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Londra- müzakereleri 

Londra teklif~erini dün 
tamamen tesbit etti 

lngiliz delegesine verilecek yeni 
talimat da hazırlandı 

Romanın teklifleri Londranın teklifleri 

1- İngiltere Kıbrıs adasını bundan 
böyle tahk~m etmiyecek ! 

2- Akdenizde müsavi hak 
3- Süveyşin müşterek idaresi 
4- Gönüllüler meselesinde diger ala

kadar devletlerin de ayni şarta ta
biiyeti 

1- İtalya ademi müdahale prensi
bine bi\fiil riayet edecek ! 

2- İtalya Rodosu tahkim etmiyecek. 
3- İtalya Libyadaki kuvvetlerini azal 

tacak . 
4- Bari radyosundaki İngiltere aley· 

hindeki neşriyat kesilecek . 

Diger • 
ıse gizli ! teklifler 

Londra : 3 ( Radyo ) - Siyasi mi müdahale prensıpıne bilfiil ria· 
mahafi), itaJya-İngiltere müzakere • yeti esas tutulacaktır . halyarıın , İn-
Jcri esasları -Berlin tarafından malum giltereden Kıbrıs adasını tahkim et-
olmadıkça Ribentropun Londraya memesini istemesine karşılık İngiltere 
geJmiyeceğ"i söylenmekte ve İngil- de haJyadan Rodosun tahkim edilme· 
tere-İtalya arasınd<t müzakere ya. mesirıi istemektedir. ltalya bu teklifi 
pılması imkansız görülmektedir . Ri · kabul ettiği takdirde İngiltere de 
bentropun müstemJcke işini tekrar Kıbnsı tahkim c tmiyecektir . 
ortaya atacağı şüphesiz sanılmakla· İngiltere, ayni zamanda Libyad<.ki 
dır • İtalyan kuvvetlerinin azaltılması ve 

Kahire : 3 ( Radyo ) - İngiliz- Bari radyosunun İngiliz aleyhtarı 
lıalyan müzakeıat ı hakkında Mısır yaptığı neşriya tın kesilmesini de 
g'a7.eteleri diyorki : ıslemekledir . 

Hiç şüphesiz ki her .\kdeniz dev- Londra : 3 ( Radyo ) - Kab:ne 
leı · 'b" M d b llu sabah toplanarak italyadaki in. ı gı ı ısır a u müzakere!er]e 
alakadar olacaktır . giliı delegesine verilecek talimatı 

Haft f ,.., ~r·•ya do··nmeden kendı'sı·ne teferruatından başka esasları da 

ı 
" İtaly:ı ile yapa<'ağımız müza· 

kerelerde Kahire hükümetinin reyini 
aJaca~-ız . ,. 

Moskovadaki 
komplo davası 

Buharin 'in itirafı 

Moekova: 3 (Radyo) -
Makslm Oorklyl zehirle· 
mek ve halkı ihtlllle · t••
vlk etmek zannı ile mah. 
kemeye sevkedllen suç· 
luların muhakemesine bu
gUn başlamı,llr. Bu c:el · 
••de ahnan birkaç maz· 
nunun ifadesi arasında 

hakikate en yakın olanı 
Buharının·vardlll ifadedir. 
Buharın ifadesinde ezcUmle 
demı,t1r ki: 

- Eskiden Troçktst 
idim; fakat sonradan bu 
fikirden vazgeçtim. Halkı 
hUkOmet aleyhine isyana 
te,vlk etmek gibi bir ha· 
reketl asla göstermedim. 

Moskovada ikamet e . 
den bUyOk bir ecnebi de 
zan altındadır. Bu ecnebi-

! 
nln ismi glzll celsede söy
lenmlftlr. 

Mahkeme birkaç gUn 
l sonraya talık edilmlftlr. 

ı 
Sovyetler miiddelumumfsl 
bu mUddet zarfmda tahkl· 
katını derlnleftlrecektir. 

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

tesbit etmiştir. Bu talimatın esasları 
L ~ rıdra : 3 ( Radyo ) -- Lord 1· 

c: 0 mahrem tutulmaktadır . 
reni b ir t ~ 'Tlat verilip verilmiyeceıt"i j londra : 3 ( Radyo ) _ Avam Sofyatfan bir görunu, 

llChüı malrm de~ildir · [ Kamarasında Hendersonun süaJine 

__ s_ö_y_'e-nd_i_ğ_in_c _ı_o_· re_._İ_la-ly_a_ın_a_d_e_-_ce_v_a_p _v_e_re_n __ Ç;....e_n_b_er_ıa_yn de_m_iş_, i_r _k_i= • Sof yada bir h ü k ô met dar_ 

Büyük bir Çin kolunu 
Japonlar bastırdı 

Çinliler Hugovu dün 
tamamen istirdat ettiler 
Çin - Sovyet ademi tecavüz misakı 
daha müessir bir yardım itila-

file zenginleştirildi 
Hankeo : 3 (Radyo) · Çin kıtaah Linçln şlmallnde Hugovu 

llerı atmıştır. Japonlar bu mmtakadakl demir yollarını tahrtp 
:'"''••erdir. Cephelerde kaycfa lf€Aer ltreşlfa bfr de§işılhl! k 

Oktur. 
Tokyo : 3 (Radyo) - Harı-

1 
:'Y• nazırı, casusluk aleyhln
Q~kl mUcadeleye devarn edll- ' 
ftt ini ve efklsf nden daha a· 
~-~"•ız hareket edlleceğlnJ be-

•tmlf tir. 

c.aı 'l'okyodaki büyük ecnebi ınaga· 
~ arın açtığı sergilerin casus yata· 
a~~.ctan başka bir şey olmadıkının da 
\'e·ilş ı~dığı yine na7.lr tarafından iJa. 

edılmiştir. 
il' Londra : 3 (Radyo) - Domey, 
'l'Jansının Tokyodan uildirdiğine göre, 
/ 1ençin cenubunda 500 kadar Çinli 
a~~~lar tarafından bastırılmıştır. 

l'f arıs: 3 (Radyo)· Havas ajaıısının Le 
il;rı~rattan bildirildiğine göı e, iyi haber 
il an ınahfeJler Çin ile Sovyetlr:r birliği 
\'.,asında imza edilmiş olan ademiteca 
itil~ ınisakınm daha muessir bir yardım 
~ ılafııe zengiuleştirilıniş olduğunu be· 
an etmektedir. 

Los Ancelosta şiddetli 
yağmur ve tuğyan 

16 kişi öldü 

Los Ancelos; 3 (Radyo) -
Mıntakada büyük luğyanlar oldu, 
Buna sebep günlerden beri devam 
eden yağmurlardır. 

Şimdiye kadar aJırıan ınalümata 
göre on alh kişi sularda boğulmuş, 
yedi kişi de kaylolmuştur. Bunların 
da ölmüş olduğundan korkul.ınak . 
tadır. Hisar bir milyon liradan faz 
fadır. 

besi yapılmak isteniyor 
Hükumet bazı tedbirler aldı 

Yeni mebus namzetlerinin yüz
de sekseni hükumete muhalif 

Bay Köse lvanof 

İstanbul: 3 (T e)cf onla) - Sof ya
dan alınan haberlere ~öre, IJulııraris . 
tandaki kan~ıklıklar hala devam 
etmektedir. Bilhassa intihap nıüca· 
delderi hararetli bir safhaya girmek 
üzeredir. Parti liderlerinin hükumet 
merkezinde güpa gündüz gizli top
lantılar yapmaya !eşebbüs etmeleri 
hük tirnc li ~icldctli tedbirler alnır:ı~<ı 

mcrbuı cl:~1i*tiı. Bu lcdl.ıiı kı di111lc· 
I sinden olarak .. hiiktinıcl Bulgar ıııillc· 

1 
tine hitaben bir beyanname ncş:et
ıni~tıı. Bcyan11;.ı11cdcn b, '. kcı Kusc-

1 

lranol kilbinesiniıı tqeid ı:ı taıilıi olan 
23 Te~ı iııistıni 935 yılınd.ı lıiikunıctiıı 
sıya~cı ı.rc pıogıanıına aid nesıolu

nan bq:ann.:ırncdc, ımı t ılcr ı: r kİd 
ol~n<;~·;ı.k, e_!>kidcn l'ldugn ~·ihi l~ıılgar 
ınıllt:tı.nın sız \'C biz diye iki) ç aynl
rn;ısı ıs!enılmcdiği, as<ı; ışın ordu sa· 
yc~iııclc müemmen bulundtıg u, h<ıticl 
siyasctlt', Yugosla\ya ile dostluk le· 
sis edildiği Bulgariı.taııın biillin kom· 
şul.ıı ~le_ yint': cfost'uk siyastti takip 
cdıldıgı, hu siyasetin ;1,,Jkaııl.Jr sulhu 
\'C ~i!ıc.ıı sulh_u için fCiydalı olduğu 
bıldınlıııcktedıı. Demokrat ittih;ıdı 
paı liı-.i ıııcıısuplaı ı lıc:l.;kırıda k<ırrnni' 
takibat yapılmakt<ıuıı. 

