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9 Mayısı dün büyük tezahüratla kutladık Merasim 
tafsilatı 
içeride 

e ahammültı-
•• uz son 

o.l~addinde 
1 •naa bu vaziyeti görmemekte 

hrıırn ııderae muhteme.I netı
llerın bütlln meaullyetl ken

dlaine alt oiaeaktll'. 

NEVZAD G0VEN 

atayda seçimler başlıya· 
lıdanberi bir takım fe· 

llıh satçıların, kundakçıların 
•'ıın akkkak olan Türk zaferine mani a .. 

ıçın ellarinden gelen her şe· 
Yaptıklarına şahit olduk. Bütün l da/avire ve entrikalara göz yu

lııYor Ve Türk efkArı umumiyesirıi 
llrdanberi sinirlendirmekte olan 

11 davanın son üzüntü/eridir, diye 
lsıııı· · ızı çıkarmak istemiyorduk. An· 
ne halini alan sulh politikamız bi
~ bu son kötülüklere de tehammü · 
~tıırettiği için bütün teşebbüsle· 

nıız anlaşma yolunu takip ediyor
tı. Nitekim, Fransanın Hat .. ydaki 
lfegesi B. Roje Garonun Ankara 
•Yahatından ve oradaki vaidlerin
el n sonra Hatay seçimlerinde tat
ı~a. başlanılan tazyik ve terör ha-

etinin duracağına İnanmıştık. 
Halbuki, çok aldanmışız.. _ 
B. RoJe Garo Hataya ddndükten 

0nra Türklera karşı yapılan zulum ve 
hşeı politikasının büsbütün şiddet· 
ndiğini, Türk muvaffakiyetine en-

• 
1 olmak için mandater kuvvetlerin 

Seferber edil erek açıktan açığa 
:~e. a!ındığını gördük. Meğerse, 

elını temsilen Ankarava giden 
ofada vaillerde bulunan, Ad~na 

n geçerken de Türk dostu olduğu· 
İ çünkü damarlarında Türk kanı 1 
~nduğunu söyliyen B. 'Roje Ga· j 

tr ır Yalan.cı ve riyakardan başka ı 
k §ey değılmiş .. Ve biz, bugün ar
İpf onu, bu hareketinde Fransız 1 

O öt 0 masın r9ngarenk p:ılitikkasını 
Ufulllek e bndimizi haklı 

Yoru~ . 
Yalnız· anlamadı~ımız bir şey 

"'sa F d' 1 · · · ' ransız ıp Jtnasısının av 
aya bakar gibi herkesi kör ve se,r
G~ Q~rmesidir. Bize karşı en bü 

duşmanlık hareketlerini gös · 
'tııekte devam ederken artık, bah-d' ,., .. 

'P durduğu dostluğuna inanma· 
ay, en basit bir dirayet hareketi 
Ydığımızı bilmelidir . Bize kalırsa, 

ı:tay davasının 1 ürkiye için ne 
e tııek olduğunu görmemekte. ısrar 

~
l~~lay toprakları üzerinde bir 
k nı hülyası kurmağa devam et

; le en büyük gafleti Fransa ya
r:-, or demektir. Bizim Hatay işinde 
te~nsız dostluğundan beklediğimiz 
11111• ne bir yardım , ne de bir ta· 

r: 
artık değildi- Böyle bir şey bek

jO e~·eOe hakkımızın aşikarlığı ve kuv-
111) Unı" manidi. Biz ondan sadece sö

•tru· tutmasını ve imzası ile teyit 

71 ~ 11 ığı bu sözün kendisini mecbur 
•ekdlı~ı hOsnüniyeti göstermesini 

gf· ıyorduk . 
gr· Uzun müddet , Hatayda Türk· 

ere ka 
6 d rşı yapılan şiddetli hareket· 
:,:~k Türk hakkına karşı gösterilen 
klı ~rlıkta, bır takım iz'ansız ve 

selımden mahrum Kol · 
urı onı me· 

•eP i . a_rının şahsi duygu ve emelle-
~~· le~ı gördük. Kedorseyin bu olup bi· 

erden hab d ' 
•u·"1ak ist d'k er <ır olmadığına inan-

a ı - Fakat b .. t k ve eynelmilel b' ugun ar ı ' 
la• özleri önUnd: b;~~ntrof heyetinin 

.• adar a~kar olan b~evam edecek 
lu ;dan ı kanlı hadise! dhaksızlıklar· 
e h -- er EUı p . . 

ı aberdar olmamasına imka~ısınl 
tııadığını anlıyoruz . Fransı~ ~~l~n

asisinin belki {bir taktik sa;~,~-. 
ç~şıt politikaya[B.Jorj Borlile kcIT. 
eyı af buyursunlar ! ] bizde du" _ 

" f:lad" , uz kahpece hareket derler .. 
l ınaenaleyh bundan sonra müsbet 
,,/ eticeferini görmedikçe Fransız dip· 

~tııasisinin vereceği söze inanma· 
"'IZa . 
~ed. ımkAn .kalmamıştır. Öyle zan-
~aıı 'Yoruz kı, sözün ve anlaşmanın 
fa~~ehme?iği ~va/arı hangi vast-: 

ın allettiğinr F'ransa"8onyılla· 

BÜYÜK ŞEF ATATÜRK 
BUGÜN MERSiNDELER 

Ulu önder dün saat 17 de 
Cenuba doğru hareke tetti 

- ~ .. ·~ 
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Ankara: 19 (Telefonla) - 19 ma- ler. 

Londradaki Bankacılar 
Heyetimiz dönüyor 
Çok iyi anlaşmalar oldu 

Mersinin modern bir liman haline 
muhtemeldir getirilmesi çok 

• 
Ankara : 19 [ Telefonla ] -

Londradan verilen haberlere ve Ka· 
mutay grupunda Başvekilimizin son 
beyanatlarından anlaşıldığına göre, 
lngiliz mali ve iktisadi mahafili ile 
uzun mi:iddettenberi müzakerelerde 
bulunan Bankacılar Heyetimiz çok 
iyi anlaşmalar temin etmişlerdir. 

lngiltere ile aramızda kurulacak 

1 

yo :ıi işbirliği cümlesinden olarak, 
ıncınlekclimizde iki liman yapılacak· 
1 ır . 

İngiltere kredi ve teknik ihlisa· 
sından istifade edılerek yapılacak bu 
limanlardan biri Çatalağzıdır. 

Çatalağzı limanının yapılması ile 
kömür istihsalatııııızd a büyük bir in 
kişaf gösterilecektir . 

Çünkü, limansızlık yüzünden kö
mürün yalnız Zonguldak limanında 

temini bir çok müşkılata sebebiyet 
veriyor. Vapurlar bu bir tek limanda 
sıra bekliyorlar. Nakliyat istenildiği 

şekilde ço buk ve çok yapılamıyor • 
Memlekelimizdc kurula cak diğer 

Böy Muammer Eri• 
asri limanında Mersin olması çok 

- Gerisi ikinci sahifede -

1 Artık tamamile emin bulunuyoruz ki: 

1 Hataydaki menfi tesiri~ 
altında iş görülemez 

Yunan ve yugoslav 
"delegeJeri istifa etti 

ı Reyhaniyede bir Türk 
.kafilesine yapılan suikast 

1 

Reyhaniye : 19 ( Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor ) -

> ..... 
CUMHURİYE.T BA YRA
MIMIZ İÇİN HAZIRLIK 

yıs gençlik ve spor bayramı şehrimiz Büyük Şefimiz Atatürk bu akşam 
stadyomunda muazzam bir kalabalık saat 17 de hususi trenlerile Mersine ha
karşıs.nda ve büyük bir gösteri ile kut- ieket buyurmuşlardır. Büyük şefimiz 
lanmıştır · Merasimi Uluönderim :z Ata- garda vekiller, mebuslar ve binlerce 
türk yüksek huzurlarile şereflendirdi- ı halk tarafından uğurlanmışlardır. 

Bir af ilanı çok 
muhtemel 
Ankara : ıg· (Hususi) 

Cumhuriyetimizin on beşinci 

yıl dönUmU için başta Parti 
teşklUltı olduğu halde bOIUn 
aUlıkadar teşekküllerde hazır

llklara başlanmı,tır. En bU
yUk bayramımızın bu sene 1 
fevkel3de bir surette kutlan
ması mukarrerdir. 

