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ADANAı Telefon 315 GONDELIK SiY ASI GAZETE L lucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Hatay intihabına fesat karıştırll 
• • 
ıstenı or 

Başvekilimiz Celal Ba 1Zelzele 
~~yarın Atina seyahatı felaketi 

lttihatcılar Suriyeden, Lübnan
dan Hataya adam taşıyorlar 

s 

il' 

ril 

Elen meçhul aske
çelenk koydu 

~~Heyetimiz dün 
rine merasimle 

Dost Elf'n halkı abideye giden 
yollarda büyük tezahürat yaptı 

ELEN KRALI CELAL BAYARI 
ÜÇ SAAT YANINDA ALIKOYDU 

muhabbet tezahürleri gösteren Elen 
milletile dolu bir halded'r. 

Aıina : 29 ( Atina ajansı bildiri- I 
Yor ) - Kıymetli misafirimiz Türkiye 
CÜmhuriyeti başvekili ekselans Celal 
Royar ve hariciye vekili ekselans 
doktor Rüştü Aras ve arkadaşları 

1bugün saat 11 de çok büyük bir me-
'rasimle Elen meçhul askerine gitmiş
ler ve çelenk koymuşlardır. Abideye 
giden yollar iki taraflı binlerce halk _ 
ile dolu, hıncahınç vaziyette idi . 

Dost misafirlerimiz abideye çe
lenk koyma merasimini bitirdikten 
sonra saat 12 de evvela Celal Bayar 
ve sonra Rüştü Ara s olmak üzere 
a:rrı ayrı kral tarafından kabul edil
diler. 

ru 

k 
k 

Dost Türk vekilleri ikamet eıtik
cri otelden gerek çıkarken ve gerek 

tele dönüşlerinde halkın « yaşasın 
ostıarımız- sesleri ve alkışları ara
•ndd samimi bir hava içinde bulun
ular. Kıymetli misafirlerin bulunduA-u 
tel önü günün heman 20 saatinde 

Elen kralı Celal Bayarı ve Rüştü 
Arası bırakmamış ve sarayda yemek
te alıkoymuştur. Üç saat kadar sa
rayde kalan misafirlerimiz saat 15 de 
barajda Bay Metaksasın verdiği çay
da bulunmuşlardır. Akşam bir ziyafet 
ve onu parlak bir süvare takip et
miştir. Gerek ziyafette ve gerek sü
varede A tiaanın en yüksek sosyetesi 
simaları bulunmuştur. 

Südetler Almanyanın 
emrile hareket ediyor 

j:W+..ekoslovakya mahafili Haynfını~l 
imiı aynın nutkundan endişede 
nda 

d 
hri Çek siyası mahafili bu nutuk için: 

ıhhi, 

"dünyada söylenen nutukların 
en küstahçası budur,, diyor 

'""•g: 29 (H•v•• ajansı) - BUtUn gazeteler müttefikan Su
•tıerın kongresinin arkasında Almanyanın ellnl görmektedir. 
•ı cenahın organı olan Pon· 
•Inı gezateeı, Bay Haynlaynın 

ı.--..~tll11nu takbih etmekte ve •z-
ınıe •öyle demektedir: 

Romanyada 
takayyüdat 

z 
• u 

~ti 

. Bu nutuk, Bay Haynlayn'ın şim 
?e kadar soylediğ'i nutukların en 
U~tahça~ıdır. Bütün çek er ve Slo-
11 lar siyasi akideleri ne olursa ol
n __ "Asla., diyeceklerdir. merkezin 
'"' efkarı olan Mordani Noviny 

a1ıyor: 

Bay Haynlayn'ın talebelerini Çe
slovak milletinin kabul etmesine 
~an yoktur. Sudet Alma oları lide
ın nuıkundd her hangi bir müza. 
re . 

•crasına esas olacak makul bir 
life tesadüf etmedik.,, 

Gazetelerın en şiddetli t•·nkitleri 
y Haynlayn'ın nutkunun Çekoslo. 
kyanın haricf siyaset' . 
zden geçiri'mes . ının yen:den 

ı ını talep ed k 
ına tevcih edılm.ştir. en ıs. 

Siyasi moh~file göre, Sudet Al
lnlarla ıneskün arazinin hududunu 

Zınek kabil değildir. Sudet fırka-
1 bir nazi teşe~ külü olarak da tanı
•ta da imkan yoktur. Zira böyle 

\hal, Çekoslovakyadan bir kısmı
k ayıısız ve şartsız Hitlerizme ta-
ılmağa yol açacaktır: 

llJ - Bay Haynlayn'ın isteklerine 
anya müzaheret edecek midir? 

'eek · 
ın 

1 
~se Sudet Almanlar meselesi 

e ınılei bir mesele halini alacak-

Bükreş . 29 (Royter ajansı) 
Burada demir miğferliler partisinden 
167 şef bir srne için mecburi ikamet 
gah tayinine mec'ıur tutulmuşlardır. 

DlkkatDer: 

lmdad telefonları 

Emniyet Direktörlü~ü şehrin muh-

telif semtlerine imdat telefonları 
koydu . Bu telefonlardan , polisin 
müdahale ve. imdadına ıhtiyaç his
sedilen her hangi bir hadıse kar· 
~ısında istifade edilecektir. Avru
panın bir çok büyük şehirlerinde 
tecrübe edilen bu telefonlardan çok 
iyi neticel~r alınmıştır. Halkın em· 
ri.ne böyle mütekamil ve medeni 
bı~ vaeıt.. vermekle zabıtamız çok 
~ı 1~ir iş yapmış oluyor . Yalnız 

a ımızın da bu vasıtayı suiistimal 
etm.emtİai, ancak acil ve tehlikeli 
vazıye erde ondan istifade etmesi 
lazımdır. Şimdilik aşajjı yukarı tec· 
r_ühe mahiyet~nde oldujju için şeh· 
rın ancak sakız , on yerine bu te
lefonlardan konmuştur . Biz bu te
lefonların yerlerini her gün neşre
deceğiz . 

Bütün yurdda fe
laketzedelerimize 
yardım hazırlığı 

Çiçekdağ kaymakamı has 
sasiyet göstermediğinden 

tekaüde sevkedildi 

Ankara : ·,9 (Telefonla) - Bugün 
aldığım malümata göre, zelzele mın· 
takasına dahil olan Çiçekdağı kazası 
kaymakamı lroc ilk sarsıntı haberini 
çok geç verdıği ve boyle felaketli 
bir zamanda vaziyetin İcab ettirdiği 
hassasiyet ve faaliyeti göslermedıği 

anlaşıldığından tekaüde sevk edilıni~
tir. 

Almakla olduğum haberler, Kır
şehir mıntakasındakı zelzele müna
sebetile felakete uğrayan kardeşleri
mizin yardımına koşmak için her ta
raftan geniş bir mikyasta faaliyete 
geçilmiş bulunduğunu bildirmektedir. 

Ankara ; 29 ( Telefonla ) - Ma
carisfandan, Irak, Suriye, Efganistan, 
!ran, Mısır hariciye nazırları ile lsken
derun seçim komisyonu reisi Kırşehir 
zelzelesi dolayısile hükümetimize ta
ziyede bulunmuşlardır. 

Hariciye vekaleti vekili Şükrü 

Saracoğlu cevaben cumhuriyet hükıi 
metinin teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bay Hitlerin 
Roma seyahatı 

Berlin : 29 ( D.N.B ) - Neşr~
dilen tebliğde, Hitlerin iki Mayısta 
Romaya gideceği bildirilmektedir. 

