gayet sağlam ve kiren1it fiatından çok ucuz taş· il 
temin ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. ısteldilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna miiracaat 

1. etmeleri menf.ıatleri icab .ndandır. 9232 2 -26 
___._ ------ -~ .;ıı;,,-.~--

Mersin Yoğurt pazar 

1 Kabul saatları : Her 
gUn 1 

15 -18 -
Adana sulh 1 inci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Dosya No: 938'243 
Adana lııhi~ar!ar Başmüdürlüğüne 

iz4'fetle vekili Avukat Kemal Çelık 
tarafından incirlik köyünden Ahmet 
kızı ŞevkiyP al.·yhine açılan alacak 
davası duruşmasında müddei aleyh 
Şevkiyenin ikametgahı meçhul ol 
duğu ııı:iSreı ilmiihaber müııdere· 
catından anlaşıldığından ila ıen teb 
liğat ifasına ve duruşmanın 6 7-
938 çarşa'llba günü saat 9 a tali 
kına karar verilmiş olduğundan 
meıkı1r gün ve saatıa müddei aleyh 
gelmedi ği veya bir vPkil tayin ede· l 
rek gönd~rmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı ittihaz edileceği tebli· 
ğat makamına kaiın olmak üzere 
i :aı, olun'ur • .:: r'5 

4 H.ııiran 1938 

- . 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu • Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 34 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusu 

1 
Tadı : Lıitif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

TAHLiL RAPORU 

~ 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N-10 

mikdarı ) 0.2 srıı' 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için saı !olunan müvellidilhumuı• 

litrede .0.40 mgı'· 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr· 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

aj 
ç 
şi 

y 
h 

kı 
k 
d 
le 
ın 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibare~ 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellıı 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ııı~· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ett~i Sıhhiye Memuru huzurlarında d•• 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldıl' 
rmakta ve ağızları Sıhh~t Memuru tarafından mühürlenerek şehrimiı' b 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları el 

" Kayadelen Gazozları da Kaya delen Suları gibi berrak , sıhhi, nt' tı 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 31 
6197 

~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat , 

Bahçe kazasının Haruniye Nahiyesine iki saat mesafede bulurıl' 

( Harııniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Ro 
tizmalıfar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada Y' 
pılacak banyolar sayesind~ hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulabilirsiniz . Yatacak 
!erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

9-15 9319 
Müstecir 

DURSUN YUSUF 

ı:..--------------~----·~----------------~--
Umumi neşriyat ınüdürü 

Macid GüçHi 
Adaıi11 iU..ks~w .'1J1Al~ 
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