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Salı •• •• -•• Ferid Güven~ 

1 s SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

z 3 Mayıs 938 
Kuruluş Tarihi Ondördüncü Yıl - Sayı : 4118 

ı Kanunusani - 1924 ı S Kuruı 
\ ADANAı Telefon ı 315 GONDELtK SiY ASI GAZETE C:ucami yalc:ırunda hususi daire Pk. 44 

Hatayda ne fırıldaklar dönmüş! 
Türklerin nüfus tezkereleri tahrif 
edilerek ''Arap,, kelimeleri yazılmış 

Kontrol heyeti tahkikata girişti 
Antakya : 2 (Hususi muhabirimizden) - Bay Garo 

bugünlerde Ankaraya hareket edecektir. Türk baş kon
solosu da Garo ile beraber bulunmaktadır. 

Mılletler cemiyeti kontrol heyetinin burada bulur
masına r E ~ rrf n bır çek rr üfsitler hıilıl. fırıldaklar çevir
mekı;tdir. Fatikiye köyünde Sadık Hacı !sanın oğlu 
Mustafa kumandasındaki silahlı partizanlar Türk taraf
tarı olan Salim adında birisinin evine tecavüz etmişler
dir. Bu haydutlhr Salimin karısıra da tecavüz etmişler 
ve yara!amşılardır. 

Bugünlerde intihabat komisyonunu çok meşgul eden 
bir şey vardır. Bu da evraklar üzerinde yapılan tah
rifattır.Bunu Antakya merkez komiseri lsmailin yaptığı 

anlaşılmıştır. Bu tahrifat şu suretle olmaktadır. Nüfus 
tezkeresinde " Türk ,, yazılı kelime kazınmakta ve ye
rine " Arap ., yazılmaktadır. 

Anadoludaki son zelzeleler münasebetiyle felaket 
gören Türklere Hatay Türkleri felaketzedelere gönder
mek için aralarında bir yardım listesi açmıflardır. 

ziraat kongresi mayısın 
haftasında açılıyor 

Kongreye iştirak edecek olan dele
geler bugünlerde Ankaraya gidecek 

Ankara : 'I ( Telefonla ) - Zi
raat Vekaletinde vuku bulan son de· 
ğişiklik üzerine geri kalan büyük zi. 
raat kongresinin mayısın onuncu gü
nü toplanacağı haber verilmektedir. 
Haberlere göre, kongreye ait hazır

lıklar tamamlanmıştır. 

Yeni Ziraat Vekili Faik Kurdo
l!'lu kongre hazırlıklariyle bizzat ala
kadar olmuş, kongre hakkında 

yeni bazı tavsiyelerde bulunmuştur. 

Ruzname bu yeni vaziyete göre 
yeniden hazırlanmıştır. Kongre mü
zakerelerine mevzu olan işler üzerin
deki raporlar hazırlanmış ve Ziraat 
Vekaletine gönderilmiştir. 

Kongreye şehrimizden iştirak e
decek murahaslar önümüzdeki hafta 
içinde Ankaraya hareket edecekler
dir , 

-------

Fransız meclls reisi Bay Heryo 

Bay Heryo 
Mısıra gidiyor 

Kral Faruğu resmen 
Fransaya çağıracak 

Holivutta 
isyan mı? 
Artistlerin grev 

yapması muhtemel 

Vaşington : 2 - Holivutta bü 
tün sinema yıldızları isyan halinde 
lıulunuıor. Şikayetleıi. ker.dilerini 
aç blPakan sinemacılara karşıdır. He 
men hemen h,.psi bir- olmuş: 

- Biz artık aç kalamayız! l~te· 
diğimiz gibi yemek yiyeceğiz! diye 
l.ıeğırıyor. • 

isyan hareketinin ba~ın Ja Janet 
Mak Donald bulunma~tadır. Bu güzel 
artistin yı!Jızar arasındaki nüfuzu, bu 

t'şebbüse mühim bir ç'hre vermek. 
t: ve vaziyeti ciddileştirmektir. 

Malumdur ki aı sitslerin, güzellik 
!erini ve vücutlarındaki endamı mu 
hafaz etmeleri için çok yemek ye 
melrrıne müsaade yoktur. Yıldızlar 
çalıştıklaıı stüdyolara rrukavele ile 
lıağlanııken vücntlarını muayyen 

ı bir sikld dal.ilinde muhafaza edecek 

!erine dair de taahhüde girişmektedir 
1 

1 Mesela hir artist 52 kilo olarak işe 

1 

başladı ve stüdyo onun bu sikletin 

muvafık bulduysa artık bu sikleti 
daima muhafaza edecektir Bundan 
bir iki kilo aşağı düşerse. veya ve 
ya bir iki kilo yukan çıkarsa muka 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Hindistanda 
Bir Raca isyan etti 

Başvekilimizin dönüşü 
ve Selanikteki tezahürat 

Paris : 2 ( Havas ajansı) - Fran-1 
sız meclis reisi Bay Edvar Heryo 
Mısır kralı Faruğu Fransaya davet 
için Mısıra hareket etmiştir. 

Londra : 2 ( Royter )- Hindis 
tanda Sikar racası tabi olduğu Ce· 
ypver mihracesinf' karşı isyan etmiş 
ve istiklalini ilan etmek istemiştir. 

30,000 askeri ile şehrin surları için 
de kendisini müd<ıfaa eden racaya 
karşı mihracenin askerleri ateş aç· 
mışlardır. Raca, sarayının dıvarları 
üzerine koyduğu bir topla kendini 

müdafaa etmektedir • Selanik Belediye Reisi diyor ki • • 

Atatürkün evi bizim , Selanikte en kıy-

metli varlığımızdır . Onu muhafazayı 

bilmektey'z 
-

biz mukaddes bir vazife 

Celal Bayar İstanbula geldi 

AtiM : 2 ( Anadolu Ajansinın 

hususi muhabiri bildiriyor ) - Baş
vekilimiz Celal Bayar ve Hariciye 

·• Vekilimiz Rüştü Arasa Se!anikte ya-
Pılan istikbal ve teşyi tezahüratı çok 
büyük tür . Selaniğ< varışta evvela 
Başvekilimizin Bayanına , Selanik U
ınumi Valisinın flayanı bir boket t•k
dim etmiş, müteakiben takdimler ya· 
ııılmış ve hep birlikte Atatiirkün doğ· 
duğu evi ziyarete gidilmiştir . Evin 
etrafı daha sabahtan itibaren hınca-
hınç dolmuştu. Yunan milleti burada 

ı lllisafirbrine karşı gine emsalsız bir 
~a_rnimiyet tezahürü gösterdi . Zito 

urkiye, yaşa Atatürk sadaları etrafı 
ÇınlatıyorJu. 

Celıı~ Bayar, Büyük Şefin doğ· 
duğu evın her tarafını a . 
yaret t . 1 d' B yrı ayrı zı. 

e mış er ır . u sırada S ı· 'k 
B 1 d' R .. d - e anı e e ıye eısı emıştir ki : 

- " Atatürkün evi bizim Se!il
nıkte en kıym~tli varlıl!'ımızdır, Q,1u 
~.uhalazayı biz mukaddes bir vazife 
ılmekteyiz • ., 

Ve müteakiben, Belediye Reisi , 
v~n etrafında tadilat yapılacağını ve 
vın aslını muhafaza etmek için ne 
~ımgelirse yapılacağını söylemiştir. 

.Bir saat sonra heyetimiz büyük 
~lllırniyet içinde alkışlanarak teşyi 

ılınıştir 
• 
1 

lstanbu
0

l : 2 ( Telefonla ) - Baş 
1 ıniz Celal Bayar ve Hariciye 

Vekilimiz Rüştü Aras bugün lstan· 
bula avdet ettiler . Heyetimize büyük 
bir istikbal merasimi yapıldı . 

