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Ferid Güven -· s •• •• SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

z Kuruluş Taribı 

1 Kllnunu•ani - 1924 

Cuma 

ADANAı Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucaml yakınında hususi daire Pk. 44 

8 Nisan 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 4098 l 

5 Kuruş 

~~. 

HATAYDA iNTiHAP NiZAMNAMESi YARIN 
iLAN EDiLiYOR 

D 
D 

ittihatçılar Şumracık ve Kuzla köyle
rinde daha üç türkü öldürdüler 

Antakya , 7 ( Hususi muhabi · 
rim izde n ) - Hatayda cinayetler 
devam ediyor: Dün Kozla köyünde 
iki 'fürk meçhul eller tarafından 
ö ldürü ldü . Bunların , ittihadı Vatani· 
c ile rin verdikleri kartları bbul et· 
medikl e ri içın öldürüldüğü anlaşıl · 
m ı ş bulunuyor . Şumracık köyünde 
de bir Türk öldürülmüş ve bi• Türk 
de yaralanmışlardır . 

ittihadı Vatanic iler şimdi de 
bir kart usulü çıkarmışlardır . Bu 
kartları hamil bulunanlara ne tah· 
s ildar, ne jandarma asla karışamı· 
Yacak mış . 

Balkanlar 

ittihadı Vataniciler bu akşam 
K ı rıkhanda bir toplantı yapmışlar , 
yeni yeni müfsidet planları hazır
lam şiardır . 

ı. üveyd iye nahiye müdürü halka: 
- " ittihadı Vatani partisinin 

kaüların; kabul erierek kulübe gi· 
rerseniz sekiz senelik yol veriile· 
riniz affedilecek. demektedir. 

Cenevroden ge:en hususi bir 
haberden öğrendiğimize göre , ilk 
intihabatı tanzim ve kontrol edecek 
olan 18 kişilik bitaraf heyet bu 
ayın 8 inci günü yola çıkacak ve 
15 Nisandan önçe memlekr:timize 
gelmiş bulunacaktır. 

işbirliği 
Ekonomik konseyi ve mat
buat kongresi dün toplandı 

Misafir Heyetler Taksim Abide-
1 sine törenle Çelenk Koydular 

Tııkslm Abidesinden 

!stanbul : 7 (Telefonla) - Bal· matbuat kongreside öğleden sonra 
kan antantı ekonomik konseyi murah , açılmıştır· 

1 
• 

Misafirlerimiz Balkan delege en 
has heyetlerinin i ştirakile iktisat kon- bugün törenle taksim abidesine Çe-
scyi bugün yıldız sarayında ilk içli· 1 lenkler koymuşlardır. . _ 
ınaını yaptı . ı Bugünkü toplantıda kons_eyın. mu· 

Keza Balkan matbuat konferan· zakerelerine ait ruzname uzerınde 
sı da yine Yıldız sarayında toplandı görüşülmü~tür. esaslı görü{meler ya. 

iktisat konseyi öğleden evvel, 
1 rından (bugün) itibaren başlıyacaktır 

KIZILORDU ŞEFiNE 
SUiKAST YAPILMIŞ 

Bay Mehlis'i 
..., 

ragmen 
vuran, bütün takibata 
bulunamamıştır 

Parıs : 7 ( Radyo )- Fransızca .Jurnal gazetesinin Yar,o
"•dan Transkontlnantal Pres vasıtaslle aldıOı bir habere göre, 
Moakovada Stallnln bugUn en yakın arkada•• bulunan Kızılordu 
:.~aaı Şatı Mehlls'e tayyara meydanında bir suikast yapılm1•·_ 
u · Mehıts bir tettı,e çıkmak 

Yugoslavyada 
üniversitelilerin 
kanlı kavgası 

Zara tayyareye binerken Uza
rlne tayyare meydanındaki me 
murıardan biri tıırııfından bir 
kaç el ateş edilmıştir . Mehlisle ya
nındaki yüzbaşı Gu5yev yaralanmış· 
tır ; Mehlis Kremlin hastanesine 
kaldı rı lmıştır. Tayyare meydanı der
hal kordon altına alınmış , fakat ki· 
nıi n ateş ettiği henüz anlaşılama 
m ıştır. Lö Tan gazetesine göre ise , 
müdafaa kom iseri ve Kızılordu si • 
Yası idare Şefi Mehlis' in bir suikast 
neticesinde tabanca ile yaralandığı 
haberi hakkında Moskovadan hiç 
bir malümat yoktur, mıştır. 

Belgrat : 7 (Radyo) - Partici 
üniversite talebeleri arasında bu
gün kanlı bir kavga çıkmıştır. Birçok 
kişiler yaı alanmıştır. Polisler eleba· 
şıhrı yakalamıştır. Bu münasebetle 
üniversite bir hafta müddetle kapan. 

Son anlaşma ile teşkiline karar 
verilen mahkeme heyeti de ayni 
zamanda şehrimize gelecek ve 15 
Nisandan itibaren intihabata müte
allik ihtilAflara bakmağa başlıya
caktır. 

D iger taraftan 16 Nisanda tat• 
bik mevkiine girecek olan 94 mad
delik seçim nizamnamesinin de 
önümüzdeki perşembe ve ya cuma 
günü şehrimizde ilan edilmesi muh
temeldir . 

Kefaletle tahliye talebi redde
dilerek halen mevkuf bulunan Par 
timizin heyeti faal azasından ar. 
kadaşımız Doktor Vedi Bilgin ls
kenderun hapsanesinden hastaneye 
nakledilmiş ve kendisine hususi 
bir oda verilmiştir . Doktor burada 
ziyaretçilerini serbestçe kabul et· 
mektedir , Doktorun istinafen mu· 
hakemesi 12 Nisanda görOlecektir. 

Sancak polis ve jandarma kuv
vetlerinin 1 1' isan 1933 tarihinden 
itibaren birleştirilerek yeni bir kadro 

1 
vücuda getirilmesi üzerine polis 
il miri Karabet lskenderuna nakle· 

P!6Wt\\1lf ~'ıtlare· e!ieceıhlr.Jaıı! 1 
darına kumandanı Seri kuvvetlerinin 
birleşmesi üzerine ilk defa olarak 
evvelki gün polis dairesini teftiş 

etmiştir . 

İngiliz 
Paris 

• 

kıralının 
seyahati 

Kral Jorj 
Napoilonun 
yatağında 
yatacaktır 
FRANSA, INGILIZ KRAL 

YE KRALiÇESiNi KAR

ŞILAMAÖA HARARET· 

La:: HAZIRLANMAKTADIR 

Hariciye binası 
yeşile boyandı 

P . . 7 ( Radyo ) - Bütiin arıs , .. k 
Pııris, İngiliz kralve kraliçesini büyu 
bir merasimle karşılamağa hazırla
nıyor. Kral Corc ile kraliçe Elizabet, 

- Gerişi ikinci sa1ıllede -

• 

Fransız kablnelerlnln umumf bUnyaslnl ta,kll edeni l•lmaıar 

r ···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·""'"S 
i Şuşning i 
i .., i 

ı sag ve ; 
i sıhhatta ! 
. i • • 
• • • • ! Berlin: 7 (Radyo)- j 
ı eskiAvusturya başve- ! 
! kili Şuşnig hakkında r 
! ecnebi ajanslar ve ! 
• • ı matbuat muhtelif ha- i 
i herler vermektedir. ! 
~ ~HllJNJR lf}Jl'tW. Şöi- ! 
• • .. t h . i nıng sag ve am sı - ! 
• t 
! hattadır. j 

'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--- ·-·-; 

GÖRiNG 

:#. Bay· Blum kabinesi 
yine sarsıntıda 

Mecliste muhale/ et 
kitlesi genişlemekte 
Dün 250 ~uhalife karşı 315 reyle mali projenin 

Ayana sevki temin edi'ebilcli 

Paris : 7 (Radyo) - Bay Blum 
kabinesi bugünlerde yine sarsıntı ge· 
çirmektedir. 

