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Son Cıvata 

FERiD CELAL GÜVEN 

22 Mayıs 939 Ankara 

~ ont Cinno dun Berline indi. 
~ BugUn Almanya ile İtalya 

arasındaki mUoasebatın son 

civatası mahsus merasimle yerine ta· 
kılacak. 

Şimdi dişlileri iyiden iyiye biribi· 
rine geçirilmi~ olan bu makine hangi 
i~tikamctte ve nerede iş görecek'? .. 

Bu iki devletin matbaat ve po· 
litika adamlarının agzınn bakılırsa, 
bu makine A vrupanın Uzerinde gUn· 
den gUne ağırlı~ını hissettiren harp 

tehlikesine karşı bir scd teşkil ede- ·ı' 
cektir· 

Ortada ct"reyan eden hadiseler, 
kendini göstermiş olan ihtiraslar; bize 
nulatıyor ki; bu iki kuvvetin birbiri· 
ne bo derece yaklaşması dunya sul· 
hunun kara gözleri namına alınmış 
bir tedbir değildir. 

Esasen Almanya ile İtalya ara· 
sında, bu takılan son civatadan önce 
de ıkı bir iş ve emel birliği vardı. 

AvTapadaki •ulhun mevcudiyeti, bu 
iki. devletin başka milletlerin top· 
raklarında aradıkları hnyat sahası 

meselesinden dolayı şuphe ve tehli
keye duşmUştUr. 

Son gunlerde gerek Alman ve 
gerek İtalyan politika adamlarının 
terennUrn etmeğc başladıkları sulh 
na~mesi; dunyn umumi efkarında bu 
lıer iki devletin sulh bozarlık hare· 
ketleri hrıkkındıı uyanan duygulara 
kar~ı yeni bir propaganda cep
hesidir diyebiliriz. 

Bunun için Berlindeki son civata 
mernsımıne, i:Stedenberi nlışbğımu 
nUmayişlcrden biri diye bakabiliriz, 
bn işde göze çarpan diger. bir nokta 
da, İtalyanın bundan sonra busbUtUn 
Almanyanın nufuz \'C tesiri altına 
duşmuş olmasıdır. 

Esasen bir muddcttenberi, ltal· 
yan ordusunun talim ve terbiyesine, 
scvkulçeyşi sistemlerine, tcmamen 
Alman erkanı harbiyesi hakim ol· 
muştur. llntta bu yUzden 1talya<la 
umumi bir hoşnudsu,.luk hukum c;Ur· 
nıckte oldu~u, gibi bir fincan kahveye 
kadar façizmin mudafaasını gören halk 
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harp havasına karşı i~·iden iyiye su

rnt asmaktadır. 
Mndcmki, sulh onlar için de, 

karşı tarnf için de zaruri ve lazım

dır, bunu temin etmek için her gUn 
yeni bir kuvvet, korkutma tezahür• 
leri göştermcye, ne hacet, samimi ve 
açık yUrekle butun sui tcfchhumle· 
ri ortadan kaldırmak mUmkundur. 
Yetcrki: sulh orzul:-rı emin ve sami· 

mi olsun. 

Almanyanın Göbbcbi bir yazı· 

'ındn diyor ki : 
- Biz size ne yaptık ? 
V c sonra ilave ediyor. 
- Az ya~ ve kebnp yedik. 

liutlarımızı takviye ettik •. 
l lcr millet sulhu ve huzuru 

llu· 

na· 

ıuınn ayni şeyi soruyor ve nyni şeyi 
yapıyor. Ve ayni şeyi sormakta ve 
yapm:ıktadn dn devam edecektir. 

Eğer bir millet kendi istiklal ve 
emniyetini temin etmek maksadiylc 
ordusu, hudutlarını takviye ediyor, 
Oiger milletlerle kuvvet birliği ya· 
Jlı,yorsa, ve bu dn bir kabahat ise 
Alınnnyıı. hunun en fena bir misali 
olmuyor mu ! .. 

Butun bn sözler , bir ~aşırtma 

hareketleri herkesin şuphe ve endi· 
şe İni mUtemndiyen gıcıklamakt::ı. mih
verin sulh isteklerine kati bir mU· 
dnfan zaviyesinden bakılmaktadır . 

Son civatası takılan makinenin 
tutaca~ istiknmetin sulh yolu oldu· 
~~nu görmek bııtun beşeriyet için 
~·ı bir tali olacaktır. Aksi takdirde 

u makinenin sulh bozarlı~a doğru 
almak ist d·~· · t'k k e 1bı ıs ı amet en sedit mu· 

h ııvemetlcre mnruz kalncnğın°1 bir da-
a . . 
I cıvata tutıunz bır hnlc geleceğini 

