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Fransa Hariciyesi Tür· l Ai~tü--;ki Çek - '.Alman gerginliği 

k• • t 1· tt• ~ istanbulda ~ benzemiyor 
ıyeyı gene em n e 1 ~ Ankara:26(Tele f 

· } fonla)- Atatürk ~u 
Südetlerı şefi, Çek hükumetinden 

bir çok isteklerde bulunu~oı Manda makamlarına 
• 

emır verildi gün saat 18,30 da ls
tanbula hareket et-

Garonun Arap Ajansına vaki, 
hakikate muhalif bir beyanat. 

Paris : 26 ( A. A. ) - Türkiye 
Büyük Elçisi Fransız Hariciye Nazı-
rını ziyaret ederek Hatay meselesi 
hakkındaki teşebbüsü tamamlamıştır. 

Ankara : 26 ( A. A. ) - Paris 
Sefirimiz Suad Oavaz iJe Fransa Ha
riciye Nazırı arasında vukubuJan mü-

lakat etrafında salahiyettar makam
ların verdiği malumata göre bu gö 
rüşnıe esnasında Fransa Hariciye 

Nazırı Büyük Elçimize Beruttaki 1 

~anda makamlarına anlaşmalar hü- 1 
kurnlerinin tama men tatbikini katiyetle 
enırütebliğ edeceğini temin etmiştir. ı' 

Antakya : 25 ( Anadolu Ajansı 
Hususi Muhabirinden )- Hatay Fran• 

sız Delegesi Roje Garo Arap Ajan
sına şu hilafı hakikat beyanatta bu
lunmuştur : 

- " Jntihap serbesti ile cereyan 

etmektedir . Türkler kazanamamak 
korkusile intihabı tehir etmek isti
yorlar . ,. 

Parla BUyUk Elçlmlz Suat Davaz 

Fransa Delegesinin bu hakikate 

muhalif beyanatı Hatay mahafilinde ı büyük bir ekseriyet kazanmakta de
hayret uyandırmıştır. Çünkü Türkler 1 vam ediyorlar . 

Talebemizin kontrolü 
Avrupada okuyan talebelerimiz sıkı 

Şekilde kontrol edilecek 

Hazırlanan esaslar VekiJler 
Heyetince kabul edildi 

Ankarn : 26 ( Hususi J - Ba-
kanlar Heyeti, yabancı memleketler
de okuyan Türk talebesinin kontrolü 
hdkkındaki esaslaı ı tetkik ve kabul 
etmiştir. Muhtelif bakanlıklar delege
l~rinıJen teşkil olunan bir komisyon 
tarafından hazırlanan bu esaslar şun· 
lardır : 

·Kendi hesabına yabancı memle
ketlere gidecek olan talebeden, git· 
tiği yerde tahsil için kalacağı müd· 
detçe, varsa talebe ispekteri, yoksa ' 
elçi veya konsolos tarafından kon
trolü kabul ettiğine dair emniyet mo
kamlarınca bir taahhütname alına· 
cak. 

Yabancı bir memlekette tahsil 
edecek olan talebenin :memleketten 
çıktığının, emniyet makamlarınca ve 
Kültür bakanlığı yolu ile gideceği 
bölge talebe ispekterlerine veya gi· 
deceği memleket konsolosluğuna bil· 
dirilecek tir. 

Yabancı memleketlerde kendi~ 
he_sabına okuyan talebelere döviz: 
musad · •

1 
esı, ancak bu talebelerin talı• 

sı vaziyetleri f 
iltiJi tal b . n n normal o!duğ-unun 

e e ıspekt . 1 
tarafından ta d .k erı veya konso os 
verilecektir. s 

1 edildiği takdirde 

Kendi hes<tplarına k 
belerin tahsil müddetler~ ~yan . t~le. 

·1 .. 'I d 1 ~sas ıtıba-
rı e muması ev et talebesinin 
sil müddeti gibi olacaktır. A~::k 
hususi mazeret halinde ve talebe is
pek terinin takdir ve :asdikiyle bu 
muddet 4 sömestr daha uzatılabile

cektir. Bu müddet sonunda döviz 
izini kesilecektir. 

Yabancı memleketlerde okuyan 
t lebe?erimizi bunların toplu olarak 
bulundukları yerlerdeki elçi veya 
konsoloslarımızın bilhassa milli gün
Jerimızde tôplayarak 'ken'dılerine · ge-

reken teleinleri yapmaları ve genç
lerimizle bu suretle de yakından ıl
gilendiklerini göstetmel<!ri ve konso
losluklarda talebe işlerinin azami şe
kilde koll\ylıişlırılması temin oluna

cakl!r. 
iyi çalışmayan veya imtihanlar

da muvaffak olamıyan talebe vazi
yeti hak kında. ilgili is pek 1 er veya 
elçi ve konsoloslar tarafından ayrı
ca velisine de malumat verilec,.ktir. 

Hususi talebenin milli ve ahlaki 
vaziyetinin dürüstlüğü ve selameti 
de bunların kontrolları ile ilgili o• 
norlarca dikkate alınacaktır. 

Kamutay da 
Ankara: 26 (Telefonla}- Mecli· 

sin bu güukü toplantısında muhtelif 

kanunlar müzakere ve ka
1
)ul edil· 

miştir. Bunlar arasında muvazene ka 
nununda de~işiklik yapılması ve 57 
milyon liralık fevk~lade tahsisat ve· 
rilmesi hakkındaki kanunlarda bu'un 

makta idi. 

Nisan içerisindeki 
ithalat, ihracat 
Ankara: 26. (Telefonla) - Nisan 

ayında memleketimize yapılan ithalat 
kıymeti 14 milyon 565 bin ihracat 

kıymeti ise 9 milyon 408 bin lira · 

dır. Bu miktar geçen senenin aynı 
ayına nazaran ithalatta 6 mil 

yon 201 Lin ve ihracatta 1 milyon 

5 52 bin lira bir --arti~ vardır. • .ı - • 

Halamı 
hezeyan! 

---
Journal des Debats'ın 

Hatay intihabatı 
hakkındaki saçmaları 

Hırsla ümitetti- , 
ğimiz ekseriye- : ----------
ti bulamamışız · 

1 

.Jurnal Dll ~abat adlı Fran- ! 
siz gazetesi Hatay intihabı hak 
kmda su hezeyanlerl yumurt
lamaktadtr 

I sfceııclcrun sancağı 11 dakı i nti habaı 
mu<Jmelderirıin A11karacla uyandırdığı 
inkısarı .'w) al, halı hrı:ırda bütüıı siya 
si mt·~galelerin ön safında [,ııfurımok· 
tadır. 

Hııtırlardad. r Tki, ürk hükumetinin 
talebi ü::er;rır. ve Frarısanm mıwofa· 
kat. le, Mılletler cemiyeti konseyi. miin
telıiplcri rı cemaatlere kayıtları lıokkındcı 

cı·.ııe!re kabul ed,/en sıstemı tlidıl etmışl 
ti ve işbu tadı/den malisat da, münte
hı plere arzulanm, kendılerini muoyuen 
bir ccmnate otomatik bir şekı l1Je sokan 
dı.ni te etrıik tesirlerden ci:.ade olarak 
izh.ır etnv•.k imkciıwmı te1Tıt11İ itli. Hal 
buki b11ğiirı yeni sistem sn):t'çİr,de Türk 
c~maatı, evı•elce bo§ka cemamlere men 
sup oltııı birçok miiııtP/ıipler kuzanmış 

ve fakat buna mukabil de knıdılerini 
diğer cemaatlere kaydeuirmİ§ olan ba
::i a:.1/rrırıı kaybetmiştir. Netice itibari 
le türk cemaatı, Ankarada hırsla ümit 
edıbm ekseriyeti mutlakayı liazonma. 
mıştu. 

Uzak Şarkta 

Şanghay : 27 (Radyo) Sey· 

yar Çin müfrezderi Nankinin 24 
kilometre yakınındadırlar. 
· • · Bu ha valide biiyük harp cere-

yan: etmektedir. ... 

miştir: 
~-~,,,-..~~ 

Penbe kurt 
ınüeadelesi 

Hudutlara bir müşahit heyet 
· gönderilmesi düşünlllüyor 

Ankaraya giden heyet 
diin geldi 

Londra : 26 (Radyo) - Çek kıta 
Jarının hudutlardan çekilmesi için te- 1 
şebbüsler yapılmaktadır. 1 

Hudutlara bitaraf bir müşahit he-1 
yelin gönderilmesi de tasavvur e- ı 
edilmektedir. Bu fikir üzerinde hara· 
retle konuşulmaktadır. lngilterede l 
ayrıca bir atcşemiliter gönderecektir. 

