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eki Belsratta 
celil Bayar ve Rôştü .Ar:ıs çok 

büyiik tezahliratla karşılandı 

Cey.lianda Yat r 
ve dolunun zararı 

Baş v~kllimizln Belgrat yolunda beyanati. 
BeJgrad : 9 (Radyo) - Blgrada J hariciye vekili. f..keeJans Tevfik Rütü 1 

gelmekte olan dost Türk başvtkili \ Arıs burün Blgrada muvasalat bu. 
Ekselans Celil Pa3 ar, yolda. B'rrad yurdular. 
seyahah hakkmda gazetecilere bcya- 1 Kı~met~i ~~stumuz Türlı.iyc?i.n ! 
natl a bulunmuşlardır. Dost millet bat' d~rh vekılleı11u daha sabahtan ıtı-
velcili çok samimr bir lısanla ezcümle haren yollara dökülen Yvroslav mil-
funlatı sôylemiıtir: 1 Jeti en samimi bi heyecan ve tcza. 

-«Dost 'Yuroslavyaya, Bay Sto- hOrAtla kar1ılam1ttır. 
Y.dinov1ç9in ıiyarclini ia<!e etme'k ve Kı~melli misafirler daha hudut-
büyuk ıefimiz Atatüikle, Türk mibe. tan ıtit>arcn yüksek rütbeli Yugoslav 
tinin Yugoslav milletine sevRi \'e se- erklnı tarafından ~artdanmıtır. ~·~ 
larnJarını bildirmek için ıi~iyorum. Blgrat a bathyan ııtikbal merasımı 
boktor Arasta beraber yaptı~mız bu emsalsiz olmuıtur. Bytün Blgrad 80· 

seyahat biıe SclgradCla bufundutu· kakları Türk - Yuplav IMyrakları 
rnuz. müddetçe, Stoyadinoviçlc dGn· ile süslcnmis, ~~ tarıf~a Twk_-Yu· 
Yanın siyasf vaıiyctıni gôzdcn geçir· ~alav miJlt marıı,~ı ~lmm,ıır. lı-
ıtıelc zahmetini de vermiş oluyor. tasyonda hü~qmet rıcalı, askc~, ta)e. 
Doıt memlelecti ziyaretten ~üyük tiir be ve hafk olmak Ozerc o~ bır.Jcr~e 
tl~an ve %eVk duyuyorum.• kiti, Y'İifOl)avyanın kıymeth mısafır-

Ceyhan : 9 ( Huıust muhabiri
mizden ) - Son şiddetli yatmurlar 
ve dolu Ceyhanda epiyce hasarı mu-
cip olmuttur· Kasabada şimdiye ka
~ _,.örülmeM tekildeki yatmur 
$1tWtı bq saat ~evam etmiş , iki 
C!e ıldmm dütmOştür. Yıldırımın bi-
risi >rmak kenanada boş bir yere 
düımüş, diteri Belediye bahçesinin 
önüadf' nehir içine drşerek sarsın· 
hnın tiddelile bahçenin lekanta kıs· 
mını tahrip 'ylemiıtir . Dolu yüzün
den Hüru,atı, Şükriye , Kösreli, Ta. 
tarh, S.kırh, Altıröz Bekir1i, DaA-is· 
tan, Nıli,diye , Keçebey , Zincirli ve 
Cebra köylerinin hububat mahsulü 
mühim hasara utramıştır. 

BiH>Uaa Bakırlıda dolu scklı sa· 
at mütemadiyen yatmıt,-Allmct Moh· 
tarın iki bin dönOmlük hububat tar
lasıaı Adeta orak makineailt: bkcr 
gibi yerle beraber etmiş, bundan 
ba§ka ilf.i in~klc altı koyunwsu öldür. 
müftür. Dolunun vurd\Jtu ~aba yir. i 
bq bin dönüme yakındır. Bunun on, 
on ltt bin dönümüniln ta mamile ha
rap olduf\I söylenmektedir. 

Felaketzedelere yardım 
. . ~ı,.ehfr fellketzedelcrinc yardım 
~çın Ceyhanda da tf'febbüs ahnmıf, 

ıCenevre : 9 (Radyo) - Millet- \ Cenevre : 9 (RacJn» - Bu~a 
ler Cemiyeti konseyi bu gün saat bulunan 1ngiliz Haricıye NUIJ'l Lörcl 
17 de ilk içtimamı yaptı. İlk toplan- Halifaks Habeşistan lüttıfllatılİ,Ul -· 
lı hususi olrnuş ve bunu ikinci hu· nıp tanmmamaaırida -mAletlfıl1ir tama-
susi bir celse takibelmiştir, mile serbest olduj'mu; .an,eem•. 

Cenevre mahafilinin söyledikine Sovyct delege.; 8- Liwibof da 
fÖre, Necaşinln, konseye içlirAki ha- Cenevrcye muvasallt cllllİffP• 
berine ihtimal verilmemektedir. Ne- Konseyin yarinki i~, na-
1t!1'im, açaJış celsesinde Hıile SelA- namCdelCı mesailin müzaker"iDe ... 
sıy~ ortada Y•lktu. çileceki anlaşılmaktadır. 

Bltrad : 9 (Radyo) - 1:,1\'kiye Jerini c~aD alk11Jam11hr. 
~•bili El(selanı cafı 8';~r ile MiUfir11rimiz ,erefiDe büyiik zi-

Celal .. ,.r Y• RUftJI Ar .. 
yı~e)ler, ıüvareJer huırJanm1ttır. Mi

l ufirlerimiz yapn (burün) kral tara
fından kabul 8dilecektir. 

alk Jlaıalede alla rh lira '°"aHrak 
hillhahmer vezaeaine Y•tmlm11hr. 

1 Yardımın daha fCDİf mıkyasta temini 
İçin çal11ılmaktadtr. 

Matlut Hasan Cebbarenm 
azledileceği söylenıy 

U sebeciler hali rahat 

r Kabinesi 
kabinenın kur'ulması ancak tngiliz 
müdallalesıyle bini ölaBftCli 

ka111ra · " ı 11or•r J - lıll•r m•~·· 1u1111,_., ~llr•!'- o1f• 
....._ ..ittmUt ,._,anın ••ki• eftiıı lcancia llalalne il• ma .. oı 

a~dlr, 
M81im 0 .._.IU vec'hll• reni 
111 1apaldlld•n aonra ,M•h· 
Iİllhmud p•f• kablnealnln 

•fasını krala vermii, kral da yeni 
•binenin teşkiline Mehmet Mahmut 
'ttyı memur etmiıtir. Bu arada sa-
,, ile başvekil aras.nda Mustafa el

y bas Pqanın hadisesine benzer bir 
e ' tefehhüm zuhur ctmiıtir. Vafdist 

ıeteler bu haadiscyi istismar ede· 
a.r Hltler 

An .. llW• 9 (ffu ... ı .,......•Mlrllftlzilml)+a u•llllt:•••• 
•• •llre ••nc.k m•llr• mudur.o M•llul:ıH-•n oı•••• 
~·......,•lif• doatıuıuau lhlll edici h•rakeUer •• 
d•n u(I tekar.rUr etmı,nr. 