Arnavut 
sarayında 

kralının 
hadise 

Paris : 2 (Havas) - Alınan ma

lumata göre, Arnavutluk kralı ile 

evlenen Macar kontesi Geraldina ile 

beraber, Tiranaya amcası Kont An· 

tuan da gelmişti. Kont sarayın mi· 
safiri bulunmaktadır. Bunun için, ba 

şına gelen bir hadise sarayda büyük 

heyecan uyandırmiştır. 

Hadise şudur: 
Kont Antuan, ı iranada bulunan 

bir Macar gazetecisi ile bir mese
lden dolayı kavga etmiş ve kendi· 
sine tahkir edici sözler söylemiştir. 
Bunun üzerine, gazeteci konta bir 
tokat atmıştır. 

Hadheye zabıta müdahale et· 
miştir. 

Hadisenin daha vahim bir hal 

almasına çalışılmaktadır. 

Bay Heryo kralı davetten sonra 
birkaç gün kadar kahirede kalacak, 
kültür mıiesseselerini ziyaret edecek, 
yeni Mısır ricali ile tanışacaktır. Si
yasi mahafilde bu, yeni bir Fransız
Mısır müzakerelerinin başlangıcı sa
yılmaktadır. 

Bay Metaksasın 
dünkü nutku 

Atiııa : 2 ( Atina Ajansı bildi
riyor ) Bir Mayıs münasebetile Pi
rede 800,000 kişi büyük tezahürat 
yapmıştır , Bu münasebetle Başve 

kil Metaksas bir nutuk söyliyerek ; 
Yunan milletinin bugünkü vaziye 
tinden çok gurur duyduğunu , da· 
hildeki sükun ve huzurdan göksü 

kabardığını bildirmişti•. 

Avusturalyalıların 

Gelibolu ve anzak günü 

Londra: 2 (Royter) - Çanakka 

lede ölen Avusturyalıların hatırasını 
taziz maksadile, o günün yılrlönümü 

olan 25 nisanda, Londrada merasim 
yapılmış v,; merasimde harbe iştirak 
etmiş mütekait zabit ve askerler 
bulunmuştur. 

"Anzak ve Gelibolu günü,, mü 
nasebetile Avusturalyada da mera 

sim yapılmış ve kral Avusturyadaki 
eski muhariplere bir telğraf gönder 
miştir. Telgrafta: "Kraliçe ve 
ben Avustralya milletinin Anzak 

günü ihtilaflarır.a iştirak ederiz,, 

denilmektedir. 

ihtilafın sebebi, Racanın mihrace 
ile olan bir aile kavgasıdır . 

İdam mahkumu 
Karsantılı Ayşe 

Ayşenin idam mahkumi
yet kararı Mecliste 

Karsantıl ı Ay•• 

Dün Ankara muhabirimizden 
aldığımız habere göre , bundan altı 
sene evvel yanında metres bulun· 
duğu adamın karısını ve çocuğunu 

zehirleyen Karsantılı Ayşenin ıdam 
kararı , Meclis Adliye Encümeni 
tarafından tetkikten geçirilmiş ve 

evrak Meclise sevkedilmiştir . Ay

şenin idam meselesi Meclisiı. önü• 

müzdeki ruznamesine alınmıştır. Bu 

hafta içinde karar verilecektir. 
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Kır,ehlrdekl zelzele faciasından bir kö.. • 

MUGLADA ZELZELE 
Sovyet dostumuz felaketzedelere 

on bin dolar gönderdi 

Ankara: 2 (Telefonla)- Muğlada 

1 1,30 da ve 21.31 de olmak üzere 
dün akşam iki şiddetli zelzele olmuş 

tur. Civarda bazi çürük evler ~ıkıl 
mış bazi evler çatlamıştır 

1 m~lumata göre Sovyet kızılhaç cemi· 
j yeti Kırşehir felaketzedeleri içın on 

1 
bin Amerikan doları teberruda balun· 
muştur. 

Bu gün alakadarlardan aldığım 
1 

Kızıl ay genel merkezi tarafında 
Sovyet kızıl haçına tcşekkümame 
gönderilecektir. 

Sarınehir boyunda Çin
lilerin yeni zaferleri 
6000 Japon imha edildi 

BiR MAYIS MÜNASEBETIL:: YÜZ BiNLERCE 
ÇINLI AMELE TEZAHÜRAT YAPARAK ÇANG·HAY
ŞEKE OLAN ITIMATLARINI iZHAR ETTjLER 

Şanghay: 2 (Radyo) - Çın res· 
mi tebliği; Sarınehrin şıınal ının nka. 
smda Çinlilerin yeniden mu,affaki-

yetler kazandıklarını, bir takım ŞP• 
hirleri geri aldıklarını bildirmektedir. 
Alnı zamanda, bu havalide altı bin 
kadar Japonun imha edıldi!l'i de ilave 
edilmektedir. 

Yunannistan 
Türkiye - Mısır 
arasında misak 

Hariciye vekaleti ademi 
malumat beyan ediyor 

Türkiye Yunanistan, Mısır ara· 
tında dostluk misaki aktolunac3ğı 
hakkında bazı ecnebi gazerelerde 
görül,•n neşriyat dolayısile hariciye 

vekaleti böyle bir misak tan maluma j 
tı, olmadığını beyan etmektedir. 

Hankov: 2 (Radyo) - Yüzbin· 
!erce Çinli dün bir mayıs münasebc
tıle sokaklarda büyük tezahürat yap
mış ve Şang-Hay Şeke olan 'timatla
rını heyecanla ızhar etmişlerdir. 

Şanghay: 2 (Radyo) - Bu sabah 
Hopey bölgesinde Çin· Japon kıtaları 
arasında şiddetli çarpışmalar olmu§
tur. 

Son dakika: 
Şehrimizde 

bir mahkum 
idam edildi 
Adalı köyünden Müslüm Ali oğlu 

Bekiri taammüden öldürmekten suçlu 
Aydınlı aşiretinden incirlik koyünden 
Çoban oğlu :ıı 7 doğumlu Hacı Alkllf 
bu sabah saat dörtte orozdibak mey
danında salbcn idam edildi . 



Salıife : 2 Tllrkaaıe 3 Mıyıa 1938 

BUGÜNKÜ ALMAN ORDUSU 
• r Avrupada büyük bir harbe atılmağa 

hazır bir vaziyette midir ? 
, ........................................................ _. _____ _ 

Herkes kendi kendine şu suali 
soruyor; 

- Acaba Almanya, bugün ar· 
tık tamamile açık olan genişleme 

planına umumi bir harp çıkarma 

tehlikesini de göze alarak devam 
edecek mi? 

Almanyanın buna cesaret ede· 
bilmesi için elinde bulunan eleman 
!arın bilhassa başlıca unsur olan or. 
dunun şimdiden Fransız ordusile 
boy ölçüşmeğe-, orta Avrupada, 
belki de Polonya ve ;)ovyet Rusya 
nın yardımını temin edecek olan 
Çekoslovakyaya karşı süratli ve çok 
şiddetli bir taarruz edebilecek bir 
halde bulunmağa hazırlanmış olması 
lazımdır. 

işte bizim burada cevap verme· 
ğe çıılışacağımız noktalar bunlardır. 

Ordunuu dönu,u 

Asıl mütalaa edilmesi lazımge 
len bugünkü vaziyet olmasına rağ· 
men Alman ordusunun yeniden doğ
duğu seneleri gözden geçirmekte 
faydasız bir şey olmayacaktır. 

