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HATA YDAKi .. fEDHiŞÇiLER 
MUVAFFAK OLAMIY ACAK 
Bütün unsurlar ittihatçıların hiç 

bir sözüne artık kanmıyor 

ALMANY ABAL TIKTA 
ıTAHKiMATYAP~YOR 

Antakya : 14 (Hususi muhabirimi1.den) - 1lttihatçıla- Ellivacıların uydurdukları bu haberlere gere guya ben 
rııı gülünç hareketleri berdevamdır: Fakat bül~n unsurlar adamlarım vasıtasile Arap çifçim Ali Bekire tecavüz, ıa

~ artık bu çapulcu teşkilatının hiç bır harekelmı kabul el- addi ve tahkir ettirmişim. Bu gibi saçma haberlerle A
mıkta Arap çitçileri Türk ağalanna karşı tahrik edebilememektedir. 

Danimarkanın ilk 
tutulduğu 

planda 
söyleniyor 

hedef 

Reyhaniyeden Küçük ıade Mehmet imzasile şu mek· ceklerini sanan ve buna aldanan kuş kafalı ıavalltlara a
cımaktan başka elden ne gelir. tııp alınmıştır: E 

Başlıca vazifesi efkarı umumiyeyi yalan ve dolanlarla llivacı ile onun efendileri iyice bilmelidirler ki bu 

1 

aldatıp asıl milletimiz aleyhinde iftiralarda bulunmakta o. güzel memlekette Türk - Arap kardeşler arasında saç-

ı k Ell. azetesi mak istedikleri fitne ve fesat tohumları artık filizlenmiye-lan ttihadıvalarıicilerin mahut çığırt anı ıva g 
son çıkan 360 numaralı sayısında Reyhaniyeden aldığını cek tir, Yukarıda da ~öylediğim gibi Ellivanın neşrettiği 

! 
iddia ettiği bir süıü hezeyan daha neşrederek bu arada lıaherin tamamen hiliifı hakikat olduğunu alenen beyan 

1 ederim.• benim de adımı lekelemek istemiştir. 

...... ~~~~~~~ ........................................................ ~~~~·~~~~._....~.-.--------------------------------

Ticaret ahlakını 
kuracak tedbirler 

Perakende eşyada 

pazarlık 

mamen 

't°ENI BiR KANUN 

usulü ta

kalkıyor 1 

PROJESi HAZIRLANDI 

(Ankara lııısıısi mııhobirimi=dt'lı) 

Baş vekilimiz Bayar 
ziraat kongresi ile 
yakından alakadar çok 

Valilerden izahat istendi 
Ankara: 14 (Telefonla)- Ba, veklllmlz CelAI Bayar, toplana 

cek olan ziraat kongraslla çok yakından allkadar olmaktada 
Ba' vekıllmlz Bayar, bU husuata BUtUn vallıere bir tamım 

Alman yada 
kanların 

o 

muayenes1 
~lliyeti belli 
olmayanlar 

hakkında bir --------
karar! 

Berlin: 14 (Radyo) - Hükumet 
Alman nıillettinin istikbalile aJakadar 
mühim bir karar neşretmiştir. Bu ka. 
rara göre, bütün Almanyada kan 
muayenesi yapılacaktır, Bu kan mu
ayenesine tabi tutulacak olanlar, mil · 
liveti belli olmayan kimselerdir. Kan 
muayenesine bu hafta içinde başla
nacaktır. Kan muayenesi neticesi 
muayene edilen kimse'er hakkında 

H ükümet, halk hayatının 
en büyük dertlerinden 
birini ortadan tamamen 

kaldıran çok mühim bir kanun pro
ie•i hazırlamıştır. Btı projı> ile bü
tün Türkiye pazarlarında perakende 
alışverişte ' 'maktu fiat üzerine sa
lış,, mecburiyeti koııulınaktadır. 

1 karar verilecektir. 

Ankara - Kahire ticaret 
müzakereleri açılıyor 

lstısnasız bütün milletifçok ya 
kından alakadar eden ve ekonomik 
değeri olduğu kadar, sosyal kıyme. 
ti de bulunan bu projenin mucib 
Sebepler layihasında, hükumet, pro. 
iedeki hükümlerin konulmasını zaru· 
ri pılan seb~pleri şöyle izah etmek
tedir; 

"- Proje ıle perakende alışveriş 
t e maktu fiat üzerine satış mecburi 
kılmak, fiatlarda alenilik temin ey· 
lemek, ve bu suretle iktisad ve ah
lak bakımından zararlı olduğunda 
Şüphe bulunmıyan pazarlık usulünü 
ortada kaldırmak gayesi güdülmek-, 
ledir. 

ea,vekll Cel31 Bayar Alış verişlerimizde nadir istis
nalarla pazarlığın hakim olduğu her-1 
kesçe malum bir keyfiyettir. Filha- yapmış ve onlardan bölgelerin 
kika gündelik hayatımızı gözden hususlyetlerlne alt geniı:ıı malO· 
geçirirsek alış verişlerimizde pazar- mat lstemı,tır. 
1 k Memleketin- zirai islihsal kuvvetle ı yapmak istemesek bil,; fiatların 

1 
'b' b .. "k 

O 1 · ı ·n·ın umııma pron-ram rap ı g·ı ı uyu na göre kararlaşmış o duğunu bıl- 1 ~ 
diğımiz için, pazarlık yapmay<1 mec·: bir gayeyı istihdaf eden zir••! kon 
bur kaldığımızı görürüz. Böylelikle. , I gresi kararlan memlrkct ziratı üze.rin 

de-çok büyük rol oı nayacaktır. Bu· Pazarlık us.ılü , maalesef bugün ıç 
Piyasalarımızda kuvvetli bir taamül ıün vilayellere gönderilen tamimde 
h"lline gelmiştir. o bölgen'n en büyük istihsa(maddesi 

Evvela, alıcı,satıcının . söylediği üzerinde taliplerin etütlerini bildirme 
fiattan her halde bir miktar tenzi. !eri istenmiştir. 
lat yaptırmadan bir malın Scilın alı- Valiler yakın bir zamanda bu ra-
namıyacağına kani veva bu usul porlarıııı baş vekalete gcnderecektir. 
devam ettikçe , böyle düşünmeye 
mecburdur . 

Satıcı ise , müteakip tedbirler 
olarak malın fiatını hakiki fiatından 
Çok yükseğine söylemek ve böylece 
b.ir Pazarlık marjı ayırmak vaziye· 
tındedir . 

Tabii satış şartlarının ilk kur
banı ' Pazarlık yapmak itiyadında 
olmıyan müşteridir . Pazarlık yapan 

;~Şlerı ise en aşsğı kenasini az 
d~ aldanmış addeder ki bu mevzu 
hib'hd~men her vatandaş tecrübe sa-

ı ır 1 
b' Pazarl:k usulünün böyle kuvveti
!" itiyat halinde bulunması, diğer ! 
t"rafta~ maktu fiatla satış usulünün ı 
aanımumüne mani olmaktadır. 

Fil hak ika pazarlık adeti piyasala 1 
rımıza hakim oldukça maktu fiatla 
~atışlar ancak muayyen bir müşteri J 

abakasile iş gören mahdud mües· ! 
~eselere inhisar etmekte, ve geniş j 

alk tabakalarına satış yapan maga 

- Gerişi ikinci sahi!ecle - 1 

Boenos Ayreste 

Faşizmin 
aleyhinde 
nümayişler 

Komünistler dün büyük 
nümayiş yaptı 

Boenos - Ayres 14 (Radyo)- Bu 
gün burada çok b~yük. nümayi.şler 
olmuştur. Bu nümayışlerı komonıstler 
tertip etmiştir. Yapılan nümayişler 
faşizm aleyhindedir. 