Siyasi mabfeller yeni bir kabine 
1.1.-l .. ____ _.. ........ v-·- - · · -~--
meclisindeki mufıalefet kitlesi gün 
geçtikçe genişlemekte devam edi~or. 
Nitekim son meclis müzakerelerınde 
Lu vaziyet aşik&r bir halde tebarüz 
etmiştir. 

PLANI 

M ebusan meclisinin l;ugtnkü top 
lantısında halkçılar, 25() muhalife kar
şı 315 reyle mali 11rojenin Ayan mec

lisint sevkini temin etmişlerdir. Bu 

Şimal ·bloku 

Şimal devletleri hiç bir 
harbe karışmıyacak 

Göring Avusturyalılara diyor ki: 

Londra : 7 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: lsveç, Norveç, 

Danimarka hariciye nazırları toplan· 

bsında, lsveç, Norveç ve Danimar. 

kanın hiç bir suretle hiç bir harbe 
girmemesi ve bir harp halinde gu. ALMANYADAN BURAYA GELDiK DiYE BÜTÜN iŞLERiNiZi ÜZERiMi 

ZE AL p SiZE HAZIRDAN YEDIRECE~IMIZI VE SOFRA KURACA· 

~IMIZJ ZAN ETMEYiN! BiLAKiS AVUSTURYALILARI BÜTÜN KUV· 

VETILE ÇALIŞTIRMAK ÇA ELERINI ARAYIP BULACA~IM " 

Viyana: 3 Nisan hazırdan yedireceğimizi ve sofra ku 
racağımızı zan etmeyin; bilakis avus 

- Gerisi ikinci sah ifede -

ı up!ar haricinde kalmasına karar ve. 
rilmiştir. 

Bu karar bütün şimal hükumet· 

)erini çok memnu'! etmiştir. Ayni 

hükumetler bir harp halinde kendi. 

!erini müştereken himaye edecekler, 

ve birbirlerine mali ve iktisadi yar· 

dımlarda bulunacaklardır. 
Avııstury~nın ekonomik işlerin i n 

bütün Alm1nyara katılmasında iki 
gaye takip ediliyor, Buda yeni kuvvet 
menbalarından lii.yikile istifade etmek 
üzere hem sürat ve hemde esaslı bir 
yardımdan ibarettir. Bu vazife büyük 
ve güç olmasına rağmen bunu halle 
memur edilen kimselen alman 
memleketlerinde tecrübe d evre-
sini çoktan geçirmiş ve bir memleke · 
tin ekonomik yaşayışını d iiıe lt en ve 
ilerleten müta hassıs l ardır . 

Seyhan nehri 
bir vaziyet 

tehlikeli 
aldı 

Şu halde şimdiki almanya Avus · 
turya için ne fedakarlıkda bulunacak· 
tıı? General Fedmarşal Gör inggün 
nutku yalnız Avusturya ve Alıoanya 

iktisatçıları ,içindeğil bütün Alman 
milletine dokundugundan bu büyük 
merak ve heyecanla rlinlenmiştir . Son 
beş sene zarfınd Almanyada büyük 
gayret ve emeklerle bütün iktisat 
işlerinin düzelmesile vaktile sefalet 
içerisinde ezilen, sanatkar, amele v~ 
bütün işsizlere yeniden hayat vermış
tir. Alman yollarının inşasına başla 
nırken Führar rehber Hitler, ilk 
giireğini attığı z;mandanberi bütün 
alman milleti bu !iktisat işine dört 
elle sarılmıştır., aynı hal bu gün A· 
vusturyada baş gösterecektir yalınız 
ufak bir şekilde benzemeyen bir ci
hetini gösteren 26. mart tarihinde, 
Viyanada Göringün. Nutkunda şu 
mlnidar cümleler vardır: 

•Almanyadan buraya geldik diye 
bütün işlerinizi üzerimize alıp size 

Dün gece 
hail eler 

nehir 
halkı 

Sayhan nehri dün gece tehlikeli 
bir vaziyet aldı. Nehir dün sabah 
tanberi 24,5 a kadar yükseldi. 

Dün gece nehir kenarındaki 
mahalleler büyük korku geçirdiler. 

Nehir sabaha kadar vaziyetini 

muhafaza etmiştir. Belediye tahlisi 

kenarındaki ma
kor ku geçirdi 
ye tertibatile hazır bulunuyordu. 

Nehrin normal seviyesi 20,40 
dır. Şu hale göre Seyhan 3,65 san· 
tim kabaımışbr. 

Şimal bölgelerinden alınan ma· 

lıimata göre, yağmurlar devam 

etmektedir. 

Şanghayda bir cinayet 



f!rbllzfl 

c ra 
" ' 

paratorların altın tabutla tnı adalya ka 
çalan bit Avrupalı törenle verildi 

1 -
Pi .to, zamanının birçok diğer 

ıııacerı.perest delıkanlıları gibi kor 

srntıi!• baş \Urmuşlu. Portekizliltr,~ 
on• mani 0lmuyorlardı. Zira Pinto 

hiçl:i:r Poı tekiz gemisine saldırmı
yordu 

Pinto, J •ponyanın mukaddts te
la1<ki •dilen topraklarına ilk d,fa a 
yak basan AvrupalıJir: 

J •p nyaya yaklaşmak o zaman 
ir mts leydi. Böyle bir lıar•kete 

cesaıet ed•cek yab;ıncılar, yerliler 
tarafından öldiirülüyordu. 

Fakat Pinto aldıımadı. Gitti. 
Krnd is'nin J"ron topraklarına ayak 
basm"Sına mani olmak istiyen Ja 
ponları öldürdü. 

Pintonuıı J"ponyaya ziyaıeti ay 
rı ayrı zamanlarda üç defa vaki ol· 
muştur. Bir k re de Çne gitti. On 
ikiden ziya e gemi çevirip yaı ına 

alarak Çine ge ldıği H•ad ı kendisini 
büyük hır nt luin ağzında l uldu eu
raöa f zla ı ri tf r göıüldüğii için, 
az ile e ı j, k bil' liman olduğu an 
laşılıyord . 

P ıo ııehr'n ıçine girdi· Fak at 
giıer g i rnın, Çin korsanl~rı tara 
fından lıiicuma uğramı~tı. Müthiş 

lıir mubMebe oldu ve ndicede Çıııli 
korsanlar kayl eltıler. Bütün kor 
'anlar öl lürüldii. Yalı . ız bir ki~i 

ka d o da, Çin l.:orsmlarınııı lide 
rı yuı. 

Pınt • >, o ıu k ·ndisine lazım ola· 
cağıııı düşüne• ek öldürm• mişti. 
··- · .C •11li. lç,.qu;~--· .... . fYQ,? ... ~ u,...ı.or.1,. _.1.;..~. 
ol<.luguıw hal er veriyordu lmpaıa· 

tor.ların et· tlt rinin lıulunıfuğu s•n 
dukalar altmdiHI Jı 

Pınlo w du: 
- P .. ka •a, siz nasıl oldıi da, 

şimdiye kadar a altın tabutları çal 
ınaJır•ı z? 

- Çalmadık. Çünkü o taLutla
ra tıl ı.ürınrktı a koıl uy· rduk. La 
n tli Jerlcr. H rhangi kimsenin t li 

iiı ülür Si", başına fela ·et gelirmiş. 
Pmto, Çıol korsanın ku rndi. 

