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Hatay tarihi M U S S O L İ N İ , y İ 1 Cebelittarikta büyük manavralar 1 

Telefon 315 ADANA : 

FERiD C.ELlL GÜVEN Cebellittarık : 

Ankara ÖLDÜRECEKMİŞ ~~ı~t~:;.~ ~S:: 
~ zü ve soyu Türk olan Ha ı inde bugün İn-
~ tayın hamuruna başka bir Ecnebi gazeteler bu esrarengiz giliz deniz ma-

milletin tarih ve kahı ka 
tışmadığına zerre kadar şüphr-miz ı kayboloş hakkında çok mühim nevraları başla-
Yoktur. Bir toprak ve bir milletı ve muhtelı'f dı. Manavralara 
uydurma bir tarihe ve yahut ırka haberler veriyor 
bağlamak isteyen cahil politikacılar • dört kruvazör , 
daim.ı bu nevi cehillerininin hicab· Elçı"yi ltalyanlar sı·cı"lyada !arını görmüşlerdir. alt· küçük tip 

Şöhreti tarihi olarak sayılan bı"r adaya nefyetmı·şıer krovazör, 30 tor-
v. Langloie " Voyage dans La Ci-
licie ,, eserinde Adanada oturan muhribi iştirak 
halkı tasnıf ederken akşar , cerid . Sofya : 5 (Radyo) - Bulgar ga- da küçük bir odaya nefyetmiştir. etmektedir. Ma-
Karsantılı halkını Kürt aşireti ola· zetelerinin Londradan alarak yazdıkla-
rak zikreder ve aşı' retlerı'ıı kahra· B R - d Moakovadakl komplo davaaı navralara hava 

rına göre, ükreşten omaya gon e· 
manlık, misafirperverlik vasıflarını rilen Sovyet sefarethanesi memurla Moskova : 5 (Radyo) - Sovyet filoları da İştirak 
Kürtlere atfeder. 1855 tarihlerinde rından biri, Hutenkoyu Romada gör hükünıeti ince komplo ve halkı ihlilale 

büyük bir heyetle Adana H, valisinde müş ve hakiki olduğunu anlamıştır, teşviktıten Suçlu olanların muhakeme- ediyor. Bu ma-
bir buçuk sene muhtelif etüdler 1 Deyli ıelgraf gazetesinin yazdı· sine bugünde devam edilmi~tir. Bu- nevralar bir haf-
yapmış olan bu Alimin boyu , soyu ğına göre, Sovyetlerin Bükreş elçisi günkii duruşmada bir çok mühim if· .. 
öz Türk olan bir halk kütlesini Kürt Butenko Mossoliniyi öldürmek mak- şaat olmuşlur. ta kad~r sure-
olarak göstermesi. ya , bilerek bir sadı ile Stalinin ajansı olarnk sureti Moskovnski mahkemede cürmünüe cektir. 
garazkarlık. va yahud da bir celıa· mahsusada terlip edilen bir plan ile itiraf etmiştır. Suçlu, Troçki leyhind 
lettir . Romaya kaçmıştır. ltalyanların bu propaganda yapılmak için para bulma-

işte bizden olmayanlar, bizi da- şüphesi iizerine efkarı umumiye he· ğa çalıştığını ve bu mesele için Japon 
iıııa böyle ters görmüşler ve hesap· 

1 
yecana düşmüştür. i3unun üzerine demiryolu satış işinde çalıştığını söy-

larını da daima bu akis ve garazka· lıalyan iıükümeti Bulenkoyu Sicilya. !emiştir. 
rane görüşlere dayamışlardır. 

Yine bu nevi Alimler Hatayın 
da öz Türk soyundan olduğunu in· 
kar edip durdular . Umumi mecliste 

Belediye hususi idare birliği 
projesi kabul edildi 

Hatayın nasıl bir Türk yurdu 
olduğuna dair son günlerde büyük 
bir eser intişar etti. Biraz bu ese· 
rin üzerinde durmak istiyoruz.Genç 
müellifi çok yakından tanırım . Bu 
genç ; Adananın tekrar anayurda 
kavuşması üzerine Halaydan Ada· 
naya gelmiş ve lisede okumaya 
başlamıştı . Nasıl bir istidada ve K •• } d k• } İ • • 
nasıl bir istikbale namzed olduğunu oy er e ı su arın anzımı 
~.uallimi bulunduğum sıralarda gö· meselesı"de mu·· zakere d ·ıd. 
ruyordum. işle bıı genç ' ancak bir e ı 1 
heyetin uzun yıllar çalışmasile mey- . 
dana gelebilecek bir eseri bize ver· ı 
di Eserı·n b·bı· f' d 

1
. b. VllAyet umOml mecll•I , •on toplantıaında mUhlm kararlar alın 

· ı ıyogra ı ce ve ıne ır 1 T f 
göz gezd' k 

1 
'dd" b' mı,ıır val ev lk Hadi baysalın rlyaeetl altında toplananmecll• 

ırme nası cı ı ır ça· j 
lışmau.rn doğduğunu bize gösterir. / Ruznamadekl kazalar m•zb• . 

Bir :;.eyin mevcudiyetini tayin Çekoslovak Başve- taları Uzerln• bUtçe encUm•· 
hususund.. ındi sözler kafi değil· nlnce yazılan kararlar okun•· 
dır. Bilhass.ı ilim:ciddi delillere da· kı.linİO O nutku rak Maarif kadroauna (t8) mu 
Yanmadıkça hiç bir kıymeti olamaz. S U alllm llAveal· 

Hatay tarihinde ve Halayın bir Köy mektepleri ihtiyaçlarının, büt 
Türk yurdu bluşunu Faik Türkmen bi· 

1 
Prag : 5 ( Radyo ) - Çtkoslo .. cenin müsaadesi nispetinde karşılan· ,. 

ze çok güzel ve vazih olarak iza ı vakya Başvekili Parlamentoda söy. 1 ması. kazalarda yapılacak yolların, 
hediyor . !ediği bir nutukta Çekoslovakyanın beş senelik programa dahil olan Ka 
. Her birisi müstakil bir kitap ha· hududları değişmez bir mahiyet rnisalı yollarındaki bir kısım menfez. 
lınde 4 cildden ibaret olan bu ese· arzetmekttdir . Çekoslovakya içiş !erle yapılması mü~ıkiin olan diger 
ri~ bugün ayrı ayrı kitap halinde )eri hiç bir yabancı müdahal.: ka- bazı işler kabul edildikten sonra Sey. 
•kı cildi birden ortaya konmuştur . d k han vilayeti Hususi idaresile belediye 
B bul etmez. Almanya ile aramız a i Unlardan birisi Hatayın 40 asırlık sinin ve karataş, Bürücek köylerile 
tarihini safha safha hülasa etmekte. anlaşmazlıklar psikolojiktir. Bu psi· Kızılay cemiyelinin, kanuni mesa ve 
~-ige'.i ise Hatayın coğrafyasını, iç- kolojik engelleri ortadan kaldırmak hiikümlare istinaden tesis elllikleıi 
~:aı durumu~u , Hataydaki mez· zamanı gelmiştir. imar bitiği nizamırnmesinin telkikinc 

Plerı , akallıyetleri ve Hatayın geçıldi (2750JJ) idarei Hususiye. 
edebi tarihini anlatmaktadır. (27500) belediye, (500) Biiriicek, [500] 

Türklerı hikimdirler. Yine bu dev· 
. Bu eser Halayın 40 asırlık ta. 

rıhini 5 devreye ayırıyor. j 
Birınci devre: 1200- 2000 M.E ... 

bu devirde Hatayın ilk sakinleri 1 
ve Hatay ilini ilk defa olarak benim· 
semiş ve imar etmiş olan ve orta j 
Asya medeniyetini getirmiş olan 
Türkler yani Anadoludaki Eti dev. 
!etinin bir parçası. 

ikinci devre: 333.1200 M. E., 
8 buçuk asır devam eden bu ikinci 
devrede Hatay Türkleri zaman za
ınan istilalalara uğramışlardır. Fakat 
buna rağmen Hatay hakimiyetini 
elinde tutmuştur. 

Üçüncü devre: "636 M. S. · :aa M. E.,, 10 asır devanı eden 

13
u devrede Hatay Yunan ve Roma, 

~-'Zans istilAlarına uğramıştır. H>tlk; 
öylü burayı istilA edenlerin kur· 

dukları aristokrat bir hayatın dışın· 
da kalmış ve bütün milli mevcudi
Yetini muhafaza edebilmiştir. 

Dördüncü devere ve 636-1085 
M.s . .,4 asır devam eden bu devrede 1 
Hatay ili lslam ve Ortudoks müca
delelerine sahne olmuştur. Bir müd· 
det yine Bizans elinde kalmıştır. 
Şunu da kaydelim ki bu devrede 
lslamların alemdarlığını Türk akıncı· 
ları yapmıştır. 