Zeytinyağı 
fabrikaları 

.. ..........._ _____ ----
İktisat vekaletinin yap 

tığı bir tebHğ 
Ankara : 3 (A.A) - İkt!sat ve· 

kaletinden tebliğ edilmiştir: 935 ve 
36 yıllc1 rın 1-t l.l"!ylirı nıah1ııllinün ;.ız 

Temps ? • gazetesi ne yazıyor 

'' FRANSANIN 
HAT A·LARI,, 
"Türklere Kilikya verilmiş, ellerine 

Zengin Adana ve Mersin 
Limanı teslim edilmiş ve İskenderun Türk 
toplarının ateşi sahasına girmiş miş !,, 
Son gelen Temps gazetesinde okuduk: 
Gerek Suriye gerek Lübnan mUmesslllerı, mu,ıerek men

faatler yerine iki devletin mUtekabll lsfiklallne dayanan bir 

rejim ikame etmek üzere Bey · 
rutta yaptıkları mUzakereleri l 
iki gUnden beri tekrar ele ar-ı 
mı,lardır. 

Suriye-Lübnan ticı:ırel mübadc- 1 
lclcı i hususi bir anlaşmaya mevzu ı 

teşkil edip gümrük 
0

l<1rifelerine tabi 
rutulacaklardır. İşte asıl esas ve ga 
yesi Suriyeyi mesut vl! müraffah kıl· 
mak olan bir siyasetin bugün müncer 
olduğu netice üundan ibarettir. Bir 
taraftan coğrafya diğer taraftan da 
tarih, bu ayaieti adeta Avrupa ile 

Değerli bir 
öğretmenimizi 

kaybettik 

Nabi Menemenci öldü 

Adana degerli bir uzvıınu kaybet
miş bulunuyor: Muallim Nabi Mene· 
ınencioğ'lu öldü. 

Bir ınüddettır hasta bulunan \·e 
bir kaç gündenberi berayı tedavi şeh-

Asya arasında bir nevi bağ ve rabıta 
haline giitirmışlır . Filistin ile hanın, 
hatla daha eski zamanlarda Orta 
Asyanın ve Çinin mahsulJerı, Suriye 
limanlarına akın ederki, garp tüccar. 
laı ı ta bu limanlara kadar gelip bun· 
larıiaI ırlardı, Bütlin Suriye baştan ba · 
ştı, pazarlcrının ulış ver\şi ve liman· 
larinın işlekligi saresfnd..- geçinip gi
derdi. 

1 rimi1. memleket ha~tahanesine yatırılan, 
Ad anamızın. en eski öğretmenlerin. 
den N·ıbi Menemcnci:çok yazıktır ki 
lululduğu hastalıktan kurtulamamıştır. 

l lalbuki Suriye bugtin, Lübnan 
devleti cüziindcn ihtilattan menedilmiş 
bit haldedi ; zira kendisine bırnkılmı:,. 

ola yegane bahri mahreç, ara:dsinin 
şim<llinde, Türk lıududumın· bir kaç 
kilometre ötesinde \'e hatta Türklerin 
er geç 1 ek rar ele geçirmeyi ümit et
tikleri bir mıntıkada bulunan İskende. 11 
rundur. Evet, denizle alakası kesilmiş 

bir Suriye. ha.ylı garik ve ne hoş bir J 
vaziyettedir? [şte bu ciheti araştıra- j 
lıın. 

İşgalin başladgıcındn, Fransız ida· · 
re adamlyn. biı binne zıd bir tapım 

ihtiraş \'C taleplerle kaışılaşmışlardı. 
Memleketi henuz tahliye !")')em iş bu· 
lunan ingilizlc, bu ülkede kendilerini 
birlik ve 'ahdet in bavrakiadarı iliın 
cdilmi~Jerdi. Bü itibarla bir taraftan -

Nabi Meneınencı oğlu, ynrıın a
sırlık bir oğretmendir. Adanamızın, 
bugün gorduğ-ümüz değerli şahsiyet· 
!eri hep öğretmen Nabinin talebesıdir. 

Muallim Nabi, bir çok yıllar şehrimiz 
ad adi ve sültanileri ile bilahare li~e 'e 
orta okullarda riyaziye öğretmenli~·i 
yapını~ \'e hayalının -ya: ısını da ıniil· 

kiye teşkilatında, mütasarnfhklar da 
geçirmiştir. 

Kıymetli öğretmen Nabi Mene
menci oğluna tanrıdan rahmet diler, 
aile.si efradının kederlerine en samimi 
duygularımııla ortak oluruz. 

Değerli kaybımızın cenazesi bu· 
gün saat 14 de şehrimiz m(;tnleket 
hasta hanesinden törenle kaldırılacak· 
lır. Haber aldığımın göre genç kiil· 
tüı cülcriıııiz aziz ölünii'l mezarına me
rasimle bir de çejenk koyacaklardır. 

lıazı tahrikatçılaa ve ayan takımı po yanların lüzum vf' ehemmiyetini had 
lolikaçılaaı mu\•affakiyetlerinin kay- dinden f,11la mübalagalandınlırkcn 
mıgı addetikleri «particulari.slc» ecre - Gerisi üçüncü sahifede-

is:a::ı MUHALiFLERE 
~ ,.._,,...,..__. 

KARŞI TEDBiRLER 
Şamda Bir çok muhalif gazeteler 
bila müddet kapatılmış bulunuyor 

Şam : 3 . ( Hususi ~muhabirimizden ) Suriye matbuatı 
muhtelif mevzular ve bilhassa hUkOmetin muhallff ere kar 
aldı§ı •lddetli tedbirler üzerinde dur,naktadır. '' 

lığından dola) ı ze} tinyağı fabı ika-
1 .. arından. bir kısmının noksan çalıştı. 
gı ve bır kısmında hiç çalışmadığı 
anlaşılmaş ve bu fabrikaların nıah· 
sül azlığı dolayısile yuka rıda yazılı 
yıllarda çalışmaları ınücbir bir se· 
bep olatak kabul edilmiş olduğun. 
dan 7eytinyağı fabrikalarının •nuaf i 
yet ıuhsatnameleıi sımdarının bu 
yiizden tenzil veyahut ruhsatnam e 
!erinin iptal ed;Iınesi takarrür et· 

Bütün . Suriye gazetelerl 
bu tedbirler hakkında &fa6ı

dakl liaberlerl vermektedir-
ler • 

"Hükumet ınuarıızlara karıjı rili
yata geçmiş ve şiddet kellannıaya 

haşlamışlır. Ayın 17 inci akşamı mu
lıalcfet reislerinden birkaçı l u l ularak 
lıüktirııete muka .. emet \'e isyana teş
vik lohınetiyle hapse atılmışlardır. 

Tc\·kif edilenler aı asında müte· 
hitl cephe rcbi Zeki Hatip. Şam me
busu Münür cl-İcilani. ·'El- Eyyam" 
gazt:tesi sJhibi Naşuh Babil "Sami 

• - r.~risi üçüncü sahifed~ -



Sahife ; 'J. Tlirlı:.Oz9 

Viyananın meşhur beş 
kapılı salon hikayesi 

/ ~------------------------------·-----------·, 

KONGRE 
DANSTA 

ı l 
~ ............................... _ .................................. _ ..................... , 

Napolyonun saltanatı bu salonda nihayet buldu. 
Prusyö saltanatı bu salonda kuruldu. Başvekil 

Dolfüs bu salonda öldürüldü! 

Bir Fransız meıılekda•, Al· / 
man-Avuııturya yakınıa,maııı· 

nln akabinde, Vlyanadakl harı- 1 
clye binasını gezmek fırsatını I 
bulmuf. Bu ziyaretini •öyle an· 
latıyor: 1 

''G=O ariciye umumi katibi, 
hariciye binasının bü 
yük salonunu bana 

gezdirmek lütfunda bulundu. 
Salon beyaz boyalı, ve boş. Es 

ki yaldızlı tahta oymaları üzerinde 
altın armalar parlıyor. iki iiç tablo 
dan başka bir tezvinat yok. Ortada 
kocaman beyzi bir masa. Bir asır. 
dan beri bütün harp ve sulh oyun
ları bu masanın üzorinde oynanmak
hdır, Yarın, zarlar yeniden bu ma
sanın üzerine atılacaktır. 