l c bilınck lazımdır. 
l fnsanlıj!ın huzur ve hayntil<', mil
ctlcrin İstikUl ve hurriyetleri ile oy· 

~~~nk ~olny bir şey değildir . Ye 
0 J le hır oyuna başlnnncağını da hala 

"anmıyoruz. GözUne bir znfer kesti
renlerin a;eçcccklcri yolları çok kati 

Ve. iyı hı::;ap c.dc.bilaıderi ,-arttır. 

LONDRA- MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ 

Sovyet - İngiliz itilifı 
çok yakın görülüyor 
Lord Halifaks'la Bay 

dostane 
Maiski arasında 

son derece görüşmeler oldu 

Cenevre; 22 (Radyo) - İngiliz 
Hariciye Na?ırı Cenevreye gelmiştir. 
Halifaks Paristen geçerken Fransız 
Başvekili Bay Oaladye ve hariciye 
nazırı Bay Bone ile üç saat kadar 
görüşmüştür. 

Havas ajansının Paristen bildir· 
diğine nazaran diplomatik mahafilde- ' 

ki ketumiyete ra~men umumi intiba 
Moskova ile yapılmakta olan görüş

meler neticesi hakkında oldukça nik
bindir. Bu görüşmelere Cenevrede 
devam edilecek ve Cenevrede bu gö· 
rüşmeler kati değilse bile çok faal 
bir safhaya girecektir. 

Cenevre; 22 a. a. - lngiliz mu-

KONT CiY ANONUN 
BERLiN ZiY ARETi 

Almanya - İtalya arasındaki askeri 
ittifak imza edilirken .. 

KONT CIANOYA ALMANLAR BÜYÜK VE HARARETLİ BiR HÜSNÜ 
KABUL GÖSTERDi; HITLER KONTLA RIR MÜLAKAT YAPTI 

Berlin : 22 a.a,- Alman gazete

leri Kont ciano'nun ziyaretin!' bir 
çok resim ve yazı tahsis ediyorlar. 

rahha., heyeti namına söz söylemcğc 
selahiyettar olan bir zat dün Lord 
Halifaks ile B. Maiski arasında ce
reyan eden son derece :dostane gö
rüşmeden sonra beyanatta bulunarak 
bir lngilız-Sovyet ittifakı akdi yo
lunda mühim. terakkilcr elde edilmiş 
olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, lngiliz nazırı ile Sov
vel elçisinin hükumetleri ile htişarede 
bulunmağa karnr :vermiş olduklarını 
ilave etmiştir ki, bu da cumarteı-ıi 

günü Paris'te lngilizlerle Fransızlar 
arasında yapılmış olan görüşmele . 

- k' rı mutea ıp bir uzlaşma şeklinin ile . 
- -1 - 1 rı sur~ muş o duğu nnnını tevil etmek. 

tedır. 

Halifaks ile Maiski'nin, burada 
tekrar görüşmelere başlamalarına 
medar olacak surette Londra ve Mos
kovadan süratle talimat almalarına 
pek o kadar ihtimal verilmemektcd' 
M- k 1 ır . 
. uza ere ere Lo d Halifaks'ın avde- 1 
tınden ve kabinenin çarşamba - k-. . d gun u 
ıçtımaın an sonra Londra'da devam 
olunacaktır.• 

. lngiliz ~urahhas heyeti mahafi
Jınde pek yakında bir itilaf hasıl ola
cağı kanaati vardır. 

--
Suriye ile halayın ala
kası temamen kesi/dl 

iki memleket hududu ayrıldı • 

ve hudut taşları dikildi 

Ankara : 22 .3 •3 ,. Hatay'la Suriye 
ara~ındaki hudutları tahdide memur 
komisyon işini bitirmiş, Türkçe ve 
Fransızca hazırlanan metinler dün ak 
şamTürk ve Fransız murahhasları ta. 
rafından imzalanmıştır. Albay Husnü' 

Nazilerin 
çıkardığı 

nün başkanlığındaki heyetimiz bu pr 
tokol 'arı alarak bu sabah Ankara'ya 
hareket etmişlerdir. 

Komisyon tarafından tcsbit edilen 
hudutlımn tahdit muamelesi de ikmal 
edilerek taşlar dikilmiş bulunnaktadır. 

hududda 
hadiseler ! 

Polonya 
hususta 

hükumeti 
bir nota 

dün bu 
verdi 

Polonya gümrük memurlaıı gümrük 
Karakol binalarını terkettiler 

Varşova : 22 a. a. - Şodaki ta-
rafından Danzig Ayan Meclisine. tev· 
di edilen notada Kalthoa hadısele· 
rinin mesuliyeti Oanzig makamlanna 
tahmil edilmekte ve aşağıdaki hu· 
susat bıldir.lmektedir : 

1- Polonya hükumeti , güm· 
rükler sahasındaki haklarının emri

giimrük memurlsnna karşı yapılan 
tecavüzler~ bu memurların sebebi
yet vermediği ve niimayişçilerin bir 
kısmının polis üniformasını taşıdık
lan görüldüğü kaydedilmektedir. 

Montah gazetesi yazı}Or : 

Ağaoğlu Ahmet 
' vaki yoliyle tehdit edilmesini kabul , 

edemez. j 

Polonyalı gümrük memurları bi
nayı terketmek mecburiyetinde kal· 
dıklarından vazifelerini yapamıyacak 
bir hale gelmişlndir . 

Kont Clano 

Büyük bir mütefekkir 
büyük bir İnsan kaybettik 1 

1 Ga·' t · · · · 1 ' .. e eınııın ıntışar etmedigi - -
1 lerde büyiik mütefekkirin acı ~l~n 
1 h b · . 1 o um 
1 a crını a dık. 

ı Uzun y.ıll.ar, bilhassa Türk milli
yet pcrverlıgı sahesinde fikir ve k • 

ı lemlerile Türk ~ocuklarına öncülü~ 
yııpıııış. olan. \'e bütün hayatı başdan 
başa bır fazılet çerçevesi içinde e 
h~yırlı ın~c_:1d~lele!le_ dol.u olan Ağ'~ 1 

luğun işgalidir. demokrasilerde Ver ot.hınun olumu furkıye ıçin büyük bir 
acıdır. 

say diktasını tekrar tesis için çen- ' o h 
il a çok genç yaşında çarlık 

2- Polonya hükumeti, mücrimler•-------------
hakkında tahkikat yapılmasını ve i 

neticenin bildirilmesini talep eder · 
3_ Polonya hükumetı, Leh_ güm-

rük müfettişlerinin oturduğu bı~ada 
yapılan tahribat için zarar ve zıyan 

talep edeı . 
4- Danzigdeki Polonyalılaıın ve 

Polon,,a memurlarının mükerreren 
tecavGzlere maruz kalmaları karşı 
sında Polonya hükumeti ser.best ş~· 
hirde intizamı ve Leh hah•~nın. '".e 

. . . temın ıçın 
memurlarının emnıyetını .. 
Danzig Ayan meclisinın kendıs_ıne ne 
gibi teminat verebileceğini tasrıh ı·den 
açık ve kat! bir beyanname verme· 

sini talep eder . , . 
Notads Kalthoa dakı Polonyalı 

ispanyadan 

Gönüllüler 
dönüyorlar 
Roma: 22 (Radyo) - dün bin· 

ltalyan gönüllüsü lspanpdan ltalya 

ya avdet etmiştir. 
Berlin: 22 (Radyo) ispanyada 

bulunmakta olan Alman Jejiyonu 
24,25 ve 26 mayısta Almanyaya 
avdet edecektir. 

Alman·ltalyan ittifak paktile av 
rupanın harp sonrası tarihinin dör. 
düncü devresine giriyor Fon ribben 
trop'un Roma'da. Hitlerin batı hu 
cutlarını trf tişi sırasinda, Duçenin 
piemont'da ve Cianonu~ şimdi Ber· 
tinde topladığı alkış ve haklarında ya 
pılan tezahürler, Alman ve İtalyan 
milletleririn mazi ile alakayı tema
men kesen bir politika takibetmek 
hususundaki kati arzularını göster. 

mektedir. bu milletler mukadderat
larını istikbal kanunlarına göre hal 
le,nek istiyorlar. harp sonrasının ilk 
devresi Versay diktası idi. ikinci dev 
resi avrupa demokrasileri diktatör· 
lüğünün takviyesile geçdi. üçüncü 
Sar'ın ilhakından bohemya ve mo 
ravyanın himayesine kadar Vcrsay 
sisteminden kurtuımaklığımız teşkil 
eder ltalyada ayni devrenin vasfı, sak 
siyonlara karşı muvaffakiyctli müda 
faa, Habcşistanın fethi ve Arnavut· 

berleme politika5ına her gün biraz Ru~y<:sıııda, ırkdaşlarına reva görülen 
daha kuvvet vermtktedirler. zulumlere tahammül edemiyerek ayak- ----------------~--