şesiıı güldü: 

- 13en öyle saç-na şeylere inan 

,--------"" 
Bef defa vapur kaza••· 

na ujiramlf, on altı defa 
esir edllmlf. kırk muhtellf 
lfkenceye ujiı'amı,, bir a· 
dam ı,ıttınlz mi? Bu size 
bir Masal gibi getir. Fakat 
böyle bir adam on altıncı 
asırda hakıkaten mevcut
tu. Ferdlnand Nendoz Pln
to adındaki bir Portekiz. 
ilden bahsedeceğiz. 15t0 
senesinde doğmu, olan 
bıı adam, işte yukarıda 

kısaca yezdığımız mace
raların famplyonudur. 

nH ııun görünüyorlaıdı. Çünkü la 

yık g "rdiikl, ri bütün işkenceleri tat
bik edecektila. 

Nitekim, hep iııi zincirlere bağ 
!ayarak. NaııLin şehıinr gönderdiler. 

Orada mulıakeme tdiWileı.Suçlu ol 
dukları yerde kanun gözünde tahak· 

kuk ettikten sonra işkenceye mah 
küm edıldiler. 

Kamçılandılar. Sonra r biri 

nin elind en lirer parmağı kesildi. 
' onra agır lıizmet görmeğe sevko· 

luııdular. Hüyük Çin seddinin tami 
rinde çalışacaklardı. 

Fakat talih onlara yardım etli 

Mançur)'alı çeteler Çın seddine hü 

1 cum ettikleri Hrada karg~şalıktan 

istifade ederek kaçlıl•r. Mançularla 
buiılı · n. u"ı<atat olmak uzere· "Mançu 
reisi, onları S•hile kadar götördii 

Kendileıine bir g<mi vrıdi. Ve Por 
tckize gidinctye kacar iyi yolcu'uk· 
lar temtnr.i dti. 

Fak at Pinto Malakad~n ötı ye 
geçemedi. Orada g milnini l üyiık 

bir gemi ile değişti ve tekrar Çine 
gddi. Henüz hırsını yenememişti. 

Yeniden maceralara atıldı. Tekrar 
esir oldu. Tekrar işkencelere uğra· 

dı. Fakat bu işker.c•ler artık onun 
için bir hiçti. 

marn dedi . ı 
Ve akabinde, hemen yelkrnleıi 

açarak, on yedi altın tabutun bulun 1

1 duğu adaya doğru yola çıktı. Ta 

Uzun zaman feleğin türlü cilve· 
lern· şahit olduktan sonra Pinto 
isimli cüretk ar Portekiz korsanım 

tekrar memleketine dönınü~ olarak 
göıüyoıuz. 

L utları ~ıdı. Gemisine koydu. Fakat 1 
dö ıü ?t<: tes.ıdüfc n bir fırtına çı•,. 1 

r. az mı! Ama nasıl fıı lıoa .. Gemile

O:ıdan sonra, atlık, rahat otu 
ı up, başından g.•çen maceraları yaz. 
mış, kiıap halinde çıkarmıştır. ı ' ıı kı. 1 uı ga grnıikleı i adtta kı ı ı 1 ı· 

ı ordu. D•lgalar, rj ftrlıa gibi şöhla 
narak gGv -ıtdere kapanıyor, soıın 
dişlerini grcınl•tır gibi ko kunç u 
ğullu l arl<t g t ri çı kil.yor .. Az sonr. 
ay.; v l.ş• t · ) ir.e sn l "ırnıı k i~iııl 

Pi ııto, lıurafeiere iıı > nnıamakla 

~er . lırr, bir koıku duyınağa b;şla 
ı Acaba ceşc tleı i r;;lıatsız edilen 

inıpaıalorla ırı landı mı ıutmuşlu? 
H -r ne lıal ise, Pıı . to daha fazla 
dayanam1yarak, altın taruları birer 
ı İrer küpeştedrn drniıt attı ve yü 
ıı•ğı rahat etli. 

F •kat, eğer yerlerinden aynalı 
lan İmparatorların hiddeti henüz 
geçnıem;ş olac•k ki, Pıntonun uğra 
dığı fd~ketfrr serisinin sorıu gelme 
mişıi . Pıııtonun ge :-..ileriııdeıı biı i 
fırtı • adan baıtı Bütün nıürr!tobatı 
boğuldu. 

enCli g ıni i d braya oturdu. 
I~ bu kadarla Litse iyi. Pınto ile ar· 
kadaşları Çinliler~ esir oldular. 

r 

Kitabın aslı, ~imdi Lizbon mü 
zesinde Lulunuyor. l~te o kitaptan 

dır ki, şu birkaç satır çıkarılmıştır. 

vuslııryanm Almanyaya 
ilhakından sonra, l •alyan 
mille! ıneclisinde' kara, 
den;z ve h~v.ı ordu<u biit 

çeleıi müzakeıe edilmiştir. 

Nazırlığı bizzat B. Mussoliııinin 
uhdesinde olan bu üç milli müdafa 
a dairesinin müsteşaı lan, bu n.üna 
sehetlt, malunıat ve•ici sözler söyle 
mişlndir. 

Mılli müdafaa müsteşarı gtneral 
Pari :ni lıalyan g..-nel kormaylığının 
çabuk ııcl;c· a'ınacdk harbe ta·aftar 
kaldığını söylrmiştir. Bu "çaLuk ne· 
tice alın:ıcok harpı". Lüyük kuvvet
ler, motörlü kıtalar sayesinde düş· 
manın muayyen bir battı yarılarak 
ca ıı vin . girilecektir. 

Böyle bir harbe hazırlıkiçin yeni 
tip hü~ü .n tankları, hafıf ve dağ Irak 
türleri,piyade 7,35 lilc daha kısa tü. 
fekler. 8 lik yeni mitralyözler, 45 
ve 81 lik havan topları ve 47 lik 
toplar la ı ~ıdır. 

1 ölgemiz çiftçilı rinin büyük yar, 
dımlarından dolayı Türk hava kuıu ; 
munun kendilerine bir elmas madal 

ya veri:li~ini yazmışdık. 1 
Bu ma~al~a. çiftçilerimize dürı 

1 
törenle wrılmıştır. 

Doktor 
hemşireler eye s 

emal ve 
k edildi 

Devlet .şurası vilayet idare heyeti 
bulunuyor kararını tasdik etmiş Merasim halk partisi s. 1 munı:la 

yapılmı~tır. bu nıünasebe~le .. vali 1 
bay 1 ~vfik 1-ladi Bays 1 bır so;lev Bundan bir miJddet evvel şehrimiz memleket hastahane-

! •inde tedavi ~dilıtıekte iken öımu, zannı ile mezarlıjia sevk vernıi!, bay Sı fa Ôzleıde çiftçiltr ld .. nla•ılan bayan 
· edilen ve mezarlıkla, henUz hayatta o u,.u a .., 

namına lt-şekkürlerd~ bulunmuştur. Necibe meselesi hakkında 0 zaman malQmat vermiştik. 
1 Bundan s ora lıava korumu baş- . Vlll et idare heyeti, bu hl· --- - ---- -----
.kanı Sabri gül,kuıumuıt ukur ovada~ı dlsede~ suçlu olan memleket 

faaliyeti ve. g~ı ~·1ğü yardımları 1 ha•tahanest .doktorlarında~ 
tebarüz etıırmıştır. Orfl ve Kemal ıle aynı hasta 

Davetlilere meşrubat ikraı:ı e hane hemflrelerlnden Sıdıka 
dilmiş ve tören geç vakıt nihayet ve Nebahat hakkında ıuzumu 

muhakeme kararı vermlftl. bulmuştur. • .. 
Çıftçil rimize v.ırilcn elmas ma Dün a~d~ğımız ma 1~m~ta gore 

dalya, hususi suretle yaf)ll ılan bir Devlet Şurası, do~tor Ürfı ve dok 
muhafaza içinds çiftçi bidiğine tor Kfmalla hcmşıre Sıdıka ve Ne-

1 ki balıat hakkındaki lüzumu muhakeme ası aca ır. . 