Harbi takip eden ilk senelerden 
itibaren, mağlubiyeti kabul etmiyen 
Alman hükumeti ve yüksek kuman 
da heyet. Versay muahedesinin or· 
duya taalluk eden maddelerini aşa. 

ğı yukarı açık bir surette çiğneme· 
ğe paşlamışlardır. 

H erşeyden evvel zamanın şart 
!arma uygun tedbirler aldılar: Ordu 
m~nsuplarının şiddetli bir tasfiyeye 
tabi tutulması, ve Mareşal Foo'un 
kendilcriQe kabul ettirdiği küçük 
orduya azami bir değer verilmesi 
gibi .. 

Bir asır evvel Stein ve Shar 
horst'ın yaptığı hklid ederek bir 
taraftan gençliğe ilk askeri terbiye
yi vemıeğe diğer taraftan müddet 
siz izin ve zamanından evvel terhis 
gibi tedbirler sayesinde mümkün 
olduğu kadar fazla talim ve terbiye 
görmüş insana sahip olmağa çalıştı 
far. Aradan çok geçmeden Alman
ya ic;in, herhangi . bir seforberlik a· 
moda orduyu iki ve hatta üç misline 
çıkarmak imkan dahiline girmişti. 

1920 de teşkıl olunan polis teş · 
kilatı ise Almanyaya mükemmel ta
lim görmüş, silahlı yüz bin kişi te· 
min ediyordu. 

1933 de Hitltr. ıktidar mevkii 
ne geçer geçmez gençliğin askeri 
terbiyesini mecburi kılmak suretile 
bu tedbirleri tamamlamış oldu. Bu 
zamandan itibaren Almanya büyük 
ihtiyat kuvvetlerine sahipti. 1935 
da Almanyanın askerliği mecbur 
kılması zaten mevcut bir hali açık 
bir şekilde ilan etmesinden başka 

Alman ordusunun zayıf 
noktaları nelerdir ? 

ı···-·-·- · Yazan ·-···-···-···-···-·-·•·t 
i General Maginel i . . 
~-·-·• ·•·•••••••·''Öropflr

1

uPl,,dt:n· - ·- · - ·• ·•·' 

Bunlara ilave edilecek diğer kuv 
vetler: • 

iş servisindeki 250 bin kişiye ve 
nasyonal sosyalist pa~tisinin kışlalar 
da talim ve terbiyeye göre 
20 bin kişilik seçme ordusu. 

ihtiyat kuvvetleri ise 3 milyon 
5 yüz bine yükselmektedir. Zaten 
kadroları hemen hemen tamam olan 
kıtaların herhangibir seferberlik de 
fazla bir insana ihtiyacı olmayacak
tır. 

12 (BUyUk blrllklerln kuruluşu 

1938 Martınd;ı Almanyanın ka 
ra ordusu şu suretle teşekkUI etmiş 
bulunuyordu: 

-14 Kolordu 
-4 dördü motorlü ve biri dağ 

fırkası olmak üzere 37 piyade fır
ka.ı· 

-3 Zırhlı fırka · • 
- Umumi ihtiyatlar 
Bu birliklerin daha bir çok se 

neler gittikçe artacağına da muhak· 
kak gözile bakılabilir. Son ve resmi 
lıir habere göre bu mıktar 47 fır· 
ka ve 18 kolorduya çıkarılacaktır. 

Burada şunu da hatırlamak la 
zımdırki, 1914 de Almanyanın 25 kol 
ordu 50 fırka piyade ve 11 fırka 
suvarisi vardı. 

Alman ordusunun zalf noktaları 

Bu ordunun kuvvetli bünyesinde 
hazı zaif noktalar mevcuttur • Bu 
zaaflardan birincisi ve şüphesiz en 
esaslısı da orduda kafi miktarda 
subay bulunmaması.:lır. 800 bin ki
şilik bir •ırdu için ancak yirmi,yirmi 
beş bin subay vardır . Son üç sene 
içinde Alman ordusu ku :nandanlığı 
bu eksiği tamamlamak için mevcut 
bütün menbalara müracaat etmiştir: 

Subay talebe mektebini , doğru· 
dan doğruya subay vekili tayini , 
mezu'l sayılan subayların geri alın· 

ması , polis teşkilatı kadrosundan 
istifade gibi tedbirlere baş vurul. 
muştur. Bugün, senede üç, dört lıin 
subay tayin edildiğine bakılırsa ya· 
kın bir zamanda bu noksanın da 
telafi edileceğine şüphe yoktur. 

Umumi ihtiyatların bilhassa top 

ve zırhlı vasıtalar miktarının~üyük 
birliklere gayri kafi gelecek nisbeti 
de Alman ordusunun zaif bir nok. 
tasını teşkil etmektedir . Modern 
harbih istediğ i müthiş malzemeyi 
tedarik etmek için uzun seneler 
lazımdır . Harp endüstrisinin çok 
kudretli olmasına rağmen Alman· 
yanın Versay muahedesile elleri , 
kolları bağlı kaldığı 15 seneyi te
lafi etm~si her halde kolay bir ~ey 
olmıyacaktır. Bugün Alman ordu 
sunun hala topa ihtiyacı vardır. 

Elhasıl diyebiliriz ki , umumi bir 
harbe atılmak için Almanya kafi 
miktarda büyük birliklere sahip de
~ildir. Halbuki yukarı izahettiğimiz 
şartlar içinde ve iki cephede büyük 
bir harbe girişmek için Almanyanın 
takriben 250 fırkaya ihtiyacı ola· 
caktır. Eğer ltalya Almanya tara· 
fından harbe müdahale edecek olur. 
sa bu ihtiyaç 200 fırkaya inebilir . 
Ne de olsa Almanyanın bugünkü 
imkanlaıı ıse bu orduyu meydana 
getirmeğe kafi değildir.Binaenaleyh 
bütün bu izahattan şu neticeyi çı
kara biliriz : 

Alman ordusu umumi bir harbe 
atılmak tehlikesini göze alacak ka· 
dar kuvvetli değildir. Fakat nereı·e 
varacağı ve sürati kestirilemiyecek 
olan bir kuvvetlenme yolunu tut
mak oldu~u da şüphesizdir. Zorba 
!ık ve enİri vakileri icadeden bir Şe 
fin idaresinde ve menbaı galeyan 
lıalinde maneviyata sahip bir millet 
olan Alman ordu~u şimdiden kor· 
kunç bir alet halini almıştı~ . 

. Bisiklet koşuları 
J Birinciliği .Selahiddin aldı 
! Federasyonun tertip ettiği bisik 

let koşularının sekizinci ve sonu '. 
bu paı:ar Adana Mersin arasında 1 
yapılmıştıştır. 125 kilometrelık olan 
bu koşuyn 4, 5 saat ta ~idman yurdun 

1 

dan Selahiddin kazanmıştır ikinci 1 

liği Seyh•ndan Kemal, üçünculuğu 1 

de idman yurdundan Atif kazanmış 

tır. 
. ı 

Bölgelerdeki 
bataklıklar 

Camili bataklıklarının 
kurutulması için 

etüdlere başlandı 

Bölgemizdeki Cıımili köyü cıva. 
rındaki bataklıkların kurutulması için 
mıntaka 'ı ' ma mucadele teşkilatı e· 
tüdlere başlamıştır. 

Bu arazinin haritası alınmıştır. 

Yakında etüdlere ait raporlarla bir
likte sıhhat Vekaletine göndıilecek 
ve ical>eden tahsi ıat talebedilecek
tir. 