Beşinci devre: "1805-1918 M. 
S .. 10 asır süren bu beşinci devre 
birinci devrede olduğu gibi Hatay 

Kaıataş, ki senede ceman [56000) 
re başlarında Hatay toprakları 
Ehli salip adı verılen kavgalara lııa olmak üzere sekiz sene müddet 
sahne of muştur. Bu kavgalarda Is· ve ( HSOOO) lira mütedavil sermaye ile 
lam tarafını yine Türkler teşkil et- şehirde, Ülobüs , Bürücek ve karalaş 
mekl<' idi;bu kavgalar Türklerin za- köylerinde otel ve plaı inşa"· Adana 
ferilc bitince Hatay Mısır Türkleri · da hasıane ve sıhhi meskenler ya· 
nin sonra da Osmanlı Türklerinin pılıııası \'C dört çocuk bahçesi meyda 
eline geçmiştır. na getirilmesi: birliğin tesis makoadı· 

Ana hatlarını kısaca zikrettik· nı teşkil ediyordu . 
ten sonra bu eser hakkında verile· Yapılan konuşmalar neticesinde 
cek hüküm kendiliğinden tebarüz Husus idare ile beledıyeden . sene· 
ediyor. Bu ülke bugün olduğu gibi de [25(10] er liradan [5] bin lira 
dün de büyük bir geçidin üzerinde veri!mek suretile oıı sene miicldetle 
bulunması coğrafi mevkii dolayısile fyalınız Kızılayın işlirak edebilece~i. 
istilalara uğramış fakat kendi ben· -- Gerisi ikinci sahiledc -
!iği olan Türklüğünü asla kaybet· 
memiştir. 

Eserde geniş bır 1 ürk karakte· 
rının bariz vasıflarını görüyoruz. O~ ~~a~O e ır: 
Hatayın Tür~ olmadığını ve yahut ___ -------
tarihinin eski bir Türk tarihi parçası 
olmadığını inkı\r edecek olanların bu 
eserdeki vesikalar karşısında hiç 
olmazsa susacaklarını bekliyebi· 
liriz. 

Eserin mühim bir tarafı da A· 
!evi kardeşlerimizin nasıl bir Türk 
kümesi olduğunu tebarüzdeki mu· 
vaffakiyetidir. 

Faik Türkmen bu eserile ciddi 
bir ilim yaymış olmakla kalmıyor; 

''Aynı zamanda milli ve vatani bir 
hizmeti büyük bır muvaffakiyelle 
kendisinden beklenen bir ciddi· 
yetle yapm ıştır . 

Sorı giıııkrdc ~tlıırde moto>1kLPtleriıı 

çoğulması bir çok kaw!aıa sebıd>i) et 
ucrnıcktc t'e umumi curldelcrdclıi siir· 
atli gidişler halkırı )İİriime emııiyetirıi 
bozduğu gibi geceleri, gPÇ vokıılara 
kadıır dolıı§aıı hu moıosililetleriıı ek· 
so: gürültülrri lıalkı rolırıısız etmr.ktedir. 

Jloıosiklctleriıı saat t•irnıi dörde kıı· 
dıır, sokak ara/11rındıı . - ıeııezzülıten 
ba§ka bir sebPp o 1madığı halde -me· 
kik Jo/;umalarını11 ö11üııe geçilmesi. u
mumi istirolıat için ycri11de bir tedbır 
olacaktır 

• En tehlikeli harp silahı 

NEVZAD GÜVEN 

BU~·Uil b.arpdcn sonra harp silah
larının. ruuhabCr~ vaııtala· 

rının nekadar tekiimul ettiğini biliyo· 
ruz. 1 labcş lspanyol. ve Çin muharebe· 
!eri bunu h:-·e pek ala ııgretti. lliç 
,uphe ~·okki, bu ,aJıada bilme<liı;imiz. 

daha ne muthi.~ tckamullcr vnrd1r. 
Kim bilir. lnboı·atu' arların gizli kö· 
~clcrin<le. erk<i.nı harbi,vclerin g izli 

dosyalarındn daha ne muthiş ke<iflcr, 
ö1Um \' Asıtnları ,a.kh durmaktadır, '! 

l•'akat buton bu muharebe \· a!ıoı· 

l:ıların1n nrasında bir tanesi varki. 
hepsinden daha korkunça. hepsinden 

dah öl<lurucudur. Çok pru.ifik çehreli . 
fennin İnsanlara hedi~'·e cltiği bir ni· 

met gibi gördUi;UmUz bu alet her hal· 
de, Almanların buyuk harpde Parisi 
bombardman ettikleri Gros Berta· 
dan., zih irli gazlardan . a.le,~ makine
lerinılcn daha korkunçtur : Radyo. 

Son harpde Almanya~· · ınutte · 
fiklcrin ordu. ve clonanmala.rından 

daha ziyade lngiliz ve Fra.n~ız pro· 
p:ıgaıı<l:ıstnın :yıkmış olduğunu id
dia edenler vardır. 

1'1'opAgandaya bir -.ilflh olarak 
en mahir. ve muhlik bir ><kilde kul· 
lanma ... ı '."lı bilen n1en11eket ~nuhakka.kki 
ingiltcrcdir . O; bu husu~lakı ın.aharetni ı 
nıUstenılı.:keciliklc yaptığı uzun ek!\er!-ıİZ· 

lcrc boı·çludur . Bunun içinJirki . pro· I 

paranda.nın lchlikc!,ıni ~n i,·i t~kdir 

eden millcidc ~ine lngiltcr~diı-. 1311· 
nun en kati delili: lngiltel'cnin ,on 

gUnlerde, ltalya_ya teklif cttigi anla~ 

ma. şa.rtları ıu·asında. 1 Bari ı-ad,o ... unun 

lngilterc alc~·hindc yapmakt; oldugu 
neşri.yattan \'azgC"çilnıesi hakkında bir 
n1.:ı.ddcıtin bulunnıasıdır 

GörUIUyor ki. rnd,, oda artık harp 
'>ilahlrtrı arasına girnlİ~ 'PC en mUhitn 

bir ~·er almı.,tır. }{im bilir. hiı· gUn 

,yeniden biı· 'iİ15.hsızl:ınnı~. yahut ~i~ 

l:ırı azaltma. konfcran~ı yıpıl~cak olur· 

•a, her halde , radyoda hcsab2 katı· 
lacak ve devletlrrin-imkan haridinde 

olmakla beraber · imzalayacaııı anlaş· 
mada radyo hakkında da bir madde 
bulunacaktır. 

Şu noktayı iyice kafal:u·ıınıza 
yedeştirmemiz lazımdır: İstikbalin 

harplerinde (dalgalar1tı muharebesi] 
kati netice U2crinde ta~·yarclerin. 

kruvazörlerin muharebesinden daha 
fazlo. fımil olacaktır. 

lnglllz deniz kuvvellerlnden bir kaç parça 

Suriye-Fransa muahede
isine zeyilrel ilave edilmiş 

Şam hükumeti bazı askeri 

1 
kıtaları yakında teslim alıyor 

! Şam· 5 (Hususi Muhabirimiz

i den) - Suriye Lejyonu namı altın 
l da istihdam edilen askeri kıtalar 
1 Suriye hükumetine tedrici bir su 

bana şu beyanatta bulundu: 

- Suriye • Fransa muahedesi· 

nin bazı maddelerini muilak ve tef· 
sire muhtaç bir halde gördüğümden 
Parise giderek F'ransız devlet a
damlarile görüştüm. Akalliyetlerin 
hukukunu temin için Suriye . F' ran
sa muahedesine bir kısım zeyiller 
ilavesine muvaffak oldum. Bu zeyil
[,,r, Suriye ve bilhassa Cezire ının. 

tıkasındaki gayri müslim akalliyrt 
!erin hukukunu tamamile teminat 
altına almakta ve Cezire muhafız. 
lığına geniş salahiyetler vermekte. 
dir. Bu suretle Cezire mıntakasının 
ıefah, uınran ve saadete kavuşaca· 
ğı umuluyor. 

rette devredilecektir. Müdafaai mil· 
liye nazırı bu kıtalarda istihdam e· 
dilecek zabitlerin tayini ile uğraş-

ı makta ve Osmanlı ordusunda hiz· 

'

/ met etmiş nıütekaid Sİıriyeli yük 
srk rütbeli zabitlerin bu kıtalarda 
kullanılması için teşebbusaıta bu· 
lunnulmaktadır. 

Beyrut: 5 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Burada ikamet e!mrkte o 
lan ve geçenlerde Paıise gidip ge· 
len Katolik patriği Tapuni ile gö 
ı üştüm. Eto afında birçok dedikodu 
lar yapılan Paris se)ahati hakkında ...... 

Bulgaristanda yeni 
mühim hadiseler 

Bulgarların selameti Balkan 
Paktının içinde. bulunuyor ! 

lstanbul : 5 ( Hususi ) - Son:günlerde Sofya gazeterl bize 
Bulgarlatandan heyecanlı haberler getlrmeğe ba,ıadı. Bunlar 
arasında en wUhlmml olarak lkı meaeıe vardır ki, Uzerlnde 
aurulmajia dejer. 

HükOmet siyasi parti llder-
lort arasındaki anıa,mazllk, 

kanun harici bazı hareketlere 
sebeb olmağa ba,ıamu~fır. 