Dördüncü devrenin mümeyiz Vas lanwısını ve bu yüzden memleketini ------------

Fransız hariciye nazırı 

Bone'nin nutku 

Bonne Fransanın sulh 
arzusunu dün bir defa 

daha tekrarladı 

Paris: 22 ( Radyo ) - Fransız 

hariciye nazırı Bay Bonne muhalif
ler birliği kongresinde bir nutuk 

söylemıştir. Bu nutkunda umumi 
sulh siyasetine temas eden nazır, 
Fransanın 1914 de oldu~u gibi mil
li şcrrf dahilinde bugün de sulh 
iıtediğini beyan ettiktdn sonra bü. 
tün milletlerin yarın için endişeler 
doğuran cebir ve şiddet hare'..:etle· 
rinin birbirini takibetmesi karşısında 
Fransanıo aldıtı tedbirlerden bah 
setmiş ve Fransız hududlarının detiş· 
mez olduğunu bır defa d&ha tebarüz 

etiirmışlır. 

fı, bütün avrupa davasını miid"faa İ t~ıkc-~eıck Avı~~ya .~açmış avrupa• 1 BAŞ ŞEHl.RDE KOŞULAR 
e .. Jerı alman ve ltalyan milletlerinin ı' d~. y~ksek t<lhsılını bıtırdikden sonra 

d 
Turkı.yeye dönmüş. hüı iyet ınu"ca-

ığcr rnilltleri tabii haline gdirme:<.-e d 1 T ı; c esme, ürkcülük ceryanlarına i-
d.rgil avr~~aya Aza~ı~. ekon~nıik in· j ı ışn~ iş \ ~ bu hususda çetin akibetı!ı ıe 
kışaf temınınl! ve butun ııııllttlerin , boğuşmuşdur. 
hakiki huriyetlerini gararıti etmeğe ! ifade bilhassa milliyelcilik cerya 
matuf faaliyetleri olacaktır. 1 ların:n tar_ihi ~~~bit olunurken A~aoğ-n 

Bcrlin: 22 (Ra.Iyo) Pa . H tler l lun~n_,şn l~~ıyelını bariz birşekilde görece 

b 
.. K } 1 1-:sınız, Zıya Gokalp Akçora N . 

ugun ont Cianoyu kehul etmiş ve Asım, aibi büyük m'll: t ' ecıp b' .. 
1 

• o ı ıye perv~rlerden 
u~un ır mu akat yap:nıştır. kabülJe sonra Ağaoğlunuda kayıp edişimiz 
Rıbbentropda hazır bulucmuşdur. j aramızda büyük bir boşluk vücüda ge 

Milletler cemiyeti 
dün toplandı 

tirmişdir. 

O son günlerine kadar fikir haya 
tınian mücadelelerinden ayrılmamışdı 
onun düı üst mücadelelerindeki sarp 
yalnız hakikat ve fazilete dayanarak 
karekteri Türk çocukları için daima 

1 bir örııek tir. 
t Oııun bütün ve mücadelesindeki 

Cen~vre.' 22 (Radyo) - Millet · degcrleıe, faıiletli hayatına daima 
ler Cemıyetı bugün ilk içtimaını vefakarlığıınııı i'Österecgiz. tan 
Bay Maiskini riyasetinde yapmıştır. 1 n.d3~ güzide insan için mağferetler 

dılerız. 

1 
Gafenko 
haziranda 

dokuz 
geliyor 

Ankara; 22 lTelcforıla) - Ro 
men hariciye nazırı Bay Kafenko· 
nun 9 haziranda Ankarayı ziyareti 
muhtemeldır. 

Bulğar ünüve· sitelileri 
bir şenlik yapdı 

Sofya : 22 (Radyo) - Ünüvcr. 
sitelilerin şenliği pek hararetli geç
mişdir. Ünüversite direktörü Stamiç 
b_u münasibetle bir nutuk söylemiş, 
zıyafctler ve operada bir temsı'I •
1 

• ve 
rı mışlır. 

Anl;arada /:o§ulardarı bir erıstt>11tarıt" 

• muhabirimizden ) - İlkbahar at yarışlarının 
Ankara : _22 (. Hudsusı da dün yapıldı. 19 Mayıs stadyomunda yapı· 

- - - - ehır hıpo romun uçuncusu ş _ _ Vefa maçı seyircilerinin de yarışlara yetişebilmele-
lac.\k Ankarngucu -, t l6 !iO da başlandı. Bununla beraber daha maç 
~ . . . · koşu ara saa ' . 
rını temın ıçın ri bir hayli kalabalık olmuştu· 
bitmeden evvel yarış ye 

. . T bahisler günün en çok at iştirak eden ve en karışık iki 
Çıfl~ ve. ıkı ~ nulduğu için herkes alacağı bileti uzun uzadıya düşünüp 

koşu!;U uzerıne o . dı ordu 
danış!ıktan sonra tesbıt e y .' • . 

d bilhassa bir noktayı ışaret etmek ıstcrız : at yarışlarında bizden 
çok ~~~~eaolan memleketlerde mesela Fransa ' da halen çiftcbahis kaldırıl. 
mıştır. İkilibahis de yediden az l\lın .işt~rak etliği koşulara konulmaktadır. 
Buna da sebep kayıbı asgari hadde ındırmck ve halkın koşulardan gayri· 

memnun ayrılmasına:mani olmaktadır. Müşterekbahis büyük bir para verdiği 
zameın kaybedenlerin miktarı kazananlera nisbct edilmiyecek kadar çok 
olur. 

Mu..,tcrck bahis her tarafa kumar tclald i cdilmiycn bir oyun olduğu için 
~arı zdr.uınct oldca\. bir ..,ckıldc tc.rtıp ı.tmd. ld .. ımdır 



Adana' daki Adliye bi
nası ne haldedir? 

r-Ş-e-~ -h-·ü-r __ h_a--lb-e-~-r-0 e-r-n--1 
, ........................................................... ,. 

Bu yazıyı okudukça an)aşılaca 
ğı imkanını bile düşünmeden he· 
men tavzih etmeliyiz ki, halinden 
şikayet edilen adliyemizden kasdı 
mız adliye binası, mahkeme salon· 
ları, icra koridorları, odaları ve ili· 
hiri ... dir. 

Sualimizden kim!enin bir şey an 
lamıyacağı korkusu yüzünden ad. 
liye sarayı yerine adliye dairesi ve 
yahut sadece mahkeme, nerededir? 
sualini tercihen sorarsanız alacağı· 

nız cevap, cevap değil bir sualdir; 
hemen o size sorar; hangi mahke
me veya l daireyi ·soruyorsunuz? 
Çünkü hukuk mahkemesi ile sulh 
cezalar ve bir kısım kal'm odaları 
bir binada, asliye ceza ve ağır ce· 
ıalarla müddeiumumilik başka bir 
biMda, kadastro mahkemesi ve ic· 
ra dairesi başka başka yerlerde, 
Artık adliye dairesini aramaktaıt 
vaz geç'fsiniz, işinizin bulundutu 
ytri bilmeniz icap rdrcektir ki; o ye· 
rin hangi binada olduğunu sorup 
do~ruca oraya gidebilcsiniz, aksi 
takdirde Binadan binaya kaı:udan 
kapuya koşarsmız.j 

Hepinizin bu saydığımız yer]er· 
de az veya çok işiniz dolayısile kı 

1 

sa veya uzun bir müddet bulunmuş 
olacağınızı hesaba katmakla bera· 
ber şu daiıtlerde sizinle birlikle iki 
saatlik zamanı işgal edec'k bu me· 
safeyi beş dakika içinde bir kere 
daha dolaşalım; bu yolculuk, hali· 
mizi bilmiyenlere veya ihtimal ver 
meyenlere dert yanmamıza vesile 
olursa tekrar hep birlikte yine bir 
gezinti yaparız. 

Yaz ve kış başka başka husu 
siyetler taşıyan bu yerlerde umumi 
ve müşterek noktalardaki müşahe 

delerimizle yürüdüğümüze işaret et· 
mek isteriz. 

Hububat pazarı denilen toprak 
zeminli gtniş bir meydanlıkta uzak· 
tan bakınca bu meydanlıkla alaka· 
dar olduğu hissini veren 10- 20 
metro aralıkh iki bina vardır. Res
mi günlerde yalmz birinde bir bay 
rak asılı olan ve birinin altı buğday 
v d na n l aı o]cu~u üstünd~ ca· 
lışanları grçen yaz buğday biti is 
tila ettiğind,n anlaşılan bu binala· 
rın u u'den olen levhası olmadığı 
içinsize tanıtayım; bu iki bina da 

. adliye dairesidir. 

mahkeme salonuna .canınızı atmak, 
orada rahat geniş bir yer bulacağı
nızı ümit ederek ve belki de rahat j 
dinle~·ici kanepelerine oturacağınızı 
umarak lmaz daha canınızı dişinize 
alırsınız, biraz evvel }aptığınız ame. 
liyeyi tekı ar ederek bir kapının ö· 
nüne kendinizi sürükletirsiniz. Gel· 
diğiniz kapıdan salona gireceğinizi 