Komonistln, Alman mazalarına hü 
cum ederek tahribat yapmışlar ve 
ellerine geçen alman ve italyan bay. 
raklarını parçalaınışlard ,~. 

R lLlı ş 1t lUı ©\ 1r c§l ~ 
Dün Mısır gazetecileri

ne Türkiyenin takip et

tiği siyaseti izah etti 

' Mısır Ehramlarından bir görUnUı;o 

Kahire: 14 (Radyo) - Hariciye Yeklll Tevllk RUı;ofü Aras 
bugUn Kahlrede Mısır Milli bankasını ziyaret etml'I' ve ban
kadan çıkarken hatk tarafından alkı,ıanmıı;olır. 

Hariciye Vekilimiz dUn Ka· 
hlredeki Yugoslavya elçisi ta
rafından ,areflne verilen çay 
ziyafetinde bulunmu,ıur. 

Yunanistanın Kahire sefiri de 
bugün Rüştü Aras şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Aras 10,45 de Türkiye elçiliği 

binasında ecnebi gazetecileri kabul 
ederek, Türkiyenin dostluk ve sulh 

1 siyaset inden ve Balkan Antantından 
bahsetmiştir. 

Rüştü Ar as, Tüı k · Mısır ticaret 
muahedesi müzakerelerine de yakın
da başlayacaktır. 

Polis akşama doğnı nümayiş hare 
ketini zorlukla durdurabilmiştir. 

Alman sefareti bu vaziaeti 
hükumet nezdinde protestoda bulun 
muştur, 

İngiliz Başvekili bir 
istirahat edecek 

az 

Londıa: 14 (Radyo) - Baş Ve· 

kil Bay Çemberlayn Kalsona aya. 
Jetine giderek tedkiklerde buluna 

cak ve üç dört gün k~dar istirahat 
edecektir. 

Pol Bonkurun mektubu 
Paris: 14 (Radyo) - Pol Bon. 

kurun Cumhuriyetçi sosyalist fırka

sından istifa ettiği gün verdiği mek· 

tup muhtevasını gazetrler ıı~şret 
mektedir. Bu mektupta, ist:f.t sebep 

leıi iyice tasrih eoilmiştir. 

1 

1 . 

Bay Göbbels diyor ki : 
Dünyanın tekrar taksimi 
zamanı artık gelmiştir ! 

Londra : 14 ( Radyo ) - Os
loda çıkan Dagblat isimli Norveç 
gazetesi Almanyanın Baltık denizi 
boyunca Şimal denizi sahillerinde 
Y okland yarım adasında bir çok 
yerleri süratle tat,kim etmekte oldu
ğunu yazıyor . 

Gazeteye göre, bu hazırlıklardan 
Almanyada pek az kişinin malumatı 
vardır . Ve bu hazırlıklar lngiltere 
ile lskadinavya memleketlerine kar
şıdır . 

Bütün Almanyadaki en kuvvetli 
tahkimat Şimal denizindeki Hamburg 
limanından Baltık denizinde~ i Lübek 
limanı arasında yapılmaktadır . Şlez
vigin garbindeki Silt adasının ahalisi 
tahliye edilmiş ve 3000 seçme işçi 
Adayı Avrupadaki en müstahkem 

lınevkilerden biri haline gel irmiştir . 

B.Bonne 
Londraya 
gidecek 

Fransa - İtalya 
münasebrtinin 
tesisi meselesi 

Paris 14 (Radyo) - Başvekil 

Bay Daladiye bugün haı iciye nazırı 
Benne ile uzun bir istişare y~pmış· 

tır. siya>i mahafilde söylendiğine 
göre, Fransa, ltalya ile normal mü· 
nasebetler tesisine kat'iyetle karar 

vermiş bulunuyor. \ 
Bu mevzuun tahkiki için Bay 1 

Bonne bir kaç güne kadar Loııdraya 1 

gidecektir. Fransız hariciye nazırı 1 

Londrada Çemberlayn ve Lord Ha· 1 
Jifaks ile temaslarda bulunacaktır. 

Gazeteye göre, doğrudan doğ
ruya lngiltereye karşı olan bu tah
kimat ar "sında bir deniz üssü ve 
tayyare sahaları da vardır . Adanın 
bütün Ş i mal tarafı yüzlerce tayyare 
alacak yeraltı hangarları haline ko
nulmuştur . l)animarkanın karşısına 
düşen Geting limanında da yeni bir 
tayyare karargahı kurulmuştur . 

Oiger taraftan , Danimarka hu
dudundaki Alman kuvveti, Danimar
kanın sulh halindeki ordusunun iki 
mislidir . 

. 
.J 

Londra : 14 ( Radyo )- Alman 

- Geı isi ikinci sahifede -

Bir Papazın 
marifeti 

Mersin kiliselerinin birinde bir ah-
1 : 1 -- --ı.ı~ hn.Aic•~i olmu _ıı;;.fnr . Yaotıı}'ı. 
mız tahkikat. nellt;.e~lıu..lc cıh.Jıgıu .... 

ınalümatı aşağıya yazıyoruz: 

Kilise papazı gözüne kestirdiği 
Türk tab'asından bir kadını kiliseye 
hademe olarak almıştır. Bu kadınla 
az zamanda münasebeti ilerleten pa
paz, son zamanlarda:ı,.kadınla gayri 
meşru surette düşüp ka kmıya başla· 
ınıştır. Papazın bu harek~ti bazı şa· 
hısla r tarafından Beruttakia Latin ki
lisesine ihbar edilmiştir. 

Berul kilisesi bu işin tahkiki için 
oradan bir rahip gônderıniş, gelen 
rahip papazın yaptığı fiili tesbit ede
rek, elinde bulunan kilisenin resmi 
mührünü, evrakı v" defterleri alınış-
lır. 

Bu haber dolayısile iki nokta na
zarı dikkatimizi celbeıti: 

Birincisi, din maskesi altında ha
basetlerini icra etmek istiyen adi 
ruhların bir kere daha meydana çık
m ası. İkincisi ise, Türkiye haricinde 
bulunan bazı makamların bir had ise
yi istismar ederek memleket işlerine 

müdahaleye yeltenmeleridir. 

inliler 300 
köy yaktılar 

Japonlardan dünlyeni 
bir şehir alındı 

Şanghay ı 14 ( Radyo ) - Şi- \ 

mali Çi~dek : askeri hlreket hakkın- Son dak·ıka· 
da bugun alınan haberlere göre bir I • 
keç kerre el değiştiren ve nih•yet 

1 
Çinlilerin elinde karar kılan Kevan. INGILIZ ITALYAN ANLAŞMASI 
gteh şehrinden gelen gazele muha- ı YARIN IMZALANIYOR 
birlerinin ~öylediklerine naza~an ja
ponlar bu mıntakayı lerkederke- 300 

köye ateş vermişler ve yongın arne
ttcesi dörtbin kişi yanmışdır. 

Çin kuvvetleri sansinin cenubun. 

da Sangsse ve pingluyu yeniden ele 
:geçirmişlerdir. 

loııdra : 15 ( Sabaha karıı ] -
U:ındradan ve Romadan alırıaıı /ta
beder iki menılek-.ı arası11daki müza
kerelerin müsbeı bir neticeye rardığını 
vo buııa ait iti Ldfnamenin cumartesi 
günii Romada imza edıleceğini bildir
mektedir . 