Bay Hitlere bu seyahatında Bay 
Ribbentrop, Bay Göring, Bay Him

leı ve daha bir çok şefler refakat 
edeceklerdir. ı 

1 

1 

Filistinde nümayiş 1 
Kudüs : 29 (Roykr ajansı) 

Filistinin parçalanması projesini red 

edenler bugün büyük bir nümayiş 
yapmışlardır. Polis nümayişçileri da 
ğıtnıak için iki saat kadar meşgul 

olmuştur. Bazı kimstler yaralanmış· 

)ardır. 

el ege Gar o Ankara ya geliyor 
Ant kya: 29 (Hususi muhabirimiz

den)- Mıl!cıler cemiyeti seçim komis 
yonıı reisinin ( Hataylı olduğunu her 
hangi vesika ile isbat etmek intihaba 

İştirak hakkını VP.rir) şeklinde yaptı
ğı tamimi lttihadıvatani partisi, men· 
faatine uygun telakki ederek Lübnan
dan otomobillerle Hataya Arapları . 

Şehir meclisi içtima h•llnde 

Şehir meclisi yıllık 
bitirdi • • • 

mesaısını 

Meclis dün çok 
müzakerelere 

hararetli 
sahne oldu 

938 büdcesi 
olarak aynen 

558.317 
kabul 

lira 
edildi 

Belediye meclisi dün saat 15 de 
reis Turhan Cemal Berikerin riyaseti 
alımda toplandı. Evvela b.lediyenin 
938 >ılı masraf bütcesinin müzakere
sine başlandı. Masraf bütdesi hakkın 
da bütce encümeninin esbabı muciye 
mazbatası okundu. azadan Ali Naim 
Ôıgencer masraf bütcesine konulan 
imdadı sıhhi o:onıobili ile yeni bir 
arazoz ve bir buz kamyonu tahsisatı

na itiraz ederek eskiden olduğu gibi 
hastaların araba ilr ~taşınmasını, so · 
kakların araba ile sulanmasını ve buz 

kamyonunun henuz kullanılır bir halde 
olduğu için yenilenmesine lüzum olma 1 
<lığını siiyleyerek bunlardan sarfı na
zar edilmesini ve bu şekilde tasarruf 

haller yapılmasını teklif etti. azadan 
Tevfik Genç de Ali Naimin mütalea
sına iştirak ettiği gibi büdcede kanun 
!arın neşri için bin beşyüz liralık tah 1 
sisatın ve bir kamyon mübayıası için 1 
konulan tahsisatın lüzumsuz olduğunu 1 
ileri sürdü. Bütce encümeni azasından 
Hasan Ataş imdadı sıhhi kamyonu. 
modern bir vasta olması dolayısile 
herhalde arabaya tercih edilmesi la· 
zım geldiğini, buz kamyonuna gelince 
eskisinden belediyenin tesis edeceği 1 
gazoz fabrikasının nakliyat işletindc 

1 
istifade edileceğini ve ilanat için 1 
konulan tahsisatın binbeşyüz olmayıp 
bin lira oldugunu \'e beledıyenin ka· 

doldurmakta ve yal. ncı şah tler \as 
ta .le intıhap cedvelle .ne kavdett r
mek scvdasındadı V. z yet Türk halk 
mümessılleri taraf ınd.ın komıs) ona 
itiraz edıldı • 

Antakya delegesi G ro furk 
ricalıle tanışmak uzere Ankaraya 
hareket etmek üzeredır. S mı O :nan 
ve Abdulkerim adlı ıkı kışi Turk 
propagandası yapıyor dıye ttıhadc •• 
Jarın tecavuzuna uğramış! rd O m • 
nı da bıçaklamışlardır 

Vurulan 
muallim 

Hastahanenin rapo
ru adliyeye verildi 

Bayan Binzet bugün has
tahaneden çıkarılacak 

Şehrimiz birınci orta okul ıkıncı 

sınıfından Nejad Cırit ad d hır ta
leben evvelkı sab h kım) a de s nde 
muallim Bayan Binzeıi, kı ık numara 
aldığından dolayı bıçaldadı{ı'ını yaz
mıştık . 

Hadıse hakkında dün mutemmım 
tahkikatta bulunduk • Ed:ndiğımız 
malümata gore, Bayan Binzet'ın ya
rası tt•hlikeli bir halde olmadığı:.dan 
bugün hastahaneden ı.ık rı caklır 
Yara hakkında hastalıanen"n hazırla
dığı rapor da dün cumhuriyet' mud
deiumumıliğine verilmiştir 

Suçlu, talebe Nejada gclınce 
Nejad mevkuf bulunmaktadır. 

Evvelki g-Qn, rapor tanz m edı· 

lemediğindcıı Neıadın muhakcmesıne 
başlanamamıştı • Raporun d adlı· 
yeye tevdi edilmesine gore muhake
menin bugün başlaması çok mııhtc 

meldir. 

nunları neşretmekle mükellef bulun 
duğu için bu tahsisatın k.ıbul edıldığ'ı 

ni ve bunun yalnız 300 ı, as n.n kn
nunların neşrine ve dıjterinın sair 
ilanlara sarf olduğunu soylcdı_ aza-

- Gerisi üçüncü sahifede -

edilecek para ile de şehirde yeniden ı-------------------------------

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

INiGDED EL 
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Londra müzakereleri 
anlaşma ile neticelendi 

f';ı;tde Hüliıimet 

NIOde : 29 ( Huau•I muhabirimizden ) - Nlijde Elektrik tesı. 
satı ikmal edildi ve ••hre ilk cereyan bugUn varildi • Şehir 
halkı vaziyetten çok memnundur • Tesisatın açılmasında me· 
tasım yepılmı•tır. Tealut elll bin liraya malolmu•lur • 

Fransız başvekili bu 
beyanatiyle dün 

vaziyeti 
teyit etti 

Londra-Paris askeri işbirliği 
meselesi de konuşuldu 

Londra " 29 ( Royter ajan ı ) 
Fransız-lngiliz müzakerelerine, Bay 
Çemberlayin, B;ıy Daladiye, Lord 
H ılifaks ve Bay Ronne'nın iştirak ile 
bugün öğleden sonra da devam e
dildi. 

Söylendiğine göre, bugünkü ko
nuşmularda Fransız -!ngiliz askerle
rinin işbirliği meselesi üzerinde de 
mühim müzakereler cereyan etmiştir-

Bay Daladiye bu müzakereler 

1 
esnasında, Roma-Paris konuşmaları 
etra;ında da malumat vermı~tır. 

9 Mayısın toplanac k mı etler 
cemiyetine ıştirak mes Jesı de keza 
mevzuu bahsedılmiştır. 

Fransız başvckılı LondradaKı Ha
\'as muhabirine beyanatta bulunarak, 
lnigıliz-Fransız müzakerelerınde te
mamiyle anlaşmaya varıldığını tey,d 
etmiştir. 

Bay daladye ve Bay Ronne ve 
Lord Halifaks müzakerelerı müteakıp 
kral tarafından kabul edılmııler ve 
bir müddet Vindror tatosunda Kal· 
mı;ldf' 



Sahife : 2 TllrbOzll 

Politik bahisler ,,~~~~~~~-·~·~~· ~~~~-·~~~~~-~~~~~~~ 

Sömürgeler imparatorluğu :1 Ş ~ h Ü il" h @\ lb) ~ il" 0 ~ il" Ü 

~l~anyanınkazandığı ı'-5~k-1~~~-~~~~~~-~---~~~ kaybettikleri ! ıcad~~yısile imdat Telefonları ve 
-- Yazan --

L. Heyman 
• 

Klemanso, Vilson ve Loyd Corc'dan mürekkeb üçler komitesi, 7 
mayıs 1919 tarihinde Almanyanın bütün sömürıelerinin alınmasına 
karar vermişti. Bu karar deniz aşırı ülkeleriyle öğünen Alman mil
letini sarsmış ve kendisine olan itimadını darbetmişti. Versay mu
ahedesinin Amanyaya ir dirdiği darbelerin en müthişi bu olmuştu. 

Bugün Versay muahedesinin bir çok maddeleri crtadan kaldırılmış 
olduğu halde 118 den 127 inciye kadar olan almanyayı sömürge
lerinden mahrum eden maddeler olduğu gibi durmaktadır . 
Rayhun bütün bu somürgeteri bir nesil içinde kazanılmış ve kay
bedilmiştir. Almanya ancak otuz beş sene içinde bir sömürge sa
hibi devlet, olarak kalmıştır. 