Bu sabah burada, hükümet memur
larının asla tevil ademiyeceği bir 
hadise olmuştur . Türk listesine rey 
vermek üzere Ayrancı köyünden ge• 
len bir Türk kafilesine çapulcu Arap· 
lar tarafından hücum edilmiştir • O 
sırada orada bulunan bir jandarma 
mülazımı ve jandarmalar bu feci ta· 
arruza karşı tamamile seyirci kal· 
mışlardır. Bu sırada Halk Partisi fa. 
al azasından Bahri Bahadır ~ oşarak 

vaziyeli Komisyon Reisine anlatmış 

ve ayni zamanda jandarmanın bu 
bigiineli~inden şikayetçi olduğunu 

bildirmiştir • Fakai bu merci de bu 
mürocaatı lakayjt karşılamıştır. Bun. 
dan sonra gelen yüzlerce köylü de 
ayni vaziyete maruz kalmış ve teca· 
vüzler esnasında Mehmet , Mahmut , 
Halit ve lbrahim adındaki Türkler 
başlarından ve vücutlarının muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanarak 
kanlar içerisinde bırakılmışlardır. 

rın derslerile çok iyi öğrenmiş bu· 
lunuyor . 

Yeni Türkiye , barış ve sükun 
aşkını , kuruluşi/e beraber takibe 
başladığı politika ile bütün dün
yaya· isbat etmiştir. Nitek.im ~atay 
meselesinde yıllardanberı goster· 
digimiz tahammül de bunuh güzel 
bir delilidir . Fakat Fransız diplo· 
masisinin bu meselede tatbik et· 
mek islediği iki yüzlü politika ve 
bunun neticeleri olan Hataydaki 
haksızlıklar , kanlı hadiseler artık 
tahammülümüzün sınırlarını aşacak 
bir .mahiyet aldı. Eğer Fransa . bu 
va2ıyeti görmekte biraz daha ge· 
cıkecek olursa muhtemel neti· 
~~lerın bütün m~suliyeti kendisine 

. 
0 acaktır. Çünkü biz, bizim için 

bır namus ve hayat meselesi olan 
Hatay davasını er' geç hakkımıza 
u.ygun. bır şekilde halletmeyi .ve et· 

· hrmeyı bır tarih borcu olarak ka· 
bul etmiş bulunuyoruz . -

Çin kuvvetlerinin za
//er leri teeggüd edigor 

Tokyo, Sovyet müdahale ve 
yardımına karşı sinirleniyor 

Şanghay: 19 (Radyo) - Şosun 
Çin karargahı görülen lüzum üzerine 
geri çekilmiştir. 200,000 Çin kuvve· 
tinin muvasaladaıı mahrum kaldığı 
hakkındaki haberler asla doğru de· 

ğildir. 
Çinliler, Japon kuvvellerini mü-

temadiyen hırpalamakta ve içlere çe· 
kerek imha etmektedir. 

Şangtong'da çok büyük bir ııiu - 1 

harebe olmuştıır. Japonlar mütema
diyen takviye almakla meşguldur. 

Tokyo: 19 (Radyo) -· Sovyetler 
tarafından Şang Kay Şek ordusuna 
büyük mıkyasta yardım yapıldığı ve 
halta Çin •)rdularına muallimler gön
derildiği arlık vesikalarla anlaşılmış 

bir hııkikaı halindedir. Çine son gön
dcrilrn 500 tayyareden yaı m Japon-

- Geı isi i~ir:ci sahifode -

Aldıi:iım malOmata göre, 
on beş yaşına girmekte O· 
lan Cumhuriyetimizi kutlula. 
ma merasimine bu sene de 
dost memleketlerden heyetler 
davet el'llecektlr. Komşu ve 
dost devletler relslerlnln ve 

Ba.veklllerlnln de cumhuri
yet bayramımızın basında bu
lunmaları için davet· ve terti
bat hazırlıkları yapılmaktadır. 
Gene öi:irendli:iime göre, Cum
huriyetin 15 inci yıl dönümü 
mUnasebetııe bir af nanı işi 
de tetkike alınan mevzular. 
dan birisidir. 

Hatayda devam etmekte olan taz
yik ve tedhiş hareketinin yegane he• 
deli Türk listesindeki büyük ekseri· 
yeti baltalamaktır • 

Türk efkarı umumiyesine bildir· 
digim bu haberler tamamile gözle· 
rimlc müşahede ettiğim hadiselerin 
ifadesidir : 

Artık iyice anlaşılmıştır ki bura. 
daki manda idaresi çok menfi bir 
tesirin alımda hareket ediyor. 

Bin lürlü haksızlıklara uğrayan 

Türklerin şikayetlerini dinleyecek 
ve haklı taleplerini yerine getirecek 
bir merci kalınamışlır . 

Milletler cemiyeti kontrol heye· 
tinden Yugoslav delegesi ile Yunan 
delegesi bugün istifalarını vererek 
vazifelerini terk etmişlerdir. 



• • il ___ .. 
Tllrkıllıll 

Yabancı gözil~ 

f 
'----------------·----------------·------------' 

Atatürkün dahiyane 
ve idaresi sevk 

Bir Alman Gazetesi Büyük Şeften 
hayranlıkla bahsetmektedir 

"6ermanla,, Barlln, 10-5-1938 
gazetesinden: 

1513 ve 1528 yıllarında Türk

ler tarafından yapılmış cihan harita 

]arı, 

Kemal Atatürküıı dahiyane sevk 

ve idaresi altında kuvvetlenip yükse 

len Türkiye cumhuriyeti iptidadan · 

beri Tı..rk milletinin tarihi hakkında 
ki tetkikata bilhassa ehemmiyet ver 

miştir. Bu meyanda elyevm hafri · 

yat işlerine Türklüğün eski eser ve 

abidelerinin muhafaza ve teşhirine 

gayret ve itina ile devam olunmakta 

dır. Aynı zamanda eskiden toplan 

mış olan eserleri ve eski kütüphane 

Koyun eti 

Belediyenin koyduğu 35 kuruş 
narh üzerine şehrimiz kasaplarının 
az koyun kesmek sııretiyle bir buh· 

ran çıkarmak, yine bu kasapların 
Belediyeye müracaat ederek bu fia· 

tın tekrar40 kuruş·a çıkarılmasını is · 

tediklerini yazmıştık. 
Belediyece bu istek üzerinde tet 

kıkat yapılmakla beraber halkın da 

na ve keçi etiyle sebzeye fazla rağ· 
bet göstermesi yüzünden vaziyet nor 

mal şeklini almıştır. 

Dükkanların kapan
ma saatları 

Şehrimiz tüccar ve esnafı geçen 

yıl Belediyeye müracaat ederek dük 

kanlarının cumartesi günleri saat yir · 

mide vtsair günlerde on dokuzda 

kapanması için karar verilmesini is 

temiş ve bu istek kabul edilmişti. 

19 Mayısı dün büyük 
tezahüratla kutladık 

Adana gençliği dün Stadda 
varlık gösterdi geniş bir 

19 Mayıs gençlik ve spor bayra· ı Mustafa Kemal, Samsuna ayak 
mı dün şehrimizde büyük tezahuratla attıktan sonra önüne çıkan sayısız 

kutlandı. müşkülleri ve ağır tehlikeleri birer 
Cün bütün Adana bayraklarla birer yendi.. Ümitsizliğe dü~en Tür~ 

donatılmış, .binlerce halk gençlerin ı milletinin yüreklerine emsalsız dehasile 
hareketlerini görmek için stadyomda ümit verdi.. Ruhlarına kurtulmak 
toplanmıştı. ve hür yaşamak imanını aşıladı .. 

Saat 8,30 da halkevi ö~ünde topla· Koca bir emperyalist alemine ve 
nan izciler Yeni otel önünden asfaltı sultana karşı ezici bir ihtilal ateşi 
takiben Atatürk parkına gitmişler ve yaktı .. , 

hazırlanan çelengi Atatürk anıtına Osmanlı saltanatının bünyesinde· 

törenBle koymuşlak~dır. d "d k•i çürüklük ve inhitatın Milletle 
unu mutea ıp sta yoma g! en h" b" l"k oklu •.. Varlığı dünya 

1
. . 