zannedersiniz ve kendinizi bir defa 
yoklıyarak adımınızı atarsmız. He· 
man mübaşirin kucağına düşersiniz, 1 

m'ğer siz mahkeme salonu diye ha
kimin odasına girmişsiniz, fakat hay. 
ret edersiniz; burada muhakeme var, 
davacılar ve davalılar karşı karşıya, 
hakim önlerinde. Evet mubakeme 
var; işi anlıyorsunuz mahkeme salo
nu denilen yer hakimlerin odası 
imiş, hakimlerin odası da mahkema 
salonu imiş. 

Samiin olarak iki kişi görmezsi· 
niz, eğer mevsim kış ise kapılar ka 
pandığı için içerde J.ikitn ile taraf 
lardan başka kim.se bulamazsınız 

' 
herkes mahkemenin gizli olmadığını 
biliyorlar fak at nereye gideceklerdi 
ve nasıl dinliytceklerdi; bunu bilmi 
yorlardı. 

Hakimler, gizli muhakeme yap
mıyorlardı; muhakemenin aleni oldu. 
ğunu ~söylüyorlardı, tatbik sahası 
bulamadıklarından üzülüyorlardı. A· 
vukatlar, alenl mürafaada bulunduk· 

Greko Romen birin
cilik müsabakaları 

Şehrimiz 
merkezi 

grup 
oldu 

Ankaraya yedi kişilik 
bir ekip gönderiyor 

Beden terbiyesi Genel direktör. 
lüğü tarafından tertip edilen Gre· 
ko Romen güreş biı incilikleri 27 
ve 28 Mayıs tarihlerinde Ankara· 
da yapılacaktır. Seyhan bölgesi bu 
güreşlere iştirak edecektir. Ve Sey. 
han bölgesi grup merkezi olarak 
seçilmiştir. 

Seyhan grubuna, fçel vilayeti 
güıeşçileri 23 mayıs günü gele· 
cekJer ve Adana şehir stadyomun 
da Seyhan ve İçel böli'eleri, yer 
!erinde seçilen ve sikletferinde bi
rincilik almış ;güreşçilerle güreşe· 

ceklcrdir. Bu güreşler neticesinde 
birincilik kazanan yedi kişiden tam 
kaörolu bir güreş ekibi teşkil edi· 
Ierck "Seyhan grubu şampiyon ta 
kımı,, adile ve Seyhan güreş ajanı 

ile birlikte 24 mayısta Ankaraya 
hareket edecektir. Güreşçilerimize 

muvaff akiyet temenni ederiz, 

larını unutmuşlardı; aleniyet zabıt· Jimenin bütün kuvvetile acıklıdır. 
nameden başka yerde yoktu. Yukarıda gördügunüzden fazla 

Daha gideceğiniz yerler olduğu burada basıklık, rutubet ve pis koku 
için v~ zaten burada bir şeyler gör· .. duyarsınız, burada işi olanların ta· 
meniz ve öğrenmeniz kabil olmadığı hammülüne ve tabii d .. ba ziyade ha· 
için bir evvelki ameliyeleri tekrarlı· kimin ferağatine hayretle ve takdirle 
yarak geri dönersiniı. Birer birer bakarsınız. 
indiğimiz merdiven1erin altından icra dairesine yirmi dakikadan 
sesler geldiğinden şaşırırsınız, ba- sonra varabilirsiniz buralara çok u-
samaklar bitince meraklanır merdi· zakdır ve görduklerinizden fazla ola 
venin altına bakmak istersiniz, bir rak eski eşya mecmuası müşahede 
~ey göremezsiniz; fakat, önünde si· edersinir. 
lihlı jandarmaların bulunuşundan işi Dersinizki, bundan en çok mü· 
anlarsınız. Biraz daha eğilirsiniz yine teessir olan arada çalışanlar. işi ola-
bir şey göremezsiniz ve acaba bu nlar; hakimler, avu1catlar, iş sahiple 
insanlar nerededir? diye acı acı su ri eger böyle olsaydı üzerinde du 
aller sorarak öteki binaya gidersi rulacak meselenin ehemmiyeti bü-
niz. yük olmazdı, takdir edersinizki bü ı 

Orada da ayni şeyleri·görürsünüz yük bir şehir le kötü ve dört parça 
1 

hakim odasında mahkeme yapıyor binada inkila 'ıın baş koruyucularının ı 
odasında taraflardan başka kimse bulunmasından, ğayri müsait şutlar 
bulunmuyor. mahkeme dinlenemiyor altında çalışmasından; kanunların 
aleniytt ten inatından adalet fılen hakkıle tatbik eJtlmesinden daha zi 
mahrum kalıyor. yade ve en evvela inkilap müeessir 

" Mahkeme salonlarinda avukat olur, Türk ferdleri hakim olsun, avu 
ların oturmasına mahsus bir yer ay. kat. olsun, iş sahibi olsun vazife açıl 
rılır"diye yazıj kanunun maddesile dığızem ın nerede olursa dur amaya· 
deıil avukatlara bazan taraflara bile cak kadar meziyetlidir, ferağatlidir, 
kafi gelmeyen bu salonda" muhake enerjiktir. bu vasıflar onların daha 

İdman Yurdu 
Seyhan maçı 

İdman yurdu 0-2 gali
biyet kazandı 

Pazar günü öğleden sonra Şehir 
Stadyomunda, şehrimiz idman yurdu~ 
ile Seyhan Adanaspor kulüpleri 
arasında yapılan futbol maçı pek 
hararetli olmuş ve kalabalık bir 
seyirci kütlesi toplamıştır. Maç 2-0 
idman yurdu lehine neticelenmiştir. 

Yeni meyveler 

Erik ve yenidünyadan sonra ki· 
raz da çıktı ve piyasada bollandı. 
Piyasadaki kirazlar Sapancadan 
gelmekte ve kilosu 30 kuruştan 

satılmaktadır. Bu hafta içinde daha 
bollanacağı ve ucuzlıyacağı şüphe. 

sizdir. Yenidünyanın kilosu da 10 
kuruşa kadar düşmüştür, 

ŞEHiRDE HAVA 

SICAK 26,7 DERECE 

Şehrimizde dün en çok sıcak 
26,7 dereceyi bulmuştu. Hava rüz
garlı, gök yüzü açıktı ufuklar kesif 
sisli idi. 

buyursa ona şu iki cevabı verebi· 
lir siniz.· 

1- Bu tarzı beyan basma kalıp 

bir t'nkit ve itiraz usulüdür . Me 
sele ile yakından alakadar olmak 
istenmediğine delalet eder. işi baş · 
tan savmak istemektir deriz • Çün· 
kü , bu kokmuş tabirli tekerleme 
ile hakikati giılemek istiycnunuz • 
Mazruf dediğiniz iç kuvvetin mü· 
kemmeltiğini muhafaza edecek şey 
zarf denilen kap değilmidır ? Kafi 
GörJü~ünüz elemını zarf sızlık, kap 
sızlık yüzünden daima tehlikeye 
maruz bırakmış olmazmıyız? Ôyleya 
kötü, gayri sıhhi, dar bir yerde ça
lışan mükemmel bir kuvvetin ka· 
biliyetini kaybederek durgunlaşma
sı, zayıflaması , hassasiyetini kay· 
betmesi ve nihayet durması müm 
kün ve hem de muhakkak değil· 

midir ? 
2- Adalet cihazı mükemme1dir . 

Ü'la ehemmiyet azami derecede 
verilmiştir. Bu cihazı yerleştirecek 

İlk tedrisat müfettişlerinin 
seyahat yevmiyeleri 

Öğrendiğimize göre , maaşları 
3500 ve daha fazla veya 3500 ku· 
ruştan az olan ilk m~ktep Müfet
tişlerine mmtakaları dışında vazife 
ile seyahatlerinde verilecek seyahat 
ve ikamet yevmiyelerinde bazı ma
hallerce tereddüt edildiği anlaşıl

mıştır. 

Maliye Vekaletinin yaptığı bir 
tamime göre, maaşları 3500 ve da· 
ha fazla olanlara 939 numaralı ka· 
nuna göre seyahat ve ikamet yev 
miyesi verilecek, maaşları 3500 ku · 

1 ruştan az olan ilk tedrisat müfet . 
tişlerine ise 150 kuıuş seyahat , 1 
225 kuruş ikamet yevmiyesi verile
cektir • 

Bir gardenparti veriliyor 

Beden terbiyesi Seyhan teşkili 
tının kardenpartisi 27 mayıs ak· 
şamı Atatürk parkında verilecek· 
tir. Bu eğlence için şimdiden hazır 
lıklara başlanmıştır. 

Orman müdürü 

Seyhan vilayeti yeni orman çe
virge müdürü Day Frad Evren dün 
vazifesin.e başlamıştır • Muvaffakı
yetler dileriz • 

Bir nehir 
kazasında 

Beşgişi öldü 

Malatya: 21 - Frat nehri üze i 