İngiltere ddegesi stronz gizli ba· 
zı meselelerin halli için Partse hare
ket etmiştir. Oradan Berline ve Pra• 
ga geçecek tir. 

Prag ; 26 (Radyo) - Alman se
firi Çek .,tayyarelerinin iki defa Al
man arazisinde uçmalarından şikayet 
etmiştir. · 

Paris : 26 (A.A) - Pragdan alı· 
nan haherlere nazaran geçen gün Çe
koslovakya Başvekili ile Alaman e
kalliyc>tleri reisi Henlayn arasında vu· 
ku bulrn mülakalta Henlayn Südetle
rın bulunduku mıntakada inzibatın 
Südetlcr tarafından teminini istemiş. 
tir. Henlaynin bu talebi Paris ma
hafilinde endişe uyandırmıştır. 

Mıntakamızdaki pamuklarn ~riz 

olduğu söylenen penbe kurtla mü. 
cadele hususunda Ziraat Vekaleti
nin daha evvelce şehrimiz fabrika· 
cılarına yüklediği mecburiyetler Ü· 

zerinde vek§.letle temas ve müca
delen in şeklini tesbit etmek üzere 
geçen gün fabrikacılarımız toplana
rak aralarından bir heyetin Anka
raya gönderilmesine ka.rar vermişti. 
Şehrimiz pamuk fabrikacıları namı

na seçilen ve Sabri gül, Hasan A
teş ve Ahmet Mürşitten ibaret olan 
heyet ayın 23 üncü günü buradan 
hareket etmişler ve evvelki gün Zi
raat Vekaletile temasa geçerek 
dünkü ekspresle şehrimize dönmüş-

Ticaret filomuz büyüyor 
Önümüzdeki ay içinde filoumza 
daha iki yeni Gemi katılıyor 

lercM': 
Haber aldığımıza göre esas iti

barile çiğitlerin dezenfekte işinin 
het çırçır fabrikasında değil, devle
tin muhtelif ve muayyen yerlerde 
kuracağı santrallarda ve devlet 
elile yapılması kararlaştırılmıştır, 
Bu hususta alacağımız tafsilatı ay
rıc..a yazacağız. 

Yeni Gemilerimizin bir tanesi 
227 ,400 lira kıymetnde 

İstanbul : 26 ( Hususi muliabiri
mizden ) - Denizbank tarafından 

Madrid dün şiddetle 
bombardıman edildi 
3000 ölü, bin yaralı! 
Madrld: 26 (Radyo)- Bugün Madrlt mUthlş surette bombar 

duman edilmlştlr 3000 ölU 1000 yaralı vardır. elll ev ylkıl 

mı,ıır. 

Barselon: 26 (Radyo) - Asi I 
lerln şiddetti taarruzlar.na rao 
men cumhuriyetçi kıtaat muka 1 

vemet göstermekte devam edl 1 
yarlar. 

Asilerin eline geçmiş olan bir ta
kım mühim mevziler istirdat edilmiş 
tir. 

Roma 26 - ltalyau faşist parti' 

si 29 Mayısı Frankocu ispanyaya 
karşı ltalyan beraberliği için nüma 

yiş günü olarak tcsbit etmiştir. 
Bu nümayiş Musolininin Cenova 

nutkunda: 
"Biz Frankonun galip gelmesini 

arzu ediyoruz ve istiyoruz,, demesi 

Üzerine tertip edilmiştir. ' İtalyanın 
her tar:.tfında ve :Afrika<laki bütün 

müstemleke şehirlerinde o güı1 nüma 
yişler. yrıpılacaktır. Bu nıünast.betle 
Musolininin de bir nutuk söylemesi 

ve ltalyanın Frankoya karşı olan va 
ziyetini tekrar anlatması muhtemel 
dir. 

Zeytinyağı 
rekoltemiz 

Ankara ; 26 [ Hususi ] - Zey 

tin yetiştiren bölgelerimizıl en f stan

buldaki alakada l ıra gelen maluma 

ta göre; }'Urdun hemen her tarafın
da zeytinyağı istihsali işi tamamlan· 
mıştır. 

, Buna göre, bu yıl Ege mıntaka· 
sı zeytinyağı rekoltesi 25 bin tonu 

• butmt1ştur, ·· · 

"Atatürk 
kupası,, 

Güreş müsabakaları 
Yeni minder geldi 

Bu pazar günü koşu yerinde 
yapılacak olan güreş müsabakala· 
rının her zaman olduğu gibi yerde 
değil, memleketimizde ilk defa ola· 
rak minder üzeıinde yapılacağı öğ
renilmiştir. 

Çukurova güreşini ve güreşçili
ğini kurtaracak olan bu ileri hare 

ketin çok is1betli bir iş olduğunu 
ayrıca ilaveyi kayda değer buluruz. 

Ankaraya gitmek için 5 vilayet 

güreşçileri arasında yapılacak bu 

güreşlerin minder üzerinde olması 
diğer vilayetler arasında ilk hamle 

olması itibarile de Adanamızın spor 

hareketleri lehine kaydedilecek bir 
not olacaktır. 

Bu güreşl~r için güreşçilerimize 
şimdiden muvaffakiyetler dileı ız. 

lstanbul ve Nersin mıntaka1arı 
istihsalat yekunu da 15 bin ton 
olduğu tesbit edildiğine nazaran bu 
yıl umumi rekolte 35,000 ton rad · 
desinde olacaktır. Bu miktar rekol 

te eski yıllara naıaran Çok iyidi~. 

Deniz yolları icin ısmarlanan yeni va
purlarımız önümüzdeki aydan itibaren 
peyderpey gelmeğ'e başlıyacaklardır. 

Ismarlanan vapurlar büyük ve kü
çük olmak üzere üç tiptir. Bunlardan 

büyükler Amur, Hatusas ve İçdeniz 
olmak üzere üç tane olup Karadeniz 
hattında işliyeceklerdir. Beheri 5500 
gayri safi ton cesametinde ve sürat
leri saatte 16.5 mildir. Hepsinde 36 
birinci ve 86 ikinci olmak üzere 122 
yatak, bir müzik salonu, bar yemek 
salonu ve sigara salonu vardır. 

Kamaralarda ak ar sıcak ve soğuk 
su tertibatı ve salonlardaki havayı 
ısıtmak ve serinletmek için termetenkli 

tesisatı mevcutturr. Ayrıca gemilerde 
her an geminin bulunduğu mevkide· 
ki derinliği gösterir, elektrikli, oto-

matik iskandil aletleri ile son sistem 
yangın sondürme aletleri de vardır. 
Her gemide iki motör ve lüzumu 

kadar da tam teçhizatlı can kurtaran 
sandalları, 4 ambar ve 18 vinç de bu

lunmaktadır. Gemilerin beh;,ri 2'.:!7.400 
lngiliz lirası kıymetindedir. 

Orta derecede büyük olan va
purlarımız dört tanedir. isimleri Kadeş, 
Etrüsk, Tirhan ve Şalondur. Mersim 
h&ttına işleyeceklerdir. Bu tipteki va
purlarımız 3.500 gayri safi tonluk o• 

Jup, makineleri asgari 2000 beygir 
kuvvetinde, süratleri de azami 13.5 
mildir. Bunlarda bundan ev\'elkilerde 

olduğ'u gibi mil:1.ik, sigara ve yemek 
salonları vardır. Ayrıca üçer amba• 

n ve 6 şar vinci bulunmaktadır. Be
herinin kıymeti 136. 269 İngiliz lira -
sıdır. 

Küçük c~sametteki vapurlarımız 
Trak, Sus, Marakastur, ki bunlar Mar-

mara haltında çalışacaklardır .. Gayri 
safi tonajları 18000 dir. Makineler 
Turilı marka olup 3600 beygir kuvve-

tindedir. Saatt~ 18 mil süratle gide· 
ceklerdir. 

