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Hataydaki müstemlekeciler iki yüzlü siyaset 
kullanmakta berdevam 
Oryan gazetesi; Türkler aleyhindeki ! 

hezeyanlarına devam ediyor. ! 

~"· ......... V ... e~k-i----ll.e.._..r ___ 1 [ Vergi kanunlarında 
Heyeti yapılacak değişiklikler 

toplandı Layihanın tetkikiileriledi 

Ttirk listelerine rey verenler jandarmalar 
1 

ı Toplantıda Fevzi 
tarafından kırbaçlanarak tevkif ediliyor 1 Çakmak da 

Ankara : 17 [Telefonla] - Ver 
gi kanunlarında yapılacak değişik· 
liklere ait kanun layihasında Meclisin 
aiakalı encümenlerinde tetkikler iler· 
lemiilir . · 

elli milyon üç yüı elli bin, muamele 
vergisi hasılatını yirmi yedi milyon 
iki yüz kırk yedi bin, dahili is· 
tihlak vergileri hasılatını yirmi bir 

milyon doksan altı bin, inhisarlar 
safi hasılatını kırk milyon yüz on 
bin, buhran vergisi hasılatını on dört 
milyon yedi yüz elli bin, muvazene 
vergisi on yedi milyon yüz bin. ha• 
va kuvvetlerine yardım beş buçuk 
milyon, buğday koruma hasılatını ye
di milyon üç yüz elli bin lira olarak 
tahmin etmiştir. 

lskehtlerlın: 17 (Aiıadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor) -
:rurkıere fey vermek istiyen iki Arap 
hıntlarllialat tarafıhdan döj!'ülmüş ve 
zorla Arap kulübüne götürülmüştür. 

Fransızların naşiriefkarı olan Or
yan gazetesi,Türklerin seçimde muvaf. 
fak olamayacaklarını, Çünkü Alevi· 
!erin Türklere rey vermiyeccklerini, 
vt Türklerin Aleviler11 bel bağla· 
lllaklll n@ kadar yanıldıklarını pek 
yakıhda ahİayacaklarını yazmakta ve 
bli iıl~r i~ih tek formülün, Fransa 
tnandasıhın muvakkaten muhafazası 
blfüJğuntı, ,eğer Türkler lnuvaffakiyet 
llS~eleriht; llir hezibıe_t kaydtot!nek. is· 
lemezse bu işten vazgeçmelerini ilave 
etmektedir. 

Uryan gazetesinin bu neşriyatı 

burada büyük asabiyet uyandırmıştır. 
Antakya: 17 (Hususi Muhabiri

ttıltdefl) - Ahkarıı. kararlarına ıröre 

~
a11ll,masl tAzi.lıili'el~H deltişikİikUırih 
ııtbi~ilıe başlahdığılıı bilClirlniştibı. 
ll hususta Bay Garo şu malhmatı 

vermişlerdir: 

" - Hasan Cabbare, Sekreter 
Alailtin ve Antakya Kaymakamı Sa
Jahattine üçer ay mezuniyet verilmiş
tir. Yalhız Bay Alaittih siyaset yap. 
lıl}-1 içib değ'il, lıasta old\ı~\ı i~in !ne
i!ıft addedildi! 

Antakya Beletliye reisi İ-lact f.. 
l~tıı ittihadı vatalıi ~artisi reis!İğilı
tli-n istila etlııiş ve Ahtakya kaylna
k~inJ!~iiıa ıniıv~kkateb vek~leti takar
Hü hl~bıi~tir. brta Kn:Seyir 'ie ~.~~~i 
Kuseyir nahiye müdürleri açığa çıka· 
rılmıştır.Maliye müfettişi Fuad ve nafia 
reisi Rasim tekaüde sevkedilmişlerdir. 
Bu husustaki kararlar 16 mayıs taıi· 
kindeft itibarefi ml!ri olacaktır. 

•1 - Alltak•a .. Bel~diye.silıde tıs 
yakında geniŞ mikyasta <ı.tki~iklik 
blacaktir. Daha ziyade talsi!lit almak 
iŞin Türki~e Başko!isofosufıa lnüra. 
Eaı!t ~ttheniti rica ederiin. Biı hlısbs
larl kenclisiyle bü sahta kal!ar yap· 
tııtımız uzun mülakatta konuştuk.,, 

Baş konsolosumuz Bay Celal Ka
rasapan da bu vadide şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

"Yepılan işleri gördünüz. Bu alı· 
nah tedbirler Mandater tloM f'rahsa 
hükilmetihin hüsbüniyetiiıe delllet et• 
tnektedir. Asıl Hatay tnükııdderatı 
üzerinde litl tesiri olacak tebeddüla-
tın ve icraatın ihtihaptan sonra 
te~ekkül edecek ve tntıvallak 
Tü~k ekserlyetihl! istihat edece
ğinden ~ok emin bulundujtumuz milli 
Hatay hükumetinden beklenmesi lli
zım geleccjtine ve o zaman hep bir 
nefes alacajtımıza kanaatım vardır. 

Delegelikçe alınan kararlar 16 
mayıstan itibaren meriyet mevkiine 
girecektir. Ve bunlar şimdiden de 
ilA.n edilmi,Jerdir. Bu kararlar şunlar
dır : ....... ____________ _ 

Arşidük Ottonun kar
deşi ve kız kadeşi 

• 
Sefalet 

( Hikaye ) 

• 
Genç Üstad 

Yakında hakkına kavu,acak 

1 - Katibi umumi Alaaddin ve 
maliye müdürü Esseyit Hasan Cab
bare, maliye ınüfettişlerinden Fuad 
şltn!lilik tnecbiıri izihe tabi tutularak 
IJzakJaşılrllmlşlardlr. 
, 2 - ARtaki•a K~ylnakatnı ,S~l~
hattin ve üç muhtelif nahiye müdür
leri de keza uzaklaştırılmışlardır. 

3 - Partizan denilen kır bekçi- ı 

Çin ordusu 
çok • 

emın 

!erinin silahları ahnmağa başlanmıştır. 
Sonra oldukça şumullü bir affı umu
tni ilan edilmiş ve silah taşıma cürüm· 
lerinirı azaltılması da buna dahil ol
miışl.iJr. 

İttihadivataiıi cemiyetinden iMiliı 
eıti~ifli reslnelt beieg'eye frıtditeH ~e 
istilanamenin bir sureti bana göİıde· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

vaziyetten 
bulunuyor 

}apönların hava -~uv-
1 vetleri zayiatı mülıim 
1 

Hankeo : fi ( Radya j .:o. l-larp 1 
lızaHıkça Japbn ~rdrlsüJıu,rl , hıa.n. evi. ! 
ya~~ . ll~tuluyor . B~ria mıı.k~bil Çinli
Jlmti , mahevıyatl küvve,t öuliJ~or. , 

Siyasi Müşahitler Uzak Şark har
bi hakkında şunları diyor : 

- " Japonlar toplarını gelişi gü
zel kullanıyorlar . Ehemmiyetsiz bir 
mevki,küçük bir köy için fazla cep
hane harcıyorlar . Süngü muharebe 
!erihde de, keza Japotılar çok ınüp
tedi bir halde hareket etmektedirler. 

1 

Süfigu l!Hıharebıılerinde muvaffakıyet 
iİaiiıla Çinli!Sre mfinhaslr kalnıak!J• 
aır . 

Nisarl sonulia kadar japotı1ar hef 
ııy yetmiş tayyare k,ayl-ietmişlerdir. 
'l"alilız Mart avında 36 Japon tayya· 
resi düşürülmÜştilr . . 

Tokyo 17 ( Radyo )- Ceplle
Jerd•n alınan haberlere göre • Japon 
kuvvetleri Tanlanın şimalinde irtibat 
teai• etmişlerdir . Ve keza Honegi 
Japorılar ellerine geçirmişlerdir . 

[ 19 .. Mayıs guven, 

bulundu 
i 

Bn layiha. 1938 büdçesi Meclis 
umumi heyetinde kat'i şeklini alma· 
dan müzakere ve intaç enilecektir. 

Büdçe encümeni:varidat projo
sinde 1938 kazanç vergisi hasılatını 

yirmi iki milyon beş bin, hayvanlar 
vergisi hasılatını on beş milyon altı 

yüz otuz bir bin, gümrük varidatını 

İngiliz kabinesindeki 
tadilat dün belli oldu· 

Ankara : 17 [Tele- ! 
fonla] - Vekiller He
yeti bugün Büyük Er
kanıharbiye R e i s i 
Fevzi Çakmağtn da 
iştiraki ile Basvekil 
Celal Bayarın riyase
tinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda bazı mü
him kararlar alınmış-
tır . 