rin fe bir sahilden diğer sahile halkı 
nakletmekte bulunan yolcu kayığı j 
suyun ccryanına kapılarak Herdi köp 
rüsüne kadar sürüklenmiş ve orada 1 

köprünün ayağına çarparak parça· 1 
lanmışdır. bu esnade kayığın içinde 
bulunan sekiz kişi suye dökülmüştur J 

bunlardan anc 'k Ü~ gişi kurtulmağa · 
muvaffak olabilmiş diger bt"ş gişi ! 

boğulmuşdur. 

Atinedeki İngiliz heyeti 

Atine: 22 (Radyo) - Burada 
bulunmakta olan logiliz ticaret he 
yeti ikametini temdid etmiştir. 

TIBBI MESELER 

Gribe karşı bir se 
rom bulundu 

M oskovadaki Sovyetler ~ 
liği tecrübevi Tababet eııı 
titüsü Virüsler şubesi şı 

Profesör A. Smorodintzev griP 
karşı bir serom bulmuştur: 

Bu antigrip serom, uzun ıniİ 
det, derisinin altına epidemik t1' 
mikıobu enerjeksiyonlan yapılan~ 
lardan alınmaktadır. Bu serotıı" 
toplanan muazzam mikdardaki t• 
haffuz maddeleri, grip virüsünü 
göremez bir hale sokmaktadır. , 

Bu serom, evvela hayvanlar 11 

rinde, bilahare de bizzat kendi il 
tekleriyle enstitüde çalışan ilirn 
damları ve yüksek tıp mektebi ı• 
lebesi üzerinde kullanılmış ve te< 
rübe eClilmiştir. Bu serom, hususi ~ 
ilet ve vasıtas\yle, gayet [ince lO 

halinde ağızdan ve burundan çek 
mek suretiyle istimal olunmakl' 
dır. 

Bu senenin şubat ayı içinde, {t 

na havalar kuvvetli bir grip salgıd 
na :ebe1Jiyet vermişti Profe.S 
Smorodintzev, bu esnada seroınıı' 
geniş mikyasta kullanabilmiştir. ~ 
tice de çok iyi çıkmış ve bu ser 
mu koklıyanlar arasında grip, kJ 
la°'ıyanlar.1 nisbetle on defa d•b 
az tahribat yapmıştır. Koklamı)'• 
!arda on grip vakasına muk•~ 
koklamıyanlarda anca le bir vakıa ~ 
dolunmuştur. 

Prof tsör, grip ile mücadele 5' 
basındaki tecrübelerine devaın el 

mektedir. 

~ 
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TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYÔ: 
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ANKARA RADYOSU 
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12.30 Program . 
12.35 Türk müziği ( Pi. ) 

13.00 Memleket saat ayarı, aJ' 
ve meteoroloji haberleri. f 

13.35 Müzik (Hafif müzik -
13.45 - 14 Konuşma (Kadı11 

ati) : Ev hayatına dair) 
18 30 Program. 
18.35 Müzik (Koro cscrlcrf 

Pi) 
. 19.00 Konuşma (Hambuıg, b• 

cılık sergisi hakkında) 
1 

19.15 Türk müziği (Fasıl 11cY 
20.00 Memleket saat ayarı , 11! 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Tiirk müziği (Sat. eser 

ve taksimler) 

Demek istiyorum ki, bu binalar 
da kanun tatbik ve icabında vaz 
eden hak ve adalet tevzi eden, ih· 
tilafları halleden, hak alan, hak ve. 
ren masumi, ~mçlu)u arayan, bulan. 
ölüm cezası \:eren, infaz eden bir 
heyetler mecmuası iş başındadırJar. 
Bu binaların dışından bakınca ve 
içindekilerin kim olduğunu da öA're· 
nince üzülürsünüz ve merak edip i· 
çeri girersiniz. 

me; hakim tarafından yalınızca görü müs;ıit şartlar altında yaşamalarını ı 

1 
bir yer lazımdır. iyi işlemesi için de 
bu şarttır. Zarfa , mazruftan fazla 
ehemmiyet atfedilmelidir iddiası 
yoklur. istenen cihaz.ı verilen ehem. 
miyetin ihmal edilen zarfta da ve· 
rilnıeınesi için cihaz kafidir 1 demek 
kafi değildir. 

lür" müşahedesini veren fiih vıtziyet düşünmiye mani dt'gildir, hem m:mi 

Neşriyat sergisi daha 
bir haf ta açıktır ' 20 35 Türk mÜ7.İA"i 1 - 6 , 

şenin bestenigar Ş. : (Her zanııı11 

Düsünüyoruz ki, böyle bir ziya 
rette Bay filanı görmek arzusunda 
değiliz. Büyük bir koridor ararız ve 
sonra da malıkeme salonlarına dal· 
mak isteriz. 

ırasında ne azim bir tezad bulun değildir. hemde daha müsait ve da· 
duğunu görerek düşünürsünüz. ha mükemmel l çalışmayı icap etti 

1 

Aynişeyleri göreceginizi biJdigi recek derecede yüksektir, 
niz halde kadastro mahkemesinden Bir kimse karşımıza ç•kipt es· 
icra dairesine gidelim dersiniz ve gi ki bir tabi le zarfa degil mazrufa ya 
dersıniz; ni tışr degil içe eh•mmiyet verilme 

Kadastra mahkemesi; ttşkilatı lidir dese ve hunu adliye binasına 
hepsi bir odadan ibarettir. hakimi, tatbik ederek binaya degil içindeki 
katibi, salonu aradadır. ve hali; ke· elemana ehemmiyet vermek kafidir 

Hülasa edelim ve sözümüzü bir 
netciey~ bağlayalım . Kimsenin la· 
k1yd kalmayacağı bu mesele üze
rinde hassasiyet gösterilmesini bek· 
liyoıuz:. 

Bir davacı 

Ankara : 22 (Telefonla) - Açı · ' 
lan neşriyat sergisinin dün akş~m ka 
panması kararlaşmışdı. halbuki bu 
sergi fevkal'ade rağbet görmu~ ve 
yapılan mürecdatlar üurine maarif 
v.:kafeti serğiyi bir hafta daha tem 1 

did ederek 29 M.ıyıs puırtesi günü 
kapamağa karar v~rınişdir. ı 

de hayali) 2 - Sclahattin Pinar1
11 

Ş. : (Aşkmln sürünsenm) 3 - ; 
,, .. : _(Seviyordum onu r~hl.l(S 
4 - Faız Kapancının ,, ,, · ~ 

lüm sırma .. ) 5 - Saadettin !<11~ 
ğın, türkü: (San kurdele) 6 -
türküsü : (Karanfil oylum oyıııııı) 

21.00 Konuşma 
rt1tı 

21 .15 Esham, tahvilat , ı<a tl 
nukut ve Z•raat borsası (rif' 

Buradanea~d~ını~bu~~unu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~.M, 

.. 1 k d b GUN N A 'k d k' .. K a n a d a na kadar lngilizlerin taarruzlatına ne de dalacak salon. Yalnız hem de 1 _ O l lngiltere kralı Şimali 
21.25 Neşeli plakldr - R· ır 
21.30 Müzik (Radro orı.e:~ 

- Şef : Praetorius ) 1 - G~~!) 
Mottl Balet-Süiti a) Entrod' 

cum e apısın an girer girmez ir MEVZUU men a a ı mus 
adım dahi serbest yürüm'k imki- t~mlekeler konfede· mukavemet ettiler. 
nını bulamadan halkın, mahkeme rasyonu olan Kanada'ya gitti. Bu Alr gai, lento b) Lento (Reig'e~ıe 

ger G'!istcr) c) Musettc, An~~~ 
Afr gai, Sicillitnnc 2 - "'

1 
of 

Haydn - Senfoni Do m'ljör, 
00 

müşterilerinin içinde kendinizi kay döminyon dokuz eyalete ayrılmış 
bedersiniz. · Ya orada, olduğunuz tır • 
yerde sıkışıp kalacaksınız yahut da Yeni - lskoçya, Yeni - Burun 
ve eter kuvvetli iseniz lcişeden bi· svik, Kebek, Ontario, Mamitoba, 
Jet alıyormuşsunuz gibi ite kaka e. Britanik Kolombiası, Prens - Edu. 
zilerek hüzülerek, koklayarak ko· ar adası, Alberte, Saskaçevan. 
kutarak ve kalebeliğin sevk ve ida. Bunlardan maada iki atazi: Yu 
resine tabi olarak bir yere götürü· kon ve Şimali - Garbi. 
Jürsünüz. Mesehası 9. 600. 000 kilometre 

Bu mJtnzaranın "yaza ve kışa ve murabbaıdır. Nufusu 10 milyondur. 
şiddetlerine göre .değişecek şekil· Lisan fngilizce ise de bir çok Fran-
lerini • hayalinizde canlandırabilirsi sızca konuşanlar da vardır. 