Seyhan - Toros maçını 
Toroslular kazandı 

Pazar günü saat 15,5 de stad· 
yamda Torosla Seyh?.n spor bi
rinci takımlar arasında yapılan fut 
bol maçını 2 ye karşı 4 sayı ile to· 
roslular kazanmışlardır. 

Sünnet ettirilen fakir 
çocuklar 

Cumhuriyet halk partisi Hurri
yet ocağı pazar günü mıntakası da
hilinde bulunan 106 fakir çocuğunu 
sünnet ettirmiştir. 

Şehrimizden ayrılan 

Hataylılar kafilesi 

Dün Hataya gitmek üzere Mer 
sinden şehrimize iki yüze yakın Ha
taylı gelmiştir . Bunlar pasaport 
muamelelerini ikmal ettirdikten son 
ra Hataya gideceklerdir . 

Lise talebesinin gezintisi 
Pazar günü sabahleyin Erkek 

Lisesinden 90 kişilik bir kafile öğ 
retmenlerile birlikte Karataşa gi· 
derek akşam geç vakta kadar ora 
da kalmışlardır . 

Seyhan sporun yıldönümü 
kutlandı 

Şehrimiz kulüplerinden Seyhm 
Adana sporun kuruluşunun 11 İnci 

yıldönümü dün akşam bütiin kulüp 
azalalarının iştirakile kutlanmıştır. 

Şeref Gökmen 
20 gündenberi salahiyetle Tarsus 

Müddei Umumiliğini yapan arka
daşımız Şeref Gökmen şehrimize 
dönmüş ve eski vazifesine başla

mıştır. 

Mayıs bayramı 

Bir Mayıs Bahar bayramı şehri· 
mizde halk ve mektepler tarafından 
kutlanmıştır. Bayram pazara tesa
düf ettiğinden ilk Tedrisat talebe
leri ve bir kısım Orta Tedrisat ta
lebeleri Ôğretmenlerile birlikte kır
lara gitmişler ve eğlenceler terti· 
betmişlerdir. 

Bahar b1yramı münasebetile Türk 
Maarif Cemiyeti şehrimiz şubesi 
taıafından halka rozetler dağıtıl
mıştır. 

Siloların 

olacağı 
tabi 

• 
vergı 

Hububatın gizleme, muhafaza 
ilaçlama ve ayırma işlerine mahsus 
olan siloların ücret taı ifesi tanzim 
edilerek halka ait malların ücreti 
mukabilinde kabulüne başlandığı 
takdirde emlak ve buhran vergileri 
ne tabi olup, bunun huicinde ver 
giye tabi olmıyacağı maliye vekale 

Qtinden tamimen bild'rilmiştir. 

Vilayette mesai saatları 
dün değişti 

Dünden itibaren Vilayette me· 
sal saatları değişmiştir . Mesai sa 
bahleyin 12 -8 ve öğleden sonra 
da 1,30 -17,30 olmak üzere 8 sa. 

attır . 

KÜL TÜR iŞLERi 

Yazı esasları 

Tam teşkilatlı okullarda tatbik 
edilen yeni müfredat programın · 
daki yazı esaslarının köy okullarında 
da tatbiki Kültür Bakanlığınca 
muvafık görülmüştür . Bu hususta 
Şehıimiz Kültür dirı:ktörlüğüne de 
tebliğatta bulunulmuştur. 

Pedegoji 

Ankara Gazi Enstitüsü tarafın. 
dan neşredilen Pedegoji adlı eserin 
öğr<tmenler ve okul kitap saray 
ları için faydalı görüldüğü de Ve
kaletteıı bildirilmiştir. 

Köylerde haciz 
muameleleri 

Köy kanununun 66 ıncı madde 
sine köre, yapılacak haciz muamele 
!eri bakında vilayete bir tamim gel 
miştir. Bunda şöyle deniliyor. 

"Köyün mecburi işleri içın alı
nan salmayı istemeyenlerin mallarına 
köy kanununun 66 ıncı maddesi mu 
cibince konacak hacize muhalifet 
maksadı ile evinin kapısını açma· 
mak suretile muhalefet edenlere kar 
şı bu maddenin aynen tatbıki 
etmektedir,, 

sigara kağıdı 
kaçakçılığı 

Bahçenin Arıcaklı köyünden .o
lup ötedenberi kaçakçılılda me~gi'ıl 
lsmail oğlu Hüseyin inhisar muhafa
za memurları ve jandarmalar tara
fından pusuya düşürülerek 2022 
defterde 3235 O varak kaçak siga· 
ra kağıdı ile birlikte y.ıkalanmış ve 
adliy~ye teslim edilmiştir. 

ZABIT ADA: -·--
Bir mağazaya girmişler 

Mehmet oğlu Reşit ve Memet 
oğlu Haydar Kelkşeker Ali Rızanın 
mazasının damının çinkolarım sök· 
mek suretile mazaya girmişler fa· 
kat bir şey çalmağa muvaffak ola· 
mamışlardır, 

Zabıta Reşit ve Haydan yakala 
mıştır. 

Bir esrar kacakçısı 
Esrarcılıktan 'abıkalı Mustafa ş 

oğlu Hüseyinin esrar sattığı tesbit r· 
edilerek hakkında takibata başla-
mış ve Hı.seyin bir divar dibine sak 
ladığı esra•ı çıkarııkeıı esrarla bera )': 
ber yakalanerak adliyeye teslim k 
edilmiştir. 

İki arkadar sarhoş 
olunca döğüşmüş 

lı 

Ye 
li 

Hasan oğlu Sunullah ile Emin 
oğlu lbrahimin sarhoşluk yüzünden •ir 
aralarında çıkan kavga sonunda bir .l'a 
birlerini döğüp deynekle yaralııdık· Ye 
!arı anlaşıldığından her iki suçlu İş c:• _ ~'-~ \ da yakalanarak kanuni tahkikat ba sa 

-~ .. ;...., .~~~ i lamıştır. :~ 
~l(f _ ~ YENINEŞRIYAT ~ 
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Gök 
rüzgarlı. 

yüzü açık. Hava hafı! 
En çok sıcak 25 derece 

Etili Şairler 

bir ~ey degildir. ,-----------------·-------------·--------------------
Birbiri ardına kabul edilen dört 

Şehrimiz gençlerin:len Bay Tah 
Toros tarafından yazılan " Çuku 
rovada Etili Şairler " adlı kita 
çıkmıştır .-Okuyucularımıza tavsiy 
ederiz. ( Fiatı 25 kuruş ) . 

kanun Almanyanın askeri bünyesi sında hir kanal ~ücu . R 
en nehri ile Tuna aıa 

nin esaslarını teşkil ediyordu. de getir.leceğinden ve 
Bu kanunl:ırdan birincisi muvak· bu suretle Karadenizin 

katen bir sene olarak kabul edilen I şimal dtnizine nehir yolu ile . ba~I~ 
asfcerliği mecburi kılıyor ve kara or- nacağından g'çende bahsedılmıştı. 
dusunun büyük ünitelerini tesbit e- Avıupanın bu iki büyük nelırinin) 
diyordu: 12 kolordu, 36 piyade fır. büyük bir kanal ile birleştirilmesi 
kası. tasavvuru yeni bir şey değildir. 

ikinci kanun kumandanlık statü Daha sekizinci asrın sonlarında 
sini tesbit etmişti. Üçüncüsü ise mec Şarlman böyle bir kanalın açılmasını 
huri çalışma hizmetini ve nihayet düşünmüştü. Fakat o zamanki tek
dördüncü kanunda passif müdafaaya nik vesaitin kafi derecede olmaması 
iştirak mecburiyetini tesis ediyordu. bu düşüncenin tahakkukuna mıni ol· 

1936 ağustosunda Lokarno ayrılığın muştu. 
da Renin sol sahibinin işgalinden sonra A nc~k yüz sene evvel yani 1836 

Führer Surİyeden Rusyanın sePmlan senesinde Bavyera kralı birinci Lui, 
!anmasını bahane ederek askerlik Mayn ve Tuna nehirleri arasında bir 
müddetini iki seneye çıkardı. kanal yapmak suretile ilk defa ame· 

Bu gUnkU vaziyet li adımı atmıştır. 
Bugün Alman ordusunun haze Bu kanal dokuz senede ikmal e· 

kuvveti 850 bin kişiye çıkmaktadır dilmiştir. Fakat bundan istifade edi. 
bu iki senelik mecbnri hizmete tabi lem~mişti:. Çünkü kanal bir buçuk 
olmayıp senede iki ay müddetle metrt: derinliğinde ve 16 metre ge-
yapmata mecbur olan 50 bin kişi nişliğinde olduğundan büyük gemi-
lik bir kuvvetide buna ilave etmek !erin şeyrüseferine müsaid değildi. 
lazımdır. 