.,,......,. -.......... . .. .. ·-
Dünkü ihtifal 

lşair Ziya paşanın mezarı 
nı bir çelenk konuldu 

Lord Halifaks mevkiini muha 
ifaza ediyor, hava ve mttstem 

lekit nazırları değişti 

Şair Ziya (Paşa) niıi iılütııünliiı 
yıldönümü münasebetile halkevi tara 
fından bir ihtifal tertip edildiğini yaz· 
mıştık. 

Dün !ast ondörtte Beş kanunu 
sahi, Ziyapaşa; Namıkkeımal mektep
Jcriiidıı ayrılan birer grup başlarına 
!Jaş öjtretnlell ve ödretmenleri oldujtu 
lıalde halk evine gelmiş ve tıvrada ı· 
hazırlanıııi• alan gelenjti almış; halk 
evi başkanı doktıtr ı:ıvııratör Yusuf 
Ziya, halkevi öyelerl ve bir kısım lıalk 
bfrliktc Şairin .iömijlü bulunduğu ulu 

1 

cami yanındaki Cüııtıyneye gelmiş 
ve çelenk ihtiramla mezare kôıitı!m!', 
hır. 

İiuild~tt senrıı S kanunusani mek 
tebi baş öjtretmer.i Mnr,ide akyol bir 
hitabei iradederek şaırın lıuyatı 
ve eserleri anlatılmıştır. 

Bu sırada yajtmur yağmajta baş 

ladıJtını:lan gllndüzkO ihtilal yarıda 
bırakı im ıştır, 

Ak$~HI üzeri saat ~ 0,30 da halk 
evi salollurida bir tclı:tlantı yapılmııtır. 

Londra : 17 (Radyo) - Yeni 
lngiliz kabinesi yine Çemberlayn'ın 
riyasetinde kurulmuştur. iki kişi yeni 
kabineden çe~ilmişlerdir. Yeni kabi· 
nede de Lord Halifaks mevkiini mu. 
hafaza etmektedir. Hava nazırı de· 
ğişmiştir. 

Londra : 17 (Radyo) -Parlamen· 
todaki mnhalifler hava nezaretinde 
yapılan son tebeddülden memnun gö
rlinmektedirler. 

Kabinede yapılan tadilat umumi· 
yet itibariyle iyi bir tesir uyandırmış. 
Ut. Ksza Mak Donaldın oğlunun mü
temlekaf naıırlı~ına geçirilişi çok mu 

sib görülmüştür. 
Mtthaliflerin Avam kamarasında 

bir anket kclmiayonu teşkilini istiye
cekleri söyleniyor, 

Berlin : 17 (Radyo) - fngiliz ka· 
bltıeıılndeki tebeddülAtlburada ehem· 
miyetle karşılanmıştır. Bu tebeddülatı'l 
müessir olnp olmıyacağı henüz tah
min edilememekle beraber Mak Dona] 
dın oğlunun müstemlekal nezaretine ge 

çirilişi eski Alman müstemlekeleri me 
selesinin biran evvel halline yardım 
etmiş olacaktır. 

Taymis diyor ki: 
«Endüstri tekilatı ve milli müda

faa programı hakkında yapılan pro· 
joler ve tatbir edilen usuller kiyafet
sizdir, Bugün şurası sabit olmuşur 
ki ne eski program ne de yeni istih
sal sistemi ihtiyaçları karşılacak de· 
derecede değili• 

Deyli telgraf gazetesi mevzuu· 
basolan bir parti meselesi teşkil et
medijtini ve milletin hiç bir masrafa 
bakmaksın icabeden bütün tedbirleri 
kabul edecejtini yazmaktadır. 

Niyoz Kroniki, bugün memleketin 
katı teminat istediğini ve hava silah
lanması sahasındaki entrikalara ve 
vakıt kaybedilmelerine bir nihayet 
varılması lazım geldiğini yazmakta-

Deyli Ekspres de her an hare
kete getirilebilec~k tayyare adedinin 
üç bin beş yüz olarak tesbit edilece· 
ği mütalaasını ileri sürmektedir. 

lhtilala merasitrıle başlal!ıiı!Ş \le bun ·----------------------------
dan sonra hatipler tarafından şilitİfl \ 
haj'al ve eserleri anlatılmış şiirlerin· 
den parÇalat ökunmuş, ar komitesi 
alaturka takımı riitıılwdan güzel 
parçalar çalmak suretile töreııe nlha 
yet verilmiştir. 

] 

BAY HENLEiN'iN 
SON TEMASLARI 

Çekoslovakyada akalliyetlerin 
bir kanun hazırlandı idaresi 

• • 
ıçın 

Londra: 17 (Radyo) - lnglllz gazetelerine göre Hanlaln 
buraya lngl Uz rlcallle göru,arek tlklrJer1nl anlatmak için 
geımı,tır. SUdetıerln muhtariyet istemeleri fena bir tesir yap
tljlından bu tesiri izaleye çalı,aeaktır. Aynı zamandan Alman
yanın tasırııe dejlll kendi teşebbUslle hareket ettl61nl de 
bildirecektir • 

Henleln'a her taraftan iti
dal tavsiye edlleceOI anlaşıl. 

maktadır. lnglltere müfrit ta
leplere va böyle teşebbüslere 
muzaheret etmlyecektlr. 

Çeko,lovakyanın Londra sefiri 

lngiliz Hariciye Nazaretine giderek 

Hariciye Nazırile görüşmüştür • 

Londra 14 - Henleinin şahsi 
dostu olan lngilterenin Berlindeki 

eski hava ataşesi miralay Kristi de · 
miştir ki : 

• Henlein lngiliz efkarı umumi

yesile temas etmek istiyor. y~ziye~. 
pek nazik. o_lduğundan k~mdısıle mu· 

- Gerisi üçüncü sahifede ~ 

Lübnanda 
• 

geneanarşı 
Beyrut : 17 [ Hususi muhabiri· 

mizden ] - BugOn lübnanda büyük 
karışıklıklar çıkmıştır. Bugünkü par· 
lamentoyu devirmek istiyen bir teş
kil4tın elebaşılarından kırk kişi tev· 
kif edilmiştir. Bütün Lübnan polisi: 
seferber bir hale konulmuştur. Halk 
ile polis arasında kan ıçarpıŞmalar 
olmuştur. On iki kişi ölmQş, seksen 
kişi kadar yaralanmıştır. 
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ARŞiDUK OTTO'NUN KAROEŞi 

VE KIZ KARDEŞi 

, 
1 

Anşius günü 
, ...................................................... 1 ......... .,,1 

ilk mekteplerde 

Viyanadan nasıl kaçtılar? Üç sınıflı köy mektepleri 
tadil edildi 

Almanlar genç prensi dolandırıcılık suçu ile 
itham ederek hakkında tevkif emri verdiler 

Üçer sınıflı nahıye ve köy mek
teplerinde derslere ayın 14 ünde son 
verilmiş ve 16 sında son sınıfların me 
zuniyet imtihanları yapılarak mektep 
ler kapanmıştır. Arşidük ve hemşiresi Viyanadan 

kıymetli bir sofra takımını kaçırmışlar 
Dört ve beşinci sınıfların imti 

hanları ise merkezde olduğu gibi a
yın 21 inde son verilecek ve 23 Ün· 
de imtihanları yapılacaktır. 

Meıkezdeki ilk okulların bir, iki 
ve üçüncü sınıfları talebeleri de ayın 
21 de tatil yaparak karnelrri almış 
olacakl~rdır. 

[ Pariste çıkan '~ Le Jurnal ,, ga- ı 
zeıesi yazıyor : ] 

Almanyada, Avusturya Veliah- 1 

di Prens Otto hakkında çıkarılan 1 
tevkif müzekkercsinden sonra şimdi 
Prensin küçük kardeşi Arşidük F e. 
Iiks aleyhinde bir tevkif müzekke. 
resi neşredilmiştir. Bu sonuncu hak· 
kında verilen tevkif f'mrinin alaka· 
yı en çok çeken ;tarafı inanılmıya· 
cak bir sebepten neşet etmesidir. 
Alman otoriteleri Arşidük F eliksi 
dolandırıcılıkla itham etmektedir ... 
Güya küçük :Prens Avusturyanın 
Almanya tarafından işgal edildiği 

gün Viyanadan kaçarken beraberin· 
de 47 bin şilinlik bir sofra takımı 
nı da beıaber kaçırmıştır. 

Fakat akla derhal şöyle bir 
sual gelmektedir : Genç Prens 
bu sofra takımını nereden almıştır? 
imparatorluk haznesinden mi? Şö 
enbrönden mi ? Viyana gazeteleri· 
nin iddiasına göre massif gümüş
ten yapılmış sofra takımı, Başvekil 

Şuşning'in Arşidük için döşettiği o
dada bulunmakta imiş. 