HususiyetJedni ve evsaflarını say· 
dığımız bu vapurlardan Traktan son
ra haziran ortalarında olmak iizere 

Sus, Etrftsk ve Marakas gelerek ça
lışma~a başhyacak tır. 

Adalar ve Yalova için ısmarlanan 
Suvat ve Ülev vapurlarıda bun1arrlan 
~onra geleceklerdir. 
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Şıklık para ile değil 
zevkle olan şeydir 

Bir kadın herşeyi yeni ve zarif olmak 
şartile 21 liraya giyinebilir 

NASIL .MI? 
Bunun hesabını verebiliriz 

Birçoklaı ımız şık giyinmek için 
fazla para sar fedilmesi lazım geldi· 
ğini zannederler. 

Bazılarımız da bunun yanlış bir 
fakir olduğunu bilmekle beraber, çok 
para sufdmeden na;ıl şık giyine. 
ceklerini bilmrzler. 

Şık giyinmek için fazla para 
sarfedileceğine inananlar, kendileri· 
ne nenin yakıştığını, neyin yakışma . 

dığını bilmiyenlerdir. Onlar, paha· 
lıya aldıkları bir şeyin güzel oldu 
ğuna inanmışlardır. Mesela, ı•n heş 
liraya alınan bir iskarpini ayakların· 

da taşırlarken "şıklıklarınııı. bü)ük 
bir unsurunu temin ettiklerine emin 
diıler. 

En pahalı satan bir rııağazadan 

alınan kumaşla en pabalııa diken 
bir terziye diktirılmit bir robun da 
gayet şık olduğu kanaatindedirler. 

Eldiven it r, şapka ve çanta da bu 
tarzda alınmıştır. !!unları giyip so 
kağa çıktıkları zaman da kendilrıini 
şehr: n en şık kadını sayarlar. 

Fakat şüpbrsiz çok kişi onları 
~ık bulmaz. O zaman da, bir yolunu 
getirip Üzerlerindeki elbisenin, iskar 
pin ve şapkanın fıyatlarını söylerler 
ve bu suretle •şık. olduklarını kabul 
ettirmr ye ç.lışırlar. 

Lakin, beyhude zahmet ediyor
lar; üzerler ;nde be lı<i yüz liralık eş . 

ya vardır, fakat şık d~ğiller<lir .. , 

Kumaşın rengini ve desenlerini 
de gözd intihap ettiniz mi, ucuza 
mal edect ğiniz şıklığın ilk mühim 

kısmını tamamlamış olursunuz de
mektir. 

Şim3i kumaşı s~çip dikmek ka 
lıyor. 

Bu sade, zarif kumaşa, ayni şe. 
kilde sade zarıf hir biçim gider. 
Binaeııaleyh, fazla terzi parası vere
cek d<ğils ı niz; hatla biç terziye lü 
zum yok: Her ev kadınının bilmesi 
lazım gelecek kadar biçki ve dikiş 
herhalde biliyorsunuzdur. Bu entari· 
yi siz çok güzel hiçip dikebilirsiniz. 

Yalnız, güzel bir model bulmak 

kafi. Buradaki model, işte, aradığı 
nız modeldir .. 

Elbisenizi diktiniz, bitti. Şimdi, 
sokağa çıkmak çin şapka ile :ayak· 
kabı ve eldivenle ç antaya iş kaldı. 

Şimdiye kadar g<"ydiğiniz iskar 
pin ve ş~pkalar arasında l.u roba 

gidenleri ha halde vardır. Fakat, baş 
t.n aşağı yeni olmak istiyorsanız, 

onların da ucuz ve şıklarını bula. 
biliriz: 

Bunları seçerken d e biraz evvel 
göz önünde bulundurduklarımızı u· 
nutmıyalım. Sapkanın da, iskarpinle 

rin de pratik olması lazım; kırda, ba
yırda giyeceğiz. Ayni zamanda şık 

olmalı: Şehirde de ca Jdeye onlarla 
çıkacağız .. 

fllrb3ıft 

~ .................. • ... - ............................. ı ....... ııııiim_, 

At koşuları 

Kayit ve kabul muame
lesi dün ikmal edildi 

Pazar giinü şehrimizde yapılacak 
olan Yarış ve lslab Encümeninin 
tertibettiği koşulara girecek olan 
hayvanların kayit ve kabul muame 

lesi dün akşam ikm1I edilmiştir . 
Bu koşulara kaydedilen Tay, At 

ve Kısrakların yekun~ 19 dur. Ko 
şulara öğleden sonra saat 16 da 

başlanacaktır . 

D:inkü fırtına 

Dün şı· hrimizde saatlarca d evam 

eden oldukça şiddetli bir fırtına 

olmuş ise de biç bir tar•fa zarar 
yapmamış, yalnız ortalığı toz ıçe· 

ı isinde bırakmıştır. 

Şehirler arası yo\cu 
nakliyatı meselesi 
Nafıa vekaleti tarafından vila· 

yellere gönderilen bir tamimde şe· 
birler arası yük ve yolcu nakliyatın 
da kamyonların tabt-ı köprülere ya 

kacaklarıtalıribatın önüne geçmek 

ıçin tedbir alıııacaktır. 

imtihan günlerinin 
değiştiği asılsız 

Bazı gazetelerde Kültür lıakan 
lığının tesbit ettiği imtihan günlerinin 
bakanlık tarafından değiştirildiği ve 
imtihanlara onbeş hazirandan itiha 

ren başlanacağının muvafık görüldü 
ğü yazılmıştı. 

Aliikadarlardan yaptığımız tah 

kikata göre haberin yanlış olduğu 

anlaşılmıştır . Okull:ıra ve kültür di 
rektörlüğü ne bu hususta Bakanlık 

ta rafından ver ilmiş tıiçbir emir yok 
tur. 

z·RAi F AALiYETı 
Amel1e haftalıkları yükseliyor 

Şehirde amele faaliyeti 

Dün Adananın pazaıı olmak 
dolayısile şehrin muhtelif yerlerinde 
bilhassa Kalekapısında büyük bir 
amele faaliyeti göze çarpıyordu. 

Elcibaşılar; amdel'f arasına karışı 
yu ve ucuz amele tedarikine çalışı 

yordu. Fakat bütün gayretlere rağ 
men amele ücretleri geçen haftakine 
nazaraıı bu hafta daha çoktu. Ve 
her amele de sanki aralarında söz 
lcşmişler gibi santim aşağı inmiyor· 
!ardı. ihtiyacı göz onünde tutan çift. 
lik sahipleri ise çar naçar isteni· 
len fiyatta ve lüzumu kadar ameleyi 
tutuyor ve kamyon! ;rJa köye sevke· 
diyordu. Bütün bu ücret yüksekliği· 
ne sebep olarak bu yıl bu mevsim. 
ae amelenin geçen yıla nazaran da 

ha az olduğu gösteriliyor. Fakat 
Bugiinlerde civar viliyetlerdc;n ge· 
lec~k çok m;ktarda amele ile ücret· 

!erin de düşeceği söyleniyordu. 

lik sahiplerine ait olmak üzere 
tutulan ot döğen ameleye hafta. 

lık olarak 250 300 kuruş verilirken 

bu hafta 400 420 kuruş verilmiştir. 
1 Kızak amelesi ise 500 kuruşt ... n 

G •çen hafta yemekleri de çift· 

ZABIT ADA: 1 
Yaralamalar 

Belemedik istasyonunda bekçi ali 

Kurdoğlunun orada oturmakta olan 
Şerif oğlu Ziyaettin ve ennesi Sab 
riye ile kavga ederek bunlardan Zi · 

yayı sopa ve kama ilr döğüp göksün 
den yaralayarak kaçtığı; Hacrlar kö 

tutulmuştur. 

Köylerde, tarlalarda 
Köylerde, tarlalarda büyük faa

liyet göze çarpıyor. Bir taraftan ot· 
lar döğülüyor, diğer taraftan buğ 

day ve arpaların hemen büyük bir 
kısmı tamamen biçilmiştir. 

Borsada 
Borsada pamuk alım ve salım 

muamelesi durgunluğunu muhafaz~ 
etmektedir. Yalnız son günlerde 
Kayeseri bez fabrikası şehrimizden 
100,000 kilo kadar pamuk satın 

~alnııştır. Muhtelif cins pamuğun ki
losu 24,5 25 arasında satılmaktadır. 
Arpa mahsulüne ise istek fazladır. 
Kilosu dün 3 kuruş 5 para ile 3 
kuruş 7 paradan satılmıştır. 