Kayalıbağ ocağında bir 
konferar.s verildi 

Dün akşam saat 20,30 da ş hri 
miz halk paıtisi Kayalıbağ ocağında 
ocak aza ından bir Bayan tarafın 

kararını lastik etıniştır· 
Hadiseden mesul ve suçlu iki 

doktorla iki. hemşire mahkemeye 
tevdi edilmişlerdir. 

Suçlu doktorların ve iki htmşi 
renin mulıakemcsi şehıimiz Asliye 
Birinci ceza mahkemesinde cereyan 

edecektir. 

1 

dan bir konferar.s veıilıniştir. 

Bu toplantıya ocak azaları ~tirak 

etmid r li-. İngiliz kralının 
Paris seyahati 

1 
1 

1 
1 

Yeni mezarlığın 
gcıu;ııc::uıe pruJc::~ı 

Y erıi mezarlıiı genişletmek için 
cenup kıs•nındaki arazinin istimlaki 
düşünülmüştü .. Şimdi mezarlığın 
garbinde ve şelıir tarafındaki ara· 
zinin bu g ~n:şl n ! işi ıe dalıa el 
verişli bulunıluğu dii 'ünüldüğünden 
eski arazinin istimlakin Jeıı sarfına 
zar edilmiş ve müsait göıülen diger 
arsanın istimlakine karar verilerek 
projesinin hazırlanmasına başlanıl 

mıştır . 

Devlet demiryollan 
1 memurları talimatnamesi 

Devlet demiryolları ve lirnan'aıı 
memurları hakkında yeni bir. tali· 
matname yapılmıştır. 

Talimatn1meye göre, her me 
mur ay sonlarında, Çalıştıgı llaire 
ş fr l.uzı runda doğı ulukla iş gördü· 
ğüne yı min edrcd t' r. 

1 ., ' - . -
28 haziranda PJriste olacaklardır. Bu 
yüksek misafirlerin nerede olurtula
~ağı, Fransız hükümetini uzun za. 
mandanberi ıneşgül eden belıibaşlı 

meselelerden biriydi. 
lngiliz kralı ile kraliçesini evve· 

I~. Eliza sarayında, sonra Versay 
şatosunda misafir etmeyi düşüntlüler 
Fakat en sonra hariciye nezareti bi
nasını muvafık buldular. 

Kedors; deki h •riciye binasının 
kral ve kraliceye tahsis edilen daire
si bugün yeşile b:>yanmakt•dır: gayet 
açık 'bir frlizi yeşil ... Bu renk, İngi· 
liz kraliçesinin en sevdiği renktir. 

Dairenin iç duvarları yeşile bo· 
yandığı gibi, eşyalar. koltuklar per
deler, yerdeki ve duvardaki halılar 
hep açık yeşil iie dôşeniyorr 

Kraliçe Elizabet iç'n bugün Ver
say s3raym ·Ja bulunan vaktiyle Ma
ri Antuanetien atlığı yalak getirile· 
cektir. 

Bvnun perdeleri de yeşil kumaş
tau, ,tıtpıldraklır. 

Krala 'tahsis olur.acak daire ise 
kırmmyla sü~lenecek i, : bu da onun 
beğendiği renktir ... lııg ! l'z kralına Na· 
polyonun yatağı verilecektir. 

abuk tiarp 
• 

• 
Şehrimizde 

bir yol 
yenı 

Mııli Mensucat fabı ikası önünden 
Karaisalıya giden yola bitişecek 
yeni bir yolun yapılması karaılaş 
tırılmış ve projeleri lıazırlanmıştır · 
Yapılacak bu yol tamamen paı ke 

olacaktır . 

Adliyede tayin ve 
terfi edenler 

Aldığımız malümata göre, 55 
lira maaşlı Adana Hukuk hakimli 
ğine Adana Sullı hakimi lsmail Hak
kı Göktürk, 40 lira maaşlı Adaııa 
Sulh hakimliğine Behimi hakimi 
Nazım Kutlar, Tarsus cna lıakim
liğine Hadim müddei umumisi Ha
san De'mircan tayin edilmiştir. 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı Haftasının 

ilk gUnUdUr. Yavrularınızı Bay. 
r-am için •imdiden ha:zırta 
yınız . 

Kutupta tiyatro 
Moskova : 7 (Tas ) - Şimal 

bü)ük deniz ı o'u meıke•i idaıesinin 
kutup mıntalcası tiyatrosunu kurdu· 

.tundanberi Üç swe geçmiştir. Bu 
müddd za•fında, bu seyyar tiyatro, 
1 iksi koyunda, Dikson adasında ve 
Arktikin diğer mırıtakalarında 136 
temsil ve 129 kc,nser vermiştir. He
yet, 50.000 kilomtlre katetmiş ve 

temsillerine 60 binden fazla seyirci 
g~lmiştir. Çok büyük bir medeni 
ihtiyacı karşılayan bu heyet, bu se· 
ne de Tiksi koı un , Yakutsk'u ve 
Kamçatka'da petrokavlovsk 'u ziya 
ret edecektir. 

ıısı 
, 
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General sözle? ini l ı itiıirkı n: 
"Teknikte rmniyet, rulıta çanlılık. 

silahta kuvvet" demiştir. , 
Deniz kuvvetlerı 

Bahı iye nıüsteş •ıı amiral Kavag 
naıi, Hitltr lıalyaya geldiği esnade 
Nopoli kaıf~zinde süratli manevralar 
yapılacağını, 'manavraların, ~ahanın 
dar, g• mileıin çok, manevraları•ı çe· 
şitli olması itiborilt', o zamana kadar 
görülmemiş bir hadise teşi(il edece 
ğini. söylemiştir. 

Amiral dalıa sonra şunları ilave 
etmişıiı: 

"1941 de ltalyanın 700.000 tona 
yakın hir donanması olacaktır.(240 
bin ton zıriılı, 160,000 ton kruvazör, 
190,000 lıafif gemi ve 100,000 ton 
dan fazla tahtelbahir). 

lerimiz ancak on iki senelık gemiler 
olacaktır. Gemi tonları hakkmdaki 
bu rakamla•ın dalıa f zla artacağını 
da hesaptan uzak tutmamak lazım· 
dır Bu sen~ tezgaha 260,000 tun 
dan fazla g~mi koyacağız .• 

Hava ıtkını 

Amiralın sözlerinden şu kısım 
bilhassa lngilizleri alakadar edt•r: 

"Dü~ünün ki, yirmi kadar bom 
bardmar, yirmi kadar da keşif tay· 
Y•resi yani orta hacimdeki bir tay 

yare gemisinin en fazla t a~ıyabileoe 
gi miktarda tayyare - eskiden Lü 

yük bir lıa va ve deniz harbin~ çı· 
kaıılabilecek en fazla kuvvet saı ılır· 
dı. Halbuki gönderebileceğimiz tay. 
yareler bunlardan ne kadar fazla o· 

Hava rekorları 
Hava müsteşarı gE'nerBI Valle 

ı5 Mayısta, beş saatte Lond.aya 
varabil<cek bir lıavd filosunun vazi 
feye b· ş'ıyacağı lıaber verJikten 
sonra ılemiştir ki: 

- Yükle veya yüksüz ııııosafc, 
ıükseklik, sürat rekorları millttla 
araıı havacılık federasyonu taröfın 
dan teıbit edilmiştir. Bizim kazandı 
ğıınız rekorlar göz önünde bulundu· 

ıulursa; gayet lıaklı Lir iftiharla di 
yebiliriz ki, bizim tayyarelerimiz dün 
yanın en İyi tayyareleıidir. 

Filhakika, tayyarelerimiz, 937 
senesindt, milletler arası askeri re 
korlardan kıık beşini kazanmıştır. 
Ou rekorların yüzde 61 i biz.ledir. 