Fakat bu son evi doğru da ol· 
sa Prens bir koca sofra takımını 

alelacele Viyanayı .terke mecbur ol· 
duğu bir zamanda nasıl ambalaj yap. 
tırdı ve gecenin bir yzrısında firar 
ederken bu kadar büyük bir bağajı 
nasıl götürdü ? 

Arşidük'ün firarı hakkında bi· 
zim mevsuk olarak öğrendiklerimi· 
ze göre böyle bir şeyin imkanı yok· 
tur : 

ARŞiDÜK NASIL KAÇIRllDI ? 

takibediliyordu.Dış mahallelere çık. 
tığı zaman otom o bil son süratle 
uçmağa başladı. Bir buçuk saat son 
ra Macar hududuna varmışlardı. Hu 
dutta bir kaç otomobil vardı. Zaten 
vazifelerine düşkün olan gümrük 
memurları bizzat kendi canlarından 
da korktukları için araştırmalarını 
büsbütün sıkıştırmışlardı . Bir kaç 
Alman polisi de orada idi . Yol ser 
bestti. Fakat otomobil durmak mec· 
buriyetinde kalmıştı . Çünkü tam o 
sırada bir Alman poli i önlerine 
dikilmişti . Şoför yerinde bulunan 
ihtiyar Aristokrat otomobilden in
di ve pasaportları , otomobilin ka
ğıtlarını gösterdi. Bittabi bütün ka. 
ğılları sahte idi. Elindeki elektrik 
fenerile Alman polisi kağıtları tet
kik ederken Arşidük ve Arşidüşes 
otomobilin içinde birbirlerine sokul 
muş bu korkulu, heyecanlı anın aza· 
bını çekiyorlardı. Bu sırada birden· 
bire bir a'.!am zuhur etti . Ve eği
lerek otomobili arkadan dolaştı . 
Ve sağ pencereden Arşidüka ya· 
naştı. 

Bu ihtiyar bir adamdı. Şivesin
den halk tabakasından olduğu an
laşılıyordu. Arşidük ve hemşiresin
den evvel oraya gelmiş ve icabet· 
tiği takdirde onlara yardım ~tmek 
üzere bekliyordu. ihtiyar biraz daha 
sokuldu ve engin bir sesle Arşi· 
düka: 

- Direksiyona geçiniz l Ve sÜ· 
ratle kaçınız l Dedi ve ilave etti 
[ Yaşasın Avusturya ] bir anda 
Arşidük direksiyona geçti . Makine 
durmamıştı. Birdenbire bir homurtu 
işitildi. Otomobil bir ok gibi ka· 

Arşidük'ün kız kardeşi Prenses ranlıkları yırtarak uzaklaştı. 
Adelaid Viyanada Avusturyalı Aris Şoför ( 1 ) orada kalmıştı . Ba· 
tokrat ailelerden birisinin yanında ğırmağa, çırpınmaia başladı . Al· 

ve genç Arşidiik de Viyanaya elli, alt· man polislerine yalvarıyor. Ve fira· 
mış kilometre mesafede bulunan as rilerin yakalanarak otomobilinin ken 
keri akademide tahsilde bulunmak· disine iadesini istiyordu . Adamca-
ta idiler. ğızın bu acıklı vaziyeti karşısırıda 

11 Mart, öğle üzeri Alman ül· Alman polisleri onun hakiki hüvi· 

ahudi Mönfüıen tanınmış 
bir viyolonisttir. Musiki 
münekkitleri bu adam· 
dan bahsederken onu 

Mozar!a mukayese ediyorhr. kazancı 
şöhretile mütenasiptir. Senede 15 
milyon frank kazanıyor. Bu sanatk ;r 
henuz 21 yaşındadır. Ve umumi kon 
ser vermeğe aşlayalı henuz dört sene 
olmuştur. Sahneye tıpkı çocuk 
kalmağa heves etmiş bir lise talebe 
si gibi kısa pantalonla çıkıyor. işte 
bu meşhur kemancı evlenmek üzere 
redir. 

timatomunun Avusturya tiçin hazır. 
lıdığı felaketten en çok bir kaç ki· r 
şi haberdar bulunuyordu. Bu saatte 
Arşidük F elil..s'in hiçbir şeyden 
haberi yoktu. Akşam saaat yedide 
tam Başvekil Şuşningin istifa ettiği 

saatta büyük bir otomobil akademi
nin kapısının önünde durdu. Bu mek· 
tebin talebe, muallim ve profesör· 
lerinin nazilere karşı büyük bir sev. 

gi beslemedikleri muhakkaktır. Arala
rında Arşidük F elıks'ın bulunması 
buna kafi bir delildir. 

Bu otomobild«j.n başı kasketli, 
arkasında bir pardesö, apaş kılıklı 
bir adam indi. - Bu adam Habs 
burgların en hararetli taraftarı olan 
çok nüfuzlu bir zattı - yarım saat 
sonra Arşidük F eliks iki küçük ba
vulu ile otomobile binmişti. Otomo
bil Viyana yolunu tuttu. Arşidüşes 
Adalaid çoktan hazırlanmıştı. Artık 
gece tamamile gelmişti. 

HUDUTTA 

yetinden şüpheye vakıtları kalma
mış ve Arşidükla, kız kardeşi çok· 
tan Macar topraklarına girmişti. 

işte, Habsburg hanedanının ço 
cuklarının firarı hakkındaki tafsilat .. 
Böyle bir günde, canlarını bile kur· 
tarmak ümidini çok az besledikleri 
bir zamanda onlarııı beraberlerinde 
koca bir sofra takımını kaçırmayı 
düşünmeleri akim alamıyacağı bir 
kabalık olur . 

Böyle kaba bir efsanenin uydu 
rulmasındaki sebep çok basittir : 
A iman propagandasının bir an ev
vel Avusturyanın mazisine ait ha· 
ura ve yadigarları unutturmak ve 
onların adları etrafında bir hicap 
bulutu yaratmaktır. 

Aslı olmıyan 
bir • 

şayıa 

Bir kaç gündenberi şehrimizde; 
çocuklar arasında oyun oynarlarken 
kendilerine adliye ve zabıta erkanı 

süsü vererek bir çocuğu astıklarına 
dair bir şeyia dolaşmaktadır. 