Almanya, :ömürge yağmasına 

İştirakte geç kalmıştı. O, bu işe kaf. 
kışlığı zaman, bir zaman, bir çok 
yerlerin daha önc.:den taksime uğ 

raşmış olduğunu görmüştü. lngiltere 
Fransa ve Belçika ile ltalya, Por 
tekiz ve ispanya Afrikada bir ta· 
kım sömürgelere sahib olmuşlardı. 
Bu milletlerde Almanyanın tam zıd 
dına sömürğc ihtireslarını tatmın 
etmiş bulunuyorlardı. 

1886 da papa on üçüncü Leo' 
nun hakemliği ile ispar.yol - Alman 1 

Carolun ihtilafının hallinden sonra ' 
artık, Bismarkın başladığı sömürge 
cilik devri nihayet bulmuş oluyordu. 
Esasen 1884 de Berlinde akdedilen ı 
Kongo konferansından sonra bu tür- I 
lü alman genişlemesi siyasetini enter 
nasyonal bakımdan durdurmuştu. 

Almanya ayrıca Fransa ve lngiltere 
ile nüfus bölgelerini tahdit eden bir 
süıü anlaşmalar da yapmıştı. 

Nihayet büyük harp gelip çat
mış ve- Versay muahedesi aktedilmiş 
ti. Bu muahede mucibince Almanya 
şu samürgeleri kaybeciyordu: 

Afrikada: Togoland, Kameron 
alman cenub garbi Afrikası, Alman 
şarki Afrikası. Bütün bu topraklar 
947,598 mil ınurabbaı idi. içinde 1 

oturanların mecmuu da 12,000,000 
yerli, 12,000 beyazdı. ı 

İlk okullarda öğleden 
sonra tedrisat yok 

Bölgede sıcakların ıırtık tamam 
le hüküm sürmesi dolayısile bir ma • 
yıstan itibaren ılk okullarda öğle.~ 

dı:n sonra tedrisat yapılmıyacaktır. 

Kültür direktörlüğü. vaziyeti 
vilayetteki bütün ilk okul idareleri 
ne tamim etmiştir. Yapılan tamime 
göre derslere sabahları 7.30 da baş 
lanacak ve bir rle nihayet verile 
cektir. Öğleden sonraki dersler bu 
saatlar arasına sıkıştırılacaktır. 

Mekteplerde 
inzibat • • 

ışı 

Maarif müdürünün 
riyasetinde dün 

bir toplantı yapıldı 

Son talebe cinayeti hadisesi, mek 
teplerdeki inzibatın kuvvetlendirilme 

1 
silüzumunu his eıt:rdiğinden dün bu 
maksatla, kültür direktörü bay Ek- : 

rem Gürsel'in riyasetinde kız lise
sinde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıya şehrimizdeki bütün orta 
tedrisat müdürleri iştirak dmişler 

dir. 
Bu toplantıda mekteplerdeki 

inzibat meselesi mevzubahs olmuş 

ve idare amirlerinin noktai nazarları 
alınmıştır. 

1873 senesinde Fransa - Al
manya harbından sonra ortaya çı
kan ekonomik buhran dolayısiyle 
bir bok alınanlar faterland'ı terket
mek zorunda kalmışlar ve bunun 

gc edinmek lüzumunu duymuştu. 
Fakat bu cereyan, 18~4 s•ninde 
Almanyayı bir sömürge devleti ha 
line konuncaya kadar bir şeye ya
yaramamıştı. Pakat bir şeye yara 
mamıştı. Fakat Bismark da bu hu· 
susta türlü türlü muhalrfetlere, iti 
razlara uğramıştı. Kendisi bile 1880 
senesinde Almanyanın deniz aşırı 

toprakları himaye edecek donanma
ya ve oraları idare edecek donan
maya ve oraları idare edecek liya· 
kate idarecilere malık olmkdığını 
prens Hoh~nlohe'ye söylemişti. 

Milletler cemiyetinin mandası 
altında Teğo ve Kamercınun mühim 
bir kısmı Fransaya geçti. cenuptaki 

toprakları cenubi Afrika hükumeti 1 ---------------

Fakat sömürgecilik cerayanıgit 
tikçe kuv~etlenmiş ve Bismark'ı bu 
kanati değiştirmeğe ıoebur etmişti-
1882 senesinde propaganda yap
mak vazifesiyle bir alman sömürge 
cemiyefı kuruldu. Bu teşkilat. ondan 
sonra Alman sömürge ihtirasının 

tatmimi yolunda var kuvvetiyle 
çalışmağa başlamıştı. 

iş böyle olduğu halde K ~y~er, 
hatıralarında kendisinin sömürgele
re büyük bir kıymet ve ehemmiyet 
vermemiş olduğunu yazmıştır. Bis 
mark da iş lıeşından çekildik ten 
sonra buna benzer sözler söyle
mişti. 

~ld'.. Şar~i Afrik~daki sömürge de j 
ıngıltere ıle Belçıka arasında taksim 
edildi. 

Büyük okyanusta: Alman yeni 
Ginesi, Kayzer Vilhelı:ı Bismark 
Arşipef Karolin, Maryan Soloman 
adaları. Mecmuu mesahası: 105, 160 I 
mıl murabbaı. nüfusu 769000 yerli 
1900 beyaz 

Bu sömürgelerden Ekuator'un 
şimalinde olanları J~ponya aldı; ce 
nubnrıda kalanları da Avusturalya 
ile yeni Zeland arasında taksim o 
lunJu. 

Asyada: Kiaçov. 220 mil mu. 
rabbaı. Nüfusu: 192,000 y•rli, 4500 
beyaz. 

Burasi Japonyaya verilmişti; 
sonradan Çindeki öteki im ti yaz böl 
geleriyle birlikte devredildi. 

Bismark'dan sonaa başvekil ol- Versayın bu kararlerı Almanlar 
an Kaprivi, hükumdarının da mu arasında büyük bir asabiyet uyan 
vaffakatile ile bir sömürge aleyh- dırmıştı. Almanlar bu harekete "Ko-

.. - . 

lonialranb. yani "sömürge yağması. 
adını verirler. 

Almaı.lar, bu hareketlerin Vil
son prensi bine uymadığını söyliye 
rek protestolarda bulundular. 

Ondan sonra bu sömürgelerde· 
ki halk• fena muamele edildiği hak
kında geniş bir propaganda neşri/ 
yatı başladı; 

Bugün bu cereyan kuvvetlenmiş 
bulunmaktadır. Yeni Alınan Rayhı 
sömürgelerini istediğini söylüyor. 

Fakat ortada bir mesele var: 
Nazi Almanya, bütiin dünyayı Al· 

man olanlarla olmayanlar diye iki 
kısma ayırmıştır. Alman olmayanlar 

, Almen vatandaşı olmak nimetinden 
faydalanamazlar. Acaba, bu iddia 

ile sömürge halkını Al.nan tebası 
,haline getirmek dileği biıibiriyle 

nasıl mezcedilebilecektir.? 

Şehirde iyi bir 
teşkilat kuruldu 

Şehrimizin muhtelif semtlerlnde bulunan polis noktaları 
kaldrılarak bunların adedi iki mlsllna çıkarılmış va bu yer
lere imdat telefonları konulmuflur. Bu mıntakalar ,unlardır: 

Asfalt cadde eski polis nok· J 

tası, kuruköprU, Belediye cıva
rr, umumı evıerln önU, yazlık \ 
sinema cıvarr, yaOcamll cıvarı, 
karşıyaka, Hürriyet mahallesi, istik· 
lal mahallesi, Bakı. sınclı mahallesin· 
den geçerek Mırza Çelelıiye giden 
yolun başlanğıcı olmak üzere tam 
on mıntakaya • dünden itibaren im
dat telefonları konulmuştur. 