1 
. . 1 b. ıç ır a a ası y 

spor genç ığı, yer erını a mış ve ıraz .h. 1 b 1 T!irk kahramanlığı· 
. .. h lk tarı ıy e aş ayan 

sonra Vah ve Tum komutanı, a T"" k h t. · T""rk Gücünün . . . kT k""l nın ur şa ame ının, u • 
evi b~şkanJ, _ Beledıye reısı "~ ı ı, u Mi!İetin damarlarındaki asil kan.da sağ-
tü r dırektoru tarafınc!an selamlanmış. 1 1 k t olması ve Mille· 

w • • • ,. am o ara mevcu 
!ardır. Bu torenı; ıstıklal marşımı?. t" At t•· k""n dehasına sarsılmaz bir . k k .1 . t' ın a UT U 
takip elmış ve bayra çe ,ı mış ır. . l 1 ı ve onun ı"stediği .. . . ıman a sarı mas 

Sancak torenınden sonra. vah ve her fedakarlığa katlanması neticesi 
parti başkanımız Tevfık Hadı Baysal k b" da i inde yani [iki se. . h" . k .. 1 . ısa ır zaman \ 
~ençlığe ıtaben bır nutu soy emış· ne ve dört ay] zarlıııda kudrdli düş· 
tır. manlar yenildi... Saltanat ve hilafet 

!erin tasnif ve tanzimi ve bu hazinele 

rın kıymetlerinin tayini işi de ihmal 

edilmemektedir. Bu kabilden olarak 

Türk tarih cemiyeti ki riyasetinde 

Atatürkün manevi kızı Profesör Ba

yan .\ fet bulunuyor 16 ıncı asrın 

büyük Türk amiralı olup 1554 te 

vefat etmiş olan Piri reisin eserleri 

hakkında bir takım neşriyat yapmış 

tır. Bu neşriyattan az bir zaman 

evvelde Benimde Profesör P. Kahle 

Piri reis ile meşgul olmuştu. Piri re 

is yalnız cesur bir denizci ve muvaf 

kiyetlı bir filo kumandanı değil, ;ıynı 

zamanda yüksek kıymette bir coğ 

raf yacı i~i v: geniş görüşü i~e he· . \ 
men }enı diınya fa lberya mılletlerı 
nin yaptıkları keşiflerin ehemmiyeti J 

ni taktir etmişti. Müşarileyh sayısız 

seferleri ile kendisin"n malumu olan! 

Akdenizin harıtasını çizdiği gibi Ke 1 

kartografik membalardan, kısmen 
de şifahen verilmiş haberlerden i$ti· 

fade edilmek suretile istinalı bir su· 

rette viicude getirilmiştir. Keşfiyat 
tarihinin tetkikçileri için bu harita· 

lar çok kiymetlidir. Çünkü bu hari

talar bazı noktalarda şimdiye ka f 
dat münazaalı olan meseleleri ten 

vir edecek mahiyettedirler. Laypoig 

üniversitesinde Dr. profesör Erich 

Braunlich'in bu boıpta Forschungen 

und Fortschritte mecmuasının 10 

mayıs 1938 tarihli nüshasında yaz· 

dığır.a göre bu haritalar Osmanlı 
imparatoı luğunun siyasi tarihi bakı
mından daha ehemmiyetlidir. Pro 

fesör Braunlich Osmanlı imparator

luğunun en yüksek amiralı tarafın
dan hazırlanmış ve umumi kütÜp· 

hanelere verilmiyerek sultanın sara 

yında muhafaza edilmiş olan bu e 

serde Portekiziiler ve lspanyalılarla 
vukuu beklenen muharebe için mah 

rem askeri muvasala hizmetinin bir 

hazırlığını müşahede etmektedir. 

Bu karar son günlerde bazı es

nafın riayet etmiyerek bir kısmının 
kepenklerini yarıya kadar ve diğerle 
rinin de temamen indirdikten sonra 

içeride çalıştıkları ve bu hal devam 

ederse kararın kendiliğinden orta· 

dan kalkacağından şikayet edilmek· 

tedir. 

1 temenlinden yıkildı. 
Bay Tevfik Hadi Baysalln nutku Atatürk; Türk tarihine yepyeni 

• 1 
lumbusun ve onun halefı elan lspan 

yalılarla Poı tekizliler ve !tal yanla 1 

rın seyahatları hakkında elde edebil

diği malumatı da toplayıp birleşti 
rerek iki adet dünya haritası vücuda 

getirmiştir. (1513 ve 1528 yıllarına 

ait). Bu haritaların parçaları Top· 

kapısarayının eşyası arasında muba 

faza edilıni$ ve 1929 yılında umum 

için teşhir olunmuştur. 

Bu haritalar kısmen literer ve 

Bu faraziye piri reisin me'haz ve 

membalarının bir kısmını ve bilhas· 

sa Amerikaya ait olanını niçin m~s 

kut geçtiğini izah etmektedir. Çün· 

kü ispanya ve Portekiz hükfımetleı i 
kendi .keşifleri hakkında yabancı 

m
0

emleketlere malumat itasını şid· 
detli ceza tehditleri altında menet

mişlerdi. Kezalik Tiirk harita !arının 
bütün kısımlarında niçin lspanyolca 1 

ve Portekizce yerine ltalyanca isim. 

!er bulunduğu da kolaylıkla kabili 

izahtır. Çünkü bildiğimiz veçhile 

ltalyan ajanları lberyalılarm keşifleri 
hakkıııda gizli haberler veriyorlardı. 1 

Osmanlı !arla Venediklilerin müna

sebetleri ise o vakitler dostane idi. 

Binaenaleyh ltalya şehirlerinde Ba· 

bıalinin mütevassıt adamlarının bu

lunduğunu ve bunların gizlice aldık
ları malUmatı Osmanlı istihbarat 

dairesine bildirdiklerini farz ve tah· 

min etmek hatalı olmaz. 

Nazar dikkatı celbederiz. 

Halkevinde veri 
len konser 

Şehrimiz Halkevinde dün gece 

altmış kişilik bir Koro konser ve

rilmiştir . 
Konser çok kalabalık olmuş ve 

gençlerimiz çok alkışlanmıştır. 
Koroyu kız ve erkek talebeleri· 

rniz teşkil etmekte idi. 

KÜLTÜR iŞLERi ------
Orta tedrisat okulları 

buğün tatil 

Breslau sergisinde Türk 
pavyonu çok beğenildi 

Dün 19 mayis gençlik ve spor 

\Jayramı olması dolayısile bugün 

şehrimizdeki bilumum orta tedrisat 

okulları tatil yapacaklardır. Derslere 

yarından itibaren devam olnacakbr. 

Şehir asayişi 

Geçen son yirmi dört saat için 

de gerek şehir içi :ıde ve gerekse 

köylerde hiç bir zabıta vukuatı ol 

madığı polis ve jandarma raporla

rından anlaşılmıştır. 
Berlin (13 Mayıs - Hususi mu- 1 

habirimizden ) - Almanya'nm beş 

mühim Arsıulusal panayırından bir 1 
tanesi de her yıl Mayıs başında Bres
lau'da açılmaktadır. Ehemmiyeti do· ı 

layısiyle bu Panayıra Balkan komşu- 1 
larımizla Macaristan, Çekoslovakya 1 

ve Polonya hemen her yıl iştirak 

etmektedirler, Breslau Panayırına 

memleketimiz dahi 1936 yılından be· 
ri muntazaman iştirak edegelmekte· 
dir . 

Beş gün devam eden bu yılki 

Breslau Panayırı 1 mayıs 1938 de 
Almanya Maliye Nazırı Graf SchWe
rin Von Krosigk tarafından büyük 
merasimle açılmıştır. 

1938 Breslau Panayırındaki Tür
kiye Pavyonu, bu yıl da yine Berlin 
Türk Ticaret odamız tarafından tesis 
olunmuştur. Takriben 230 metre mu
rabbalık bir saha işgal eden Pavyo
numuz bu defada pek itinalı bir su
rette hazırlanmış ve diger devletle
rin pavyonlan arasında bilhassa te
mayüz eylemiştir. Türkiye Pavyonun
da memleketimizin hemen bilumum 
ihracat mallarının nümuneleri teşhir 
olunmuştur. Ayrıca Tiirkiye'nin ikti
at ve kültür sahasındaki inkişafını 
pek canlı cir surette gösteren 200 
den fazla büyük resim teşhir olun. 
muştur. Pavyonumuzda, her sene 
olduğu gibi. bu dala dahi Türk mah

sulleri hakkında alakadarlara 20.000 
parça broşür tevı"i olunmuştur. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre, Brcslau p nayırına iştirakimi

zin müsbet neticeleri daha panayır 

esnasında görülmüştür. Şoyleki, bir 
çok Alman müesseseleri bu munase· 
betle memlekefimizden 2.000.000 
Marka yakın değerde mal almışlar· 

dır. 