Geçen gün. eski vekillerden Grı 
goı Vasilefin evinde, bütün parti mü· 
messillerinin işlirakiyl e yapılan iizli 
bir toplalının , polis tarafından mey
d~na ç~karılıp, liderlerin sorguya çe
k ılmesı, Bulgar dahili vaziyetini ya· 
yakından bilenler için aheınmiyetsiz· 
eddedılecek bir hadise deg-ildir. Bil· 
hassa sorguya çek il enler arasında 
çifçi partisi lidere eski ziraat vekili 
Eimiter Çiçefin bulunuşu bu hadise
di~enin ehemmiyetini bi; kat daha 
artıyor. Dımiter Giçef, öldürülen eski 
başvekil İstambulliskinin halefidir. 

İstambuliski ölpürüldükten sonra 
Bulgaristanda çokkuvvetli ye demok· 
ratik pren siplere taraftar olan çifçi 
-Oerlal dlirdUncU sahlfed -

Bay Comnen 
Romen gazetecilerine dün 

beyanatta bulundu 

Bükreş : 5 (Radyo )-Romanya 

Hariciye Müsteşarı Bay Comncn 
Lugün Romen gazetecilerine Balkan 

antantı Konseyi intibalarını izahet· 

miştir. 

r-:- BugUnkU maç -, 

l 1 İdmanyurdu - Seyhan 

11

. 1 Bugün karşılaşıyor 
( l'azısı i~erid•) 
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Romen nıatbuatında 

A Ti 
Ceyhanda halk 

çalışmaları 

, .............................. ----------------·------------~ 
"Antanta mensup devletlerin İtalya iJe 
münasebetleri tamamile düzelmiştir.,' 

''Universul,, ve "Timpul,, gazetelerinin ma kaleleri 

Romence (Universul) gıızetesi 
Balkan antantı baş ığı altınd11 neş 

rettiğı bir yazıda ezcümle şöyle 
diyor: 

Balkanlarda sulhün takviyesiyl~ 
ve mevcud mükellefiyetlere riayet. 
kar kalınmasının temniyle ve hali 
hazırda arazi nizamının muhafaza· 
siyle mükellef olup Kellogg Mi.Jet· 
!er Cemiyeti paktından ilham alen 
Balkan antantı, ruhi bir anlaşma. 
nm en son verimidir. 

9 şubat 1934 tarihli pakt mu· 
cibince bu oört akid devlet: Türki· 
ye, Yunanistan. Yugoslavya ve Ro 
ınanya, Balkan hududlarını bir mü · 
tekal il yardım anlaşması ile tekef
fül etmektedirler. Diğer hududlarda, 
Milletler Cemiyeti paktının 10 unu. 
cu m~ddesı,in himaye!i altında kal. 
maktadır. 

Mahzl\ bu dört devletin tyKseti 
barıştır ve ııı:ıvcud arazi nizamını 

muhafaza etmektir. 
Bu memleketler, teşrıki mesaile

rini organize etmek için iıtişari bir 
lozla y kcliğerlerine bağlı bulun 

makt:ıdırfar. Y tnı menfaati rini a· 
lak adar ed n- biloıııııuı be\} ndmilel 
nıesa: i görüşmeğı teahlıüt etmekte
dirler. Bu K oz daha ziyade genişle 
!ilmiştir : Paktı ınıza edenler. evvel 
emirde diğn akidlerin muvafakat 

mı mııdan n~bir ,;y si teahl.ü. 
dr gir.niyecekleri girmıyecekleri 

gibi onların miiaadeleıi olmadıkça, 
hiçbir be>nelmilel sahada faaliyet 
göstt:rmiy ceklerdiı 13u kat'i karar, 
Balkan antP ntını teşkil eden bu 
dört devlet aıdsında dostluğun ne 
d rece sıkı ol ırası Jaz; n geldiğim 
gôsternıekted,r 9 Şubat 1934 tari· 
hinde ba~layan dört U olaıak tecrÜ· 
be. ed len bu pakt, Balkanlarda mu
vaffak ol uştur. 

Hakikaten, sanıi-ııi ve sıkı dost. 
luğa ıııiistt'n:d ani ışm ı havası, Bal· 
kan paktının bugün kadar gost r 

iğı faali} eti tamamıle karakterize 
etmektedir. 

B ikan yarımaddsınclaki hudud· 
!ara gdınce ; bir taraftan Yurıaııistan 
vo Yugoslavya arasında dığa tara· 
tar Arnavutluk ile olan münasebat 
düzelmıştir. . 

Paktı meydana getırenler, işbu 
mıh amilinde Bulgaristanın da imza 
sını görın~k arzusı e dıg ·r devletle 
rin ilhakı içiıı bu paktı açık bırak· 
mışlardır. Vakat bu memleket, bir 
ih•iy t tedt iri olmak üzere ilhak et
mem ştiı. 

Unıunıı hır ;ınlaşma bpısı, Sof· 
ya :1e Belgrad ar sınJ , sulhii eb~-

' 

de kendilerini yakından işga l etnı ış· 
tir. Çünkü, anıanevi bir dostluk ve 
itimad, nokta la rı, Franso ve lngilte
re ile bağlamakta id i. 

Akdemz devletleri ve yahut Ak 
denizde ıııenfaaldar l>ulunanlar, Bal· 
kan Antan tını teşk i l eden devletler,i 
Romanın siyase ti ile gayri kabili iç. 
tinab bir surette temasta bulunmak. 
ta idiler, 

J ürkiye ve Yunanistan ile geçici 
ve Yugoslavya ile uzun bir müddet 
devam eden gerginlikten sonra, ita!· 
ya ile Balkan de vlet leri arasındaki 
mÜPasebet, son zamo nlarda normal 
hir şekle girmişt i r. Türkiye il ı: Y11· 
nanistan, 1928 de imza edilen dost 
luk muahedesi ile esasen ltalyaya 
bağlı bulünnıakta idiler. 

Habeş isran harbinden sonra Tür· 
kiye İtalya nıünaseba tı, 1928 de 
akdedilen dostluk muahedesine ha· 
kiki bir kıymet verilmesi ile rıeıi ce· 

!enen, Puşdü Aras il" kont Ciano 
ara~ında 1937 senesınin şuhat ayın 
d,ı Milanoda yapılan görüşmelerden 

sonra pek ziyada genişlem iştir, 

ltalya ile Yunanistan oeynindeki 
samimi münasebat, kral Jorc'un Ro· 
ma} a yaptığı seyahatle daha ziyade 
kııvvetlendirilmişfir . Uu seyahatın bu 
ene içeri~ııı e 1:ekrar edilmesi de 

muhtemelJir. Velhasıl İtalya ile Yu· ] 
goslavya 25 Mart 1937 tarihinde 
akde~tik leri iktisadi ve siyasi bir 
akordla, onbeş sene devam eden 
dü şmanlığa nihayet vee mişlerdir. 
Ronıanyamn İta lya ile bir siyasi a· 
kordu yoktur, Fakat bu iki memle
ket beynindeki münaseLat, son sene 
!er zarfında pek taal olmuştur . Bil 
hassa tüccari ve kültürel mübadele· 
!erde, bııiÜne kadar giirülmiyen bir 
şekilde, pek mühim neticeler elde 

t etmişlerdir. 

Bu dıplomatik muvaffakiyet ler 
hiç şüphesizdı rki, krı bi taraf an · 
!aşmala•ın veıdlkle ı i meyvelerdir. 
!!unları im kan halim koyan da, Bal 
kan antantının rıılıu ve nıetod la rıdır. 

Derin anlaşm2lığ ın , lıüyük 

Avrupa devletlerini birbiri eri rıd"n 
a}ırdıgı bir zamanda, balkan antan 
tının dört senelik faalıyet bilançosu- 1 
na büyük lıir memnuniyet ve inş i · 

rahla baknıaklığımız lazımdır . bi r 
zamanlar fesad memlıaı olan Balkan 
lar, bugün, sulh için lıi r misal ve bey 1 

n lmılel t1ir leşrıki nı~sa i ı çinde bi r , 
model teşkil etmektı;dir. 

Tim pul 
şöy.~ eliyor: 

• * • 
gaz tesi de 27,2, 1938 

' 
Halkevinin 
konferansları 

Şehrimiz halkevi gençleri, muh· 
telif mevzular üzerinde şehrin umu 
mi t oplantı yerlerinde konferanslar 
verme;.;tedirler. Kahvelerde verilen 
bu konferanslar her bakımdan eh~m I 
miyetlidir. Bu konuşmalar daha bır 
ay kadar devam edecektir. ı 

Sürek avı 
Şehrimiz avcıları dün 

sürek avına çıktı 

Şehrimiz avcılık ve atıcılık kulu. 
bünün bir sür.ek avı tertip ettiğini 
yazmı ştık. Şehrimiz avcıları dün öğ
leden sonra kalabalık bir kafile ha· 
linde ava çıkmışlardır. Sanıldığına 
göre, ııvcılar bu akşam dönecekler· 
dir. ., r 

muhabir Bir 
alacağız 

Gazetemizin ş ehır istihba· 
ratında ça lıştırılmak üzere bir 
muhabire ih t iy acımız vardır . 