Cumhuriyet Müddei 
Umumisi 

Cumhuriyet Müddei Umumisi 
Ahmet Tevfik Şatır ; birkaç gün· 
denberi rahatsız bulunduğundan va 

zıfesi başına gelememektedir . Ken 

disine biran evvel iadei afiyet etme 

sını dileriz. 

Kültür Direktörü 

Güzel ve şık giyinmenin fa1.la 
paraya b1ğlı olmadığ nı bilenler ise, 
ekseriya nasıl g iyineceklerini kesti· 
remezler. Daha doğrusu, onlarda da 
ötekiler gibi, malın fiyatı yine lıir 

sabit fikir halin-ledır. Birinciler: 

Hasır Şlpka bu elbiseye gidecek 
olan en muvafık şapkadır. Bunun ! _____ , ________ _ 

yünde oturan Halil oğ !u Yusuf köse ile 
cemil oğlu Hacınında arabaya yol 
vermemek meselesinden çıkan kavga 
da ayni köyden Hamza oğlu Hacı 
yı kama ile vucudunun muhtelif 
yerlerinden yaraladıidarı ve suçlula 
rın takip edilmekte oldukları vılaye 
te verilen raporlardan anlaşılmıştır. 

Bir çoban gölcüden 
boğuldu 

Kültür Direktörü Ekrem Gürsel 
yan ında ilk Tedrisat Müfrttişlerin 
den Mustafa Asım olduğu halde 
mekteplerde ttftişlerde bulunmak 

üzere dün Ceyhana gitmiştir . 

rengini de elbisenin kumaşındaki en 

kvyu renkten intihap edeceğiz. Me· 
seli, emprim ' yünlü mavi üzeı ine 

açık penbe çiçekli ise, şapkanın ren· 
gi mavi olacak; kırmızı üzerine sarı 
ise, şapkamızı kırmızı intihap edece 

giyinip sokağa çıkabilirsiniz. 
Fak at sokağa çıkmadan e . vel, 

durun bir keıe masrafınız ne, bir be. 

sap edcli ııı: 

Lira K•·ruş 

Ücretler verildi 

Ddterdarlıkça ücre~li memurların 

Mayıs mal'şları tamamen verilmiştir. 

1 

- Bunu ben pahalıya aldım, 

şıktır! Dedikleri gibi, ikinciler de: 
- Bunu ben ucuz aldım, güzel 

değildirl Derler ... 
Şüphesiz ki, ucuz alınan şeyler 

içinde, hakikaten çok feııaları ve 
ç irk inleri vardır, - pahalı alınanlar 

arasında da hakikaten güzel ve şık 
lann bulunabileceği gibi. Fakat, na 
sıl pahalı mal arasında hakikaten iyi 
ve güzelini tdrik etmek lazımgcli · 

yorsa, ucuz malların da güzelini ve 
hakıkaten şık duracak olanını seç· 
mek icabeder. 

ğiz, 

iskarpin için biç düşünmeye lü· 
zum yok: iskarpinlerin de kumaş ol. 

ması lazım . Ş ı pkamız mavi ise bun 
lar da mavi veya biraz daha koyu 

Rop 
Şapka 
Çanta 
Eldiven 

7 
2 
1 

2 

50 
50 
50 

Hamdilli kö}ünde sığır çoban 

lığı yapmakta olan Emin adlı birisi 
nin köy cıvarında demir yolu köprü · 
sünün altına bi • ikmiş olan su biri 
kintisine düşerek öldüğü ve bunda 
bir kast o!up olmadığının tahkik e · 
dilmekte olduğu verilen rapordan 
anlaşılmıştır. 

Osmaniye ceza evinden 
bir mevkuf kaçtı 

Yeni köy okulları 

Maarif vekaleti bu sene birçok j 
yerlerde yeni köy okulları açmağa 

karar vermiştir. 1 

Bunun için de alacağımız şeyle· 
ri evvelden düşünüp taşınuak ka 

radaştırmak lazımdır: 
Mesela bir entari yaptıracağız 

Seçe~ğimiz kumaş her cihetten iyi 
ve güzel olmalı. iyi olmak tarafını 
gözdrn geçirelin : Şimdi yaz; enta 
ı iyi sık sık yıkamak ister. O halde, 
yıkanılır, ötülenir cinsnen olm lı . 

S ı cak havalarda gireceğiz: Ka 
im olup terletmemesi, ayni zamanda, 

pek ince olup vücuda yapışmaması 
lazıı:ı. Sokaklar, yollar tozlu; toz 
kapmaması lazım. Güneş altında 
dolaşacağız: rengini atmama~ı la 
zım ... 

Bu vasıflardan birçoğunu bazı 
kumaşlarda hep bir arada bulmak 
kahil değildir. Bazı bu'.duğumuz ku 
maşlar da bizim "ucuzla şık. pren 

sibimize uymuyor. 
Fakat, hiç aklınıza gelmiyen ba 

sil kumaşlar var ki, aradığınıü va 

sıfların hepsini kendinde toplama k· 
tadır. Ueuz olmak vasfını da onlar 
dan başka hiç birinde bulamazsınız: 

su, lacivert olmalı. 
Eldivenlerinizi de deri yerin<", 

ipek olarak intihap edeceksiniz. Çan· 
tanız da kumaş olacak. Hatla bunu 
siz de kendiniz evde biçip dikebilir. 
siniz. 

Şi rııdi bütün dbisrniz hazır. bun
lara gidecek çorabı da aldınız rnı, 1 

Çorap 1 50 
iskarpin 6 50 

21 50 

Bu yirmi, yirmi bir lira ile emin 
olun ki yüzlerce lira sarfedeı ek gi· 
yinmiş, fakat üzerine. yakıştırmasını 

bilm iyen bir kadından daha şıksı
nız .. 

Ü ;maniye ceza ev;nde kız kaçır 
maktan mevkuf Bahçenin çamiçi kö 

yünden Ali oğlu Hasan adında biri 
sinin gardiyanların gafletinden istifa 
de ederek kaçtığı ve kacağın ehrm 
miyetli surette takip edilmekte ol 

Juğu vilayete bildirilmiştir. 

Ynl nefrlyat 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 87 inci sa

yısı çıkmıştır . Bu sayı çok güzel 
yazılarla ve resimlerle dolu bir hal 

dedir. Çocuklarımıza tavsiye ederiz. 

r------------------------------------.....;.------------------------------~~~~~~, 

B undan tam kırk s· ne ev Vefalı zevce tiğinin. ihtiyarladığının farkında de 
vel , lngılterenin bir · ı ğı . 

ş e hrinde, bir adam bir ----Clll---------..----•• Zavallı kadın ısrarı, ricası ve 
dmbire ortadan kayb 

yalvarması üzerine ev sahibi evi sat 
oluyor. Kansı, çalı , lığı fabıikadan k ırak yatmıştır. Eğ · r kocası gece lir Fakat brkl • miyec~k biri vardır maktan vaıgrçiyor. Bunda belki 
ge lip kocasını evde Lulanıayınca , g elirse, kapıyı a çı k bulsun, girsin ki, o da ev sahibidir. 

kadının ricasından ziyade, teklif et· 
beklemeğe başlıyor, ve o beklryiş diyo:. Ev sahibi evi satmak niyetinde ti&'i para rol oynamıştır . 
bugüne kadar devam edi>or. Fakat ya adam gece gelir de dir. Alacak olan adam da evdrn Kocasını bekliyen kadın evin ki . 