Bu mıntakalardan Kuruköprü, 
Asfalt cadde, Belediye cıvan, Umu
mi evlerin önü ve yazlık .inema cı· 
varına konulan :imdat telefonlarının 
başında birer polis memuru buluna 
caktır Diğer mıntakalara konan te
lefon kutularına bir çok anahtar ya· 
pıiarak bunlar en yakın esnafa, ma 
halle mümessilerine ve o mıntakamn 
mahalle bekçilerine verilecektir. Her 
hangi bir tehlike vukuunda uzak o 

Adana-Suriye 
telefonu 

Memleketimizi Payastan Suriye
ye ve dola}ısile Filistin ve Mısıra 
bağlamak için yapılmakta olan te
lefon hattı tesisatına faaliyetle de· 

vam edilmektedir. 
Tesisat Mayıs nihayetine kadar 

bitirilecek bu suretle komşu Suriye 
ile Berlin telsiz hattı ile konuşmak 
mecburiyetini doğuran arızi vaziyet 
ortadan kalkacaktır. 

Selahiyettar bazı kimselerden dün 
aldığımız · malumata gö e, bu hat 
Mayısın ilk haftasında da açılabile· 

cektir. 

lan karakollara gitmek vakıt kaybe. G b } 
deceğinden vatandaşlar bu vaziyet üreş müsa aka arı 
karşısında hemen anahtar bulunan 
kimselere müracaatle anahtarı ala 
rak telefonla istediklerini merkeze 
haber vereceklerdir. 

Sporcularımızın 
gardenpartisi 

19 Mayıs 938 spor ve gençlik 
bayramı münasebetiyle Türk spor 
kurıımu Seyhan bölgesinin bir gar. 
denpartisi hazırlamakta olduğunu 
haber aldık. 

MAHKEMELERDE: 

Hamamda peştemal 
çalan mahkum oldu 
Çarşı hamamından peştemal çal 

m3ktan ikinci asliye ceza mahkeme 
sine verilen ocak mahallesinden Ah 
met oğlu Hüseyin Hüsnü duruşmasın 
dan sonra 4 ay ııapse mahkum o!. 
muştur. 

Koyun hırsızları 
tevkif edildi 

Yortan mahallesinden kasap Mah 
mudun eski mezarlıkta otlamakta 
olan iki yüz koyununun bir kısmını çal 
mağa teşebbüs ederken yakalanan 
kara Cabbar ve Sadık oğlu Süley 
man adliyeye teslim erliln··iş ve yapı 
lan sorguları neticesi tevk• edılmiş 
!erdir. 

Türk spor kurumu Seyhan böl

gesi güreş ajanlığı, güreş federas 
yonundan aldığı talimata uygun ola
rak 8 Mayıs 938 pazar günü Seyhan 
vilayeti içindeki bütün kulüplerin ve 
köylerdeki gençlerin iştirakile Kara· 
kucak ve alafranga gürtşlerin biıin. 
ciliklerini seçecektir. 

Bu müsabakaları kazanan, böl 
geınizin birincisi olacağı gibi, Anka
rada, diğer bölgeler birinciliklerile 
yapılacak seçme müsabakalarda da 
kazandığı taktirde Türki;e birincisi 

;tao edilecektir. 

Köy çalışmalarına 
ehemmiyet verilecek 

Vilayete, Dahiliye Vekaletinden 
gelen bir tamime göre, Vilayetlerin 
köy Lüroları mesaisine elıemmiı et 
verilmesi, köy bürolarında , köy iş 
lerini kavramış gençler istihda ı ı 
bildirilmiştir. 

'- l 

~·~ 
( . . ' 

29~Nlsan 938 

Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı 
en çok sıcak gölgede 26 santigrat 
d~rece. 

30 Nisan 1398 

İngiliz Seciyesi 

Şu lngilizlerin seciyesine diye· 
cek yokl 

lngiltere Maliye nazırı, geçen 
Martın 30 uncu günü gece yarısın· 

dan sonra, iki yüz elli bin1 lngiliz 
lirası için bir telgraf havalesi almış 
tır. Bu parayı lskoçyadan bir tüc

car gönderiyordu . 

M;;liye nazırı, paraları göndereı 
tüccardan mektup almadan havaley 
aramamağa karar vermişti, fakat, 5 

bahleyin nezarete gider gitmez, ma 
sasmda bir mektup bulmuş ve açı 
ca, şu satırlarla karşılaşmıştır: 

"Muhasebecim, bana huluSkar 
lık için bu seneki plançomda kaza 
cı noksan göstermiş ve hazine) 

aid olan iki yüz elli bin lirayı barı 
bırakmak istemiştir. Malumatı 
olmadan yapılan bu harekettıl 

dolayı af diler ve mali senenin k 
panmak üzere bulundu~u şu an 
iki yüz elli bin liranın alınmasi 
vergi ;borcuma mahsup rdilmesi 

rica ederim " 

Günde dört defa renk 
değiştiren bir çiçek 

Meksikada, günde dört de< 
renk değiştiren bir çiçek vardır. 

çiçek, sabahleyin güneş doğduk! 
sonra penbe, öğleyin de yeşil, ak 
überi kırmızıdır. 

Bu çiçek, yalnıı kırmızı ıken 
bir buçuk saat kadar gayet latif 
hoku neşretmekte, sair vakitle 
kokmamaktadır. 

Amarikada mektupla 
habere usulü kalktı! 

Amerika, tekamül derecele 
en muntazam takip eden bir me 

kettir. Bu itibarla terakki sah 
her memleketten ziyade Amari~ 
genişlemektedir. 

Amarikalılarm en çok kıyİ 
met verdikleri zamandır. Zama 
yPni d~nyada paradan ziyade d 
vardır. Bir Amarikalı, mesai S 

dahilinde bir dakikasını dahil' 
israf etmek istemez. Bunun için. 
ni dünyada terakki ve tekamül, 
adımlariyle yürümektedir. 

Amarikada, şimdi mektup 
plak istimal olunuyor. Fabrikat 
Amerika dahilinde birbirlerile 

mofon plaklarile muhabereleri 
min ederler. Bir fabrikatör! rıı 
risine bildirmek istediği husus• 
gramoforı plağına çeker ve 

mektup yerine gönderir!. Hat! 
marika cumhur reisi her gün } 
ce:arzuhal alırken, şimdi san· 
dolusu gramofon plağı almıı~ darlığı politikası takib etmişti. Hat

ta, 1893 muahedesiyle Almanya, ln·f"' --- -------------------, saatlerce muhtelif seslerin gii 

gilterenin Afrika:laki Albert gölü aşını kesin bu kadının ... 
üzerinde han ket serbestisini tanıdı Bunu söyl İyen Ogüst 

Neron'un saltanatı sünü dinlemektedir. 
Şu kadar ki, bütün 1-.u t 

den sonra Roma tahtı 
ğı zaman başvekil, Rayhştag'da: na geçen impuator Ti 

----------•Tarihten yapraklar _______ _ .. 
- Allaha şükür ki bütün şkrki ber'di idam ettirdiği oğlu için ağlı 

Afrika müstemlekemizi hediye et b iyi kalpli hükü n.:lar bir gün has zülumları büyük hir isyana yol aç· 
yan te easından bir kadını aynı aki 

mek mecburiyetinde kalmadık! De- bete uğr~tıyordu. talanınca, h:ılk matem içinde kaldı mak üzere iken Ş~rea~ adırıda bir 
mişti. Tiber 44 sene "saltanat süren Herkes ona dua ediyor, kurtulması zabit işi halletti. Hükümdarın mai 