1 ..... Asgari Orta mek t"p 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi ya şından küçük 
olmamak lazı mdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir i mtıhan açılacaktı r. 

istekliler , Yazı işleri Mü· 
dürlüğümüze müracaat etmeli 
dirler . 

Prensi pi erine hizmet eden bir 
enstrumandır. Bu prensip zayıfladı 
fakat antant baki kaldı. Bu anlaş 
mayı , imkan da iresinde kuvvetlendir 
mege çalı şacağız . 

Küçük itilaf, dahilde ve kar içte 
bir kat üzer inde sı ralanan memfaat 
le ri nin muhafazası içindir. Zamanı · 

mızın tabirlerince buna, Li r ibare 
diyecek olursak bu ibra d~ Tunadır. 

Balkan a nt ant ı .un bizi alakadar eden 
ciheti boğazlardır. 

Karadenizle Ak denizi birleş tiren 1 

Asya ile avrupay ı a yıran boğazlara \ 
hakim olmak için ası rlarca müdhiş 
muharebeler oldu. 

Boğaz la ra hakim olan milletler 
dünyay ı zaptftmek h ü lyasına diiştü \ 
lt r. Lakin bu hülyadan vazge çıııeğe 

mecbur old nk l~ rı vakii, boğazlarda 
ki nıÜ>lesna mev.kilerini muhafaza 
edebilmek Üzere ya garip imparator ! 
- Ger isi UçUncU sahifede -

Rakı kaçakçılığı 

Bir şebeke yakalandı 
Şehrimiz İnhisarlar takibat teş · 

kilatı rakı kaçakçılığı yapan bir 
şebeke yakalamıştır . Akkapu kö 
yünden Mahmud oğlu Midhat , Mi
kail oğlu Cerzan,lbrabim oğlu Meh. 
met adında .dört kişinin evlerinde ya 

KÜL TÜR iŞLERi 

Yaz Kampları 

Yazın açılacak Orta Okullar 
Kampları için , mektep idareleri 
şimdiden yer tesbil ederek vaziyeti 
Vekalete bildireceklerdir . Bu hu · 
susu, Vekalet , bütiin mektep ida· 
relerine tamim etmiştir. 

Bir sene içinde l<aç ga
zete v~ kitap çıktı 

Maarif Vekaleti basma yazı ve 
derleme diı ektörlüğü her altı ayda 
bir hazırlanan Türkiye bibliyograf. 
yasının 937 senesinin ikinci nüs· 
hası da çıkarmıştır . 

Bibliyografyaya nazaran 937 se 
nesinde memleketimizde 3203 kitap 
neşredilmiş ve 340 deı gi yeniden 
çı~arılmış veya neşrine devam edil
miştir. Geçen sene neşredilen ga· 
zeteler adedi 253 dür . 

Geçen sene çıkarılan kitaplorın 
dokuzu umuıniyat, ıkisi genel antik 
lopendiler, dördü felsefe , beşi psi· 
koloji , beşi ahlak , yirmisi din sa 
hasında yaıılmıştır . içtimai ilimler 
sahasında yazılan eserlerin mecmuu 
dokuz yüz kadardır . 

Bir sene içinde memleketimizde 
tiyatroya ait 9 eser çıkmış , fakat 
şiire ait 49 , eser meydana çıkarıl 
mıştır . 

Türk dili üzerinden neşredilen 
kitapların mecmuu on tanedir. Ay· 
rıca Türk edebiyatı üzerinde de 
iki ı:ser mşredilmi~tir . 

Memleketimız hakkında neşro · 

lunan eserleri yekunu ise 11 dir . 

MAHKEMELERDE 

Beıaet ~den tapu memuru 

Dörtyol eski tapu memuı u Ha· 
şiııı rüşvet suçu ile şehrimiz Asliye 
Ceza mahkeme,ine verilmi~ti . Dün 
ya pılan son duruşmada , Haşimin 
suçu sabit olmadığındaıı brraetine 
karar verilmiştir . 

pılan bir ar ama neticesinde iki yüz 
elli kilo cibre ile rakı çıkarmağa 

mahsus aletler ve 14 kilo rakı ve 
150 kilo kuru üzüm bulunmuştur . 

Kaçakçılar hakkında kanuni icap 
derhal yapılmıştır. 

İdman yurdu-Sey
han maçı bugün 

Bugün öğleden sonra saat 14,5 
da Seyhan Adana sporla !dnıanyur 
du "A. takımları arasında bir futbol 
maçı yapılacaktır. 

1 Soyadı almıyanlar 

Soyadı almayanlar hakkında ve 
ı rilen cezalara dair Dahiliye Veka

letinden Vılayete bir emir gelmiş. 
tir . 

Bu emre göre 2 Temmuz 937 
tarihinden sonra altı ayda karara 
bağlanmayan cezaların Ceza Ka· 

nununun 102 inci maddesine göre 
müruru zamana uğrndığı bildirilmiş 
tir . 

ZABIT ADA 

Fazla içmiş'er 

Mehmet Vezir oğlu Hamdi adında ı 
birisi, fazla içtiğinden Yıldız barda 

bağırıp çağırmağa başl.alllış ve bar 
sahiplerini döğmüştiir. Zabıta Ham· 
eliyi yakalamış ve Adliyeye tevdi 

1. etmiştir . 

iki erkeği döğen bir karlın 

Abdülkerim karısı Beyaz ismin
deki kadın , Mehmet oğlu Ekrem 

ve Zeynel isminde iki kişiyi döğdü 
ğünden zabıtaca yakalanmış ve hak 
kında kanuni icap yapılmıştır. 

5 Mart 938 

Gök yüzü kapalı , hava hafif rüz· 
garlı . En çok sıcak 16 sanr:grat , 
en az sıcak 2 santigrat dt'recedir. 

dileştirm ck mıık~a:liıe 25 kanunusa- ,-·~---~---------------------------------------·----------, 
ni 1937 tarihinde akd 0 Jilen Bulgar evyork emniyet müdfiru Anıerikadak.i casuslar - Yugo laV' paktı il J<ı r: en açıl Edgal Huvı>r yeni bir m 

vaffakiyet l;.a zanm ı ş, büü· 
mıştır · mzıı:::mz:::m=am:ımı:ı:mı•mzııım=1RaAmerlka mektubu••••••••••--

Balkan antantına mensup dev- yük bir casusluk ş ebckesı 
!etler, umumi si}asetle aynı ruhu ni meydana çıkarm ı ştır . Bu teşkilat dan son ı a bir k alıvt'ye gıııyor, o· luk teşkilatının bütün sırlarını orta· rer birer tevkif edilmişlerdir. 
taşıdıklarını i pat e•tıkler! gibı nym dünyadaki en büyük askeri c"sus ra dan bir yere telefon ediyor. Da · ya koyuyor. Yine ayni şifre anahtarı ile o· 
saıııimı teşrikı mesai metodfarlnı da şebek,.sinden biridir. ha sonra başka bir gazinoya uğru Rumriçin anlattıkları üzerine ilk kundukları evraktan casu~ların çok 
tatbik etmişl e rdir. Bundan bir hafta evvel adliye yor; t ~bi i polisler daha fazla şüph<" olarak iki casus tevkif olunuyor. Bun mühim bazı askeri sırları bir } aban 

M ıı~tler cemiyetinde, konsey vekaletine pasaport dairesinden te lenerek daha sıkı takip ediyarlar; !ardan biri 56 yaşında Yohanna cı devlete bildirdikleri öğrenilmiş. 
toplantılarında, MontreuX va Nyon lefon ı-diliyor . Yahann memleketle avni zamand a da krndi!e rini belli Hofman isminde bir Alman kadı tir. Çalınan sırların ne oldugu tama 
gibi beyndmilel konferanslarda bıı re gidece! Aı.ıcrikalıla ra mahsus etmemeğe ça lı ş ı yor l a r . nıdır., Büt iin d"surn kadınlar gibi mile bildirilmiştir. Fakat öğrenildi 
dört dev letin murahbaslan, müşte. pasapo t c;iıılanlarından elli tane Nihaı et, pasaport cü zdan larını çok giiı e l bir kadın olan Yulıanna,, gine göre, casuslar Amerikanın bu 
rek menfa1tlerini birlt'ştirerek bilü- göndrrilm,.si isteniyor. Bu, her za· götıi re n adam onları bekl~yenle bu eskiden Europatransatliğinde mari · gün yapılmakta olan büyük bir tay 
mum mesaıli tl'tkık ellikleri gibi m~n olan 1 ır had;sedir. Fakat, bir l u~uyor w getir, iklrrini veriyor olarak çalı~ııııştır. Casusların Amc - yare gemisinin bütün teferrüatmı 
müşterek beynelmilel ınesailde de tesadiıf eseri mi, yoksa m•murun O zaman polis derhal casusu tevkif rikada agrendiklerini ecnebı meııı· yabancı devlete bildirmişlerdir. Bu 

ahenkdar bır faaliyet gö teruıiş· içine d.>g<nuştur, pas•portla11 gönde. edi} or. leketlere götürenin bu kadın oldu klanlar haduddan dışarı çıkmış ~e 
!erdir. rirken polise haber veriyor. polis Rumı i ç ismindeki bu adanı bir ğu anlaşılmıştır. d!]şman tarafından ele geçmiş:bu· 