Edvard Spenser · · d k' bu karısını bulamazsa ? Belkı' yatak kiraCl}I çıkarmak ve tek başına ken. d ısmın e ı rasını iki üç misli vermeye razı ır; 

da n Olduğunu 1• b"t- odasının nerede oldut.unu unutmuş· disi oturmak istiyor. d a mın e po ıs, u un & tek kocası gel iği zaman onu bu 
tahkikat~ rağmrn rııtydana çıkara· tur . Vaziyet ken :l isine bildirildiği za. evde bulsun 1 
mı yor. F akal Spenserin karı~ı. ko Spenserin karısı bu düşünceyle, man Sp•nseıin karısını bir telaş alı· Ev sahibi de, kadının, ömrü ol· 

casının geleceğine emin olarak bek · yatağa da girmemiş, kırk sene ge yor : dukça bu evde oturarak böyle faz 
liyor. celeri bir karıapeye uzanarak uyu - Bu evden nasıl çıkarım ben? b kira vereceğini, bundan da, daha 

Bir g iin, iki gün, üç gün, koca- mnştur. d iyor. Kocam geldiği zaman !ı.eni fazla kar edec!ğini anlıyor, evi sat · 

sını : Kadın, kocasının gelecrğinden lurada arı ac l k : Bulamazsa olmu. maktan vazgeçiyoı. 
• Bugün gelecek, bugün gele h r g ce adeta o kadar emindir ki Hayır, çıkamam.. Kadın, hakikat.n, öm rü oldukça 1 

cek • d.ye bekliyen kadın bunu ken ona geldiği zaman SO)Unsun diye, Kadının bu lıalirıe herkes gülü· kocasını bekliyor. Fakat kırk sene· 

dine öyle adet rdiniyor ki, kocası temiz çamaşır hazır bulunmaktadır. yor. Krrıdi sile alay etmeyen yoktur. den fazla beklemesine ecel mü.,a3 
için • gelmiyecek • diye düşünm<"sİ Bu çamaşırlar da, bo~çasında, knk Hatta deli olduğuna hükmedenler de etmiyor ve Edvard Spenset.:ı 
kabil değildir · sene onunla beraber b eklemiştir.. çok, Çünkü, kadın: karısı geçen gün. kırk senedir ko 

Kadın, bu kırk sene zarfrııda Çamaşırlar ve sadık kadın belki " Kocam gelecek 1 • diye o ka- casını beklediği evde. maalesef, ko 

g r cd eri sokak kapısını aralık hıra kocasını böyle kırk sene bekliyebi· dar emindir ki, aradan seneler geç cası henüz gelmeden ölüyor. 
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On beş yaşında bir hiz
metçinin marifetleri 

Selanikte, kibar bir ailenin ya· 
nında hizmetçilik eden 15 yaşında 
bir kız var, Jorjiya. Çok güzel bir d 

ı . 
kız ... Bir gün, ev sahine, hizmetçinin ra 
baştan çıktığını haber veriyorlar. 
Hizmetçi kızın birçok aşıkhrı oldu. 
ğuna dair şayialar çıkıyor. Ev sahibi tı . 
nihayet hizmetçisini bir doktora da 
muayene ettiriyor •. Doktor bu şayia· 

e 
!arın yalan ölduğunu fenne dayana 
rak kat'i bir lisanla bildiriyor. 

Bir müddet sonra hizmetçi efen· gı 
dı 

disinden ayrılıyor, başka bir eve 
Va 

kapılanıyor . Fakat aynı tarihte ay · 
ti 

rıldığı evde 9000 drahmi b:r para k 
da, yok oluyor. 1 olise haber veri· l 
yorlar, Şüpheler tabii genç hizmet · h 
çinin üzerinde ... Kızı yakalıyorlaı. 

t 
Üzerini arıyorlar. Para bnlunmuyor. 
Başka bir maddi delil de yok. Po 

lis bırakmaya mecbur oluyor. 
Bir kaç gün sonra kız bastalanı 

yor. Doktorlar karnın aşoğı 1 ısmın · 
da bir intan olduğunu söylüyor ve 
derhal ameliyat yaplmasıııa lüzum 
gösteriyorlar. Ameliyatı yapan rlok· 
torlar Joıjiyanın kiz vlmadığını 
tesbit ediyorlar. Kayıp paralar da 

bu sırada bulunuyor. 
Sırrının meydana çıktığından 

öfkelenen kız 3 senedeııberi müna· 
sebette bulunduğu elli kadar erke· 
ğin ismini polise haber veriyor. Bun· 

lar arasında ilk defa kendisıni mua 
yene edip kız olduğuna dair rapor 
veren doktorun ismi de vardır. 

Elliye yakın suçlusu olan bu 
heyecanlı maceranın yakında Selanik 

ağırceza mahkemesinde davası gö 

rülecek. 

Filler nasıl çalıştırı
lacak ? 

H indishnda Travankore yerli 
bükiioneti mukaddes filierin çalıştr 

rılma şutlarına dair bir ferman çı 
karmıştır. Bu fermanın çıkartılmasın' 
sebeb büyük rahiplerin mukaddes 

rahiplerin mukaddes filleri istismal 
etmekte olmalarıdır. Hahiplar bu 
hayvanları yalnı dini merasimde ve 
yürüyüşlerde kullanmıyorlar. Saal 
hesabiyle çifçilere ve tüccarlara ki· 
ralıyorJ,, . Zavallı mukaddes hay 

vanların yük taşımaktan ve çift sür · 

mekten canları çıkıyor, 
Yeni fermand göre hiç bir mıı 

kaddes fil bir güu i ;:erisinden 12 ~' 
atten fazla çalışmıyacak ve 16 ki· 

lometreden fazla yol yürümüye 

cektir. 

Esnafın muayenesi 
b 'r haziranda başlıyor 

Esnafın sıhhi muayenderine ö· 
nümüzdeki ayın birinden itibaren 

başbnacaktır. 
Esnafın üç ayda bir yapılan 

mua ıenelerinin bu yıl birinci ve e· 
saslısı olduğundan belediye za\ııt• 

memurlarına sıkı direkt ifler vt rnı ; ş· 

tir. Muayenelere 1 hazira11 günü be· 
lediyc sıh!ıat ınüJürlüğünıle başlJ· 

nacaktır. Muayeneye i,tirak etmeyİI' 
cüzdanını, tastik etıirmiyen esnsf 
yapılacak araştırmada meydana çr 
karıldığı takdirde sanattan menedi 

leceği gibi ağır cezalara da çarptı 

rılacaktır. 

Hakaret ettiğinden 

Mehmet oğlu Mustafa adındı 
birisinin evinde kiracı olarak otur· 
makta olan Hatice adlı bir ka lın 
hakaret etliği şikayet ed ildi ğinde~ 
takibata başlanmıştır. 

Müvezzi alacağız 
Bir müvezzi ve bir badrme 

alaca~ız. matbaamız~ nıurı caat. Basma, emprime yünlü veya çiçeklı 

k hn ... 
- __.. ....___ ___ _ 

.,,..~~---.. ------~--~ .... ·~---~--.._~ ....... -- -~ 
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Esrarengiz ev 
f'lll----. ............ ı~-----~·-~_:-.n~*~~-\ı--• 

500,000 parçadan 
mürekkep para 

koleksiyonu 

Moskova : 26 ( T• ) - Le. 

Seyhan defterdarlığın- 1 
dan: iki Buçuk saat Mü temadi Kahkaha ...... . 

Katıla, Katıla Güldürecek Taklitli Büyük Komedi ..... 

Asri Sinema 
ILt? öyümüzün dışında ha 
~ rap bir ev vardı, bura 

ya "Perili ev,. diyoftar 
dı, Ki:nse lmrada korkudan otu· 
raoııyordu. 

famış ve ilerilere do~ru dörtnala Si• 

vışmı~tı. 

Bu sıçrayan şey, lcurşuni renkte 
bir köpeti. 

ningradda EJmitaj müzesinde 500QOO 
parçadan mürekkep çolt ze11gin 
ve gt"nİş bir para ve madalya ko
leksiyonu vardır . 

Şartnamesi vechile Yumurtalık 
dalyanının balık avlama hAkkile ba 
lık rüsumu 7500 lira muhammen be. 
del üurinden 938,939,940 ıenele· 1 
rinde kapalı zarf usulile artırmağa 
çıkanlmıştır. 316;938 tarihine nıüsa
dif Cuma günü Saat on altıda Cey 

han Malmüdürlütünde toplanc.cak \ 
Kemisyonca ihalesi yapılacaktır. Şe · 
rait evvelki ilanın aynıdır. lsteklile· 
rin teklif mektuplarını muayyen sa. 
ttan bir saat evveline kadar Komis 
yon Reisliğine vermeleri ve Şartııa· 
mesini görmek istiyenlerin Mahalli 
Malmüdürlüpne müracaatları ilin 
olunur. 