UMUMi AF MESELESi 1 ' 
tUrk b•• konsoıoau bar •Son 

C.111 :revftk Hat•r gazetelerlne 
ezcımta fU b•r•n•tta bulumu, 
"'~&lftJ-.. •"- • ._, .......... --. -·· -·--·----·· 
füpbuiL biıi çok müteessir etti. He· 
men bu~nd~ j tibarcn icabed~n bü-

- Geriai üçfmai sahifede -

------------------·-------
• .,,,~,li.ft.., ... J'r,O"·~ --·· 
istasyonda Hitleri uAurlam• • Mu 
solinide ikinci bir treole Floran.aya 
gitmjştir. 

ltalnyoncuıerJn 
kazanç 

' Meh,met Mahmut paşanın ıc~efi Bu ~on ~ba_tla ~· --~ a.D 
"tafa el - Nahas Paşaya yapılan da fehrimızde bir mahk~m ıdam 
•meleye maruz kaldıtını iddia ~t- edilmittir . 
ler ve müdahale ile itlibam ettik· idam edilen mahkum, bund n ye 

i saray nazırı ve kardeşi Dr. ~h: di yıl evvel yanında n\ltret olarak 
t Mahir beye hücum vesilesı bulundnöu Karaisalı kapsının çarhı 

RO,.A6A ASKl::Rt MU-
2Altt::RELER VA~ 

•~-·-"-"utlardar. Nihayet ~ay ile Me~- pare köyünden Kasım ali haaanın 
"•hmut paıa arasınaa ihhllf karıs Dudu ile bunun ~lu gUçOk Londra: 9 (Roıtcr ajansı) - Rq · 

'-1-rı izale edilmit ve Mehmet ~liyi bal içerisine arsenik karı~tır mada h8ı1ya ve Almanyayı mµşter~-
hllıut Pata yeni kabineyi kurmuı- mak aure~le ölOmle İ04P ıtebebıyet kcn alakadar eden bazı as~J ~!· 

1r--..-ıu'· Vafd gazetelerine röre Mehmet verdi,OindeQ dol(lYl tet'ıri~iz •t•t; 'il selelerin aörüıüldütünün zannedilditi •iiirıut paşanın yeni kab=nesinin ku· za mahkemesince l\liim cezasına .. l 
1a~·ı 'l - d h 1 't 1 ve Tı'ryestenin istikbali do dabil 0 • 1°' bıesl ancalt inaı ız mu 8 a e· mahküm edilen ayfedir. d 
le "- ,,;.• ı · l" mak üz.ere iki memcleket uasın a rnüm~ün olaui mış ır. Ay•en'ın birinci ölGm ceıaıJna r 

Ye · k b' 1 rdan mü Y k ıkan muhtelif mes.:l~ler hakkında kktbt~~- a ıne ıu nazıra • carpılıtından sonra tekmyızkmah :~e çda prensip itibarile bir ~nlaıma hasıl 
•• • J sin• gönder.len evra ı na sen g 
•Y1ehrnel Mahmut .. paıa Bııveki b d esnasın h b lınmuthr öpderilmif ve u urutma oldutu a er ' "Y • 

Dahiliye Naun, lsmail Sıtlu MaJiye ~a Kasım ali haaan da zan altı~a - ---- ----
•ıırı, Abdülfettah Yahya Peıa 1-Jf· alınara'k tevkif ve muhakeme netıce· -
iye nu.m Ahmet Mehmet Heıb8 ·ı ed'b k •ene aAır F , i~ ·ı . 1 ainct• tenzı en Y • ı .u~ " A ·kadan ransava 

Adliye DIZlrl, Mehmet na mı ~ hapee makOm edılmıttır. merı . f~ 
Münaka1lt nazırı Hasan ,Sabrı Kasım ali hasan b~hokvıo tem·. tayydre gönderihnıyecek 

' Harbiye ve Bahriye Num Hü· nt- iil d 
Slnı Pi Na1ia Naıırı, Murat Vch yiz etmit v;, nokaan ru en uruı . 

.... _ Tı'carel ve sanayi naurı Ah· ma ne icesind' berat :tder~phh d ) A 

... vw r A gene ölOm ceza Vaşinııır+on: 9 (Ra yo - me· Klınll paşa Genel satlık nazırı, ye edilmiş ve y1,e. 'd tekm .... 
hnı t H· H k ı P· şa Maar· sına mahkum adılmış, 1 am, <- -bo_-ı rika, Fransayı gönderilmek üzere 

e u"eyin ey e a . • temy'ıze gitmiş·, bazı noktalardan • 1 llaıırı, Rifvan Mahfuz paşa Zuaa. ölüm bulunan 29 tayyart:yi spanya hesa 
tın, Şevh Mustafa Abdura•ak Bey larak ,geri gönderilmit ve gene k f 

~ .. bana olduğundan dolayı tev i et-af Nazırı, Ahmet Lutfi el - 5.eY· cezMına çarpılmıttır. 
Devlet naıırı. Bundan bir yıl evvel temziz. m:h· miıtir. 
Evicef Nazın Mustafa Abdu a?• hemeaine gö<btril41~ evr~k tbetkl) ad. 

8 Be d'I • bakk iıdakı hokum urac titr el - Azbar ulemumdan t ~.::rk v~ilere~ BOyOk millet mecliei· 
ltirt beraber Avrupa~ ı•rp ı ne gön<terilmıtti. 

İ Yapmışlar. Keıidisanı el - Bir ka'ç gOn evvel yazdıaımız 
•rdan Çllcdıktan sonra, Liyon'da gibi bu hOkOm mecva adli . encq,ne 
Sorbon'da edebiyat, felsefe ve nanden geçerek kamutaya eevke· 

içtünaıye doktorısanı1 ICazan- dilrnil ve h.m\ltayca taevipten ~~- • 

Qel slo\i~kyada 

Hipodrom .1 
da feci bir 
ltaza oldu 

Pazar günü şehrimiz hipodro
munda feci bir kaza olmuştur • 
Koş ı kısmanda, At yarışları için ek 

zersiı Y•l'makta olan Atl~rdan iki· 
si süratli bir gidişte birbirlerine 

fena halde çarpmıı ve derhal öl

müşlerdir. 

Atların ü~erinde buluo•n bi~ 
cilcrden de birisi ölmüş ve diteri 

de a~r aurette yaralanmı,br. 

Olen Jokey Ccyh_._ Ahmet 
Cemi)ig Atına kullatOID•kt. olen 
Seyfidir. Atır yaralanan Urfah Bay 
Mehmedio Atını idare eden Has· 

bidir. 
Hasbinin kaburgalan kmlmıı ve 

Yaz geldi. Çukurova büyük faaliyet devresine ıirdi de~t.ir ·~= 
her yd oldutµ gibi bu yıl da bu ha) ırh ış ve 1'azanç mev11mı ile 
içimize de büyük bir kcrku girmiş bulunuyor: 
~emyon kaz.alan: _ e biD)erce inlu 
Bundıtt~ftri şehirden ovaya, ovadan şehre yuzlcrc. k myonlardar. 

gidip. ,eloCekiir. Bu insanlın nakliçin yegine vuıt~m:..cn ~i bir kam· 
Hılbuki ~n sahipleri çok para kaunmak hı;sı~e yolcuyu kamyonla· 
yonun alabileceği yolcunun iki misli hal~l d_a~a /7. a her yıl birkaç feci 
nna istif etmekle . ter~düt e!m.emel~ı ~~~~:ü;~ üz.ere bu yıl da ayni 
kaza qlmaktadır. Nıtekım rcsmımızdc e 1 . ızm teaad6fen ''· Son l da el - Ai· tikten M>'\ra ~eiacumhurun taatıkıne Pracr. 9 (Radyo) - Çekoslo 

zaman ar rt. J 'k ed'I · t' Ad e· u ... :-4fl .;. • rt;..'-•t ler aneaılmıt ve ta tı ı mıt ır. • • Çek 1 kyanın her ~ llnl1111 klti0t ıdi~ ~ e l liye vekaleti keyfiyeti t•hrimiz mOd· vak hükumeti, os ova 
a..tcoıaa m&lbıyeler f~f"} dei umumfliOine bildirmit ve yuk•· tarafmda tatbik ettiti ıiyui top. 

at1r yarıh bir halde hastaoeyc 

sevkcdilmiştir • 

Kaıaruo .sebebi , biaicilerin Al!: 
lan yan yana koşturmayarak kar 

eltilde bateket edilditini anlamaktayız. Bır arkadqım neliaia 
ş t afı ka onan hareket anında ve memleket hutaha 

:ı~~ı :ı ~~ktektir. 6emek ki, belediyenin kontrol.u~aD kurtul:::: 
ka~ftCwar müŞtcrisinin çotunu şehirden dııında bınd~riyor . Ôy 

üdürii 

ç\ü .A 

.. ı.. ... a 

~e ta~ ale ga~-lturu~ i rıda yazdığımız gibi hOkOm ~gün lanb yuatı dün bir emirname ile 
~ tabiiyet oldll te\iaruz aabaha kartı eaat Qç buçukta ınfu 

' kıldıralmııtir. 