Büyük Avrupa devletleri ile 0 • de pasaport cüzdanla rın ı götüren asker kaçağıdır. Ve şimiye kadar Tutulan casuslardan Erih Glaser lunmaktadır. 
lan münasebetlerinde de, aynı şe hademeyi takip ed iyo r. bi r çok casuslarla beraber çalışmıştır ismindeki ikincisi aslen Alınandır. Casusların bilhassa Amerika at 
kilde muvazi im teşriki mesai sıyıı Giden adamın yolda bir isine rast Bütün bildiklerini söy l ediği takdir · Bunun üzerinde casusların mektup· las okyanus sahillerinJeki istihkam 
seti tatbik etmişl~rdir. Bu noktai geldığine onunla çok hayecanlı bir de ke.ndisine ceza verilıniyı•ce ği vaarl iannı ve diger evrakını okumak ka· lariyle alakadar oldukları da öğ 
nazardan, odarın, ftalya il oları şey l ~r konuştuğnnu göı üyor. Bun olunuyar; o da Lu nun üzeıin e casus bil olmuş ve diğer casuslar da bi · renilmiştir. 
ın5na sebeller~ bu dört sene içerisin,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Cey:;an : 5 ( Hususi muha 
ınizden ) Ceyhan halkevi g 
ri şu güne kadar yersizlik yüzü 
tatili faaliyet etmişlerdir. Ôğr 
ğime göre, gençlerimiz bu ilkb 
mevsiminde, daha metodlu bi 
kilde çalışarak faaliyetlerine d 
edeceklerdir. Yine haber alındı 
göre, gençler bu Nisan ayı iç 
Kızılay kurumu çıkarına seneni 
temsilini verec~klerdir. Bu hus 
şımdıdm hazırlığa başlanmıştır· 

G ençlerin birbirlerine dah'l 
ve samimi bir surette bağlı bu 
maları için bundan sonra halk 
bugünlerde muntazaman halk 
miz salonunda gece ve gündü 
yapacakları toplanrılarını sıklaş 
caklardır. Ve bu arada gen 
"Dans. provaları da yapacakla 

Dllva vektıl beraet etti 

Ceyhan dava vekillerinden 
met Mukbil inhisarlar muhake 
memuru Zekiye gıyabında "C 
ve müzevir. diyerek hakarette 
lunduğundan Zekinin şikayeti üz 
ne şehrimiz sulh ceza mahkeme 
de yapılan duruşma sonunda üç 
müddetle ve 10 lira manevi ta 
nata mahkum olmuştu. Ahmet 
bil bu kararı temyiz et :11iş oldu 
dan hükum temyizce nakzedilmi 
bu dafaki duruşmada bcraetine 
rar verilmiştir. Haber alındığına 
re bu kararı bu defada davacı 
temyiz edecektir. 

Umumi mecliste 

- Birinci snhifeden artan -

evvelce tayin ve tesbit edilen nı 
sallarla ayrıca bir birlik tesis edil 
si kararlaştırıldıktan .,onra, hu! 
idare beledive senede [25] er 
ue Karataş v ~ Büriicek köy 
(500) er lira ki ceman (51 
lirada11 sekiz sene zarfındakı m' 
davil sermayenin (408000) lira 
ması kabul edildi. Karataş ve 
cck köylerinde otel ve plaj inş 
dan başka bu iki köydeki (<ula 
ıslahı) hususunun ila ' e,ile çoc 
bahçeleri tesisinin, otobüs işletil 
gi\ıi birinci derecedeki icraat ara 
alınması ve diger işlerin ııiuın 
mede gösterilen sırad ı bırakılın 
ve (Birlik lüzumu halinde, serms 
mikdarını geçmemek kayd\i şar 
istikraz akdine selahiyellaı dır.) Ş 
(inde, nizamnameye bir madde il 
sine diger maddelerden ikisi 
yapılan ufak bir tadil ile evra 
belediye ,ıneclisine gön 1erilmrsi 
bırlik nizamnamesi ıneri yete gir~ 
zaman~mumi meclisi a'akaJar 
kısımlar için vilayet d . ıiıni endi 
nine selahiyet verilmesi karar a 
na alındı. 

Almanyada yap 
lan gemilerimi 

Beı liıı : 5 ( Radyo ) - Türk' 
hesabına inşa edılnıekte olan ge 
!erden birisi Nisanda denize ifl' 
rilecek, diger ikisi de Hı ziran bf 
larında ikmal edilecektir. 

İngiliz silablanına pr0 

gramına muhalefet 

Londra : 5 ( Radyo ) - iş 
partisi lagiliz silahlanma pı o~rı 
mına muhaliftir. Bazı gazeteler ıŞ 
partisine şiddetli hücumlar yııp 111 ' 
tadır. 
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Şam sarayları 
Bunlar yer altına gizlenmş harabeler 
gibi sır vermiyen cennetleri andırır 

Hankovda 
çok kanlı bir 
muharebe 

Şanım, yer altına Dar ve karanlık sokaklarda, kalın ve 
gilenmiş meçhul hara yüksek duvarların, şehrin çamurlu ve Dünkü çarpışma-
beler gibi, harice sır gUrUltUllJ hayatından ayırdığı bu meçhul , 
vermiyen gizli cennet ve münzevi köşelerde, Şamın topraktan, ! larda iki taraf 20 
!eri, eski ve muhteşem kerpiçten yapılmış evlerinden, birbirinin 1 

. 
1 

içine girmiş dar sokaklarında, karanlık 

11 
saltanatlaı ın asıı lar a 1 . d hl Umlt edlimlyen bir 

dehllzlerın e Ç 
devam eden zevk vr h~yat, bir aıem yaşar ... 
ihtiras alemlerini bu 
gün de yaşaian esrarengiz sarayları yorJu. Zaten senelerdenberi örüm· 
vardır... l cekl~rin ağ gerdiği Lu metruk cen-

D k 1 k k ki d k 1 net kaşesinde, soluk Lübnan doku· ar ve aranı so a ar a, a 
im ve }Ükstk duvarların, şehrin ça ması kaplamış bir kaç kırır koltuk· 
murlu ve güıültülü hayatınf1aıı ayır. lan başka bir şey yoktu. Döşrme 
dığı bu meçhul ve münzevi köşeler· taşlarının üzcr!nden, bir İtalyan da 
de, Şanım topraktan, kerpiçten ya varcısının kaba eli geçtiği pek bel· 
pılmış evlerinden, birbirinin içine iliz& Pencerelerin kervazlarını kim-
girmiş dar sokaklarından, karanlık 1:.ilir, nasıl bir zevkin ve nasıl bir dü 

i,dt'hlizlerinden hiç ümir edilmiyrn şünccnin sevkiyle maviye boyamış-
bir hayat, bir alem yaşar... Taşlafa sinen ağır bir sutubet 

Burrdan gelip geçenler için bir kakusu, çok uzak bir mazinin hazin 
hikaye, bir efsane olan bu hayatı , hatıralarını teşıyordu. Son aşk ge· I 
şehrin karanlık köşelerine gızlenmiş sının behiınıniyşt ateşiyle tutuşan 
eski harabelerin arasında kaybolmuş haris beiisrnil kızlarından sonra. 
kanalların içinde, bize, idrak etme burası, yalnız ziyaretçilere açılan 
<ligimiz devirleri yaşatan eski Şam eski ve metruk bir mabed gibi, 
evlerini gördüktrn sonra insan, eski zeklere, eglencelere kapalı ve kiitiiın 
Arakları onla•ııı sanatkar ruhunu, kalmiştı . 
yiiksek medeniyetini daha yakından Aksam Üzerleri, Beniisrail kızla-
tnnımış oluyor ... Bugün kıymet bil rının, kapııları ö~üne birikerek, bir· 
mez 'Jirkaç hasis ele düşen bu eser- birleriyle sohbet ettikleı i bü sokak 
ler, o büyük medeniyetin tozlara kaklardan birindt', eski ~.ir müsevi 
karışmıs sen enkazıdır.. ailesi tanımıst.ım. Geniş ve beyaz 

Bu ihtişamı seyrederken, bir de taşlığı, pencerelerini, ğüul kokulu 
Eınevlerin, akla, idrake sığmıyan yasemin dalları:ıin gölgeleadiı diği 
haşmet ve saltanatını gözümün önü serin kaasiyle evleri bir çenaet gi 
ne getiriyurum. Bugünün zevksiz ve biydi. Sıcak havalarda çiçekli havu 
sefil tarzı mimarisi yanında o zanıa zun içine dökülen şuların, bir tanaye 
nın altın kubbeli saraylarını düşü taneye:benzeyen hafif şırıltısı, inssa · 
nüyorum. Şimdi onlardan, Şanım hiç darin bir külya verirdı Soğumak 
kimsenin gözüne ifişmiyen arka so için havuzun içine atılmış ıneyvaları 
kaklarında, bazan bir ziyaretçinin salkımiyle suya bırakmıö Halvani 
görü,ı geçtiği bilkaç küçük eser üzümlerini vüyük lıir iftah ile yer· 
var. dik. 