Beyaz ipek kumaş kaplı yirmi 
sandal ya. 

Hariciye umumi katibi anlatıyor: 
- 1814 senesindeyiz .. Nisanın 

20 sinde Fransız ayan meclisi tara 1 

fından saltanattan isbt olunan bi · 
rinci Napclyon, (Elbe) adasına git· ı 
mek üzere (Fontenblo) dan ayrılıyor. 1 Sonteşrinde imparatorlar, krallar, 
prensler Napolyonun mirasını taksim ı 
için bu Sdlonda toplanıyorlar ... 

Sonra, bı>ş kapının hikayesine ge 1 

ziyor. Kongreyi ioplıımak lazım ge· 
linde (Neterııik) mü~kulatla kalmış. 
Bunun İçin. hariciye binasının salo· 
nundan daha münasip bir yer bul 
mak kabil olmamış. Fakat beş im
parator ve kral hazır buiunacak. .. 
l' iman ittihadının büyük şefi, Rus 
çarı, lngiliz mümessili, Fransa mü· 
messili Taleyran, Prusya kralı Fıed · 
rik, .. 

Meternik Lir mimarlar berber sa· 
1 

lonıı gezmiş: 1 

- Salonun, deıııis, yalnız üç ka- ı 
pısı var! Müttdıklerin sırasile değil, 
hep birden içeri girn.eleıi lazı'll. j 
Birine evvel, ötekinin arkadan gel · 
mesi muvafık değil... Bunun siyasi 
hadiselere meydan vermesi muhle 
mel... lcabederse sarayı yıkmalı, ye· 
niden yapmalı. Herhalde bana bes 
kapı liiıım ... 

Mimar, boyun eğmele cevap ver· 
nıiş. Eıtesi günü işe başlanmış ve 
c skilrrdeu daha 'ufak ve iki kapı ı 
ilave olunmuş. V ~ pıotokol, bu l..a· 
pıları Fransa mümessili ile Pıusya 1 

kıalın!n kirmelerine lıasrı>tmiş. 1 

lırlaıını, şimdi l:ulunduğumuz bu beş 
kapılı salonda yüksek srsle okuyor 
ve (beş) !er gülüyorlaı dı. 

Vi) ana. kıymet biçi'mez bir ga· 
nimet etı;afında şenlikler yapıyordu. 

Bu Eontenblodan Elbe adasına ka
dar Napolyonla beraber giden Avus 
tur ya murahhası P aı on Kellerin üni 
forma siydi. 

Kraliyet taraftarı bir çete impa 
ratoru kaçırmaya !..arar vermişti, A 
hdli umumi kıtalJen korkuyordu. 

Baron ·kendi ifadesine göre· im 
paratora, kaçarkm kendi ünuforma 
sıı ı giymeyi tavsiye etmiş. Bu su· 
retle kimsenin farkına varmıyacagını 
söylemiş. 

Napolyon kabu! etmiş. Baronun 
ünuformasını giymiş ve Avusturya 
mu• ah hası kıydetinde ~seyahat et
miş .. 

Viyana bu tarihi üniformayı 

aldı ve harp ganimetleri arasında 

sakladı. 

1814 kongresi, izzetinefis mese 
leıin teferrüatile de meşgul oldu. Hu 
dutları henüz taayyün etmemişti; eg 
leniyordu.' 

26 Şubat 1815, Napolyon, Ju 
an korfezine bir bomba gibi düşlü. 
Parise doğru yüıümeye başladı. 

Dongre, ale'accle br~ kapılı solo 
na toplandı. 

Bu kongrenin en feçi İçtimaı 
oldu. 

(Taleyraıı) imparatora ihanet 
etmişti: Korkusuneat tirtir tirriyordu. 
Aı>ı kes. beyaz masadaki yerlerine o 
turdukları zaman ayaga kalktı, kısık 

bir s~sle Napcılyonun insaklık lıariçi 
il2n olunmasını talep etli. 

Azuslurya hariciye nezaretinin 
evrak hazinesinde, beşlerin imzala
dıkları protokolun aslı elan mahfuz 
dur. Evrak momuru doktor Bitner, 
bunu bana gösterdi. Bunda, güzel 
bir yazı ;ıe, imparator Napolyonun 
içt imai ve medeni haklarındkn is· 
kat edildiği, dünyanın rahat ve hu· 
zuruna düşmen olduğt, altını üstüne 
getinlil'ı'i yazılıdır. 1 

Paristen Mari Luize müteaddid 
mektuplar geliyordu. Napolyon, F · 
ranşaııın kraliçesini bl'klediğini , oğ 

lıınu görmek istediğ;ni yazıyor ve 
hemen kelimesi için · yalvarıyordu. 
Mektupların hepsi, 'yine beş kapılı 

- Gerisi üçUncU sahlfed 

Halkevi gençleri 1 Şeh imizde bir asri 

B 
.. 1 d . b. l fırın daha yapılacak 

u gun er e yenı ır · ı 

eser takdim ediyor J 

Şehrimiz halkevi temsil kolu 
gençleri bu günleı de halkımıza yeni 
bir eser takdim edecektir. gençler 
bir kaç güne kadar asri sinema 
salonunda "uçurum,, adlı piyesi tem 
sil edeceklerdir. 

Her zaman olduğu giLİ, halkı· 
mızın, halk evi temsillerini bu def
ada bü1iik bir zevk!e seyir edectk. 
1 r n '• n emin bulunu)'OTUZ, 

Sürek avı 

Atıc· lık 

kulübü 
ve avcılık 
faaliyette 

Şehrimizde yeni teessüs etti· 
ğini bildirdiğimiz aıtcılık ve avcılık 
kulübü idare heyeti ile ziraat ınüca· 
dele müdüıü ve jandarma bölük 
kumandam dün akşam (C. H. P.) 
sinde kulü11ün başkanı vali Bay 
Tevfik Hadi Baysalın riyaseti altın· 

da bir toplantı yapını~ ve bir sürek 
avı tertibini kararlaştırmıştır. Şeb· 
rimiz avcıları önümüzdeki cumartesi 
günü saat (13) de parti binası önün
de toplarak kamyonlarla Sarıçam 
havalisinde sürek avı yapmak iizere 
hareket edeceklerdir. 

istasyonlardaki 
ambarlar 

istasyonlara bağlı ve bir mulıa 
siple idare olunan aııbarların müs
takil anbarlar gibi muamele yapma
sı ve cumartesi günlerinin ardiye he 
sabına tam tatil günl~ri gibi sayıl
ması hakkında vekalet bir karar it
tihaz etmiştir. 

İKTiSADi MAHAFiLDE 

Ziraat kongresine 
gönderilen rapor 

Dünkü sayımızda, şehrimizde bir 
limited şirketi tarafından asri bir 
fırın İnşa ettirileceğini ve bu fırının 

makinelerinin Hamburgdan gelmek. 
te olduğunu yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, şehri· 
mizde böyle bir ası i fırın daha ku· 
rulacaktır. Bu fırında fabrikatöıler
den Bay Salih Bosna tarafından yap, 
tırılmakta·lır. Fırınııı inşaatında kul 
]anılacak malzeme ve makineler gel 
miştir. 

Üç aylıklar 
Mütekait, yetim ve dulların Mart 

Nisan, Mayıs üç aylık maaşlarının 
verilmesine defterdarlıkça başlan 

mıştır. Alınan tertibat sayesinde bu 
maaşlar bir kaç gün içinde tevzi 
edilecektir. 

Eşya piyango hesap 
heyeti dün toplandı 

Geçen hafta şehrimizde çekil 
miş olan büyük ,.ş:va piyangosu 
hesap heyeti diin öğleden sonra 
ticaret odası salonunda içtima etmiş 
ve elde edilen varidatla,masraf hesa 
batını tetdik ve kurumlan ayrıla· 

cak paraları taksim ve tesbit işile 
meşgul olmuştur. 

Pamuk Üretme çiftliği
nin s ıtacağı pamuklar 

Ziraat Vekaleti, Adana ııamuk 
üretme çiftliği, 9J6 937 senesi ınah
sulkrinden 1278 balya da darası 
il~ 256,563 lı:ilo klavland pamuğu· 
nu 11 mart cuma günü saat 14 
de Adana zahiıe ve ticareti bors<>· 
sında satışa çıkaracaktır. 

BELEDiYE iŞLERi 

Bir ay içinde 
kaç kişi evlendi ? 