Gerisi üçüncü pbifed=e~--=----=d=ei~lm=i=tt=ir~. ----------------------------------~~~~~--~--------~------------------------------------------lllİl .. ılıll 
ııhkb koıturmalarıdır. diyoruz ki, buraların da sık sık kontrolu icabetmekteclD'• 



Sahife : 2 

iKi DiKTATÖR KARŞI KARŞIVA 

Babası tarafından sık sık dötülürdü. Babasının üçün 
cü kansı ve babasından yirmi üç yaş daha genç olan 
annesi bir köylii kızı idi. . . . 

L. d ki ilk mektebin geri talebelenndendı. Artıst ol. 
ınz e dd d'ld' B ·· mak istedi fakat 1907 senesinde re e ı ı. unun uze. 

. v· ana gu-zel sanatlar akademisine girdi. rıne ıy . . d 
Öksüz olduğu için Viyanada sefıl bır hayat yaşa ı. 

Ekmeğini kazanmak için duvarcılık yapıyordu. 
Siyasi bayebna, 1912 de, münih kahve ve bodrum 

launda ameleyi isyana teşvikle başladı. . 
Bu tarihte münihte hayatını çok güçlükle kazanabı· 

liyordu. 

Bir dimirci olan babasının Jayagın<ıan kurtulmak 
için annesinin muallimlik yaptığı küçük Dovio Predap· 
pio mektebinin sıraları altına saklanırdı. 

Okuyup yazmayı 15 yaşında öğrendi. . .. 
Amerikaya gitmek :stiyordu. Fakat annesı lee~dı~ı

ne ancak 200 liret gönderebildiği için fsviçreye gıttı .. 
Lozanda serseri olarak tevkif edilai. Sonradan aynı 

şehirde bir bakkalın yanında satıcılık yaph. ~iyasi ha)a· 
tına Bemde bir :grev organize etmek surctıle başl~dı. 

1912 de hapishaneden çıktıktan sonra Avontı ga· 
zetesinin direk:töı ü oldu. Sosyalistlerin organi olan bu 
gazetenin o zaman 90 bin tıraj• vardı. 

Askeri hayattan politikaya 
1914 d Bavera ardusuna gönüllü olarak g1r<ii. Ve 1 Askerlik hizmetinden sonra mektep muallimik?ldu. 

b lle : vusturya tat>iiyetini kaybetmiş oldu. Mama. F orlide karışıklıklar çıkar.dı. Ve kbu yüFzdel~ se ızı·ayt 
u sure "' . h hk.. oldu tlapısten cı mca or ı sosya ıs 

fih ancak 1932 de Alman tabiiyetine girdı. apt~e. ~a ukm ter·ı . oldu Bu sıı alarda fabrikalarda 
k b d b · k t ~ar ısının se re · 

"tün iiırp esnasında ne .. m.e tu. .ne e ır pa c melelere grev yaptırmak sııretiyle l:.iöya harbine şiddet 
almıştı. Demirllaç nişana !le .. t~ltı~ ... edıldı. . d . muhalefet etti. iVe yeniden tevkif [olunarak hapsedil. Harpten sonra evvela. ıbtılalcı sosyalıst " ve a 

e..1 • Al • ·1 · artisini kurdu Mus· dl. · · 
ha scıiiYa ua m_an ''~' -~-• .. p . . • ra 1912 de lıalyan sosyalist partisinin şel!i~ıne g~çtı. 
solininin Roma üzerıne yuıuyuşunden on . .1"! ay. son 1915 de Milano b .lediyesini zorla ele geçırmek nıye· 
kendisi de Berlin üzerine ~ Ş~ezmın hukumetı aley tinde bulundu. . . . . 

hine bir yürüyüş yapmak ısteoı. . 1915 de Almanya aleyhine haroe girmeyı ıstedığı 
Münibte yapmak istediği hükumet darbesanClen son. için bir kere daha hapse gitti. Harpte çav .. şluk ka 

da 1923 de beş sene hapse mahkum oldu. Dokuz d 
ra [ M . K rf ;1 ~; d zan ı. . . 
aylak mahP.Os1ugu müddct~nce. cm . ~m 1 

1 ı:az 1
• 1917 Şuoatmda bir çok yaralar aldı. Ve yırmı ye· 

1930 intil:iabatımn netıcesıniie partısı mel>usan mec- di defa ameliyat oldu. 
r . d k' !2 lc:oltuğüna mukabil 107 koltuk kaıanmıştı. 1922 de memleketin anarşi içinde bulunan kuvvet ~':.~:yet 1933 de Hindenburg tarafından iktidar )erini Façiz~ etrafında loplama~a muv~llak _ o!d~k-~a~ 
mcvkiine çağırıldı. sonra siyah gömleklilerin Boma üzerıne yuruyuşunu 

ora-anizc etti. Ve bu yürüyüşü müteakip kral tarafından 
e meşreoıerı 

ÇOk kuvvetli bir hafızası vardır. Çok kuvvetli bir hafızaya sahiptir. Fransızcayı mü 
Yalnız Almanca konuşur. kemmel 5urette, Ve lngilizce ile Almancayı oldukÇA iyi 
Ziyaretçileriyle kısa bir tetkik vakfasından sonra ko· bir şekilde konuşur. 

nuşmata ,haşlar. Kendini ziyaret edenlerle derhal lconuşmata başlar. 
Gittiği umumi yerlerde kendisinden evvd yer almış Ani ve şiddetli bir ölümle ölmiyeceti hakkında çok ku. 

bir polis müfreze5İ tarafından muhafaza edilmektedir. vetli bir inanı vardır. 
Üzerinde daima bir rüvelver taşır. Fatalist ve Rasyoneldir. Bir çok nevi spor yapar. 
Fatalist ve Entüvitiftir. Spor olarak yalınız malika. Ve her sabah saat yedi buçuktan sekiz buçuğa kadar 

neıinôe yürüyüş yap,ar. Daima saliahın saat dördünde ata biner. 10 11 arasında uyur. Ve herhalde yedi, se 
yatar. Ve Berhtesgaden dv bulunduğu zaman müstesna ldz saat uyur. 25 yaşında iken Avusturya hükümeti ta. 
olmak üzere daima de bir uyleu ilacı alır. ~ rafrn<fan, siyasi nümayiş yapmak cürmünd n dolayı Tran 

25 yaşında iken tesbit ettiği gibi her işte muvaffa· tenden hudut harici edilmiştir. Yakın dostu yoktor. Fa 
kiyet5izlilcle lcarşılaımıştı. kat arasıra gençlik arkailaılariyle görüımektedir. 