Uzun seneler geçti. Memleketini 

bin ölü verdi 
Şanghay: 5 (Rad}o) - Japon 

lar bugün Lamaya varmışlardır. Bu
rada çok şiddetli muharebeler ol 
muştur. Her iki tarafın da zayiatı 

20,000 kadardır. 
Hankov cephesinde Çınli!er Ja· 

pon hatları arasına girmişler ve bir 
çok kolları püskürtmüşlerdir. 

Tokyo: 5 (Radyo) - Başvekil 
Koneyi mecliste şunları söylemiştir: 
"Parlenıentonun İmtiyazlarına dı•ku· 

namayacağımıza göre, Çın · Japon 
harbini durduramayacağız. Ne ka. 
dar müsaid teklifler yapılsa, hüku 
metin bu vadideki düşüncelerini 

parlemento kAbul etmedikçe hiçbir 
cevap veı ilemez .• 

Ribbentrop 8 Mart
ta Londraya geliyor 
ALMAN - İNOILiZ GÖRÜŞME
LERT, ITAL YA INGILTERE MÜ· 

ZAKERATI ÇERÇEVESiNDE 
OLMAYACAK MIŞ 

Berlin : 5 ( Raılyo ) - Siyasi 
mahfe ilerde söylendiğine göre,Hit
lerin lngiliz büyük elçisi ile müla
katı Berlin-Londra görüşmeleri· 

nin bir mebdei sayılmaktadır. 

ilave edildiğine göre Hiller, bu 
mülakatta müstemleke meselesini 
mevzuu bahsetmiştir . Gene söylen· 
diğine göre , Alman -lngiliz müza. 
kereleri ltalya -İngiliz çerçevesinde 
olmayacaktır . bana tanıtmak istiyen Suriyeli bir 

genç, bana iptido Şemayanın mer 
mer Kaasını gösterdi. Araplar, or· 
talaı ınrla ekseriya mermer bir ha 
vuz bu1u·.an bu yeraltı sıılonlata, 
Kal derler Kapıdan girerken, bir 
süprüntülügün orfasında bu kadar 
ince, muhteşem bir san;ıl eseri gö· 
receğime hiç inanm~ınıştım. Ôniin· 
de kirli ve çıglak çocukların, toz· 
lara, çamurlara bulandığınğı alçak 
bir kapıdae, başımızı eğerek, taşları 
kırılmış ıneedivenlerden iptida kü· 
çük bir avluya girdik. Buradan an· 

cak bir insan keçecek kadar dar 
lıir dehlizle asıl eve giriliyordu. 

Sazan l•u havuzıın başında, bizi 
lıütün gece uykusuz bırakan eğlen
celerimiz olurdu . Musiki, kaaların 
ince ve asıl bir zevkiydi. Zarif ve 
elmaslı parmaklaıın hafif temasın· 
smdan dogan nağmeler, bazen ıslı 

raplı bir ruhun acılarını terennüm 
eden kasideler. yüregimize hüzun 
ve elem vt>r ir; Sazan şen ve şuh 
bir arap namesi sükun ve hulya için' 
de uyuşan ruhlarımızda tatlı bir ne· 1 

şe ve _heyecan uyandırdı'. Baygın 1 
ve sahhar bakışlı mugannıyeler, ka · 
dınliğın bin türlü işvrsıyle erkeği 1 

çılğınlıklara ·sevkeılen rakka;eler, 
kaalarda o eski ve muhteşem !:aya 
tın uzak ruyalarmı yaşatırlardı ... 

Londr a ; 5 ( Raılyo ) - Rib-

1 
bentrop Londraya geldiğinde te 1 
maslarını yalnız Başvekil Çenber· 

Her l.ıirinde bir Yahudi ailesınin 
oturduğu odaların önünde, hamur 
}'uğuran, kirli bir leğenin içinde ço· 
Cuğunun lıealeriııi yıkayan, e~iğin 

1

. 

Üurmde göğsü bağrı açık, meme 
veren fakir ve çıplak kadınlar gör 1 

dük. Bu ziyareti.re alışık oldukları 1 
için bizJen çekinmeler. Odaların 

sefil manzarasından, taşlığa, ruhu 
esen bir kas~ea çökmüştü. 

Şimde bu ruyaların Üzerinden 
sanki bir bulut geçti; ceylan lı . kı ş 
lı beni isı ail kızlarının muaşaka yap 
tığı mehtap geçelerine, yeisin ve 

sefaletin karanlığı çöktü. 

1

. !ayn ve Lord Ha!ifaks ile müzakere 
yapacaktır . 

Ribbentrop Londrad:ı 48 saat 
kalacaktır. Ribbentrobun bu ziya 
reli sekiz Martta buraya gelecektir. 

Siyasi mahafile göre , bu gö
rüşmeler, İngilı7 Alınan görüşme
lerinin resmen açılnı~sı demek de
ğildir. 

-
r:::K HASTALl~LA:-~ 1 ! MÜTEllASSISI 1 

Dr. Nıhal Bayat 
-----

Mersin Yoğurt pazurı 
sa atları 

c. 
: Her gün 1 

15--18 1 
r 

Bir ihtiyar kadın, elinde büyük 
lıir anahtar la geldi; mavi bayanmış 
bir tahta kapının kanatlarını açtı. 

Mermerlerin beyazlığı, yüksele kris 

Aıi ıızadtııin zengin ve nıuiıtc· ı 
şem ar~p salonunu gördiikten .son 1 
ra, gArl>iıı i'aııa riya ve hiyanet lıı s · 
si veren sahte tnyinetile şarklılığı I 
nı kayb .. ııniş , asaletine kastorlug 1 
muş, zengin ~aın ed~rind~, o e,kj . 
ve metruk kaala•ın küf kokulu du seyyııh, eski velerJen bütün bu kıy· ! 

tal aynalardan akseden güdüzün 
aydınlığında, da~a parlak, şaffaf ı 
görünüyordu. Üzeıin•le ince yaprak · 
lar!a üzüm salkımları oyulmuş, yek· 
Pare mermerden havuzun ortasında 
bir oya gibi zarif ve ince islenmiş 
ITıermeı den bir fıskiye vardı. Cam· 
ların, aynaların senelerdenberi tozu 1 
alışmamı~tır. Fakat bütün bu kirle· 
rin, örümceklerin arasında, icce ve 
nıuntazam sanal bir inci gib', rsil 
ve zarif görüyordu. Duvarlara, Hı 
caz ve Yemenden getirilmişti. 

Tavanın oyma ve yaldız eyleme 
tezyin sanalının bir eaha nömune 
siydi, Reuk ve kıymet bilmiycn ın· 
sanların, fazla süs olsun diye sos· 
radan ila~e ettikleri resimler üstün 
de kirli bir elie lekesi ı:ibi görünu· 

arları arasında hi~settigim dinde· 1 nıetlı tşyayı bin•r birer seçecek, ken r 
raııe huşuu ve ilahi zevlıi bulmuyo· ır Ji ıntnılek~tlerine taşıyorlardı. Eski 1 

rum. Şanı, her gün bir parça d .h fakir· 
Şaıııın, ince mezayik işlemzk ce 1 !eşiyor, iııcılerint elmaslarını dökii 

viz takımlaıı, oyına sedeften rahle· yor; torak sabıları kcrpiçteıı duvar 
!eri, RÜınÜş işlemeli şamdanları, her larıyle gürde güne büyük l.ıir köy 
biJi birer kıy metil sanat eseı i olan m anz~rası alıyor. Şimdi muhteşem 
tunçtan kandıllnri, 'buhurdanları ve asırlar görmüş sarayların yerinde 
yanında Avıupanın çerden çöpten 1 ince kavak dallarile çatıimış kerpiç 
yapılmış, zevke, hevese u ıdurulnıuş 1 len evler göze çarpıyor; dört duvar 

b '-1 1 1 E arasında Şam, artık şaşaalı mazisin taklid sanatı, iu o arı, vazo arı Y 1 
yupta yapılan tahta oyuncaklar gör niyor. 
gibi adi v.· sahte ğörünüyordıı; biıi 1 Orada eski ılevirlerin yaşadığı 
nin asalet ve incegi yanında digeri. 

1 

arap zevkınin, arap sanatının yaşa 
nin sefıh ve aldatıcı güzelligi, cü · ı tıldığı gün, ŞambereJe nehrinin geç 
zamlı bir çehre gibi göze çarpıyor tiği zümrüt bahçelerin ortasında 
du. Bütün şanı, günden güne bu is prygamberlcıi yüksek ruhunda do 
tilıaleyi geçiriyor; Arap zevki, arnp ğandnsil ebediyeti arap güzelleri 
sanatı yavaş yavaş ölüyo:, kaybo nin teganııini ettiği ilahi musikisi 
luyordu. le Allahın, peygamberlerin vadetti 

Bura> a lıer sene gelen yüzlerle ği hakiki bir cennet olur!... 