Hamburglu Adolf V<ırman da Ogüstün en çok güvendiği ku..,an m temenni ediyoıdu. yet zabitlerinden olan Şereas hü 
Yeni Gine adasına 1884 de çıkmıştı. danlardan biri iken hükümdar olun· Kalig.ıla iyileşti, Fakat artık es kümdarını bir hançerle ca sız yere 
Bu hareketi o zaman lngiltere pro· ca Ogüst ailesinden ele geçirdiğini ki Kaligula değildi, iyiliği unutmuş yıkmıştı. Katil bir kurtarıcı olarak 

testo etmiş, fakat işi uir pres ij me· öldürtmüş, Bu suretle derhal etrafa ken:lisinien evvdki zalim Tiberi tak.Jis edildi. 
meselesi tellakki e.len Bismark ayak dehşet salmıştı, fersah fersah geçmişti. Şereas cumhuriyetci idi. Kendi 
diremişti. Bunun üzerine İngilizlerle - Emir ve arzularıma karşı dur Kaligula idam ettireceği adamın si tahtı ele geçirecekti. Fakat anc~k 
alınanlar arasında uir görüşme ya- mak istiyrnlerin cezaları buduı. bütün ailesini topluyor ve başı kesi üç gün kadar hakim olabildi. Yerine 
pılmiş, Almanlar adamı şimal şarki Halk bıkmış usanmıştı. Zulüm len bir b1':ı1yı karısına, kmna, oğlu 50 yaşınJa Klod geçirildi. 
kısmını almışlar, ondı n sonra da bu gittikçe artıyor, huzur kaçıyordu. na ve diğer bütün akrabalarına sey Bu da aklı başında olmıyan, ne 
rada bir takım adaları ele ğecirmiş Bir gün: rettirirdi. yaptığını hilmiyen bir adamdı. Her 
!erdi . - Tiber öldü. haberi bir bahar Kaligu!a m ık:ıd:les sayılan bir işi karısı Mesalin idare ediyordu. 

Ayni senede seyyah Gustav Ndh rüzğarı gibi etrafa yayıldı. Halk at için m !r.nerJ~n büyük bir ahır Mesalin bir çok gençler ve as 
tigal kameron ile Togoland'ı Alman bayram yapıyor, yeni hükumdara yaptırdı. Sonra atın koşumlarını keri e-kan ile eğleniyor bu suretle 
sömürgeleri arasına ilave etmişti. dua ediyorlar. Yeni hükumdar Kali incilerle süsledi ve ilave etti: bir çok dedikodulara yol açıyordu. 

Kari Peters isminde genç ener gula hakikaten halka sevgisini göste --işte, dedi bu bir gün Romalı Klod karısının yaptıklarının bir 
jık ve ihtiraslı bir alman muharriri riyor, cinayetlerin önüne geçiyor ve lara hakim olacaktır. türlü önünü alamıyordu. Otnz beş 
de şarki Afrika ıö .ürgrsinin mües günahsız insanları öldürmüyonlu. Kaligulanm bu derece şiddetli seııetör, üç yüz şövalye bu ~ğurda 

kurban gitmişti. 
Mesalin, kocasının tahakkümün 

den tamamiyle ken lisini kurtarmak 
için onu zehirlemek ve S<!vgilisi Si 
linos'u Kral yapmak kararını verdi 
Fakat bu arzusunu yeı ine getireme 

di Duyuldu ve Klo:iun emri ile her iki 
si, Mesa'in de Silinos da öldürüldüler. 

Klod acısını unutturmak için im
parator Ogüstün akraualarmdan 
Agripin ile evlendi, 

Dul Ağripin imperator karısı 

olmakla kendisine kazandırılan şe 

refe kanaat etmedi. 
Klodun oğlu Britanikosu vera

set hakkından mahrum eJerek ken 
di oğlu Neronu tahta çıkarmak için 
Mesalinin yapamadığını yaptı, kocası 
Klodu zehirledi. 

Şimdi Neron imperator olmuştu 
5İsi olmuştur. , _____________ ._ ________ ,,_..,..,_ ______________ • ________________ ,.. 

rağmen, her şey gene kaleın11 

yor. Zira, cumhur reisi, pla~ 
dinlerken, not tutmak için 
şında bir kaç katip de bulu 
nıecbu·iyetinden vareste kal 

tadır!.. 

Lik maçla ti 

Şehrimiz futbol kulüpltfl 
fişlerini doldurnadıklarındaJI 
umumi merkez, lik maçları~ıP 
lamasına müsaade etmeııııl~ 
işlerin bir an evvel bitirilllle 
kulüplerimizde çalışmalara 

mıştır. f 
T esçil fişlerinin dotdurtı 

yüzünden geçen lik maçlatl 
çok ihtilaflara yol açılııııştır· 
kımdan umumi mer:Cerin 

çok yerinde buluyoruz. 
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30 Nisan 1938 

Hikaye: -
Hayvan gibiyim ! 

H Hatırladığıma göre, temiz, 
yıldızlı bir geceydi. Fakat 
pek soğuktu. Ancak bir 

bakıma talihimiz vardı. Zira, yol ıs. 
lak değildir. Bu itibarla istediğimiz 
kadar hızlı gidebiliyorduk. 

Yanımdaki ihtiyar adam tahsili 
de olduğunu gösteren bir ifade ile 
konuşuyordu. Şimdi merak ediyor
dum: .Acaba, onu bu hale düşüren 
şey neydi!? . • 

ihtiyar adam bir müddet sonra: 
- Beni yanınıza aldığınıza mü 

tefekkirim, dedi. 
- Birşey değil, dedim. Size 

yadım edebildiğimden memnunum. 
Nereye kadar gideceksiniz? 

- Doğrusunu isterseniz, belli 
başlı hiç bir yere gitmiyorum. 

- Sadece vakit geçiriyorsunuz, 
öyle mi? 

ihtiyar adam göğüs geçirerek: 
- Evet, dedi. Sadece vakit ge· 

çiriyorum. (Bir müddet durduktan 
sonra) Gidilecek bir yeri olmamak 
çok fena şey; siz, yersiz yurtsuz ol
manın ne demek olduğunu hiç dü 
şündünüz mü? 

- Hayır, hiç düşünmedim ve 
başımdan geçmt-diği için bilmiyor. 

- Bilmesen daha iyi evladım. 
Allah başına benimkine benzer bir 
felaket getirmesini Şu dünya tuhaf 
bir dünya. tuhaf bir dünyadır. Bir 
çok insanlar, hayatlarının ahangini 
bozmaksızn pekala yaşayabilirler dt-, 
benim gibi, bazıları, doğru hiç bir· 
şey yapanıazmış gibi bir hale gel· 
miş bulunurlar. Ben, talihsiz bir a. 
ddmım ... Fakat bir zamanlar, ken• 
dimi bahtiyar sayabiliyordum. Bu, 
senelerce evveldi. Yani, gençliğim· 
de .. O zamanlar bir bankada çalı 
şıyordum. Her kes, önümde parlak 
bir istikbal olduğunu söylüyordu. 
Hiçbir şeye metelik vermiyordum. 

Her geçn gibi hayatı seviyordum. Bi· 
liihare karım olan kadına rastladı· 
ğım zamana kadar hatta ondan son 
ra da Lir müddet öyle kaygısız ya 
şadım. Zira karımla nihayet iki se· 
ne mesut olmuştum. Fakat biraz 
daha dikkatli davranmalı imi~im. 
Evlendiğim zaman, karım, bir baş
kasını severimiş le brnim haberim 
yokmuş Sevdiği adam da serserinin 
biri imiş. Evlediğimiz sıralar ç;ne 

laketlere rağmen kalbimden de has· 
tayım. Şöyle bir kenara oturdum. 
Kerşıdan iki golis belirmez mi? 

• Son bir gayretle yerimden sıç· 
radım, bir otobüse atladım . O su· 
retle izimi kaybettim . Fakat bu 
yüzden de son meteliğimi harcadım. 
Hatta, biletimin gösterdiği y~rden 

uzağa kadar gitmişim. Bu münase· 
betle kondoktör, beni, polise teslim 
elmeğe kalkışmıştı . Zor kurtardım 
kendimi? .. Takibedilen bir av hay
vanı gibiyim ve böyle yaşamak, 0 

kadar yoruyor ki beni .. 
• • • 

Yanımdaki ihtiyar adam, haya. 
tını böylece anlattıktan sonra bir 
uykuya daldı. Sonra uykusunda de. 
rinden derine horlamağa başladı. 