Ren ve Tuna 
ım: .. ııam ........ m.11 .............. _. .. 

Küçük gemilerle nakliyat ise gÜnJen 
güne tera~ki eden demirvollarile re
kabet edemiyordu. 

Bundan ba~ka kapaklı setler 
çoktu. Yüz yirmi tonluk bir mavna 
172 kilonıetrelık mesaf•de 88 kapak 
geçmeğe mecbur oluyordu. Bu su· 
retle kanal, ma lıalli şehirler ve köy· 
ler arasında bir muvasala va~ıtası 
olmakla kalmıştı. 

Avrupanııı şimalinde açılan bü 
yük kanalların demiryolları nakliyatı 

ıçin rakip değil mütemmim olduğu 

sabit olduktan sonra Tuna ile Ren 
arasında büyük bir kanalın tesisine 
lüzum hissedilmiştir. 

Taş, gübre, demir, kereste, tuğla 
ve kömür gibi iptidai malzemenin 
vagonla nakli maliyet kıymetini çok 
arttırdı 'le kanal gemileri ile nakle. 
dildiği takdirde çok ucuza mal oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Mesela Bükreşten 
Kolonyaya lcanal ile naklolunan buğ 

day İçin ve-rilen nakliye ücreti Bük 
reşten Peşte)'t kadar demiryolu ile 
yapılan nakliyat için verilen ücret 
len daha azdı. 

Bu düşünce ile 1917 senesinde 
Ren - Mayn · Tuna seyrüsefain yol
ları şirketi tesis edilmişti. Şirkete 
Almanya imparatorlu" ·h'ikuıneti ve 
Bavyera kraliık hükumeti iştirak et. 
ınişti. 1500 tonluk gemilerin işleme· 
sin ~ müsait bir kanal vücude geti· 
rilmesine ait ilk planı hazırlıyan bu 
şırkettir. 

Bu plana göre geniş kanal muh
telif nehirle in mecralarından da is 
!ifade edecekti. Kanalın derinliği 
3 metre 45 santim ve sathındaki ge· 
nişlik 38 metre olacaktı. 

Bu kanalın açılması için tesadüf 
edilen en büyük engel 3000 metre 
iı tifaındaki Yura dağlarıdır. Bu ir 
tifaı afmak ic;in Mayn nehri tarafın
da 36 ve Tuna tarafında 13 kapak 

vücude getirmek lazım geliyordu. 

Bu ke pakla. ın her gemi geçer 
ken doldurulması ve sonradan boşal 
tılması lazım geliyordu. Bu ise çok 
masraflı ve külfetli birşey olacaktı. 
Lakin sonradan bu kapaklardaki su· 

!ardan elektrik kuvvetinin istihsali 
düşünüldüğünden mevcud müşkülata 

çare bulunmuştur, Muhtelif noktala
ra yapılacak 29 elektrik fabrikası ile 

senevi 700 milyon kilovat elektrik 
istihsal edileceği hesap edilmiştir. 

Şimdiye kadar le analın Alman· 
yadaki kısmı ve elektrik fabrikaları 
inşa edilmiştir. Şimdi kanalın Avus

turyaya aid tarafı yapılacaktır. Bu 
kanal sayesinde Almanyanın kömür

leri ucuz olarak Avusturyaya ve A· 
vusturyanın madeni cevherleri Al· 

manyaya ucuz olarak nakledilecektir. 
Ayni zamanda bu kanalla Karade· 

nizle Şimaldenizi bijyük gemilerin 
işlemesirıe müsııid bir yolla biribirine 
bağlanacaktır. 

•rı ___________ ...,ti t 

Kilisede caz 
dinlenmez! 

Londradaki bir kilisenin rahipl 
belediyeye müracaat ederek: 

- Biz kilisede fokstort ve r 
ba dinliyemeyizl diye şikayet et 
!erdir .. 

Kilisede c1z dinlenilmiyec 
tabiidir. Fakat, rnhiplerin şikaye 
rine sebeb ne? 

Rahipler, kilisenin yanı başırı, 
ki d~ns salonunun kaldırılmasını 
tiyorlar. Gece sabaha kadar gü 
akşama kadar mütemadiyen çalı 
caz rahiplerin dualarına mani 
yormuş. 

Fakat, işin garibi, bu dans 
nu ve kilise, 1913 denberi ko 
bulunmaktadır. Kilisenin başpa_....,.""" 
da ayni adamdır. 25 scnedeP 
şikayet etmeyip şimdi niçin şi!J 
ettiği anlaşılmamıştır. 
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Avrupa postası ,,. 

Arı'lar Japon ordusunda· 
vazife alacak 

Adanalıların 

Felaketzedelere 
yardımları 

,.Holivutta isyan mı? 

Bir Japon doktorunun 
bu yoldaki mütalaası 

Yamagata hastahaııesinın baş 
hekimi meşhur Japon doktoı u Mi. 
hon Matsu, arıların Japon ordusun· 
da posta gövercinleri yerinde kulla 
nılması için tecrübeler yapıyormuş! 

Yer yüzünün en meşhur arı ye· 
tiştiricilerinden birisi olan lngiliz 
Foster, hususi surette yetiştirdiği 
zeka itibarile öteki arılardan daha 
yüksek bir arı cinsinin ilk örnekle. 
rini Japonyaya göndermişt:r. 

Askerlikte kullanılacak arılar 
Japonyada üretilecek olan bt• cins 
arılardan olacakcaktır. 

Japon doktorunun fikri, arıları 
umumi karargahlarrıı, barp sahaları 
arasında haber götüren güvercinler 
yerine kullanmaktır. 

tiye btnziyen bir vızıltı ile vızladık 
leıım idJia ediyor. 

Arıların insana yalnız bal vermek 
ten ibaret kısa bir hizmet et,..,edik· 
leri ve daha bir çok hususlarda 
faydalı oldukları muhakkaktır, Zira 
at sahasında arılardan Amerikada 

1 
bir çok sureılerde istifade edilmek 
tedir, Arı kovanları civarında bulu 
nan meyve ağaçlarının daha çok 
mahsul verdiği Am erika ziraat ens· 
titülerinin raporlarında yazılıdır. 