.... ---------------------------------------------------------------------------------....ı Mutlaka görülmesi elzem bir sanat abidesi 

• Asri Alsaray -
Sinemalarında 

5-Mart 938 cumartesi akşamı saat 8,30 suvareden itibaren 

Alman sinemacılığının bir harikası 
Büyük bestekar Puççininin ölmez ve seyrine kanılmaz şaheseri 

perdenin göz bebeği - Bülbüller Öterken filminin ünlü yaratı:Jısı 

( MARTHA EGGERT ) 
Beyaz 

Kocası, dünyanın en meşhur Tenörü 

[ Jan Kipura ] 
ile beraber 

( LA BOHEM) 
Operasında doyamıyacağınız ve unutamıyacağınız saatlar yaşatmağa davet ederler 

AYRICA 

Asri sinemada Alsarayda 
Mikinin şen saatı Bay Çetinin Üçüncü devresi 

En yeni dünya havadisleri 

1 

Sinema sobalarla ısıdılmaktadır 

Bugün gündüz 2,30 da .matinede Bugün gündüz 2,30 da matinede 

Asri sinemada Alsarayda 

Çatinin 
LA BOHEM 

Bay •• •• • • 
VE uçuncu 

Cessur Suvari programı 
( Ken !Vaynar ) 

ASRİ 
9000 

Telefon 250 ALSARAY - 212 

!.-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Baalkan antantı 

( ikinci sahifeden artan) 

lukların veya şark devletlerin müza· 
kerelerine arzı ilıtiyaç etmek mec
buriyetinde kaldılar. Son asırlar zar· 
fında Osmanlı impaı atorluğunun 
çok karışık tarıkı de böyle oldu. 

Bizans ımpatorlugunda da aynı 
hal görüldu. 

Bizans imparator Aleksis Koın
men'iıı dostu, Roocrt dö Flandra'ya 
yazdığı mektubu tahattur edebiliyo 
ruz. I~ bu mektup ile imparator 
Tiirkkr ve peçt'nekler tarafından 
lahd]d edilen lslanbulun ve mııkad · 
des hırıstiyan imparatorluğunun kur. 
tarılınası eçi.ı garpten yardımlar di
leniyordu. 

-Gerısi dörciüncii sahifede 

Daima en güzel fılmkr i\·in 
reklam yapaıı 

TA Sineması 

BU AKŞA~l 

Büyiik Rejisö~ Ruhen Manıulyan 
tarafından büyi k bir kudretle ya· 
ratılaıı ve Ncvyork Operası Baş 

Tenöıü ilahi sesli 

( Nino Martini ) 
ni;ı temsili Aşk, Macera , Heyecan 
ve Meksikalı Çingeneler tarafından 
çalınan en oynak Rumbalarla süslü 

şaheserlerin en büyüğü 

Şen Haydut 
Harikulade filmi 'uııuyor . İki saat 

tam bir sinema ziyafeti 
ilaveten : 

Richard Talmadge 
in en güzel filmi 

( Hırsızlara karşı ) 
da istek üzerine tekrar gösterilecek 
Pek yakında : 

Volga Volga 
8999 

\--yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Karaııııımc No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Maılde 174 - Jaııdrmalar Hayvan Vergisi Kanununun hükümleri 
dairesinde uhdelerine düşen vazifeleri yaparlar 

Madde 175 - Jandarmalar Çeltik Ekimi Kanununa ve bu kanununun 
tatbik suretini göı.termek üzere tesbit edilen esaslare göre ödevlerini ya· 
parlar. 

Madde 176 - Jandaı ma Tütün fnhisar Kanununun vü bu kanunun 
latbil. suretini gösteren nizamnamenin hükümlerine aykırı olarak hare. 
ket edenlerere karşı mükellef bulunduğu vazifeleri yapar. 

Madde 177 - iş Kaı ununun yasak ettiği grevler ve lokavtlar vuku. 
unda vesair ödevleri yapmakta. polis teşkilatı olmayan yerlerde, jandar
ma bu kanunun hükümleri dairesınde hareket eder. 

MadJe 178 Jandarma umumi ah laka ve adaba muhalif harekette 
bulunanları, umuıny mahsus veya umuma açık mahallerde kumar oyna· 
tınağı, halkı rahatsız eden hareketleri, hayvanlara kötü muamelede bulu
nanları, resmi sıfatı haiz olanlar aleyhindeki suçları, umumi yollar üze 
rinde nakliyatın selametini bozanları, mezruata zıyan verenleri men ve 
mÜtccasirJerini tutacakları zabıt VJrakasiie merciine teslim edecekleri fİ• 
lıi Türk ceza kanunile diğer kanunlara nazaran suç mahiyetinde olup 
resen veya resmen takibat icrasını müstelzim fiilleri taharri ve men ve 
icabına göre acele tedbirleri ittihaz ederler ve keyfiyeti hemea mercii
lerine bildirirler, 

KlSIM 
2 

Jandurmanm adli aıhvleri 

Madde 179 - Ceza muhıkrmtlcri urnlü kaıuuna ıröre jandarma 
zabıta mekanı ve memurları suçları aramak ve işin tenviri için lizım 
gelen acele tedbirleri almakla mükelelleftirler. 

Bu makam ve memurlar tanzim ettikleri evrakı hemen müddeiumu· 
miliğine gönderirler. Ancak derhal h1kim tarafından tı hkikat yapılması
na lüzum görülürse bu evrakın doi rudan doğruyu sulh hikimlerıne de 
gönderilmesi caizdir. 

Madde 180 . Suçlulara aid ihbarlar ağızdan veya yaıılı olarrk Cüın . 
huriyet müddeiumumiliğine sulh hakimliiine yapılacağı ıribi jandarma za· 

( Sonu Var ) 8303 



Sahife 4 

Bu{garistanda yeni 
mühim hadiseler 

- Biı inci sahifeden artan -. 
partisınin liderliği bu gencin amuz· 
!arına yüklelilmişti. komiteciliğe aley· 
htar ve sulh taraftarı olan çifçi parti
si, ahalisin in yüzde seksen beşi renç
ber olan Bulgariştan dahilinde en 
kuvvetli bır siyasi teşekküldür. 
1934 yılındanberi Bulgaristanda siya
si partiler resmen mevcut olmadığı 

• halde çiftçi partisi diğer bütün par· 
tiler giCi . hekıkatte mevcuttur., çün
kü Bulgaristanda prrtilere intisap et
meyen tek bir şahıs bile göstermek 
çok zordur 

Köseivanof hükumeti, yeni ıne 

bus intıhaplarının icrasına başladıgı 
buğünlerde, partileri ışd karıştırmı-

yor. 
l.!ulgaristanda kartisiz, partizan

sız bir rejim kuı ulacağını ilan edi
ediyor. Halbuki, Bulgar gazetele 
rinde isimlerini okuduğumuz mebüs 
uamzetlerinin hemen hepsi eski par 
ti azalarından olan eşhastır. 

Yeni intihap kanunu hükümleri
ne ggre, bulgar vatandası olup ka 
nun'i şartlara uyhun olan her ferd 
kenoi namıva mebusluğunu ilan e · 
edebilir, ve böylerle yapılmıştır. 

Yarından itibaren vilayette yapı-
larak nisan nihaydinde bitecek olan -

intihaplarda, mı>lı us olmak istiyen 
!erin ekseriyeti, muhte!if eski parti 
azalalarından olan mebus, vekil ve
saire gibi vaaktile partizanlık etmiş, 
bugünde kendi parti liderlerine mer 
butiyeti olan zcvatlır. 

Bunlar mebus olarak ~obranye
ye girdikten sonra, solcuıuk, ve sağ . 

cılık cerayanları derhal ortaya çıka
cak: eski partiler. vücud bulmuş o 
lacaktır. · 

Köseivanof kabine, orduya is 
tinad ederek, edeoloji ayrılıklarına 

verilmesi için icap eden tedbirleri 
Sofyanın göbeğinde gizli içtimı.lar 

yapmakta ve tevkifleri haberi gaze 
telerde okununca, parti zanlara bu 
suretle parola vererek intihaplaıda 
tutacakları yollar hakkında direktif 
vermiş almaktadırlar. 

Şurası da çok dikkate değecek 
bir noktadır, ki Sofyada gizli ola
rak toplanan partiler, kominist ve 
sosyalist müm~ssillerinide aalarına 

almişlar.lır birihirlerinin gözlerini çı· 

deoleji ayrılıklarını doğrudan ami 
iktisadi buhran işsizlık. münevver 
kalabalığı ve bunların fevkinde ola
rak büyük iddialarla şımartılan müf 
ritlerdir. 

Küçücük Bulgaristan, Romanyo
dan Yunanistandan, , ürkiyecen ve
yogoslavyadan, Türkiyeden ve yo 
goslavyadan kendini alacaklı görü 
rülüyor. 

Trakya, Dabrice ve Makedonya 
iddialariyle: bu ( büyük milli dava 
lan ) tahakkük ettirmeğe çalışan 
(Otest payisi) umum Bulgarlık te
şekkülü. Burgarlığıe başında püskül. 
lü bela g:bi ~allanıp duruyor. Sof· 
yanın Çariça Yuvvana cadJesindeki 
Targovski kooperativen dom bina
sındaki hususi dairelerinde Prafesör 
G enof'un başkanlığı altında faali
yette olan Otrst payisi cemiyetinin 
hikmed vucudu nedir ? .. 