Horlayışı o kadar zincirleme 
gidiyordu ki, duruncaya kadar böy
le saatlerce uyudu sandım. 

Brn nezilime varmıştım. Tam 
kamyonumu durdurmak üzere idim 
ki, bir otomobil içinde gelen üç 
polis neferi tarafından durdurulduk. 

Polislerden biri bana sordu; 
- Yanındaki kimdir? 
Ben, nasılsa birden yalan söyli 

ycrek: 
- Hiç, dedim. Bir arkadaşım ... 
l'olis memuru, şüphrlenerek: 
- Bu adam senın arkadaşın 

olamıyacak kadar yaşlı, dedi. 
Sonra diğer iki polis arkadaşın:ı 

dönerek: 
- Bıı adam bana şüpheli görü 

nüyor?. 
Diğer iki polis, başlarını uzata· 

rak baktılar: 
- Aman, dediler, ta kendisi) ... 

Aradığımız adam. 
Bunun üzerine yanımdaki ihtiyar 

11damı uyandırmağa kalkıştılar. :Fa
kat muvaffak olamadıl<ir. Nihayet, 
poııs memurlarından biri, onun nab. 
zını yokladı, 

- Heyhat, dedi. Muhakeme e 
dilebilmesine imkan yok. Ölmüş ... 

Sonra polis memurlarından, bu 
ihtiyar adamın, bütün ~ehri korkut· 
muş olan bir gece hırsızı olduğunu 
öğrendim. 

gitmiş. Fakat karım onu unutamı· ,..,-----------., 

yormu~. Adanalıların 
• • • 

"Evlenmemizden iki sene sonra 
hrrif çıkıgtlmrz mi? Kararlaşmış 
olarak mı, yoksa tesadüf mü, her 
ııe hal ise, karım ile o, macera pe· 
rest adam buluşurlar. Sizin anlaya. 
cağınız, karım nihayet beni terketti. 
Bir gün eve geldiğim zaman, masa· 1 

nın üzerinde bir kağıt buldum. Bu 
kağıt ta, diğer ııdamı sevdiğini söy
lüyordu. Nihayet onunh gitmeğe 
karar vermiş. 

"Bu, hayatta sık sık rastlanan 
facialardan biridir. Fakat beni de 
mahveden bir facia oldu; kendimi 
tutamayarak serseriliğe kapıldım. 

At yarışlarında bahis müştereklere 
girdim, Kumara daldım Guya, ba
şıma geleni ve karımı böylece unu 
tacaktım. 

b "Fakat kumarın, bir insanı, ber-
ad çıkmazlara sevkettiğini l:ıiliyor · 

•unuz. Arkad 1 f I a~ arın teşvikile, daha 
az a para kazanmak h . d 

k 
_ evrsıne e 

apılarak, gunün birind b 
. d'J . 1 c ana em 

nıye e ı mış o an banka P 1 ara arın· 
dan da bir mıktar alıp kumara ö 
türünce iş değişmişti. Bu yüzdengon 
sekiz ay hapis yedim. 

"işte çocuğum, sana, hayatın bir 
faciası dahs..fnsan birkaç kere hapse 
girdi mi, arkası çorap söküğü gibi 
geliyor. Halbuki kendimi tutabilsev
dim, felaketin orasından dönebilir
dim, Dönememişim. Bu akşam yan 
sokaklardan birine girdiğim zaman 
~albim tuttu, ya, oğlum. Bütün fe. 

Felaketzedelere 
yardımları 

Lira 
100 Aziı Pamukçu 

10 Macar Ziraat Şirketi namına 

10 Yeni Akgüneş Müezzin Zade 
10 Ahmet Osmao bakkal 
5 Kadri Asım Tuhafiyeci 
5 H3fız Ömer Kurdak 

10 Gaston Mizrahi 
25 Ahmet Turan Güvenç 
5 Avukat Halil Dural 
5 Hamamcı Ömer 

15 Corc Zablit 
50 Kala~ Zade Lüıfi 
25 Malaz Zade Mahmut 
5 Cumhuriyet oteli Mustafa 
5 Kurt İbrahim Kozacı 
5 Ankara oteli müsteciri Abdi 
5 Şekerci Cumali 

15 Yağlıcı M~hmet Hancı 

5 Aziz Naci Tüccar 
15 Kurttepeli Ahmet 
7,50 Evrendilek Sabri 
5 Mehmet Nevresoğlu 

3 Osman Toparlak 
10 Mustafa Berkman 
25 Mehmet Sabuncu 
10 Mehmet Bozdoğanlı 

3 Manifaturacı Ali Tevfik 
ı--5-Masereci Ahmet Şahin 
41850 Yekün 

4176 Dünkü Yekün 

4594,50 Umumi Yekün 

( Türksözü) 

Şehir meclisi yıllık mesaisini bitirdi 
- Birinci sahifeden artan -

dan Vehbi Necip Savaşanda ali naim 
ve Tevfik gence cevap vererek Hasta 
arabasının ve yollarda çakıl taşıyacak 
kamyonun ve buz kamyonunun lüzu· 
munu izah etti. 

Bundan sonra bütçenin heyeti 
umumiyesi reye konularak varidat 
bütçesile mütevazin şekilde 558317 
lira olarak kabul edildi. Bundan ı 
sonra s~yhan imar birliği meclisine 
açık reyle 4 asil ve 2 yedek aza se· 
çimine geçildi, Bu azalıklar için dört 
teklif yapıldı ve neticede asli aza· 
lıklara Coşkun Güven, Vehbi Necip 
Savaşan, Hasan Ateş, Ziya Akverdi 
ve yedek izalıklara da S•bri Gül 
ve doktor Bahri Erkan seçildiler. 

Ruznamenin üçüncü maddesi 
belediyeye 30 bin lira teberru eden 
Milli Mensucat fabrikası sahipleri· 
nin teberrularına 10 bin lira daha 
ilave etmek şartile belediyece yapı· 
lacak fabrika meydanı ve yolunun 
tevsii hakkındaki mektubu idi. Bu 
mektup okunarak aynen kabul edil· 
di. Bu vaziyete göre Milli Mensu · 
cat fabrikası sahipleri belediyeye 
40 bin J,ra nakid ve tahminen 10 
bin lira kıymetinde emlak teberru 
etmekte ve belediye de buna muka· 
bil fabrikanın önünde bir meydan 
ve bir yol yapmaktadır. Bundan 
sonra bir buçuk ay mezuniyet isti. 
yen reisin tezkeresi okundu ve kabul 
ed,Jdi. 

Azadan Coşkun Güven ve Ha· 
san Ateşin bu teberruu yapan fab· 
rika sahiplerine belediye namına te 
şekkür edilmesini teklif ettiler bu 
teklif reye konularak kabul edildi. 

Bu mevw hakkında batka söz 
istiyen olmadığından reis, büdçenin 
heyeti umumiyesi ve yeni büdçe ile 
bu sene yapılması kararlaştınlan 

belli başlı işler hakkında aşağıdaki 
izahatı verdi: 

938 bütçsi 558317 liradır. Bu 
bütçenin mühim bir kısmı pro· 
gramlı masraflarla imar ve tezyin 
işlerinı~ tahsis edilmiştir. Bu me
yanda en mühimi olarak projesi 
mucibince Atatürk parkında yapı· 
lacak 40 yataklı şehir oteli ve ote
lin müştemilatından bulunan yazlık 
ve kışlık konser salonlarile lokanta 
ve iki oyun salonunu zikrede bilir iz. 