Gerek hariçten ve gerekse za
bıtadan yaptığımız tahkikatta böy
le bir şeyin katiyen aslı olmadığını 
öğrendik. 

~~~-~~~~~-r , 
Bir adamı yıldı
rım yaraladı 

Dün aldığımız malumata göre 
pazar günü devam eden şimşekli 
havada, bir yıldırım, Ceyhanın ip. 
lip köyünde Torlu adındaki bir ada· 
mın çadırına düşmüş ve o sırada 
çadırda karısı ile birlikte oturan 
Torlunun sağ kolunu yakmıştır. 

Yaralı, tedavi için şehrimize 
getirilecektir. 

ZABIT ADA: 

Demir parçasile 
arkadaşını yaraladı 

Edip oğlu Ahmet Dokur adında 
biri Ihsan oğlu Kemalı dokuma alet· 
!erinden bir demir parçasile elinden 
fena halde yaralamıştır. Suçlu yaka. 
!anarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Maşa ile yaralama 
Hüseyin oğlu Cumali, Basri oğlu 

Mehmedi aralarında çıkan bir kav· 
ga neticesinde başından maşa ile 
yaralamıştır. 

Küçük 

1 İmdat telefonları 

Zabıtaya taalluk eden bütün 
hususlarda yardım istemek İçin şu 
yerlerdeki imdat telefonlarından 

istifade edebilirsiniz: 
Hürriyet mahallesi, istiklal ma. 

hailesi, Bakırsındı mahallesi, Kuru 
köprü, Asfalt cadde, Belediye cİ· 
varı, umumi evlerin önü, yazlık 

sinema köşesi. 

Yağmur devam ediyor 

Şehrimiz ve civarına bol mık. 
tarda yağmurlar yağdığını yazmış
t k. Dün hava sabahleyin kısmen, 
açık, kısmen bulutlu geçmiş ve 
saat 14,20 geçe yine yağmağa baş· 
!ayarak saat 20,30 kadar devam 
etmiştir. 

Pamuk fiatları 

Pamuk fiatları alıcı olmadığın· 
dan birkaç gün zarfında düşmüştür. 
Dün borsada klevland 37 39, piya. 
sa parlağı 25 26, piyasa temizi 
22· 23,50; çiğid 3, 12,5 kuruştan 
satılmıştır. 

üstad 
taki musiki İhtiyacını meydana çıka ederken büyük kızı piyanoya boyu 
ran bir sebep olJu. Keman çalan ço vetişnıediği için yaptikları biribiri 
cuğu evvela annesi ve babası son üzerine yığmış ve piyanoda Mozarı 
rada hocaları h~yretle dinlediler. çalmağa başlamıştı. Musikişinas şa. 

Yedi yaşında Mönühen San Fran şırdı ve: 
siskodaki flormonik orkestrasının ke -Onun benden bir şey öğrenme 
mancısı oldu . Dokuz yaşında Pa ğe ihtiyacı yok, dedi. Benim yumur 
riste konserler vermeğe başladı. Son caktan ders almam laznıgeliyor. 

ra bütün dünyayı dolaştı. Viyolonist bugün {senede ancak 
Bu ailenin bütün fertlerinde şa üç dört konser verir ve mütebaki 

ş:lacak bir musiki istidadı vardır. günleri Kaliforniya dağları arasına 
Kemancının iki hemşiresi de mükem sıkışmış köşkünde geçirir; Bu inziva 

mel musikişinastırlar. bunlar da çok Mönühenin bir genç kız k' dır temiz 
küçük yaşlarında piyano çalmağa 

ve mahcup kalmasına sebeb olmuş 
başlamı~lardı. Bir gün babası iki 
kızı tanınmış bir piyaniste götLrdü tur. Parls· Soir muh ırriri keddisine 
ve piyono dersi vermesini rica etti ne vakit evleneceğini sorduğu vakit 

Yahudi Mönühen Amerikada doğ 
muştur. Babası Rusyalı bir yahudi 
anneside bir gürcüdür. Annesi ve 
babası musikiyi çok seviyorladı. 
Konserlere gidebilmek için birçok 
günler yiyeceklerinden fedakarlık 
yaparlar ve yavrularını da beraber 
gotürürlerdi. bu suretle daha üç 
yaşında iken Betofeni, Bah'ı dinle· Pipnist omuzlarını silkti ve: evleneceğini sorduğu vakit kemancı 
misti. - Ben çocuklara ders vermem bir gene kız kadar kızarmıştı Son 

Hesaplı bir sür'atle otomobil Beş yaşına giren çocuk eline dedi. ra utana utana şu cümleleri söyle· 
Viyanayı geçmeğe başladı. bir keman geçirdi. Bu kadise çocuk Baba, pıyaniste ricasını tekrar miştir: 

Daima şehrin küçük caddeleri ___ ...,. _________________ ,.._ ____ _ 

Kömür ve odun 
Bol olmasına rağmen 

fiyatlar bir türlü inmiyor 

Şehrimizde Osmaniye, Bahçe 
ve Fevzi paşadan bol mıkdarda kö 
mür ve civar köylerden de odun 
geldil!i halde fiatlar bir dürlü in· 
memekte kış mevsimindeki vaziyeti 
muhafaza etmektedir. Toptan kömü· 
rün kilosu şehrimizin bazi yerlerinde 
3.5 ve bazi verlerindede 3.75 ve 4; 
kuruştan perakente olarak 4 ile 4.5 
kuruştan ve mahalle aralarında ise 
5 kuruştan satılmaktadır. Odunun 
kilosu ise kesmemeşe 2. çam 1.5 
kuruştan kesilmemiş kilosu 1.25 ku 
ruştan yükle (yüküne göre) 35 ku· 
ruşttın 200 kuruşa kadar satılmakta 
dır. 

Biz ayni zerlerden gelen ve ayni 
fiatlara mal olan kömürlerin şehri· 
m iz içinde muhtelif fiatlarla satılma 
sına bir mana veremiyoruz. 

KÜL TÜR iŞLERi 

İmtihanlar arka arkaya 
} apılmıyacaktır 

Bazi okulların muhtelif ders imti 
hanlarını üst üste sıralıyarak imtihan 
!arı çabuk bitirmek istedikleri görül 
müştür. Bakanlık bütün okullara 
yalladığı bir tamimde i ııtihanl~rın 
ara ile yapılmasını bildirmiştir. 

Musiki ve beden 
terbiyesi dersleri 

Bazi okulların musiki ve beden 
terbiyesi derslerini iki sınıfı tevhit 
etmek suretile okuttukları görülmek 
tedir. Bu usul randıman noktai naza• 

r rından muvafık görülmediğinden bun 
dan sonra bu gibi d~rsler ayrı ayrı 
okutulacaktır. Vekaletin bu emri 
kültür direktörlüklerine gönderilmiş 

tir. 

Yeni 10 liralıklar 

Yeni on liralık paralarımız clün
den itibaren tedavüle çıkarılmıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi tebdil 
müddeti beş sene devam edecektir. 

Belediye Reisi Ankaraya 
gidiyor 

Belediye Reisimiz Turhan Ce 
mal Beriker ; Belediyeye ait bazı 
işleri görüşmek üzere bugünkü Eks . 
presle Ankaraya gidecektir . 

Turhan Cemal Berikerin bu se· 
yahati sekiz on gün kadar sürecek
tir . 

- Nişanlım. Nişanlım on do~ 
kuz yaşında kızıl saçlıdır. Kendisini 

Av~tstralyoda verdiğim bir konserde 
tanıdım, Haziran ayı içerisiıde Lon 
drada evleneceğiz. Sonra Amerika 
va gideceğizi işte beb olmuştur. 
Paris- Srir muharriai. 

Muharrir '5rar etmiş, nişanlısile 
geçirdiği aşk hayatına dair izahat 
istemiş fakat kemancı şunları söyle
mekle iktıfa etmiştir: 

- Ona sordum: "Karım olmak 
istermisin ?,. Evet dedi. Bu kelime 
yi işitince memnun oldum. 

Mönühenin nişanlısı Mis Nola Ni 
kole çalgı çalmaz, dansetmez, tiyat 
ro ve sine"'a sanatkarı da değildir. 
Sadece bir ev kızıdır. 

Viyolonistin hemşireleri de nişan 
lıdır. 18 yaşında olan hemşiresinin 
nişanlısı Londradadır. Nişanlile bera 
ber yaşıyor. Küçük hemşiresinin ni 
şanlısı Nevyorktadır. Kız hergün 
nişarılısile yarım saat telefonla konu· 
şu yordu. 

Köylünün tohumlıı 
borçları nasıl 

tahsil olunacak? 
Muhacir ve muhtac çiftçiler 

ödünç tohumluk ve yemlik dağıtıl 
sı hakkındaki kanun mucibince zir 
at bankası tarafından dağıtılıp bı 
li müddet içinde paraları tahsil er 
lemiyen tohumluk ve yemlik bed 
!erine ait borç senetleri malsandı 
!arına devredilmiş ve yeni bir kaO 
ile borçların tahsil ve takibi içi 
yeniden müddet tayin edilerek seP 
terin ziraat bankasına devri karar 
!aşmıştı. 

Bazı malsandıkları vadesi bil 
miş bulunan senetlerin iadesinde ı! 

rar ettikleri ve bazı malsandıkla 

da bu senl"tlerin geri alınabilme 
için bankadanaizahlı bordro iste 
!erdir. 

Finans bakanlığı bu vaziyeti 1 

zihe lüzum görmüş ve defterdar!ıl 