Geri kalan yüzde 39 bütün Jiger 
memleketler arasında tabim olun

Çinliler imparalorlarınm mnar 

!arını karıştırmak, cesetleıini oyr:dt 
mak ve tabutları çalıp götürmek 

cüretirıi gö.teıtn bu beyaz adamla ı 
ı a, ta avvu un fevkinile kızgındılar. 

~ı.rıdi: eli •ıine g•çirdıkle•ine pek ~--------------....... -·--------------·--... --... -------~----------------
•o tarihte bizim en eski gemi· iacaktırl. maktadır .• · 
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lurya lıl a rı bütün kuvvetle çalışdırlm k 
çarelerin· bakacağım. 
ahalisi kedi işlerini bizzat kend:si 
intiza:na koyacaktır,, Hakikaten A · 
vustııryalılarda işsizlikten çok üzül 
meye başlamış vg onlarda tatbikine 
başlanırken yüzd~ yüz işsizliğin ber
tar,.f edileceğ'ne bildirince orada 
dinleyenlerin sürekli bir alkışına 
mazhu olmuştur, Tabiatile alman· 
yada 5 s •ne için tatbik edilen 
ekonomik proğramı avusturya içinde 
caridir, Generalfeldmarşal Göring 
proğramı 17 nokta üzerinde tesbit 
etmiştir bu proğramın: en başlıcala 
rıııdan birisi derhal mali tedbirlerin 
icrasını teşkil etmekttdir. Mesela 

en ınüsait şerait tahtında~ilin ve 
mark deııiştirmelerin icrası, Alınanı a 
ve eski Avustu,ya arasında kilir;nk 
hesaplarından açıkta kalan 60 mil· 
yon şil inğin derlıal tediyesi ve gii~. 
rüğün derhal kııldırılmasıdır. Bu g ı l 1 

şimdilik muvakkaten vapılan mali 
tetbirle suf müstakil Avusturyanın 
birikmiş eıntealarının büyük bir 
mulıite bila müşkilat nüfuzunu le· 
min maksadile yapılmıştır. 

Proğı anım dalıa il eri kısmıd • 

J 
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Yo 
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h·ı 
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içi 
ni 

ener giden ve toprak hazine le ı indt n 
istifade yollarına ha s rcdilmi~t i r. ce 

Dağlarda akan veya şe lıirlerd ~ ~ . . ııJ 
geçen tuna su akıntısın~an ele~ tın• la, 
kuvvetini elde etmfk, topraklaıın bir 

kazılma~ile demir, ba kır, kurşun . ve 
mangan gibi m3 denleri işletmektir. A 

ol 

Sovyetlerde 
Sıhhi yardıın . tayyareleri 

faaliyeti 

Mo .kova: 7 (Tas) - 1937 s• 
nesi z~ı fında Sovyetler Birliği sıhhi 
yardım hava teşkilatı tayyareleri , 
son istatistiklere göre , 4,000 uçaş 
yapmış \'e iki milyon kilcımrtredrn 

fazla yol katetmiş! rdır . !>.u >ılıi ı i 

yardım tayyareleri ile 8,000 !rasta) 1 

acele sıhlıi yaıdım )apılmıştır. 
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Senfonllor: 

20 Ber!in kı>a dalga~ı: Ber1in 
fılharmonisi Bı ethovrndr n ve Furt 
vaengler'ın 21 Va r~ova: Senforııl: 
konser (Varşova filhnınonisi) 22,40 
Ptşte: Macar senfoııi>İ taı afıııdaıı 
Moza r tın eserlerinden. 

Operalai', Operatıer 

19 Viyana: Operd musiki,i 
20,35 Pükıeş Operada vcıilecek pı· 
yrsi nakil 21,45 Berin kısa d a lgası 

P dul Kiııcke'ııin eserlerınılrn 

Oda mu~lklsi 

1215 Bedin kıoa dalgası Piya· 
' 

no triyosu 1.8,30 Berlin kısa dalg•S1 

Keman ,e viyolon 

Resitaller 

18, 15 V Mşova: Sclıuınan <ı 'ı~ 
şarkılarından 19,20 Belgrad Kt· ııı ~ 11 

resitali 20 05 Bükn ş Kemı:n kon 

seri 20,30 Varşova Erkek kor as~ 
tor f,ııJan denizci şarkılar 23, P 
Belgıad Piyano rtsitali. 

Dans musikisi 

1 Q,25 Peşte 23,30 V iyana 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalı}mak üzre bİf 
kadın aşçı ve bir hizmet· 
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 
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1 
Hikaye 

RENS 
k 

M adanı Treevhat boı cu 
nu vererek kalktı. Şo 

1 

_____ Nakleden 

före ara bayı garaja 
çekmesini·~ söyledikten sonra palmi Hikayeci 
Yelerin altına doğru yollandı. 
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Lokantadan çıkarken onu birisi 
ğcirmüş ve takip ctmiştı , Minma 
rın yanına gelince güz<I amerikalıyı 
ciddi ve dürü~t bir ta\lrla sı 'amlıya 
rak· • 

- Beni affediniz Mada "" Dedi 
Bu tarzda sizi rabatsıı ettiğim için 
beni mazur görün .. Hayatta bazı 
Şartlar vaı dır ki ... 

- Pardon Mösyö, sizi tanımı 

Yorum. 
_ Ben Madam n ütevazi bir 

tııemuı um. Eıııııiyeti umumi yenin 
hıısusi servis kömiserlerinden Emile 
Hurdd'ıııı. 

Madam Treevbat endişe~ini g·z 
leyerek ır,uhatabını gururla süzdük 
ten sonra: 

Fakat Müsyü eledi Zannediyo 
rem ki, pasaportum tamamdır. 

- Oh! Hayır Madam... Bunun 
İçin sizi taciz etmiyorum. Hüviyeti 

a ni gizliyen Lüyiik bir şalısiyetin 
<0 e:nrinJeyim M• laın.. H~kuınet ge 

ce günJüz k•ııdisiniıı etrafından ay. 
ıılmam:ı.mı emretmiştir. Bu !-Aonte~· I 

rik la,ıco tahtının vasisi olan Prenstır. 
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birkaç gündür c.nneste bulunuyor. 
Komiser böyle söyleyince güzel 

Amerikalı Mada '.llın endişesi zail 
oldu . Polis haföesinin bu sözleri 
onu dehşetli surette alakalandır· 

1 

! 
- Pekala Mösyö bunrlaıı bana 

ne 1 

. - işte mesele burada Mada.m 1 

Prens genç yakışıklı v., sempatık .

1 
bir adamdır. asaletmaap bana, ma 
cerasız bir Rivieranrn, kemandsız bir 
Çin genden farksız olduğunu söyle 
rnek tenezzülünde bulundular, Anlı 
Yor musunuz , Madam? 

- Sızin Prensiniz anlaşılan hoş 

bir adam Musyö Huıdetl 
-Bendeniz Madam Prensin ar : 

l 1 Ztılarını yerine getinnı kle nıuvazza · 1' 

fım. 

o 
t· 

" o 
il 

,. 

- Pek basit, Madam.. Anır.· 1 

rikada b ö y 1 e bir teşkilatınız 
olup olınadığır.ı biliyorum Bizim 
LuraJa taçlı Prenslere mahsus bir 1 

t~şkilatı:nız vardır. Bu teşkilata yü'c· 1 

sek ve tanınmış artistleı den yirm: 
dört giiııüllü dalıildir. Adeta biı hl· 
reilı gibi ... f3u gecı-, emrinde bu. 
lun luğum asaletlü için 7 rumarayı 
St çmiştık .. Prens Haıı:retleri lütfen 
0 nu kabul ettiler, Her şey kararlaş· 
nııştı. 7 numara bu akşam mutlaka 
Caınes'e g·lectkti Fakat meşum 
h.'r halis~ proğramımızı altüst etti. 
Üç saat evvel art:lst apandisit a· 
aıııe!iyatı yaptırmak mecburiydinde 
kalmış. Bu hus:.ısta Paristen 'el don 
alJını. 

