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\ Don Atatlirkün doğumla 
ve 
de 
e 
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at 

rının yıl dönümü idi 

Büyük şefimizin mesut yıhnı 
ecnebi devlet şefleri kutluyor 

Ankara : 21 ( Telef onla ) - Ata türkün doğum -
larının yıl dönümü münasebetile İngiltere kralı 
Jorj ile Atatürk arasında samimi tebrik ve teı,ekkür 
teıgrafları teati edilmiştir. 

Türkiyenin bir mukaddesi vardır: 
•• 

ATATURK 
Ve bir tek de davası vardır: 

HATAY 

. Atıtakya : ~1 ( Aılsılsi mllkabirİ
lılitdert ) - Suriye inatbtiatı hAlA 
~•tay Türklüğü ve Türklüğ'ün aley• 
lııtıdeki heşriyatılla devam ediyor . 
~alay tnridüJ.ü btınlara ıl cevabı 
verlilckteilir , 

Torkiyenin bir göz bebej!'i var
dır : Atatürk I Ve bir t~k de davi
~~ Vardır : Hatay I Bunun ikisi aley. 

h ın.de, mel'anet yoluna;sapanlarm vay 
alınc 1 

111 d ~alayda tescil i~lerihiıı, görül
e iıı: laiylk; lek8it vE tedhiŞe raQ 

ilıell, tamamiyİe Jehil!ıiie devaln el
~:si,. Suriye I matbualını Tüı:kler ve 

Urkluk hak~ında toptan bir hücu-
nıa ve yalan propağandalara •evket
llıİflirı 

Htr (Ürl ııosta ile bite gelen 
.l.tapÇa razetelcrde binbir yalah, 
~htrika vt tehdit var. 

ku !ayısında lskenderun seçilninde 
trıtklerfn aiıcak yüzde 22 nisbetinde 
ı ey a!di~ !arını bir takım hayali ve 
uydurma rakamlarla ilAn etmektedir" 
ilk adımda ~radıkları hezmeti ort
b~iı etmek ve ~ayrı Türklerin mane
viyatını kırmamak için yapılan bu 
neşriyaln, daha feci neticeler verme
si ve sukutu hayalin o nisbette ağır 
olması tabiidir. Çünkü yalancının 
lı\umu ya!Rıya kadar yanar. 

Tes~il lı\llamelesi, her tarafta 
her türlti laıfik, letihii vl! tnud~hele
lete rağmen lehilniz e ôlarak d~vafil 
etmektedir Reyhaniye ve AkiepE 
Türk listesine yazılanların sayısı mü
temadiyen artmakla, Ceylanlı Türk· 
!erinin de kanlarının icabı olduğ'u 
şekilpe hareket edecekleri öjtrenil
tniŞ bulııtımaktadtr. 

Btı lta7.etelerdeh biri muQ'alatayı 
1 li dıteclye kadat vardırmıştır ki düh 

Mamafih Ceylanlı Türklerini bu 
milli vazifelerini ifaya davet ettiğin

- Geı i•i ikinci sahifede -
• 
~ 

ktr Alman gazetesi diyo~ kiı 

F ransanın sözü ile hare
keti birbirine uymuyor 

Fransa sulh i~tiyorsa, siyasi adam· 

!arının verdiği sözlerde dllrmaiıdır 

Fransız siyaseti 
iflas etmiştir 

~=rlin :. ~1.(RaJyo) -fransız gazetelerine; Fransız 
şvekılının son beyanatı burada tebessümle karşı· 

lanmıştır. Bir Al · b d0 d d. k·· rnan gdzetesı u va ı e ıyor ı. 

"Frarıs~.nın, söziyle hareketleri birbidne uymuyor. 
Ve h~. yuzd~n F r ~~sa bazı devletlerle dostluğu boz· 

~1 n:ıak uzeredır. Bılınmelidir ki sulhun idamesi için 
25 sıyasi adamların verJiği ~Özler hükumetleri .tara
/ fın~an tutulmalıdır. E.~~r ~-ransa sulh istiyorsa, si· 

Yası adamlarının verdıgı sozleri yerine getirmelidir. 
İşte bunı.ı yapmıyan Fransa siyaseti bugüu iflas 

etmiş bulunuyor.,, - ------ --

• 
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Atamızın i 1r:~MA~Ao;
millete ~ ASKERİ 

HAREKAT 

teşekkürü 

Çek hudutlarında -
tecavüzler· otuyor 

Mersin : 21 [ Riyaseti 

Cumhur Umumf kAtlpllllin· ı 
! den ] - 19 Mayıs gUnü-
l nUn yıldönUmU mUnase

betlyle yurdun her tara
fından vatanda,ıarın he
yecan ve samimi ve azlm
kAr gençllllln 'uurlu teza. 
hUratını bildiren birçok 
telgraflar gelmaktadlr. 

~ 

-
Südetler Şefi Çek hükQmetile müza-

kereye girişmekten imtina etti 

Prağda karışıklıklar oldu ; Alman 
Sef areth·ane binası taşlandı Atatürk; bundan pek 

mUtehassls olmu,ıar ve 
tef&kkUrlerile sevgilerinin 
lletılmeslne Anadolu ajan
sını memur etmı,ıerdlr· i VAZiYET ÇOK KORKULUDUR --

Mısır kralı Faruk 

Mısır kralı 
meınleketimize 
eylfılda geliyor 

Kıra\içe de samajesteye 
refakat edecek 

Kahire: 21 (Radyo)- Mısır kralı 
Faruk kraliçe Feride ile beraber onü 

müzdeki eylülda Mehmet ali vapuru lel 
Akdeniz ıneıııleketlerinde b·r seyah>t 
yapacak 'T'urkiy.ı, Yunanistan ve Fren 1 

sayı ziyaret edecektir.• 

İspanyol harbi 
Barselon: 21 (Radyo) - Neş· 

redilen Lir teblığde Temel cephe 
>İnde Franko kuvvdleri bütün harp 

vasıtalarile müdafaalarına rağmen 

ricate mecbur ediloıiştir 

Londra : 21 ( Radyo ) - Çe. 
kostovakyadaki Sildet Almanlarının 
Şefi olan Haynlayn ile Çek hük ü. 
meli arasında pek yakında müza
kerelere başlanacağı söylenmekte ise 
de bu tahmin doğru çıkmadı. 

Haynlaynin müzak•relere başla-

)evlet hava 
yollarınd .. 

1 mak için Çek-Sovyet anlaşmasının 
bozulmasını kati olarak istiyeceği 
zannediliyor.- Vaziyet çok naziktir . 
Bununla beraber ümitsiz değildir . 
Zora Haynlaynin , bir anlaşmazlığ'ın 

vahim neticeler doğuracağını müdrik 
olduğu söyleniyor . 

lnğiliz Liberal mebuslarından bi
risinin istizah takriri üzerine Avam 
Kamarasının Almanyadaki Çeklerin 
vaziyetini müzakere eyliyeceğini mev· 
zuubahseden Almanların Berliner 
Börsen Zeitung ı:azetesi ezcümle 
dıyor ki : Yeni teşkilatın ku 

rulmasına başlandı 
Liberal mebus , ı\lrnanyada ya

şayan 400,00() Çekin vaziyeti hakkın
da lngiltere hükOmetinin Almanya 

Adana-Ankara nezdinde " dostane teşebbüsler .. 

j• 

Hava seferleri 

yakında başlıyor 

de bnlunmasını istemektedir. 
lngiliz melıusunıın iddia ettiği 

gibi 400,090 Çekin değil burada 
29,000 Çek vardır . Bunlarda esasen 
çok mükemmel şerait dahilinde ya• 
şamakla ve Slovak olmak haysiyeti 
ile Presburgca kendi köylerinde ya
şamaktadırlar. 