~----~·· 

Sahife 2 

Paris mektubu 

Bir kadının b yni i 
tencerede kaynatmış 

KOR U ili AF 
Fransız mahkemelerinden biri, 

çok enttrcsan bir davayı görmeğe 
başlamıştır. Kelini, elli yaşlarındadır 
v ! adam öldürmekle suçludur. "Pa· 
ri Su ar .ıı adliye muhabiri, muhake. 
m! taf;ılatını şöyle zaptetmiş: 

Jandarmarlar, suçlu yerine, şa 
kaldarı kırlaşmış alnı buruşuk, ufak 
tefek bir a-iamı soktular. Suçlu, kol 
!arını kavuşturdu. Suç delilleri ma 
sası üzerine konmuş bir balta ve 
bir tencereye gülerek ba~ tı. O, bu 
b ita ile bir kadını sekize parçala· 
mış ve kadının başını da bu tence 
rede saklamıştır . 

Reis soruyor: 
-Adınız? 

-Kolini Antuvan .. Kundura ta· 
mircisiyim. 48 yaşındayım. 

Sakin ve heyecansız bir sesle 
konuşuyor iddianamenin okunmasını 
sükunetle dinliyor. 

Reis-1911 de de adam öldür 
m~k suçile mahkum olunmuşsunuz, 

- Evet.. Üç. dört kişi üzerime 
saldırmıştı.Rastgele ateş ettim: Biri· 
sini öldürdüm. Bu çok ba>it bir işti! 

iddianamenin okunması devam 
ediyor: Harp sıralarında Kolini z s· 
kerJen kaçmış. Bu yüzden beş sene 
ye makiim olmuş. Bir suiistimal yü 
zünden de aieyhinde takibat yapıl
mış. 1921 de- Liyona yerleşmiş. O 
vakittenberi mahkeme sicillerinde 
ismi geçmemiş. 

1914 de, mazisini bilmiyeo bir 
genç kadınla evlenmiş . Kadın, son · 
radan kocasının eski maceralarını 

öğrenmiş fakat onu affetmis .. 
ıuuıanamenln bu satırları okunur 

ken Kolininin gözlerinden bir iki 
damla yaş akıyor, 

Re is soruyor: 
-1932 denbeıi işsizsiniz. Karı 

nız çalışıyor, sizi besliyor, öyle de 
ğil mi? 

Kolini cevap vermiyor... l 932 
den SClllra bu adam evden az çıkc.r, 
tavşan beslermiş. Gayet kuvv•tli ıs 
lık çaldığı için ona mahallede "ıslık- ı 

çı. diye ad takmışlar ... Bazan sebep 1 

siz yere kızarmış. Bir akşam, kamı 
evde yokken, bir balta yakalamış 
ve karyolasını parçalamış .. işin bir 
garip tarafı da var: Karısı evde yok· 
ken ona kadın misafirler gelirmiş .. 

Rt is - Karınız bu ziyretleri ta· 
bii biliyordu. Öldürdüğünüz Marinin 
vücududundan haberi yoktu. Kurba· 
nınızı nerede tanıdınız? 

luyor. Avukatı susluruyor ve m;h
kemeyi talik ediyor. 

ikinci celsede suçlu ifadesine 
şöyle devam ediyor: 

-On beş gündür Mari tavşan 
yemek istiyordu. Bugün ooun bir 
gölge gibi tavşan üzerine iğildiğini 
görünce tahammül edemedim. Balta 
yı indirdim. 

RPis - Cesedi yok etmeği de 
düşündünüz. 

- Kat'iyyenl Yalnız başını trn· 
cereye koydum, Başka türlü Ylı .mak 
da elimde değildi. 

- Bu işleri cinnet hamlesi içe 
risinde mi yaptınız? 

- Kat'ıyyen. Böyle yapmak la 
zımdı. Onun için yaptım. 

Liyon mahkemesi bu isticvabı 

bitirdikten sonra mahkemeyi başka 
güne bıraktı. Aacab<ı bu adam deli 
mı? Jüri ve mahkeme, tıbbı adlinin 
de müşahedesini aldıktan sonra ka 
ra ı ını verecek. 

Ticaret ahlakını 
kuracak tedbirler 

- Birinci sahifeden artan-

za ve dükkan sahipleri ise ister is· 
temez ı:;azarlığı maktu fiat usulüne 
tercih etmek zaruretinde kalmakta· 
dırlar. 

işte kroje gerek iktisadi gerek 
ahlaki sı-hada memleketimizin bu 
az mühim olmiyan derdine taalluk 

~ ............. o ... ~ ou.uaıuı vı ldUan kaldı 

rılması çarelerini bulmayı istihdaf 
etmektedir. 

Ttirks~ztl 

ı, ........................ mm!l .................. ~--ıiıiiııiiıiıiiiiıiiııi---, 

, ..................... , ............. __________________ , ______ _,, 
KÜL TÜR iŞLERi 

Ulus okullarından 
mezun olanlar 

Hars komitesince Etili yurttaş· 
far için açılan 31 ulus okulunun bi· 
tinci devresinden 626 kişi mczuıı 

olnıuş ve belgeleri tamamen veril· 
miştir. 

Sulh hakimliği 
Adana Sulh hakimliğine Behisni 

hakimi Nazım Kutlar tayin edihıiş · 

tir. 

Şampanya ve köpi1klü 
şarap ucuzlıyaca'< 

Haber aldığımıza göre hükumet 
~ampanya ve köpüklü şarap kaçak 
çılığının önüne geçmek. idhalatın 

ihtiyacını önliyectk bir bale gt>lmesi 
ni temin edecek bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. Bu proje ile şimdi· 
ye kadar çok fazla olan şampanya 
ve köpüklü şarapların gümrük re·s 
mi bir miktar indirilmiştir. 

ZABITADA : -
Kaçak eşyalar 

Kozanın cumhuriyet malıallesin 
den Ali karısı Ayşer.in evinde gö· 
rülen lüzu .n üzerine yapılan arama 
sonunda üç tane ipekli puuşu ve 
bi lıoyunbağı l...ulunmuş, kaçak cş
yalar müsadere edilerek suçlu adli 
yeye teslim edılmiştir. 

Tarla kavgası 
v~ınanı} enın 1,.-ardal< koyund<n 

Hacı oğlu M"hmet F da ile aynı 
köyden Mehmet oğlu Mehmet ara· 
farında bahçe meselesinden çıkan 

kavgada Mehmet Fela, Mehmedi 
bıçakla ve Mehmrt de Mehmet Fe· 
layı taşla yaraladıklarından her iki
si de yakalanarak lıastahaneye yatı. 
rılmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Hipodromda 
Bu pazar avcılık 

müsabakası var 

'Ceyhan belediye
sinin ağaçlama 

faaliyeti 
(Adana atıcılık ve avcılık spor 

kulübü) tarafından bu ayın 17 inci 
pazar günü saat 13.30 da si ad yom ı 
da atış musabakaları yapılacağını 
ilan edilmiş isene stadyomda bu mu· 
sabakali\rın: yapılması mahzurlu gö 
ıülmesinden bu işe daha müsait 
olan (koşu yerinde) o' ması tesbit 
edilmiş ve koşu yerinde polifok ol 
madığı için mavzerle atış müsabdka 
lan temin edilmiştir. Önce bir göver 
cin ve ,.. uvaffakiyet haliııde ikisi 
birden uçurulacak gövercinleıe ateş 
ler yapılarak avcvlaıın birincisi scçı 

fecektir. 

Ziraat kongres\ne gidecek 
olan murahhasımız 

Ankarada toplanacak olan bü
yük ziraat kongres' nde Adana çift
çilerini temsil etmek ü1ere çiftçi· 
fer birliii reisi lsmail Safa Özler 
seçilmiştir. 