- nu v.ıziyet Prensiniz için ne. 
büyük bir inkis.rı hayal olecak!. 

- D~ğil ıııi Madam? Oııa bu 
"niyeti anlatmıya ce:<arelıın yok. 
kaç saattir Nisle Cannes arasında 
•lolaşıyoruml Ah! Prens şimdi sa
bırsızlıkla 7 numarayı bekliyor. 

Şu halde ne y~ .ıcaksınız? 

rünün defterine pembe bir yaprak 
ilave etmek boşuna gider .. ,, 

İşte aziz Madam, karşınızdaki 
bu fakir memur bunu düşündü. 

Madam Treevbat, hususi servis kom· 
serine dikkatli dikkatli baktı. Göz· 
!erini bir ışık bürümüştü. Fakat te· 
reddüt ediyordu. Gerdarıındaki in 
cilerile oyniyaıak düşünceli düşün

celi duruyordu,. O Vakid Hurdet !: 
- Bu işi memleketimize slan 

sevginiz namına yapın Madamll 
Güzel· Ameriblı kadın gülümse· 

di Hala kırmızı dudaklarının arasın 
da beyaz incileri duruyordu, dudak· 
hrının ara~ından sordu: 

- Mösyö huraet siz asil bir 
adama benziyorsunuz, şerefiniz ii
zeıine söyleyin, Prensiniz ihtiyar bir 
Hintli olmasın? 

- Temsil ettiğim müdüriyetin, 
nezaretin ve kabinenin şerefi üzeri
ne andedeı iın ki, Prens genç ve ya 
kı;ıklı bir adamdır., 

- Pekala beni 7 numara ola 
rak Prense takdim edin!. 

Birkaç gün sonra Madam Tıee 
vlıat biraz dinlenmek üzere Golfclubı' 
a girmişti. Sağ tarafında bir par
maklığın arkasında Monteblanco 
Prensi gözüne ilişince heyecarıla 

ürperdi. prensin yanında hususi ser 
vis komis~rile beyaz süveter giymiş 
bir a:lam duruyordu .. Prens yanın· 
dakirıe lıir şe}ler söylüyordu. Ma. 
dam merakla bu mükalemeye kulak 
kabartı. Asaletmaap beyaz süvet· 
erli aı kadaşına şunu anlatıyordu: 