Şehriıniz belediyesi evlenme me 

1 murluğundan aldığımız malümata 
göre, geçen bır ay (şubat) içinde 

Maıt içinde Ankarada toplana· evlenenlerin sayısı 78 kişiyi bulmuş 
cak ziraat kongresine veı ilmek üze 

1 

tur. 
re bir aydan beri devam eden tet · -- ~ 7 

kikler bitmiş, bu hususta lıazırlaıımış ~' -'-1ı . . (~ ~,,,.,,,. ~ . 
raporlar A.n~a~aya ~öndrrilnıiştir.i:i: ~ .... 

ÔgrenJığımıze gore, bu rapor· mii8U • - .JL ~.., 
lar otuz~aııı>yi müt"cav'zdir. 

Bu ı aporlamı bir kısmını ticaret 
3 Mart 938 

odaları, bir kışmını 'Tiirkofisl~r, Gök yüzü bulutlu. En çok sıcak 
bir kısmımda milli senayi birlikleri ı 15 sant grat d~ıece. En çok soğuk 
ile deniz ticare' müdürlüğü hazırla geceleri sıfırın altında bir derece. 
mış tır, Hava ıuzgarlı. 

Ankara Şehir 
tiyatrosu 

Şehrimize 

kadro ile 
nasıl bir 
gelecek? 

Ankara Şehir tiyatrosunun üç 
temsil vermek üzere bu yakınlarda 
şehrimize geleceğini yazmıştık. Al· 
dığımız malümata göre, Ankara Şe· 
hir tiyatrosunun şehrimize yollaya 
cağı kadro Raşid Rıza, Şadi Ercü· 
ıncnd, Kemal , Feriha, Şaziye gibi 
Türkiyenin kıymetli sanatkarlaıın· 

dan müteşekkil olacaktır. 

KOL TOR iŞLERi 

Resmi mektep muallim 1eri 
ve hususi mek tepi er 

Resmi mektep muallimlerinin 
hususi mekteplerde ders alma 
maiarı maarif vekaletince kararlaş· 
tırılmış ve bu husus alakadarlara 
ehemmiyetle tamim edilmiştir. 

MAHKEM- LERDE : 

Patronayı bıçaklayan 

Şehrimiz umumi ev patronala 
rından Lutfiyeyi bıçaklamaktan suÇ
lu Su gediği mahallesinden Haşim 
oğlu Mustafanın ikinci sulh cezada 
yapılan duruşması sonunda 17 gün 
hapsine kar ar veı ilmiştir. 

Bir hırsız 

mahkum 

.. 
uç aya 
oldu 

Mehmet oğlu Çemer adında bi
risinin eşyasını çalmaktan suçlu Su 
luca köyünden Bekir oğlu Ahme 
din (şehrimiz sulh ceza mahkeme 
sinde yapılan duıuşması sonunda, 
suçu sabit olduğundan üç ay hap· 
sine karar verilmi~tir. 

, 
Bir muhabir 

alacağız 

Guetemizin şehır i~tihba· 

ratında çalıştırılmak üzere bir 
muhabire ihtiyacımız vardır, 

l - Asgari Orta ınekt<'p 

mezunu olmak. 
2 - Yirmi yaşından küçük 

olmamak lazımdır . 
3 - ı:ıu vazife için hususi 

bir imtihan açılacaktır. 
istekliler , Yazı işleri Mü· 

dürlüğünıüze müracaat etmdi 
dirler . 

Viyana kongıesini prens dö Linyi 
şu suretle tasvir eder; " Viyana 
kongresi yiiı iimüyor, dansediyorclu ... ıf"' , 

';ll:!J~ üze! sinama yıldızı Ginger a 7 Q s t d G" d k b' · ·ı b. b r Ş !lıir donanmşlı. Şenlikler yapı "' o o a a a n s un e anca • ır sıgara 1 e il a -Rogers ile birlikte çevır d k · lıyoıdu . Viyana halkı sabahlara ka · ld f 1 1 d a • şarap ıçmesine müsaade edil-
mış o uğu i im er e mektcdir. 

dar uyumuyordu. İmparatorlar, kral emsalsiz d~ns numarala· •---eaamı:ııcı:z::!!llll-- StUdyolarda •••••••••••-
lar, kralcıklar, prezseri Napolyonun rı yapan ve <lünyaıım her tarafında Fılm çevirmediği günler ~kşam· 
sukutu şcrefiıe zevkediyorlar, eğle pek büyük taktirlerkazanan meşhur sessizdir. ıııe katılır. farı gayet erk;ın yatmaktadır. Stüd 

nl'yorlardı. Bu arada aşk da ı'hmal Her bır <lansıo fotoğrafa, yaııi lstenıl"n neticenin elJe ~dılebil· yoda bir gün çalışdıktaıı sonra çe 

1 
sanatkar Fred Astaire danslarını tin bir maç yapmıs o'ao bir bokso"r 

O Unmuyordu. .. k fılma çekilıncsi uzun suren nıcşekat ınesi için çok drfa gün!er hatta . 
oğrenme ve tekammül ettirmek i 11.bı'r ı'•tı' h•ftalarca çaıf0mak ı"bab t kt kadar yorulmaktadır. 

Tuileri sarayından k: çan Mari · · d 1 ' r. " · · > e me e 
L 

ıçın mütema !yen ça ışmaktadır. kd'kt 1 b' 1 k k d • uvalet masası başında tetkik 
uiz henüz yirmi üç yaşında bulunan .,_. re ı en S'.lnra on:ın a ır i te e · ır · d k F r red Astaire sabahleyin saat . I f edil iği va it redin öyle zanııedil 

Roma kralını da beraber getirmişti. 10 dan ö~J~densonıa saat 6 yaka. zersız ere başlar. ş bununla bit· En ufak bir lı&ta; saniyenin he· diği gibi bir delıkanlı olmadığı an. 
Kraliçe kuı Ja yapıyordu. Rus dar dans~tmektedir. Ekzesizlerindc emz .. scLında m ehemıııiyetsiz bir yanl,ş· lnsılır. Yüzünde kırışıklar eksik de· 

ya çarı Aleksandr'ın, Pıusya k•alı Sonradan müzik filme ı;ekilir. lık hütüıı yapılan işleri hiçe indirir. ğildir. Buna ra1rmen, Fred Astaire 
F d 'k G' • k dJima bir svcter, bir fanile paııto· D ı k b h k 1 ~ re rı ıyom un aşi ane sözlerini OııJanwıııa da Frcd Astairf", yal· ans euu en üt!in are etlı"r eri yaşlı değildir. Buna rağmen, Fred as 
d. 1 kt h 1 d fon, ve J;rnsa ıııah<us fotiol.:r gi· · 1 ll k. d b"I · · · ın eme en oş anıyor u. nız başına numarayı dans eder. Or· nı sara ıa e la ·ıp e e ı nıesı ıçııı taire yaşlı degildir. Tam 36 yaşııı-

Mari Lüiz. kocasının felaketin yer · kestrarı tek bışına dinliyebilm~si i Fred Astairein karşısında daima dadır. Fakat tam 30 scnedenlıeıi d~ 
den müteessir dtğildi. Mandolin ça Frd Astaire bir dans numara· çin kulaklarına gayet küçük bir rr.· büyük bir ayna bulundurmaktadır. dans etmektedir. 
Jışmasıııı ög" renme}·e çalısıyortu. Oğ sına tcı tip rdip kğreııdikten sonra f k' . k F 1 Bir rol..larına alelade dans filmi Gündt 8 saat dans e~iğiııe na· · en nıa ıncsı la ·ar i ın operatörü Y 

lu Dük dö Rayhştag unvanını a!nııştı, onu güzel parlöneri Ginger Rogerse sanılan bu filmler işte bu kadar zaran, 30 sene içinde 87,000 saat 
Napolyonun Elbe adasından göıı öğretir. Sonra bununla birlikte öğ. onun <lanslannı filme çeker. müşkilat ile vücııde getirilmektedir. dans etti demektir. 

derdi a·ş-ıkane ııekt 1 M t 'k' D:ıne numaraları üç defa ayrı İki ses ahizi orkestı• e ·1 Dans numaralarını y b"I · Fred Astaire, meııusup bulundu-' up ar, e ernı ıııl - ı " aoını. apa ı ınesı duğu R.K.0.Radic film kumpanya· 
g·ızlı' ı· · t f d 1 k k ayrı ayrı olarak filme çekilmekte· ı J · · k .. J po ısı ara ın an a ınara sa · ar-sonra an aynı eıs • ıız~riııe çe- için de Fıe Astaire tam bir spor- sına 3 senede 7,000,000 dolar ka· 

~ Janıyo M · L·· · ·ı · J H dir. Gerçi orkestre çararsa da film k ı· k k ~ r. arı uıze vırı mıyor u. a· i ır ve rnuzi a ompanyomam fil- eu gibi yaşamak mecburiyetinde lir. zandırmışbr, 
ıiciye nazırı bu mektupların bazı sa ___________________ . ________ ..,.. _______ ...,..,......,,.......,._,, .. ___ . ___ .:_ _______ ...,._ 
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Mehraceler bir arada 

HnJist;.nın Bombay şı hriı d h,·r 
sene büyük)ir kongre akdedilmekte 
ve bu.kongreye mehraceler de iştira 
eylemektedir. 