Prağ : 21 ( Radyo ) - Burada 
bazı hadiseler olmuştur • Büyük nü
mayişler yapılarak halkla polis ara
sında çarpışmalar olmuştur • Nüma
yişler gece yarısına kadar devam 
etmiştir . 

Halk Almanya se!arethanesine 
hücum etmiş ve sefaret binasını taş
lamıştır. 

Bu nümayişlerin dün Şimali Bo
hemyada yapılan kanlı nümayişlere 
kar~ılık olduğu görülmektedir . Dün 
akşam Şimali Bohemyada Al -

- Gerisi ikinci sahifode -

Ankara: 21 (TefefıMla)- Devlet 1 
ha\'a yolları idaresinin inki.şaf' içili bil 
yük millet 1J1eclisine verlmış olan teş

kilat kanunu projesi dal-ili,.de u.mıım ı· 
müdürlüğün yeni kadrosunun şıtııdl· 
diden kurulmasına başlanmıştır. Yalnız 
proie kesbi katiyet edinciye kadar 
iicret şeklind~ Lediyat yapılması ta
karrur elmiştir. Bu ücretler teşkilat 
kanunu projesine konulmuş olan maaş 
!arın tularl kadar olacaktır. Devlet ı 
hava yolları umum müdiitlüğil kanun 
proj<Sinin en ehemmiyetli kısmını leş· 
kil eden ve teşkilat içinde pek lüzum 
lu olan fen heyeti teşki i ile b~.şlaır.ış 
ıır. Umum müdürlük 300 !ıra ucretle 
bir fen şefi alınmakladır. Projeye gö
re, fen heyeti bir şef üç mühendist<-n 
t , şlüü 1 eGecel t r. 

Su işleri f aaligeti 
Kanal inşaatında mühim 
bir kisım ikmal edildi 

Devlet hava yolları umum müdür 
lüğ'ü bundan sonra yeni teşkilatın di 
ğer kısrmlarınıda yavaş yavaş kurma-
ğa başlayacak ve kanun. meclisinden 
çık tığı esnada teşkilatın derhal hare· 
kete geçmesi imkanı hasıl olacaktır. 

Bu suretle program mucibince bu se 
nr tesis olunac ık Ankara-lstanbul
lzmir ve Adana hava hatları gecik
memiş olacaktır. Ankara -- Adana 
hava postası önümüzdeki ay işletme 
ye açılaçaklır. 

Sulama projesinin tayin edilen günden 
evvel tatbiki ümit ediliyor. 

Şehrimiz su işlerinin kanal açma 
ve sulama kolu faaliyetine devam et
mektedir. Teşkilat t.m devresile ça· 
lışmakta ve işlerin biran evvel biti· 
rilmesi için geceyi gündüze kalmak
tadır. Bu vaziyet iş randımanını bir 
kat daha artırmatadır. Amelenin ça· 
lışmaları ve istirahatlerinin temini için 
de hususi dinamo ile kurulan elek· 
trik teşkiliıtile barakalar ve çalışma 
} erleri aydınlatılmaktadır. 

Getirtilen kazım~ makineleri a
melenin göremiyeceği en mühim iş· 

!eri kolaylıkla yapmatadır. En sert 
topraklar bu makineler tarafından 

kazılmakta ve büyük tatlar bu maki
nelerle skkülmektcdir. Bu şekilde a
mele ve makineni.11 birbirine yardımile 

- Gerisi ikinci sahifede -

Suriye Başvekili . 
Ankaraya geliyor 

Berut : 21 
[ Anadolu ajansı 

hususi muhabiri 

bildiriyor J - Su
riy~ Başvekili Ce 
mil Merdüm Pa 

rise yapacağı se· 

yahat münasebeti 
le Ankaraya uğ 

rayarak Tiirkiye

Suriye d o s t 1 u k 
anlaşması hakkın· 

da müzakerelerde 

bulunacaktır. 

J 

Cemil Merdüm .. , .. _ ............... . 
nçernde ------

Aşkın hedefi 
(Hı!.ôJ r) 

• 
Tuna siyaseti ve 

hakiki hedefi 
(Sivasi bir ı:örü§) 

t9 Mayısın Ankarai!a büyUk bir t.ızahUrat lçl~de l:uttandırpnı yaımıştık. Yukarıd~kl 
re•lm o gtı;1 Ankariı gençli§lı'ıln anıta çelenK kU1üfunu gösteriyor. 



TUNA SiY ASETi 
VE HEDEFi 

EKSELSİYOR' DAN 

F rausızca "Ekselsiyor,. gazetesin 1 
de ltalya ile Almanya arasında Tu 
na havzasında siyasetlerinin bir ol · 
duğunu, fakat iktisadi gayelerinin 
ay rıldığını işaret eden bir yazı çık· 
mıştır. 

tık oılununu Almanyaya verecektir 
Bunun üzerine ltalya, Avusturya 
gibi odun ihraç eden bir memleket 

olan Yugoslavya ile alış verişini art 
tırmaya mecbur olmuştur. 

Almanya nüfusunun daha fazla 
oiması sanayii daha fazla inkişaf et 

mesi cihetile ltalya gibi kendi ken 
dine yeter bir iktisadi siyaset takip 
etmesine rağmen Tuna ve Balkan 
memleketlerinin hububat ve İptidai 

maddeleri için lıalyadan daha mü-

Bu yazıda ltalyan muharriri 'vir 
cinio Gaydanın Voce d'italia (ltalyan

1 
sesi) gazetesinde neşrettiği makale 
mevzuu bahsediliyor. ltalyan mu har· 
riri Musolini ile Hitlerin son müla· 
katlarından bahseden bu yazısında 

~öyle diyr. 
' bim lir pazar teşkil etmekte.lir. 

ltaly• ; Avusturyaya komşu olan 
bu Tuna ve Balkan mıntakalarında 

ki mühim menfaatlerininAlmanya tal 
rafından anlaşmasını ve hürmet edil 

mesini ister; ltalyada Alman menfa I 
atlerini tanımak ve saymağa hazır
d1r .. 1., 

"Ehelsiyor,. gazetesindeki yıızı 

da şu tefsir yürütülüyor. 

Bu suretle ltalya yalnız şirn 'ali 
Afrika ve yakın şarka doğru cephe 
alıp Almanyayı Avrupada ser'Jest 
bırakmayı kabul etmediği gibi bir 
taraftan Tuna memleketleri diğer 
taraftan Balkan memleketleri arasın

da birincileri Almanyaya ikincileri 
ltalyaya vererek bir taksim yapm~yı 
bile kabul edeceğe benzemiyor. Çün l 
kü m enfa~tlerine bu iki mıntakada . 
d~ hürmet ettirmek arzusundadır. 

* 
Dünya ticaret vaziyeti noktasın 

1 

dan şarki merkezi Avrapıı memleket 
leri Roma ve Berlini ıki c hetten ala 1 

kadar eder: 1 

1 Bunlar iptidai madde veren 1 

ve imal edilmiş mal alaa memleket 
ler lir. yani bunlarla deniı aşırı yeni 

mem 1 ~ketl e rd e n ° dııha mühim iktisa : 
di ış birliği yapılabilir. Çünkü diğer 
!erinden ham madde kolayca vere · 
bildikleri halde yapılfl1ış malı kolay 
cı almazlar. 

2- Bu memleketler öyle komşu 
lardır ki, harp halinde gerek zecri 
te lbir gerek abloka bakımından de 
nizler ötesi memleketlerden daha 
emin bir ticaret dostu olabilir. 