Yakın dostu yoktur. V hayatının felaketli zamanla· Dona Raşe! ile evlenmi;ıtir. Beş ÇOGUiu var it~ Bir 
rında tanıştığı insanlann hiç biriyle görüşmez. mulakat esnasında bizzat kendisi hir çok sualleı sc,.rar. 

(Harpteki arkadaşları müste5na) 1922 den~beri binlerce fotqtraf 11e elyazısı verwiştir: 
Bir mülakat e5nasında soıutan suale nadiren cevap verir. Mükemmel bir sıhhatı vardır. 

O kadar az fotograf ve el yazısı vermiştir ki, sayı· 
ıını parmakla hesaplamak mümkündür. Mükemmel bir :uh 
hata vardır. 

Rejimleri 

'ir . .. . 
Dünkü müsaba\Caların en ouyulC 

hususiyeti halkımızın her zaman gör
mağe alıştığı ananevi gvreş kıya.f ~
tine veda edilmiş olmasında ıdı, 
Bütün güreşçiler, medeni alemin ka·. 
bul etmiş olduğiı resmi güreş kıyafetı 
olan mayoları geymis olarak güreş 

yarmışlardır. 
Adanada ilk defa olarak yapı . 

lan bu yenililin halk tarafınd~n .de!. 
hal benimsenmt"si de göstermıştırkı 
bu yeni spor kıyafeti güreş i?i~ he~ i 
daha pratik hemde daha ıyı bır 

şeydir. 
Müsabakaların teknik neticeleri 

f\ıdur 

Kimse gırmcmiştir. 
Kürl<çülerden Ahmet Aksoy 
Kazıkbaıtan Lutfü Demircan 
Adanadan Yusuf ince 
Gerdandan Süleyman Dişi 

Çürük 
87 Apti Ôzba~da 
Ağır siklette Gerdandan Mehmet 

Dişi Çürük. 
~ikletlerinin birinciliklerini ka

zanarılar, bu şerefi bütün kudret~e· 
ıiyle temsil edebilecek df'ğerJcdır-

Yapılan müsabakalar sonunda 
a1ınan neticeler göstermiştirki çukur· 
ovada güreş sporu en uzak köylere 
kadar yayılmış bir Ata sporudur. 
Ufak ~ir himmet ve afaka bu ken. 
dilikl -::rinden yetişmiş olan değerli 
çocukları daha teknik daha bilgili 
bir güre~çi kalıoına sokacaktır. 

En büyük temennimiz mindersiz 
ve salonsuz çalışan gençlere bir gü. 
reş minderi temin edilmesidir. 

Katiyyen kahve ve çay içmez. Yafnız maden suyu, Katiyen kahve ve çay ~ullanma:z, Eakat her ôğl~en 
ihlamur ve saire gibi enfüzyor. içer. şarap vesair alkol· sonra hazmi kulaylaştıran bir f'nfüzyen içer. Çok az şa 
leri ağzına koymaz. Yalnız çok yorulduğu günlerde süt rap İçer. Başka hiç bir alkol kullanmaz. AyBa iki Üç 

içine biraz Brandi kor ve içer. · dafa perhiz yapar bu müddet zarfında şekerli sudan 
Tam bir Vegetaryendir. Çikolatalı pastaya bayılır. başka bir şey içmez. Çok az et yer. Sabah kahvaltısı 

olarak da yalnız bir bardak süt içer. Ve saat ikiye ka· 
aar ağzına başka bir şey koymu, Hiç siğare içmez. 

Mahlut yağ satan 
bakkal cezalandırıldı 

Mahlut tere yağı sattığı görülen 
b1kkal lbrahim Etem belediye encü 

if mtnince 25 lira para cezasile ceza

' landırılmıştır. 
Sevdikleri şeyler ; YENi NEŞRIY AT 

Otomobilde sürat 

lacaktır. 

Tren biletini 
tahrif etmiş 

h:mir Fuarı için aldığı bilell_e 
seyahatı esnasında her ~angi bır 
sebeple 6 tarihli bileti tahrıf ederek 
7 ariliini koyan Seyhan matbaası 
sahibi Rıza bu tahrif suçundan do· 
layı mahlCemeye verilmişti . 

Rızanın bu duruşması şebrirr.iz 
ikinci AsliyeCeza mahkemesinde yapıl 
maktadır.Cereyan ..ed~n son muhake-
mede Rızanın iddiasına göre tahrif 
mesel,esi hakktoda hmirden ahki
kat yaP-ılmasına karar verilmiş ve 
muhakeme başka bir gü kal -

d 

Dahiliye Wekaletinin ~ıakadar· 
Jara gönderdiği bir tamim ile, bun· 
dan böyle yaralama vak'alarında 
yaralananın Devlet hastahanesinde 
yapılan tedavi masrafının mahkeme 
nihayetinde carihten tahsil edilme. 
sini bildirmiştir. 

Sıcak 30 derece 

-----· 

Y.enijs1asyon iva11nda M-' 
Ziraat Şirketi bekçisi Hüsey' 
penceres'nin tellerini keserek İ 
ride bulunan sandığını Jcırmak 
retilc bir takım elbisesini ~alma 
suçlu Yusuf oğlu Davud ve M 
mut oğlu Recainin ikinci Asliye 
za malıkesinde meşlıu~ suçlar 
nununa göre yapılan duruşma 

sonunda Davudun iki ay on beş 
ve Recainin 25 gün hapsine k 
veri im 'ştir . Reca iniıı mahkumi 
tecil edilmiştir • 

Davalarından vaz geçt 
Birbirlerini döğmekten suçltı 

caran mahallesinden Mustafa 
Feride.Yusuf o~lu Ahmet ve M 
met kızı Cennetin ikinci Sulh 
mahkemesinde meşhut suçlar 
n~nuna göre duru ınala1J yapılı 
suçluların birbirlerine açtıkları 
vndan vaz geçtikferini bildirme 
üzerine mah'<emeler'i bit irilerek 
best bırakıf mışlardır. 

Cingözün muhakern 

no 
Dl 

ko 
SJn 

19 
Ve 
Yor. 

evi 

Mimari (B!itün yeni binaların inşasını bizzat kontrol 
eder. Ve Berlindeki, Bcrhtesgadendeki evlerinin ve Mü. 
nihteki parti binasının plinfannı kendisi yapmıştır.) 

Dünyanın başlıca binalarının plinlariylc ez ferden 
çizebilecetini söyliyerck iftihar eder. Tabloları, çocuk· 
]arı, sinemamayı (Htr yeni filmi muhllkkak gi)rür.) Kö
pekleri, · dostlarıyfe beraber bulunmayı, hususi şakaları 
musikiyi; bir bardak çikolata almak üzere Otel Kazero· 
fa gitmeyi, ·Berhte5godendeki malikirıesini 8. Göbels'in 
küçük kızını 

Gice otomobil sürmek, Tayyareye ve motosiklete 
binmek, atla sıçramak. Bütün meşgalesini birdenbire 
terkederck k.ilınç şampiyonu olan kont RodoJf ile dö· 
vüşmete gitmek 

Çocuk 
Çocuğun 95 inci sayısı çılCtı. Bu 

sayı çok güzel bir baskıda ve nefis 
yazılarla doludur. Çocuklarımıza 
tavsiye ederiz. 

Dün şehrimizde hava hafif rüz. 
garlı olmasına r.agmen sıcak gölge. 
de 30 dereceyi buldu. 