Bu sene kongreye iştirak eden 
elli ınehrace 1921 senesindenberi 
ilk defa bir araya gelmiş bulunuyor 
!ar 

Bombay gazetelerinin verdiği 
nıalüınata göre elli mehracenin şah~ 
serveti, dünyanın büyük bir kısmını 
satın almağa kafidir, . 

Talebenin marifeti ! 
Paris üııiv,.rsitesi talebesinden 

bazıları; geçen hafta bir birahane)' 
gitmişler ve bir kaç bira içtikitn 
sonra, gürültü etmeğe başlamışlar· 

dır. 
Birahane sahibi. süküneti ihlal 

eden talebeyi zabıta marifetile kapı 
dışarı etmiştir. 

Üniversite talebesi, ertesi akşaııı 
bütün arkadaşlarını toplıyarak gene 
ayni l•irahaneye gitmişler, en son 
masayı işgal edinciye kadar salonu 
doldurmuşlar ve sonra da, yarımşar 
bardak bira ısmarladıktan sonı a, 
yarım saatte bir yudum içmek şar· 
tile gece yarısına kadar kalmışlar, 

bu suretle birahant'yi o geceki ha 
silatından mahrum bırakarak intika 
almışlardır. 

Hasise bir oyun 
Amerikanın Nev) oı k şehrinde 

oturan çok zrngiıı ve o nishette h~ 
sis bir adam, bir iki lnfta evvel, 
karisile beraber sinema Y' gitmiş vr 
dönüşte, evin mulbahını altüst bul 
muştur . 

Hasisin dostları, bir muziplik ol· 
sun, diye :eve girmek imkanını bul 
muşlar, yumurta vesaire pişirip ye· 
dikten sonra; istihlak ettikleri şey· 
!erin bedelini hesap ederek bıraknııı 
lar Vt: ü,Ldık, bolca bir hahşiş bı· 

raknı f:ı:da unutmamışlardır. 

Küçük prenses 
Günün biıin<le, dünyanın en lıi.i 

yük tahtlarından biıiııi işgal edrce~ 
olan fngiltere vcliahdi küçük prenı 
ses Elizabct, daha on iki yaşlarınd6 
olduğu halde ev işlerine bıiyiik bir 
ehemmiyet, vermektedir. 

Küçük prrnses, haftarıır n,uhte· 
lif gönleriııde saraya davet ettiğı 
dostlarına, bizzat tedaıik eylediği 
reçellerden ikram etmekte, çay \'f 

saireyi, kendisi hazırlamaktadır. 
Küçük prenses, ictiınai hizmet 

l<·re de ehemmiyet veriyor, reisi lıı 

lunduğu küçük kızlardan ınüteşekki 
ltir izci cemiyetine riyasel <'diyor,lı~ 
cemiyetin idare heyet ı azasını her 
çarşamba günü muntazaman topl!l 
yor ve sarayın kapısında onları k•' 
şıla ııak ve uğurlamak hususul'd3 
kusur etmiyor. 

lngilttre veliahdı, sıı f bu ccıııi 
yetin işleri geri kıılnıası·ı diye, ba' 
Si ile anasının, ilkbaharda Parise r' 
pacakları ziyarete iştiı ak etmiyor. 

ViLAYETTE 

Halk işleı i 
Diin aldığ'ımız ınağlumola goır 

şubat a;'I içinde vilayetteki lıal·> İi 
leri büı osunda 183 kişinin ist~k!t' 
yazılmış, muamelelNi takip e Jilı 
tir. 

ZABIT ADA 

Nebahatı kaçırall 
tevkif edildi 

---- - . ·-·- - 1 

Bakirsındı malıalle~inJen Al>J~ 
celil kızı nebahalı kaçıran aynı ııı' 
halleden hasan oğlu Şevkı yakalar 1 

rak derhal adliyeye teslim edilııı 1 i f 
ve sorgu hakimliği tarafından te•~1 

edilmiştir. 
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ısuriyeden haberler 1------------------

/ 
- Biı inci sahifeden aıtan - Sunduğu her programla sayın müşterilerinin bir kat daha teveccüh ve 

takdirlerini kazanan 

"' il 

srı sınema 
"' .,. 

Londra bir ~beyaz kitap: a 

Kebara·· mütercimi Suhameddin, Be 
şir el-Lehani, Muhammedülhatib, 
Abu Hamda el -Encar vesaire var
dır . 

Tevkifin sebebi bıı şshısların bir 
yerde toplanarak hükumetin politika· 
sını tenkit etmeleri ve buna karşı a· 
lınacak vaziyeti müzakere etmeleri
dir . 

2 -Mart- 938 çarşamba akşamı 8,30 da suvaredrn itilıaren mevsimin 
en yeni ve en güzel şaheserlerinden birini dah3 sunmakla kesbişeref eyler 

r· 

1. 

çıkardı 

Milli müdafaa için 
l,500,000,000 İngiliz 

lirası harcanacak 
Londra : 4 (Sabaha karşı) - İngilterede milli müdafaa programı 

hakkında bir beyaz kitap neşredilmiştir. Bu kitaba göre lngilterenin milli 
müdafaa için 1937 - 1941 seneleri için yapaca~ı masraflar bir milyar 
beş yüz milyon İngiliz lirasını çok geçmektedir. 

Filistinde bir 
Arap çete reisi 

dün yakalandı 

Bu adam 15 İngiliz 
zabitini öldüı müştür 

llViyananın meşhur beş kapılı salon 
hikayesi 

- İkinci sahifedrn artan --

salonda Meteıni tarafından okunuyor 
faka beşlerden hiç birisi gülmüyor, 
şükunetle dinliyoşdu. 

Kudüs: 3 (Radyo) - Etrafına 
topladığı seı gerdel erle uzun zaman· 
danbcri Yafa Hayfa ve köyleri ba 
sıp insan öldüren ve m;;) kaçıran 
ve aynı lamanda on beş İngiliz za 

·l bitini öldüren ç
8
ete reisik bugu

1 
·· n ele 

geçirilmiştir. unun ya iı anması 

için hükünıct, 200 İngiliz lirası mii· 
kafat koymuştur. Bu şerir derhal 
div~nı h rbc sevkedilmiştir. 

50 sene sonra, Avustur}ahüku 
m:ti ricali yine bu solsnda toplan 
dı, Prusyamn Sadoııa mağlubiye 

tinden soııraki sulh tekliflerini tet· 
kik etti. 

Sonra ölüm içtimaı. Bu içtima
da, A\'usturya, Almanya topraklaıı 
üzerindeki haklarını R~tsyaya ter· 
ke..Jiyoıdu. 

Mısır kabinesi 
Nahas Paşadan 
hesap soruyor! 
Ka~ire: 3 - lngiltere ile yapı 

lan müzakerelerde lııılunmak için 
üç defada yapılan seyahatlaıa mah
sııs olmak iizerc Ndha.s Paşaya 70 
bm Mısır lirası tahsisat wrilmi~tır. 
Kai.•ine Nahas Paşadan lıu paranın 
he~ ıl mı soı muş ve sekiz gün zar 
fında cevap vermesini talt'p etmi~ 
lir. Kalıine Nahhas Paşaya işbu pa 
tanın kendisine tahsisatı mesture 
kılıklı veıilıııedi~iııi ve sarfiyatın 
evrak ile ispatı lazım geldiğini de 
bildiı miştir. 

D•irııa en güzel fılmler için 
reklam yapan 

TAN Sineması 

PU AKŞAM 
Büyük R<'j.sö: Rulen Manıulyan 
tarafından lıüyi k bir kudretle ya
ratılaıı ve Nevyoı k Opernsı 13~ş 

Tenöıü ilahi se,fi 

( Nino Martini ) 
niıı ltmsili Aşk, Macera , Heyecan 
"e Meksikalı Çingeneler tarafındun 
Çalıııan en oynak Rumbalarla süslü 

şalıe.erlerin en büyüğü 

Şen Haydut 
liarikulade fılını !>Unuyor. iki saat 
l tam bir sinema ziyafeti 
laveten : 

Richard Talmadge 
in en güzel filmi 

( Hırsızlara karşı ) 
da İstek üzerine tekrar gösteı ilecek 
Pek yakında : 

Volga 

2 1 4 

Volga 
8999 

1781 de Sedan ınuhasaıası, Ü 

çüncü Napolyon esir oluyar. Fakat 
imparatorluğu tarihe karı~ıyaı; Ver 
say skrayında yeni Alman impara· 
tsrluğu doguyor. 