Gönderdiğim 

Pavyonundan bir 
t~dir. 

resim, Türkiye 
parçayı g-östermek-

19 Mayls 938 

Gök yüzü açık. Hava hafifıüz 
garlı, En çok sıcak gölgede 26 dr,re 

ce. Geceleri en az sıcak 12 derece. 

Londradaki Ban- ı-.--------ı 
Çın kuvvetlerinin kacılar Heyetimiz 

dönüyor zaferi, 

- llirinci sahifoden artan 

'muhtemeldir. 
lngilıere ile yapılan işbirliği esas

larından b'ri de madenciliğimizin in· 
kişalında tatbik edilecektir. Maden 
işlerimiz için beş milyon İngiliz liı a
lık bir kredi hazırlandığından bahse· 
dilmektedır. 

Kredilerin ödenmesinde de ma· 
den ihracatımız biiyük bir rol oynı. 
yacaktır . Bu suretle toprağımızı iş

letmeye yardım edecek krediyi yine 
aynı vasıta ile ödemiş olacağız. 

İş l:lankası Genci Direktörü Mu· 
amaıer Eriş, Etibank Genel Direktö· 

-Birinci sahifeden artan-

L r tarafından imha edilmiştir. fakat 
Sovyetlerin bir parti daha tayyare 
gönderdiğini Japon istihbaratı anla
mıştır. 

Şanghay: 19 (Radyo) - Hadise
lerin cereyanına göre, japonlarııı Kan
tonun işgalinden sarfınazar edeceği 
aulaşılmaktadır. 

rü IIhami Pamir ve Maliye Vekaleti 
para işleri Genel Direktörü Halid 
Nazmi ve diğ~r zevattan müteşekkil 
olan Heyetimizin yakında Jngiltere
den ayrılmaları bekleomektı!dir. 

Sayın yurttaşlar; Aziz gençler: 
Bu gün, 19 mayıs ... Büyük şef A

tatürkiin. Türklüğü kurtarmak için A 
nadoluya geçtiği ve Samsunda karaya 
ayak bastığı günün 19 uncu yıl dönü· 
mü •. 

Biliyorsunuz,ki bundan 19 sene 
evvel memleket çok feci bir vaziyete 
sokulmuş ve millet ümitsiz bir esare 
te sürüklenmişti. Ogünün manzarasına 
hep birljkte bir an için kısaca bir 
göz gezdirelim: 

Osmanlı devletinin dahil bulundu 
ğu gurup h>rbi gaybetm iş., ismine 
Mondros mütarekesi denilen ve çok 
ağır şartları ihtiva eden mütareke im 
zalanmış .. Düşman gemileri lstanbul 
limanına yığılmaya başlamış ... 

Ordu, elinden sllah ve cephanesi 
alınmış ve alınmakta ... İtilaf devletle
ri birer vesile ile ordu ve donanma· 
!arını Türk topraklarına ve Türk liman 
!arına sokmakta ve yurdu dört taraf· 
tan istilaya çalışmakta ... 

Güzel ve kahraman Adanamızı, 

Urfa ve Aatebi Fransızlar, Antalya 
ve Konyayı ltalyan askerleri; Merzifon 
ve Samsunu lngiliz müfrezelerı işgal 
etmiş... Her tarafta ecnebi zabitleri 
ve memurları ve hususi adamları faa 
liyete girişmiş .. Bundan Başka hıristi 
yan unsurlar hususi emel ve maksat· 
!arını elde edebilmek için gizli ve a
çık faaliyete koyulmuş.. Karadeniz 
havalisinde m~rkezi lstanbul da bulu 
nan pontüs eşkiyası faaliyete geçmiş 
bulunuyordu. 

Aynı zamanda lzmirin Yunan or 
duları tarafından işgali de bu elim 
vaziyeti çok 11ğırlaştırmış ve facia şekli 
ne sokmuştu.. • 

Bu vaziyet karşısında hilafet ve 
saltanat postunda oturan şahıs; yal
nız nefsini ve postunu korumak tcd · 
birleriyle meşgul olmakta .. Damat ~e 
ridin başında bulunduğu aciz ve ham 
vükela da· Padışahın ve itilaf devletle 

• -1 rinin elinde sefil ve mel'un bir a et 
roliinü oynamakta idi. 

Hülasa umumi vaziyet: Osmanlı 
d~vletinin dışarıdan ve içeriden düş 
mao darbalarile yıkılıp dağılmakta 
olduğunu gösteriyordu ... 

Harp içinde cok yorgun ve yok 
sul düşen millet ise bu manzara kar İ 
şısında ümitsizliğe düşmüş bulunuyor l 
du.. ~ 

Mustafa Kemal lstanbul da bu 
lunduğu müddet içinde devletin bu 
feci inhidamını yakından görmüş ve 
bu felaket karşısında masum Türk 
mılletinin duyduğu iztirabı tamamen 
hissetmiş ve kurtulmak için lstanbul 
da yapılacak bir iş kalmadığıııı da 
anlamıştı. 

Bunun üzerine kararını verdi.. 
Türk milletiain içinde \"e onunla bir· 
likte çalışarak, mukarrer!ve muhtemel 
tehlikelerin önüne geçmek .. Bu azim 
le lstanbuldaıı çıktı.. Tehlikeli bir se 
yahattan sonra 19 mayısta yani bun 
dan 19 sene evveli Bu gün.de Samsu 

na ayak attı .. 

bir istikamet verdi .. Kılığı, düşünüşü, 
zevki ve konuşuşu yepyeni bir millet 
yarHttı ... IŞte bugün tekmil m~de~i 
cihanın hayradlığını, saygısını uzerı· 

ne çeken ve başlarımızi göklere kadar 
yükselten Türk Cumhuriyeti ve Türk · 
inkiliibı onun muazzam ve ölmez e 

seridir. 
Atatürk; Türk milletinin kabili. 

yetine karşı ruhundaki hudutsuz ina
nı Tekmil zorluk ve mahrumiyetlere 

' . 
katlanmak için bünyesinde ve dıma· 
ğındaki harikulade dayanıklık ve 
bükülmez, Yılmaz iradesiyle tarihte 
hiçbir dahinin başaramadığı müşkiliit
ları yendi. 

Aziz Türk Grnçl~ri; 
İşte 19 Mayıs, bu mesut gün; 

T"rkün kapkara ve ümitsiz bir geç
mişten aydın ve hür yeni bir devre 

geçişinin remzidir... . . 
Bugün; Atatürk çocukları çın , 

[hareket ve teşebbüs] sembolüdür. 
Bunun için bu günü; spor ve gençlik 
hareket ve gcisterilerile, Spor Genç· 
lik bayramı olarak kutluluyoruz. 

Hareket; yaşamak, ilerlemek ve 
artma demektir. Bu sebeple Atatürk 
Neslinin hayat düsturu; harekettir. 

Spor; insanlarda mesai kuvvetini 
artınn yegane amildir. 

Medeniyetlerin tetkikinde; ferd be 
denlerinin tekemmül ve inhitatınm; 

Bir Milletin, itila ve inhitaaııııda 
müessir olduğu görülmetedir. Bede
ni çürük fertlerden terekküp eden 
Milletler devamlı bir medeniyet kura
mazlar ... 

Ecdadımızın tekmil cihana yayı· 
lan kudret ve kuvvet şöhretleri, on· 
Jarın Bed"n terbiyesine verdikleri e· 
hemmiyetle kazanılmış haklı bir şöh
rettir. 

Cumhuriyetten evvelki yakın de· 
virlerde bedeni terbiyesinin ihmali 
neticesi uiradığımız zararlar malum· 
dur ... 

Bir memleketin yaşaması ve Yük
selmesi, o memleket gençlerinin iman 
ve bünye sağlamlığına bağlıdır. 

Sevgili Türk gençleri; 
Asırlık ihmallerle ölüır. döşeğine 

sürüklenen ve dört tarafı Düşmaıı 
istilasına uğrayan bu aziz Yur~un ve 
Büyük Milletin On Beş sene gibi kı

sa bir müddet içinde kesbettiği bu 
günkü şerefli ve üstün manzarasına 
da bakalım~ 

" Karadenizin Rusya ucundan 
Bulgaristan kıyılarına,.. Akdenizin 
Suriye sınırlarından Yunan sahillerine 
doğru tki kıt'ayı birleştiren Kü~ük 
Asyada; tam ( Bir Vatan Bütünlüğü ) 
ve ( Millet Birliği ) teessüs etmiştir. 