Reş 11 t p y mahallesinden C 
lenin ayakkabısını çalmaktan 
Cingözün muhakemesi Birinci 
Ceza ma'hkemcsinde meşhut 
kanununa göre yapılmış suçl 
sabıkn kayitlerfoin bulunması 
mahkeme başka bir gunc talik 

K 
kapla 
ları y 
beyaz 
beni · 
olmak 
lerek 

So 
kadınl 
dı. Bir Boks, ski yapmak, yüzmek, musilei, bilhas a öğle 

yemeklrinden sonra kemanı. 

On sekizinci asır. ftalyan kompositörlerini Betoveni 
Brahma, Bahı çocuklan 'Sinemayı. 

Modern romanları, vetarihi eserleri. Kedi 
ve Arslanı. 

Yalnızlığı • 
Siyasi şakaları. 

Raporları hülasa etmc}·i. Gazetecileri. ( Bizzat ken 
disi de gazeteci olmuştur. 1922 Briyan ve Loitcorc 
Ja bir mülakat yapmıştı. ) 

Romayı; okumayı, yazmayı köylüleri 
yan saydıtı Napolyonun bayatını , 

• 

Gökyüzü açıle. ufuklar kesif sis· 
1i idi. 

miştir. 

Sevmedikleri şeyler : 
fazla gitme· j 

görmeyi. 
Oturmayı. 

Mesai arkadaşlarının iyi gjden iş~erden liahselt11 
Küçüle alon ve odaları. 

rıstokratlar:ı ~ parayı , ke9ileri, i htiyarlığı bil 
ibtıyar kadınları. ( Dede olduğu hatırlatıldı~ı ı 
çok içerler Hatta 1933 de elli ~aşına girdiği z. 
lcalyan gazeteleri bu puşusta bir tek kelime yaznl' 
lardı ) 
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=-=Hanri F ordun eski amelesi 

Vilhelm'in torunu 
İLE 

Ru Rrıensesi· 
Kiranın Aşkı 

( Türkıözü) 

Bütün Adananın 

A· A 

s r ı • 
BU 

Sahife 3 

beklediği sa hırsızlıkla 
.. 

gun 

• • • Al saray 
Sinemalarında 

AKŞAM 
Mayıs ı n 4 üncü günü, Hollanda da,Do~n ~ehrindekdi .şatod~k·~~7an 
Prensi Lui Ferdin :ı nd ile, Rus Prensesı Kıra evlen ı ve nı " '1rı, 
iki gün içinde, üç kere ve ayrı ayrı şekillerde kıyıldı : 

ilk gOnü. Prens il e Prenses , Prusya Krallarının eski merkezi 
olan Potsdamda , resmen evlendiler • Ertesi gün Dorn şatosuna 
geldiler. Burada, oğlanın büyük babası, Kayser Vilhelm oturmak
tadır. Eski Alman imparatoru , torununun nikli.hının bir kere de 
kendi yan ı nda kıyılmasını istemiş ~e k~~dis'., yeni . evli~e~i '' tak-

Yiğitleri titreten zaferler ... Büyükleri sihirleyen vak'alar .. Gençleri çıldırtan Aşklar .. şaheser 

1Gençlik,Aşk,Saadet,Zevk,Neş'e, Müzik, ve hayat taşıran bir :::ak Marietta-Rosmari - Leylaklar Açarken fılmlerini gölgede bırakan bir zafer Abidesi 

er 

1 dı 
id 

ncİİ 
syO 
rıo 

30 

Sel 

ele 

M 

ak 

eş 

k 

tı 

çlo 

fo 
M 
c 

rı 

nıı 

ek 

dis .. etmiştir . Bundan sonra, şehrın kılısesınde, dınt ayın yapıl-
mış ve üç kere de tamamlanan nikli.h sona ermiştir .. 

Prenses Kira, son Rus çarı ikinci Nikolanın oğlu büyOk Dük 
Sirilin kızıdır. ihtilalden sonra, Çarlık hanedanının dünyanın her 
tarafına dağılan efradından diğer biri olan , büyük Düşes Marya, 
amcasının kızı Prenses Kiranın evlenmesi münasebetile bir yazı 
yazmıştır. Prenses Marya , ihtilalden sonra Amerikaya gitmış ve 
orada yedeşmiştir. Bugün tanınmış bir gazetecidir. 

p,enses Marya Rus ve Alman hanadanı arasındaki münasebat· 
tan .Prens Ferdinandın ve Prenses Kiranın hayatından bahseder
ken şunları anlatıyor : 

Rusya ile Prusya , Napolyonun • günkü hayatlarımızdan bahsettik. 
O bana, başkanı bulunduğu hayır 
müesseselerini, yetiştirdiği çocukla. 
rı anlattı. 

istila siyasetine karşı ikisi de ayrı 

ayrı mücadele halinde idiler . lk i 
memleketin hükümdar aileleri ara 
sındaki ilk münasebet de on doku 
zuncu asrın başlangıcında teessüs 
tmiştir : 

Prusya istila olu'lup tamamile 1 
mahvolmak tehlikesine düşünce mem 
leketinin başında bulunan cesur 
hükümdar, güzel Kraliçe Luiz Çar 
Aleksandr da kendi i için en feda 
kar ve en şiivaliyece bir istinatgah 

' bulmuştu. ı 
Ondao bir iki sene sonra,Kraliçe 

1 
Luizin kızı Prenses Şarlat , Çar A · 1 

leksandrın kardeşi Birinci Nıkola 
ile evlenerek, Rus tahtına çıkmıştır. 

Bugün evlenenler , F erdinand 
ile Kira doğrudan doğruya bu iz
divaçtan gelen nesildendir. 

Ondan sonra Rusya ile Almanya 
arasındaki samimiyet ayni dereceyi 
bir daha hiç bulamamıştır . Tam 

bir asır Hohen Zollerinlerle Roma· 

noflar arasında hiç bir izdivaç ol . 
ınamıştır . 

Üçüncü Aleksandr ile ikinci Ni 
kola devrinde iki memleket ara 
sında soğuyan münasebat , ancak 
1905 de biraz düzelmiştir ; Alman 
Veliahdi , Prenses Sesi! ile evleni· 
Yordu.Prenses,ana tarafından Rustu. 

Prenses Sesil , bugün Kira ile 
evlenen Prens Ferdin anın annesidir. 

Bundan kir kaç sene evvel , bir 
gazetecilik işi d olayısile Berline 
gitmişti . 

Hitler iktidar mevkiinde bulu 
n;1yordu. Fakat ordunun , krallığı 
Yenideo kurmak fıkrini beslediği 
söyleniyor , hatla , memlek te ye 
niden saltanatı getirmek için bir 

b
hükumet darbesi hazırlandığından 
ahsolunuyordu . 

Bunun üzerine , Prenses Sesi! 
ile görüşmek istedim ve kendisine 
haber verdiı:ı. Soğuk bi ·· sonbahar 

1 
günü Potsdamda idim . 

Prensesin küçük oğlu Lui Ferdi 
nandı tanırdım. A merikada, pek de 
haklı olarak, büyük bir şöhreti var. 
dı .. 

Prens, memleketinde vt aile çıı 
tısı altında kalmakla, hayatı öğre
nemiyeceğini anlamış, büyük bir 
hamle ile ileri atılmıştı. Bu ha 
yata atılış birdenbire ve çok müş 
kilatlı olmuştu. 

Lui F erdinand ilk olarak, Det

roitdeki F ord otomobil fabrikasında 
çalışmağa başlamıştı. Bir gün, F ord 
la görüşmeye gelmiş olan eski bir 
Alman Hükumet adamı, onu orada 
görünce çok şaşırmıştı : -

Vaktiyle Kayser Vilhelmin çok 

ya kın arkadaşı olan bu adama : 
- Tanıdığınız birisile görüşmek 

ister misiniz ? diyorlar. 