niz. Federasyon mr.rkezi Ottava,dır. 

Meraklısınız; bunlara rağmen 

Kanada'nın ormanları ve gölleri 
meşhurdur. Kereste sanayii il~rle

miştir. Avcılığı da birinci derecece 
dir. iyi kürk çıkar. Hububat ihraç e 
dilir. Bakır, kalay, demir, nikel ma • 
dr.nleri başlıca gelirini teşkil eder. 

Keşfi ve tarihi: 

Kanada, 1497 de Cabot 
tarafından görüldü: 1524 ve 1543 
de Verazzano ve Jacques Carrier 
tarafından keşfedildi. On yedinci as · 
rın ortalarına dogru keşfedil~n sa
halar genişledi. 

ÇQ 

Ormanlı mıntakalar ke.sif oldu· 
ğu için müşkülat çekiliyordu. On 
dokuzuncu asirda ilmi kt'şfiyata baş 
landı. 

Fransa o tarihte buraya muave 
neti kestiği İçin "Yeni - Fransa,, 
müstemlekecileri Yedi sene muha· 
rebesinden sonra mağlup oldular. 
1763 de Paris muahedesile Kanada 
da İngiliz hakimiyeti tamndı. O ta · 
rihten itibaren Kanada'dıtki Fransız 
lar da yeni hükumete sadakat gös
terdiler. Ancak kısmi isyan]ar ol
du. 

Nr .3 a) Allegro spritodo b) :ıı'' 
un koco adagio c) Final, 1lf 
Vıbacc Assai. 3 - Kurt Atl~J 
- ''Yaz gecesi dansl.ır, , , oP· ~·' 
Akşam b) Halk bahçesinde ~·ı:'' 
Reznicek: ''Donna Diana,, oP 
dan uvertür. 

1 
rı 

r ~ 
22,30 Müzik ( Opera aY8 

Pi.) . .,.e 
23.00 Son ajan lıaLerJer• 

rınki program. "' 
23,15 - 25 Muzik (Cıııb' 

---~-----~-!""'!ııım!!"!!l'lll-""9!ııınr:~...; Pi.) 

Yukarıda ismi geçen Jacques 

Dartier 1535 den itibaren, Kanada 

yı Fransaya bağladı. Falcat mem• 

Jeketin mlistemlekeleşmcsi on yedin· 

ci asrın iptidalarında başladı. 1608 
de Kebek teessüs etti. Sen Loran 

ovasında Yeni - Fransa kuruldu. 

Buralılar on sekizinci asrın ortaları· 
3 t $ 

Kanada, büyük harbe, pek faal 

bir surette iştirak eden askerler 

göndermiştir. 
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C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : 
____ , Seyhan vilayeti daimi En

MUHTEREM A HA HAL INA 
Mayısın 17 inci Çarşamba gUnU intihabı yapılacak Belediye mecllsl için C. H. Partisince 

narnı:et11klerı kabuC edilmiş olan zevatm lslmlerlnl havi llsteyl nan ediyorum. 
p Muhterem Adana hemşerllerlmln reylerlnl namzetlerlmlze vermek auretlla tarihi bUyUk 
d~rUrnıze ve onun lnklUlp ve lnkl,af haraketlerln• baj)lıhk göstereceğinden emin olarak ken-
lerıne muvaffaklyet ve refah dllerım. 

Asli aza namzetleri Yedek aza namzetleri 
1 - Coşkun Güven· Matbaacı 
2 - Ziya Akverdi. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çıfçi 
5 - Recai Tarımer. Çifçi 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Doktoru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 - Hakkı Salıh Bosna. fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 - Basri Arsoy. Eczacı 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru 
12 - Fazlı Meto. Çifçi 
13 - Hazım Savcı. Çifçi 
14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Macit Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri Ramıızan oğlu. Çiftçi 
17 - Ali Naim Ôzgener. Doktor 
18 - Rifat Yaveroğlu. Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Ôperatör 
22 - Mahmut Barlııs. Matbaacı 

23 - Nihat Oral. Çiftçi 
24 -· Mustafa Rifat Gülek. Eczacı ve kimyager 
25 - Mahmut Kıb"roğlu. Çiftçi 
26 - Müvveddet Altıkulaç. 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi 
28 - Hulüsi Akdağ. Çiftçi 
29 - Sekip Beriker. A. E. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Ziya Kurttepeli. Manifatura Tüccarı 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çiftçi 

Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 
Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yurtcıı. C. H. P. Ka. L. amiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 
Hamdi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. Avukat 
Arif Cemal Akın. Fort acentası Müdürü 
Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sepici. Çifçi 

. Ekrem Baltacı. Doktor 
Ali Saraçoğfo. Tüccar 
Abdullah Turkucü. Avukat 
Ekrem Müftüoğlu. Çiftçi 
Ahmet Rıza fşçen. Eczacı 
Cabbar Çvnkayn. Kasap 
Tevfik genç: Mütaahhit 
Nabi Meneıncncioğfo. Çiftçi 
Süleyman Fikri Ôzerdil. Tüccar 
Ali bindebir. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Kaır.il Tugay. Çıftçi 

Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hadi Kipcr. Dr. Ôperatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 
Mahmut Ôzeıgin. füccar 
Cevdet Çamurdan. Tüccar 
Ali Karabucak. Fabrikatör 
Salih Dıblan, Doktor 

1 

cümeninden : 
1- Açık eksiltmeye konulan 

(5581) lira bedeli keşifli Bahçe Kay 
makam evi inşaatına istekli çıkma· 
dığmdan münakasa müddeti 939 
senesi Mayısının 29 uncu Pazaı tesi 
günü saat (11) re kadar uzatılmış· 
tır. 10649 

' 

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yerde ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruş:t satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satm~k isteyen buz bayileri hak· 
kında takibatta bulunulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü. 
racaat etmeleriııi sayın halkımızın 
menfaatleri icabından olduğunu bir 
kere dcsha ilan ederim. 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

2-20 10642 ---
Kiralık ev ve bağ 

, Avukat Hüsnü Ôzbey istasyo 
· d k" n cıvarın a ı bağını mükemmel bina· 

siyle beraber kiraya vermek isti 
yor. isteyenlerin hükumet civarın 
daki yazıhanesine müracaatları. 

10647 

Zayi tasdikname 

. 

32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 
33 - Rasih Ôzgen, Diş Doktoru 

St!) harı 

Memduh Çelik, Çiftçi 
Rahmi Nihat Aysen, l inci Noter 

1 <Llisi ve l'. il. P. Seyharı /Lyörıkurul /Ja~kanı 

R. ÇEV 1 K 

Adana Orta mektebinin ikinci 
sınıfından 935 de aldığım tasdik
namr.mi kaybettim. Y t'nİsini alaca- ı 
ğımdan eskisinin hükmü olmad ğ 
' I"' <l • 1 ını 
ı an e f"rım . ı 0646 

Belediye İntihap Encümeni Riya 
setinden: 
Muayyeıı zaman içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının reyleri 

ni kullanmadıkları görüldüğünden evvelce 17-Mayıs çarşamba günü sa· 
at on sekizde nihayet bulacağı ilan edilen Belediye intihabrııın belediye 

kan:munuo 41 inci mıdJesi muci'>ince bir hafta müddetle temdidine ka 
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde nihayet bula
Cilktır. K !;mi tatil gü 1leri olan 19,20 ve 21 mayıs günleri İntıh1p yapıl· 

mayacaktır. Evvelce ilan edilmiş olduğu gibi rey atına sııatları salıahın 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