fara yeni bir emir göndermiştir. IJı 
emre göre muhacirlere mülttcilerl 
ve nakledilenlere dağı ılan buğda~ 
bedellerinden dağıtma tarihindt'n it 
beren beş ve muhtaç çiftçiler 
dağıtılan buğday bedellerinden ke 
lik bu tarihten itibaren üç sane "' 
miş ı,ulunan senedler Ziraat bankı 
na iade edilmiyerek malsandıklarıo 
tahsil edilecektir. 

Eski kanunla iki sene vade il' 
verilmiş ve son kanunun yürürlük' 
girdiği tarihte tahsil edilmemiş ola 
buğday bedelleri daha iki sene ın· 
detle Ziraat bankasınca tahsil edi 
lecektir. 

MAHKEMELERDE: 

E.lbise hırsızı dün 
tevkif edildi 

• 

s 
lı 
o 
n 

2 

istiklal mahallesinde oturan Ha f 
san kızı Vehibenin evindrn pardesu 
bir pantalon ve bir çift iskarpil b' 
çalmaktan suçlu sabıkalılardan Alr 
dullahın ikinci sulh ceza hakimliğin c 
ce sorgusu yapılarak tevkifine ka b 
rar verilmiştir. 

Bir yankesici 
di 
d 

Menemenci hanında oturan Ka· d 
be ra Süleyman oğlu Şabanın 628 k~· 

ruş parasın(çalmaktan suçlu, Islahİ ru 
Sa 

yen:n Tiyet köyünden olup Adan•· h 
da polis kontrolu altında bulunaO b~ 
sabıkalılardan Ahmet oğlu lbrahirt! dı 
yakalanarak adliyeye" t.slim edil· ~ 1 

• • ıC 
mıştı. 

lbrahimin birinci sulh ceza ha' 
Sız 

ın 
kinıliğince sorgusu yapılarak tevki· ha 
fine karar verilmiştir. 

Milli emlak satış 
ve icar bedelleri 

Maliye vekaleti varidat müdürlt 
rine yalnız vergi ve rüsu Tilar için t tııi 
kını tkayt snlalıiyetini vermişti. Mı! ~~ 
emlak satış ve icar bedelleri ile uı 
ri misil tahkiklerinden terkini lazırt! raş 
gelenkre ait olarak maliye vekaleti ez 
ııe g5nJerilerek her terkin muamt~ le 
si için ayrı ayrı mezuniyet alınıyor . 
du. Bakanlık yeni bir karar ile veri en 
ve rüsumlardaki esaslar dahilinde hu 
emlak satış ve ·cır bedelleri iıe ecr1

1.nn 
m;siller iç'n le muııhasıran terkin oJ ıın 
tasırıın varidat müdürlerine ait ol• uş 
duğuna dair selahiyet verilmiştit· 

' Terkin teklifleri, milli emlak tC• a 
kilatı olan vilayetlerd<! milli emlak Pı 
müdür veya memurları, bu teşki'iiC ne 
olmayan vilayetlerde varidat müdii: kı 
!eri tarafından yapı'acaktı-. Bakanlı 
bu kararı ile birlikte terkinin istin.! 
edeceği vesikaların nevilerinide ıes ~' 
bit etmiş vı: ala • ıl biı ir iştir-
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arsonun gelip, yiyecekle· Çöp tenekesine atılacak karpuz 
ri yemek hakkında iza· kabuğu mu dedin. Karpuz kabuğu 
hat almasını beklediklerı sıyırmak benim en büyük zevkimdi. 

sırada karşılıklı konuşuyorlardı. Ve bu zevk, bana karpuz değil, a· 
Bunlardan Abdi isminde olanı nanas yemekten de daha .... 

kısa bir nefes aldıktan sonra: Söz burada kesildi. Zira elinde 
- Vallahi dostum, dedi, benim küçük bir defter olduğu halde gar· 

de hu şehire ilk geldiğim zaman çek· son belirmiş: 
tiğim sıkıntıları bir bilsen ... Ş J şarsınl - Ne yemekler arzu ediyorsu· 
insan bu kadar da zahmete katlana nuz baylar?. 
bilir mi dersini Ben buraya ilk gel· Diye sordu. 
diğiın zaman cebimde kırk paradan Abdi, bir müddet duraklayarak: 
fazla yoktu.Bütün giyeceğim, içeri· - Yemek mi? diye sordu, a-
sinde bulunduğum elbiseden ibaretti man ne getirirsen getir ... Benim için 
Ve inanır mısırı, bir zift fıçısının içın hepsi bir ... iyi kötü ayırt etmem ... 

c~ de yatıp kalkar idim .. Fakat inan Mesela bana, biru bayat ekmekle 
aı ınazsın ki.. inanmazsın ki .. Öyle lüks mercimek lapası getir ... Fakat biraz 

hayattın rahatı içinde servete boğul ekşimiş lapa temin edebilir misiniz? 
muş olara)j benim anlattıklarıma inan Olmazsa başka bir yerderden 
ınağa asla imkan ·yoktur... buldurun. 

Abdi adındaki zengin adamın bu Garson şaşkın şaşkın bakarken 
' sözleri, arkadaşı Yahyanın haysiye. Yahya söze karışarak: 
ti~e vurulmuş bir darbe gibi görü- - Bana da aynı şeyi getir, dedi. 
nuyordu. 

- Azizim Abdi, dedi. Sen benı 
hiç güçlük çekmeden hayatımı kazan 
rnış bir adam sanıyorsan, bil ki, en 

ti lıüyük hatayı işliyorsun. Sen şehre 
a. geldiğin zaman cebinde kırk para 
jt bulunduğund Jn bahsediyorsun, ben 
er de ise, yalnız yirmi beş para vardı 

Ve bir fabrikanın arkasına yığılmış, 
makine sandıklarının içinde yatardım 
Sen yint benden bahtiyarmışsın. zift 
fıçısı içinde yatmakla, eski bir ma· 
kine sandığının içinde uyuklamanın 
farkını düşün! 

Abdi, yüzü biraz daha kızarmış 
olarak söze atıldı: 

- Muhterem kardeşim. Senin 
sözlerin, zift fıçısı denen şeyin ne 
olduğunu zerre eadar bılmedigini 
gösteriyor. Soğuk kış gecelerinde 
sen makine sendığımın içinde rabıh· 

Ayrıca içerisinde etinden pekaz bı · 
rakılmış karpuz getirirsen fena ol· 
maz Ve bunu söyledikten sonra: 
"Nasıl benim kadar eyizete !aham 
mül edebilirmisin?. der gibi Abidi
nin yüzüne baktı. 
Bir an ikiside sustular. Abdi, otur· 
duğu sandalyenin ark•sına yaslandı. 
Gözlerinde çok garip ve şaşkın 
bir eda ile Yahyanın yüzüne baktı. 

Bir müddet için her ikisi birbirleri 
nin gözlerine öyle garip baktılar. 

Sonra Abdi iskemlesi üzerinde ya · 
vaşça dönerek, :dudaklarında an· 
laşılmıyan birtakım mırıltılarla ba· • 
şını iki yan:\ lahavl çeker gibi sallı· 
yarak uzaklaşan garsona bir işaret 
edip, vahşi bir sesle: 

- Buraya bak, garson dedi . 

lı b• k ır uy u uyuınağa belki muuaffak : 
olurdun. ' Fakat ben, fıçının alt ya
nındaki delikle üstü arasında husule 
~~len cereyan ortasında bütün gece 

Demin söylediğim yemekleri biraz 
değiştireceğim, sanırım. Bayat mer· 
cimek lapası yerine, sen, sıcak bir 
biftek, iki mercan balığı, bir miktar 
bezelye çorbası vş üzüm getirir mi· 
sin? .. a ~'>zümü kırpmadan dünyanın ıstıra· 

jj. ını çekerdim. 

·~ b' Yahya karşısındakine kışkırtıcı 
ır kahkaha atarak: 

- Cere;an mı? de. fSen bana 
~ereyandan şikayet edecek mevkide 

d~lıınuyorsun .. bakalım, benim de· 
ığ' d ım ınakine sandığı, poyraza karşı 

d Uruyordu ve tauuk kafesi gi~i delik 
beşik bir şeydi . Bununla beraber, l 
eıı o sandığın içinde geceleri otu

r tur ve av ışığı olduğu zamanlar, he. 
haplar yapardım. Bununla beraber 

~ b~Yatımın en mesut "zamanlarından j 
dı~ ~ı~mının, o tavuk-kafesi gibi san 

1 ıçınde geçtiğini de itiraf etmi· 
Yet· 

ıın . Hem ne kadar masum, günah 
Siz k• ' . • ımseye zararı dokunmıyan bir 
~sandım ya Rabbi! Sen söyle bir 
ayata asla tahammül edemezdin .. 

Yahyanın ifadesi, arkadaşının 
sucuk 'b' b 1 gı ı oğum boğuın pa•mak· 
t11nı görülmemiş bir şekilde oynat 
dU:Sonra, şöyle bir mukakabele gör 

. - Bunu sen söyliyorsun öyle 
llıı ? B .. 1 b' h Ilı" en, oy e ır ayala tahaın· 
b ~I edemezı:ıişim. Oh , Ph .. Fırsat 
uısam da y .d .. 1 b' l' em en, oy e ır hayat 

1 aşayabilsem O eskı· g" 1 . . e . . · un erımın 
zzetını bir tadabilsem 
Masumiyet bah . ·· 

temin ederim k· •ıne gelince, seni 
ı, o zama 1 

Gaı son Ahdinin bu emirlerini 
kaydettikten sonn Yahyaya döndü: 

Yahya da: 
- Bana da aynini getir, dedi. 

Yalnız, beraberinde, bir sişe de şam· 