Nikah töreni 
Hazım Ramazan oğlu kızı Ba. 

yan Mürşide ile Cumhuriyet halk 
partisi vilayet idare heyeti azasın . 

dan Hasan Attşin nikahları dün ya· 
pılmıştır. 

Hasan Ateşi vt- eşini tebrik e· 
der, uzun saadetler dileriz. 

. " ' 

~y·~ 
< • • 

14 Nisan 938 

Gök yüzü kısmen bulutlu hava 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak 21 san. 
tigrad derece. 

23 Nisan 

Size çocuğu düşündü 
recek haftanın başlan
gıcıdır. 

Ceyhan: 14 (Hususi muhabiri· 1 
mizden) Ceyhan belediyesi ağaçla· 
ma işlerile çok hararetli bir suret 
te meşgul olmaktadır. kasabanın 
hemen hemen üütün yollarını ağaç 

]atmıştır. 

Yolların büyük bir kısmının in 1 

şası dolayisile artık Ceyhanlılar toz 
dan çamurdan kurtula uşlardır. önü 
müzdeki bir kaç yıl içinde iç ma· 1 

halle yollarınında t ~mamen yapılma 
sı göz önünde bulundurulmaktadır. 

Ceyhan nehri hali 
tabiiye indi 

Ceyhan: 14 (Husu~i Muhabiri· 
mizden) - Ceyhan nehri hali talıi 
iye inmiştir. Şimdilik nehir tehlike 
siz bir vaziyettedir. 

Almanya Baltıkta 
tahkimat yapıyor 

- Biı inci sahifeden artan -

propaganda nazırı Göbbels Nuren
bergde söylediği nutukta şöyle de
miştir : 

" - Eskiden lngiliz pa11rları 
halla tat ı lini rahatça geçirebilirlerdi . 
Bugün geçiremezler . Hitler bütün , 
heyecanlı kararlarını cumartesi gün
leri vermek adetindedir . ,, 

Göbbels nutkunda müstemleke 
ve arazi meselelerine temas ederek 
şunları söylemiştir : 

- uunyonın tekrar taksım 

edildiği zaman gelmiştir .. Almanya 
ne istediğini biliyor ve b!ldiğini is· 
tiyor . ,, 

Nazır bundan sonra , " halle 
dilmezlerse Alman milletini istik. 
balde tehlikeye sokacak mühim 
meseleler • den de bahsetmiştir . 
Bu meselelerden biri, Almanyanın , 
müstemlekesi olmıyan tek büyük 
devlet olmasıdır . Göbbefs bunun 
da bir gün halledileceğini söy !emiş 
ve demiştir ki : muamelelerinin mütekabil tmniy• t 

ve itimat havası içinde ceı ey anını 
temin etmeğe iktisaden mecbur ol· 

1 

duğumuz kadar milli ahlakin korun ------------.....:: 

" - Ne zaman, bilmeyiz. Nasıl 
ki, Avu>turyanın ne' zaman ilhak 
edileceğini , Renin ne zaman işgal 

olunacağını evvelden bilmiyorduk . 
Bütün bu ılar, en son tehlikeleri de 
atlattıktan sonı a, adım adım ta hak 
kuk etmiştir. 

ması bakımından da mecburuz. Ce 
za esasları, tağşişin meni ve ihraca 
tın murakebesi hakkındeki kanunun 
derpiş ettiği cürümlere y~kın gö ül 
düğünden mezku· kanunda yazılı 
cezalar bu projede esas tutulmuştur. 

Bay Şuşning 
hakkındaki dedikodular 
sureti katiyede Berlin 
tarafında il tekzip ediliyor 

15 Nisan 193' 

YABANCI GÖZILE 

Ankara dan 
Romaya 

-
6 Nisan ıarılıh !tal) aııcn 
Tribıına gazetesi "Ankara· 
don Ramaya,, ba§lı~ı 
alııııda ~" ınyan• dıkku 
makalqı ıı e § r etmİ§Iİr 

9F eh.liğle ~ildirildiği. gibi, 
U Tiırkıye ıle Yunanıstanın 

ltalyan imparatorluğunu ta 
nımaları Balkan Antantının şubat 
nihayeti~dc Ankan da yapılan top 
lantı,ındaki müzakerelerde teslit 
edilmiştir. 

Müzakereler esnasında. hadise
lerin realitesini tekdir ederek, lir 
çok meseleler arasında Balkan An· 
tantı devletlerinin siyasetinde Mil· 
Jetler Cemiyetinden müstakil olmak 
prensibi de görüşü lmü~tlir. 

Habeşistan mesel~si, malum saf 
haları geçtikten sonr, Balkan An 
tanlı için gayri mevcuttur.. Denili 
yordu. Fakat imparatorluğunun.Bal· 
kan Antantının dört azasından ikisi 
oldn Yugoslavya ile Romanya tara 
fından daha evvel tanınmış olması 

işaret olunuyoı du. 

Akd•niz havzasında mllletler 
arası İşbirliğini kolayla~ttrmak için 
Yunanistanla Türkiyenin Habe,is 
tan meselesi hakkındaki vaziyetlerini 
"ltalya ile olan dostluk münasebet 
!erine. uygun bir hale kaymağa ka 
rar verdikleri bildiri liynrdu. 

Dün B. Mttaksas ve elçi Hüse · 
yin Ragıp Baygur tarafından bildi· 
rilen tanıma keyfiyeti, Balkan An 
tanlı mihverinde mühim bir nüfuzu 
olan milletlertlerin yeni ve sağlam 
direktiflerine t-ağlı ciddi bir siyasi 
hadisedir. Diğer tarı.ftan, bunun e
hemmiyeti Balkan Antantı devletle· 
rinden ikisi (Yugoslavya ile Roman 
y•) bojk~ bir devlet grupuna daha: 
Küçük Antanta bağlı olmasından 

ıferi gelrnektedir. 

Balkanlar Avrupası artık - pek 
aşikar ki - parçaları her güıı yol 
üzerinde toplanan ideo 1ojık görüşle· 

rin engel teşkil etmesini istrmedik 
leri yollardan yürüyorlar. 

Milletler vazilı görüyor. Tehlikeli 
hayalleri kabul etmiyen bir zaman· 
dayız. 

B. Stoya linoviçin, Millet lerarası 
vaziyeti devlet adamı zekası ile gö 
renlerden biri olması ve siyasi arka 
Jaşları üzer;ndt>, Avrupa vaziyetini 
peşin hükümlere kapılmadan gör 
mek hususunda nüfuzunu kullanması 
takdire şayandır. Kendisinin Kont 

Ciano ile 25 Mart 1937 de Belgıat· 
ta imzaladığı anlaşma, kanaatlerinin 
ne olduğunu gösterir. 

Nihayet - Ankara miizakerele· 

ğ 

1 

d 
g 
b 

Sokakta buz alıyordu. 
- Bu kadının kocasını da tanır 

mısınız? 

- Tabii, ekseriya evinde yemek 
yerdim. 

caba öl~n ka.~ınla Kolini ara 
sında aşka brnur bir münaset var 
mıydi? Reris bu fara1İyeyi söyledi 
ği vakit suçlu kızıyor; 

Bu maksatla hazırl<ınan proje 
ile perakeııJe satışlarda maktu fiat 
usulüı,ün mecburi kılınması, satışa 

aızolunan mal üzerine etiket kon · 
mak suretile fiatlarcla aleniyetin te · 
mini ve maktu fiattan aş .lğıya veya 
yukariya satışın menedilmesi cihetine 
gidilmiştir. Bu esas1ar dahilinde pa· 
zaı lık u.ulü, her alış verişte az çok 
aldandığı kanaatını telkin eden 
ne alıcının ve nede satıcının lehinde 
olan bu eski ·1e zararlı adet orta 
dan kaldırıl ı nış . Fiatların ancak ikti 
s1di şartlara göre teşe kkülü, iç pi 
yasalarımızda alış vnişlerin hakiki 1 

piyasa fiatı iızerinden ve bir itimed I 
havası içinde cerey•nı temin edilı:ıiş 
olacaktır. Gene bu surdJe,ıir ki 
müşteri muhtelif mağazalar fiatlannı 
mukayese etmek imkanını bul.ıbile· 
cek ve böylede hakiki piyasa fıatı 
nın teşekkülünde kendisine düşeıı 

1 
ikıisadi rolü oynayaLilecektir. 

