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5 Kuruş 

Hataydaki mahalli hükUmet intihap • 
nıza na 

ilin etmemekte musirl • 
mesını 

• 
Gizli Nazi polis teşkilatı 

• 

--- G ~~tap o 
Avrupaya dehşet salıyormuş 

'Delege Roger Garo, böyle bir şeyden 
asla haberi olmadığını söylemektedir 

Türk tesanDdDne karşı yapılan 
suikastlar neticesiz kalıyor 

Antakya : 11 (Hususi muhabirimizden) - ~umdrtesi 
günü ilan edileceğini yazdığım hatay intiha~ nızam~a· 
mesi maalesef mahallf hükumet tarafından ılan edıle
rnedi. 

zamnamesi ilan edilmek üzere Cenevreden Suriye fev• 
kalada komiseri kont Dö martel gelmiştir. 

Tedhl•çlllk berdevam 

Hatay delegesi Garo, bu hususta kendisine ~üra
caat eden halk mümessillerine bu hususta ademı ma• 

Tahrik ve teC:lhiş harekatı devam etmektedir. ltti
hatçiler durmadan mefsedet faaliyetinde bulunuyorlar. 

IOmat beyan etmiştir. . . . 
iyi bir menbadan haber alındığına göre, rntıhap nr· 

Hataydaki Etitürk kitlesile olan tesanüdü sarsmak 
için bin dürlü desiselere baş vurulmakta fakat Türk 
birliği bütün bunlar karşısında kuvvetini muhafaza et· 

F ransada yeni kabine 
iş başına dün geçmişti 
Bay Daladiye 

bir nutuk 
radyo ile halka 
söylemişti 

Dala diye hiiktimeti geniş m.ali 
salahiyetler talep ediyor 

Paris: 11 (Radyo) - Fransadaki 
kabine buhranı izale edilmiş bulunu· 
Yor. Yeni başvekil Bay Oaladiye 
radyoda lJu akşam halka bir nutuk 
söylemiştir. Başvekil bu nutkunda 
Fransanın sulha olan ba~lılığmı ve 
sulhu korumak için tatbikı lazım ge
!"1ş malt projelerin gayelerini tebarüz 
ettirmiştir. 

Daladiye yeni kabinenin listesin; 
henüz reisi cumhura vermen.iştir. 

. 
~-----~·--

Perşembeye kadar kabine tam kad
rosunu hulacaktır. 

Siyasi mahafilde söylendiğine 
göre, Bay Daladiye meclisten mali 
meseleler üzerinde geniş bir salahiyet 
istiyecektir. 

Daladiye kabinesine sosyalistler 
yardım etmemekte ve dahil olma
makta ise de kabinenin vaziyetini 
ınuahafaza edebileceği ümit edilmek
tedir. 

. Suriyede baş kaldırma 
hareketi fili safhada 
Şanıdan Cezireye yeni bir 
heyet gideceği söyleniyor 

Suriyedeki 
nıete devri 

ordunun 
hazırlıkları 

yerli hükiı
hararetli 

Şam: 11 (Hususi muhabiriınizderı) 
Suriyedeki askeri müesseselerin muh 
tclit bir korr.·o;yon teşkil edilmiştir. 

Ordunun yerli hükümete devre işine 
hararetle hazırlanılmaktadır. 