•1 8 10633 

TAN SiNEMASINDA 
Bu Akşam 

K17gın Arabistan Çöllerinde intikamın çıldırllığı Ôliinıün saıstığı, 
Çete baskınlarının titrettiii insanların korkunç 

maceralarını canlandıran ve 

Jeak Holt ' ın 
Büyük Temsili 

Vatansızlar Cehennemi 
Baştan Başa Aşk, Kin. ihtiras~ ve .. Ha~ikul~de 

savaşlaı la dolu E'llsalsiz Şark f ıl~ını g~slerıyor. 
Kuvvetle oynanmış n p.:k heyecanlı bır şekılde yaratılmı~ 

Mükemmel Bir Şdheser 

PROGRAMA ILA VE TEN: 

Güzel MIKi MA VZ 
1065'~ 

Dr. Muzaff r Lokman 

Sarıyakup mahallesinden 
Sabri oğlu Ziya Kumsal 

BOtOn resimleriniz 

böyle olur 

o 

('. 

-~ "' . , 
' 

"KOOAK VERi KROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

' Güzel, net ve detaylı resim y4\ • 

• Muvaffak olacağınızı hi~ ümit etmediğiniz bir zaman 
11 VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları ~".,. 
"VERIKROM" aynen çeker t .. "'. · 

• ~ \- ~s; ~" 
Gölgelerdeki bütün detaylar" • :'\'\ . ...;,. .,,;,., ~ , 

1 ... •t "VER KROM 11 zsynen alır ::-ı '"'.ı ~ - . 
~ 1 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda _ ... 
"VERİKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız • 
11 VERİKROM '1 hatanızı düzeltir 

Sabah erkende~ ~kşam geç vakta kadar 
"VERIKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KODAK VERiKROM" 28° filmi 

il DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

() 

\. 

4 

• 

le hastalıkları müteha sısı 

1 
Herg:n muayenehanesinde hası. arını kabule 

başlamıştır. 
.,- .. -···~~' . , 

--------------------------.-----------------------------Görülmemiş harikalar f'lm· 1 1 1 ... 

• Asri sınema 

Bu Akaşam 
Sayın halkımıza, mevsimin en büyük ve en güzel Aşk, Müzik,Kıskançlık, 

Heyrcan dolu ve zevkle seyredecekleri 

Harikalar camb~zhanesi 
Müstesna eserini sunar 

OYNAYAN: 
Mihracenin GözdeJi ve Hint Mezarı filmlerinin unutulmaz yıldızı (LAJANA) 

AYRICA: Büyük Macera ve Sergüzeşt filmi 

(Haydut Tuzağı) 
Oynayan : Buck Jones ----_;;..--

T cl e fon 
10643 

Asri 250 

------------------------------·-----------

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
S 

· ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudretli 
enenın en son D . .11 . ..1 . 

rejisörü Sesil B ömı enın o mez esen 

( KARA KORSAN ) 
T .. • - .. I" b" "k şaheserin baş rollerinde bütün dünyanın tanıdığı 
urıeçe soz u uyu . . . . 

ve takdir ettığı bır çıf t 

Frederik 
OLARAK 

En 

March - Fransika Gaal 

iLAVE 
dünya haberleri . 

yenı 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini ~ütün müşterılerimizc 
bilhassa tavsiye ederız 

Tel: 212 ___ 1:,;0;;.61;,,;7 __ ,.... ____ _ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kflmrıııwıc l\u: fO(JIJ{) 

_ Dünden artan · 

E d
.. . d·-. müesseseler itfaiyesi dahi) 

( n ustrı ve ıgır 'f k ' d d h'I ld h ld . b' -ddeli diA-er pası ursıar a a ı o uğu a e 
Talım ve ter ıye mu 6 

senede nihayet 30 saattir. . . . . . . 
H 

.. ve yardımcı ıtfaıyenın tcçhız tl ve malzcmesının 
Madde 81 - usu!lı h kk d k' lc)'fl b ··ı . . . nobanlarrnın tamJmlanilusı a ın 11 ı te ı er o • 

tctkık ve teftışı ve .. · . ~· d .. 1 • tarafından yapılır. 
ge ve mevki i!faiye amır ve mu ur erı .. d.. .. . . b" "k 

Madde 82 _ M:!vkiin itfaiye aıniz ve mu ~r ;eya damırı ve kuyu şe 
. . .. · ler·ı resrrıi ve hususı bınalar a hava orunma-

h. 1 d b"I tfaıye aınır ' ır er e o ge 1 .. d le ve söndürme tedbirlerinin alı· 
b k d . '> ed ·n yangın muca' e 

sı a ımın an ıca - d h'I' d tec :k derecede su bulunup bu· 
1 d ğ ve cnıntaka a ı ın ~ ye 

nıp a ınma 1 ını 
1 

d arnıçl.ırda, havuzlarda) tetkik eder, ve Jonunu 
lunmadı~ını (Kuyu a.r a, sb k 1 ğ b'ldiiir. 
h k ko:nısyonu aş an ı ına ı 

ava »runına · 1 • • e teçhizatının muh.:tfazası için e-
M Jd 8J _ itfaiye mı z'!mesının v 

J e · . . t çh 'zatının muhafazası için esas itfaiye de-
. f · lıernesının ve e · .. . . 

sas ıt aıye. m_a d. .. k .. 
1 
olmadığı takdirde hususı bır depo bınası te-

posundan ıstrf a •· mum u 

daıik olunur. I f . c'lcr yangından can kurtarma ve vazifelerinin 
Madde 84 - t aıye ı ' d . . . d 

.. . . b . j 'lk sıhhi yardım te brrlerırıı e yaparlar. 
musaadesı nıs etın e 1 

Hususi itfaiye teşkilleri 

5 H S
i itfaiye teşkilleri iki kısma ayrılır: 

Madde 8 - usu 

A) Ev itfaiyesi, T olmayan yerlerde sokaklar birliği) itfai-
B) Mahnlle (mahalle teşkı ı 

yesı. A) Ev İtfaiyesi 
M dd B6 _ Evde ve apartmanlarda daimi oturanlar arasından ve 

ı. .. ab e acak kudret ve kabiliyette olanlardan hava korunma komis· 
uu ışı aıar . h k A • • f d ı· 

1 direktifi üzerıne ev ava orunma amırı tara ın an po ıs ma 
yon arının k ,. . . . d 
rifetile seçilir ve ev hava orunma a'.11ır.~nın emrin e bulunur. 

Mevcudu, ev ve apartmanlardakı nufus mevcuduna, binanın ve çatı. 
nın haline ve genişliğine göre 1-6 ki~idir. Birden fazla olduğu zaman 
lar içlerinden en liyakatlisi bunların başıdır. 

Mevcudu, ev ve apartmanlardaki nüfus mevcuduna, binanın ve çatı· 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kb..O FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K~ S. Kilo ,oz• ==-

Piyasa parlafl 15 35,25 --
• Piyasa temizi • 30 

1 
Ktevland 38,SO 40 
---

YAPA~I 
-

Beyaz 

1 1 1 Siı:ah 
~ 

Çl~IT 

'Yerli -Vemük. 
• •Tobumluk. 4 

~ -· HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

Yerli 
. 

• 
• Men tane 

Arpa 3J 3,101 
Fuulya 
Yulaf 'J,75 
Delice 
Ku, yemi 
Keten tohumn . 
Mercimek 
Susam 18 

1 UN 
Dört yıldız Salih 

.!:ı D 
üç • • 

,Q l'd Dört yıldız Doğruluk 
.w ı.:: üç ..2 c • • 
o - Simit == iii .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
N B. ,..... • Ü~ .. ., 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

22 I 5 I 1938 iş Baukasından alınmı,tır. 
Penc Santüıa 

Linl Hazır 1-f 61 
Rayişmark ----

Vadeli ı. 22 Frank ( Frans~) -3- 35 -4-94 Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) -5- ""93 
Hind hazır 4 46 Dolar ( Amerika ) 1261 66 
Ne~ork 8 75 -Frank ( İsviçre) 00 00 

Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden: 
Adtt Cin~i hhtrir.de tıkdir 

olunan muhammen 

500 Mazot 
Teneke Şel veya istandart ve 

ayni evsaf ta diter 
markalar 

Kıymeti 

Lira 

1 

2 3. F. gres varil 12 
yağı 

12 ekstra mobiloite 8 
Tent'ke B. B. markalı 

ince yağ 

Kr. 

40 