1914 F ransua Jozef, ikinci Gi 
yonun emrine boyun e('nıeye harp 
ilan elrneye mecburi kalıyar. Sırlı 

hükumetiııe verllen nota yine bu sa 
fondaki beyaz masanın üzerinde ya· 
}'l}Or. 

1919 da bu salon, Habsburg· 
farın sukutuııa şahid oluyor. A'·ııs 
tıırya imparatorluğu parçalanıyor, 

dağılıyor. 

1934 de, bu tarıhi salon ılk de· 
fa olarak k11nla kirl~niyor. işte bu 
beş kapılı salonun kapınsın eşiği 

üzerindedir ki, hariciye nazırı Doi· 
füs nazilerin: (Yaşasın Hitler!) diy~ 
bag.ırarnk attıkları kur~unlarla can 
verıyor. 

Gizli merdiven 
Meternih lıinada gizli bir mer

diven yaptırmıştı. Bu merdiven va 
sıtasile kimseye göıüıınıeden nezd· 
rete gelir, gider. 

1934 kmmuzunda, hariciye ne· 
zaı eti, nazil<"Tin baskınına uğradı. 

Teltfoıı!ar ktsilııı;kti. Memurlar, si 
!ahlı askerlı r tarafından ikinci av 
luya toplanmıştı. 

flariciyc· ııazııı D..ılfüs için gizli ı 

nıerd:vMıdeıı kaçmaktan başka ça. 
re yoktu. 

Dolfüs, yo!un nıethaliııe kadar 
geldi, elini kapının tokmağına attı 

ve açlı· Naziler karş1sına çıktılar 
hep birden kurşun yağdırmaya baş· 
)adılar. Kurşunlaraan birisi ansızın 

boğazını deldi. Diğeı i koluna isa
bet etti. 

Nnzırm son nefesini vermesi üç 
saat kadar sürdü. Yerler kan içinde 
kalıuı~tı. Kan, kapının dışarısına sı· 
zıyordu. Aynı gece Berline gönderi· 
len lıir telgrafta "Dolfüs gebertildi,, 
denilıyordu. Brş kapılı salonun hi· 
kayesi buraJa lıit!yor. 

Burada her şey bir faciayı lıatw 
!atıyor.,, • 

Tems gazetesi 
ne yazıyor 

Birinci sahifeden art<.n -

diker taryltan İngilizlerin mezkiir si· 
ya si ve ekonomik birlik vahdeti ma · 
kul bir Surıyeli münevverler zümresi 
tarafından arzu edilmcgledir. 

Şu halde bu mütenakiz talepler · 
arzeden vazıyet karşısında alel usul 1 

"ahalinin arzu ve dileklerine uygun,, 
kcyfiyetı muvaıik hörüldü. Bu formül j 
demokratç~ ve ülvücenaba U} ğun J 

bir formül olmakla .beraber yakın 

şarkta tatbiki keyfıyeti oldukça !?Üç 
tür. Netekim din, tarikat, mıntaka ı 
bakımlarından Süriyede me,cut olan 

"particularısmes., (~yrılık ga~rı.lıkla.· ı' 
rın) k2ffcsini tatmııı etmek ıçm doıt 
değil. lıelki bir düzüne kadar devlet 
kurmak llzım rgelirdi; hatta buda 
yetmiyormuş gibi kurulacak bu on 
iki devle içiıı, müşterek bir rejim 
bunların lıiç birisifli koşnud etmiye· 
eeği için ayrı birer ekallıyet sistemi 
vücuda getirmek icap eyliyecekti. 

işte Fransız teşkilat adamlarının 1 

1 
lehine .. kaydedi!ecek __ bir ma.zeret ı 
olmak uzere şıınu şoylemek lazım· 

dır ki brı adumlaıın kar~ılaştıkları 
.Surıye. esasen daha o zamandan 
tam ve bütün bir Suriye değildi. 

Zaaf ve gevşeklikten ziysde asıf ce 
halet yiizündeıı Musul, ingiltereye 
terk edilmiş ve, bu suretle de suri 
ye sahili limanlaıını, Iran yaylaları 
111 Akdenizc l>ağlı}'an eski yolun 
yolun o zamana kadar teıııiıı ede- ' 
diği ticaretten mahrum bırakılmıştı. 

Böylece, Musul ve. Bağdada hahinı 
olan lııgilizleıın cenup }'olunu yo · 1 

Bundan başka şehirde hükumet 
aleyhine beyannameler neşrederek 
halkı tehyiç etmeğe teşebbüs etmiş
lerdir. Bunun üzerine şehirde heye
can zuhur etmiş mahallerde de top• 
lantılar yapılmıştır. 

Vatani parti öğleden sonra sııat" 
üçten yediyi kadar siiren bir toplan· 
tı yapmıştır. Parti, veziyeti incelikten 
sonra halka bir beyanname neşrede· 
rek keyfiyeti anlatmaya ve halkı sü
ktına devet etmeye karar vermiştir. 

Bu tcdbplet içabmdan olarak 
hükıinıet umumi asayiş namına mu. 
zir gördüğü bazı gazeteleri tatil el· 
miştir 

Suçlular nıahkemeye tevdi edıl
nıışler ve 22 şubatta yapılan mahke
meleri neticeainde aşağıdaki cezala. 
ra çarptırılmışlardır: 

Zeki el-Hatib, Nasuh Babil ve· 
Münir Eclıini dört ay hapse, Nuri el
Zer, lzz el Kadura_ Muhittin Scyufi, 
Sail Elnablisi altı gün hapse, Meh· 
E ediil Hatip ve Alımedülhatip ve 
Ali Macidaltı ay hapse mahkiim cl
muşlardır. Diğerleri beraat etmişler· 

dir . 

Açık teşekkür 

Ailemin hastalığını fevkalade 
ihtimamla tedavi ederek çabuk iyi 
olması hususunda büyük gayreti 
gör(İfen Doğum hastalıkları müte
hassısı Doktor Operatör bay Nu
man Bedıı Gürele som uz nıinne.t 
ve şükranlarımın gazetenizle yayı
mını dıleriııı. 

8995 
Ticaret Odası 
muhasebecisi 

HÜSNÜ DURAL 

lunu kendi menfaatlerine göı e kul-ı • ----·----------. 
fanıp şimal yolunun da tekrar açıl. Al 

h . r sıııeına· masına mani olacaklarını ta mm ~t sa ay sında 
mek güç degildı. Fazla olarak Turk 
fere de Kilikya ve~ilıııiş, el.leri.ne zen: Bu akşaın 8,30 da 
gin Adana ovası ıle Mersııı lınıanı 1 Göremiyenlerin ısrarı iiznine 
teslim edilmiş ve lsk.ııdeıuıı limanı 

1 
}dlnız üç akşam için 

Sarışın fettan yıldız: Kay Francis ve rakipsiz arka
daşı: Ricardo Kortez'iıı en ço1< muvaffak oldukları 

misilsiz film 

Dördüncü Aşk 

İhtişam - En zengin dekor - Mizans~n - Aşk -
Müzik - Sevgi mana ve mefhumunu anlatan en 

büyük Sanaryo 

Ayrıca : En son en yeni dünya havadisleri .. 

Sinema sobalarla ısıdılnıaktadır. Localarınızı 
lütfen telefonla isteyiniz 

TELEFON: 250 

Azılı adam yakalandı 

Mustafa oğlu Şaban adında lıiri ı 
sinin k·z kardesi Hatıınu ve daha 

iki kişiyi yaralayarak kaçtığını yaz 

ııııstık. Dün aldığımız malumat• göre 

bu azılı adam yakalanmış ve derhal 
sevk edilmiştir. Sorgu hakimliği Şa 

ban hakkında tevkif miizekkeresi 
kesmiştir. 