Gelen haberlere göre: Ceziredeki 
b~ kaldırma harekt tii fili bir safhaya 
~~~~lınüştür. Emir müçhim kuvetleri 
clir. sınc~ makamlarına k~rşı .?elm~kte
ği 'I,~ urıyeden bir heyetın gonderılece 
kın~oyJeniyor. Emniyet müdürü hak
Pol" a k~nuni takibat yapılıyor. sebep· 
silcıs ~Udürünün bir kaçakcı şebeke 

tntışterek iş yapmasıdır ---T Ürk~--Y-u __ g_o_s_) a_v_t_i_c_a-re-t 

tnua hedesi yenileştiriliyor 

lek ~n~ara : 11 (Telefo~la) - Mern 
etırnızle Yugoslavya arasındaki ti 

~~ret anlaşmasının yenileştirilmesi 
ıçın müzakerelerde bulunmak üzere 
b• y 
ır ugcslav b~yeti Belgrattan ha. 

reket etmiştir. 

Türk koşu 
uçuşları 

Hava gezintisi yapan 
vatandaşlar 

Şehrimiz Türkkuşu talebelerinin 
mortörJü uçuş tatbikatına başladık 
larını yazmıştık. Şellrimizde bulunan 
iki Türkkuşu tayyaresi ile Türkkuşu 
öğretmenleri her gün öğleden sonra 
uçuşlara devam etmektedirler. 

Sabahları da halkımızdan arzu 
edenler parasız r>larak tayyarelere 
bindirilmektc ve birkaç dakikalık 
bir hava gezintisi yapmaktadılar. 
. Haber aldığımıza göre, şu bir 

hafta zat fında tayyareye binenlerin 
sayısıyüzü mütecavizair. · 

Fransa da 

"ispanya
ya yardım 
edeceğiz,, 

On binleıce 
kişi büyük te 
zahürat yaptı 
Paris 11 ( Radyo ) 

- Millet meydanında 
bugün halk cephesin
den on binlerce kişi 

büyük tezahurat yap
mıştır • 

Halk cephesi men · 
supları hep bir ağız
dan ,. ispanyaya yar
dım ecieceğiz, yardım 
etmek lazımdır,, diye 
bğırmışl ardır .. 

..........,.. ce ·e ee ee ee ·o ee .. •• .. •• • 

Fuar hazırlıkları 

Fara gelece k ecnebiler 
vize masrafı yapmıyacak 

lımir : 1 J (Hususi) - lzmir fu 
arını 1iyarete gelecek ecnebilere 
meccani vize verilmesi hakkındaki 
vekiller heyeti kararı dün ~ehrimiz 
Fuvar komitesi risliğine bildirmiştir. 

Bu karara göre, meccani vize ile 
Fuara görmek için Türkiyeye gele· 
cek olanlar 15 gün evvel gelecek · 
lerdir. Türkiyede meccani vize ile 
bir ay oturabilecekierdir. 

Son dakika 

Japonların 
bozgunu 
Şanghay : 12 ( Sabaha karşı) -

Japonlar bugün Sarı nehir şimalinde 
müthiş bir bozguna uğradı . Zayi. 
atın 7 5,000 den fazla olduğu haber 
verilme~tedir. · 

G. U. P. Teşkilatına hazı rlanan 
suikast nasıl meydana çıkarıldı ? 

Bay Hltlar 

Beş memleket,:_üzerinde Gestapo 
(Alman polis teşkilatı) gölgesinin do
laştığını ve kanlarında, Nazi propa
gandası dalgasının geçtiğini hissedi
yorlar. 

Bu yeraJtından işgal aylardan, 
senelerden beri yapılmaktadır., fakat 
şimdiye kadar farkına varılmamıştır. 
Bugün her tarafta Gessaponun çehre
si · birdenbire görülmüştür. 

Matbuatla' propaganda' casusluk 
tahrif gibi işlerle . Gestapo, Nazi da · 
vasını muzaffer kılmağa çalışmakta. 
dır. 

Belçıkada b i r Nazi gazetesi 

1936 senesi teşrinisanisinde, Brük
seldeki büyük bir gazetenin yazı iş
leri müdürü, kominist aleyhtarı bir 
gazete çıkarmak için sermaye koya· 
cak bir İngiliz iş adamı tarafından 
şüpheli görülmüştıır. 

Paris : 11 - · Paris·Soir gazetesi Müzakereler aylarca sürümüş, ni-
son günlerde Nazi propagandası bü- : hayet 937 eylülü zarfında İngiliz ser• 
tün Avrupada meydana gelen Skan. ı mayed<\rr Belçikalı gazeteciye, lazım 
dallar hakkında geniş tefsilat vermek-1 gelen sermayeyi bulduğunu söylemiştir 
tedir. bu gazete diyor ki: Bu sermayenin büyiik bir kısmını in· 

- Naziler evimizde\.. j giltereden bulacağını ve yüzde do-
Bu imdad çığlığı dün Brükselden ı kuzunun da Hamburgda avukatlık e

Londradan, Bernden, Stokholmden ve 1 den Beho isminde birinin vereceğin ı· 
Boenos Ayresten duyuldu. ! lave etmiştir. 

Rllştll Arasın mısır seyahati 

Büyük tezahürat yapıldı 
Türk-Mısır dQstluk muahedesi dün 

Mısır Hariciyesinde imzalandı 

Hariciye Vekilimize Kral Faruk bir ziyafet verdi -
Rüştü Aras Kral merhum Fuadın mezarına Çelenk 

koydu Mısır matbuatının hararetli neşriyatı .. 

Kahlreden ~bir gdrUnUf 

Kahire :· 11 ( Radyo ) - · Bütıin 
Mısır matbuatını , Türkiye Hariciye 
Vekili Bay Tevfik Rüştü Arasın Ka
hire ziyareti meşgul etmektedir • 

Tevfik Rüştü Aras bu sabah Eh. 
ramları gezmiş , bu civarda yapıl. 

makta olan hafriyatı tetkik etmiş ve 
öğleyin Majeste Kral Faruk tarafın 
dan kabul edilmiş ve öğle yemeğini 
Kralın davetlisi olarak sarayda ye
miştir. Yemekte Mısır Başvekili Meh
met Mahmut paşa ve Hariciye Na· 
zın da ~.azır bulunmuştur • 

Tevfik Rüştü Aras Majeste Fa, 
ruğun ıiyafetinden sonra sarayı gez-
miştir. Sarayı Arasa bizzat Kral gez
dirmiş ve izahat vermiştir . 

Akşam, Hariciye Nazırı bir zi
yafet vermiş ve bunu bir süvare ta-
k ibetmi~tir. Öğleden sonra Aras otel
den çıkarken halkın büyük tezahü· 
ratile karşılaşmıştır. 

Öğleden evvel . Türk Hariciye 
Nazırı, Kral merhum Fuadın meza· 
rına Çelenk koymuştur. 

Teşrinievvel ayında " Avrupa 
Matbuat ajansı Limited Şirketi ,, na. 
miyle bir şirket tesis edilmiştir. Şir

ketin 10,000 lira sermayesi vardır . 
Relçikalı gazeteci de senede 300,000 
Belçika frangı üçretle , çıkacak ga
zetenin yazı müdürü tayin olunmuş
tur . 

Bu ajansın asıl mahiyeti ne o 1-
duğunu Belçika Sosyalist mebusla
rından biri, meclise verdiki vesika
larla ortaya koymuştur . 

O zaman ortaya bir skandal çık
mıştır. Vesikalarla , bu ajans şirke
tinin Brükselde Komünist aleyhtarı 
bir gazete kuracağ'ı , sermayesinin 
Alman propaganda nazırı Göbbelsle 
sıkı rabıtası olan biri taraf mdan ve· 
rildiği bildirilmektedir • 

Belçikadaki bu hadise ortaya 
çıkınca Londra iş ve siyaset muhitin· 
de bir telaş başlamış ve bu "Avru. 
pa matbuat ajansı., nın Londradaki 
mümessili, memleketten çıkarılmıştır 

Bundan sonra, siyasi, askeri ve 
sınai muhitlerde de Gestapo'nun fa. 
aliyette bulunduğu polis tarafından 

meydana çıkarılmıştır. 
Bernde açılan casususluk davası 

Hitlerin adamlarının memlekette fa. 
aliyetini gösteren yeni deliller ver
mektedir. 

Başlıca suçlu ofan, milli cephe. 
nin Bern şubesi kasadarı ve Gesta· 
po tahrikatçısı Fransis Todli mem
leketten kaçtığı için cezaya çarpıla
mamıştır. Kendisinin Parise iltica et· 
tikten sonra, Almanyaya gittiği zan. 
nedilmektedir. 

Todlinin geçenlerde, silah almak 
için Almanyaya gitmiş olan suç orta 
ğı Griseli mahkemeye verilecektir. 

lsveçteki meşhur Nazi tehrikat. 
çısı Lö Venstern arbk ortada yok. 
sada adamları tehiikeJi bir faaliyete 
girmişler ve şiddetli bir propagan
daya başlamışlardır. 

Lövenstern, lsviçre He Almanya 
arasındaki Llhenştayn hükumeti dü
kasından bir asalet unvanı almıya 
muvaffak olmuş ve bu suretle İsveç