Almanya Avsturyaııın ilhakın · 
dan evvel de Tuna ve balkan mem 
leketler inde il<tisadi bakımdan mü 

him bir mevki sahibi bulunuyordu. 1 

Bugün bu memleketlerdeki vaziyeti 
yüzde hesabile şu rakamlarla tesbit 
olunuyor: 1 

1 

Bulgaristan 
M~caristan 
Yugoslavya 
Romanya 
Yunanistan 

Almanyaya Alnıanyadan ' 
ihracat ithalat 1 

47 
41 
35 
27 
32 

' 58 : 
44 1 

43 
38 
30 

Buna mukabil ltalyanın vaziyeti 
şudur: 

Bulgaristan 4 5 
Macaristan 12 7 
Yugoslavya 9 10 
Romanya 6 5 
Yunanistan 3 6 

Avusturyanın ilhakından evvel 

Diğer taraftan Almanyada bu 
memleketlere aldıklarına ır ukabil 

mallarını satmasını daha iyi bilmiş 
tir. Bilhassa bırakmak niyetinde 
değildir. 

iz mitte 
yeni bir 
limaıi 

lzmit ; Z l ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Son sene'erde memle· 
ketimizin iktisaden en ziyade inki· 
şaf etmiş olan limanlarının başında 
lzmit limanı gelmektedir. 

Şimdi gerek !stanbuldan Anado J 

!unun muhtelif yerlerine yapılacak 

se.,kiyatın, gerekse dünyanın muh· 
telif yerlerine yapılacak sevkiyatın, 

ırrekse dünyanın muhtelif limanla 
tından doğrudan doğruya gelip de 
hamulesi orta ve şimali Anadoluya 
ait olan vupurların iskelesi lzmittir. 

Bu suretle lzmit önadolunun, hinler 
landı geniş ve faal iskelcleı inden 
biri haline gelmiştir. 

lzmitin bu şekilde bir inkişaf 
göstermesinin se\:ıebleri vardır. Bun· 
!arın başında H~ydarpaşada devlet 
demir yallan idaresi tarafından alınan 
rıhtım ve liman ücretlerinin fazlalığı 
ve bir dt lzmite kadar olan şimedi. 
fer hattındaki ücretin deniz yolile 

yapılan sevkiyat . üceretine naza· 
ran yüksek olması gelmektedir. 

lzmmitte belediyenin malı olan 
iskeleninin ücreti ise gayet azdır. 

lzmit belediyesi, bu vaziyetten 
istifadeyi, ihmal etmemiş ve lzmitte 
güzel bir liman tesisatı kurmağa 

karar vermiştir. 

lzmitte bugün mevcud iskele, 
~imendifer istasyonuıoa oldukça 
uzak mesafede idi. Bunun için bu is· 
keleye eşya hamal sırtında çıkmak· 

ta, bura<lan arabalarla istasyona 
n~kledilmekte ve sonra grne hamal
larca vagona yükletilmektedir. fz. 
mit belediyesinin mimar Yansene 
hazırlattığı yeni proj,ye göre yeni 
liman şimendifer istasyonun önünde 
olacaktrr. Burada bir rıhtım ve bir 

iskele yapılacaktır. 

I' 
1 
'---------------·--------------------·-------

İlk tedrisat 
müfettişleri 

Bir infilak faciası 

Maaşların umumi muva- 1 

zeneden alınması meselesi, 

Dört yaşında bir yavru 
elbiseleri tutuşarak yandı 

1 

lık tedrisat müf~ttişlerinin hu 1 
sıısi idarelerden umumi muvazeneye 
alınmaları hakkındaki kanun layiha
sının encümenlerce müzakeresi biti
rilmiştir. 

Layiha Hazirandan evvel kanu
nıyet kesbedecek ve ilk tedrisat mü 
fettişleri mezkur ay başıııdan itiba 
ren maaşlarını umumi muvazeneden 
alacaklardır. 

Yapılan hesaplara göre, ilk ted 
risat müfettişlerinin senelik maaşla
rı 240,000 liradır, Şimdiye kadar 

hususi idareler tarafından tecliye e· 
dilmekte olan bu paranın umumi 
muvaz,•neye alınması ile hususi ida· 
relere devlet büdçesinden bu miktar 
da yardım yapıl'llıf ola~aktlr. 

MAHKEMELERDE: 

Bekçiuin pa mağını 
ısıran adam 

Bekçi Ziya ve Hüseyine hakaret 
ve ziyanın parmağını ısırdığı iddia 
sile suçlu olup meşbud suçlu kanu· 
nuna göre birinci asliye ctza ıııah 
kcmesinde duruşması yapılan yük
sek do!ap mahallesinde oturan Sü· 
ruru oğlu Mehmedin bir ay yirmi 
beş gün hapsine ve 30 lira ağır 
para cezasına mahkumiyetine kr , 
verilmiş ve hapishaneye gönderil
miştir. 

Umumi eve verdiği 

parayı çıkarmak için 

Genel ev kadınlarından Süley
Jnan kızı Sultanın odasında kaldık
tan sonra gardropta asılı bulunan 

ipek bir entarisini pantalonunun içi
ne saklayan (cürmümeşhut halinde 
yakalanan Bakırsındı mahallesinden 
Ali oğlu Haydarın Birinci Sulhce

za mahkemesinde meşhut suçlar ka· 
nununa göre yapılan duruşmasında 
suçlunun tevkifine ve s~bıkasının 
sorulması ıçın müddeiumumiliğe 

müzekkere yazılmasına ve duruşma· 
nın 25 5·938 gününe talikına ka
rar verilmiştir. 

' 1 

~~i 
( . 

20 Mayls 938 

Gök;üzü bulstlu. Hava rüzgar· 
sız. En çok sıcak 29 derece. Gece. 
]eri en az sıcak 14 16 derece. 

Adananın lrmakbaşı kilise köy 
ünde bir tarlada, Ahmet torun a· 
dında birisi traktöri.. nü tamir eder 
ken brnzin deposu ateş alımış ve o 
sıracla orada bulunmakta olan dört 

yaşındaki kızı Özün üzerine zaman ben 
2in1er sıçr:: yarak tutuşmuş v~ her neka 
dar ealışılmış isı de kuı tarmaga muvaf 

fak olunamamış, zavallı yavruc1.ok dir ı 
az sonr ~ iztirap içinde ölmüştür. 
kızını kurtarmağa çalışan Ahmet 1 
torun da elltrinin muhtelif yerlerin 

Ebelerin kzanç vergisi 

Maliye Vek~leti; al~kadarlara 
löhderdiği bir tamimde ebelerin ser. 
best meslek erbabı gibi kazanç ver 
gisine tabi tutulmalarını bildirıttlŞ· 

tir • 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve spor mecmuasının 
215 inci sayısı çıktı. Bu sayı çok ne. 
fis bir tab ve olgun yazılarla dolu
dur. Tavsiye ederiz. 

Ana 
Bu adlı mecmuanın beşinci sa· 

· yısı çıkmıştır. Tav.iye ederiz. 

Çek hudutlarında 
tecavuzlar oluyor 

-Birinci sahifeden artan-

man hududundaki askerler \·e o 
civardaki Südet Alma'llar halka sal
dırmışlardır . Üç Alman tevkif edil
miş ve bu mıntıkaya po'is kuvvet· 
leri sevkedilmiştir . 

Haynlayn, Çek hükumeti ile mü• 
zakereye girişmekten imtina etmiştir. 
Vaziyet çok vahim bir şekil almış 
bulunuyor . 

Londra : 21 ( Radyo ) - Ha yn
laynin lngilt,rede son bıraktığı ka· 
naatle bu günkü hattıhareketi burada 
hayret uyandırmıştır, 

iyi haber alan kaynaklar Alman
yada büyük mikyasta askeri harekat 
•) lduğunu ve Qek hududu boyunda 
tahşidat yapıldııtı söylenmektedir . 

Ankara: 21 (A A.) Bugün muhte 
lif menbalardan alınan haberler al· 
r'anya · Çekoslovaky'\ münasebdi · 
nin geçgil bir safhaya girm~kte ol 
duğ:ınu bildirmektedir. 