Maktu fiat usulünön taammümü 
aı•nı zamanda bir milli ahlak mese · J 

lesidir. iç piyasalarımızda alış v riş 

Proje sekiz maddedir, Peraken
de fıatl~ri Üzerindeki etiketten aşa 
ğı v" yukarı satanlar hakkında ga 
yet ağır cezai müeyyedeler vardır 

l!unlarJan evvala beş L..in liraya ka 
dar pua cezısı alınacak, tekarüıü 
hal'ndeo bu mikdar iki mısline çıka 

Viyana: 14 (Radyo) - Eski A
vu .turya Başvekili B~y Şuşning 

hakkında çıkarılan şayiaları Berlin 
hiikümeti sureti kat'ıyede t. kzip et 
mektedir. 

Bay Şuşning sag, sıhhatta ve cm 
niyetin hımaytsi altındadır. 

" Biz ne kadar kuvvetli olursak 
tehlike o kadar azalır . Alman mif . 
fetiııiıı bu kuvvetini ordu , ağır si· 
!ahlanma ve fikir kuvvetinin te-mer 
küzü tf'şkil eder . 

• Bir zamanlar düııya bizim üze 
rimizdeki taleplerinden bahsedi . 
yordu. Bugün biz dünya üzerindeki 
taleplerimizden bahsediyoruz.Böyle 
bir faık var . " 

' rinden geni~ bir şekilde malumatlar 
olduğumuz göz önünde bulundurula· 
rak - toplantı hakkındaki tebliğde 

ltalyanın Montrö mukavelesine iler· 
de girmesi ile milletler arası işbirliği 
sahasında mühim bi.r adım atılmış 

rılabilecck ır. 

Bu iddia ile beni lekelemtk mi r , 
ovnoda geçenlerde bir Koka 1• n c · b ı b. d kt istiyorsunuz? 1 u un an ır o or numarayı yapan 
siıktc çok feci ve tüyln d 

Re.ıs- Bu kadını 26 Mayıs - · · b' a amın öldüğünü söyleyince seyir-Ür"Ç>erhcı ır numara gös 
936 da öldürmü~sünüz.Nasıl öldür- terilmiştir : Hayattan bir Yaprak ciler bir panik halinde sirki terket-
dünüz? Kovnodaki yerli ve çok büyük bir kalkmış ve hıılı adımlarla ilerileye· bağırdıktan sonra ve acı bir kah mişferdir. 

- Nasıl n.ı? Başına bir balta sirkte bir çok tehlikeli ve heye rek Hind fakirinin bulunduğu salı kaha ile yere devrilmiştir.Seyirciler Ölen adanını cebinde iki mek. 
· d' k Od d d 1 J " t · f · .. · k · ·ı buou fakirinkı'ne benzeyen b'ır nu B 1 d ın ırere . am a oturuyor um. canı numara ar gos ren artıst er nenın uzerıne çı nıış ve sı·yırcı ere tup çıkmıştır . un ar an birisinde 
Saat dokuz buçuktu. Bu kadın oda arasmda bir de Hind fakiri varmış.. hitabederek: mara zannederek" Bravo .. " Bravo. zavallı adam kokain çeken bir bet 

g. d' B k t d F r'.· h' f · ka d " B 1 Ba la bu f k' ı'n diye bağrışmağa Laşlamışlar , gu" ma ır ı en pa e yapıyor um. aKır ın erce ınsan rşısın a ayan ar , y r , a ır halıt olduğunu ve bu derttrn kur· 
B. t · t' T J · k' t · J "k k b' h .. t d'• · k k 1 1 1 ültü, patırJı, gülüşler arasında bı' r ır avşan ıs ıyormuş. av,0 n arım- sır ın or a yerın• e yu se ır sa go, er ıgı or unç şey er yapı · tulabilmek için bu numarayı oyna 
dan bı'rı"sı'nı· yakalanıak · · eğı'ldı" neye çıkarak ( o"lu" ı .. lıızdırmak ) ması hı'ç de zor olmayan numara· cinaytt İşfrndiğinin farkına bı' fc v.'r f ıçın • 1 ıu " <lığını itira etmektedir . 

Halbuki ben bu hayvanları şu· numarJsı }apıyornıuş. Boynuna şiş !ardır . Ben size bunlardan daha mamışlardır . 
nun keyfi İçin beslemiyordum. saplıyor. Boğazının içine yanan me· tehlikeli bir numarayı gi;stereceğim Yalnız Hindli fakir göksünden Diger mektubunda ise bütün 

Burada reis suçlunun sözünü ke şaleler sokuyor . Sivri çiviler üze· ve müthiş dakikalar yaş•tacağım. • müthiş kanlar akan adamın numa· beşeriyete hita'1en yazılmıştır. Bunda 
sıyor: rine yatıyor . Uzun bıçaklarla kar· demiştir . rasından şüphelenmiş ve üzerine da şöyle deniyordu : 

Siz de kızdınız, zavallıyı öldür. nının içini deşiyormuş . Meçhul adam cebinden çıkar eğilerek dikkatle bakmıştır. " işte görüyorsunuz ki, bir ko 
ünüz, değil mi? Bu numaralar bütün seyircileri dığı uzun bir bıçağı , gayet sakin Seyircilerin bir kahraman diye kain müptelası böyle rezilane bir 

Davavekili de işe karışıyor: heyecandan heyecana sürüklediği v: mükemmel bir numara y~pıyor- alkışladıkları adamın cansız bir hal şekilde benim gil i yerlerde sürü· 
-Rica ederim. bırakınız. Müek bir sırada seyirciler arasından üstü muş gibi , var kuvv .. tile göksüne de yerde yattığı bir iki dakika son nür, bütün insanlara tavsiyem : 

illiın kendi ifadesile işi anlatsın! başı temiz, gözlüklü birisi ayağa saplamıştır. Bir kaç defa oh .. diye ra anlaşılmıştır . Orada tesadüfen Bey~z zehir kullanmayınız 1 ... Rei$ bu müdahaleyi yersiz bu. ___ '"90_"'"? ____________________ • .,. __ , __________ , _______________ ..,; 

olacağı da işaret olur.uyar. 

Evet, meydana gelen yeni 1ti 
~·ı hava içinde boğaz mukavelesinin 

başka bir ştkil alması ihtimalden 
uzak değildir. 

Mesel<! esasen bundan evvel 
Kont Ciano ile Türkiye Hariciye Ve· f 

it 
kili Rüştü Aras tarafından, Milano 

~t 
görüşmesi esnasında gözdrn geçi 
rilmişti. 

Teşekkür 

Adana garnizonundaki Kütüpha 
ne için 500 lira vermek suretile 
Yüksek hamiyet gö•teren fabrilra· 
tor bay Nuri hasa teşekkür ederiın. 

Adana 
Garnizon Komutanı 

Tuğ general 
A; Akoğuz 

o 
ı . 

ıy 



Sahile • 3 

Hikaye ır- ~.-:---------~--~~~-------------. 