li kontes Ebba'ya yakalanmıştır. 

Gestapa cenubi Amerikada da 
faaliyette bL~lunmak.tadır.. Arjantin 
hükumeti memlekette nasyonal sos
yalist müesseselerin çoğalmasından 
endişeye düşmüştür. Bu müesse~e· 

lerde çocuklara Nazi gayelerine gö
re terbiye verilmektedir. 

Bugün memlekette hakikate na. 
zi propağar.da meı kezi olan "Kül· 
tür" müesseselerinde karşı protesto 
hareketi başlamıştır n 

lsvlçredakl dava hakkında 

Bern• den "Deyli Herald,, gazete
sine bildiriyor: 

"Bütün Rvsya Faşist partisi,, nin 
nazi yardımı ile, G. P. U. teşkilatı· 
nm yüksek memurlarına karşı bir 
suikast hazırladığı mahkemede mev· 
zu J bahsolunmuştur. 

Lağvedilmiş olan lsviçre Nazi 
partisini tekrar kurmak ve İsviçreli 
.scısyalistlere ve bir çok ecnebi şa. 
hıslara karşı suikast hazırlamakla 
suçludur. Bütün Mısır gazeteleri Türkiye 

Cumhuriyeti ve bunun büyük yara. 
tıcısı Atatürk hakkında uzun ve ha
raretli makaleler yazmaktadırlar. 

Türk-Mısır dostluk muahedesi 
öğleden sonra Mrsır Hariciyesinde 
imzalanmış ve suretler taati edilmiş
tir . 

. İşlere, aslan Rus Boris Todli is· 
mindeki bir casus yardım etmiştir. 

-Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

SiYASi GÖRÜŞLER 

Alman ordusunu milletleştiren ve 
ordulaştıran kuvvet Almanyayı 

HiTLEB 
Alman ordusunun tarihi ! 

M. Benols-Mechlnln ( Alman ordusunun tarihi ) adlı 

yeni bir kitabı çıktı. Bu kitabı ordunun tarihi olmaktan 
ziyade, Alman ruhunun tarihi olarak kabul etmek ıazım
dır. Yirmi yıllık Alman tarihinin hUIAsasını yapan eser
de muharrir hakklle muvAffak olmnş,, bize dalma ya
şayacak ve ölmlyecek bulunan tarih eserlerlnden biri
ni vermı,tlr. 
Bu kitabın birinci clldl, sulh muahedesinin imzasına 
kadar suren devreyi hududu içine almıştı. Bence ikinci 
clld birinciye dalma tercih edlllr. Nasyonaı;sosyellzmln 
bu derece öz ve bu derece çıplak ve kat'I hlkAyeslnl 
hemen hiçbir bir :ırerde bulema:ırız. :Fırkanın do§u,un
dan Hltlerln mevkii iktidara geçmesine kadar devam 
eden bu tarih hakikaten gUzel yazılmı,tır. 

--------~Yazan ___________ _ 

Piyer Dominik 

Bir çok rakamlarla ve teknik 
tafsilatla dolmuş bulunan l:u eserin 

okunması da hiç güç değ-ildir. Çün
kü muharrir ne !radar ince tafsilata 
girmiş olsa da; gene bunların için· 

den terakki bir goruş yapmağı 

muvaffakiyetle bect recek kudretle· 
dir. Bunun içindir ki, Ludendroff 

Hindenburg, Hitler, Von Sceck, 
Rathenan, Schleicher gibi şahsiyet 

!erin hayatını bile anlatan muharrir, 

bu zaviyeden alakalı bir şekilde Al
man milletinin biskolejisine iniyor. 

kaydediyor. Şu halde Alman şefinin 
elde ettiği tu müthiş aleti nasıl ve 
ne şekilde kullanılacağını bilmek 
her haldı- meraklı bir şeydir. 

MAHKEMELERDE: 

Bekçiye hakaret 
kadın mahkum 

eden 
oldu 

• 
Tllrkı&n 

;; 1 

Ücretle 
kadastro 

çalışan 
hakimleri 

Ücreıle çalıştırılan kadastro ha 
kimlerinin 2997 numaralı tapu 
ve kadastro teşkilat kanunu mucibin 
ce maaşa geçmeleri hakkında bir 
müddetdenbeıi adliye ve maliye ve 
kalttleıinin alakalı dairel~rı arasında 
garüşmelu yapılıyordu. l'u husus 
ta fikir birliğine varılmış ve kadast 
ro hakimlerininde bir vakaya mah 
sus olmak üzere bu teşkilat kanu 
nundan istifade aderek, bundan son 
ra istihkaklarını diğer hakimler gibi 
maaş esası üzerinden almaları karar 
laşdırılmıştır. 

Buna ait cetvellerin lıazırlaııma
sına başlandığı haberi verilmekted:r. 

Mesud bir nişan 

İki gencimizin 
güzel hareketi 

Pazar günü saat üçte şehri

miz ordu evinde güzel bir nişan tö 
reni yapıldı. 

Bazar başı bay Nurinin kızı ba . 
yan Ürkerle, fabrikatorlarrmızdan j 
bay Nuri Has'ın oğlu Mahmut Has 
nişanlandr'ar. Kalabalık bir da , 
v~tli kitlesi huzurunda yapılan nişan 

çok parlıık oldu. 
Haber ııldı,ğımıza göre, bayan 

Ürkerle, bay Mahmut Has ev 
lenmelerine sarf için lıazırlanan pııra 
dan 1500 lirasını çocuk esirgeme 
ve Türk maarif kurumuna. 500 lira 
sını ordu evi kütüphanesine ve 500 
lirasını da darülacüzı,ye hediye et-
mişlerdir. j 

rü 
$ t' 

Çif çil erimize bu yıl da 
1 ra~ .. ta lunu cak • 

Ziraat Bankası pek yakında ikrazat 
uame.lesine başlayacaktır 

Adana ve Ceyhan Çifçilerine bu 
yıl da ikrazatta bulunulması hak
kında Umumi Merkezden Ziraat 
Bankası Adana Şubes;ne emir gel 
miştir. 

Beşinci Bi iklet 
koşusu 

Bu koşuda Salahattin 
birinciliği kazandı 

Federasyonun tertip ettiği bisik
let koşularının beşinci bu pazar A· 

dana Yenice ar asında yapış. 55 
lcilometrelık oları bu koşuda idman· 

yurdundan Salahattin 91 dak'kaka· 
da birinci olmuştur. ikinci s,yhan 

adana pofd K mal üçüncü To· 
rostan Ali gelmişi rdir. 

ğ ık özel ri 

Banka ikrazata başlayacaktır. Ge 
çen yıl meşru bir mazereti olmak 
sızın borçlarını ödemeyen Çifçiler 
bu ikrazattan istifade edemiyecek
lerdir . 

KUL TOR lfl;!!!! 

Şehrimiz Gazi ve inkılap ilk o. 
kulları tamir edilecektir. Bunun için· 
de lazım olan para hazırlanmıştır. 
Bir kaç gün içinde işe başlana· 
caktır. 

Karş•yakada yapılacak 
ilk okul 

Karşıyaka Seyhan mahallesinde 
halkın ve hars komitesinin yardımı 
ile yeni bir ilk okul binası yapıla
caktır. ul ~çin lazım olan arsanın 
yeri tesbit edilmiş ve istimlak mua 
meleaine başlanm~tır. 

Güneşli mahallesi okulu 
Karşıyaka Güneşli mahallesinde 

har k ite · in yaptırdığı ilk okul 
binası bitmiştir. Okul pek yakında 
törenle açılacaktır. 

Ceyhanda 

12 Nisan 

KiTAPLAR ARASINDA 

Rüya <x> 

fE5) u yıl mu telif kalemlı 
o;;;;;;?) mulıtelif çapta çeşit ç~ 

mevzulu bir çok eser 
taya attı. 938 in ed iya arekl 
ortaya atılan mahsuller .. ön' 
getirilirse geçen yııl ra ni etle , 
niştir . 

V rilen eserlerin dilrtte üçü 111 

telif dillerden ayrı ayrı çeşnili t 
cümderdir . Matbuat Umum ~ 
dürlüğünün ancak bibliyograf. 
sıada isimlerini gördüğümüz 

eş leri okumak fırsatını bularıl 
mı sak da , Adanada çıkanlara 
kayd kalamıyoruz. 

Nitekim, Rusçadan 1. Türgenı 
den çevrilen ve bir kaç gün ev 
ortaya atılan • Rüya • adlı eı 

aslı ve tercüme şekli ile dikkat 
alakamızı çekti. 

1. lıirgenyef'in • Rüya • sını ~ 
ğerli gençlerimizden, Adana Kız 
sesi Tarih Coğrafya Öğretmeni 
yan Aliye Aşar tercüme etmişti 

Bu tercüme hakkında , • 938 
Edebi bir hadisesi • demek müf 
bir sitayiş olmaz. • Rüya • da ır 
gin Rus Edebiyatının duru, ılık 1 
çeşnisi var. Mevzuunun hayata in 
bakı ve tercümenin temi21iği do 
yrsile de • Rüya • , küçük bir yt 
Romaıı zevkini vermek ten uza:C 
ğildir . Yerler ve isimler yerlile 
tiri 'v rs eser, edebiyatı zın ııı 