Biraz sonra içeriye işçi, elbisesi 
ile bir genç giriyor. Eski Alman dev 
let adamı karşısında Alman impa· 

raloı unun tQrunanu görünce öyle 
şaşırıyor ki 1 

Prens evvela Amerikan gazete· 
cilerinin gözünden kaçmıştı. Fakat 
sonra, bütün objektifler kendisine 
çevrilmiş, onda herkesin tecessüsü 
nü tatmin edecek şeyler aranmağa 
başlanmıştı, 

Bununla deraber, prensin ne bir 
macerası vardı , ne de kimse ile 
rabıtası. 

Fakat, Amerikan gazetecileri, 

masal uydurmakta gecikmediler. Bir 
gün: 

" - Prense falanca ) ıldızla 
evleniyormuş 1 • diye bir şayia çık 
tı .... 

Prens bunu haber alınca : 
- Hayır 1 .• Hayır ! .. diye ba 

ğırmıştı. Bir artistle evlenmek mi 1 
Asla 1 

Lui F erdinand, han~dandan ol
mıyan birisi ile evlenmeyi katiyyen 
rcdd:diyor, asaletine ve ailesine ria 
yelten ayrılmıyordu. 

Bundan iki sene evvel, Madam 
Mum ile konuşuyormuş . Madam 
Mum aslen Rustur ve bizim ailenin 
ahbabıdır. Konuşurken prens : 

Köşkün öaliçesıni sarı yapraklar I 
kaplamış, duvarları sarı güneş ışık· 
ları yaldızlam<>kta idi . Bana kapıyı 
beyaz ceketli uir hizmetçi açtı ve 
beni Ömründe bir defa görmemiş 

i • 0

1 
lmakla beraher, yerlere kadar eği 

so erek selamladı . 
- Hayat arkadaşı olarak ken· 

dime bir Rus kızı intihap etmek 
isterim • demiş. çl k Sonra, beni prensesin maiyet 

a~ınlarından biri kütüphaneye al O günden sonra, iki genç, Ma· 
dam Mumun evinde daima buluşup 
görüşmüşlerdir. 

Si 

ik 

e 

dı. Biraz sonra diğ b k d . . • er ır apı an, 
ıçerı prenses Sesi( .. 
d ~ k il gırıyordu Bana 

05 ru o arını uzatnıış 1• d 
B. • gc ıyor u. k b' . 

b
. ırçok Rusların foto~rafları ve 1 yeni Mısır a ınesı 
ır çok Rus tabloları asılı bulunan 

salonda çaylarımızı içerken müşte· 
rek hatıralarımız canlanıyordu, 

F l<at, ben artılc: Amerikalı bir 
gazeteci idim. Buradaki ziyarc timin 

ıtayesi p ek te menfaatsiz değildi . 

li ın n kalemimi, kağıdımı çıkar 
d bıın ve konuştuklarımızı yazmağa 

a !adım. • 

1 " Mülakat • bittikten sonra es· 
~I • 

ıtunlerd n ve d •ha ziyade, bu 

- Birinci sahifeden artan-

ettirmektedir. 
Gazetelere göre, Ahmet Mahir 

Bey partisi muhalefete geçmiştir. 
Meclisi Mebusan reisliğine hükumet 
~artisine m e n s u p Bahat -
tıne Bereka" t .1 · ı· paşa seçı mış ır . 

Yeni kabine hem hükümtt par
tisine hem de müstakil partiye da
yanmaktadır. 

ATEŞ BÖCEGi 
·-~-------------------------------------~------· Oynayanlar : 

Güzelliğine. sesinin tatlılığına bütün dünyanın hayran kaldığı en güzel Yıldız 

( JEANNETTE MAKDONALD ) 
Bütün dünya Tenorlarının en üstünü ( Allan Jones ) 

Senenin en güzel en büyük Aşk Gençlik-Müzik harikasını mutlaka göriinüz 

Ayrıca: En yeni dünya havadisleri ( panaya) Harp gemisinin bombardımanı 

Telef : 250 Localarınızı Telefonla isteyiniz Telefon : 212 

·~--------------~------------------~----------·----------~~------~~---------9_2_38 __ _ 

Subayların rütbe veı Hatayda umumi af 
isimlerinde değişme 1 

- Birinci sahifoden artan -
Ankara: 9 (Husu.i Muhabiri 

mizden) - Subaylarımızın rütbe ve 
isimlerinde bazı değişiklikler yapıl
masına dair olan kanun projesi, 
Kamutay Milli Müdafaa encümenin
den geçerek ruznameye alınmıştır. 

tün tedbirleride muharrikler aleyhine 
tevcih edileceğinden şüphem yoktur. 

Türk halkının kendine has olan 
ve bununla beraber bütUn dünyaca ı 
malüm bir haddi bulunan sabır ve ta 
hammül ve vakarına bir daha müra
caat etmeyi ve tahrikata kulak asma· 
masını Beynelmilel komisyona ve bil 
hassa Hatayda asayişi bilfiil lemin 1 

Bürücek köyü Muhtarlı
ğından : 

Mevsim hasebile Yurt kirala . 
yanldr tutacakları Yurdun köye ait 
eski ve yeni borçlarını evvela köyün 
tahsildarı Abdülhadi Bağdattan an
layıp makbuz mukabılinde mal sa. 
hibi hesabına köy sandığına yatır. 

maları aksi takdirde Köy Kanunu· 
nun maddei mahsusasına birıaen müs 
tecirlerden tahsil edileceği ilan olu
nur .9230 8-10-11 

:.mı ... , .............. llllJi 

1 ÇOCUK HASTALlllLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersio Yoğurt pazarı 

1 
Kabul sııatları : Her gUn 1 

15-18 ... Hükiımet, mucip sebepler layi· 
hasında, yarsubaylar 861, 2771, 
3278 sayılı kanuıı hükümlerine göre 
subay rütbe haklarını haiz, bundan 
dolayı subay yardımcısı manasına 

gelen yarsubay tabirinin bu rütbe 

sahipleri için kullanılması hatalı gö 
rülmekte olduğundan, maaş ve di

ğer haklarda bir değişiklik tazam. 
mun etmek şartile teğmen tabirinin 
üstteğmene, asteğmen ta birinin teğ
meğmene ve yarsubay tabirinin de 
asteğmene tahvilile bu yanlışlığın 
düzeltilmesinin muvafık olacatını 
tasr. h etmektedir. 

ile mükellef Fransız mandater 
idaresine ve onun hüsnüniyet ve sami 
miyet sahibi olduğunda şüphe etme

diğim değerli deleğesine itimat gös
termesini ehemmiyetle dilerim. 

ı~-~-- ------,---~-~~~-~-~--~~~~-~----Tarih tnzyik ile tehdit ile ve tet
hiş ile hiçbir hakkın izale edilmiyece 

1 
ğini ve hakikatın ergeç gün gibi mey : 
dana çıkacağını yüzbinlerce misallerle 
bize ôğr~lir. 

Proje aynen şudur: 
Madde: 1 - 2771 sayılı kanu

nun 2 inci maddesi aşaiıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

Er: ihtiyaçları Devlet tarafından 
deruhte ve temin olunan rütbesiz 
askerdir. 