Bu yazıyı aldığımız mecmua ya 
zısını şu garip vaka ile bitiriyor: 

Bunda yirmi ser.e evvel Belçika 
1 

lı madam Alis Kalenin bir bo· 
1 

Lira 

5 Şölen lokantası Hasan Doğu· 
dan 

5 Bakkol Hasan Abdi 
10 lsa Handan ve Mustafa Şen• 

gül 
5 Sabri Berkman 
1 Elbiseci Sait 
5 Bajfdat Oteli Ahmet Bajfdat 

20 Tüccar Ahmet Cevdet Çamur· 
dan 

50 Doğruluk fabrika•• Bekir ve 
Arka. 

10 Adana Singer kumpanyası 
20 Gani Zade Osman Tanındı. 
10 Tahir Molla zade. 

40,20 Elektrik şirketi memurları 
10 Rifat Ekeaçilçi 
2 Mehmet Hilmi Eraltan Kozacı 

20,18 Seyhan Vilayeti memurların 18 
kişi namına 

12 Pamuk üretme çiftliği memur
ları N, 

1,50 Pamuk • • memur· 
Jarından Zeki Kollaşı 

10 Ali Dayı çiftçi 
15 Tüccar Sürmeli Mustafa 
5 Kom is} on evi Antalya ambarı 
3 Emin Pekmez Ujfur iş evi 
5 Bitlis Ambarı Şakir Erdi! 

10 Bay Aziz Köse ojflu 
10 ., Asım Ôzbilen 
6 lnkılAp ilk okulu "A., ikinci 

sınıf namına 

291,50 
4693 Geçen yekunlar. 

- Birinci sahifeden artan -

vele şartlarına riayet etmemiş sayı 
lır ve mukavelesi bozulur. O zaman 
da şirkete zarar ve ziyan ödeı:ıyie 

mecburdur, 
Bunun için artistler sabah akşam 

yiyeceklerine dikkat ederin. Haftada 
bir gün şirket tarafından tartılırlar 
Eğer kiloları fazlalaştı ise daha az 
yemek yemeye hatta bir iki gün 
içinde zayıflamaları için hazan bir 
gün aç Lıırakılmıya mecbur edilir. 

Artistler de moda zayıflık oldu 
duğu için hemen hemen hepsi zayıf· 
lamaya mecbur olur. Şişmanlaması 
istenen ve fazla yemek yemesi tav 
siye olunanlar pek azdır. 

• 

işte bugün artistler istedikleri 
gibi yemek yemekten şikayet edi. 
yorlar ve sildetlerinin artmasından , 

dolayı bir mes'uliyet kabul edemiye· : 
ceklerini, binaenaleyh, mukavele· 
!erdeki bu şartın değiştirilmesini 
istiyorlar. 

Artistler buna, janet Mak Do. 
naldın evinde yapılan Lıir toplantıda 
karar vermişlerdi . 

Ekserisini kadııı teşkil eden bu 
toplan~ıda, yıldızlar, istedikleri gibi 
yeyip içe.ııemelerinin manasız oldu. 

' ğunu, bilhassa önümüzdki yaz gün· 
!erinde, yemek hususundaki ıırzula· 

1 rına mani olunmasını istemediklerini 
söylemişler ve buna karşı alınacak 
tedbir !eri düşünmüşlerdir. 

Sahife 3 

Sevenlerin, sevilenlerin , mutlaka s.ovgilisine kav şmak istiyenlerin filmi 

Asri Sinemada 
= 

Bu akşam 
Misli görülmeyen aşk filmi-Aşkın , hissin en güzel romanı 

(Bekaret ) 
Oynayanlar : 
LIL DAGOVER-SABINE PE 1 ERS- KARL SCHNBOCK-

GERALDIN KA TT 
Bekaret , Bir macera filmi değil , 16 yaşında genç 

aşkını göstuir bir şaheserdir 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

Lıir kız ile annesinin 

Ayrıca: En . 
yenı dünya haberleri 

Localarınızı telefonla isteyiniz 
Telefon ASRI 250 

9198 

Açık teşekkür 

1 

beş kaptan mürekkep güzel bir ye. 

mek listesi düzmüş, bunu bütün ar· 
kadaşları kabul etmiştir. 

içinde, artistlerin şimdiye kadar 
yemelerine müsaade edilmiyen ga. 

yet güzel, besleyici yemekler bulu

nan listenin tatbikına hemen geçil

miş, ve daha o gün, bu beş kap fev. 
kalade yemekler güle oynaya ye· 
nilmiştir. 

Yazıyla vt'ya bizzat gelerek 
Maddi ve manevi acımı paylaşan 
do.t, arkadaş ve çocuklarıma derin 
minnettarlık ve teşekkürlerimi sun
makta gazetenizin tavassutunu di · 
!erim. 

9?.10 

Kız Lisesi ve 1. ci Orta 
okul Öğretmeni 

BINZET YULA 

Yirminci asrın çeşit çeşit muha. 
bere vasıtaları meydanda dururken 
askerlikte güvercin kullanılır mı 

diye gülmtmelidir. Bütün ordular 
güvercinleri henüz faal kadroların 
dan çıkaramamıştır. Her manevra, 
henüz ordularda güvercinlerin kul· 
lanılmasını icabettirecek vakalar, 
Yerler, ve hadiseler olabileceğini 
meydana çıkarmaktadır. 

Doktor Matsu evvela arının ne 
suretle mektup götüreceğini araş· 
tırmıştır. Arının götüreceği mektup 
pirinçten yapılmış bir kağıt üzerine 
)'azılıyor. Bu kağıt çok ince ve çok 
hafift r. Tabii mektuplarda kullanı· 
lan yazı son derece kısaltılmış bir 
şc:Ci!de, şifreli olarak ve göze gö 
rünmeyen bir mürekkeple yazılıyor. 

ğaz felci nelice.,inde dili tutuldu. Ka 
dıncağız, yirmi sene ne bir kelime 1 

söyleyefıildi, ne de bir ses çıkara 1 

bildi. Bir gün evinin kapısı önünde 
eşiğe oturmuş hava alıyordu. Uçan 
bir arı kadım soktu. Madan Ko 
len gayri ihtiyari haykırdı. Bu hay· 
kırış onun yirmisenedenberi çıkardı 
ğı yegane sesti. Sonra ayağa kalktı 
ve kolaylıkla "Allaha çok şükür., 

cümlesini telaffuz edebildi. Şimdi 

taınamile iyileşmiş konuşuyor. Söz 
söylemek kudreti, bu kadına kızgın 

bir arının sokması sayesinde geldi! 

Çalı süpürgesi 
ihracatı arttı 

Nihayet, tv sahibi ve toplantı ı!iii'ii----·--------------------~ 
nın başkanı sıfatiyle Jan~t Mak Do 

1 

Y enİ çıkan kanun Ve nizamlar 
nald: 

- Arkadaşlar, demiştir, çalış· 

tığımız şirketlere karşı hep birden ~-----

Yalnız terkibi gizli tutulan bir 
ınahlille batırılınca meydana çıkıyor. 
Yapılan tecrübelere göre bir sigara 
kağıdı büyüklüğünde olan bir kağıt 
Üzerine Japorların !:.u hususta kul
lanacakları şifre ile 132 kelime ya. 
zılabilmekteJir ki bir kumandanın 
Vereceği emirler için bu kadar ke
lime de kafidir. 

Bu mektup, her türlü hava te 
sirlerine mukavim ince maddeden 
Yapılmış bir zarf içerisine konuyor 
ve arının kanatlarının hareketini 
işkal etmiyecek surette vücuduna 
8arılıyor. Zarf, mektup ve bağların 
ağırlığı 3 gramı geçmiyor ki bu ve· 
zin, arının uçuşu esna!ında his bile 

Güzel ve büyük bir film görmek 
isteyenler 

BU AKŞAM 

Tan sineması 
na muhakkak gidiniz ve gösteril· 
meğe başlanacak olan umumi har. 
bin en faal ve en korkunç şahsiye. 
ti ve Matmazel Doktor ismi altın. 
da yaptığı casusluklarla efkarı 

umumiyeyi heyecan içerisinde bı. 
rakan meşhur Alman Kadın Ca· 

susun hayatına aid yapılmış 

Casus Kadın 
[ Matmazel Doktor ] 

Şahaserini görünüz. Hayatınızda 
hiçbirzaman unutamıyacağınız 

bir film olarak kalacaktır. 