diye iddia edilebilir. Bu iddia şö 
hw ki tercümenin muv;ıffakiyet 
i ina •tin ktedir . 

• Rüya • 38 sahife tutuyor . ~ 
çük kitabın diger on sahifesi 
• Gül • • Egoist • , • Ne güze 
ne taze idi °' güller • ve • Ta bis 
başlıkları altında kısa kısa fi 
nakıfları ile süslenmiştir. 

N had TangUn• 

(X) l'llzan : l. Tur ewyej; Ru 
dan çeviren : Aliye Aşar . Basılı 

Bilirsiniz ki harp sonu Alman· 
yası, bi·kaçı yüksek sınıftan gelmek 

şartile kuvvetli ş.h. al'ında kalmıştı. On 
farın yaşayışlarını, iş başındaki mu

vaffakiyet, yahut ademi muvaffaki
yetlerini göı mektedir ki Alman mil

letile e rdunun n üna~ebet derecesi· 
iyice kavramış bulunuruz. 

Alman scısyal Demokrat partisi 
ile lominist partisinin muvarfak ol· 

ması, bu partilerin mu~affak olma
ması, bu ı arlilerin orduya müthiş 

bir şekilde düşman bulunmalarından 
ileri gelmiştir. Eğer Ratherau mev

kiden düşmüş ise, bunun mrnbaını 
ordu ile kendisi arasında aşılması 
mümkün olmayan bir aşılması müm 

kün olmayan bir manianın mevcudi· 
yetinde aramalıdır. Aksine olarak 
bir Ven Seckt yalnız askeri sahada 
kaldıkça ve a s k e r e da 
yandıkça ve L u de n d o r f f 
ta onun gibi hareket ettikçe şüphe 
yok ki her ikisi de muvaffak olami 
yacakları aşikardır. 

Mirzaçelebi mahallesinden Salih 
oğlu ihsanla ayni mahallede Ali 
karısı Emine vazife başında bekçi 
Ahmede h1karet ettiklerinden cür 
~Ü meşhut halinde yakalanarak ad 

1 
lıyeye tesli:ıı eeilmişlerdir. Suçluların 
asliye ceza mahkemesinde yapılan 1 

duruşmaları sona ermiş ndticede lh· I 
sanın bu suçu işlemediği anlaşıla· i 
rak beraatına ve Eminenin de bir 
ay hapisle 30 lira ağır para cezası 
na mahkumiyetine karar verilmiştir . . 

Hatunu bıçaklayan 
adamın dünkü duruşması 

Gençlerimizin bu hareketi çok 1 
değerli bir örnek teşkil etmekte
dir. Yeni nişanlılara mesut istikbal-, 
fer temennisinde buluııuruz. 

Sıhhiye v 11.a'eti, bazı viJayet· 
!erde sıhhat müzelerinin olmadığını 

nazarı dikka ta alarak bu husu ta 
kararlar '\lpıştı . Bµppa böyle vi 

!ayet büdcelerinc vilayet sağlık mü 
zcleri içİQ t 91as~afl;ırı tahsisatı 
konacaktır. B• • Ada11u i'ürksüzii matbaası 938. Fi• 

ır sınema yapılıyor 2.5 kuruş. ( Bir ka9 l(üne kadar:' 

Bu mesut nişan münasebetile fab 1 

rikator Nuri Has milli mensucat 1 
fabrikasındaki bütün işçilere birde j 
çay ziyafeti tertip etmıştir. 

YENi NEŞRiYAT 
rinıiz küliiphanelerınde satılacak ) 

Ceyhan : l l (Huşusi) - Şimdi 
ye kadar ~yhanhlar sinama zevkin· ..------=-------------) Umumi ev sermaye kadınların 

dan Hatunu bıçakla yaraladığ"ından 
meykuf bulunan ganisaf zııde ma
hallesinden Ali oğlu berber Kazı· 
mın ikinci sulh ceza mahkemesinde 
yapılan duruşmaları bitirilmiş neti· I 
cede suçlunun 25 gün mahkumiyeti 
ne karar verilmişlir. 

Çocuk: den ve bir sinema binasından mah- G } N J 
rumdılar. Fakat bu ihtiyacı da mü- iz i azi po İS 

Mecmudsının 8 inci sayısı çok 
nefis çocuk yaıılarıle dolu bir hal 
de çıkmıştır. 

teşebbis bir vatandaş temin edecek- k"} G 
tir. Habt"r aldığıma göre, Ayas tüc. teş l atı estap 

iki yosmayı vuran 
gençlerin muhakemesi 

Köy teşkilatı 

Çocuklarımıza tavsiye ederiz. 1 

1 
.. \. 1 

.,,~ 

carlanndan Remzi Erzin, Belediye 
civarında satın aldığı bir arsaya mo 
dem bir sinema binası inşa ettirmek 
tedir. 

23 Nisan 

- Birinci sahifeden artan-

Gestapo (gi- ıi nazi polis Bu ca
teşkilatı) için çalışmaktadır. 

Almanya Lüıün bu müvazenesiz
likl er içinde tek bir adam beklemek 
te idi. Bu-adam her iki sabada da 

Genel ev sermaye kadınlarından 
Necmeddin kızı Mehbareyi yarala 
maktan suçlu terzi lıalidin Sunayı 
yaralamaktan svçlu ve mevkııf 

bulunan Osman Hayrinin mahkeme 
ferine dün sulh ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Bölge köy katipleri teşkilatı ge 
nişlemektedir. Geçenlerde yapılan 
imtihanda muvaffak olamıyan Köy 
katiplerinden açılan mahallere birer 
birer muktedir gençler tayin edil
mekte ve bu suretle köy işlerinin 
yüz üstü kalmasına meydan veril. 
memekt,.dir. Şimdi köy katipleri de 
maaşlarını müntazaman, köy büdce
lerinden bankaya yatırılan paralar· 
dan almaktadırlar. 

( - - ' 1 

1t ,.lsan 938 1 

Gök yüzü bulutlu. Hava hafif 1 
rüzgarlı. En çok sıcak 23 santığrat 

Size çocuğu düşündü 1 
recek haftanın başlan
gıcıdır. 

Todinin bir Kus faşist parti i )İ' 
olduğu anlaşılmıştır. Bu parti 
Rusyada ve bütün düııyadaki il 
muhacirleri arasında şubeleri var 
Parti, Geatefo teşkilalından al~ 
Flayşhavrr ismindeki bir Alm2~ 

kontrolü altındadır. 

de~ece. '-~~"':'!":~.~~~~~~-'!'--...;;..: 
atını yürütebilecek bir kabiliyette r -------------------------~-------·---------------------' 
olacaktı. Bu sahaları izaha hacet ir aralık, hariciye nua , 

var mı? Biıisı ordu, diğeri de halk. r•ti tarafıııılan Mısıra Sa raya ça,1rı1 an . fa h .• şe 
Atını yürütebilecek adam da Hit . gönderilmiş, memleketin 
fer 1 vaziyeti, Hidiv'in hareket •••-lll!!l!l!ll!IJll•• O 

Hitlerin ilk vazifesi, saflarından larini tetkika memur edilmişti. Hidiv 
-- Ç gUn,Uk nefla bir tarih yazısı •••lııiııi•İİ••İİıllllil 

çıkmış olduğu orduya crphc. alma- işin farkına vardı. Müsait raporlar - Hl -
d k d. d ı h ı k 1 vermesini temin için (fellah) adlı ese· an en ı a am arırıı azır ama o evvel (Therese) ihtiyatlı davrandı meğe ayaklarını ycro vurmıya baş 
du. Bunlarla teşkil ettiği kıt'alar, rini 25 bin franga satın aldı. O (Sibezy•) ya gitti, az sonra kont da ladı. 
hücum taburları vesaire bugünkü zamanlar için bu pek büyük para kendisine iltihak etti. (Paiva) locada duramadı, kürkü 

kara gömlekli orduyu meydana ge- idi. Harp patladı üçüncü Napolyon nü aldı, çıklı, gitti. 
tirdi . (E About) Parise döndü. bari- (Redan) da esir oldu. Alman asker Ertesi gün Almanyanın Paris 

1 ciyeye raporunu verdi. Bir sureti de sefiri prens Hohenlo nazırının odasın 
şte bu iJI, kuvvetlerdir ki şu"phesı'z casus k·d ı· . !eri Parise girdi: Kont (Henkel) e, d h 

d . ~ ının e ıne grçtı. a iddetle ayaklarını yerr vunıy..ır 
rti e askeri ruhuidameye başladılar. Alman ıstıhbarat bUrosunun hizmetlerine mükafaten prtnllik V!· 

l rildi. Tabii Portekizli Markiz de. bir prensese resonen tarziye verilmesi 
öy ece beklenilen büyük şef orl1 · şubesi ni istiyordu. Ve; 
a çıktıktan sonra 0 yalnız Rayih- Berlin (istihbarat bürosu) her şe- de-ece daha yükseldi: Prenses ol· _ Tiyatrolarda halkın şeıtfini 
tağı değil, 4 şubatta orduyu dahi yi hazırlamı~tı. Sıra planların tat du. muhafaza için Alman askerlerini 