Alsara y s~~~:r:· 
Ankara Tiyatrosu 

Bu akşam 

Gömülen Kadın 
Piyes üç perde 

Aynca; 
Murat Şamil varyetesi. Varyete 

Silo - Düetler 
tı B. Süheyla - Milli Şarkılar -O-

Telefon 212 
9206 

Ayrıca ldarei Hususiye ile müş. 
tereken tesis edilen Seyhan imar 
birliği masrafına iştirak hissesi ola 
rak 25 bin lira konulmuştur . Bu 
para ile otobüs servisi Bürücek ve 
Karahşta birer otel yapılması, Ka
rataş Plajının tanzimi, bir belde 
hastahanesinin inşası ucuz halk mes· 
kenleri yapılması ve saire gibi imar 
birliğinin programıoa dahil işlerden 
bir kısmı bu sene temin edilecektir. 
Bunlardan başka bu sene başarıla
cak belli başlı işler arasında bir 
arazöz, bir imdadı sıhhi otomobili 
mübayaası, Kanaradaki buz fabri 
kasına bir Gazozhane kısmı ilavesi 
de vardır. 

Geçen sene yaptırılan yazlık 
hamamın soyunma yerleri ve bu· 
rada bir gazino lok~nta yapılması 
da bu yaz mevsimi içerisinde ta· 
hakkuk edecek işlerdendir. Şimdiye 
kadar 25 kişilik kadrosu olan Da 
rülacezeye bu sene 5 yatak daha 
ilave edilmiştir· 

Reis bütçe üzerinde başkaca 

izahat istt-nildiği takdirde cevap 
vereceğini söyledi . Verilen izahat 
kafi görüldüğünden bütçe fasıl fa. 
sıl reye konularak aynen kabul 
edildi. Reis, yeni Belediye kanununun 
neşrinden itibaren Belediye Mecli
sinin ikinci devresinin tamamlandığını 
ve aradan geçen 8 senelik bir müd · 
det zarfında yapılan işlerin gerek 
Belediye Meclisi için ve gerekse 
memleket için mucibı iftihar mu· 
vaffakıyetlerle neticelendiğini beyan 
ederek Cumhuriyet hükumetinin ve 
değerli Şeflerin işaretlerinden alınan 
ilham ve yüksek Meclisin isabetli 
ve muvaffakıyetli kararlarile önü. 
müzdeki yıllarda daha mühim işler 

görülmesinin muhakkak olduğunu 

söyliyerek bütün memlekete sıhhat 
refah ve saadet tem<:nnisile Meclis 
kapandı . 

Güzel ve büyük bir film görmek 
isteyenler 

BU AKŞAM 

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

rakan meşhur Alman Kadın Ca· 
susun hayatına aid yapılmış 

Casus Kadın 
[ Matmazel Doktor ] 

Şahaserini görünüz. Hayatınızda 
hiçbirzaman unutamıyacağınız 

bir film olarak kalacaktır. 

Yaratanlar: 
PIER BLANCHAR ve Dita Parlo 

Cumartesi 2.30 da 

Tarzan CASUS KADIN 
9199 

1 -
Çok yakında .. Çok yakında .. Çok yakında 

VIL YAM POVEL- MIRNA LOY - LUIS RA YNER 

ın en büyük , en güzel temsilleri 

( Z1EGF1ELD ) 

(Revüler Kralı) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

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

Asri Sinemada 
Sa hırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 250 
9205 

--------------------------·---------------,,----------.....,; 

Sahife : 3 

Sevenlerin, sevilenlerin , mutlaka sevgilisine kav , şmak istiyenlerin filmi 

Asri Sinemada 
= 

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

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

GERALDIN KATT 
Bekaret , Bir macera filmi değil , 16 yaşında genç bir kız ile annesinin 

aşkını göstuir bir şaheserdir 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

Ayrıca: En yeni dünya haberleri 

1 

Bugün gündüz 2,30 da matinada umuma 
1- Bekaret ( Lil Dağover-Sabine Peters 

2- Çöl kahramanları ( Macera, Sergüzeşt filmleri

nin en harikuladesi) Buk Cones 
Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon ASRI 250 

Çukurova Harası Müdür
lüğünd<>n : 

Harada satılık Nonius ve Yarım 
kan Arap reforme ( 6 ) baş Kısrak 
vardır.Toptan veya perakende ola
rak satılabilir . Görmek ve almak 
istiyenler her gün Haraya müracaat 
edebilirler . 9201 

9198 

Sayın halka müjde 

Dünyaca tanınmıf, 15 sene te
minatlı her cinsten Arlon saatların· 
dan yeni çeşitlerimiz gelmiştir. 

Tarsus Ka pu Ar fon ajantalağı 
Saatçı Dilaver Belen 

1-2 9207 

, ...... -~---,~-----------------------------------------

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 291 11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değiştirilenl inci madde: 

Kayıd harici hay· 
vanlar için tutula 
cak zabit varaka 
ları 

- Dünden Artan -; 

karnelerile makbuzları dönüşlerinde, bağlı olduklar
varidat idaresi tarafından görülür. 

Madde 13 - Yoklamada kayıd harici çıkan 
hayvanlar için sahihlerinin adını, soy adını ve ikamet 
mahallerini ve hayvanların, cins, nevi ve adedlerini 
ve kayıd harici bulunduklarının ne suretle anlaşıl· 
dığını göstermek üzere yoklama kolları tarafından 

mahallinde zabit vara'cası tanzim edilerek sahiple
rini', bunlar hazır değilse çobanlarına veya adam· 
!arına imza ettirilir 

Bunların imzadan imtinaları halinde meşruha· 
ılı zabit varakası yapılmak üzere hayvaalar lciiy için· 
de ise köyün muhtar veya ihtiyar meclisi azasından 
ve şehir ve kasabalarda ise belediye zabıta memur 
)arından biri celbolunarak mahallinde vaziyet yeni
d~n ve birlikte tesbit olunur ve iktiza eden meş· 
ruhatlı zabıt varakası tanzim ve imza olunur. Köy 
dışında veya yaylalarda yapılacak zabıt varakaları
nı hayvan sahibi veya yanında bulunaı;ı imza etmek 
istemediği ve yoklama mahallinde ihtiyar heyeti de 
bulunmadığı takdirde hazır bulunanlardan hüviyeti 
belli iki kişiye imza ettrilir. Bunlar da bulunmadığı 
takdirde keyfiyet mazbataya derç ile yoklama me· 
murforınca imza olunur. 

Yoklama kollarının Madde 14 - Yoklama kolları, memur olduk· 
vazifeleri farı mıntkının yoklamasını muayyen müddet İçi ıdJ 

bitirmeğe ve bu müddetin bitmtsinden itibaren en 

geç üç gün içinde yoklama neticelerini gösterir 
kayıd defterlerini ve diğer vesikaları taraflarından 
tasdikli olarak varidat idarelerine tevdi etmete 

( Sonu Var ) 8303 
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1 
BELEDİYE İLANLARI l ı 

1 

,_----------------------·------------------
Al bayrak Mustafa Nezih 

---~~~~-__..--~----------------~ ! 
Çayı 1 

Diinyan_ı_n_e_n_n-ef-is_ç_a y_l_a_rı-nd_a_n_m_ü-re_k_k_e_p-ha_r_m_a_n_l-ar-d-ır-. Her zevke 1 
Sömikok ve Kriple 

Maden kömürü Aşağıda yerleri ve cinsleri yazılı Bdedıye emlakinin 28/4138 tarihinde 
yapılan açık artırma•ında bazılarına talip zuhur etmediğinden ve bazıla 
rına da verilen fiatlar haddi layik görülmediğinden artırma on gün daha 
uzatılarak l 21Mayıs/938 perşembe günü saat on beşe talik edilmiştir. 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . j 

1- Hükumet içindeki alt katta 55' 57,59,61,63,65 numaralı ve üst 
katta 67/1,67/2,6713,6714,67/5 numaralı yazıhaneler . 

2- Abidinpaşa caddesinde Belediye gazinosu (Şölen}, Yağcamii civa 
rında ve hükumet içindeki iki kulübe , Kuruköprüde Gülenbar , Hayvan 
pazarındaki kahve, Sultansokağı mahallesinde ( Şakirpaşa ) 175,179 nu 
maralı çinko, 173 numaralı kerpiç üç ah.ır . 