Koselvanof hükumeti iki gün 
evvel neşrettiği yeni bir beyannrme· 
sinde Bulgaristanın dahili vaziyetin· 
deki kfşmikeşin sebeblerini !anlatır 
keıı harici vaziyetinden de şu keli. 
melerle bahsediyor: 

"Hükumet, programında beyan 
ettiği veçhile, bütün devletler ve bil· 
hassa komşulariyle dostluk mü na se 
betleri tesisice çalışarak tuttuğu 
sulhperver siyaset üzerinde yürü. 
yar • 

Ramimi ve ciddi bir harici si 
yaueti olon bulgaristan, emniyet ka· 
zaoarak, kardeş Yugoslavya ile e· 
bedi dosluk paktı imzaladı. Bu pakt 
Balkanlar sulhünün tersini ve bizim 
devletimizin ehemmizeti içirı büyük 
ehemmiyeti haize!r ." 

Beynelmileı siyasi hadiselerin ı 

seyri. ve hulgariştanın dahili ve ha· ı 
rici menfaatleri, hu devlettir. ve geç 
Balkan paktına girmeğe sevkede ' 
cel<tir. Çünkü şimdiye kadar (revi· 
yiyoya. Dobricc ve Makedonyadan 
(baki talep eden Bulgarlar menfa
atlerinin ( Balkanlar, Balkanlıların

dır ) düsturu içinde olduğunu niha
ye anlıyacaklaadır. 

Bunların Balkan paklına gire· 
cekle. i günün pek uzak olmadığını 
üınit:ederiz, 

karacak derectde düşman olan sağ- .------------
çılarla solcular yani profesör Çan
kof taraftıırlariyle koıninist mümest 
sillerinin bir masa etrafında topla. 
hükümde karşı konplo hazırlamağa 

Balkan antantı 

teşebbüs etmeleıi Bulgoristan siya· - Üçüncü sahifeden artsn -

si tarihinJe şimdiye kadar görülmüş Ümit etmek istet iz ki, Türkiye 
şeylerden değildir. ı hariciye vekili Rüştü Aras, Romen 

Demek oluyar , ki, hükumetle ' ınenfaalnini müdafaa ve mnhaza et 1 

partiler arasındaki anlaşmazlık son mek için Ankaraya giden Konmene 
dereceyi bulmuştur ı karşı, işbu mektup için maça olrnı-
Dün gtlen Bulgar gazellerinde bir ' }acaktır. 

vakit bu anlaşmazlığın Buigaristanı Bi?e gelince, büyük harp esna-
bir yeni ispanya yapmasından kor· şında da göaüldüğü veçhile. mtm!e. 
kulabileceğini parti liderlerinin Bul- ketimizin akibeii, bogazların mukad-
garistanı bir kardeş kav- deratile sıpı surette bağlıdır. Bu ı 
gası sahnesine döndürmeğe çalış- ,raziyet bizi , tabii surette Türklere 

1 
tıklarını maamafilı, ordunun gözü yaklaştırmaktadır. Müdafaa edilecek • 
Bulgaristanın üzerinrlıt olduğunu söy· müşterek bir meııfaatımız v~dır. 1 

lemiştir. l H da, boğazların serbestısidir, Bo· 
Her halde, şurası nıuhakkaktırki gazların serbestıı.ini müştereken 

Bulharistdanda dahili bır kaynaşma temin erınegi takdir ediyoruz. Bu-
vardır. için, için devam eden bu nunla, nerde olursa olsun hariçten 
kesmikeş ve ideoloji ayrılıkları uzun ı gelecek eınpryalist planlara ve işta 
zaman devam edebilir mı? ... Bulgar ı halara karşı durarak bir taraftan bo 
Hükumetleri dahahili siyasetlerinde gazlora sahip bulunan milletin haki· 
olduğu gibi harici siyasetlerinde de 

1 

miyetini ve boğazlardan istifade e· 
Balkanlılara, Balkan birlik ve sulhü- den bizim"gibi milletlerin serbestle 
ne yaraşır mertçe bir istikamet al- rini ve binııetice sulhü temin elmiş 
madıkça, Bularistanı çok yakından oluyor uz. 
tanıyan bir adam sıfat ve selahiye· Bu iiretle yapılan anlaşmalarla 
söyleyebiliriz, ki, bu keşmikeş de. bagazların serbestini. Tünaııın serbes 
devam edip duracak ve liulgaristan tisi ile lir kategoridm sayılmış ol-
kuvvetli ve zengin kömşuları arasın· maktadır. Baltık denizinden Eğe de 
da kedi kabuğu içine çekilmiş, kar- nizine kadar uzanan sulkcü milletle 
nı aç karnlumbağlar gibi bekleyip rin müşterek menfaatleri bunu icap 
duracaktır. cttirmektediı, Onun için Balkan an· 

Beş milyonlnk küçük bir devlet tanlı, tabii surette, küçük itilafa vt 
olan Bulgaristnndaki ahaliyi birbir· müttefıkimiz Lehistana bağlanmak 
ierine kanlı kavgalı düşman eden j. tadır .• 

Türksözü ) 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
112 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 
kaput bezlerimizi 

Genilşik Top Top 
Santim Metre Fiatı 

Aslanlı bez tip 2 75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

725 Kr. 

.. " tip 2 839 • 
Şapkalı ,, tip 4 695 • 

" " tip 4 725 
" 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bir balyad~n noksan olan parekende satışlar için °/0 2 fark alınır. 

Fabrikaıııızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın· 
dandır. 8900 5 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 122 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA İŞÇEN 

373 

Belediye karşısında 

/ 

T llr' iL ... 

Doktor Osman Bozkurt 

Mua)enehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkernal mektebi 

yaııınJJ Dr. M •1i k ~partmaı ına nakletti . 8985 4-10 

Gündelik siyasi gazete 

"\\ Seyhan C Müddei Um u

miliğin<len : 

- -- -- - -- - - - -- -

6 Mart \9~S 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık j Gazetecilik l 
Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 L AN 
bir cild, renkli ve 
bir kapak bölged 
cak Türksözünde 
pılır. .. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

1 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

T A B 
* 

KiTAP 
.. 

C 1 L D 

Re!mi eurak, ı 
vcller, defterler, çe 
karneler, kağıt, : 

kartvizit ve bilu 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en r 
bir şekilde en zari 
rufatla Türksözünd 
pılır . Kütüphanenizi gü

zelle-.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

GAZETE 
Türk.sözü mat 

sı "Türksözünden. 

ka her boyda ga 
mecmua, tabeder. 

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

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuz 

Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

ıl 

TAHLiL RAPO R U 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 1 O 

mikdaıı ) 0.2 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhu 

litrede 0.40 
Sülfat ( 50 4 ) •• 0.0033 
Klor ( Ci ) ,, 0.()074 
Nitrat ( !\o 2 ) .. 0.00.JO 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itib 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bel! 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimiz 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sr~hiye Memuru huzurlarında 
macanalar ve vagonlar KAY A DELEN suyu ile yıkandıktan sonra d 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehri 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
1 Kayadelen Gazozları da K ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, 

1 -f-is_, _t-em~iz-d-i r_._D_a_i_m,·a-K-ay.•_d_e_ıe_n~-G-a_z_o•z•ı-a_r_•n_ı~t-e-rc_i_h~e-d-in-iz~. ~-ı 

! ı Kömür sıkıntısı 
' 

çekmeyiniz 
Derhal Ali Rıza f.:cllr~cker licarelhanesine gideıek zaıif. saglam, u 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 Lira 

muk abi linde edineceğiniz mald ı 
s aye sind e m utfağı nızı n ekonomis 

temin e d e c e k s i ni z . 

M it d yakmak için en 0ekonomık, en 
Alacağınız a iZ a Al R K köıniiı nd.- ı ıza e 

şeker ticarethanesinde lıulacaksmız .. 

Abone şartları 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

Adliye emam t dairesinde mev
cut olup môisaderesine karar veri
len cüıiim eşyalarile sahiplerine ve· 

1 rilmesine karar verilip de henüz es· ! 

Maden k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevlıerin i omuru lakini arttırmış ve hem de müs 

olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılmamağa mahkümd' 

Maden kömürünü mu1fağımzda bir kere tecrübe e '2 ,'\ ylık 
6 Aylık 
3 Aylı!: 
1 Aylık 

Dış ıııcınlekellcı ıçın Alıoııc 

lıetl e lı degişnıeı yalnıı posla m•. srafıl 
zamnıedilir. . . 

2 - ilanlar ıçin ııl•ıreye ınıira 

c.ıat edilıııelidiı. 

habı tarafıııdaıı alınmayan eşya ların 1 

olbapta1<i talimatname mucibince 
tasfiye y?pılacağından emanet da
iresinde mevcut eşyalardan sahiple-

rine iadesine kara' verilenlerin ala 

Ucuz - Temiz-Kuvvet 
35 8879 

ı l 
kadarları tarafından ilan tarihinden -------- - - - - - - -------------1 
itibaren bir ay zarfında müracaatla 1 
alınm_adığı_ takdirJe satılmak üzere j 
cılıetı malıyeye teslim olunacağı ilan 
olunur .9001 

Umumi neşriyat müdiirü 

Macid Güçlü 
Adana Türkııözii matbaaıı 