Gene Bu Mes'ut Yurd: Kara ve 
Demir Yollariyle; Sayısız kültür ci
hazlariyle, Fabrikalariyle, Bütün milli 
müesseseleri tasfiye eden asri inkı

lapfariyle, içeride sükun ve dışarıda 
Sulh ile, Sai ve Otorite ile Garp ale
minin kııvvet li ve medeni bir unsuru 
olarak teşk"IAtlandırılmıştır. 

işte, . . . A ı. ıi.ı ı. L.ı ·:· J.' J. 

20 Mayıs 

Siyasi göru,ıer: 

lngilterenin 
Avrupadaki rı 

B. Winston Churchill, rı! 
terde v<"rdiği nutukta Millet 

miyeti ile müşterek hareket 

sulk ve hürriyetin müdafaa 

pine sadık kalarak lngiltere 

taraftan silahlanırken diğer 
MWetl~r cemiyeti kovananb~ 
bir müdafii olarak kalmasıııı 
etmiş, emniyet, hürriyet, ve ! 

mitlerinin ancak bu suretle 

edilebileceğini işaret etmiş ~ 
cemiyetinin fena şekilde ida 

zünden kaybolmuş olan oto 

iade işinde en mühim va 

- Gerisi üçüncü sahifedr 

yat•n bütün ikballerini bahş v 
ni tarihte ebedileştirmej!;e kafi 
zaferin şanıııı, itibarını. mi 
manevi bütün kazançlarını. 

inşaata vakfederek meydana ıı 

bir eser yaratmıştır . ., 
Atatürk çocukları; 
Akla ve hayale sırı-mıyan f 

lıklarla, gayretlerle meydana 
bu kuvvetli ve kudretli Cumh 
Atanız size emanet etmiştir. N 
ketin istikbali sizin omuzlarını 
yanacaktır, 

Atatürk, Onun Cumhuriyel • Partisi ve Hükumeti; Kültür vt 
desi kuvvetli bir gençliğin yeti 
için Devlet ve Millet Kud retiY 
pılması lüzumlu olan hiçbir ~ 
ve fekarlıktan çekinmemiştir ve 
miyecek!ir. 

Vatan ve millet yolunda o 
bileceğiniz müşkülatlarda dai 
büyük Türk'ü, Atanızı göz Ö 

tutunuz veOnn kendinize örne> 
nız ... 

Atatürk, yalnız bu zam•~ 
yaşayanla~ııı değil, bütün yeP 
manlarda yaşayacak olanların d 
danlarıra hükmeden bir hakik3 
varlığı lemsi! eder. 

· Atatürk, Cumhuriyeti Tür1' 
liğine emanet etmiştir. 

" Vaıife~iz Türk istiklalini· 
Cumlıuriyetici ilelebet mubafaı 
müdafaa ·etmektir· Bunun için 
taç olduğunuz kudret damarlB 
daki asil kanda mevcuttur ... 

Gençler; 
Cesaretimizi takviye ve i' 

eden sizsiniz. Almakta oldul 
terbiye ve irfan ile İnsanlık ıoe 
linin, Vatan muhabbetinin, Fikir 
yetinin en kıymetli timsali ol c 
nız. . 

Ey yükselen yeni nesil 1 Is 
sizin . ., Comhuriyeti ila ve ida~ 
decek sizsiniz. 

Atatürk'e yürekten saygı v' 
raıılar ... Hepinize gönülden Se' 
ve yürekten dilekler sunar, 19 ~ 
kutlularını. • 

Valinin nutkundan sonra bİ 1 

!ebe, gençlik namına kendisine 

şılık veren bir hital.ıede bulun 

tur . 
Bunun ardından kız tafelı' 

jimnastik hareketlerine başlaırı~l 
gösterdikleri güzel hareketlerı 

alkışlanmıştır. 
Kızlarımızı müteakip harekt 

re başlıyan erkek toılebe de çok tol 
fakiyetli hareketler göstermişler 
alkışlanmışlardır. 

Bundan sonra, Vali Bay fe 
Hadi Baysal ve Tüm Komuta 

genç sporcular tarafından ev 

kazanılmış mükafatları törenli 

hiplerine vermişlerdir. 
Mü'<afat tevziinden sonra 

resmi geçit yapılmış ~ve mekt 

!erle kulüpler dahil o'makO iİ 
bütün spor g~nçliği V .ılinin o 
den geçerek stadyoı:ıdan çıkıll 1 ' 
ve asfaltı takiben mekteplerine 

rılmışlardır. -------
RESlllllJ TEZAHÜRATA AiT 

Dünkü Gençlık göst<"i/erırıe 
intıbaları ıe~bıt etmiş ısek de ' ( 
koğrafımızın lsıarıbula gıtrnış o/111ıı-' 
layısile bunlun gazetenııze /ioya111'
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-·Hikaye --------.-pı-·----ı 
iNTiKAM 

Yazan 

--------•,\ Jak ~onstan l•
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~ vet bu bir hikiyedir · G"rçi O:::. adi bir hikaye... Fakat 
kinin bir kadana neler 

yaptı rabilecefini gösteren bir vaka 
Ogün Kardinal 16 Muvan sokağında 
d'aki evime beni bekliyen karıma 
gidiyorum. Tramvaydan Sen ·Mişel 
meydananda inmiş, hemen lı c men boş 
olan bulvarda sigaranıı tütt~rerelc l 
yürüyordum. Mesuttum. Sergıde teş· 
hir olunan bir heykelim altın madal 
.J• kazanmıştı. 

iş bu dakikada kleti müzesine 
bir daha uğramak için Sohurar so
kağmdan _FÇmek fikri aklııoa geldi 
Sokağa girer girmez titredim. Kar· 

ııdan hana dotru ilerliyen siyah saç 
h kısa eteklikli kadın eski metresim 
Otga dö Mo~ove idi. 

Olga bu ihtirasından me:r.nundu. Ba. 
na bizzat şmngalanmı yapıyor, faz.C 
la kesif mahlul ihtiva ettjiini söyli· 1 
yerek bususi ampuller kullanıyordu. J 
Morfinin miktarını günden güne a · 
tırdım. Dostlarımı ihmal !ettim, iş• 
lerimle alikadar olmadım. kanma 
terkettim. En nihayet mahkemelere 
düştük ve ayrıldık. 

Bu sırada zehir bütün şiddetile 
tesirini yapıyordu. Zayaffıyor, çaldı· 
nyordum. Bazan korkar, Olgaya 
şikayet ederdim. O şaşkın tavırlar• 
la : " Herhalde bu halleripin başka 
bir sebebi vardı, derdi, bana bak. 
Sencfen daha evvel morfine başla-. 
dığım halde bana biç bir şey yap· 
mıyor .• ve hakikaten o değişmiyQr 1 
du, "iüzü, vücudu eskisinin aym, hat- , 

.... ti eskisinden daha güzeldi. 
- Evet atölyeme geldiğiniz me Bir gün Olgaya haber verme· 

sut günlerde onu size tcııkdim ettiği den bir doktora gittim ve dokto{un 
ıni habrJıyorum. Olgaıı görünce bir tüylerimi ürperten tqhiai karşısıoda 
kaç saniye tereddüt etti"", Kaçmak kendimi . tedavi ettirmeğe karar ver. 
kaldınmı değiştitmek istedim. Çüo dim. Bir has\ahaneye girdim. Bir ay 
kü ondan biraz çirkin bir şekilde kendime dikkat ettim. Her gün aı 
ayrılmıştım. Onunla unutulmaz saat dıtım morfinin miktarını yavaş ya ı 
fer geçirmiş onu en tatlı kelimelerle vaş azaltıyor, bu iptiladan kurtula· 
uyutmuş en kati yeminlerle temin et catım için seviniyordum.Bir gün Ol 1 
miş sonra günün birinde matmazel ga bir ziyartü-.Smda bastaba. ! 
Yivon Düran ile \evlenmek İ~ ter lck;afa,. dikbUizllinden istifade 
lcetmi'ştim. Soo dakikada zaafım· edeıek elme bit kaç ampul sıkış 
dan korkmuş, ondan aynlabibDel: tirclL 0 vakit yeniden çıldırdım· 
için Parisi bırakmış Perpinyan dan Hastahaneyi bıraktım v~ artık ta- ı 
yazdığım bir mektupla münasebeti- 1 mamen mahvoldutymu anladım. Ve 1 

mizi kesmiştim. Dönüşte Yivonla ses sukuttan aukuta, uçurumdan uçuru 1 

siz düğünümüzü yaptık ve halaylara ' ma yuvarlana yuvarlana bugün gör 1 
mızı ltalyada peçirdik. Evlendikten J düpüz hale ~idim 1 
sonra Üzerinde Olganın yazısını tanı · - .... 
dıtım bir iki mtktup almg fa"-t - Bta siıe anlattığım vaka adi 1 

F rankonun harp 
erkanı arasında 
ihtilaf mı var ! 