Almanya . Çekoslovakya hudu
dunda bazi Alman kıtalannın hare 
keti endişe uyandırır mahiyette gö· 
rülmektedir. 

Çeklerin iki ih•iyat kol orJusu 
silah altına çağrılmıştır. 

d~n ağır suretle yaralanmış ve teda 
vi altına alınmıştır. 

Şehrimize getirilen Özün cesedi 
Cumhuriyet müddedei umumi muavin 
!erinden Hilminin: huzurunda hüklı 
met doktoru Mazhar .Cemil ta·afın 
dan muayene ed imiş ve yana· 
rak öldüğü tesbit edildikten sonra 
gömülmesine izin verilmiştir. 

Yapılan tahkikatta bunun bir 
kaza neticesinde meydana geldiği 
anlaşılmıştır. 

Su işleri faaliyeti 

- Birinei sahifeden arlan -! 

basıl olan enerji sayesinde işler pek 
çabuk ilerlemekte ~~ üm"l:t edildikine 
ıröre su işlerihden müteahhitler tara· 
fından iki buçuk senede teslim edil. 
mek ·üzere alman kısım vaktinden 
çok daha evvel bitirilmiş olacaktır. 
Kanallarla birleşen su yolları üzerine 
yapılan köprft ve menfezler bitiril
mek üzeredir. Şimdiye kadar hunlar
dan üç tan<Si bitirilmiş ve diıterleri· 
nin de temelleri alılmıştır. işe başla· 
yalı kısa bir zaman olduğu halde 
1000 metreden fazla tul 24 arz ve 
5-7 metre derinliğinde mes•ha açıl
mıştır. Ameleler için yaptırılan bara
kala her türlü sıhhi şereiti haizdir. 
Amele için mutbah ve çayhaneler 
kurularak her türlü ihtiyaçlarını kar· 
şılayacak teşkilal \alışma yerinde 
kurulmuşlur. Su yollarına is~bet et· 
tilti arazi ve baıtl~rın dn istimlak iş· 
!erinde ki müşküller halledilerek faa· 
liyet bir kat daha artırılmışhr. 

Türkiyenin bir 
mukaddesi vardır 

- Birinci sahifoden ırtao -

• 
den dolayı bir jandarmanın ievkif 
edtldidiki haber alınmışhr. Kırıkhan· 
da mükerreren yazıldıkları anlaşılan 

beş Ermeni hakkında Hususi mah
keme tarafından akibata başlanmış 
ise de diıter taraftan Humusla bak. 
kallık yapmakta olan bir Ermcninin 
lskenderunda' kendisini te•cil ettirmek 
istemesine halk mümessillerihin ve 
mnhların itirazı vaki olmakla ber .. 
ber tescil edildiii de görülmüştür. 

Sancak askeri Kumandanı, dün 
şehrimizden Reyhaniyeye gitmiş o· 
rada milis kitaları tarafından mera
simle karşılanmıştır. Bu merasime 
Şehrimizden giden üç zırhlı otomo
bil de iştirak eylemiştir. 

lngiltere hükOmeti Berlin<len iza 
hat istemiştir. 

ltalyanın gayreti bilhassa iki Roma ,., ___________________ •--------•-----------..,;--....,....,------------.... 

protokolu devleti, yani Avusturya B ir Lehli kontesin Alman- Vielopolskiye hücum etmişler ve 

'. "_._JI.'.._ ______________ -=-

ilemacaristan üzerinde idi.Avustur yatarafındant-vkifolu· Casus kontes kaıısının şerelini rencide edecek 

ya ltalyaya bilhassa odun' Macaris narak casusluic suçu ile ..,••-------•••••-•-•• -- sözbr söylemişlerdir. 
tan da hububat ve et temin ediyor· ebedi hapse mahkum 
du, Bu memleketler de ltalyadan edildiğini, kocasının da Hitlere mü kızının tesiri söyleniyor. Kontes Vi [ı•ğraşan kont, bu uğurda birçok pa· · Kont, bunlara kızarak, ikisini de 
mallarına yüksek fiat buluyorlar, ten racaiıt edl'..ceğini yazmıştık. dopolska Almanyada tevkif edildiği ra harcamış, muhtelif kimselerin düelloya davet etmiş ve ikisi ile de 

zilatla nakil tarifelerinden istifade Varşovadan verilen son maili- sıralarda yani bundaıı altı ay evvt'I, tavassutunu temin için Almanyaya ayrı ayn çarpışmıştır. Bu düellolar 
ediyorlardı. mata göre, Almanya, kocanın teklifi kocası, kızımın ağzından, Hitlere bir adamlar göndermiştir. da Kontesin kocası galip çıkmıştır. 

ltalya Habeşistan f<thi üzerine Kontes Viefopolskanın Lehistana mektup yuzmıştır. Bund, küçük kız Bundan başka, kont Vielopolski Kontes VielopolSka, Varşovanın 
artan ihtiyaçlarını ve sil;hlannıaları 1 iadesini kabul edebilmiştir. Yalnız, şöyle diyor: gene karısının tevkifi dolayısile en güzeı kadınlarından biri olarak 
nı karşılamak için bu iki memleket bukabil, Lehistanda mevkuf bulur.an Sayın Bay H tler: Varşov• civarında iki düello yap. tanınmıştır. (Kırmızı saçlı güzel) di. 

ten aldıklarını 1934 ten 1937 ye ka Alman casuslarından ikisinin Alman· Lütfen annemi serbest bıralcın.) mıştır. Düello yaptığı kimselP.r Leh ye maruf olan konteş, kızken de 
dar üç misline çıkarmıştı. (Bılhassa yaya iade edilmesi istenmektedir. Dığer taraftan kontun da, karı asilzadeleridir. Kontun eskidenberi birçok gençll'rİn düello etmelerine 

Avusturyanın en iyi müşterisi olmuş Ayni zamanda Almanya tarafın.· sını kurtarmak için, bütün servetini rakibi olan Lu adamlar, kontesin sebep olmuştur. Hatta onun için dü-
tu). Buna mukabil sattıkları fazla dan bu kararın verilmesinde konte. feda ettiği haber veriliyor. Karsı Almanyada casuslukla itham edile- ello edenler arasında yedi kişi ha 
!aşmış d:ğildi sin kocasından ziyade altı yaşındaki tevkif olunduktanberi mütemadiyen rek tevkif olunmasını vesile bilerek, yatını bu uğurda femiştir. 

Avusturya iLıakından SO'!ta ar · 
1 . ' 

22 Mayıs 

Siyasi gilru,ıer: 

Çekler ve 
Almanya 

Londrada çıkan The 
Statesman and Notion '""1: 
nıuasında gördü(!ümüı bu I' 
)'anı dıkkaı makalesi of 
gıya tercüme ediyoruz. 

Eğer Çekler lngiliz alsaydıl-ı 
gazeteleri her gün onların, daiıııl 
tahrikler tepelerinde uçuşan tehli n 

keler karşısında takdire şayun bir r· 
disiplin ve soğuk kanlı bir cesaret 
göstermeleriııi bütün dünyanın haf 
ıet V< takdirle karşıladığını yazar 
lardı. Çekler hiç bir heyecan gör 
termiyorlar; ancak onl rla samirııİ 
bir surette· görüşüldüğü zaman ııı 

n 
derin endişe içinde olduaları ve ne 

y 
kadar sarsılmaz bir azim taşıdık!•' 

ni 
rı anlaşılıyor. Hava taarruzların• 

karşı !sığınak düşünmek zahmetirıl ğ 
çı 

ihtiyar etmiyorlar. Gaz maskesi e 
ıe 

dinmeği düşünen yok, Onlar daim• tı 
harptan ictinab etmek ümidini tat•· nı 
yorları faeat istiliya uğrayacak e 
!urlar: il bir tek \lilcud halinde ç:ır· ~ü 
pl~maya afmetmi~lerdir. Öiılar A"i/ ti 
rUpanl.n en iyi brdUlarındiln biriHt li 
sahipHrler; kuvvetli mülefikleri var Bıt 
dır. Onlar Rusyaya ılırioriliyEt itiba· rıH 
riyle komilnist nazariyle d,ğil, Teu 
ton tecavüzüne uğrayan küçük Si~~ iti 
milletlerinin tabii hamisi olan bır 
büyük Slav devleti nazariyle bakı la 
yorlar. Rus Hava kuvvetlerinin korıı ıi 
şu bir devlet tarafından tahrik gör· 
meden girişilen bir taarruzu nasıl 
pilskürttüğünü gösteren yeni bir 
Sovyet fılmi geniş halk kütleleri ta 
rafından ~lkışlanıyor. 