3- Bunların muhammen bedelleri geçen seneki kira Ledelleridir . 
4- Muvakkat teminat muhammen bedellerinin yüzJe yedi buçuğudur. 
5 - Şartnamesi Hesap işleri kalemindedir.isteyenler orada görebilirler. 
6 \ ihalesi 12, Mayıs 1938 perşembe günü saat o:ı beşte Belediye Da · 

imi Encümeninde yapılacaktır . 

Al bayrak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 15 

Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 

Seyhan Biı inci icra Memurluğun 
dan : 

D. No 1453 

!llllllSlllll ...... llm ... llmj 

ÇOCUK HASTALI ILARI 

M0TEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

7- Taliplerin ihale günü ve saatında yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile birlikte Belediye Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur.9204 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu : Tada 

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

Mersin Yoğurt pazarı 1 Kabul saatları : Her gUn 1 
15-18 

1- Kolordu Elektrik fabrikası Yeni istasyon şosa yolunun irışası ka 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif· bedeli 6486,89 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 486,51 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 16 ıncı p zartesi günü saat on brşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Bu işe ait fenni şartname, keşifname vesair evrak Belediye Fen 

işleri müdürlüğündedir. isteyenler oradan bu evrakı 32 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü saat on dörde kaJar kanunun tarifi veç 
hile hazırladıkları teklif mektuplarını Belediye reisliğine vermeleri ilan 
olunur. 30 - 4 - 8 ı 2 9203 

l - Belediye kanarasında bir sene zarfında kasaplar tarafından kesi· 
len Koyun, Keçi, ve Kuzuların sakatat tesmiye edilen ciğer , ayak,kelle 
ve işkembeleri kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine göre açık ar 
tırmaya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı üçyüzliradır. 

3 - ihalesi Mayısın beşinci perşembe gür,ü saat on b~~le Belediye En
cümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalfmindedir. l~ttyrnl<r oıada gö 
rebilirler . 

5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Bele. 
diye Encümenine müracaatları ilan olunur . 9141 17 - 22 · 26-30 

1 Zabıta memur'.arı, itfaiye efradı, temizlik işleri amelesi ve diger 
müstahdemin için yaptırılacak 116 takım yazlık elbise ile 96 adet tulum 
ve otuz çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Elbiselerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 1370 ve kun• 
duraların 180 liradır. 

3- Muvakkat teminatı, elbiselerin yüL beş ve kunduraların on dört 
liradır • 

4- ihalesi Mayısın beşinci perşembe günü saat on beşte Belediye En· 
cümeninde yapılac1k~ır. 

5- Şırtnaın~ler yazı işleri kale:n'.dedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 Taliplerin ihale güoü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Belediye Encümenine müracaatları ildn olunur.9142 17 - 21-26-30 

• 

Sin ger Sin ger 

Ucuz sağlam zarif 

Almanyanın maruf fab
rikaları mamulatından 

SiNGER 
bisikletlerimiz gelmiştir . 

Bebekler için 

açık ve kapalı arabaları· 
mız her zaman bulunur. 

Satış deposu : 
•• 

caddesinde o m e r 

Sin ger 

Başeğmez ticarethanesidir. 

Telefon: 168 telgraf adresi: Başeğmez 
5 9170 

Karaenbiya . 53 
Takdir olunan kıymet : 

150 Türk lirası 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Seyhan icra dairesi birinci artırma· 
sı 30151938 pazartesi günü saat 
10-12 ikinci artırması 14161938 
salı günü ayni saat 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itibaren 
3811453 no. ile 1 ci icra dai · 
resinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
1453 dosya numarasile memu
riyelimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka-
nda yazılı kıymetin °;~ 7,5 nisbe-

1 tinde pey akçasile veya milli bir 
1 bankanın teminat mektubu tevdi 
' edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu-
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış b~delinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arlırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu ma\Umatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar. 
5- Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

..................... 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

Şartnamesi veçhile Yumurtalık 
Dalyanının 938, 939, 940 senele
r inde 7500 yedi bin beş yüz lira 
muhammen bedel üzerinden balık 

avlama hakkı ile Balık rüsumu ka 
palı zarf u u'ü ile artırmağa 

çıkarılmıştır. 934 senesinde şimdiki 
vaziyette Voli halinde ~ullanılması 

ve 939 mevsimine kadar masarifi 
müstecire ait olarak Dalyan haline 
getirilmesi ve müddetın hitamı olan 
15-Şubat-941 tarihinde Dalya 
nın maliyeje teslimi esas şartlardır. 
ihalesi 12- Mayıs-938 Perşenbe 
günü saat 15 de Ceyhan Mal mü 
dürlüğünde toplanacak komisyon. 
da yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek diğer şalları ö~renmek isteyen· 
lerın Defterdarlığa ve maha1line 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

30 - 1 - 6 - 10 9187 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
1 

9146 10 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer ____ ....;;..;.. _______ ~ 

alacaklılar bulunup ta bedel bun -
lann o ga{ri menkul ilb temin edil

miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkma7sa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 1 

1 15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

ayni saatta yapılacak . artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 1 

gayri menkul ile temin edilmiş ala- 1 

ı cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana il.ale edilir. 
Böyle bir bedel elJe edilmezse ih7.le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kim~e der hal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesl:olunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun-

Adana Sulh 1 inci Hu
kuk Hakimliğinden : 

Dosya No. 9381352 
Adana Ziraat Bankasına iza 

fetle vekili avukat Cemal Kamil 
Ergin tarafından Adananın Hamam. 
kurbu mahallesinde 14 numarada 
oturan merhum Hasan oğlu Hasan 
Zühtü varisleri zevcesi Emine ve 
Hasan oğlu Vedat ve Hasan oğlu 
Mustdfa aleyhlerine açılan alacak 
davasını'l Adana Sulh 1 inci Hukuk 
ınahkenıesiııd' c"ri duruşmasında 
müddei aleyhler mmına yazılan da 
vetiyeler zahrına mübaşir tarafından 
verilen meşrulıatta müdJei aleyhle· 
rin mahalli ikametlerinin meçhul 
lıulunduğu bildirilmesine Linaen ilii. 
nen tebliğat icrasına ve muhakeme 
nin 16-5 -938 pazartesi günü saat 
9 a talikına karar verilmiş olduğun
dan mezkur gün ve saatta müddei- ) 
aleyhler gelmediği veya bir vekil 
tayin cder•k göndermedikleri tak· 
dirde haklarında gıyap kararı itti
haz rdilecrği tPbliğat makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur.9200 

. mazsa hemen 15 gün müddetk ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha

le edilir. iki 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. 

1
. 

(Madde 133) .--·----------
Yukarıda gösterilen tarla 1415/938 

tarihinde Adana 1 ci icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve ğösterilen ar
tırma şartnamesi dairesinde satıla· 

cağı ilan olur.ur. 9202 

Bu gece nöbetçi eczane 1 

Yeni postane civarında 

Fuat eczanesidir 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 164 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz ~ 
Kokusuz ~ 

Latif 
Mutedil 

Kal "< iyet : ( 100 sm3 su ya sarf olunan N· 10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu2a 

Sülfat 
Klor 
Nitrat 

litrede 0.40 gr. 
( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
( Ci ) ,, 0.0074 
( No 2 ) ,, 0.00-IO 

/1 Nitrit ., Yok 
Amonyak ,, Yok 

( el. 33 ) 

ennin en son usullerine riayet ederek Jl ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 7 
9167 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşcker tic ~ ethanesine giderek zarif, saj!'lam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini ~ edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en e~onomik, en uczu a iZ a kömürücte Alı Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömu'" ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edini 

Ucuz - Tem iz -Kuvvetli 
8879 80 

Dr. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

rnu 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksö~ü ıııatbaası 
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