aresi altına almakta hiç zorluk bikine gditordu. Meşhur Bismark Varyete tlyatı-osunda halkın tekrar Parise mi getirelim? .. 
k d. "Harbe başlamazdan evvel doıo.ru hakareti o· d H b' 1 "f e me ı. ı> ıyor u. ar ıy nazırı, eessu 

Hitl Al b h malumat almadı, hakkından geline- (Paiva) kendini gö~termek isti beyan etti· Fakat prens bununla er, man u ranının önü · . k 
e geçen ve milletle orduya barış· mıyece düşmana saldırmamalı . .,,, yordu. Bir gece en şık elbiselerini iktifa etmedi. ~ ris halkına bir ibret 

düsturunu takip ediyordu, g'yı'ndı' en değe ıı· 1 a 1 t kt olnı k · · · (El' ) ran, yani orduyu milletleştiren ve 1 
• r e m s arını a '• a ıçın prel},'!esın resmen ız.e 

(Paiva) nin konağı (istihbarat) prensen arması taşıyan bı'r araba · sarayına d t d"I · · · t d' illeti ordulaşbran kuvvetli bir sı· ave ı: ı mesını ıs e ı. 
bürosu) nun Patis şubesi gı'bi bir ile varyete tiyatrosuna gı"ttı', Kab ld b k · kt V k a haline girdi. u en aş a çare yo u. a 
şeydi. Locaya girince halk :1ıendisini ta tile [Lıli Filip) in (Tuilleries) sarayı 

Muharrir kitabında Hı'tlerı'n bu 1870 M 1 · ·ı· 1 d 
1 

u ıaresı ı an o unma an nıdı. Hep bir ağızdan (yuha) çek na sokmak istemediği kadın, (Seden) 

mağlüpları tarafından resmen reısı 
cumhur sarayına, (Elize) ya davet 
olundu. (Tbier). onu sağına aldı. 

(Paiva) salonluını açmıştı. Gene 
eskisi gibi hayat sürüyordu. fakat 
bu defa hükumet gözünü açtı. ber 
line gönderilen rapoları ela g~çir· 
di, Casus prensesi. Parisi terke davet 
etti. 

(Thercse) ilk evvel paristeki ko· 
oağı söktürm~k. (Silizya) ya naklet 
tirerı;k orada kurdurmak istedi. Son 
ı a bu fıkrinden vaığeçti. 

(Tuilleries) sarayırıın trpkışı bir 
. saray yaptırdı. 

Moslcoı.oanll) eski bir kuliibes,inde 
do~an, sırasiyle fabişe, markiz, pren 
ses, casus olan bu kadıa Par isten 
ayrılınca uzun müddet yaşamadı. 
1884 de öldü. ünii mül<emmelen ifa ettiğini _____________________________ ., ____ ...,. 

ı ri u ....... "":' _____ .,. _____ ,...~---............... ..-: 

Todlinin tevkifi esnasında Be 
deki yazıhanrsinde 2000 den f•• 
vesika ele geçirilmiş ve mahkeıııt. 
arzolunmuştur. 

Bu vesikalar, daha bir çok del 
ferle beraber, Hitlcrin Rus Fal 
hareketi ile bizzat alakadar oldu~ 
nu göstermektedir. Bu hare~ 
Fransadaki "kuguletalılar. ile de 
liikadard.r ve Ru~ faşistleri biil 
faşistleri, bütün Almanya için pr 
paganda yapanlu gibi, tedhişçi' 
casus turlar. 

Todli gıyaben üç ay hapse nı' 
kum olmuştur. lslcr siyasi cür~~ 
den b~rat etmiştir. 

. ........ -"" 
f-Ed;bi bir eser 

; Rüy.a 
İ f. Türgeayef'in Aliye Aşar 

1 
tarafından çevrilmif bu JJefis e
serini okuyunuz. Bir kaı,; güPe 
kadar Adana kitapçılarında bu· 
lacaksınız. J 
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Hikaye 

i LA ç 
fE5} ayan Muano, 
lg) - Az ka .sın unutu 

yordun.; bu akş•nı bıze 
Gaston gtlccek. Dedi. 

Bu laf üzerine kocasının reııgı 

uçtu. içini çehrek 
- Taham'llül edilir şry değil! 

diye birşeyler mırıldandı. 
- Niçin tahanın: ül edilir ~ey 

değil?! 
- Çünkü tahammül edilecek 

bir tarafı yok da, ondan. Bundan 
dört hafta evvel dostu olan kadı 
nın onu terkettiğini biliyorsı•n, de· 
ğil mi? Bunlar olağan şeyler. Hal 
buki o, lıila muztarip, hala matem 
İçinde imiş gibi asık bir suratla do· 
!aşmaktadır. Her llıeş dakikada bir, 
içini çekiyor. o dertli diye, alem 
onun nazını doğrusu çekemez. 

Bayan Muano, 
- Sadakatin ne demek olduğu 

nu sen kavrayamıyorsuo, 
Diyerek kocasının düşüncesine 

iştirak etmediğini söylemek istedi. 
- Sadakatin ne demek oldu. 

ğunu, ben, hem anlar hem de kav. 
rarım. Fakat insan, bu sadakatile 
başkalarını izaç etmemeli. lıalem için 
bütün gecemi kendime zehir ede· 
nıem. Bunun bir çaresine bakmak 
lazım. 

Bayan Muano d-şiinme~e, zih
nini yormağa başladı ve bir müddet 
sonra, 

- Benim aklıma birşey geldi. 
Dedi ve ilave etti: Zehire panz"hir 
ile mukabele edilir. Böyle büyük bir 
sevgi de ancak yeni bir gönül iti ile 
yok edilir. Dostumuz Gastonu gü 
zel bir kızla tanıştıralım. 

- Tanıdığın güzel bir kız var 
mı? 

- Var ya. Madelen 'i tanıştıra 

yım diye düşünüyorum. Madelen, on 
sekiz yaşında, gözleri fevkalade gü · 
zel, endamı enfes, hasılı nefis mi 
nefis. 

- Peri hikayelerindeki bu ha
rikayı nerde buldun? 

- Briç partisinde. Mamafih, 
Briçi çok fena oynuyor. 

- Bunun bir ehemmiyeti yok. 
Yeter ki, o, onunla Briç oynamağa 
kalkmayıp ona gönül versin. Ba~ka 
şeye hacet yok! Nasıl, sm Madeleni 
münasip görüyor musun, daha doğ· 
rusu müsaid buluyor musun? 

- Müsade et d~, bu işten de 
ben anlayayım. Birine birşey intihap 
ederken her halde aldanmam, me· 
tak etmel 

- Adamın derdine deva bul da 
ııe yaparsan yapl 

Akşam oldu. Üzerinde meyva 
ve likörden başka birşey tulunma
Yan masanın başında bay ve bayan 
Muano, melankolik Gaston ile şirin 
ve güzel Madelen otuı uyordu. Ba· 
Yan Muano, Madelen. hakkındaki 
düşüncelerinde hiç de aşırı b.r cihet 
Yoktu. Bilakis, az bile söylemişti; 
kızda teshir edici bir eda, hallerinde 
tatlı bir ahenk vardı. Gastona gelin 
ce, baston yutmuş gibi oturuyor, 
Yf'ni bir gönül işine girmek için tav 
tında en ufak bir değişiklik bile 
göstermiyordu. Arada bir, içini çe
kerek 

' 
rn k- Ah, ah, hayat ne acı, yaşa. 

a ne kadar güçmüş. 
Diyordu. 
Bayan Muano belli etmiyordu 

aına, onun bu haline canı çok sıkılı· 
Yordu. Bir fırsatını bularak kocasına 
. - Onun dikkatini Madelen'in 
1 • 

Dyı taraflaıına çevirmek lazım ... 
cdi. 

Bir müddet hiç biri ağzını aç· 
~adı . Derin bir sükut. Madelen gü
unısedi. Bayan Muano hemen Gas· 
toıı'a do" d" n u ve, 

- Madelen gülümseyince ya
nalclarında ne güzel gamzeler peyda 

t 
Yazan 

1 1 
Ral Vild 

o!u; or, gö; düııiiz mu? Dıye sonlu. 
Gam ve tasa içinde ol•ıı G> ston, u 
yanan bir iııs ;• ıı ha li yle, 

- Sevgilimin de gamzeleri var 
dı. diyerek içini çekti. 

Bayan Muano, 
- Hını.dedi ve devam etti. Ma 

delen, saçlarınızın güzelliğine hayran 
olduk. ışık parlayınca, altın gibi pa 
rıldayarak insanın gözlerini ka· 
maştırıyorl 

Madelen, ezilip büzüldü. Gas
ton, sevgilisinin sarı saçları, kendi 
tabii rengi olduğu mütalaasında bu· 
lundu. 

Bayan Muano, gene dayanamadı 
ve kocasını 

- Bu adam insanı çileden çı· 

karıyor! 
Diye fısıldadı. 
Hiddetinden çıldıracak bir hale 

gelen bay Muano, 
- Herif dayak istiyor, dayak, 

anladın mı ?I 
Diye yavaşça mukabelede l>u· 

lundu. 
Hasılı bu kaba metottan vaz 

geçildi ve bayan Muano, Madeleni 