\ 

Generaller birbirleriy

le hiç geçinemiyorlar 

vaziyet koTkuludur 

Paris : 19 [Radyo] -· Alınan 
haberlere göre Frankonun kuman
danlarından Sevil radyosunwn me_ş· 
hur spikeri .Reipo dö Lano.nun da 
gözden dOştQOp . •nla,tlaıatdildır. 

General ~ ~-Uft bütün 
umumi y~ uftlın resimleri-· 
nin indirftm&si için emir verilmiştir. 
Aıf General, Frankonun gözünden 
düşmüş bulunmaktadır. Cebelit.a
rıkta dolaşan bir şayiaya göre; .3e
neral asiıerin diaer erkAnı ile ltal · 
ya v• Ahnanya~a verilecek tedıye 
hakkında kavga etmiştir. 

Diaer bir rivayete göre, Gene· 
ral bir ltalyan ile kavga etmiş ve 
yaralanmıştır. 

Franko harp erkAm arasında da
ha bir çok ihtilaflar olduau haber 
alınmaktadır. 

İstanbul - Edirne 
bisiklet yarışı . 

lstanbur: 19 ( Telefonla ) - Is: 
tanbul - Edirne bisiklet yanşına 
iştirak eden bi->ikletçilerimiz bu sa 
bah saat sekizde Taksim Abidesine 
bir Çelenk koyduktan sonra saat 
8,5 da yola çıkmışlardır. 

onları okumadan ateşe atmıştım. On bir hikaye ... Asıl tacia burada de- ı 
dan sonra olkadan bahsedildiğini ğil .. Olga beaJj, terkettikten sonra- ------------• 
biç ititmedim. ~--· .. dostlarım gibi o da be-

Şimdi onu gördüfht ~'91ÇİD nt te ti - Bir gün onun çan-
ti rediğimi ve niçin kafDK iltedi- taSADdan pldı~ım bir ampulü tahlil 
timi anladmız. Fakat -&~G kellillftım ettirmek iltedim. içerisinde ne var 
Olg~nın gözleri üzenme..dlcilmifti dı bili.7,or musunuz ? 
Beni. kim bilir .._ •P' IÖ~er~e karşı. l 
lıyacaktr. Fakat kMti f21 •oylemedı. 
Yalnız kara kaşlan bir ımt'ham işare 
ti çizdi: t 

- Nasıl Manuel s~n mi? ne iyi 
tesadüf ... 

Cevap verdim: 

- -
- Su, saf su, şimdi onun bana ; 

oynad•t• melun komediyi ve benden 
•Alr bir şekilde intikam aldığını an· 
ladımz ya 1 ... 

- lkınci sahifeden artsn -

· - Zavallı Olg.a sana karşı çok 
fena hareket ettim. Kim biir kal 
~e benim için ne f eha hisler var. 

- K.tbimde hiçbir kötülük yok. lngiltereye terettüp ettiğini tebarüz 

Tan sinem.smda 

BU AKŞAM 
iki güzel ve heyecanlı film 

birden 

ı 

Esrareııigiz Artis, Korku falın· 
ferinin en mt-şhur Siması Frankiş 

tayrı'nın unutulmaz yarabcısı 

Boris Karlof 
en ıon ve yeni bir mevzuda vü

cude getirilmiş esrar ve dehfet 
fi1minde Senin yeri11i başkaları doldurdular.. d h k ktaLI 

ettirmiş a a sonra uza şar ~ 1 A ht 
0nıardan biriı. bir 1ıa1t.,. kadar mücadeleye ıemas ederek Japonıa· Gece na arı 
Amerikaya giclyoı,uf8. nn şiddetti tecavüz hareketleri kar 

1 2 insanın ne zıt hisleri vardır. Bu ' d b' k"tl h li de 
lilcaydı'ye memnun olacak yerde ca· şısın 8 muazzam . 

1
.r .u e 

8 
n ! P AUL KELL Y ve ROZALIN KEIT 

toplanın olatl Çmlılerın topraklart .. 
nım sıkıldı. Olgayı tt:hnk için, onu m kolay kotar Japonla.-a terketd· Tarafında~ ,J>ynan~ış . çok guzel 
Yalcın bir birahaneye sürükledim. Ve , ki • • ·L" olarak görül· 1 bır aventur fılm yece erının aşıgar 

IÖzlerinde geçmiş saadetimin kor. mekte otdutunu kaydetmiş ve.Ro ı BATAKHANE 
lcunç hayallerini tekrar gördüm. mada birbitlerini kucaldiyen dıkta 

Gene Olpnan evine gittim; 0 rörlere geltnce bütü!!. bu dos~an~. KURDU J 
Amerikaya gitmedi. Benimle yaşa· tezahürata rağmen gerek kendılerı•ı 
maya başfadı. Bu kadında aşkın gerekse başlarında bulunduklara Pek yalcmda + Pek yakında 
tıfıı11m var azizim. Derhal elini üze· milletleri ayıran menfaat ve gaye DJıakar Ems ılsiz büyük artist 
rime koydu ve ben oııun bir esiri ayrılıklarının herkesçe malum oldu Silvia §idney 
olcıu •• Karam, mevkiim, şerefim 01· ğunu bildirmiştir. YAŞAMAK HAKKIMDIR! 
ganan tebe.ssümleri önünde çok e. B. ChambE"rlain'e görel Fransa a'l 
hemmiyetsiz görülüyordu... d · Feci ve bir ders ol-.ı büyük 

5 falmde görünecektir il 
hı_ ile İngiltere arasında yeni en tarsın 
ntt teadüfümden bir ay sonra d r ·ıı·f k k 1 
~ ribi hatırlıyorum,,. Olga edilmiş olan mü aıaa ı ı a ı o . 
~ lıiih;ülc bir pnnga çıkar. lekti f emniyet yolu üzerinde atılmış 

ilk ve mühim bir adımdan başka 
den çiltiti su ile birşey değildir. Emniyetini, iki dev· 

Y•ptı. ~ bir şmnga 1 b' "d faa Jet atasında yapı an ır mu a 
Nafıl dedim. ._ ~ l»i kul· anlaşmasında arayan Lu ıki devlet 

lanıyorsun? . ı niçin bu teklıfi sulh istiyen \'e sul· 
Cevap verdı: hun ksrunmasmda ellr.mden gden 
- Seni u~~tmak llzılb.da;. f ~eyi yapmaya hazır bulunan di 
Ona morfının fenalıklarından bab· tet devletlere teşmil etmiyorlar. B. 

•~ttim. Onu kandırmaya çatıştım. CtibrthiU Çekoslovaya meselesine 
Fakat o kendisine morfinin verditi <le _.,,ek fligiltere hükume· 
~o kadar kuvvetle anlatı)· ordu ti~in Çckoslovakyaya bazı haklı 
ki bir gün ben de bir morfin şı gordütü tevaiyclerde bulunduğunu, 
~ng;ı yapmak arzusu önünde sürük· fakat Çekoslovakya, bu tavsiyelere 
ndım. ittiba etmesine ragmen tecavüz~ uğ 

8üirşiniz ki insan bir defa bu rayac jk olurba lngilterenin de bu 
~c başlayınca arbk bırakamaz. işte manen methaldar sayılacatını 
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işaret etmittir. 
Hatibin kanaatine göre lngiliz· 

Fransız ittifakı hiçbir kuvvetin ko. 
lay kolay taarruzu düşünemiyeceti 
bir mehabet arzediyor, fakat bu it· 
tifak, nazi istibdadının ergeç birer 
birer yutacağı küçük devletlere teş 
mil eClilir5'!, mütecavize karşı koy
may'\ azmetmiş iyice müselıah on 
Avrupa devletinin bu . it~ifaka dahil 'ı 
olmasiyle muazzam bır ,kuvvet te· 
şekkül edecek ve Avrupanın sulhu 

1 ewnaytt altına alınmış olacakhr, 

••• 

Bahriyelilerimizin 
Burgazı ziyareti 

Sofya : 19 ( Radyo )- iki gün. 
denberi Burgazda bulunan Türk 
Bahriyelileri, şehri gezmişler ve şe. 
rellerine verilen ziyafetlerde bulun
mutfardır. 