C.H.P. Seyhan llyönku-
BiR SIR 

llCfl 
d Yazan 

Oturdukları kanepenin üzerin e 1 1 aru~ 

şlıt· maroken cüzdan bulunduğunu göre ff ik A ı 
h/;u' - tek hayretle eliııe aldı. Üstünde ar· ayee 
tir kadaşının isminin ilk harfleri ilişti · J..----·------

rilmiş olan cüzdan muhakkak ki, 
Cevdet, inerken acele ile eline aldı 

ibi, ğı par.:lesiisünün cebinden düşürmüş 
nın 
ta olacaktı. 
bat Daiı esine gelince ilk i ~i arkada 
op şına hadiseyi haber vererek üzülme-

1 
lit mesi için telefon etmek oldu. Cev 

det. cüzda~ı kendisinin bulduğu· 
ise na sevineceğine adeta bundan daha 
bir ziyade telaşa diişer gibi göründü. 

n- Ôğle dönü~ii cüzdanı apartmanının 
il- Önünden geçerken gelirecegini söy-

ak ledi. 
Sadi, telefonu kapadıktan soma 

İçini derin bir merakın sarmaya !:aş 
saf 
n 

ili 
al· 

ladığını hissetti. C1zdanın bulundu 
tuna sevinip teskin olacağı yerde 
arkadaşı neden o ka far telaşlı ve 
heyecanlı göıünmü<tÜ. Masaııın gözü 

isi ' 

- Buda ne demek? dedi. Nere 
den buldun bu mektubu? Yoksa bir 
şeyden mi şüphdendin. 

Bu cevap Sadinin hiddetini artiı 

mıştı: 

- Benimle alay dmek istiyor
san sırası değil dedi. Bu kadar sa
rih delil karşısınd~ sanırım ki inkara 

kalkışmazsın. 
- Fakat beni dinle, Sadi. Mek

tııbun ifddesin~ dikkat etm- din mı? 
Bu roırant i k 1 ir his•i kağıd üzerine 

• 
dökmek ibtiyacile yapılmış ç<•Cuk 

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 Adatıada Par ti binasında teşekkfıl 
edecek komsiyon odasında pazarlıkla ya pılaca k tır. 

4- Eksiltnıe şartnamesi ve buna b ğlı m "ite feı· 

ri evrak (1) lira bedel mukabilinde fstaı bul, A nka- i 
ra, Adana Nafia ınüdürlüklcrinden alınabi l ir. 

A) Pazarlığa girmek için isle'klilerin (7124) yedi 
bin yüz yirmi dört lira muvakkat teminat v~rıneleri 
ve yetmiş beş bi n liralık iş yaptığına dair evrak gös-

Aylardanberi beklenen hafta b.ışlıyor 

s r "'ı 1 Sinemalarında 

BU AKŞAM 
8.30 Suvareden itibaren 

Her yerde rekor kıran , büyük takdirler kazanan en heyecanlı maceralar, 
en müthiş hakikatler, en büyük Aşk ve sergüzeştler şaheseri 

Asi Generalin son Emri 

Türkçe sözlü 
Ü j nayanlar : 

Yaratıcı sanatkar (GARY KOPER) 
Çinli ( AKİM TAMİR OF) 

Büyük yıldız [ MADELEINE CAROLL] 
AYRICA: 

Renkli çok güzel bir Miki Mavz 
En yeni dünya havadisleri 

Kişeler her vakit açıktır. Localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. 
nü çekti yepyeni cüzdan orada du 

ıa 
ruyorrlu. Bu yumuşalc şeyi eline aldı. 

ça bir hnrekettcn b<ışka bir şey de· 
ğil. Bakrnna, mekt~p kim bilir. ne 
kadar 22man tvvtl yazı'mış ki, et

rafı ör:elermiş. Belki senin eline 
geçmiş olm2saydı, or.u hiç bir za
man gcıı rr.İ)CCtkt"IP. Ve nıtktub, 
bir kııç aydanberi içinde durduğu 
cüzdatıdan hiç çıkmıyacaktı . 

termeleri lazımdır. ASRI Telefon 250 ALSAPA Y Telefon 212 

B) İsteklilerin 21-4-938 perşembe gunu saat '=--------·-- 9127 
ası A d çıp açmamak hususunda bir mü 

det tereddüd etli, Blşkasına ait bir 
!er şeyi karıştırmaya ne hakkı vetdı? 

Sadinin yüreğine bira:t su serpi

lir gibi olmuştu. Ôyleya karı~ı~ın. \ 
söyledikleri pek ala doğru olabılırrlı.' 
Bu mektubu yazmış olması, Cevde
tin karısına kur yapmış oldu~ unu 
isbat etmezdi. Sonra m•klubu rör. 
duğü zaman h ç telaşa düşmemiş 
olması karısının bu İşte tamamiyle 
masam oldu~unu isbata kafi değil· 
ıniydi? 

[15] de Adanada C H.P. binasındaki komisyona mü 1 -------....;.--..: 

in "Başkası mı? diye düşündü. Adam racaat etmeleri ilan olunur. 
is 
ini 
et 
ka 

sen de, can ciğe· dostum Cevdeti 
de yabancı y rİne koyacak değilim 
Ya?., 

Nihayet merakını yenemedi. 
Cüzdanı açtı. Bir gözde bir kaç li · 

e· ra vardı. Öteki gözde bir takım 
di- makbuzlar, kartviztler ve saire birde 
n Zarf gördü. Esasen açık olan zarfın 
zu içindeki k'ğıdı çıkardı, fakat kağıda 
m &"Öz atar atmaz, bogazında bir şey 
si ciüğümlenir gibi oldu. Bu bir mek 
e- tuptu ve. "Ferideciğim., diye başlı 
e· 1 Yordu. 
n F eı ide. karısının ismiydi. Bu 

mektup acaba ona mı hitap ediyor 
n du. Bu sefer büslJütün artmış olan 

tecessüsünün sevkile uzun mektubu 
k bir hamlede okudu. Bu bir aşk nıek 
ol tu•ıuydu .. içinde kendi ismi de geç 
e· tiği için artık k:ırısına hitap ettiğin· 

den şüphe etmediği mektupta Cev 
det, onu çılğın gibi sevdiğinden, 

li talnız onun için yaşa,lığındar. iki 
n· &"ün görmese hasretine dayanamadı 

ğından bahsediyor, romantik bir us 
sı ~iıbla hislerini en mübalağalı şekiller 

'<rinde ifade ediyordu. 
Kim bilir kaç senedenberi o ka 

nı d_ar itimat ettiği karısı ile en sevdi 
r rı arkadaşı bumu dibinde seviş • iş 
sı ;rdi de onun biç bir şeyden habe 
t ~ olmamı~tı. "Bu kör itimad, diyor 

• u, n~ ahm1klık! Fakat itimJd etti 
n ~im insanların bana oynadıkları 

'J oyun bir alçaklıktır . ., 

h Biraz sonra dostum dediği adam 
r r Ct zaman evine çağırdıAı. çok de 

a karısiyle yalnız başına bıraktığı 

Feride : 
- Bana kösterdiğin hu itimat· 

sızlığa teessüf ~cıerim, di>ordu. "Fa
kat doğrusu Cevdetin hareketine 
şaştım. Bana karşı böyle bir hissi 
olduğunu anlaıacak en küçük bir 
harekette ;bile doğrusu bu guruı umu 
huluoamamıştır. okşadı. 

Kocası: 

- Artkı 0 1 bu hadiseden sonra 
evimize ayak ataınız. dedi. 