Yaratanlar: 
PIER BLANCHAR ve Dita Parlo 

lst•nlıul: 2 (Telefonla) - Mem• 
leketimizin Akdeniz ve Marmara 
sahil mmtakalarını kaplayan fında· 
lık ve çalılıklar şimdiye kadar bey 
hude yere araziyi işgal eden birer 
unsur telakki edilirken bugün ihraç 
maddelerimiz arasında bir yer almış 
bulunmaktadır. Son zamanlarda ya· 
hancı memleketlerden ve bilhassa 

Mısırdan bunlara fazla talep gö· 
rülmektedir. 

Şimdiye kadar memleket dahi· 
!inde temizlik işinde kullanılan çalı· 
lan şimdi Laşka memleketler de 
temizlik için b;zd~n almağa başla· 
mışlardır. 

Cdemiyeceği bir ağırlıktır. Cumartesi 2.30 da 

Japonyada yapılan tecıübelerJj Tarzan CASUS KADIN 

Zecri tedbirlere kadar, dünya, 
çalı süpürgesi ticaretine lıa!ya ha· 
kim bulunmakta idı.Lakin zecri ted
birler neticesinde lta!ya bu mevkiini 
kısmen kaybetmiş ve o zaman ya. 
vaş yavaş memleketimize başlayarı 
siparişler artmıştır. 

Esasen dağı ve taşı kaplamış o. 
lan çalı kesildikçe fışkırıp çoğaldı

ğ ndan bu ihracat maddesi hiçbir 
rııııposta güvercinlerinden daha emin 9199 
bir surette istikamet tayin edebilc:lik· 1 :,.. __ , __ ....;;.;.;;.;;,, _____ ...,; 

leıini is bat etmiştir. Arılar güvercin· 
!erden daha çok uçarlar, daha geç 
Yoıulurlar, Uçuşları çok hızlıdır. Bir 
arının s:ıatte 30 mil süratle uçabildi 
ği tesbit edilmiştir. 

Arı, iyi muamele edildiği taktir· 
de çok çabuk insana alışan alışan 

vvc( Amerikada yapılan tecrübeler 

----~-----------------. Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

Yaz geldi.Bahçenin güzelliği hakkında rekla111 zait gördüğün gibi mü· 

bir harekete g:rişelim ve arzumuz 
kabul edilmezse, grev yapalım .. 

Janet Mak Donaldın bu teklifi 
alkışlarla lcarş lanmış ve bütün yıl· 
dızlar biribirlerinin ellerini sıkarak, 
karar vermişlerdir .. 

- Biz artık aç kalamayız! iste
diğimiz gibi yemek yiyeceğiz .. 

Bundan sonra Janet Mak Donald 

sermayeye ve fazla emeğe ihtiyaç 
göstermiyen ve dünyanın en kolay 
istihsal edilerı mataı halinde bulun· 
maktadır. 

lktisa t vekaleti bütün bu nok 
taları nazarı dikkate alarak çalı sü. 
pürgesi ihracatı ile meşgı11 olanları 
himaye edici tedbirler almağı !et· 
kik etmektedir. 

Bu 8,45 de 
Sinema mevımının sonu münase· 
betiyle en turfanda bir fılm sunu· 
yor. 

Ormanlar hakimi 
Oynıyan 

Varner Bakter 
bir hayvandır. Daha çok za "an 1 

davimi bulu 1an muhterem müşterilerimin istirahatları hususundaki bütün •ıların insanı scbebsiz sokmadığını • Hem heyecanlı hem çok et.lencdi 
.. 1 noksanları ikmal etmişimdir . 11 0stermiştir, Çıplak vücutları üzerin I b l k 1 d ve hem h k · k' · okşayan 

b Pek yııkında lstanbuldan celbedeceğim saz, varyete, a et ta ım arını a er esın zev mı .~ inlerce arı doldştıran arı yetişti çok nefis bir fılm. 
•ciler pek çoktur. Arılar hakkında 1 görmekle neşeniz bir kat daha artacaktır. 

Bahçe açıktır. Aksamın tatlı serinliğinden ve bin bir çiçeğin etrafa Aynca·, ,4Pıl~n müşahedeler arıların şahsiye· · 
ı Ve d ı neşrettig"i gu"zel kokulardan istifade ediniz. 
i . s~ı:iy:si a_lduğ~nu. a göster· 1 Dünya havadi.sleri 

.. Ştır, P .ırıs ünıversıtesınden profe· 

1 
Çukur kahve müsteciri 

. r honvier arıların neşelendiği va· 9211 1 - 6 ALI ÇOLAK Telefon 212 
ıt ~ans. ettiğini, yalnız kal~·~~a~ı ,..., _______________ _.

1
:_ __ , _______ 9_2_ı_s ___ ,.. 

kıt halınden şikayet eder gıbı ınıl "------.... ----

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/111936 

Neşri tarihi; 29 11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değiştirilenl inci madde: 

Hayvanların kaza 
haricine nakilleri 

- Dünden Artan -

b u 1 u n J u ğ u kıumn en hüyük mülkiye 
memuruna müracaatla masrafı kendisine aid olmak 
üzere yoklama memuru gönderilmesini istiyebi!irler. 
Bu dileklnin derhal yerine getirilmesi mecburidir. 
Yoklama müd Jeti içinde damızlık bayva~larını bu 
suretle nakledilenler daıııızlık vesikalarını yanların· 

da bulundururlar. 

MadJe 16 - Kayıd ve yoklama müddetleri 
içinde hayvanların bulundukları kaza haricine tezke
resiz nakledilmeleri yasaktır. 

Köylerdeki hayvanların hudud geçidindeki müş
ter-.:k mer'alarına gidip gelmeleri bu kayda tabi de-
ğildir . • 

Kayıt müddeti içinde hayvanlarının hepsini ve· 
ya bir kısmını bulundukları kaza haricine çık3rmak 
ısteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi azasından biri 
vasıtasile kayıd ilmühaberini mensup oldukl::rı kaza 
varidat idaresine göstermeğe ve nakledilecekleri 
hayvanlar için nakil veya ifraz tezkeresi almağa 
mecburdurlar. Nakil tezkeresi verilen hayvanların 
kayıd ilmühaoerleri geri alınır. 

ifraz tezkeresi verilen hayvanların cins, nevi 
ve adedi, hayvanların ııereye nakledildiği ve ifraz 
tezkere,inin numuası ve tarihi kayıd ilmühaberine 
işaret olGnur. 

Yoklama müddı-ti içinde hayvanların hepsini 
veya bir kısmını bulundukları kaza haricine çıkar 
mak istiyenler yoklama koluna müracaatla hayvan· 
!arının yoklamasını yaptırmağa ve keyfiyeti kayıd 
ilmühaberine işaret ettirmeğe ve evvelki fıkra hük· 
müne göıe varidat dairesinden nakil veya ifraz tez· 
keresi almağa mecburdurlar . 