ASRI 
8987 

1-- :-ı 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

c. 15 - 18 1 Kabul saatları : Her gün 1 

-
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
!-;aıarııı;ın e No : 7756 

( Dünden Artan ) Türk toplaıımn eteş sahası dahılıne B ç • 1 
verilmişti. işte hir blşlangıçta y~~I ay etın 1 

labilrn bu iki hata, adeta tamın 1 Madde 157 - Ecnebilerin s-.yahat ve ikametleı i hakkındaki kanuna 
kalıil iki kata idi. Dahası var: 1926 2 ınci programlar gôre polis teşkilatı olmayan mahallerd e polise aid vazife ve hizmetler 
da yılında Ankara ile yapılan ·yeni ı fkı:, 1 birden Bösteıilrcektir jandarma tarafından yapılır. 
bir andlaşııın, lskendeıunu Türk hu PEK YAKINDA Madde 158 - Jandaınıa ~ C)ıÜsefer talimatnamesine gör~ mcnıle -
cludurı..Jan ayHaıı mesafeyi 1 ir kaç Liibohrı:ı: Maıta Eggert Jankipura ktte girmeleri memnu ~u lunan ) üz ellilik listtye dahil olanları. Türk ta· 
kilometre dalı .ı azall!ı. lı .

1 
Ç '.\RŞAMBA MA.TIN.:\OA ' biiyetinde i~kat edilmiş ve sakıt lıan e d ;: na mensup olduğundan dolayı 

İşk ulıd~mizJe bulıınJn 11 arazı ı Hırçın Kaclııı Bay Çetin 1 2 j:. ! milli hudut haricine çıkarılmış ve lıuıılaıı Türkiye ye girmelerine meydan 
böy kc o~ şinıaldrn ve cer.upta kır· i ıncı program kalnnnıak iizere tekayyüdatta bulunur, g-rmiş olan:3r bulunur>a yakala-
pılJıktan sonra artık geıiyc kalan j Telefon : 212 8986 yarak malıallı hiikunıetine tt'slim eder. 

şey, onu parçalamak, taksim etmtk :....----·--------....: ı Madde 159 - Jandarma çarşı ve mahalle lıekçilerile kır bekçilerinin 
ten il aretti. I ödevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol eder ve yapmıyanlar hakkında 

mahallin en büyük ıniilkiye menıuı unu haberJar eder. ·-----------------! ı Madde 160 - Belediye te~kilatı olan ycrlrrdeki muhtar ve ihtiyar 
- lı1tyetlerinin kaldııılması hal:kındaki (2295) sayılı kanunun sureti tatlıi -

Çok y akında: kini gösteırn nizamnamenin rmrettıği öd<Vleıı polis bulunmayan yerler-
de jandarma tarafından yapılır. 

A 1 A " Madde 161 - Jandarmalar mıızir hayvanların ıtliifı hakkındaki ka-sar ay- srı nmive talimatnameye göre tertip edilerek sürek avlarına i ~ tirak ~c mua. 
venetederler. 

Sl•n ,{f alarında Madde 162 - r~dariki vesaiti nakliye kaıuııunagöre jandarma uh 
desinedüşen vazifeleri yapar. 

Alman sinenıacılığmın harikası Beyaz p~rdenin göz lıebe~i sayın 
halkımıza çok sevdikten İPı'..K seslı lıiricik dil ha Prim ıdonna : 

Martha Eggert koca!iı n1eşhur Tenor: Jankipora il:: 
beraber büyük besteı~ar Puçinin öln1ez Operası 

LA BOHEM 
~AHESERLER ŞAHESER! 

Karı koca ikısi l>ir arada bir filıııJe oynaılarsa o fılmin i.lı'.i şam v.: 
güzellığini tasavvur ediniz. Sabırsızlıkla bekleyınız . 

Madde 163 - Jandarıra laıu\ n i ırrnameoıre ,e (2441) sayılı barut 
inhisarı kanununa göre jandarmaya mürettep ödtvleri yapar. 

Madde 164 - Jandarma serseri ve mazJnnai su eşhzs hakkındaki 
kanununa ve ceza kaııununun (544) ve (545) inci ınacldeleriııe göre bu 
kabil kimselere karşı kanuni vazifelerini yapar. 

Madde 165 - (886) numaralı kanunun hükümlerine göre ıııugayırı 
edep V! haya neşriyat ticaretile iştigal eden veya neşir ve tevzi eden ve· 
ya ilan ve iliim eden vrya teşhir eden veya bu gibi neşriaylı memlekete 

sokan Vt'ya nakleden veya in ıl eJen veya neztlinde lıulundııran· 
lar jandarma tarafından yakalanaı ak zabıt varaka, ile adli yeye teslim 

t edili~adde 166 _ Uyuşturucu ıııadJderiıı nıuıakabası hakkındaki kanu· 

1 ıı:ıgöre uyuşturucu maddelerin iJhal, ihraç ve satışı ve her ne şd ilde 

:....,. ___________ --- -----------..:. (Sonu Var ) 8303 
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Defterdarlığında:. :m •=·, ~ 1 BELEDİYE İLANLARI · I '" 
buhran yekunu __________ , _______________ ..; 

Seyhan 

TÜRKSÖZÜ 
Mahalle isim ve şöhreti Sar.atı 

Konakoğlu Demir o.Rifat Bakkal 
,, Yusuf o. lbralıim " 
,, llıiş oğlu Mehmet Bırber 
., Ali o. lsmail Kebapçı 
,, F C\'Zullah o. Ali Kalaycı 
,, Ahmet oğlu Arif ,, 
,, Süleyman o.Mehmet ., 
,, Muttalip o. lsmail Sebzeci 
., Muallim Fikri Depo 

Kaltaki Osman o. Ahmet Saraç 
/\ydemir Ali oğlu Ahmet Marangoz 
Konakoğlu Bekir o. Ömer. Yorgancı 
Diiı lübaş Ali oğlu Mehmet Bakkal 
Cıva ofa Selim o.H. Mehmet 

,, Mehmet o.Mustafa 
Korakoğlu Mehmet oğlu Ali 

., Recep usta 

.. Kürt Ali 

.. 

.. 
Marangoz 
Köşker 
Saraç 
Bakkal 
Aralıa T. 

Hesap No. 

117 
119 
176 
127 
141 
143 
144 
310 
361 

2 
2 

190 
40 

1 
2 

159 
194 

" 
" 

Emin usta 
Mehmet oğlu Bekir 
Hasan o. Hulusi 

Manifatura 
Hububat 

273 
298 
488 

Aydemir Muallim Fikri 
Konakoğlu Hocazade Ömer 

.. 
Elbiseci 

Kaltaki Recep ve Ahmet Demirci 
Bakkal Konakoğlu Ahmet o.Mustafa 

" 
B. Kerim 

.. 
Konakoğlu 

" 
• 

" 
" 
" 
• 

" .. 
• 

" .. 
" .. 
" 
" .. 
.. 
" .. 
• 

.. 
.. 
" 

Ömer oğlu Hasan 
Haşim o. Kazım 
Yusuf Zeynel 
Temir 

Furun 
Sebzeci 
Bakkal 

Mehmet o. Kamil Meyveci 
Mustafa o. Arif Bakkal 
Nuh,Mehmet o.Ömer Çörekçi 
Vahap zade-Mustafa Furun 
Halil oğlu Temir Bakkal 

.. " Mehmet O. Reşit Berber 
Nacar Abdi Marangoz 
Ahmet O. Mehmet Manifatura 
Tahir, Yusuf Kasap 
Yusuf oğlu Hasan Kundura T. 
Ali o;tlu izzet Kahveci 
Ali Aşçı 

fsa oğlu Arif Bakırcı 
Musl af a o. Mehmet Bakkal 
Ymuf o. fbrahim .. 
Pir o.Mehmet kaya Kahveci 

.. .. " 
Ahmet o Hüseyin 
Abdurrahman oğlu 
Mehmet Ali 

" . .. 