Hamidiye kumandanı , Bulgar 
meçhul asker abidesine bugün me. 
ruianle bir Çelenk koymuştur . Ha 
midiye bugün Burgazdan hareket 
edecektir. 

Ziraat kongresi 
geri bırakıldı 

Ankara : 19 (Hususi ) - Veri· 
len haberlere göre , Ziraat Vekile• 
tince görülen lüzum üzerine Zi· 
raat kongresi gelecek yıla bırakıl· 
mıştır . 

Kongrenin ruznamesi ile yeni 
Ziraat Vekili Bay Faik Kurdoğlu 
meşgul olmaktadır. Ayrıca seçilen 
bir bey~t de bu işlerle Vekil ile be. 
ıaber çalışmaktadır . 

Seyha ... C. Müddeiu
mumiliğinden: 

1 - Adana Cezaevinde bulu 
nan mahkum ve mevkuflar için bir 
senelik ekmek ihtiyacı (165000) kilo. 
dur. 

2 - Bu . işe ait yapılmış olan 
şartname ,parasız olarak Adana Ce. 
za evi müdürlüğünden ahnab.lir-. 

3 - Cezaevinin yukarıda yazılı 
tkmek ihtiyacı 14 5 938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle ve kapalı~ 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış 
olup 30.5 938 pazarertesi günü sa. 
at 11 de Adana C. M .. Umumiliti 
makammda toplanacak konıişyon 
tarafıodan ihale edilecek. 

4 - Şaıtnamedeki tarıfat daire. 

Bütün Sorgu ve Meraklar arbk nihayet buldu 

1 A s r i f Sinemalarında l Alsaray 
20-Mayıs- Çuma akşamı 20,30 da 

Büyük Sinema Müsameresi 
Asırların Ateşini örtmediği büyük Aşk hikayesi 

Şikispirin ölmez • 
eserı 

1 Romeo ve Jiıliyet 
-----~--------------------------....; 

Metroğoldvin Mayerin milyonlar sarfiyle vücude getirdiği en büyük film 
Oynayanlar : Sinema Yıldıılarınm en giizeli 

(Norma Şerer) 
Sanatkar arkadaşı 

( Lesile Hovard ) 
Ayrıca : Tiünya haberleri 

Bütün dünya edebiyatında takdir kazanan Lu eseri beyaz perdede 
görmek fırsatını kaçı mayınız 

DIJS.KAT : Bu film Cumartesi , Pazar Matinelerinde de gösterilecektir • 
Fiyatlarda zam yoktur . Localarınm Telefonla isteyiniz 

Telefon-Asri- 250 Telefon-Alsaray-212 
9297 

Drtyol Orman bolge şef
liğin cıen: 

Sayı 

136 

Dörtyolda·Derendenin baş ucu 
ormanından 210 mette mikap kayın 
kerestesinin 525 lira muhammen be· 
d('lle açık artırmava konulan mez· 
kür ormanın ilin kağıdı gdmediğin. 
den ve talibde zuhur etmediğinden 
1 O gün müddetle Günü uzatılmış ve 
yevmi ihalesi olan 24 5-938 sali 
gününe ihalesi temJıt edildiğinden 

taliplerin yevmi mı"zklirde Dörtyol 
orman satış komsiyonuna müracaat 
edilmisi ilin olunur. 9295 

Seyhan Kültiir Direk
' törlüğünden : 

iki defa eksiltmeye çıkanlıp ia. 
tekli çıkmayan 776 lira bP.delli ke 
şifli A.dana Merkez lnkilip okulu 
tamiratının pazarlığı 938 senesi Ma 
yıs aymm 28 inci Cumartesi ·günü 
saat 11 de Vilayet Daimi Encüme 

ninde yapılacaktır. isteklilerin keşif. 
name ve şartnameyi görmek için 
her gün Kültür Direktörlütüne v 
pazarlık gün ve saatında da Vıliyet. 
Daipıi Encümenine müracaat etme 
leri ilin olunur . 

9296 
• 

.---------------------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

sinde üç yıldız un üzerinden eksilt- 1----
meye talip olanlardan artırma, ek
siltme, ve ihale kanununun on altın. 
cı maddesinin A fıkrasma göre 
9/ı 7,5 nisbetinde teminatı muvakka. 
te alınacakhr. Teminatm mahiyeti 
ve nev'i şartnamede yazılıdır. 

5 - Kapab zarf usufiyla yapı 
lacak münakasaya ait teklif mek
tuplan arbrma,~ eksiltme ve ihale 
kanununun 32 inci maddesindeki 
şaratlara uygun olarak 30·5·938 
pazartesi günü saaat ona kadar 
Adana C. M. Umum11iği makamına 
verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektuplari açık Ae 
anlayışlı olaeaktır. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecek 
taliplerin müteahhitlik evsafını ~iz 
olduklarmı teklif mektuplarına bat 
layacakları resmi sertifikalarla ispat 
etmeleri gerektir. 

8 - Teminah muvakkate mıktarı 
1113 lira 75 kuruştur. 

13 17 20 9263 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civannda 

Tahsin eczanesidir ---
Zayi tezkire 

28 Nisan 930 da Ankaradan aldı 
ğım askerlik terhis tezkiıemi kay
bettim. Y cnisini alacağımdan hükmü 
olmadıtım ilin ederim. 

Adana: Y assıveren köyünden 
Mehmet Nuri 0:323 dogumlu 

MEHMET LATiF BOZKURT 
~299 

T ev.zii Arazi Talimatnamesi 
Neşir tar ibi: 27 Nisan 1938 

- Dünden Artan -

isteyenler bir hafta zarfında tevzi heyetine bu arzulannı bildirirler. Bu 
yerler değiştirilir. Cetvele işaret edilir. 

11 - T ~vzie aid bu evrak evvel t>mirde ciheti Maliyece tetkik olu· 
narak, bir noksanlık kalma'1ığı anlaşılırsa idare heyetine sevkedilir. idare 
heyiti tetkıkatıoı yaptıktan sonra gerek takdiri kıymet ve gerekse tevzi 
işlerinin doğruluğunu kabul ederse keyfiyeti bir karara raptedip evrakı 
vilayete verir. Tevzi vilayetçe tasdık edildikten sonra tevzie müteallik 
evrak tapuya tevzi olunur. Ve her parça arazi, çifçi aile reisi namana 
Hazine lehiııe birinci derecede ipotekli olmak şartile en kısa bir zaman· 
da kayit ve tescil edilerek senetleri verılir. 

12 - Arazi alanlardan ayP1c1 noterden mussaddak borç senedı al· 
mağa lüzum olmayıp tapu kayıtlarma ve senedlerine, Hazine alacağının 

ıarahaten gösterilmesi ve son taksitin tediyesine kadar arazinin Hazine 
namına birinci derecede ipotekli kalacağının yazılması kafidir. 

13 - Tevzie müteallik bütün mıtSraflar Maliyeye ve Tapu harç ve 
masraftan toprak alanlara aiddir. 

14 - Tevzi edilecek toplu arazi bin dekardan az ise haritaya lüzum 
yoktur. Bu miktardan fazla toplu bir arazinin tevzii halinde muktazi ha 
ritatının tanzimi zımnında tevzi heyetine bir de fen memuru ilave e· 
dilir. 

15 - Bedel'eri on senede ve on müsavi taksitte alınmak üzerere tev• 
zi olunan arazi Hazineye ait ise hazine namına, ciheti vakfa aid ise va· 
kıf namına ipoteğe bağlanır. 

Borçlarını birden vermek isteyenler namına feratı kat~i ve 726 nu 
maralı kanunun 4 üncü maddesi hükümleri dairuındtt ıskonto yapılır. 

16 - T t vzi olunan araziden, köylönün icarei zemin ve ecrimisil gibi 
tahakkuk etmiş veya edecek borçları v rsa onlar arazi bedeli taksitlerile 
beı aber mukassatan alınacakbr. 