Rusyanın Çekoslovakyaya yar· ~er 
clımı Fransanın alacağı vaziyete bağ' i 
lıdır, ve B. Daladier ise F ransanın ıy 

müzahaı et teahhüdünü geçenlerJe l 
yeniden teyid etmiştir. Hatta bir çok 1ıı' 
yerlerden işiltığime göre Çekler al 
lngiliz yardımı olmadan da İflerinİ I 
başara bileceklf'rine kanid rler. Onlar ~n 
· ·ı· d ·· kt · )ır ıngı ız yar ımına guvenme en zıya· 
de lngilterenin müdahalesinden korl'U 
kuyorlar. Acaba lngiltere Fransız- şı 
Sov;et paktını par.;alıyacak ve Fraıı· 1111 

sız azmini kıracak mı ? Çeklerin 1111 

kana•tince ;.ncak bu takdirde Hitler 
açık bir taarruza geçmek cesareti 
ni gösterebilir. Daha mühim olan 

ikinci mesele şu ur: 
Acaba B. Chamberlain, başında 

bulunduğu hükümeti lüzumundan 
fazla imtiyazlar vermeye, yani menı· 
leketi dahilen karışıklığa sevkederek 
Hitler'e açık bir meydan temin e· r 
decek olan imtiyazları vermeye razı cıı 

etmek istiyor? Prağda işittiğim bir 
Fransız söziine bakılırsa lngiliz Baş· o, 
vekilinin hakiki adı Chariıterlain de· 
ğil, (G' aime Berlin) imif. 

Fransada kara
borsacılık 

Yirmi beş kişi diln 
tevkif edildi 

Paris 21 (Radyo) - Paris Es
ham borsasında bazı borsacılar Ka 
raborsa oyunları yapmaktadırlar. 

Hühümetin emriyle 25 kişi tev 
kif edilmiştir. Bunlar çevirmekte ol· 
dukları dolaplarla Fransa hazine 
sini izrar etmekte idiler. 

Sabık Habeş 
imparatoıu hasta 

Londra : 21 (Rady~) - Geçen 
gün Londrada Habrşistarı istiklali 
için yapılan bir mitinge çağrıldığı 
zaman, Necaşi, bususi katibi vasıta 
siyle, mitinge iştirak edemiyecek 
derecede vuücutca ve ruhan basta 

oıduğunu bildirmiştir . 

• 
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.-•Hikaye---------·-~-·ı 

Aşkın hedefinde 
~ Yazan I •---------t Nihad Tangüner 1•-\ ____ ___, 

dıllii 
airıı 

ehli 
bil 

fE5) ir gönül hastası i_di. Bir 
l,g) akraba kızını del~c~ se· 

viyordu. Fakat ıtır af 
güç şeydi. Yıllarca bu duyguyu İÇİ· 
nin bir köşesinde sakladı. Ve niha 
yet İtiraf yapamadan onu elinden 
kaçırmıştı. 

Leman o zaman Pariste bulu 
nuyordu. Saminin amcası, kızını Pa· 
rise tahsile göndermişti. Bununla 
btraber bala ümidi ölmemişti. 

• 19 Mayıs 1926 

Leman 1 
Parise gidişin bütün aileyi mcm 

nuıı etmekle beraber bizim için bü 
yük bir boşluk oldu. Bilhassa be. 
nim İçin 1 Seninle bir mahalle çocu 
ğu gibi koşkün bahçesinde nasıl 

c· çılgınca koşar, oynardık. Sen, Pari 
inı• se gitmekle bilhassa benim haya· 

hında büyük bir boşluk bıraktın Le 
taşı· 

nıan. 1• • 
e 

çllr· Nıı$ılsln ? f>aris basıl \> Bü bÜ 
A1' l'_ü~ şekrirl şaŞaasl içillde sdkın bi. 

· ·ııc 2! ılnUtına 1 Gicleli yedi ay dldıl ha 
r~ar IS ~llna bit mektUp bile yaz~adiH. 
"ba· Bıtbana ,Ylizdığln mekiuP.larln kemi 
· eu rılida yalniz bir kUru selim .. 

Sla~ Sana darıldım Leman .. Çok dar-
bir gıııım . Halbuki ben; senin için .. , 

akı Bugünlerde biraz hastayım. Faz 
oııı· l~ Yazamıyacağım. Gözleriııden öpe· 

tıııı c "t gör· · avı . 

k Yalnız hakkım olan ve ayıpla-yo . . 
yamıyacağın bir şey var: Sem sev-

mek: 
Seni )?ütün ömrümce düşünmek 

saadetinden ele beni mahrum ede. 

meısin değil ı:ıi ? 
" Bir zavallı aşk fukarası " 

diyeceksin. Ne zararı var. Seni da

ima seveceğim . Cavit · 

• 20 Nisan 937 

Leman 1 
Yıllarca hayatını mahvettin.Evet 

bugün mesut olmadığını hiç şüphe. 
siz artık itirafa mecbursun . Sem 

hala seviyorum · 
Kocanla arandaki telafisi gayri 

kabil geçimsizliği Ankarad_a~ Büyük 
Adadaki halama gönderdığın son 

mektuptan iyice anladım · 

Sarıa yalvarırım Leman, benim 

ol. 
Gaddar olma. On iki seneden· 

beti senifi için çarj>ah bir kalbin 
sevgisibe biirmet et ve külak ver. 

Benim aşkınl hürmete layikti~ Le 

man . Sevgiler. Cavid 

• 
Tam on iiç sene sonra bügün 

Leman gene serbest bulunuyor. Ko 
casından ayrıldı. Şimdi Ankarada 
bir yüksek mektepte öğretmen. 

• 
( Türksözü) 

Japonlar nihayet gaz 
harbine müracaat etti 

Boğucu gazlar cephelerde 
binlerce insanı yere sermekte: 
Şanghay : 21 (Radyo) - Şansının garblnde Llslh 'e kar•• 

taarruzda bulundukları sırada Japonların zehirli gaz kullan
mı, oldukları blldlrlllyor. 

Söylendljine göre bu mu-
harebede Çlnlller bojucu gazı 
lhtl va eden 19 Varll ele geçir· 
mı,ıerdlr. 

Cephelerde zehirli gazlar binler· 
ce insanı yere serm~ktedir. Çok ş ; d

detli olan bu zehirlerin bir kısmı c!a 
öldürücüdür. 

Son gelen malumata göre zehirli 
gazların kullanılmasına başlanılan dört 
gündenberi 25000 Çinli ölmüştür : 

Hankov şimalindeki cephelerde 
ed Japonlar gaz harbini tatbik et
mektedirler. 

Büyük millet 
meclisinde 

-
eUTCENIN MÜZAKERESi 

NE YARIN ,BAŞLANIYOR 

Misafirimi- ı 
zin gezintisi; 

t.eneral Mariç 
dün Krıkkale)i 
ziyaret ettiler 

Ankara: 21 (Telefonla) - Yu 
goslavya harbiye ve bahriye nazırı 
Maıitt bu sabah Kırıkkale ve Kay 
St>rlye gitmtk Üzere Ankaradan ay 
ıllmıştıt .Gi! ıeral, buralardaki fabrika 
ları ve müesseseleri gezdikten son-
ı a yarın akşam Aııkaraya gelecek 
ve kısa dakika bir tevakkuftan sonra 
Eskişehire ve lıtnire gitmek üzete 
şehrimizden aynlacakhr. 