methetmeğe devam etti. 

- Madelenin ne tatlı sesi var, 
değil mi? Hele gözleri! Gaston, Ma
delen'in gözlerine bir bakınız! 

Gaston bu emre itaat ettikten 
sonra içini çekti. Bay Muano, için 
den "herif şimdi kalkar ve s11vgilisi· 
nin gözleri daha güzel olduğunu 
söylerse, boğazına sarılırım .... Diyor· 
du. Fakat oralarda olmayan Gaston 
koltuğa gömülür gibi gama gömül· 
müştü. 

Bayan Muano, lctndi kendine, 
"doğıusu, artık daha fazlasını yapa· 
marn. Kendimi evlenme dellalı mev· 
kiine getirdim. Yeter artık. diyordu. 
Bay Muano, parmaklarile masada 
trampete başladı. Madelen ise üzüm 
yiyordu. Gaston susuyordu. Çehresi 
klasik facia maskelerini anlatıyordu. 

Bayan Muano bir bahane bula· 
rak odadan çıktı. Mutfağa giderek 
aşçı kadınla uzun uzadıya görüşme
ğe başladı. Bir müddet sonra radyo· 
yu açtı ve sıkıcı bir konferansa rast . 
!adı. Yanı başındaki odada fısıltı 
ile görüşüldüğünü farketti. 

Kalbi atmağa başladı. içinden 
"çok şükürl. dedi. Yavaşça ve lü· 
yük bir ihtimamla kapıyı araladı. 
ikisi birbirine ~arıtmış ateşlı atrşli 

öpüşüyordu. Her ikisi de dünya ve 
atemi unutmuştu.. Bunlar Madelen 
ile bay Muano idi. 

Yeni büyük bir 
Yıldız kümesi 

keşfedildi 

Cenubi Afrikada tetkika~ yapan 
bir Amerikalı heyet alimi gök yü
zünde yeni bir }'ıldız kümesi keş 
fetmiştir. 

Şimdiye kadar göıülmemiş olan 
bu yıldız küml"si çok hafif bir ışık 
gondermektedir. Çünkü, bu yıldız
lar dünyadan 250,000 " ışık mili • 
uzaklıktadır . 

Işık mili , saniyede 350,000 ki 
lometre sürati olan ışıkln bir senede 
aldığı mesafedir. Bu rakamların ifa· 
de ett ği mesafeyi zihninizde can 
landıra bilirseniz , yeni yıldızların ne 
kadar uzak ta olduğu hakkında bir 
fikir ediııebilirsiniı • 

Sahife ı 3 

Anl<ara Tiyatrosu 
1 Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 

• 

Hayri Güldürücü 1 
VE 

Murat Şamil Varyete Yıldızı 

Madmazel Atni 
Fevkalade zengin repretvarlarile pek yakında şehrimizde ALSARA Y 

sinemasında temsillerine başlayacaklar . 9124 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı: 

Adana 1 icra memurluğundan: 

Açık arttırma ile paraya çevri · 
lecek gııyri menkulün ne olduğu: 
Sefer oğlu lsmaile borçlu Mehmet 
kızı Sittinin yortan mahall,sinde ka 
in iki bap hanenin nısfı dört sehim 
itibariyle bir sehminin tam milkiyeti 
ile iki sehminin çıplak milkiyeti. 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Bütün Dünyada Emsalsiz ve ra
kipsiz olarak tanınmış 100 kişilik 
Rod Sandor çigan Orkestrası 
nın iştirakile ve zamanımızın en 
çok sevilen ve en fazla beğenilen 

sesine sahip 
Marinella'nın unntulmaz büyük 

yaratıcısı 

TINO ROSSİ 
nin yegane ve şahane temsili 

Kitaralar Çalarken 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası: Yor 
tan mahallesinde kain garbcn uzun 
Elif ve kismen Ali çavuş garben ve 
şimalen Duran vereseleri iken elyem 
lbrahim kanteri zevcesi Rabia ccnu· 
ben tarikiam ile mahdut taponun 
Mayis 931 tarih ve 32-110 numa· 
rasında kayitlidir. 

Takdir olunan kıymet: 250 lira Senenin en büyük ve müstesna bir 
dır. musiki ziyafetini teşkil edecek o. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, lan Ve goz kamaştırıcı filmini 
saat: 1O-5- 938 birinci 25-5- 1 taktim ediyor 
938 ikinci En güzel Tangolar ve en oynak 

1 işbu gayri menkulün aıtırma şart Fokstrotlarla süsl~ olan bu şahane 
namesi 10 · 5-938 tarihinden itiba- fılmde [Tino Rossi] AU SON 
ren 938- 605 rumara ile 1 nci icra DES GUITARES, IBLUSUR LA 
dairesinin mu2yyen numarasında her i RUDE. GUITARES DAMOURE, 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda şarkılarını pek mükemel ve kendi· 
yazılı olanlardJn fazla malumat al ne has Jcstlerile söylemektedir. Bü-
mak istiycnler, işbu şartnameye ve tün musiki severlere Biitün Güzel 
dosya numasile memuriyetimize mü ve miikemmel bir film seyretmek 
racaat etmelidir. isteyenlere bu ~ıır, Aşk güzellik 

2-Artırmaya iştirak İçin yuka şaheserini h~raretle tavsiye ederiz. 
7ı'°da yazılı kıymetin yüzde 7,5 nishe !!anten : 
tinde pey veya milli bir bankanın te 1 Meşhur lngiliz Romancı s Rudyard 
minat mektubu tevdi edil~ce ktir. (124) K' ı · • · d k h ı _ıp ıng in eserın en mu te es bü -

3- ipotek sahibi alac•klılarla yuk heyecanlar ve maceralar filmi 
diğer alakadarların >.e irtifak hakkı 1 O l Ç 1 - rman ar ocuO-u -sahiplı•rinin gayri menkul üzerindek 6 

haklarını hu;usiyle faiz ve masrafa Ve en güzel Bir Miki Mavs 
dair olan iddialarıni işbu ilan taı ihin D ikk a t: Sinema saat 8.30 da baş 
den itibarrn 20 gün içinde evrakı lar Luıfen yerlerinizi eıken lemin 
müsbitelerile birlikte mcmuriyelimize ediniz Localarmızı tfltfoııla ayır . 
bildirmeleri icap eder, Aksi halde tabiliısiniz. Tel: No. 266 
hakları tapu siciliyle sabit olmadık 9116 
ça salış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalır. 

4-Gö .terilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları temameıı kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay. 
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok aıtırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli 'muhammen kıy
met!n yüz de 75 şini bulmaz veya 
salış istiyenin altcağına rüchani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bendel 
bunların o gayı i menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üz~re artırma 
on beş gün daha temdit ve on be· 
şinci günü ayni saatta yapılacak ar• 
tırmada beddi satiş istiyenin alaca. 
ğına rüchani olan diğer alacaklıl~rın 
o gayri menkul ile temin edilmiş a 

lacaklaaı mecmuundan fazlaya çık 
mak şartile, en artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde elde edilemez 
Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak ke'!disinden ev· 
ve! en yüksek teklifte bulunan kim· 
se arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ena, razı olmazsa, hemen 
15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale arasındaki fark 
ve geçı-n günler için yüz de beşten 
heap olunacak faiz ve diğer zarar. 
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu 
nu:. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 10-5-938 
tarihinde saat 10 da icra menıurlu· 
ğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satı· 
Jacağı ilan olunur. 9120 

A s r a ı Sinema JAI 1 

1 larında saray 
BU AKŞAM 

tl.30 Suvared ~ n itibaren büyük g<da müsameresi 
Bütün gö'>ülleri büyüleyen güzdl ik, t k rıı i l kalpleri 

bağ l •yan bir a şk ka )'na ğ' ı 
~~~~~~ ~~-