- Azizim güzel kadınları elde ı 
tmck için kuilandığım usulü saııa 

söylüyeyim .. 
Hüviyetizi gizliyen bir prens 

sifatile dolaşacaksın!.. Bir de yanın
da, eınniyrtin h><susi servis komiser· 
li~i rolünü yapan bir arkadaşın 
bulunacak. Eğer arkadaşın natıka 
perdaz ve kurnaz olursa bıldırcın 
rostosu hemen ağzına kadar gelir 1 
Mesela: geçan gün fevkalade güzel, 
cazibdi bir Amerikalı kadın ... 

~~~~~~~~~--~~~~ 

- Satılık bağ -
Yılanlı semtinde iki oda, mut 

bah ve diger müştemilalile sekiz 
dönüm bağ satılıktır . l.kyenler 
Bel~diye Mezat salonuna müra. 
caat ttsinler . 3 - 3 

1 

. Evlenme töreni 1 

I.tanbul ticaret ve zahire boısa· j 
sı nıübayaacılamıdan Sen et Kamil I 
Kurtojfunıı.ı kızı bayan Nedime ile 
Kadirli sorgu hakimi Osman Aza· 
kın evlenme törenleri 3 4 938 pazar 
günü K.adiı li memurlar kulubünd~ 

kendilerini s:vrrı dostları arasında 

kutlulanmıştır. Gwç yeni evlılere 
saaddlrr dileı iz. 

9113 - Demin gazi.ıoda sizi görün 
ce i,i:ne sn s~rpildi Madam .. Şaya· 
~ ha~ret bir derecede 7 numaraya 
/nzıyorsunuz. Ayni güzel sarışın 

1 Halk evi başa an lığından; 
•p .. Ayni zarafd., Ayrıi cazibe .. 

- Go on!. (e sonra) 
- Sizi göriir görmez İşle 7 

ıı~ınlra diy~ mırıl Jandım. içimden 
Ş'.>yle .:IÜşün.Jüm. " Bu zarıf Mada· 
~n canı sılrılıyor; ilıtimal ki, bu 
a Şanı can sıkıntısını tatlı bir ma 
C•ra ile giderııı .k ister; belki, önı-

9 Nisan 938 cumartesi günü 
saat 20 30 Ja büyük Türk mimarı 
Sinanın ölümünün yıldönümü için 
evini ıde bir tören yapı'dcakt.r. 

Bu tören~ k•lılmak isteyen ar· 
kadaşların halk evinden giriş kartı 
almaları rica olunur. 

9114 
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Viyana elçiliğimizi 
dün lağvettik 

Ankara : 7 (Telefonla) - Son 
Avusturya Almanya hadiseleri üze· 
rine Türkiye cumhuriyeti bükümeti 
Viyana elçiliğini lağvetmiş ve yerine 
bir konsolosluk ihdas etmiştir. Vazi 
yet resmen Almanyaya bildirilmiştir. 

Amerikada 

Büyük har be giriş 
yıl dönümü 

Vaşington : 7 (Radyo) - Ame
rikanın büyük harbe girişinin yıl dö 
nümü münasebetile bir merasim ya 
pılmıştır. Dolayısile Amerika adliye 
nazırı da bir nutuk söylemiştir. Na_ 
zır bu nutkunda Totaliter devletlere 
şiddetle hücüm etmiş ve ~zcümle 
demiştir ki: 

" Totaliter d~vletler harp için 
hazırlanıyor, haıp için silahlanıyor. 
Biz ise sulh için hazırlanıyor, Sulh 
için silahlanıyoruz. 

Meşru İspanyol 
hükumetine sempati 

Stokholm : 7 (Radyo) - Meclis, 
ispanyadaki meşru hükametin ça· 
lışmaluından çok mütehassis oldu· 
ğundan sempatiler iz ,ar etmiş ve 
bunu Barselon hükümetine bildir. 
miştir. 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

f3ütün Dünyada Emsalsiz ve ra 
kipsiz olarak tanınmış 100 kişilik 
Rod Sandcr çigan Orkestrası 
nııı iştirakile ve zamanımızın en 
çok sevilen ve en fazla beğenilen 

sesine sahip 
Marinella 'ııııı urıntıılmaz büyük 

yaratıcısı 

JlNO ROSSİ 
nin yegane ve şahane tem,ili 

Kitaralar ÇaJa .. ken 

Şanghayda bir 
cinayet 

Şangbay: 7 (Radyo) - Şimalde 

\'e garbi Çinde muharebeler bütün 
şiddetile devam etmektedir. Cephe· 
den alınan 1.aberlere göre, Japon 
kuvvetleri Sarınehir boyunda Çin 
taarruzunu büyük bir mukavemetle 
durdurmuştur. 

Dünkü çarpışmalarda Çinliler 
Japonlardan 3000 kadar esir ve bir
çok mühimmat almışlardır. 

Şanghay: 7 (Radyo) - Şanghay 
Üniversitesi ikinci reisi Bay Herman 
bu sabah katledilmiştir. Bay Hermanı 
kimin ve hangi millete mensup bir 
adamın katlettiğ'i meçhuldur. Bütün 
takilıal ve tahkikattan hiç bir netice 
çıkmamıştır. 

Şanghay: 7 (Radyo) - Hangov 
yakınında bu sabah şiddetli çaıpış
malar olmuştur. Japonlar bu sırada 
altı köyü yakmışlardır. Çin kuvvet
lerinin ani bir manavrasile bu kuv
vetler fena bir vaziyette saı ılmışlar· 

dır. Gelen takviyelerle şiddetli çar
pışmalar olmuştur. 

Stoyadinoviç'in seyahatı 

Belgrat : 7 (Radyo) - Başv"kil 
Bay StoyaJinoviç memleket içindeki 
seyahatına devanı etmektedir. Sto
yadinoviç uğradığı bütün Yugoslov j 
kasabalarında hararetle ve büyük te 
zahuratle karşılanmaktadır. .. 

Bay Hitler dün bir 
nutuk söyledi 

1 Berlin : 7 (Radyo) - Alman 
devlet reisi Bay Hitler bugün radyo 
i(e halka bir nutuk söylemiştir, Fuh 
rer bu nutkunda Almanyanın ekono 
mik vaziyetini teşrih etmiştir. , . 

1:...- -ı 

1 
ÇOCUK HASTALbLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul 
c. 

saafları : Her giin 
15-19 

_____ -=ı ___ _ 

ı Türk hava kurumu baş
kanlığından: l Kurumu.nuza ait 185 tane ko· 

Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 

·A 
A s r ı 

Sinema 
larında Alsa ray 

8.30 Suvareden 
BU AKŞAM 
itibaren büyiik gala 

.. . 
musameresı 

Bütün gönülleri büyüleyen güzellik, tek.ııil kalpleri 
bağlayan bir aşk kaynağı 

Leylaklar Açarken 
Baş Rollerde : 

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

eden ve iki büçük·sdat seyircilerini tatlı hisler içinde yaşatacak ölmez 
büyük aşk romanıdır. 

Leylaklar Açaı ken: Bütün dünyanın güzelliği üzerinde ittif1k ettiği 
l..ıirinci operadır. 

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

ASRI Telefon: 250 ALSARA Y: Telefon: 212 

9116 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Tiirk Anonim şirket 
Adana M .!nsuca t fabrikası dire -törlü& ünden : 

Fabrikamızda imal edilrn ve İktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kalıul ve tesbit edilen bez fiatlaıı aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suıetle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi \C peşindır.P.ir balyadan aşağı siparişler· 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 4 

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

Devlet hesaplarında liranın esas 
ittihaz edilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3'.l90 Kalıul tarihi: 24 12 1937 

Neşir larıhi: 30 Kanunuevvel 1937 

Senenin en büyük ve miistesna bir 1 

musiki ziyafetini teşkil edecek o 

yun ve davar derisi nisanın 11 inci 
p.azarlt'si güııü saat 15 de satılacak 
tır. isteklilerin şubeye gelmeleri 
ilan oiunur. 

8- 10 9112 

Madde 1 - Bilümunı vergi ve resimlerin tahakkukuna ve Devld 
borçlarır.ın sü.,uluna esas olan m'ktar ve nisbetler değişmemek şarti!P. 
hazinenin kabz ve tediye mu~nıelatında ve hesap kayıtlarında lira esas 
ittihaz edilerek kuruş o ıun kesri itiblr edilir, Tahakkuk, tahsil ve tediye 
de yirmi para ve daha aşşağı kesirler tay ve yirmi paradan fazla kesir
ler kuruş iblağ edilir. 

Madde 2 - Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kar.un hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

lan Ve göz kamaştırıcı filmini 
taktim ediyor 

En güzel Tangolar ve en oynak 
Fokstrotlarla süslü olan bu şahane 
fılmde [Tino Rossi] J:. U SON 
DES GUİT ARES, IBLUSUR LA· 
RUDE. GUIT ARES DAMOURE, 
şarkılarını pek mükeınel ve kendi· 
ne has Jesllerile söylemektedir. Bü 
tün musiki severlere Biitün Güzel 
ve mükemmel bir fılm seyıetmek 
isteyenlere bu ~iir, Aşk güzellik 
şaheserini hara retle tav~iye ederiz 
lıa,•eten : 

M_eş~ur .!ngiliz. Romencıs Rudyardl 
Kıplıng ın eserınden muktebes bü 
yiik heyecanlar ve maceralar fı!mi 

- Ormanlar Çocuğu - 1 
Ve en güzel Bir Miki Mavs 

Dikkat: Sinema saat 8.30 da baş 
lar Lulfen yerlerinizi erken temin 
ediniz. Locaların:zı telefonla ayır 
tabiliısiniz. Tel: No. 266 

9116 

' 

Bu gece nöbetçi eczane 1 

Hükumet civarında 

28/12 1937 

[Son] 

İs ti'< amet eczanesidir 

'r~----~~--~~...;; 

Türk sözü 
Memurin Kanununa ek kanun 

Kanun Na: 3296 Kabul tarıhi: 29112 1937 

Neşir Tarihi : 4 Kanunusani 1938 
Gündelik siyası gazele 

Abone şartları 
Madoe 1 - Umumi, mülhak lıus:Jsi bütçelerle bel("diye bütçe. 

!erinden ve sermayesiriıı yarısından fazlası de•lele eid nıüesse:elerden 
maaş veya ücret almakla olan memuı ve müstalıdemleıden lüzum görü· 

Kuruş 

1200 
!enlerin giJip gelıne, zati ve aile harcr b1aıı verilmek ·suretile ve azami 12 Aylık 

600 
' ki ~ene müddt!le milli hudud bar ı:ine gitmelerine icra ve Vekilleri He-

6 Aylık 
~oo iyeli kararile izin verilelıilir. Bu su ı ell.: gidece~ !erin mensup oldukları 3 Aylık 

1 A l k 100 • ı c• daire ve nıü~sseselerle irtibatı bnki k:ı'ıcağı gibi "azife ve memuriyetle 