Bu Akşam 
Sayın müşterilerine + ROMEO VE JULl}f'E rlN + Btraktığı Hüznü 

giderecek ve bu güne kadar seyredilen komik1eri gölgede bırakacak ilca· 
dar kudretli Türkçe Sözlü ve Taklitli Eğlenceli Neşeli - Zevkti -Sevimli 

bir şaheser daha takdim etmekle tevali eden Muvaffakiyetlerine 
yeıfı bir zafer daha yazıyor. Seni büyük bir tcc,. ;süs sarmış 

tı. mutlak o evi gezmeli idim. 
Bir gcct", herkesin uyudtığu sırıı 

da, kız kardeşimle birlikte "Perili ev. 
t d<>tru yürümctc başladık. 

Beş on dakika sonra eve vardı 
iıınıı zaman, önce bahçe kapısının 
dışında durduk. Güzel bir ay ışığı 
~ardı. Bahçe kapısının paslı bir reze 
uzerindc durduğu görülüyordu. O 
kadar ki açtıiımız zaman gıcırdadı, 
Hafıf bir rüzgar esiyor, yapraklar 
hışıldıyordu. Bundan başka, ortahkta 
lanı bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

. Esrarengiz evin bahçesine girdi 
'-ı . 
.a ınız. vc.ıkt, kız icar Jeşim sordu: 

- Şimdi ne yapacağız? 
-Bilmem, dedim. Ne yaJ?alım? 
- Eve girelim! 
- Pekala. Sen gir, bt"n arkan 

dan geliyorum. 
- Hayır. Evvela sen gir! 

. .Nihayet' evin kapısına dojru 
bırlıkte ilerledik. Büyük bir ihtiyatla 
Yürüyorduk. Kız kardeşim de benim 
gibi, şimdi bir asabiyet içindeydi. 
Etrafta ufak bir gürültü olsa, heye 
Canla bakıyor, duruyor, dinliyor. on 
dan sonra ilerliyor, 

Kapı önüne gelmeden ·az öncf', 
)'ana saptık .. Evin yan penceresinden 
içeriye bakmak istemiştik. 

• 
Bir i"i adım yürümüş, rürüme · 

rrıiştik ki, kı:r. kardeşim apansı,zın 
d r'u 

- Bak dedi. Evin içerisindeki 
1fıtı görüyor musun ? lçerde birisi 
varl. 

Birkaç dakika öylece kaldık. 
Sonra cesaretimizi toplayarak pen
cereye biraz daha yaklaştık. 

Kardeşim şimdi, tamamen şa
şırmış bir halde: 

- Acaba bir sihirbaz mı? di· 
Yordu. 

- Budalalığı bırak. dedim. Si 
hi bazlar ışılı :ne yapacak? 

Biraz daha sokulduk. 
Boş odasının bir köşe!ıinde, ih 

tiyar bir kadın görülüyordu. Parça 
parça elbiseler içerisinde göriinen 
bu kadın, bir ocağın yam başına o 
turmuş, kendi ktndine bir şeyler mı· 
rıldanıyordu.. Çirkin bir kadındı. 
Yüzü bumburuşuktu. 

- Galiba hasta, dedim. 
Kız kardeşim: 
- Sanki ölecek, cevabını verdi. 
Bir lahza birbirimizin yüzüne 

baktık. Sanki ne yapacıtımıZJ k&rar. 
lattermak iatiyordulc. 

• 
Kız lcardetim bundan ıonra: 
-Belki de yardıma ihtiyacı var 

dır, dedi. 
- Evet, dedim. Bakalım kapı 

açık mı? 

Biz kapıya yaklaşırken. yür<"ği 
nıizi hoplatan bir ses işittik. Önce 
bu aeı, bir iniltiye benziyordu. Son. 
ra can çekişen bir a:iamın çırpınma 
lannı andudı. Adeta yeri tırmalıyor. 
du. Fakat biraz daha dinlediğimiz 
zaman bu . 

. ' sesın ve Lu hrmalamala-
rın msan sesine bcnzeın d't' . .. 
dük. Bu sesler, adeta te ı kıml ~olr· 

. k arna arıy e 
yerı azı yan ve uluyan bi ._.. . 

. b r "opcğın 
scnıne enzemetc başlamıth. 

Bu esnada ikimiz de oldutumuz 
yerden geriye sıçradık. Ziıa, az ön 
ce baktığımız pencereden Lir ıcy 
hızla fırlıyarak, çayırın üzeriı.e at" 

• 
Kardeşimin kolundan tutarak: 
- Derhal içeri girelim, dedim. 

Zira, bu köptk zavallı kadına sal
dır di gali bal. Zavallı kim bilir.şimdi 
ne haldedir? 

Ve kapıya abandım. 

Kolaylıkla &ÇJldı. 
Şimdi ikimiz de korkmuyorduk. 

Yalnız iı.tiyar lc:adını düşünüyor, o 
nu, uğradıAı herhangi felaketten kur 
tarmağı istiyorduk. 

Sokak kapısından sonra, oda 
kapısını da açarak içeri girdik. Fa· 
kat içeride gördüğümüz manzara bi 
ıi dehşet içinde bıraktı, ar evvel, 
dışardan gördüjümüz ışık ~imdi sön 
mü~tü. Ancak ay ışığının soluk ziya· 
sı vuıuyordu. 

Kadınının bulunduğu köşeye dog 
ru ko.ştuk. Fakat az evvel orada li· 
me lime <"lbiseler içirıde gördüğümüz 
insandan eser yoktu. Onun yerine 
küçük küme halinde birtakım kum•ş 
parçalan görülüyordu, 

Kardeşim korku içinde lıaykır~ 
- lhti/ar kaeıa, bir köpeğe dö 

nüp kayboldu!... Kaçalım! .. Burası u· 
ğursuz bir yer!.. 

Ve bu ~ığlı~ı müteakip beni yap· 
yalnız bırakarak dışarıya koştu. 

Arka11ndan da ben çıktım. 
Bış.ımızdao geçtD bu vakanın 

bilcayesi hala köylünun Clilinde dola· 
şır. 

Fakat o zamandanberi daima 
düşünüyorum: Aceba o itte, o a· 
caip evde ger~lden bir acube gör 
müş mü "idik.. Yoksa, gördüğümüz 
şey; garip ışıklaıın biı birıne karış

ması içerisinde kendi hayal ve ku· ' 
runtumuzun bir aksinden ibar. t mi)· 
di?. 

Alsaray ::d~·· 
Bu akşam 8,30 da 1 

iki şaheser fılmden 111ürrkkep 
bir proğram 

- 1 

Coşkun Süvari 
Oynayan : -BOP AbLEN -
Fevkalade eğlenceli sergüzt>şt filmi 

- 2-

Romeo Jüliyet 
Oynayan: NORMA ŞERER 

Rumeo Jüliyet ve 
bombalar yağarken 

9314 

Adana Ziraat bankası 2 
numaralı ç1rçır fabrika
dan : 

T. C. Ziraat Bankasının Adana. 
daki 2 numaralı çırçır fabrikasında 
çalıştırılmak üzere 3 tenekeci ile 3 

dır. Bilgi ve ustalıklannın derece· 
lerine göre dolgun ücret verilece 
ğinden talip olanların mezkür fab
rika direktörlüAünc müracaat eyle. 
meleri ilin olunur.9311 3- 3 

Tan • 
sıne~ 

Bu koleksiyonJaki paralar ara 
sında en mühimleri, Milattan evvel 
8 inci ve 7 inci asırlara ait eski Yu
nan paraları, altın ve gümüşün ih· 
tilatmdan vücuda getitilmiş •Elek 
tra. lor, Büyük lıkender ve babası 
Mekedonyalı Filip zamanlarının pa· 
raları ve Bizan , Suriye ve Part 
Krallıtı paralarıdır • 

Sovyet paralan koleksiyonu da 
pek enteresandır . Burada Sovyet 
altın çervonetz'ı ve zengin bir ka
ğıt para koleksiyonu vardır. 