Onbaşı, çavuş, ü~tçavuş, başça· 
vuş, başgedikli bu rütbeleri haiz o 
lan askerlerdir. Onbaşıdan maada
sına erbaş denir. Bunlardan hususi 
kanunla mükellefiyetlerinden fazla 

Ergeç dedim "geç., kelimesini 101 
fen kaldırınız. Pek yakında deyiniz 
ve şunu da yakında unutmayınız ki 17 
milyonluk inzibatlı yüksek karekterli 
kan kardeşlerimiz buradaki hadisatı 
dakika be dakika takip etmektedir. 
Fransız dosıluğuna büyük kıymet ve 
ren Türk devlet adamları B. Garonun 
şahsında o dost memleketin hayrihah 
ve durendiş hattı hareketini görmek 
tedir ve bundanda emindir. 

Usbecllerln saldırmaları 

Usbeciler bütün tağyüdata rağmen 
uslu oturmamakta ve mütemadiyen 
Türklere saldırmaktadırlar. Dört ayak 
mahallesinde bir türk kahvesine bu 
unsurlar tarafından kurşunlar yağdırıl· 
mıştır. t 

hizmet deruhde edenlere gedikli de- ı -----------·---:: 

nır. 

Erat: Erden başgedıkliye kadar 

olan askerlerdir. 
' ubay: hususi kanunlara göre 

orduya intisap eden yarsubaydan 
Maraşala kadar askeri rütbeyi haiz 

olan askerlerdir. 
Orduda rütbe sırası aşağıda ya· 

zılıdıo: 
Erbaşlar: 
Orıbaşı, çavuş, üstçavuş, başça· 

vuş, başgedikli: 

Assubaylar: 
Asteğmen, teğmen, üsteğmen, 

yüzbaşı. 

Üstsubaylaı: 
Binbaşı, yarbay, Albay. 
Generallor: 
Tuğgenral, Tümgeneral, Korge

neral, Orgeneral, Mareşal. 
Amirallar: 
Tuğamiral, Tümam;ral, Korami· 

ral, Oramiral, Büyükamiral, 
Hususi kanuna göre kıdemi ih· 

raz eden yüzbaşılara (Ônyüzbaşı) ve 
lıir tugaya kumanda eden albaylara 

d~ Tuğbay denilır. 
Askeri memur: Hususi kanuna 

göre subaylara muadil ve hususi 

bir silsile ve kıyafet taşıyan asker

lerdir. 
Madde 2 - Bu rütbe isimlerinin 

• 

Kahkahalarla , Zevkle , Gülesiye 
seyredeceğiniz çok güzel bir film 

Tan sineması 
BU AKŞAM 

Büyük ve r.msalsız komedyen 
JOE BROWN ve en güzel sarı
şın Şahane Yıldıı JOHN BUON 
OELLE tarafından nefis ve haıi 

kulade bir tarzda yaratılan 

Hücum taburu 
, /simli nefis Komedi, ve Aşk , He. 

yecan filmini takdim eJiyor. F ran
sızca sözlü bu güzel filmi Sinema 

meraklılarına tavsiye ederiz 

ilaveten · 
Heyecanlı Kcvboy filmi 

İntikam Yumrukları 

Pek yakında : 
Büyük ve misilsiz Şark filmi 

(Kara Dev) 
9 47 

bulunduğu kanunlarda da takım ko 

mutanlığı isimleri yukarda olduğu 
gibi değiştirilir .• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29/11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değiştirilen! inci madde: 

Zam cezaları 

- Dünden Artan -

alınacak vergilerle ceza zamları aşağıda yazılı müd. 
detlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti: koyun, kılkeçi, tiftik, 
merinos, deve ve domuzları için haziran; 

Sığır ve manda için eylul; aylarının ilk hafta
sıdır. 

ikinci taksit müddeti: mezkur ayları takib eden 
ayların birinci haftasıdır. 

Ancak memleketin iklim şartlarına göre gere. 
ken bölgelerde koyun, keçı tiftik için vetaksit zaman 

!arının temmuz ve ağustos aylarınin ilk hlftaları o 
larak tesbitine Maliye Vekilliği selahiyetlidir, 

Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödemeyen· 
ler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tat· 

bik . olunur. 

Cezalar ve İkramiyeler 

Madde 24 - Bu kanunun tayin ettiği usul hi· 
lafına naklolunan hayvanlarla kayıd harici bırakılan 
hayvanların sahihlerinden ödemekle mükellef bu

lundukları vergilerden maada: 

A) Kayıd müddeti içidne bulundukları köye 
kaydettirilm~den veya kayıd ilmühaberi alınmadan 
diğer köye nakil ve oradan kaydedilen hayvanların 

vergilerinden yüzde on; 

B) Taksit müddetleri içinde vergisi ödenmek
sizin veya teminata bağlanmaksızın bulundukları ka
za hududu haricine çıkarılan hayvanlar,n v~rgılerinden 
yüzde on beş : 

C) Yoklama müddeti içinde yoklama muame· 
lesi yaptırılmadan bulundukları köypen dığer köye 
nakledilen hayvanların vergilerinden yüzde yirmi; 

( Sonn Var ) 8033 



Sahife 4 

Seyhan Valiliğinden : 
Kua;sılı -Tarsus iltisak yolu için aşağıda adları yazılı kimselerden 

menafii umumiye namına istimlak edilmiş olan tarla ve Bahçelerin bedel. 
!erini almak ve ferağ takrirlerini vern;ek üzne hususi muhaeebe müdür 
lüğüne müracaat etmeleı i ilan olunur. 
Tutarı Mıkdarı Muhammen 

Lira k. Metre murabbı bedeli cinsi sahibinin adı 

81 18 2029,48 4 Tarla Alasonyalı Mehmet 
4l 33 1410,80 3 • • • 
2 81 94,25 3 Bahçe Sümerbank 
3 84 96 4 tarla Safiye Cemal 

26 31 657,80 4 Bahçe Darendeli Mustafa 
14 87 495,60 3 tarla Kilısli Mehınet 

34 64 866,94 4 • Mütaahhit Hakkı ailesi 

Bedriye 
167 so 3357,94 5 • • 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda ı;ıösterilwiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fi atı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişltr 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 3 

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

' Taş bina yapmak istiyenlere ve 
müteahhitlere müjde 

Gayet. sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
edenlere kum, çakıl , kiremit ve emsali nakliye işleri yaparız , lsteklile. 

rin Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleıi 
menfaatleri icabındandır. 9232 4-10 

C. H. P. Seyhan İlyönku
rul Başkanlığından : 

1 - Yapılacak iş : Adanada inşa 
edilecek Halkevi ve Parti binası in 
şaatı (117468) lira bedelle eksilt 
meye konulmuş ve istekli çıkma. 
dığından müddeti uzatılmış ise de 
yine istek.i çıkmamıştır . Keşif üze. 
rinJe yapılan tetkikatta bedeline 
zam olunan 1 u i nşaat (121261) lira 
yüz yirmi bir Lin iki yüz altmış bir 
lira bedel ile tekrar pazarlıkla ek 
siltmeye konulmuştur. 

2- istekliler bu işe ait keşif dos 
yasını (1) lira bedel ile lstanbul An 
kara ve Adana Nafia direktörlük 
leı inden alabilirler. 

3- Eksiltme 13- 5-938 tarihine 
müsadif cuma günü ~aat (17)de A. 
danada C.H. Partisi binasında top· 
!anacak komisyonda yapılacaktır . 

4 Eksiltmeye girebilmek için 
(7313) lira (5) kuruşluk teminat Mı 
me'i ve bu işi yapabileceğine dair 
elli bin liralık vesika ibraz etmesi 
lazımdır. isteklilerin 13-5-938 cu 
ma günü saat (17) de Adanada C. 
H.P. binasındaki komisyona müra· 
caat etmeleri iJan olunur. 