Hindistanda karışıklık 

Sahife 3 

!"'"------------------------~------------------------..... 
Bütün Sorgu ve Meraklar artık niiıayet buldu 

20-Mayıs- Cuma akşamı 20,30 da 
Büyük Sinema Müsameresi 

Asırların Ateşini örtmediği büyük Aşk hikayesi 

Şikispirin ölmez 
• 

eserı 

.~~----------------------~~~~,~--------~------:: 1 

1 
Romeo ve juliyet 

~------,~~~~--------------------~· 
Metroğoldvin Mayerin milyonlar sarfiyle vücude getirdiği en büyük film 

Oynayanlar : Sinema Yıldızlarının en giizeli 

( Norma Şerer) 
Sanatkar 

( Lesi le ) 
Ayrıca : Dünya haberleri 

Bütün dünya edebiyatında takdir kazanan bu eseri beyaz perdede 
görmek fırsatını kaçııınayınız _ 

DiKKAT : Bu film Cumartesi , Pazar Matinelerinde de gösterilecektir . 

Asri sinemada bugün gündüz 2,30 da 
matinede iki büyük film birden 

1 - Romeo ve Juliyet 
2 - Şen yumurcak (Şirley) 

Fiyatlarda zam yoktur . Localarınızı Telefonla isteyiniz 
Telefon-Asıi- 250 Telefon - Alsaray-212 

9297 

• 

asıl • 
bir 25 Mart 927 

Bir kaç gün evvel Cavid ona gt· 
ne bir mektup yazmıştı. Artık ümi 1 

dinin ufku açılmıştı. Fakat bu ufukta 

gördüğü mesut hedefe varabilecek 
miydi? Bu, düne kadar meçhuldu. 
Fakat bu sabah , aldığl bir telgraf 
bütün istifhamları çözdü. 

Ankara: 21 [Telefonla]- Büyük 
millet meclisi son .toplantısında dev 
!et demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünün büdcesi 
ile sigorta şirketlerinin teftiş ve mü 
rakebesi hakkındaki kanunda tadilıl
tı gözeten kanun lıiyi hasını kabul ve İpi fakiri gene 

sahnede 

. ı 
ta· Leman 1 

Tam on ay sonra mektubuma 
ar· :erdiğin cevabı bugün aldım. Bana 
ağ mektuplarını ne tuhd uslupla ya· 
nın tıyorsun • diyorsun. 

rJc ~ ~•tık sana, yıllardanberi içimi 
ço~ eınıren bir itiraf arzusunu anlat
ler ilıalıyım. 

rinİ i Seni seviyorum Lrman .. Yıllar
nlal ~ııberi, delice, çılgınca .. içimden 
ya· )Jr an sökülemiyecek olan bu duy
kof'flıYu sana açmak için ne kadar uğ 
- şıyordum. Fakat bir türlü buna 
ran·l:!Uvaffak olamadım. işte mektupla- 1 

rin •ındaki tuhat uslup biJndan ileri ge. ' 
tler Yordu. Bin bir manalı kelimelerin 
eti ğiııe !:edefi bu idi Leman. Müsa 
laıı edersen seni hasretle öperim . 

Vit 

ı· müzakere etmiştir. Meclis gene bu 
toplantısında milli müdafaa ihtiyaçla 
rı için 1938 - 1948 senelerine ş mil 
olmak üzere 125.500.000 liralık ta

"'"'"""""""""-~=--...,.,,,,..,.,,...=-= 1 
ah h ü tte bu 1unu1 mas ı na mezun i Yet 
yeren kanu nu da kabı; I etmiştir. 

v·aşlı kızların 
yaptığı miting 

Büyük millet meclisi pazartesi 
cıününden itibaren 938 yılı büfcesi 
nin müzakeresine başlanmasına ve 
bütce müzakeresinin devamınca her 
gün topldn;lmasına karar vermiştir . 

I T · t . ln~ilte~e~:. e.lenmem~~ y~şlı kız- 1 aymıs gaze esı-
la ı ın bır bırlıgı vardır. Yuz bın aza· ' k"l" . 
Si olan bu birlik, Mis Florens Vayt ' nin Baş ve ı ımız 
isminde bir " ihtiyar kız " tarafın· • • d kları 
dan kurulmuştur. Gayeleri, ihtiyar- 1 çın yaz 1 
lıklarında kendilerine hükumet tara- · 

Londra: 2l (A. A) - Başvekil 
fından maaş veril~esini tem;ndir. 1 ı 

Celal Ba~arın parti grupunrla ngi · 

Bombay : 21 (Radyo) - Hindis 

ta~ı \ lıirçok yerlerin J ( , bilhassa 

vezirislanda mühim ve kanlı karışık
lar olmuştur. 

Buna gene_ İpi fakirinin ön ayak 
olduğu anlaşılmıştır. ipi fdl.irinin ya 
kalanması için lıütürı askeri teşkilat 
harekete geçmiş bu unmaktadır. Bir 
çok n mh kalaı kordon allına nim 

mıştır. 

Fransız kabinesi 
yarın toplanıyor 

da 
an 
enı· 

rek 

• 13 Kanunusani 928 
Lenıan 1 

Hiç evlenmemiş ve ihtiyar yaşa h ı d'I k d" h k· ter eden isti sa e ı en re ı • 
• gelinceye kadar bekar kalmış olan kında vuku bulan beyanatı etrafında 
1 

bu yaşlı kızlar geçen gün Londra- bütün lngiliz gazeteleri tefsirlerde 

Harbiye N:ızırı da bu 
toplantıda bulunacak . 

Bugün Kanunusaninin on üçü . 
e· rakamın şeametini bende iddia 

aıı eııJer arasına bugün katıldım. 
bir Baştan nihayete kadar tahsil 
aş· n, Kültürden bahseden mektu 

öe· nda· bana ümit ~eren tek bir ke · 
e Yok. Sanki mektubumu oku 
'.11•ş gibisin. Zaten aylarca sopra 
tleıı bir cevaptan, bundan başka 

t Şey beklen,..mezdi. 

' Bunlar istikbalde diişünülecek 
~ler • diyorsun . Ve bu sure!le 
küçük bir vaadde bile bulunmak· 

ft korkuyorsun,ki , bu tedbirli bir 
klının hareketidir • 

Ben seni şimdiye kddar toy, saf 
kız olarak sevdim . Fakat sen 

s· en hakim bir kadının ruh ve ze· 
a· '' var. Seni şimdi daha çok se 

lurum. Bana kati bir cevap ver 
v han . sevgilrr . Cavit . 

ol· • 
e 

a 

Leman 1 
5 Mayıs 933 

Altı s~nedenberi sana yazdığım 
ktupların kağıdı belki bir ton ol

Mürckkepler de bu nisbctte . 
a rağmen sen , daima sükiit et 
SustJn ve nihayet bütün aileyi 

en ~ndir~n, fakat benim beynimde 

ali balyoz tesiri yapan tepşiratını 
ığı ~İıı. Geliyorsun . Fakat yalnızca 
ta lı~. Bir b•şkasını sevdin , evlene. 
ek · 
ta ~~ız · Buna kimsenin olmadı_~ı 

ııun de kerışmağa hiç hakkım 

da büyük bir miting yapmışlardır. bulunmaktadır. Taymis gazetesi bu 
Bu toplantıya lngilteıenin döıt bir meseleye tahsis ettiği makalede 