Kebapçı 

" Kahveci 

.. 
Feyzulfoh o Ali Kebapçı 

Mehmet o.Tevfık .. 
• Ali o. Fettah Demirci 
,, Süleyman o.Hafız Depo 
,, Mustafa o.Osman Aşçı 

Konakoğ)u Kadir o. Baki Kebapçı 
., Hasan o. Bahri Berber 
., Tüccar o. Alımı>t Otel, han 

Kaltaki Bayram o. Hüseyin Berber 
., Ali o. Ali Araba /'. 
,, Salih o.Kadir Hububat 

K 1ltak i Ali o. Ali Demirci 

" n O. ., .. 
,, Hacı zade Süleyman Depo 
., lbrahim o. Halil " 

A;demir Hamit o. Halil 
" ., Aıııet o Mustafa ., 

Dütlülıaş Rifat o. Memet ali kahveci 
.. Hatib o. M, hmet 

Dürlülıaş Pehlivan İbrahim l~kaııtacı 
,, Meıııet o. Ahmet Otelci 
,, İbrahim o. Ahmet Hancı 
• Mehmet o. Ahmet .. 
" Alımet o. Mdımet Kahveci 
,, Kemalt'ttin Dişcı 

,, Hamza Kömürcü 
., Meıcinıekli ktmal Kahveci 
., Hamit o. Hayri güler tabeleci 
., Mehmet o. Ali Bakkal 
., Kozan o. Müslüm 

Dürlübaş Mehmet o. Ali 
Dürlübaş Nafiz 
B. Kırım Bahoş Mustafa 

• Ali o. Hüseyin 
Bota Abdullah 

.. 
• 
Hububat 
Kahveci 
Gazozcu 
Kunduracı 

Ceyhan Malmüdürlüğünden : 

12 
1 

23 
41 

59 
806 
807 

19 
22 
22 
59 
60 
60 
60 

227 
227 
244 
288 
304 

91 
102 

·106 
119 
119 
135 
135 
135 
141 

141 
141 
150 
153 
155 
163 
170 
170 
320 

l 
11 
22 
29 
30 
36 
43 

1 
4 
5 

11 
19 
18 
19 
19 
26 
35 
36 
38 
35 
53 
54 
54 
55 
11 
16 

1 

Sene Lira Kuruş 

936 3 
936 2 
936 o 
936 o 
936 4 
936 7 
936 10 
937 6 
937 1 
937 o 
937 2 
936 6 
9::S6 5 
936 1 
937 21 
937 o 
937 6 
933 o 
933 10 
933 18 
933 2 
936 8 
937 36 
937 2 
937 12 

927 45 
934 1 
934 4 
935 o 
935 o 
936 o 
935 7 
935 o 
936 o 
936 o 
935 o 
936 o 
00 o 
935 o 
935 o 
935 o 
936 o 
936 o 
935 o 
936 o 
935 
935 o 
936 o 
935 

1 

1 

935 o 
935 o 
935 o 
935 o 
936 o 
935 o 
936 o 
935 o 
936 1 
935 o 
935 o 
915 o 
935 o 
936 o 
935 o 
935 o 
936 o 
935 15 
935 00 
935 o 
935 o 
936 o 
935 o 
936 o 
?35 o 
935 o 
935 o 
936 o 
935 o 
936 o 
935 o 
986 o 
93.5 o 
965 o 
935 o 
936 o 

88 
66 
26 
94 
96 
19 
78 
00 
56 
86 
18 
90 
76 
58 
60 
77 
5 

11 
35 
98 
75 
28 
23 
93 
95 

00 
80 
16 
22 
45 

8 
45 
47 
55 
39 

4 
1 

61 
12 
6 

27 
63 
15 
90 

1 

56 
41 
48 
56 

41 
6 

26 
19 
79 
23 
26 
24 
96 
13 
22 
23 
10 
34 
28 
50 
83 
o 

43 
26 
23 
99 
43 
20 
10 
50 
13 
32 
15 
11 
13 
16 
20 
8 

20 
9 

1933, 1934, 1935, 1936 ve 1937 senderine mahsuben kazanç ver 
gisile tcklit oluoan ve yukarıda adı ve eski atlı esleri yazılı bulunan mü. 
k~llefler yeni adreslini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunma· 
mış olduklarından hizalarında gösterilen kazanç buhran vergilerini ve 
zamlarını mübeyyin ihbarnzıneltri kendilerine tebliğ edilmemiştir. Huku. 
ku usulü muhakemelı:ri kanu,.un 141 ve 142 nci madJelt"ı i hükmüne tev-

lıka n tebliğ yerine geçm'k üzere keyfiyet iları olıırıur .. , 8997 

1- Atatürk parkında yaptırılan büvet şartnamesi mucibince 1-Ha
ziran-940 tarihine kadar olmak üzere yirmı yedi ay müddetle ve açık 
artırma suretile icara verilecektir. 

2- 27 aylık muhammen icar bedeli yüz otuz liradır. 
3- Muvakkat teminatı dokuz lira 75 kuruştur . 
4- !balesi Martın yedinci pazartesi günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şarmamesi Yazı işleri kalemindedir.isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile L irlikte Belediye En 

cümeninc müracaatları ilan olunur. 8957 20-24-1-4 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA İŞÇEN 
7967 120 Belediye karşısında 

• 
l(jRKiYE iŞ BA.NKA.51 

371 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidiııpaşa caddesinde Naınıkkernal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 2-1 O 

Seyhan Kadastro Ha
kimliğinden : 

Kara'' ku ınalıolk>in<le Avadis 
karısı Ağrıenı ı..ii kü iken Mulıacır 
idris oğlu Ôııırıe !alı~i; ecliJ ıı, lıir 
lıab hanenin, keyfiyeti tasaııufuııa, 
:nütcallık olarak, kaJaslıo malıke
mesinJe Cdri ınuhakemedr, ismi ya
zılı Ö•ııeı in ınt çlıuliiikamclgalı Lu 
lunduğu, aıılaşılmakla, usulü lıuku· 
kiyenin, 141 inci maddesi lıüknıii 
delaletile, yevmü muayyeni muha 
keme olan, 28 3-938 p;;zarte" gu 
ı Ü, saat 11,30 da Seylıan Kadastro 
nıalıkemesind~ is batı 'ücut eylemek, 
veya l>ir vekil göndermek, üzere 

1 
ilanen telıligal icrası karargir ol· 

1 

maki~. keyfiyet ilan olurıur. 8994 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

1 Adana Halkevi, Çocuk 
Esirgeme ve Tı.irk Maarif 
Kurumları Eşya Piyango 
Heyetinden: 

Halkevi, Çucuk Esir geme ve 
Tü: k maarif Kuıumları çıkarına ter 
tip olunan ve 20 şubatla çekilen 
Eşya piyangosunun hesapları tetkik 
olunmuş, 11.219 bilet satıldığı, bun· 
dan ikramıyeler, afiş ve diğu mü 
teft•rrik ma•raflar içiıı 4.367 lira 
36 kuruş saı fctlildiği ve 6851 lira 
64 kuru~ VdriJdt hasıl olduğu lc,bit 
edilın·~ )'dı;':·ıtıdan keyfiyet ilan o· 
uııur. 8998 

Alakasını kesti 

Yeni mağazada çalışıııakta olan 
Bay lbrahimin kendi arzusile mezkur 
mağazadan ayrıldığı ilan olunur. 

8996 

jMatbaacılıkj Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarırıda 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet· 

lenecektir . 
Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 
mz kitaplarınııı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

Kömiir 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı 
bir kapak bölgede aı 
cak Türksözünde ya 
pılır . 

Refmi eurak, ce~ 
veli er, defterler, çekle 
karneler, kağıt, zar 

kartvizit ve bilumu 
tab işleriniz, en kıJ 
bir ıamanda en ntfi 
bir şekilde en zarif 
rııfatla Türksözünde ya 
pılır . 

TürF..sözü matbaa 
sı "Türksözünden. ba 
ka her boyda gazet 
mecmua, tabeder. 

• 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, saglam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
12 mukabilinde edineceğiniz maldız 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

1 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en uc 
AlacaA-ınız a iZ a Hıriıi<'r Ali Rı•< Ktll 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko•• mu•• ru•• ku!la?ınakfa J.ı lll nıiJ;i bir Ce\ heıin istih 
lak ; nı arttırn·ış ve hem de müstefi 

olacaksırılL. Odun kömürü arlık aramlmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edini 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
33 8879 

• 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sılıhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numııralı 

TAHLiL RAPORU 

rapoıu 

Göriiniiş : l:lcrıak 

Hcnk 
Kol.u 

Tadı 
T eaınül 

Hcnksiz 
Kokusuı 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( ıco sııı3 suya ,aıfulun"n N ıo H · 
ıııikdaı ı ) 0.2 sın 

Mecmu "·rllıJ.. dcı ecesi ( f'ran"' ) 1 5 
U7\·i maddeler i~·in sarfolunan n.ii\·dlıdillıumuı 

litrede 0.40 ll'r 
Sülfat ( SÔ 1 ) .. 0.0033 ı; 
Klor ( Ci ) ,. 0.0071 
Nitrat ( "'o 2 ) ,. o.oo ;o 
Nilril ,. Yok 
Aıııoıı}ak Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibarcı 

i>tasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer döşeli bcllu h 
vuzlara dökülm<'ktedir. Oradan da bütün Frziki ve Kimyevi tvsııfını n.u 
hafaza ederek ve hiç l>ir suretle d değmetl~ıı hususi Kimyagerinıize \' 
Adana Sıhlıat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıf.biyc Memuru huzuılarında da 
nıacaoalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu 
rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimiz 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da j( ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ııe-

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 15 

• 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksörli nıatbu~ı 