panya ... 

Bugünlerde Yahya ile Abdi, bir 
araya geldikleri zaman sonu zift 
fıçısı ile makine sandığına varacak 
hatıralarından nedense pek bahset· 
miyorlar. 

Alsar ay s~~~:ı: · 
Bu akşam 

1 
Fevkalade program 

-1-

Bom balar yağarken 
FA YWRA Y -RALPH BELLAMY 

. 

tarafından fevkalade temsil 
-2-

Şeytan Adası 
Baştan aşağı heyecan ve 

sürgüzeşt fılmi 

9279 Telefon : 212 

1 

enim onda birim k d n ar ' sen , 
a ar b'I 

urn d ğ ' ld' N h 1 e ma . - ------------
hı e .. ı .. ın .' e a~attı o Alla . 
I· rn .. Butun bır geceyı , bir kaç di. 
ıın kuru ekmekle geçirdiğim ol
uştu . 

Değeri atıldı : 

Teşekkür 

,, ,, 

Kamu tayda 

Ankara : 17 (Telefonla) - Bü 
yük millet meclisinin bugün yaptıiı 
toplantıda bazı dairelerin büdçele· 
rir.de münakale yapılmasına ait ka 
nunlar müzakere ve kabul edilmiştir. 

Mimarlık, mühen
dislik hakkında 
bazı hükümler 

Ankara : 17 (Hususi) - Tüıki· 
yede mühendislik ve mimarlık unvan 
ve selahiyeti ile sanat icra etmek 
istiyenler, mühendislik ve mimarlık 

tahsillerini gösteren mektep şahadet 
namelerini hamil bulunacaklardır. 

Bu vesikaları haiz bulunanlara 
yüksek mimar veya yüksek mühen· 
dis unvanı verilecektir. Türk veya 
ecnebi yüksek mekteplerinde dokto. 
rova yaparak diploma alanlara dok. 
tor unvanı verilecektir. 

Bu diploma ve şahadetnameleri 
hamil olmıyanlar Türkiyede bu işler. 
de çalışamıyacaklardır. 

Bay Henlein'in 
son temasları 
-Birinci sahifeden artan-

Hikatıma dair bir şey söyliyemiyı.
ceğim . Helenin'in bugün Çekoslo· 
vakyaya dönmesi muhtemeldir .• 

Prağ l 7 - Nazırlar meclisi 
toplanarak ekalliyetlerin ida · 
resi ve bunlara verilecek haklar 
hakkında hazırlanan projeyi tetkik 
etmiştir . Nazırlar kararlaştırılan 

esasların bugünkü meselelerin hal· 
!ine çok yardım edeceğini kabul 
etmişlerdir . Proje parlamentoya 
verilecektir . 

Kabine Beledi)'e seçimi esnasında 
nizam ve asayişi muhafaza için alı· 

nacak tedbirleri tetkik etmiştir. Hü. 
kiimet hiç bir tedhişçi manevrasına 

ve yangın teşebbüsüne müsamaha 
göstermiyecektir. 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

iki güzel ve büyük film 
birden 

1 

Heyecanlı, meraklı ve merakla 
seyredilecek müstesna ve fevkala
de bir fılm 

(BATAKHANE 
KURTLARI) 

2 

Görenlerin çok beğendikleri, 
insaniyete, beşeriyete hitap eden 
kuveetli ve pisikolojık bir mevzua 
sahip büyük Şark filmi 

(Kara Dev) 
Umumi istek üzerine bu prog· 

ramla da gösterilecektir, 
Benim, günlerce , t-ir evin arka 

apısından atılmış ekşi bir mercÜ· 
ek lapasile durduğum oldu. Çöp 

r ~ekelerine atılacak karpuz ka· 
' ilki 

. Ameliyat yapmak suretiyle eşi· 
mın hayatını kurtaran ve bir hafta 
içinde iyi olmasına mu; affak olan 
Memleket ha t h . . k 1• 

J Pek yakında: 
FRED ASTER GINGE.H ROGE.R,., 
1 

İnk~rını sıyırarak geçindim . Se. 
81 de laf mı? 
,~•rıkki yumruği le masanın üzerine 
r~ . .. 

s a anesının ıymet ı 

Operatörü Doktor Tevfik Pamuk 
çuya borçlu bulunduğum minnet ve 
derin saı gılann sayın gazetenizle 
iblağını rica ederim. 9286 

Emin Gökçeli 

Filoyu takibedelim 
1 En fazla musiki ve d•ns filminde" 

j 9278 

Yugoslav harbiye 
nazırı Ankarada 

lstanbul : 17 (Telefonla) - Yu-
f goslavya harbiye ve bahriye nazırı 
general Meriç bugün husu ;i bir tren· 
le Ankarayı hareket etmiştir. Dost 
millet komutanı gelişinde olduğu gi 
bi Ankarayı hareketinde de çok 
büyük merasimle uğurlanmıştır. 

İsveç kralının Stoyadino
viç' e hediyesi 

Belgrat : 17 (Radyo) - Başve · 
kil Bay Stoyadinoviç bugün lsveç 
sefirini kabul etmiştir. 

lsveç sefiri, Bay Stoyadinoviç'e 
lsveç kralı tarafından verilen lsveç'ın 
en qüyük nişanını takdim etmiştir. 

fktisad Vekaleti 
müsteşarlığı 

Ankara 17 [ Hususi ] - Söy· 
lendiğine göre, lktisad Vekaleti Müs. 
teşarlığına Vekalet teftiş heyeti Rei· 
si Hüsnü Yaman tayin edilecektir. 

Ha taydaki 
müstemlekeciler 

- Birinci sahifeden artan -

rilen belediye reisi bay Etem civelek 
Antakya Ve kaymakam vekaletini 
de ifa edecek, belediye intihabatına 

kadar vazife görmek üzere Türk 
ekseriyetine müstenit bir belediye 
meclisi kurulacak icraata başlayacak
tır . 

5 - Hasan Cabbare ile Alaetti
nin vazifelerine bakmak üzere eski 
mutasarrıf bay Etemin geleceği mev
zuu bahistir. 

Son madde olarak 
Türk halkı arasında lslanı sünni 

diye bir ayrılık ihdasına çalışanların 
elebaşısı olan Abacılıdan ve Türki
yeden kaçan hainlerden Ali kutsi hak· 
kında takibat yapılacaktır . 

Askeri karakollar kaldırıldı 

Geçen perşembedenberi Anlak· 
yanın geçitlerine ikame edilmiş olan 
askeri karakollar dün öğleden sonra 
k~ldmlmış ve askerler kışlaya çekil
mıştır. 

Fakat bütün bunlara rağmen ı~d
hiş, tazyik hareketi davam etmekte
dir. 

Yıllık radyo 
ücretleri 

Önümüzdeki ay başında 
Ücretler verilecek 

Geçen sene neşrolunan 3222 sa· 
yılı telsiz kanunu mucibince radyo 
su olanlardan ruhsatname harcının 
mürldeti bu ay nihayetinde bitmek· 
tedir. 

Posta müdürlükle i Haziran ba· 
şından itibaren radyo ücretlerini 
kabul için emir almış bulunmakta· 
dırlar. 

Bir ay içinde paralarırr yatır · 
mayanlar yüzde on ve bilahare }Üz· 
de yirmi ceza ile ödeyeceklerdir. 

Damga pulu levhaları 

Damga pulu ha} ilerinin kullan
dıkları " her nevi damga pulu • lev 
hası zamanla ezilip bozulduğundan 
prinçten yapılmış ve damga pulu 
ıbaresini havi bir şekilde yapılıp 
bayilere 125 kuruşa satılacaktır. 

Bayilerin bu levhalardan birer 
tane alıp dükkanlarına asmaları 
mecburi olacaktır 

Sahife : 3 

Sovyetlerde hay- 41,000,000 plak bas ıldı 

van yetiştirimi 

Moskava: 17 (Tass) - Hayvan 
yetiştirimi Sovyetler birliğinde dai 
mi terakki halinde ilerlemektediri 

Kolhozlarda bakari hayvanl arın 
mikdan, 1934 senesinden 1937 sene 
si sonuna kadar geçen rr.üddet zar· 
fında yüzde 51 koyun ve keçi sü 
rüleri vüzde 81 ve domuz sürüleri 
ise yüzde 123 nisbetinde fazlala ş 
mıştır. Kolhozların yüzde 90 dan 
fazlası halen ticari mahiyette hay 
van yetiştirme çiftliklerine sahip 
bulunmaktadır. 

Kolhozcuların şahsi hizmetlerine 
yarıyan hayvanlar hakkında da va 
ziyet mühim mikdarda iyileşmişti r. 
Devlet tarafından verilen krediler 
den bilistifade, kolhozcular, son 
üç St'ne içinde, 5,500,000 dana 15 
milyon domuz ve 4.400.000 koyun 
ve kuzu almışlardı . 

Aynı zamanda hayvanla rın cin 
sinde de büyük salah gözükmekte 

Moskova: 17 ( Tass) - 1937 
senesi zarfında Sovyetler Birliğinde 
41,000,000 plak basılmıştır . 

Bu miktardan 10,000.000 'u 25 
di lde Sovyetler Birliği milletlerinin 
sanat ve ş1rkıların1 ait bulunmak. 
tadır. 4,000,000 plak op•ra parça 
!a rına, 1,000,000 plak ebedi parça. 
lara ve inşaatlara tahıis edilmiştir. 

Umumi miktarın miihim bir kısmı, 
1,500,009 plak da çocuklara, ço
cukların Kültür s•viyelerini yüksel · 
tecek ve onla rı eğlendirecek müte
nevvi pa rçalara ayrılmıştır , 

dir, Bu müddet zarfında iyi cins 