18-27 9287 

Seyha • sulh 1 inci hukuk 
hakimliğinden: 

Dosya No: 938 114 
Adana inhisarlar vekili avukat 

Kemal Çelik tarafından Misiste mu· 
ltim topal Hasan oğlu Ali aleyhine 
açılan alacak davasının Adana sulh 
birinci hukuk mahkemesinde ) apıl
makta olan duruşmasında vaki ili 
nen tebliğata rağmen müddt'ialeyh 

=--------------....,;-------------------------------~ 

üç ahbab çavuşlar 
-------------------~----..~-----------...-!--.,.: Oyna) anlar: 

Markse kardeşler ( GlROŞO-CtCO-HARPO ) 

Ve hunlara Refakat e en + TARZAN + filimlerinin Kahramanım 
unutulmaz Sevgilisi ( MAUREN O'SULLlV AN ) n 

+ ATEŞ BôCEGl + şah serinin maruf tenörü 
ALLAN JONES 

Ayrıca : En Yeni Dünya Havadisleriri 

Fırsatı kaçırmayınız Bütiin ke ierl•rinizi U ıutturacak' 
Bu şaheseri mutlaka görünüz. • 

Bu koleksiyonun madalyalar 
kısmında ise, 14 üncü ver 15 inci 
asırlarda ltalyan sanatkar Antonio 
Pisanonun bastığı ilk madalyalar • 
16 ıncı asırda Benvenuto Cellini'nin 
eserleri ve 15 ve 17 ıncı asırlar sa 
natkirları Leone Leoni ve dürer ile 
19 uncu asıra Şaplenin ve sairenin 
çok güzel surette bastıkları ma· 
dalyalar mevcuttur . 

mahkemt"ye gelmemiş oldugundan 1 Telefon 
ilincn gıyap kararı teblirine, muhake 

Locarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Asri 

Ayrıca bu Koleksiyon içinde , 
Sovyetler Birlitinde basılan bütün 
madalyalar da teşhir edilmektedir. 
Bu arada,büyük Rus füyologo Pav. 
lov'un ölümü münasebetile, Puşkin, 
Rustaveli ve sairenin Jübileleı i n.ü· 
nasebetile basılmış madalyalar var· 
dır . 

9315 
mc~n29ha~ran938 ça~amba günü ' ~------~---------~~~-~~-~~~~11 
ısaat 9 a talikinn karar verilmiş ol· '-·----..-
ınakla müddeialeyh mezkur gün ve -----------------------

saatta mahkemeye gelmediği veya 2 9 M 938 
tarafından bir vekil göndcıilmediği ayıs pazargu··nu·· 
taktirde hakkinda verilen gıyap kara 

Ayni koleksiyon dahilinde Scv
yetler Birliğinde son seneler zar 
fmcia takılmış olan 300 e yakın ma· 
dılya da vardır.Lenin,Kızıl Bayrak, 
Kızıl Yıldız ve saire nişanl~mıa da 
ayı ı hususi vitrinler tahsis olunmuş· 
tur . 

aya 

Lambalı 

Müraca4lt 

Rı~a Salih Saray 
Bebr-kli kilise aokak No 11 A 

9146 
e o 

rı bittastik muhakemel'İnin gıyabında 
devam edeceği tebliğ-.;makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur. 

9321 

Adana Asliye İkinci 
Hukuk muhakemesinden: 

No: 

1601720 
Adanın Sucu Zade" mahallesinde 

oturan lsmail kızı Medinenin Ômer 
otlu yapıcı Ali aleyh ne Adana Asli
ye ikinci hukuk mahkemesine aç\ığı 
boşanma davasının muhakemesi ne 
ticesiedc müddeialeyhin ikawetgahı 
meçhul olduğundan gayıbında bo· 
şanmalarına ve kab.ıhatli olduğu an· 
laşılan müddeialeyh Alinin tarihi hü
kümden itibaren bir sene müddetle 

Aharla rvlenmtmesine ve masarıfı mu 
hakemeninde kendisine tahmiline 
17112 'J37 tarihinde karar verilmiş
tir. işbu hiiküm hülasasının bir nu· 
sası divanhaneye asılmış oldutu ilan 
olunur. 9327 

Koşu yerinde 

İlkbahar At koşularının 
VE 

sonuncusu 

5 Vilayetin güreş birincilerinin iştirakile de senenin en mühim 

Güreş müsabakaları 
Niğde , Maras, Antep, Mersin ve Çukurovanın 
Namlı Pehlivanları arasında yapılacak olan bu güreşleri muhakkak görünüz! 

Bu güreşlerin galipleri Türkiye güreş birincilik müsaba-

kaları için Ankaraya gönderilecektir . 

Ankarada da birinciliği kazanan bölgeye 

"Atatürk,, ün koyduğu (Al-
tın Kupa) verilecehtir. 

Koşu yerinde : Güreşlere sabahleyin saat 

saat 16 da başlanacak tır. Bu fırsatı kaçırmayınız. 

dokuzda ; koşulara da 

27-29 9326 

1 
--------- Seyhan sulh 1 inci hukuk Adana sulh ikinci hukuk 

D;amatik büyük bir filın 

< Tan Sineması ) 
Bu akşam 

Yegane Trajedi Artisti 

( Sylvia Sidney ) 
Taıafından calıbi dikkat bir tarzda yaratılan müessir, içli ve 

kuvvetli bir mevzua sahip 

(Yaşamak hakkımdır) 
lıimli fevkalade bir süper film takdim ediyor · lstirap çeken bir kadının 
feci maceralarını ve sevgilisini ölümie bile yalnız bırak·uıyan bir maşuka 
nın hayatını seyretmek isterseniz bu müstesna filmi görünüz. Bütün sey 

redenler üzc:rinde unutulmaz izi-er bırakacaktlf. 

Rejisörü : ( FRITZ LA.NG) 

ita veten : Yeni ve güzel bir MIKl MA VS 
Pek yakında : 

FRED ASTAIR - GINGER ROGERS 

( Filoyu Takibedelim ) filminde 

~u ak.§~!D • • 

9324 

_(Yaşamak 

hakimliğir~den: mahkemesinden: 
Dosya No. 938 120 No: 409 

Adana inhisarlar vekili avukat 
Kemal çelık tarafından Yarımca kö 
yünden Hasan Hüseyin oğlu Hulusi 
aleyhine açılan alacak davasının 
Seyhan sulh birinci hukuk mahke
mesinde yapılmakta olan durusmasııı 
da Müddeialeyh Hulusiye evvelce 
davetiye tebliğ edildiği halde malı. 
kemeye gelmemiş bilahere namına 

çıkarılan gıyap kararına mübaşir ta 
rafından V<'rilen m<"şruhatta göste
rilen adreslarde bulunmadığından 

tebliğat icra edilemediği anlaşılmış 
olmakla ilanen gıyap kararı tebliği· 
ne ve muhakenıenin 29 6 938 çar· 
şanba günü saat 9, 10 a talikine 
karar verilmiş olduğundan mezkiir 
gün ve saatta müddeialeyh grime. 
diği veya bir vekil tayin ederek mah 
kemeye göndermediği takdirde hak· 
kında ittihaz olunarı gıyap kararı 
bittasdilc muhakemesinin gıya • 
bmda cereyan edec<'ği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 9322 

Devlet demir yolları idaresine 
izafetle vekili avukat Fahri uğurlu 
ile Sa~hiye mahallesinden Süleyman 
oğlu Aıif 'e hacı oglu Mustafa ara 
sında mütehaddis alaôak davasının 
cari duruşması sırasında müddeaa· 
leyhlerden Aıifin tebJiğatı kanuniye 
yeye rağmen geloıediğinden ilanen 
gıyap kararı çıkarılmasına ve muha·' 
kemenin 18 6 938 tarihine saat 10 

' 
20 talikine karar verilmiş olmakla 
nıüddellaleyh Arifin mezkur gün 
ve saalta bizzat gel nedigi veya bir 
vekil göndermediği takdirde muha 
kemenin giyabında devam edeceği 
tebli~ makamına kaim olmak üzere 
iiao olunur. 9328 

Zayi tastikname 
Adana e!'kek lisesi dökuzuncu 

sın fmdan almış oldnğum tastikna-
memi zayi ettim. Yenisini alacaV°'• 
dan eskisinin liükmu .olrn.dığını ilin 
ederim. 