. Paris : 21 (Radyo) - Fransız 
kabinesi Pazartesi günü Başvekil 
Daladyenin riyasdinde Harbiye ne· 
zaretinde toplanacaktır. 

tarafından gelen üç bin kişi iştirak Balkan ve yakın şarkta senelerden 

etmiştir. beri sulh ve istikrar amili olan Tür· 
Birliğin reisi Florens Vayt bu mi · ki e hükumetine l u mali yardımda 

tingde bir nutıık söylemiş, gayde ı b~unrnasından dolayı lngiltrre hü 
rini anlatmış, taleplerinde ne kadaı kiimetinin haıeketi takdirde edil 

Yugoslavyadaki tev
kifat haberi yalan 
Bolgrad: 21 (Rad)o) - Yugos 

lavyadaki Almanlar ara>mda tevki 
fat yapıldığı hakkında bazı ecnebi 
gazete ve ajansldrının verciği ha· 
herler katiyrn yalandır. 

haklı olduklarını ileri ·sürmüştür. mekte ve bu muvaffakiyetli müza· 
" ihtiyar kız " nutkunda şöyle di. T k' ·ı 1 'it a 

yor : 
Elli üç "yaş ımızdan sonra hü 

kumet tarafından maaş bağlanması 

hususunda bundan evvelki bir mü 
racaatımıza " hayır" C<!vabı a Idık. 
Fakat bu cevabı kabul etmiyoruz. 
Talebimize verilecok cevap "hayır. 

olamaz. 
"Talebimiz hakkında müzahir 

imza toplamağa devam ediyoruz. Şim 
dize kadaı bir nıilyon kişi bizi hak· 
lı görüyor, Bu bir milyon imza ve

renin üçte biri erkektir. 
Hükumet talebimizi tetkik etmek 

üıere bir komite kurdurmuştur . 
Komitenin derhal bir kararı 

vermesini ve talebimizi kabul etme 
sini İsteriz,. Toplantıya marş söylü· 
yerek gelen 3 bin kadın, yine ayni 
şekilde meydandan ayı ılmışlar ve 
cemiyetin Londradaki merkezind~ 
çay içtikten sc nra şehirlerine git
mek üzere hareket etmişleıdir. 

Mıtinge iştirak eden kadınların 
pek ~zı otuzundan aşağı ya~ta Lu· 
lunnırktadır . Çoğu ellisini ğeçmiş 
tir . 

kerenin ür ıye ı e ngı ere ar · 
sındaki iyi münasebeti takviye .ede. 
ceğinin muhakkak olduğur.u yaz
maktadır. 

Saadete erişemedik fakat yaşamak hakkına malikiz. işte: 

( Tan Sineması ) 
nın pek yakında takdim edrceği ve sinemanın en büyük facia artisti ve 

MADAM BATIRFLA Y'IN unutulmaz kahramanı 

( Silvia Sidney ) 
in feci oldıığu kadar ibret alınacak ve bir deı s ol;ın büyük filmi 

(Yaşamak hakkımdır) 
Meşhur Rejisör ( FRITIZ LANG ) ın hi~·metile vücııde getirilen Şahe. 

l · gu"zelinde Sevgilisini ölümde bıle yalnız bırakmıyan sadık ser erııı tn .. .. . 
bir maşuka . rolünde gorunecektır 

( Mevsimi .• en h ;ssi ve heyecanlı b~ ~üyük filmini ) 
Sabırsızlıkla bekleyınız · 

.. . . - .. • - • 9300 
• =· = · rS:e·. ·---
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y eni Postahane karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Bulunduğu seyahattan avdet etmiş ve hastalarını 

1 9303 kabule başlamıştır 1-5 

Adana Sulh 1 inci Hukuk 
Hakimliğinden : 

Dosya No: 938/352 
Adana Ziraat Bankasına izafetle 

vekili Avukat Cemal K.amil Ergin 1 
tarafından Adananın Hamaınkurbu 
mahallesinde 14 numarada oturan 
merhum Hasan oğlu Hasan Zühtü 
varisleri zevcesi Emine ve Hasan 
oğlu Vedat ve Hasan oğlu Mustafa 
aleyhlerine açılan alacak davasının 

Adana Sulh Birinci Hukuk Mahke· 
mesirıde cari duruşmasın;ia m;idde. 

ialeyhlere vaki iıan en tebliğata ra&- · 
men mahkemeye gelmemiş oldukla. 

rından ilanen gıyap kararı tebliğine 
ve muhakemenin 21 - 6 - 938 salı 

günü saat 9 a talikına karar veril
miş olmakla müddeaaleyhlerin mez 

Erzin Belediye Reisliğin
den: 

Münhal olan Belediyemiz muha 
sipliğine 938 bütçesine konan 17 ,50 
on yedi lira elli kuruş maaşı asli ile 
bir muhasip aranıyor. Talip olanların 
icabeden vesikalarile veya vesika
ların sureti musıddakalarile Beledi
mize müracaat etmeleri ilan olu
nur.9308 

kUı gün ve saatta mahkemeye gel

medikleri veya taraflarından bir ve· 
kil gönderilmediği takdirde bakla 
nnda verilen gıyap kararının bittas
dik muhakemenin gıyaplarında de
vam edeceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur .9307 

,,...~------------~--------~--------~--~-----~~~~~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberle
rinin ve nüfus hüviyet ciizdanlarınır bedel 

mukabilinde satılması hakkında kanun 

Kanun No: 3356 Kabul tarihi: 11 4 1938 

Neşri tarihi: 19 4/ 1938 

- Dünden Artan -

Madde 3 - 6 mayıs 1926 tarih ve 833 sayılı kanun 
mıştır. 

kaldırıl-

Madde 4 
Madde 5 

Bu kanun 1 h~ziran 19.:>8 tarihinden muteberdir. 
Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