Leylaklar j\çarken 
Baş Rollerde : 

Janet Makdonald - Nelson Eddy 
Leylaklar Açarken: Kadın ruhunu en ince noktasına kadar tahlil 

eden ve iki büçük s~at seyircilerini tatlı hisler içinde yaşatacak ölmez 
büyük aşk romanıdır. 

Leylaklar Açarken: Bütün dünyanın güzelliği üzerinde ittihk ettiği 
birinci operadır. 

Mutlaka •• •• •• gorunuz ..... 
Kişe her vakıt açıktır. Localarmızı telefonla isteyiniz 

ASRI Telefon: 250 ALSARAY: Telefon: 212 

9116 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları 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 bal yadan :ışağı siparişler 

1 do ~ 2 "m .ı;ı;,. Ali•~ nb•m" yoktu<. 9003 6 

! ,___~-~~-----------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmeşine dair kanun 

Kanun No: 3343 Kabul tarihi : 23/3 1938 

Neşir tarihi : 30 Mart 1938 

- Dünden Artan -

16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müstesna olmak üzere bu ka
nun mucibince alınacak vergilere ceza zamlaıı aşağıda yazılı müddetler· 
de ve iki müsavi tahsitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddati: koyun kılkeçi, tiftik, merinos, deve ve domuz. 
lar içiu haziran; • 

Sığır ve manda içn eylul aylarının ilk haftasıdır. 
ikinci taksit müddeti: Mezkur ayları takib eden ayların birinci hafta· 

sıdır , 
Ancak memleh tin iklim şartlarına iÖre gereken bölgelerde koyun, 

keçi ve tiftik için taksit nnılarının temmuz ve ağustos aylarinm ilk haf
taları olak tesbitine Maliye V < ki'liği selahiyetlidir . 

Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödemeyenler hakkında Tahsili 
Emval Kanunu hükümlere tatbik olunur. 

Madde 6 - Mezkur kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıda 
da yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Nüfusu iki bin ve daha aşağı yı-rlerde, 9 uncu madde mucibince ka· 
yıd defterin~ dahil edilmemiş olan hııyvanlar hakkındaki malumatını bil
dirmeyen köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azasile belediıece kayıd mu 
amelesini yapmakla tavzif edilmiş olanlara, köy veya mahallerinde 
yapılan yoklam=1 üzerine kaçak hayvan bulunduğu takdirde ikramiye 
verilmez. 

Madde 7 - Mezkur kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Verginin taallü1' ettiği mali yılın hululünden ıtilıaren bi• mali yıl 
İçinde tarhedilmeyen ve tarh~dilipte kat'ileştiği mali yılı takib 
eden beş mali yıl içinde tahsil oluumayan vergiler müruru zamana 
uğrar . 

Madde 8 - 1454 numaralı kanunun 13 üncü maddesi mucibince 
hayvanlar vergisinden ayrılmakta olan ve 2459 numtrnlı kanunun 6 ncı 
maddesine tevfikan tayyare r.:smi olarak Hazinece cibayeline devam o. 
lunan hisseler 1'38 mrli yılı hidayetinden itibaren bu vergi tahsilatından 
tefrik edilmez 

( Sonn Var) 8303 

• 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En at En çok Satılan miktar 

K. s. A. s. Kilo 
•pımah pamılk 

24 -25,25 -----
" e 

Piyasa parlağı ,. 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
KJevlant 

YAPAGI -;:;------------
·-~~~;~::.ı,ı ______ ~, 11-----~ ı-----ı~-------
1--;;;,----__ Ç 1 G f T 

ı-"~,_n:'7:p-re~s,..........--=..-""'---- ----....:.-~----_ ,_,------~-=----------_-_-_-_-_----------~. 
Yerli "Y emJik,, 

,. "Tohumluk,, -ı 
.---------------......:~----H lJ BU 8 AT 

Buğday Kıbns ---" Yerli 
--~,,-~M~e-n-tan_e _ ___ - ------- --- -------------

Arpa 
-rF'as~w'y_a _ _ __ ~ ~-~~~.-.:..._.ı---------

~Y~u-:-laf~---------'--~ - ---- ----• 

Delice 
Kuş yemi 

--..K'e~te~n-t~oh~u-m_u _______ -------1------~·----------...:._'--

-;:;~,:-::-~m--ek_________ 16,12 _________ -_-_-ı~~--------
ı Dört yıldız Salih 
1 üç " ,, 

..S .~ - Dört yıldız Doğruluk 

1 ~ -: 1 üç " " 
:§ -; 1 Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
~ Qo, üç ,, ,, 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
11 I 4 I 1938 

UN 
1 

--,==-ı 
f~ı 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

___________ S_a_nı_im __ ....;Pene 

Ha~r j 44 83._-~L~~-eı--=-------ı 1 ---------------- -7
1 

·- Rayişmark -ı- 96 
Mayıs vadeli 

•---='---------- 4 80 Frank ( Fransıı ) ~ l 66 
1_T_e_m_m_u_z~"------- _ Sterlin (İngiliz) 8- 00 

Hint hazır 4 114 Dolar ( Amerika ) 8- 92 
Nevyork 8 47 Frank ( İsviçre ) ---- -

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

7967 149 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA f ŞÇEN 

Belediye karşısında 

,.- ., ,.., _________________ _ 
C.H.P. Seyhan ilyönku
rul başkanlığından: 

4-4-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
(15) te kapalı zarfla ve eksiltme yola ile ihalesi ilan 
edildiği halde isteklisi çıkmıyan Adana parti ve 
Halkevi binası inşaatının pazarlıkla ihalesine karar 
verilmiştir. 

1- Pazarlıkla yapılacak iş: Adana Parti ve Halk-
evi bina~ı inşaatıdır. . 

2- Keşif bedeli; (117468) yüz on yedi bin dört yüz 
altmış sekiz liradır. 

3- Eksitlme; 21-Nisan-938 tarihinde perşembe 
günü saat(15)de Adanada Parti binasında teşekkul 
edecek komsİ)on odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

4- Eksiltme şar·tnamesi ve buna bağlı mütefer- 1 
ri evrak (1) lira bedel mukabilinde lstaı bul, Anka
ra, Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. 