Mübadil Rumlardan metru toprakların, fındıklık ve zey t i:ıhlder!n ta,k· 
sitleri tahsil edildikçe Ziraat Bankası ıdaki Rum hesabt carisine y8tttıla· 

• 
cakbr. 
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1- Temizlik işleri hayvanatile Kanara da iaşe edilecek hayvanatın 

bir senelik ihtiyacı olan 94000 kilo arpa ve 111000 kilo saman açık 
eksilım~ye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli: Arpanın 3055 lira, samanın 1942 lira 50 
kuruştur. 

Muvakaat teminat: Arpa için 229 lira ve saman için 146 liradır. 
3- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günu saat on beşte belediye 

encümeninJe yapılacaktır. 
4 -Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. lsteyenleı orada görebilirler 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir 

likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 
11-13-17-20 9256 

1- itfaiye Kanara ve cenaze otomobillerinin bir senelik ihtiyacı olan 
1650 teneke benzin ve 50 tend:e yağ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin muhammen bedeli 4950 lira, yağın 230 liradır. 
3 - Muvakkat teminat benzin için 372 lira, yağ için 17 lira 15 ku 

ruştur. 

4- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günü saat on beşde beledi. 
ye daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Talipler yalnız benzin ve yalnız yağ içinde eksiltmeye iştirak 
edebileceklerdir. 

6- Şartnameleri yazı işleri kalenıindedir . isteyenler orada göre· 
bilirler 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mahbuzlarile bir 
likte belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

9255 11-13 17 20 

Her mevsım ve muhite gme 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

GOLEMAN • Lüks lambaları geceyi gü ndüze çevirir . On iki saattta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 
•• 

SATIŞ YERi; Hükumet caddesinde Omer Başeğmez 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Ticarethanesi 

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

CEYHAN icra Memurluğun· 
dan : 

D. No 936 93. T. 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğ'u : 26 
parça tarlanın umum tutarı olan 
1958 dönüm tarlanııı 3 de bir his 

9170 22 

Seyhan Evkaf Müdür
lüğünden : 

Birinci ve ikinci artırmalarda 
talip çıkmamış olmamasından muh· 
tolif mevkilerde 93 parça vakıf akar. 
lar pazarlıkla icar edilecektir. isti 
car etmek arzu edenlerin her gün 
Vakıflar idaresine müraca2 t etme 
!eri . 

9292 

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

Ça;,Jar , 
1 

sesı . 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı,.numarıısı ı 

Ceyhan ilçesine tabi Ayas Kama 
nunun cindi dere ve Ayas mevki 
le rinde. 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan ç~y gilnUn bunaltıcı sıcaOını karfılar 
c. 

Nor e 
~irketimiz; emsali arasında her bakımdan temayüz eden N or -

Takdir olunan kıymet : 

1

1 
Beher dönüm 4 lırı~ 
Artırmanın )'apılaeatı yer,gün,saat: 
17 '6. 9'~ cuma günü saat 14- 15 
de Ceyhan icra dairesinde . 

ı 1- işbu gayri menkulün artırma 
' şartnamesi 17 /5/938 tarihinden itiba 
' ren 936193 T na.ile Ceyhan icra dai 

ge RollatÖr Kompresörlü Buz dolaplarının her ; 

keseye elverişli, son model muhtelif tiplerinden getiı tcre.k satışa arzetmiş 1 

bulunuyor. 

resinin muayyen numatıısthtl;i her· 
kesin görebilıtıei lçlı'ı açıktır. ilanda 
yatıh olaıılartlıih fazla malumat al
ınalc istiyenler, işbu şartnameye ve 

Buz dolabı almak arzusunda bulunan sayın halkımızın bir kere de 
Şirketimize müracaatla makinelerimizi görüp tetkik etmelerini ve- Türkçe 
mufassal kataloglarımızı talep buyurmalarını menfaatleri namına rica 

ederiz . 

4- 5 9277 

Pamuk pazarı civarında 9 No.lu 
Yazıhane Saz maş Şirketi 

Adana satış bü, osu 

936193 T. dosya nuınarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/o 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 

• edılecektir. (124) 

Adana Sulh ikinci hu
kuk mahkemesinden : 

No -'Hl 
Devlet Ö:miryolları işletme ida 

resine izafetle vekili Fahri Uğurlu 

ile müddeaaleyh Çınarlı M. de otu 
ran Nabi arasın,la müteheddis ala 
cak davasının ca i duruşması sırasın 
da, müddeaal~yh davetiye kıınuni· 
yere icabet etmediğinden hakkınd• 
~ıyap kararı verilmiş ve müddei id· 
diasını isbattan izharı acizle yemin 
teklif eylemiş ve mahkemece müd 
deaaleyhe yemin ihbarnamesinin ili 
nen tebliğine karar verilmiş olmak· 
la mezkur gün ve saatta ikinci sulh 
hukuk mahkeme.ine gelmediii tak. 
dirde yeminden imtina etmiş adda 
lunarak davaya sabit nazariyle ba. 
kılacafıı teblifı makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 9294 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

• 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C ILO 
• 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kifııt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
ta b işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fıs 

bir şekilde en zarif hu 
rufatla Tütksözünde ya· 
pılır • 

Türk.sözli matbaa
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-------------~~~~~~~~~~~~-
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Sıhhatinizi koruvunuz ! 
- Nasıl mı ? • 

Kayadelen t 

1 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 1------------·--------------- diier alakadarların ve irtifak hakkı Sularını içmekle ~. 

h 
la 
Po 
hi 
kıı 
ıeı 
let 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş· 

temin ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. İsteklilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 12-26 

Dr. Muzaffer 
İç hastalıkları 

okman 
mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedir. . . 

mu 

sahiplerihin gayri menkul Uzetİh· 
deki haklarını hususile faiz ~ ınas
raf a dair olan iddialarını işbu ilah 
tarihinden itibaren 20 gilh içinde 

! evrakı müsbitelerile birlikte memu-

l 
ri)'f'tiınize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa

t bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edılen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun · 
!arın o gayri menkul ile temin edil. 
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya Çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma l 15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

1 ayni saatta yapılacak artırmada , 
1 bedeli s a t ı ş isti yenin alacağına 

- ------..,;.· rüçhani olan diğer alacaklıların o 

Sıhhat ve lı;titnai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

gayri menkul ile temih edilmiş ala- T A H L 1 L R A P O R U 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 'Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 stıta 9arlolunah N-lO 

1 ıtıikdaı ı ) 0.2 sm3 
şartile, en çok artırana ihale edilir. Renk Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih:ale Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuı• 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. litrede 0.40 mgr· 

6 - Gayri menkul kendisine_ iha- ı Tadı : Latif Sülfat ( sO 4 ) ,. 0.0033 gr• 
le olunan kimse derhal veya ver~len Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) " 0.0074 
mühlet içinde parayı vermezse ıhale Nitrat ( No 2 ) " ~~O 
kararı fesholunarak kendisinden ev- ( el. 33 ) Nitrit " Yok 

ki Amonyak " 
ve! en yüksek teklifte bulunan 'mse ennio en son usullerine riayet tdertk ~ ynadığı yerinden itibare~ 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı istasyona kadar İçi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluh• 
olurıa ona, razı olmaz, veya bulun- vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evs~fı~ı mu· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar- hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerımıze vf 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl>hiye Memuru huzurlarında d•' 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve macanalar ve vagonlar KA y ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra d.ol~ıı' 
geçen günler için yüzde beşten he- rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrımıı' 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar gelmektedir . 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 
133

) Kayadclcn Gazozları da ı< a ya d e le n Suları gibi berrak , sıhhi, ııe' 
işbu Gayri menkul Yukarıda göste. ·h d' · z4 
ril~n 17/61938 tarihinde Ceyhan icra is, temizdir. Daima Kayad e len Oazozlarını tercı e ınız · 

6197 
memurluğu odasında · şbıe ilan ve 1!.--~.;,.!,--··--·----------------~ 

Kayadele~ Gazozları 

ğösterilenartırma şarlnamesi daire· 
sinde satılacağı ilan olunur. 

( işbu satış 2280 No. lu kanuna 

Umumi neşriyat müdörii 

Macid Gii~lü 
göre yapılacaktıı . ) 9Z94 Adana Türle.sözü matb'aası 
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