14 411938 

[SON] 8303 



1 BELEDİYE İLANLARI 1 
~~~~~~~~~~~----------------------------~ 

1-Belediye gazozhanesi için (1) yevmiye 5000 şişe ilI!al kabiliyetinde 
bir g azoz imal makinesi,(2) ynmiye 5000 şi ş eyi doldurabilecek bir imal 
makine5İ, (3) yevmiye 5000 şişe yı kayabilecek bir yıkama makinesi , (4) 
asit karbonik imaline mahsus bir cihaz, 500,000 adet kapsiil ve 5 - 10 
bin şişe a,ık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- imal makinesinin muhammen bedeli 750 lira , imal makinesinin 
muhammen bedeli 300 iira , asit karbonik imal makinesinin muhammeen 
bedeli 700 lira şişe yıkama makine~ inin muhammen bedeli 200 lira bin 
adet kapsülün muhammen bedeli 225 kuruş ve şişelerin leherinin mu · 
hammen bedeli 7 kuruştur. 

3- Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. 
4- Talipler bu malzemenin yalnız bi r tanesi veya bir kısmı veya ta· 

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

imi Encümeninde yapılacaktı r. 

6 - Şartnamesi Belediye Yazı iş le r i kalemindedir . lsteyen!e• oradan 
parasız alabilirler. 

7- Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile birlikte 
Daimi Encümene müracaatları ilan olunur . 10- 14-18- 22 

• 

1 - Asfalt yolların inşa ve ta mi ri için iki yüz metre mikabı Hacı 
kırı kırma taşı açık eksiltmeye konulmuştu r. 

2 - Keşif bedeli 1105,80 lirad ır. 

3 - Muvakkat teminatı 83 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 30 uncu r azartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye Fen müdürlüğündedir. lstiyeııler oradan 
parasız alabilirler, 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminatlarile 
birlikte encümene müracaatla rı ilan olur ur. 

11 - 14 - 18 - 22 9257 

1- Belediye temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihti · 
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Beht"r takım müceddet nalın muhammen bedeli altmış ve kayarın 
otuz kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yi rmi dört liradır . 
4- ihalesi Haziranın 6 ıncı pazar tesi giinü saat on beşte BeleJiye En . 

cümerıinde yapılacaktır . 
5- Şartn•mesi Belediye Yazı i ş l eri Kalemindedir . isteyenler orada 1 

görebilir le·. ı 

6- Taliplerin ıhale güııü !aat on beş te te ~ıin a t makbuzlarile Belediye 1 
Encümenine miiracaatları ilan olunur.9302 22- 26-30- 3 

-
Her mevsım ve muhite g i:i re 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan ç ay gUnUn bunaltıcı sıcajiını kar,ııar 
. c. 

SAt" 
/ 

TiR 

414 

----- -

Seyhan Defterdarlığından : 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

- Nasıl mı ? Belediye kapu 
Senelik muhammen 

icar bedel İ 
Lira Kuruş • 

Kayadelen 
Sularını. içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusu> 

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

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr. , 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. o.oo.ıo 1 

Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

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

canin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru 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 Yayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

is, temizdir . Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 26 
6197 

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. isteklilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 14-26 

Sevha~ Defterdarlığın,dan j cS·~~than Vilayetinden: 
uzu am 

Yeniden harta ile tesbit eailen Numarası Adı 
saha dahilinde Karataş iskelesindek 92 Dervişler 
Deniz plajının 938 yılı vergisine ait 94 MürseloRlu 
olarak işletilmesi şartnamesi mucibin· 100 K~çilk Çıldırım (Hacı Ha-
13-5 - 938 tarihinden itibaren 1 S bip damı ) 
gün müddetle ~açık artırn:ıay:l çıka- 136 Adala (Hendekli , Güver-
rılmıştır, lhall"aİ 27 Mayıs 938 cuma cinlik) . 

ıünü saat 14 de Defterdarlıkta top- 2901 sayılı arati tahrir kanılnii 
!anacak komisyon huıuı unda yili)tlıı · ıi\ueiblnee tahriri Japılaı\ yıi~arıda 
caktır. lstl"klilerin 204 lira Muham• h\lıfüıra ve isimleri yazılı (4) cüzü-
men bedelin ;yilı de 1,5 mUyakkat tama ait itiraz tetkikatı neticelenmif 
teminati)'le birlikte ihale günü komis ve kıymetleri katilefmi* oldu~üıldılıl ~ 
)'6rıa gelmeleri. . a ~·• l uı. . ·. 

;:oUW ll"Çf ~ ıtan\ln\lll 1\1 Ve lnCI 
15- 19-22- 26 f),ı 'Q () tall~ır talimatnamesirlin 1 V illci mad

deleri mucibince bu cüzülanllıl.rıll 
Def terdarh- 93s mali ;rı'ı 11r~tı ıtıitgilerinin yeni 

\ıltırlr kıymetleri üzerinden tahak
Seyhan 

ğından : 
~nkil~ meklebi altındaki d.,po

d• mevcut Koton Hidrofil makine
leri muhammen bedeli olan 3500 
lira üz~ ı inden olan açık artırma usu 
lile satılıA'a çıkaoılmışlır. 2 Haziran 
938 Perfem b<! jlÜniİ Defterdarlıkta 
toplanaeak komisyonda ihalesi icra 

edilecektir. Makinelerin ecnas ve e11 · 

sa fı hakkında mahlma t almak ve 
mahallinde görmek istiyenlerin her 
gün Milli Emlak idaresine ve mü
zayed~sine İştirak edt"ceklerin 263 
lira 50 kuruş muvakkat temi'latla 
birlikte gösterilen günde sa1t on 
dörtte komisyona gelmeleri, 9259 

kuk ettirileceği ilan o'unur .9305 

Seyha" vilayetinden : 
A - Ceyhan kazası sınırı için· 

de imal ve ibrak olunacak (250) li 
ra sabık bedelli taş, kiremit, kireç 
ve eıtt•ali ocakları ı 1/6/938 günün
den 31! 5/939 gününe kadar bir 
senelik rüsumu açık artırmaya ko· 
nulmuttur. 

B - Şartname ve alınacak re· 
sim miktarını gösterir liste hususi 
muhasebede görülebilir. 

C - Açık artırma 938 senesi 
Haziranının (8) inci Çarşanba günü 
saat 10 nu 30 geçe Vilayet Daimi 

numarası 

53 
55 
57 
59 
61 
50 
10111 
15 
17 
51 
37 
26/76 
13 
2111 
6 
2~ 

29 
18 
20 
22 
24 

118 
120 

18 
10 
9 

24 
2 
4 
l 

76 

Mevkii ve mahallesi 
Kapalı çarşı saç bedesten 

• 
• 
• 
• 
• 

Sipabi pazarı 

• 
• 
• 
• 

Pekmez pazarı ve yemenicilf'r 
Zifirciler 
Alemdar sokağı 
Un pazarı 
Sipahi pazarı 
Eski kuyumcular 
Durmuşfakı 

• 

• 
Y ağcamii civarı 

• 
Hamam kurbu siptilli 
Kemeraltı civarı 
Edime hanı ittisalı 
Abidinpaşa caddesi 
Müze civarı 
Karşıyaka· 
Çukurmesçit Sabuncu Abdullah 
sokak 
Cam i cedit Haydaroğlu so. 

Cinsi 
Dükkan 

• 
• 
• 
• .. 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Mağaza 
Dükkan 

• 
• 
• 

Hane 
Dükkan 
Mağaza 

• 
Dükkan 

" 
• 
• 

Mağaza 
Dükkan 

Hane 

• 

40 ()() 
40 00 
40 
40 
40 
50 
60 
20 
20 
30 
25 
30 
20 
30 
60 
25 
20 
56 
26 
75 
20 

325 
240 

50 
50 
40 

100 
175 

41 
50 

50 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin birer senelik kiraları hizalarınd• 
gösterilen bedeller üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. lhalrl~ri 2 !Hl 
ziran/938 perşembe günü saa~ ondörtte yapılacağından istcklil ıin yüzdt 

yedibuçuk muvakkat teminatla birlikte gösterilen gün ve saatıa Defterdar 
lıkta toplanan komisyona gelmeleri. 9260 13-17-22- 26 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd' 
Sosyetesinden : 
Fabrikamız mamulatı kabot bezleriııin fiatları 

"'. ~ .!i6P,,, ~ 
Aslanlı 'tit:ı z; 7r@l.. metre 725 

• • 2. 90 • 36 • 839 
Şapkalı • 4. 90 • 36 • 725 

• • 6. 90 • 36 .. 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 °1• 

zam yapılır . 
3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezih balyıısı (25) top!~ 
4- Kabııl edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamiıııı 

ne müstenittir . 9209 4 

Bağcılara , Y ayla~ılara müjde 

13- 17- 22- 29 
Encümeninde yapılacaktır. GOLEMAN • Lüks lambaları gecfyi gündüıe çeviıir . On iki sa•ır 

E - istekli olanların (18) lira S k" 
Adana C Müddei Umu- (75) kuruş muvakkat taminat mak- e iZ kuruşluk gaz yakar. 

"I" w • d buzlarile birlikte Daimi Encümene 1 Ô B 1 

mı ıgın en : müracaatları. ı SAT Ş YERi: Hükümet caddesinde mer aşeğıne 

Açık olan (20) Lira ücretli Ada· -:---~---------!13_0_4 __ I Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Ticareths~' 
na Ceza evi gardiyanlığına müna· B 9170 24 / 
sibi intihap edileceğinden isteklile- U gece nöbetçi eczane 
rin beş gün · inde evrakı müsbite
lerile Adliye t'nciiıııeoine müraca· 
atları iJar, olunur .9306 

Tarsuskapısı civarında 

Hal'<. eczanesidir 
. . 

Umumi neşrifat müdürii 

Macid Giiçlii 
Adan-a Tiirksözü ıııatbu'I 