hayvan yetiştiımek üzere 109 sovhoz 
ve 103 çiftlik vücuda getirilmiş ve 
bunlar çalışmağa başlamıştır. Kol 
bozlara mühim mikdarda cins boğa 
kısr ak, aygır, domuz ve koç dağı 
tılm ı ş ve bu keyfiyet, her cins hay 
van üzerinde gt niş mikyasta nesil 
islah ı ameliyesinin tatbikini mümükn 
kılmış tı r. 

Büyük, küçük bütün halk ım ızı n çok sevdikleri 

( Şirley T emple ) 
Asri sinemada 

Bu akşaın 
Ve 18tMayıs/Çarşamba, 1 9ıMay ıs/Perşembe günleri gündüz temsil edeceği 

( Şen Yumurcak ) 
Misilsiz eserini görmeğe bütün sevgililerini davet eder 

Localarınızı Lu tfen telefonla isteyiniz 

1 Telefon : ASRI 250 9280 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Tevzii Arazi Talimatnamesi 
Neşir tar ihi: 27 Nisan 1938 

- Dünden A r tan - · 

1 - Muhtelif kanun ve muahedderle Devlete intikal etmiş olan ve 
ya Türk mübadillerin ist i hkakları bakiyelerine karşılık tutulmuş bulunan 
rumlardan metruk arazi ve çifl ikler, içinde veya civaıında toprağa muh
taç ziraat erbabına aşağı daki esaslar dah ilinde tevzi olunur. 

2 - Tevziat, tevzi edilecek arazininin bulunduğu köy veya ka; abada 
yerleşmiş olanlar tercih edilmek şartile hiç arazisi olma•ıan veya uhdei 

tasarruflarındaki arazi miktarı 184 dekardan az bulunan ve bizzat ziraat 
ile meşgul olan çifçi aileleir h Jkkındadır. 

Şu kadar ki köyde veya kasabada mukim ve ziraat ile file n meşgul 
olup bakkallık, mekkart tcilik vesaire gibi iştigalleıi de olanla r tevziden 
yarı nisbette istifade ederler. 

Sanat veya ticaretle i ştigal ve l u yüzden iaşelerini temin etmekte 
olan 'O ağ, bahçe ve tarla sahipleri bilva s ıta ziraatle meşgul olsalar bile 
onlara bu talimatnameye göre arazi verilmez. 

3 - Tevziat, mevcud arazinin gençl iği n t ve kıymet ine göre evvela 
hiç arazisi olmayan, ikinci deHcede 45 dfka rdan noksan arazisi olan 
çifçilere, üçüncü derecede 45 dekardan fazla yNİ buluran ziraat erbabı· 
na, vaziyet ve ihtiyaçları gözetilerek yapı lı r . 

. .Te~zi nisb~ti esas it.ib~ rile bir yerde tevzi olunacak arazi ile mühtaç 
çıfçılerın adedıne veya ıhtıyaçları na göre tayiıı edilir. ve arazinin sula'< 
ve kıraç gibi farklı olması halinde iyi orta ve a• g· J k ·· ·· , ,a ı o ma uzere uçe 
ayrılması ve aralarında bir nisbet bulunması lazım gelir Bu takdirde me
sela 30 dekar iyi toprak, 45 dekar orta 60 dekar aşağı topr~ğa bedel 
addedilir. 

4 - Arazi müsaid olan yerlerde iki nü
0

fuslu bir aileye iyi topraklar. 
dan en az 30 dekar, en çok 45 dekdr ; orta topraklardan en az 45 ve 
en çok 60 dekar; aşağı topraklardan en az 60 ve en çok 90 dtkar top 
rak ver ilir. ikiden fazia her nüfus için bu miktarlara, ıy i toprak !ardan en 
az 10 ve en çok 15 ve orta toprıkla rd an en az ya 15 ve en çok 20 ve 
aşağı topraıelardan da en az 20 ve en çok 30 dekar ilave edilir. 

Bu suretle verilecek arazi her hane için · kendi mavcutlaıile beraber 
184 dekarı geçemez. Arazi müsait o lmadığı takdirde bu miktarlarlar ha 
ne ve nüfus mevcuduna göre ve o nisbl't dahilinde tenzil edilir. 

Sonu Var 8303 



Sahife 4 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi mevkii Ada parsel miktarı muhammen bedeli 
---- - metre murabbaı 

Tepebağ Bebekli kise 260 59 200 200 Lira 

" " 
260 59 92 92 " " 

" • " 
260 59 287 287 " 

" " " " 
331 331 

" 
910 

Yukarıda mevki, miktar ve muhammen bedelleri gösterilen döıt kıt'a 
arsa 2 Haziran 938 perşembe günü saat on dörtte açık artırma usulile satı 
lacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat muvakkate 
ile muayyen gün ve saatta Defterdarlıkta toplanan komisyona gelmeleri. 

13-18-24-26 9261 

Her mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çey gUnUn bunaltıcı sıca~ını karfılar 
c. 

Halkevi başkanlığından: 

• -· 'Fürlcsözü ) - -

müjde 

GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saatıta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi: Hükümet caddesinde Ömer Başeğm z 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:16~ Ticarethanesi 

9170 20 

Kozan icra Memur
luğundan: Atatürk günü ve ger.çlik spor 1 ------------------------------

bayramı onuruna 19/Mayıs 938 per· Ko·· mu·· r s k nt Si 
Ahmet Biçere olan borcundan 

dolayı Kozanın Mahmutlu mahalle· 
sinden Baki Çamardanın Kozanın 
Bucak köyünde ve Kale mevkiinde 
vaki şarkan Ahmet Jimalen kandak. 
garben ve cenu ben Murtaza tarh· 
larile mahdut bir hektar ve bin yir. 
mi sekiz metre murabbaı kayden 
tarla ve fakat hali hazırda porta 
kal bahçesi ittihaz edilen ve üzerin 
de 400 adet portakal fidanı dikili 
bulunan ve esnayi tahrirde de 15 
dönüm ola·ak tahrir edilen ve be 
her dönümüne 25 lira kıymet biçil. 
miş olan tarlanın borçluya ait olan 
4 de bir hissesi aşağıda yazılı şerait 
dairesinde satılacaktır . 

1- Veriler. pey işbu tarlaya 
tahmin edilen kıymetin yüzde 7 5 
şini bulması meşrut olup bu bedel 
bulunduğu takdirde ilan tarihinden 
itibaren 40 gün sonra yani 20 Ha· 
ziran 938 pazartesi giinü saat 14 
den 16 ya kadar açık artırma sure 
tile satılarak talibine ihale edilecek· 
tir. 

2- Yukarıda gösterilen bedel 
elde edilmediği takdirde arttırma 
15 gün daha temdit edilerek binne· 
tice 5 Temmuz 938 salı günü ke· 
zalik saat 14 den 16 ya kadar açık 
arttırması yapılarak en çok arttıra· 
nın üzerine ihalesi icra kılınacaktır . 

3 - işbu tarlaların satışına ait 
olan şartname 1 Haziran 938 çar· 
şamba gününden itibaren Kozan le· 
ra dairesinde açık bulundurulup her 
kes tarafından görülebilecektir. 

4- Taliplerin işbu gayri men. 
kule tahmin edilen kıymetin yüzde 
7,5 buçuğıı nisbetinde bir parayı 
depozito etmeleri lazımdır. 

5- Bedeli ihale hini ihalede 
peşinen tediye edileceği ve işbu tar. 
laların satışından doğacak bütün 
masarifat ve sair borçların müşte 

riye ait olacağı şart koşulmuş olup 
şeraitte talip olanların yukarıda gös· 
terilen tarihlerde Kozan icra daire· 
sinde açık bulundurulacak olan ar. 
brma şartnamesine pey verm~leri 
lazımdır. 

6- ipotek sahibi alacaklılarla 
diğrr alakadarların ve iltifaİc hakkı 
sahiplerinin işhu tarlalar üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dahil olan iddialarını işbu ilan ta
rihinden itibaren 20 gün içinde ev 
rakı müsbitclerile birlikte Kozan 
icra dairesine bildirmeleri icabedip 
aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laştırılmasından hariç kalacakları 
cihetle bu gibi bir hak iJdiasmda 

şembe günü saat (20) de evimizde 1 1 1 
sözlü ve muzikli bir toplantı yapı- çekmey •. nı·z 
lacak ve lu toplantı için Halkevin· 
den giriş kartı verilecektir. 

9283 

Adana Asliye hukuk 
mahkemesinden: 

No: 486 

Derhal Ali Rıza l<ellcşekh \ıcarethanesine giderek zarif, sağlam, ucu7., 
son sistem bir 

2 
MAL TiZ ALiNiZ 

Lira 
mu kabiline. e edineceğiniz maldız 

sayesinde mutfağınızın t!konotnisİni 
te .in edecek!!ılniz. 