A) Pazarlığa girmek için isteklilerin (7124) yedi 
bin yüz yirmi dört lira muvakkat teminat venneleri 
ve yetmiş beş bin liralık iş yaptığına dair evrak gös
termeleri lazımdır. 

B) İsteklilerin 21-4-938 perşembe günü saat 
[15] de Adanada C.H.P. binasındaki komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

9102 5-8-12-15 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Oiioyanm en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numarah tertipleri vardır . 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 3 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 
tabib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

9076 27,30, 1,3,5,7,9, 12, 13, 15 

: Gayri menkul malların 
1 

1- işbu gayri menkulün artırma 
açık artırma ilanı şartnamesi 14 4 ·938 tarihinden itiba 

ren 9371163 No.ile Ceyhan S.Ha.dai 
Ceyhan S. Hakimliğinden : 
O. No: 937- 163 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik j 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
trnnız. Tem iz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zellevtirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renk Ji ve 
bir kapak bölgede ~ 
cak Türksözünde ya 
pıbr. 

Resmi eurak, ce~ 
veller, defterler, çek)d 
karneler, kağıt, za 

kartvizit ve bilumu 
tab işleriniz, en kı 

bir zamanda en ncfı 
bir şekJlde en zarif h 
rufalla Türksözünde y~ 
pılır . 

Türksözü matbaa 
sı •Türksözünden,, b8' 

------·---------------~J 
sinde yaptırınız. Nefis 

ka her boyda gazel 
mecmua, tabeder. 

KömDr sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~ ethanesine giderek zarif, sağlam, ucuı, 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisi 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e•konomik, en ucı 
Alacağınız a iZ a ı kömürüde Ah Rıza Kel 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömüru·· k .. ul~a~makJa hem milli bir cevherin .. istib 
lakını arttırmış ve hem de mustefi 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

1 

r 

s 

y 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi -

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 

Dr. 

8879 65 

Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mtJ 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

l 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

J 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri rnenkuliia ne olduğu : 
( 400 ) arşın murabbaı arsa üzerin· 
de Lir bcıp dükkan ve - 100- ar 

- --------------..: ~ın murabbaı arsa üzerinde bir bap 

m u a y y e n numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. handa 1 
yazılı olanlardan fazla malumat al· lann o gayri menkul ile temin edil-
mak istiyenler, işbu şartnameye ve miş alacaklannın mecmuundan faz-
1184 dosya numarasile memu· ı laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
riyetimize müracaat etmelidir. ahhüdü baki kalmak üzere artırma 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

rilen artırma şartnamesi dairuirı 
1 satılacağı ilan olunur . 9121 

l~-ÇOCUK HA&TALIKLARI 

his 
sec 
ev< 
hiz 
bu 
hal 
tek 
bur 
te 
tin 
kil. 
Vat 
gor 

1- Elektrik santralı garbindtki 1060 mdre muıabbaı arsa açık art 
tırma i]e satılığa çıkarılmıştır. 

2- Muhammen bedeli:Beher metre murabbaı (45)kuruştan 473 liradır. 
3 - Muvakkat ttminatı: 35 lira 47 kuruştur. 
4- ihalesi 18- Nisan- 938 pazarttsi günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 

5- Şartname Belediye yazı işleri kalemindedir. İsteyenler oradan pa
rasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlari]e birlikte Be. 
lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9097 3- 7-12- 16 

1 t• ' .. ' • 1 . ı · k s ım.aıcı stım a olunan mülkün 
yapan daire Cinsi Miktarı 

Hars komitesi Hefkerc 
ve tarla 

Sahibi : Hafil oğlu Fehmi 

M. 2 
8000 

Takdir istimlak 
ofunan kıymet olunan Üzerindeki 
beher mP.tre mülkün mezru ata 
murabbaı mevkii Lira 

1 f smailiyc köyü 25 mak-
tuan 

Adananın lsmaiJiye köyünde Hars Komitesi tarafından yaptınlacak 
il~ _okut binası için mikdarı, cinsi, takdir olunan kıymeti, mevkii ve sahi 
bı~ın adı yukarıda yazılı liefkere ve tarla istimlak edilmiştir. Menafii umu 
mıye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan keyfiyet ilan 
olunur. 9123 

dükkan iken halen nrnğaza ve (860) 
arşın murabbaı arsa üzeriııde bir 
bap kahvehane maa arsa iken şim · 

di tamamı arsa ve 45,25,25,25, c;. rşın 

muı abbaı arsalar üzerinde dört bap 
dükkanın tamamı arsa halinde bu 
lunan yedi parça gayri mankulün 
tamamı . 

Gayri menkulun bulunduğu mev · 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhanın Konako,~fo mahallesi hu 
dudu dahilinde ve tapunun 9/933 
tarih ve 48,47,45,46,44,43, numa· 
ralarile 13161936 tarih ve 107,109 
ve 106/ 108 ve 2/935 tarih ve 45, 
42,43,44, ve 41 numaralarında mu
kayyet yedi parça gayri menl.:ulün 
tamamı. 

Takdir olunan kıymeti : 43141 
No. 200 44144 No. 250 46143 1 
No. 175 42142 No. 270 45/ 
45 No. 1720 47- 1061108 No. 
1000 ve 48 - 107/ 109 No. 1000 
lira . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
14-5-938 cumartesi Ceyhan S. 
M. de saat 10 - 12 de. 

rıda yazılı kıymetin °/o 7,5 nisbe- ayni saatta yapılacak artırmada , 
tinde pey akçasile veya milli bir bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
bankanın teminat mektubu tev<:di rüçhani olan diğer alacaklıların o 
edilecektir · (124) gayri menkul ile temin edilmiş ala-

3 - ipotek sahibi alacaklılarla caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı şartile, en çok artırana ibale edilir. 
sahiplerinin gayri menkul iizerin· Böyle bir bedel elde edilmezse ih:.lle 
deki haklarını hususile faiz ve mas- yapılmaz Ve satış talebi düşer. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 6 - Gayri menkul kendisine iha-
tarihinden itibaren 20 gün içinde le olunan kimse derhal veya verilen 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. mühlet içinde parayı vermezse ihale 
riyetimize bildirmeleri icap eder . kararı fesholunarak kendisinden ev-
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
bit olmadıkça satış bedelinin pay- arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
!aşmasından hariç kalırlar. o]ursa ona, razı olmaz, veya bulun· 

4- Gösterilen günde artırmıya mazsa hemen 15 gün müddetle ar. 
iştirak edenler artırma şartnamesini tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad geçen günler için yüzde beşten he-
ve itibar olunurlar. sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

5 - Tayin edilen zamanda gayri ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
menkul üç defa bağnldıktan sonra muriydimizce alıcıdan tahsil olunur. 
en çok artırana ihale edilir . Ancak (Madde 133) 
artırma bedeli muhammen kıymetin 7 Parça Gayri menkulün tama 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is mı Yukanda gösterilen 14 -5- 938 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğe• tarihinde saat 10-12 de Ceyhan Sulh 

alacaklılar bulunup ta bedel bun - M. de odasında işbu ilan ve göste· . 

MÜTEHASSISI 

D~. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatları : Her gUfl 
c. 15-1 

Defterdarlıktan : 
20 lira kadro maaşlı Kozaf1 V 

ridat memur Muavinliği için bu j 
yın yirminci Çarşamoa günü ır 
ferdarlıkta müsabaka imtihanı ,( 
lacaktır. Memurin kaunununuo 
düncüimaddesinde yazılı vasıflatl 
iz ve halen memur veya lise 111 

bulunanlardan isteyenleıin e 
müsbitelerile birlikte müracaat 
meleri ilan olunur . 

9122 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Göçlü 
Adana Türksözü matbaal' 

kın 
Zey 
llıac 
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