y 

1 1 rine aid her türlü haklan da mahfuzdur. 
ı Dış ıncnılekdleı ıçın Abone Madde 2 - Bu kanun neş ·i tarihinden muteberdir. 

bedeli deıtişmez yalım posta mosrafı Madde 3 - Bu bnunun hükmünü icraya İcra Vekillerı Heyeti 
zammedilir. 1 memurdur . 

2 -· l!iınlur ıçın ıdareye rnüra- 3111211937 
caat edilmelidir. 

[SON] 
w. = 

• 
sıne asında Bu akşam: senenin en büyük ı 

ve şahane musiki filmi K• J J k Tino ıtara ar ça ar en Rossi 



(Türksözü) 8 Nisan 

Seyhan Defterdarlığından • • 
ır -., r 
ı Felsefe Öğretmeni Hataylı Faik 

Türkmen tarafından yazılan 

mufassal 

1 

Is ni 
Yahya o. Sdit 

.S• barı o A ·ıf 
13rkır o. M~h ııııt 
Ha;on o. Mus•afJ 
M :v!iıt o. Ha• il 

Ah•ıı• t o D~rmuş 

hr"lııın o. Hasan 
Meiıınrl u. Mehmet 
13.yraııı o. Al.ıbas 

HJl.I o. lı r ıhim 
ı-ı,s .n o. M :hın·t 
H;cı Emin o. Hiiseyin 

Rec p o. Kemal 
Alı o Mı !':ıııet 

Durmuş Ali 
H., a ı o. /\ziz 
M, f-m , l o. Kerim 

Ali imanlı 

işi Adresi 
Toptan bakkal Mermerli 
Nalbant K. köprü 
Y o gancı Hankurbu 

Ekici • 
Yorgancı 

Tekerci 
Yorgancı 

Pastacı 

Terzi 
Bakkal 
D<0mirci 

Hancı 

Meyv ci 
Manav 

Bakkal 
Berber 
Manav 

Kı pekçi 

• 
• 
• 

fcadiye 

Hurmalı 

Çınarlı 

D:iş~me 

K. köprü 
Ağamelıınct 

• 
Kasapbekir 

Taşçıkaı 

Hıdırilyas 

Yar başı 

Seıesi 
937 
937 
936 
~37 

• 
938 

• 
937 

• 
936 
937 
936 
937 
936 
937 
937 

• 
938 

Lira K. 
20 70 

7 18 
1 55 

15 31 
3 88 

10 34 
2 52 
6 !10 
2 15 
3 87 
1 93 

630 00 
8 82 

16 85 
7 51 
4 80 
2 38 

12 00 

lbbarname 
nin cinsi 
Birinci 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ikinci 
Birinci 

• 

• 
• 
• 

" 

fhharname
nin No. 
26180 
24168 
22145 
21125 
22/47 
22/17 
22152 
23n5 
23/ 7 
281 5 
25155 
11/94 
10195 
14194 
14/88 
14158 
14138 
74116 

Tarh 

No. 
120 
86 

196 
119 
197 
168 
201 
54 
44 
66 
9 

16 
32 
32 
19 
1 ı 

312 

43 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya ciıdleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık külüphanesine gel . 
miştir. Bay Fak Türkmen vaktiyle 
Adana lisesinde yetişmiş kıymetli 

gençlerimizdendir. lslanbul Üniversi
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Paris Üniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip
lomalıdı r. 640 sahife tutan e<eri Ha
taya ait yiize yakın resmi ve Hala
yın yeni hudutlarını gösteren bir d•· 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malüınat yüksek 
ve ilmi fikirler ınevcutt ur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşleıiıniz hakk ında 
urnn vc:~ayanı dikkat bir fasıl vardır. 

Her cildi 125 kuru,a salılan bu 
kıymetli eseri büti n karilcı:mize ha-

a retle lavsiye cdeı İ1 , 

Yukarıda adı ve eski adrrsleı i yazılı mükellefler yeni alres!erini bildirme-niş ve yapı'an araştırmada da bu 

Junamarnış olduklarından hizalarında gö;terilen kimselere ait Kaza,ç Suhra:ı vergi!i ve zımını havi ihbarna 

meleıi kendılerine tebliğ edilememiştir . Hukuku u~ulü muhakemeleri kanununun 141 ve 14'..! inci maddeleri 

hiikn üne teı fıkan tebliğ yerine kaim olmak üzere i 'iın o'unur. 9111 

,_ __________ --
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Adana Borsası Muameleleri 

CIN:>I 

-"T apımah pamuk 
Pıyasa parla~ı • 
Pi}"~~a lernT2i·~.-, -

iane 1 
1arıe--,------

·~-------
E.~"pres 

r- ~ 

PAM~~0veF~t~zr-~-----:. C.H.P. Seyhan ilyönku-
satııan miktar ı b k 1 d 

KEn az _1=1: ço~ _ __Küo ru aş an ığın an: 
- - ---------26 27,50 

-23 ___ - 24,50 --!---------
---- -- -- --------

41,50 
~-~-~~~~~--· 

YAPAGI . 

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 karaı 
verilmiştir • 

_ Beya1 1 1 1 Si,
0

-0 ---·-- ---- ---- -------- 1- Pazarlı~dayapılacak iş: Adana Parti ve Halk-
--'--------------~---ç f C ı T evi biııa~ı inşaatıd.r. 

-- ·- --'--~----.--------
-- 1 ı- _ 1 _ 2- Keşif bedeli; (117468) yüz on yedi bin dört yüz 

~:;ı; "Y-.-e-m~li~k.-.--- ı -ı--------ıl altmış sekiz liradır. 
r--"""--"1_·o_h_um_ı_uk ..... ·,.'-__._-_29_._5::-_- [---- 3- E·csitlme; 21-Nlsan-938 tarihinde perşembe 

-

:-1 U B U B A T 
Bu~day Kıbrıs --~--------

Yeril ---

·----- --

-· ------------
-----'-------·-16, 12 ' 

UN 
-,-İ5i\rtyıldı7. Salih ------

• lç ,. fi 

.E ~ - üert ) ıldız Doğruluk 
,::,t ~ üç it ,, 1 
~ ~ ----- - <:,· ·ı o ~ ~ımı ,, 1 
~ ;; -DörlYifcilZC,..u-m'h-,-,.·-iy_e_t -- -- -----
:-.. O• -- - -- - -----
r - 1 üç ,, 

! ___ _ 
j 

.. 
ı Sımit .. 

Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 
7 4 / 1938 I~ öankasından alınmıştır. 

~.,un. l'e ır 

-l--la-zı--r-------,,-"-""4--86 -~ı"'u•c...' ~~-----ı-ı-196 
•--------- - - -- l<ayişmark 
, __ M_")"-ı_s _•_a_de __ l_i ---- _4 _ i_7 4 ~F,_ra<-n+k-(~Fr-.-n-sı-z -,-)---1:- 25 - b6 
, __ T_erc_._nı_u_z ~·-· ____ I~- _§3 Si erlin ( İngiliz ) 628- 00 

r--H_in_t_h_a_zı_r ----1-4 _ 1
1_!2_ Uoıaı ( Amerika ) 78 92 

Nev)ork 8 58 hank ( İsviçre ) -------

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır. 

7967 146 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşı~ında 

günü saat(lS)de Adanada Parti binasında teşekkfıl 
edecek komSİ)On odasında pazarlıkla ycıpılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı mütefel'
ri evrak (1) lira bedel mukabilinde İstaı bul, Anka
ra, Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. 

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

B) isteklilerin 21-4-938 perşen1be günü saat 
[15] de Adanada C H.P. binasındaki komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

9102 5-8-12-15 

Tabib alınacaktır 

As\eri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ank.ra yakınırıdd Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 

tabib alınac ıktır . 
K;abul şarlla>1m öğrenmek i;tiyenleıin istida ile Nisanın yirminci günü 

akşamına kadar Umum Müdürlüğemüıacaatları. 

!1076 27,30, 1,3,5,7,9, 12, 13, 15 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
l/2 1938 Tarihinden itibaren aşağıdaki foıtlarla 

satacağımız sayğı dcğı-r müşttrile • imize ilan ederiz. 

Aslanlı bt'Z tıp 2 
• • tip 2 

Şapkalı • tip 4 

• • tip 4 

Gcnilşik Top 

Santim Metre 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

kaput bezlerimizi 

Top 
F'iatı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

• 
• 
• 

Du fıatlar fabrika teslimi, be eli peşin tediyeli ve topt; n satış fiatı· 
dır. Bir ~alyadrn noksan olan p, ekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatlaNn doğ

rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın 

dandır. 8900 9 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılık j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün alo 

matik ınakinalarında 

yaptırabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas nda bas. 

tırınız. Temiz bir tab 

nefis l.ıir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

ze:lc;,tirm~k jstiyorsa 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L O 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve ~ 
bir bpak bölgede 
cak Türksözünde ~ 
pılır. 

Re~mi eurak, c~ 
veller, defterler, çek 
karneler, kağıt, ı 

kartvizit ve bilum~ 
tab işleriniz, en ki 
bir zamanda en n• 
bir şekilde en zarif 
rufatla Türksözünde) 

pılır • 

Türı. sözü matbJI 

sı "Türksözünden. bo' 

ka her boyda gaıe 

mecmua, tabeder. 

, 

Ti 
• TOAKiYE i~ BA.NK..•~ı 

391 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mıJ 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelle~eker tic:;: ethanesine giderek zari!, sağ'lam, uc0' 

son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldıı 
sayesinde mutfağınızın ekonomiS 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e•konomik, en o' 
Alacağıııı'l a ız a Al R K ıı kömiirüde 1 ıza e 

şeker ticaı el hanesinde bulacı;ksınız .. 

Maden k.. " " kullanmakla hem milli bir cevherin isi~ 
omuru liikıni arttırmış ve hem de müstt 

olacaksınız. Odun kömüı Ü artık aranılmamağa mahkümdiif· 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi~ 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
62 8879 

Umumi neşriyat müdürft 

Macid Güçlü 
Adana Türksöııü matbaası 