Alacağınız M it d ı-akıılak içııı en e~onomik, en uczu a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

Adananın sugediği mahallesin
den lhrahim oğlu Bedir ile Hankuru 

bu mahallesinden 35 numaralı sah. 
lepçi Alinin evinde oturan Mehmet 
N 

· k F h d .. h d şeker ticaıelhanesinde bulacaksınız .. 
un ızı er an arasın a mute a 

dis boşanma dava~ının cari duruşma 1 Maden kÖmÜrÜ ~ul~a~makla hem milli bir cevherin .. isti~-
d ··dd · ı h" h il lakını arttırmış ve hem de mustefid 

sı sırasın a mu eı a ey ın ma a .. .. .. .. .. 
"k t. · h 1 b 1 d ğ 1 1 olacaksınız. Odun komurn artık aranılmama~a mahkumdur. 
ı ame ının meç u u un u u an aşı 
mış olmakla ilanen tebligat ifasına Maden kÖmÜrÜnÜ mutfa~ınızda bir k!!re ter.riibe ediniz 
ve duruşmanın 4 6 938 tarihine sa 
at 9 talikine karar verilmiş olmakla 
müddei aleyhin ınezkilr gün ve sa 
atta mahkemeye gelmediğ! veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın i 
da gıyap kararı verileceği tebliğ 

nıakamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

9275 

Kayıp şahadetname: 

Karaisalı merkez rüştiyesinden 
334 yılından almış olduğum şahadet 
namemi kaybettim. yenisini alaca
ğımdan keyfiyetin gazettnizle ilan 

1 

edilmesini rica ederim. 

Karaisalıda 318 doğumlu 
Osman oğlu Hakkı demirci 

9t84 

1 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 95 

·~--------------------------------------~ 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

Nasıl mı 

ayadel n 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N-10 

Renk 
Koku 

Rcnbsiz 
Kokusuı 

· mikdaıı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik dcıeccsi ( Fransı7. ) 1.5 
Uıvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumun 88 Liraya 

7 Lambalı 
, , Tadı 
j Teamül 

: Liitif 
: Mutedil 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÖ 4 ) .. 0.0033 gr. I 
Klor ( Ci ) " 0.0074 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 23 

bulunanların göster ilen müddet için 
de ve daha ziyade malumat almak 
istiyenlerin de her gün 38.'341 dos 
ya numarasile Kozan icra dairesine 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 9285 

Nitrat ( No 2 ) ., 0.00-10 
( el. 33 ) Nitrit Yok 

" Amonyak ,, Yok 
ennin en son usullerine ria}et ıderı k _; )Tcd ğı )tıirc'en itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve lıiç bir suretle el değmeden hu~usi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl-lıiye fl1emuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da I' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 22 
6197 

18 Mayıs 1938 

l. __ B_E_L_E~_E_iL_A_ .. N __ L __ A __ R __ I ____.,, 

1 30,000 adet parke taşı açık eksiltme suretile satın alınacaldır· 

2 Keşif bedeli 2394 liradır. 
3 Muvakkat teminatı yüz seksen liradır. 
4 ihalesi mayısın 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte Beledi 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada g .. 

bilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla 

birlikte Belediye encümenine müracaatları ilaıı olunur. 

8-12-15-18 

1 - Asfalt yolların inşa ve tamiri için iki yüz metre mikabı Hı~ 
kırı kırma taşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1105,80 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 83 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 30 uncu razartesi günü saat on beşte Beledi 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname6i Belediye Fen ırıüdürlügündedir. lstiyenler orad 

parasız alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminatla 

birlikte encümene müracaatları ilan olurur. 

11 - 14 - 18 - 22 9257 

l - A~!ai! fadden;n garbincİe yen;cİen yaptırıİacak olan ıııecra İP 
atı açık eksiltmeye konulmııştur. 

2 - Keşif bedeli 1013,78 liradır. 
3 - Muvakat teminatı yetmiş altı liradır. il 
4 - ihalesi Mayısın 23 üncü pazırtesi günü saat on b~şte Bele~ 

encümeninde yaptlacakltr, 
S - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler o~ada görebillrfl 
ti - Taliplerin ihale günü muayyen saatle temihit makbı.llılrile g 

lediye encümenine mUracaaHarı ilin oltinur. 
8-11-15· 18 9242 

_.,, --- ~ -
•• 

l-Belediye !ı"azoıhanesi için (1) yevmiye 5000 şişe imal kabiliye. 
bir gazoz imal makinesi,(2) yevmiye 5000 şişeyi doldural>ilecek bir 
makinesi, (3) yevmiye 5000 şişe yıkayabilecek bir yıkama makinesi , 
asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, 500,000 adet kapsiil ve 5 · 
bin şişe açık eksiltme ıuretile satın alınaaaktır, 

2- imal makinesinin mubammı!ıl bedeli 150 İiu ; iıtıal makiHes 
• . t ' 1. 

ttttlb3mırlen bedeli 300 !ifa ; asit ,karbonik iniı;ıl makineslHln mtll\~m 
be'del,i '700 lira Şişe yıkama makineeinin muhammen bedeli 200 lir• 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kuruş ve şişelerin beherinin 

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

mamı İçin eksiltmeye girebilirler , . 
5- ihalesi Mayısın 30 uncLl pazartesi giİnü saat on be,te Belediye 

imi ~ncİimenlnde yapılacakbr. . J 
6- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler o 

parasıt alablli~Jet; 
J_ Taİiplerin ihale günü muayyen saaHa teminat makbuzlarile bl 

Daimi Encüm~n~ müracaatları ilan olunur. 10-14-18-

1 Norge 
$irketirtıiz; emsali atasında her bakımdan temayüz eden N (jf 

ge Rollatör Kompresörlü Buz dolapları~ 
keseye elverişli, son model muhtelif tiplerinden getirterek satışa ar 

bulunuyor. 
Buz dolabı almak arzı.ısunda bulunan sayın halkımızın bir k~ 

Şirketimize müracaatla makinelerimizi görüp tetkik etmelerini ve- 'f 
mufassal kataloglarımızı talep buyurmalarını menfaatll"rİ namın• 

ederiz . 
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Pamuk pazarı civarında 9 N 
Yazıhane Sazmaş Şirket 

Adana satış bü. osu 

Seyhan defterdarlığın
dan : 

Mersin C. Müddei V 
miliğinden: t 

p 
t 

Mersin Ceza evinde m• 
mevkufların 1-Haziran-9 
hinden 31-Mayıs--939 tari 
dar bir senelik ihtiyacı olan 
bin kilo ekmeğin kapalı zarf 
münakasaya kondulu ve İ 
1- Haziran-938 gününde, 

l 

Şartnamesi vechi le Yumuı talık 
dalyanının balık avlama h~kkile ba 
lık rüsumu 7500 lira muhammen be. 
del üzerinden 938,939,940 senele
rinde kapalı zarf usulile artıımağa 
çıkarılmıştır. 3 '6t93S tarihine n.üsa· 
dif Cuma günü Saat on altıda Cey 

han Malmüdürlüğünde toplam.cak 
Komisyonca ihalesi yapılacaktır. Şe 
rait evvelki ilanın aynıdır. lsteklile· 
rin teklif mektuplarını muayyen sa. 
ttaıı bir saat evveline kadar Komis 
yon Reisliğine vermeleri ve Şartna· 
mesini görmek istiyenlerin Mahalli 
Malmüdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

de Mersia Müddei UmumiliğA h 
pılacaktır. 9236 7 -11-1 

18 - _7 9287 
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Bu gece nöbetçi ecı tı 
e 

Yağcamii civarında k 

Ali Nasibi eczanı;!! ' 

Umumi neşriyat mü~ 
Macid Gtiçlİi 

Adana Türksözü .:ııat 