80 Numaralı Ömer oğlu 
CAFER 

9326 



et 

Adana Belediye Riyasetinden : 
T.C. KARAR 7/2/938 

AD ~NA BELEDlYESf 
D. Encümen 

No: 206 

Ôz: 83160 metre murabbı 
tarlanın istimlaki H: 

Memleketinizin zirai ve sınai bir muhit olması sebebile hariçten ge· 
le 1 halkın barmması için ne sıhhi v~ ne de fenni mesken bulunmadığı 
gibi yerli halka bile mevcut meskenierin kafi gelmediği ve şehrin de şi. 
male doğru inkişaf etmekte olduğu görüldüğünden ucuz belediye evleri 
inşA edilerek mesken buh anının önüne geçmek maksadile Asfalt cadde 
üzerinde Fransızlara ait olduğu anlaşılan iki kıt'ada 64170 metre mu· 
rabbaı, ayni mevkide Ali oğlu Aliye ait 15310 metre muralıhaı ve Suri. 
ye tabaiından Antasyas kızı Katibeye alt 3860 mıı:tre murabbaı ki ce· 
man yekun 83160 metre murabbaı tarlanın Beleıiiye kanununun 15 inci 
maddesinin 68 inci fıkra .. ma tevfikan istim lakini isti yen Fen Müdürlüğü
nün 311 i/93lS tarih ve 245 sayılı yazısı okundu : 

Ucuz sihhi ve fenni belediye evleri inşa edilince hariçten gelen hal
kın barınabileceği ve bu suretle şehirdeki mesken buhranının önüne ge· 
çilebileceği an1aşılmakla m~zkür evlerin İnşası maksadile mesabaları hu 
dutlan bağlı hariıada gösterilen Fransızlar.a, Ali oğlu Aliye ve Suriye ta . 
basından Antasyas kızı Katibeye ait ceman yeku:-ı 83160 metre murab. 
baı tarlanın belediyeler istimlak kanununun birinci maddesine tevfikan 
liizumu istimlakine ve keyJiyeti isti:nlakin umumi menfaatlara uygun bıt· 
lunduğunun tasdiki zımnında Se~ ban Valiliğine arzına sözbirliğile karar 
verildi. 

Belediye Encümeninin yukarıdaki kararında mevzu bahsolan istimlakin 
unu ni menfa1tlara uygu11 olduğu'la kuar verildı : 25/2, 9'~8 

Mühür 
Aslı gibidir Seyhan Valiliği 

N. 
Vedat Güdü 

T.C. 
ADAN \ 2. NCl NOTERi 

ASIM AKTOK 
Umumi No: 2466 
Hususi No: 941 3 7 

T. H. Baysal 

Asfalt cadJc bitişiğinde bulunan Reşat bey mahallesinden Ali oğlu Ali 
na nana mukayyet bulunan ve mumaileyhin tahtı tasarrufunda olan 15310 
metre murabbaı vüs'atindeki tarlanın , Belediyece i~timlaki.ıe karar ve 
rilmiş ve beher metre! murabbaına dört kuruş kıymet takdir edilmiş ve 
mumailcyhin mahalli ikamttleri meçhul bulunmuş olmakla Hukuk Usul 
Muhakemeleri Kanununa tevfikan keyfiyetin sayın gazetenizde ilanı sure. 
tile tebliğat icrasına lüzum gösterilmiş olduğundan bu baptaki Encü· 
men karar suretile merbutu harita bağh olarak göndeıilmiştir . Katarın 
ve haritanın küçültülerek işbu teskere ile birlikt.: aynen neşir ve ilanı 
ve ücretinin BeleJiye d:ıiresinden alınması ve ilaoatı vakıayı muhtevi 
iki nüshanın dairemize gönderilmesini dilerim, saygılarımla. 

y-
1 

26 Mayis 1938 
Adana 2 inci Noteri 

ASIM 

J57},0•00 

Belediyece istimlak edilecek arsaların haritası 
Fransız T. Pör Süperiyör An 1ria 33720,l)Q 
Ali oğlu Ali 15310.0'.J 
Fransız T. Per Süperiyör Andria 31)450 00 
Suriye T. Antanyas kızı Katibe 3680.00 

y rkun 8~ 160,00 
M. 1 

3000 

Her me\'sım 

ç 
ve muhite gt>re 

A y 
Al bayrak Mustafa Nezih 

!arının muvaffakıyet sırıı bundadır 

9323 

Çay 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça1Iar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESİ 

ne gelml,tlr. Bir fincan çay günlin bunalbcı sıcaOını kar•ılar 
c· 

( Türksôtii ) 
P! 

1 1 
-----------------------------------------------------

~BELEDİYE İLANLARI 

1- Belediye Karızınırt!a bit Hne rrüddetle ke~İ1lclk hpcıılaıırı 
boynuz ve tırnakları açık artırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen Lede) 170 liradır. Muvakkat teminat on iki lira yetmiş 
beş kuruştur . 

3- ihalesi Mayısın otuzuncu pazarte;f günü saat 15 tf' Belediye En· 
cümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnamt'si Belediye Yazı işleri kalemindedir. fste.yenler orada gö 
rebilirler. 

5- istekliler ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Bele. 
diye Encümtnine rr.üracaatları ilan o'ur.ur.9281 17-21- 24- 27 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit-

1 ere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiahndan çok ucuz taş· 

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

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 18-26 

---------------..--.------------------------~---------
-Matbaa, TüccarveFabrikatörlere-

Her cins g"lzete, mat' •aa ve renk il kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 
ter için kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 

' zaman stok halinde mevcuttur. 
Fotoğrafçılar ve a:natörler için makint-, cam, kağıt, film, paspartu ve 

ilaçlar her yerden ucuzdur. 
28 Şarneı fılmler 30 kurı.:ş, Hypo - sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül. 

fit 40 lstınta, Leonard v~· Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

2-12 9317 
Sedad Sahir Seyme n 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

-----------------.:...----------------------~ ... ~------
------------..-.----------------------------------------

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bistkletler·mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhald<ak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde Om er t 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

27 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

! 

-------------------~----.:.-----------------------------

~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat , konfor , her 
türlü istirahat 

B,ıhçe kazasının Haruniye Nahiy~sine iki saat mesafeJe bulunan 
( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesind:: hastalığınız kısı bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulahilirsiniz . Yatac"k yer· 
!erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mt\'cuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
2-15 9319 DURSUN YUSUF 

27 Mayıs 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai Muavtnet Vekaletinin 672 numaralı rapot11 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan 

mikdarı ) o.2 
Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusuı 

: Latif 

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

litrede 0.40 
Sülfat ( Sô 4 ) ,, 0.005' 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, o.oo-JO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynaC:Jığı yerinden itibt 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli iJ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldegmeden hususi Kimyagerimize 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doit 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehri~ 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 

SAi 

B 

Kayadelen Gazozları da Y ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, 
is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . jL A 

Miilet 
6197 

,-------------------------------------~ 
•• •• •• 

TURKSOZU 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik ! 
Mütenevvi renkli 

her türlü tab iflerinizi 

ançak Türksözünün oto 
matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba11. 
tırmız. Temiz bir tab 

1 LAN 
• 

T A B 

K 1 TAP 

bir cild, renkli ve 1' 
bir kapak bölgede • 
cak Türksözünde '11 

pılır. 

Re~mi eurak, cej 

veller, defterler, çeki 
karneler, kağıt, ıaİı 
kartvizit ve bilumud 
tab işleriniz, en kıs' 

bir zamanda en ntfİI 

İt\ sa 
Son 
Şah 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 
• 

C 1 L D 
bir şekilde en zarif hl' t>ı-r 
rufatla Tür'~sözün Je Y' bir 

Kütüphanenizi gü. 

2clle:..tirmek istiyorsc• 

nız kitaplarınızı Türl· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

GAZETE 

pılır . 
Tür .... sözü matbaa· 

sı 'Türksözün,Jen,. ba~ 

ka ber boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

----~----ııiiİıiıı----------------------------~----------

M 11 htelif maı ~ a 
buz dolapları ara 
sında Amerika hü 
kumetinct: yapılan 

resmi tecrübelerde 
birinciliği kazanan 

dünyanın en maruf m a r ka s ı o 1 a n 

Vestinghouse 
Buz dolaplarından bu tecrübe sonunda Amerika hükumeti 16,697 tane 

satın almıştır . 
938 modelleri gelmiştir. Pek müsait şeraitle satılmaktadır. 

Beş senelik garanti verilir. 
938 MODEL FILKO/FILCO/ Radyoları 

Yalnız Akkümilatörle çalışan Radyolarımızı sayfiye ve mülhakat müşte 
rilerimize tavsiye edeı iz. 

Evrendilek Kitap-Kağıt evi Adana 
2 9312 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 

h 