- Amada yaptın, kacacığım, lıu 
kadar ehemmiyetsiz bir şeyi izam 1 
t"tmeye ne lüzum var. Cevdet iyi bi , 
çacuk tor, düı üstlükten ayrılan en 
küçük bir harekette bile bulunmuş 

değildir. Kabahat, kendine aid ol
mıyan şeyleri okuduğun için senede 
İnsan kalbinden geçen hislerden 
dolayı me>ul edilrmi? Ama Cevdet 
sanrlı 1mdan da toy ve romantik 

bir çocukmuş. 
Bu sözleri işidince, S;;di "eyvah!. 

dedi. Belki hiç bir zaman açılmıya· 
cak olan bir sırı ın meydana çıkma 
sına kendisi vasıtalık etmiş. hatırın 
aan g•Çmeyen bir' fikri karısırıa ıel · 
kin etmiş ti . 

9102 

Londra - Berlin 
konuşmaları 

Pek yakında 1 
değil gibi 

İngiltere - İtalya arasın
daki anlaşma metni 

tetkikte bulunuyor 

Londra: 14 (Radyo) - Başve
kil Bay Çemberlayn, avam kama
rasında Almanya ile müzakert lere 
ne zaman başlanacağı hakkında bir 
mebusun sualine cevaben ademi 
malumat beyan etmiştir. 

Bu vaziyet lngiliz Alman ko 
nuşmalarının pek yakında başlama· 
yacağını ima etmektedir. 

Loııdra: 14 (Radyo) - KaLine, 
Ciyano ve Lord Pört tarafından h · 
zırlanan anlaşma metinlerini ted~ık 
etmekle meşguldür. _____ ·.....:;:.:..;;~~_.:..~~~~~~~~~~~ 

5-8-12-15 

T a.n sinemasında 
Bu akşam 

Zevkine, Güzelliğin•, Heyaca- ı 

nına Doyamıyac~ğmız iki güzel 
ve büyük fılnı Birden Takdim 

Ediyor 
1 

Sinemarıın Sehhar yıdızı büyük 
Şöhretli Artist 

;- Danielle Darieuks -; 
1 

nın nefis, Scın ve çok güzel ı · 
rAri~r ksf:iı:A 

2 1 
Heyecan. a>k. Hareket ve gü 

zel Müzik Parçalarile sü~lü ve u
nutulmaz 

SETEFFI DUNA 
tarafından yaı atılan bir süper 

fılm 

9" HEY GOŞO '(2 
Dikkat: 

Sinema S;; at 8.30 da başlar 

• Pek yakında Pek yakında 

PEK YAKINDA 
Müthiş Htyecanlı Binbir Ma 

cera Şaheseri 
•dam demek, kendisine bö;le bir o 1 

e ~~;ün~;;::a~;~~~~ti?ka~ı:~a~at:~~~ 1 BELEDİYE İLANLARI .
1 

KUVVETLER KRALI 1 

~eldi. Asıl suçlu 0 değılmiydı? Eğer ----~~--------:--~ nı Görecebiniz ıı ş eride.Jen yüz bulmuş olmasaydı :.,...:,..._.: ____ _....;.,.;_ c
1
umartasl 2,30 da i i f ilm 

T A R Z A N 

Ona 1 · d? B" d L· • · • • d k" B K TARALU.R Ç~lark··n Tatlı bela . . sevgisini aça'ıi irmıy ı. ır en 1- A•falt cdJe üzerinde ve Yako Beryaşın evinin nı~ışıgın e 1 e- 9134 
~~ndcki hidddin karı ına döndüğünii lediyeye ait 615 metre murabbaı arsa açık artırına ,urelı!e satı~a çıka ___ ...;...;.;;..,_ __ ~-~ 

1Ssetti. Hemen eve giderek, mclun rılmıştır. 
ta ihaneti yLzüııe vurmalı ve her 2 - Muhammen bedeli: 768 lira 75 kuıuştu•. 
~:7i ona itiraf ettirmeliyim, diye 3- Muvakkat temiınlı: 54 lira 60 kuıu ştur. 
Uşündü. 4 ihalesi 21-Nisaıı 938 perşembe günü sact'l5 de ldcdiıc 

f Paltosunu bile almadan dışarı encüııırniııde yapılacaktır. 
ırlayarak ·ıı:.. b"I k 1 · d d 1 · l d atladı. ~ rastladığı otomo 1 e 5- Şartname Belediye yazı işleri a emın e ir. stıyeıı er ora an paı a-

l( sız alabilirler. 
ocas~rısı, bu beklenmedik saatte 6- Toliplerin ihale günü mvvakkat teminat makbuzlaıile birlikte Be-
ı. nı karşısında görünce şaşırmış tediyeye müracla t !arı ilan olur.ur. 9103 5- 10-15-19 

iy - Ne o, Sadi bastamısın yoksa?! 
c sordu. 

adCürnlesini bitirmesine vakit kal 
cfr a~ . alçakça ihanetini ve bütün 
t;t ttFını ona haykırmak için ağzını 

ı. ak t d ~ab a ı uyduğu h yecan ve 
iirıııın tesiriyle sesi boğazında dü 
na tndi. Ancak elindeki mektubu 
u Uzatacak kuvveti kendinde bul 1 

' Sonr b" k ı )( a ır oltuğa yıkıldı. 

arısı mektuba göz gezdirince: 

Satılık arsa 
1- Abidinpaşa caddesinde Belediyeye ait 182.37 metre murabbaı arsa 

ile keza 184 50 metre murabbaı iki parça satılıktır · 
2 B . l d b" · · · · t e mıırabl.ıaının muhammen kıymeti - u arsa ar an ırıncısının ıne r 

12 ve ikincisininki 10 liradır . 
3 - ihaleleri 2 ,'Mayıs/938 pazaıtesi günü saat 15 de Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 l~teıenleıin ıüzde 7,5 teminat makbuzlarile birlikte Belediye En· 

cümenine IPÜracaatları ilan olunur.9133 15-19-23 - 28 

r·------~-~~-

Tür •• •• sozu 
Gündelik siy ~si gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ~oo 

l Aylık 100 

ı - Dış rnernlekctleı ıç.n Abone 
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 1 
2 - lıanlar için ıdareye müra

caat edilmelidir. 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep harınanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 6 

--~----~~----------------------~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Neşir tarihi: 13 Kanun•ısanı 1938 

Kanun No : 3308 Kaoul taihi: 7ı l/1938 

Dünden Artan -

•Madde 6 - Devlet ziraat işletmeleri kurunıuuun itibari semayesi 
15 000 000 Türk lirasıdır. Bu sermaye Ziraat Vekaletinin teklifi üzerine 
kurum umumi heyetinin kararı ·.e icra vekilleri Heyetinin tasdikilt bir 
misline kadar artırılabilir. Kurumun tediye edilmiş sermayesi: 

a) Bu !.anun mucibince kuıuma intikal e1ecek veya devrolunacak 
mal ve hakların kıymetleri, 

b) işletmelerde hasıl olacak kaıların ilavesi, 
c) Devletçe verilecı:k tahsisat ve vuku bulacak teberruat ile teşek. 

kül eder . 

Mad<le 7 - Devlet ziraa' işletmeleri kurumu Ziraat Vekaletinin tek
lifı üurine umumi he yetin kar<1rı ve İcrn Vekilleri Heyetinin tasdiki le i · 
tibara se•maycsinin nısfına kadar faizlı veya f ,izsız, ikramiyeli veya ik· 
ramiyesiz, temettıı hiosesine iştiraksiz tahvilat çıkarabil~ccği gibi on beş 

seneye kad:ır vadeli istikrazlar dahi yapabilir. Maliye Vekaleti kurumun 
çıkaracağı tahvilata ve yapacağı istikrazlara kefalete mezundur. 