(Sonu Var) 8303 
~~~___,...~~-_,,...~._,__==--;----------~·~~-==-:-~~-~~~_,,...~ 

PEK YAKINDA: 
Bütün Adananın fevkalade 
sabırsızlıkla' beklediği -

ATEŞ BÖCEGi 
JEANETTE MAKDONALD Maruf Tenor ALLAN JONES 

ASRi - ALSARAY sinemalarında 

Senenin en güzel 
AŞK - GENÇLİK 

ve MUZIK Harikası 
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1 BELEDİYE İLANLARI 1 
'ı...~~~~~~~~-----~~~~~~~--------~--~-= 

1- Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alınacaktır 
2-Arazözün muhammen bedeli beş bin liradır. 
3 -Muvakkat teminatı üç yüz yetmiş beş liradır. 
4-lhalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye Da

imi Encümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi Belediye Yazı işleri Bürosundadır. isteyenler oradan pa

rasız alabilirler. 

6-Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat on ikiye 
kadar Belediye Reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. 

9213 3-7- 11-15 

Teşekkür 
Uzun zamandanberi çektiğim 

karın ağrısını hazakatli müdahalesi
le gideren Adana Memleket hasta 
hanesi baş hekimi opt"ıatör Tevfik 
Pamukçunun apandisit ameliyııtı a 
rasındaki muvaffakiyeti ve tedavi 
bususuııdaki kıymetli alaka ve ihti 
mamı şayanı takdir ve şükranı ol
duğu gibi ayrıca hemşire ye hasta 
bakıcıların n~zaket ve bakımlarından 
dolayı kendilerine alenen teşekkür
ler ederim. 

Adana P. T. T Vilayet 
Müdürlüğü muh1bere 

memurlarından 

Nihat Okay 
9213 

Vilayet Daimi Encüme
ninden: 

C. H. P. Seyhan llyönku
rul Başkanlığından : 

1- Yapılacak İş : Adanada inşa 
edilecek Halkevi ve Parti binası in 
şaatı (117468) lira bedelle eksilt
meye konulmuş ve istekli çıkma
dığından müddeti uzatılmış ise de 
yine istekli çıkmamıştır . Keşif üze. 
rinde yapılan tttkikatta bedeline 
zam olunan tu inşaat (121261) lira 
yüz yirmi bir bin iki yüz altmış bir 
lira bedel ile tekrar pazarlıkla ek 
siltmeye konulmuştur. 

2- istekliler bu işe ait keşif dos
yasını (J) lira bedel ile fstanbul An· 
kara ve Adana Nafia direktörlük 
!erinden alabilirler. 

3- Eksiltme 13-5-938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (17)de A. 
danada C.H. Partisi binasında top
lanacak komisyonda yapılacaktır . 

4- Eksiltmeye girebilmek için 

Türksözü ) 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhak <ak görünüz 

Satış deposu 

caddesinde 
... Hükumet 

mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 . Telgraf adresi: Başeğmez 

7 9170 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
AdanaMı!nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 

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

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan :ışağı siparişler 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 2 

3 Mayıs 1938 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 166 

Sıhhatinizi 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( lCO sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku : Kokusu• Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuıa 

litrede 0.40 mgr. 
Tadı : Latif Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. 
Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 
( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 

Amonyak ,, Yok 

Yapılacak iş: Adana Kozan yo · 
unun 3 + 000 - 5-'- 000 arasındaki 

(2000) metrelik kısmın şosasile iki 
menfez inşası (24302) lira (98) ku
ruşla kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

(7313) lira (5) kuıuşluk teminat ver 
meı.i ve bu işi yapabileceğine dair 
elli bin liralık vesika ibraz etmesi 
lazımdır. isteklilerin 13 - 5-938 cu. I 
ma günü saat (17) de Adanada C. 

1 
H.P. binasındaki komisyona müra· -----------------------------·• 

caat etmeleri ilan olunur. 1 Ç k k d Ç k k d Ç k k d 

ennin en son usullerine riayet eder~k ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
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 Sıf.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

2 - istekliler bu işe ait keşif ev 
rakını görmek üzere Nafia dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 1815 938 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 11 de 
Vilayet Daim Encümeninde yapıla
caktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1822) lira 72 kuruş muvakkat te 
minat verilmesi ve bu işi yapabile 
ceğine dair Nafia vekaletinden ve
rilmiş vesikaya ibraz etmesi lazımdır. 

lstiyenler teklif mektuplarını 3 
ncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Encü 
men reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek ttkliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması lazımdır, Postada 
olac .. k gecikmeler kabul edilmez. 

29-3-7-11 • 9193 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 12 

Satılık ev eşyası 
Derunukale mahallesinde kuyu 

karşısında 17 No.lu eve müracaat 
etmeniz ilan olunur .9212 1-2 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

91s3 21-3-6-10 o ya ın a.. o ya ın a.. o ya ın a 

~ .............. ...... 
1 ÇOCUK HASTALIKLARI 

M0TEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı , 

1 
Kabul saatları : Her gUn l j 

15-18 1 

İİıll ............... ... 

TÜRK SPOR KURUMU SEY. 
HAN BÖLGESi BAŞKANLIGIN· 
DAN: 

Adana stadyom sahasında 

yapılacaK spor teslsatıarı ln
,aatı nanı 

- Eksiltmeye konulan iş: A-
dana Spor sahası in~aatı. 
2 - Keşif bedel:: (18873) On se
kizbin sekizyüz yeım iş üç liradır-

3 - Eksiltme: 2'1 5-1938. Tarih. 
salı günü saat [15) de Ad na C.H 

Partisi birıasında T. S. K. Seyhan 
Bölgesi Başkanlığında leşkiledilecek 
komisyonda kapalı zarf usulu ile ya
pılacaktır. 

ıı - Eksiltme şartnamesi ve bu -
na bağlı müteferrik evrak lstanbul, 
Ankara ve Adana Nafia Müdürlükle
rinqe görülebilir. 
A) Eksiltmeye girmek için istek -
!ilerin (1415) lira [48) kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işi 

yapabileceğine dair Nafia Müdürlü· 
ğünden tasdikli t:Vrak göstermeleri 
lazımdır. 

B) isteklilerin teklif meptuklarını 
üçüncü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar komisyon başkan 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

C) Posta ile gönderilecek teklif 

1 
!erin dıı zarfı mühür mumu ile iyice 

1 kapatılmış olması lazımdır. 
i DJ Postada olacak gecikmeler ka. 

bul edilmez. 9160 

22 - '27 - 3-g 

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZİEGFİELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

En büyük yıldızları keşfeden adamın hayatı. .. Misilsiz Revülerin Mucidi ... 
Zenginlik .... Hulyavi .... Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asri Sinemada .. 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asıi 251 
9205 

·---~-~~--~--~----~~--~-~~----------~ 

• 

• · 'tOll.l(iYE iŞ 8"N ~-AS 1 

403 

Kayadelen Gazozları 
e 

b 

Kayadelen Gazozları da ı< aya delen Suları gibi berrak • sıhhi, ne- ~~ 
is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 9 b 

9167 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted :r. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

'eı 
f 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucuı, n 
son sistem bir ~n 

MAL TiZ ALiNiZ 
il 

! eç 

2 mukabilini _ edineceğiniz maldıı ~i 
Lira sayesinde mutfağını:ıın ekonomisiıı 1.•• 

Alacağınız 

te ıin edeceksiniz. 1 

M it d yakmak için en e~onomik, en uc ~tar a iZ a kömürüde Alı Rıza KeJI . 
~ttj şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 
n ö 

Maden kÖmÜrÜ k_ul~a?makla hem milli bir cevherin __ ist' 
)akını arttırmış ve hem de must n 

1 olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdüt· a,J 
1 Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe cdi ı,

1 

aR, 

Ucuz-Temiz-KuvvetJj\~~ 
8879 82 

Umumi neşriyat müdürÜ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