9183 27-3-6-10 

Kızılay cemiyetinden: 

Cemiyetimize ait Alsaraysineması 
karşılsındaki dükkanlar açık artırma 
ile kiraya verilecektir. Talip olanların 
20 mayis cuma günü saat 10 da kı· 
zılay cemiyetine muracaat etmeleri 
ilan olunur. 9249 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
3:')•1<1i d I! i):l~ N> 11 A 

9146 16 

Seyhan Kadastro hakım 
l1ğinden: 

T lctôzii.) 

1 BELEDİYE İLANLARI 
1 --------·------------...-1 

1- Reşatbey mahalle ·nde N catibey mektebi karşısında Belediyeye 
ait 565 metre murabbaı ar a satılıktır . 

2 - Muhammen bedeli 339 liradır. 
3- ihalesi 26-5-938 perşembe günü saat on beşte Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teıniDat 25 lira 50 kuruştur . 
5- Şartnameleri Belediye Hesap işleri Kalemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6- Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

9228 5-10-14 - 17 

l- Belediye gazozlıanesi için (1) yevmiye 5000 şişe imal ka biliyı tinde 
bir gazoz imal makinesi,(2) yevmiye 5000 şişeyi doldurabilecek bir imal 
makinesi, (3) yevmiye 5000 şişe yıkayabilecek bir yıkama makinesi , (4) 
asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, 500,000 adet kapsül ve 5-10 
bin şişe açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- imal mıkinesinin muhammen bedeli 750 lira, imal makinesinin 
muhammen bedeli 300 iira , asit ~arbonik imal m;ıkinesinin muhammen 
bedeli 700 lira şişe yıkama makine!inin muhammen bedeli 200 lira bin 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kuruş ve şişeler;n l:elıerinin mu· 

hammen bedeli 7 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4- Talipler bu malzemenin yalnız bir tanesi veya bir kısmı veya ta· 

mamı için eksiltmeye girebilirler . 
5- ihalesi Mayısın 30 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye Da· 

imi Enı;ümeninde yapılacaktır. 

10 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

Kaya el n 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 
TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

: Renksiz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

'' 
B 
ı Renk 

Koku 

1 Tadı Teamfil 

: Kokusuz 

: Latif 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu1a 1 
litrede 0.40 mir . 

Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr. 
: Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Nitrat ( No 2 ) ., O.Oo.ID 
(cl.33) Nitrit ., Yok 

Amonyak ., Yok 
ennin en son usullerine riayet edeuk ~ ynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bel luha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve ~abiri 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da- için 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· ~Oreş 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize la~ı~ı 
aelmektedir . t • <> Dırinc 

Kayadelen Gazozları ek · 
hdas 
TOrki Kayadelen Gazozları da Kaya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 15 lebbo ~İran ___ 6 .. 19.;L._ ______________________ ..;;1ında 6- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
7- Taliplerin ihale günü muayyen sa atta teminat makbuzlarile birlikte ,-

rorki 
, tirli( 

çin Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 10-14-18-22 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Oüny aca tanınmış 

ADLER. 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : ~Hükumet 
•• 

caddesinde o m e Jr 
1 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

12 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

1 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkj 1 Gazetecilik l 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz:. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorııa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

Kömür 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, katıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir ~ekllde en zarif hu 

rufatla Tür'.csôzlinde ya• 
pılır . 

Türl..sözü matbaa
sı *Türksözübden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucur., 
son sistem bir 

ıruba 

nkar 
ıe, E 
limon 
ılarak 

Bük 
1 ede 
lli Çal 
1Pılrna 
atı 

illek t 
De 
kuıu 

ssa h 

Seyhan Defterdarlığın

dan: 

Seyhan evkaf idaresi ile galip 
imam Mehmet oğullarından Hüseyin 
oğlu firari Hafız Mehmut ve verfs si 

1 

diğerandan Mehmet, Hayri, Sabiha, 
1 
---------------------------------------- MAL TiZ ALiNiZ 

tsin 
Bılha 
anınd 

ltıinler 
tiyıe 

tanlı 
ltıan1r 
kralı 
'Wr. 
l<raı, 

tt say 
•d ed 
hafifi 

Şartnamesi veçhile Yumurtalık 
Dalyanının 938, 939, 940 senele· 
rincb 7500 yedi bin beş yüz lira 
muhammen bedel üzerinden balık 
avlama hakkı ile Balık rüsumu ka
palı zarf u u'ü ile arlırmağa 
çıkarılmıştır. 934 senesinde şimdiki 
vaziyette Voli halinde kullanılması 

ve 939 mevsimine kadar masarifi 
müstecire ait olarak Dalyan haline 
getirilmesi ve müddetın hitamı olan 
15-Şubat-941 tarihinde Dalya 
nın maliye e teslimi esas şartlardır. 
ihalesi 12-Mayıs-938 Perşenbe 
günü saat 15 de Ceyhan Mal mü· 
dörlüğünde toplanacak komisyon 
da yapılacaktır. Şartnamesini gör· 
mek diğer şalları öiren'Tlek isteyen· 
lerin Defterdarlığa ve maha1line 
müracaat etmeler; ilan olunur. 

30 - 1 - 6 - 10 9187 

Rıza, Zeynep vehamamcı Abdullah 
meyanlarında kad~strn mahkemesin 
de cari tapu iptali davasından 'naşi 
ikametgahının mechuliyetine binaen 
H, U. M. kanununun 141 inci mad 
desi hükmünce evvelce gazete ile 
yapılan iptidai tebliğat netic•si ıııez 
kur tebliğata icabette bulunmamış 
olduğundan kanunu mezburun 398 
inci maddesi hükmü delaletile Ab· 

dulkerim oğullarından Rızaya ilanen 
gıyap tebliğatı i crasını karar vuil · 
mekle yiivmü muayyeni muhakeme 
olan 20 5 838 tarihine müsadif cu · 
günü saat 10 da Seyhan kadastro 
mahkemesinde mumaileyh Rızanın 
hazır bulu11ması veya bir vekil gön 
dermesi aksi taktirde gıyap tebli· 
liğatı üzerine isbatı vücut etmediğin 
den dolayı mahkemeye kabul edilme 
yectği ve gı1 abında itayı bükmoliinıı 
çaiı lüzumu ilan olunur. 9248 

Çok yakıoda .. Çok yakında .. Çok yakında 

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZIEGFİELD ) 

( Revüler Ktalı ) 

2Lira 
mukabilinc; e edineceğiniz maldız 

sayesinde mutfağınızın ekonomisini 
te ıin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en e:onomik, en ucıu 

a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız.. lkın 

Maden k.. •• u•• kullanmakla hem milli bir cevherin istih• ine ıre omur lakini arttırmış ve hem de müstefid a pek 

olacaksınız. Odun köınürü artık aranılmamığa mahkümdür. ~.r ~u 
Üç saatlık şahane bir temaşa M d k .. .. .. ışıır, 

a eO ÖffiUrUOU ınutfağınızJa bir kere tecrübe ediııİ1 Fakat 
En büyük yıldızları keşfeden adamın hayatı. .. Misilsiz Revülerin Mucidi... 1 lık v 

z"'A~;i; Si~=:~d~'·~ Ucuz - Temiz -Kuvvetli .\:'.!;~ 
~9 ~ -p 

Sa hırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 251 
9205 

U • . -d-. ~ mumı neşrıyat mu uru ..;7. 

Macid Güçl~ 
Adaba Türksozü matbaası 

ar rn 
kaı rıı 
'ında 
~~.ıı 
tcıa 

o:.ıcg 