Madde il - Devlet Ziraat işletmeleri kurumu Başvekilin riyasetinde 
Maliye, lktisad ve Ziraat Vekillerile Büyü'< Millet Meclisi Bütçe, D-vanı 
Muhas.: bat, lktisad, Maliye ve Ziraat Encümeıılerince her defasında ken
di azHı arasından intihap edecekleri üçer azadan ve Şurayı Devlet ve 
Divanı Muhasebat Reislerindtn t~şekkül edrcek bir qmumi heyet ile re
is ve müdür dahil olma~ üzere beş azadan müteşekkil bir idare m,clisi 
marifetile idare olunur. idare meclisi reisi ile müdür ve azadan biri Zi
raat y ekilin_i~, bir aza Maliye Vekilinin inhası ve icra V eki ileri Heyeti;ıin 
kararıle H eısıcumhur tarafından tayin ve bir az" da umumi heyetçe inti
hab edilir. Mü.lür hariç olmak üzere idare meclisi reisi ve azasının müd
detleri üç sene olup tekrar tayin ve intihabları caizdir. idare meclisi reis 
ve azanın ziraat ve ziraat sanatlaıı ve toprak ekonomisi işlerinde mesleki 
yüksek tahsil görmüş bilgi ve tecrübe sahibi olm 1ları lazımdır, Müdü

rünihtiyaca göre bulunacak muavinleri Ziraat Vekilinin teklifi ve Başve. 
kilin lasdikile tayin olunur. Muavinleı idare meclisi içtimalarım: rey ver. 
memek Üzere iştirak edebiıirler. 

Madde 9 - Devlet Ziraat işletmeleri kurumunun hesaı lan Maliye ve 
Ziraat Vekaletlerilerile umumi heyet tarafından intihap edilecek birer 

(Sonu Var) 8303 
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Adana Borsası Muameleleri 

YAMUK ve KOZA 
----------- Kil o Fiati 

CiN.si En çok Satılan miktar 

A. S. 

Kapımah pamuı;-- __ •. 
= ---=~~~===~ 

Piyasa par:tc:.a_,,_ıt_ı _,,. ___ _'.l4,~C 26 ·--- _ 
Piyasa temizi ,, 20 22 ·-------
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" 
Yerli ---
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Men tane 
Arpa ---- ---- -------Fasulya 

ı-~Y~u~laf~------t---- -------·-------

Delice 
-oK~--------•------ı------• 

uş yemi 

Mercimek 
ı-~S~u-sa-m--'-.:.:c... _____ , ___ _ 

----1------:-------____ , _____ I 

--1:----
Keten tohumu 

(Türksözü ) 

Ankara Tiyatrosu 

Hayri Güldürücü 
VE 

Murat Şamil Varyete Yıldızı 

Madmazel Atni 
Fevkalade zengin repeıtuarlarile pek yakında şehrimizde ALSARA Y 

sinemasında tems;llerine başlayacaklar. 9124 4 

15 Nisan 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
• 

Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaltlinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
Kokusuz 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarf olunan müvellidilhumm a 

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr: ı 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.0().10 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

1 
Fennin en son usullerine riayet ederek Jl ynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi meriner döşeli bcllu 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 Sıı.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
UN 

ı---"'"':-:--:-.,-~-------------.,.-----------11-----------------------------------~----.---------------I ~ört yıldız Salıh 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

- _ uç " ,, 
:ö ] Dört yıldız Doğruluk 
~ - üç " o - ,-----
..:! s .;;;-...,,..~---"------ -----1 
E. ~ Simit ,, 1 
J< ~-?ört yıldız Cumhuriyet 1 
~ 1 uç " " -----

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
14 I 4 I 1938 

Sanıim Pene 

Hazır 1-4_,~ 
Mayıs vadeli 4 74 
Teınmuz ,, 4 83 
Hini hazır 4-115 
Nevyork 8 71 

Gayri menkul maiların 

açık artırma ilanı 

Adaı.a Biı iı ci icra Memurluğun 
dan : 

O. No 938 

Açık artırma ile paraya çevı ilecek 
gayri menkulün ne olr'uğu : 

T aı u kaydine nazaran 580 zira 
arsa üzerinde fevkıııi tahtani üç o 
da ve havluyu şamil hanenin yaıı!ı 

ikrn vaziyet zapt•ra göre halrn tah 
tahlani iki mağaza ve havlu ve ku · 
y" yu şamil hanenin nısıf hiesesi. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 

Kambiyo ve Para 
iş ôankasından alınmıştır. 

~"~' 1~-=196 Rayişmark 
Frank ( Fransız ) 25 66 
Sterlin ( İngiliz ) 628- 00 
Oolar ( Amerika ) 78-

~ı Frank ( isviÇ' e ) ----
riyelimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· ' 
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şarlnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar oll"nurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

1 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğe• 

1 

alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
!arın o gayri menkul ile temin edil· 

• 
miş alacaklarının mecmuundan faz-
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 

•• •• •• 
TURKSOZU 

!Matbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Tüıksözünün oto 
malik makina!arında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalı:ı kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

ze!le~tirınek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli v~ zaı if 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya· 
-pılır. 

Re~mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır • 

Türl..sözü matbaa· 
sı "Türksözünderı. baş. 

ka her boyda gazet,., 
mecmua, tabeder. 

Adananın Kantaran maha ilesinde 
kain olup ma • ıs 934 tarih ve 8 
No. lu tapuyu muhtevi ve sagı çifçi 
başı Hıdır v.reseleri iken Şimdi Ali 
Rıza, Solu çakal oğlu Kigork iken 
şimdi Hamza Naci, cebhnsi tariki 
anı, arkasi .:ıuphi paşa vereseleri ve 
Kadir i'e Mahdut. 

ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

1 

-------------------

! Sömikok ve Kriple 
Takdir olunan kıymet : 

Tamamı 900 lira olup nısıf his 
sesi 450 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
16/5 . 19~8 pazarteşi saat 10-12 

Adana icra dairesinde 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 15-4-938 tarihinden itiba 

1 

ren938/ 1063 no.ile Adana lci icra dai 
resinin muayyen numarasında her· 

1
1 

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· il 

mak isliyenler, işbu şartnameye ve 
938/1063 dosya numarasile memu· 1 

riyetimize müracaat etmelidir. 
2 - Arbrmıya iştirak için yuka· 

rıda yazılı kıymetin 0/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diker alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu-

ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 

1

. 
yapılmaz Ve rntış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse deı hal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

ohı.rsa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetlıı ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

işbu ga)ri menkul Yııkarı . 

da gösterilen 16 - 5 - 938 
tarihinde Adana 1 icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve ğösterilen ar
tırma şarlnamesi dairesinde satıla· 

cağı ilan olunur. 9135 
1 

Maden kömürü 
Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

olarak top saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır. 

7967 152 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA iŞÇEN 

Belediye karşısında 

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

Tabib alınacaktır 
As1<eri Fabriktı.1ar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Y~atta çalıştırılmak üzere iki 
tabib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenleıin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğeınüracaatları. 

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

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 183 

, 

,· 

Ti~ 
• 

· TORKiYE iŞ BANltAS f 
396 

~--------~---------------------~~------------~"" 
Kömür sıkıntısı 

çekmeyiniz 
Derhal Ali R11.a Kellcşcker lic ~el hanesine giderek zarif, saıtlam, ucu1., 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
·2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız . 
sayesinde n1utf ağınızın ekonomisi111 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e:onomik, en ucı' 

Alacağınız a ız a kömüı·üde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu'' ru" k.ul~a?makla hem milli bir cevherin .. istibj 
!akını arttırmış ve hem de musttfı• 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mabkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediP
1 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 68 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tiirksözü matbaası 
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