50 

15 

Tutar bedeli Mülahazat 

Lira Kr. 

700 

25 Tarsus, Mersin 
veya Adana teslimi 

105 

830 

Yukarıda adrt ve cinsi ynıh maıot ve makine yatları 10- 5-939 
tarihinden itibartn 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
gürıü 25- 5-939 perştml-e gürıü saat 10 da Seyhan Orman çevirge 
müdüriytti binasındaki satınaJma komisyonunda yapılacağından talip
lerin O/o 7 ,5 itibarile 63 lira teminatı muvakkate makbuzlannın yevmi 
mn~ürda ihaledtn lir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
itin olunur. 17-19-21-23 10610 

Sayın Bayan, 
Her aile yuvuının muhtaç bulundutu dikiş-nakış, örgü, çiçek 

ve daha bir çok ytni işleri ötrenmtk ister misiniz? 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocatı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinamz olsun veyahut 
olmasın 111f kendi menf aatınız için, müessesemizin rösterdigi bu feda . 
kirlıktan azami derecede istifade edebilecetinizdcn yukarda bildirdi
ğimiz adrese teırif ile kayd olmamZI saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinalan Sabş Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalıtı Saatbane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
43 TELEFON : 168 

Satlık taş ve enkaz 
800 adet 40X50 santim boyunda 

Mersin Sükkiri taşile Bulgur dötme 
dink taşı bütün teferruatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
yerde Abdurrahman Şenere müra-

Belediye Riyasetinden : 
• 

. · Koz~n icra Memutl 
dan: 

1 - 18/Mıyıs/939 pazartesi günü ıçılc artır.na ıuretile kir•~ virf.;. • 
lecek olan Betediye emlakinden aşağıda numara ve muhammea icİr be· 
dellerile muvakkat teminatları yazılı gayri menkullere istekli çıkmadıtm 
dan ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

caatları. 1-15 10648 

Adana Sulh ikinci Hukuk 
Hakimliğınden : 

No: 342 

Devlet Demiryolları ve liman
ları idaresine izafeten vekili Avu
kat Fahri Uğurlu ile Döşeme ma· 
hallesinde 58 numarala evde Bolulu 
Hasan arasınd1 mütehaddis alacak 
davasının cari duruşması sırasında , 
müddeaalevhin mahalli ikametinin , 
meçhul bulunduğu davetiye zahrına 
mübaşir tarafından verilen şerhten 
anlaşıldığından ilanen davetiye teb· 
lij'ine ve muhakemenin ~2-6-939 
tarihine saat 8110 talikına karar ve· 
rilmiş olmağla müddeaaleyhin mez
kur gün ve saatta mahkemeye ge1· 
mediği veya tarafından bir vekil 
göndermediği takdirde muhakeme
nin gıyabında devam edcc~ği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur . 10650 

Adana sulh ikinci hu
kuk hikimhğinden : 

Esas No: 18 
Adana devlet demir yolları ve 

limanlara idaresine izafeten vekili 
avukat Fahri Uturlu ile F evzipaşa 
eaki büvet müsteciri Antakyalı Şev· 
ket Alkan arasında müteh<'ddis be· 
deli icardan mütevellit alacak dava· 
sının davacı vekili a\ ukat F abri U · 
turlunun vicah ve ilanen davetiye 
ve gıyap karan tebliğine rağmen 

mahkemeye gelmiytn müddeaaleyh 
Şevketin gıyabında yapılan açık du. 
ruşma sonunda. davacı idarenin be· 
deli icardan bakiye alacatı bulunan 
280 liranın sübut mertebesinde gö 
rülmesine binaen müddeabihin mah· 
kt>me maarafiyle birli~te müddtaa· 
leyhtcn tahsiline 16·5·939 tarihinde 
18/ 255 sayılı kararla hükmedilmiş 
olmakla usulün 437 inci maddesi 
hükmüne tevfikan müddcaaleyhin 
ilin tarihindtn itibaren srkiz gün 
zarfında temyiz ede bilcceti aksi 
takdirde hükmün katiyet kcsbede· 
ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 10651 

2 - ihalesi 1 IHaziran/939 perşembe günü saat 15 de Belediye Da· 
imi encümen odasında yapılacaktır . 

3 - lsteklile rin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlar ya
tırmak üzere Belediye Hesap işleri Müdürlütüne müracaatları ilin o· 
lunur . 

Numarası 

65 
6111 
6712 
67/3 
67/4 
6715 

o 
2 
o 

173 
177 
o 

1 
3 
4 
5 
6 
7 

Cinsi 

Dükkan 
Yazıhane 

• 
" 
• 
" 

Mevki 

Hükumet içi 

" 
• 
" 
• 
" Jandarma Era 

" 

tının bulunduj'u 
Yer 

Kulübe Y ağcami yanı 
Hayvan puara 
Şakirpaşa 

Eski istasyon 
Kırkahvesi için· 
de Atatürk par 

kıyam 

Saban yeri 
Kerpiç ahır 
Çinko ,. 
Bakkaliye 

Dükkan 

" 
• 
" 
" 
" 

Saatkulesi yam 

" " 
ti • 
" • 
" " 
" " 

10652 

Muhammen icar 
bedeli 

L. 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

125 
75 
25 
25 
25 

25 
300 
250 
250 
250 
250 
300 

K. 

00 
()() 

()() 

00 
()() 

00 

00 
00 
00 
00 
()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Adana belediyesi riyasetinden: 

Muvakkat 
teminat 
L. 

7 
3 
3 
3 
3 
3 

9 
5 
1 
1 
1 

ı 

22 
18 
18 
18 
18 
22 

K: 

50 
15 
15 
75 
75 
75 

40 
65 
90 
90 
90 

90 
50 
75 
75 
15 
75 
50 

1- Belediye emlakinden sebze pazarındaki kahvehane 1-6-939 ta
rihinden 31-5 -940 tarihine kadar kiraya verilecektir . 

2- Muhammen icar bedeli iki yüz elli lira o!up muvakkat teminatı 
18 lira 75 kuruştur. 

3- ihalesi 8-Haziran-939 tarihinde belediye daimi encümen oda
sında yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarmı yatırmak 
üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne mürac11tları ilan olunur. 

106:4 23 -27-1-5 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRi N iDARESiNDE 

Çiftehan 
. Kaplıcası faaliyete geçti 

Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 

B 
- .. b • 1 

u gece no etçı eczane 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! Yenicami civarında 

T oros eczahanedir 

Göreceksiniz ki: 
1 

Kayıp askerlik kağıdı 'ı ÇIFTEHAN KAPLICASI 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

927 Tt>şrinievvelinde Yedinci frr· 1 Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 
kadan aldığım ve Kayseri askerlik 

1 
şubesine tasdik ettirdiğim askerlik • Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
terhis kağıdını kaybettim. Yenisini Karacigw er ve mide agwrılarından kurtulmak için 
alacağımdan eskisinin hükmü olma· ' 
dığını ilin ederim . 10645 Birkaç gününüzü burada geçiriniz 

Kozan ldarti hususiyeıi 
las ve zimmetten mütevellit 
borcu olan 90GO küsür lira 
ması için borçlu eski Kozan 
idare memuru Rifat Gönenin 
nm hacı mirzeli köyünün çay 
n mevkiinde vaki lcayden d 
nüm ve tapuda gösterditi 
şarkan yol garben kısmen 
kısmen Mehmet oğlu Ali ve 
ri Y 11suf ve Osman otlu Mu f' 
Ali otlu Nonuş tartası ve c ı 
kısmen dere ve kısm~n nonUf ! 
raderi Durmuş tarlaları budu ! 
rasında kalan ve bil mcsahı ! 
49 dönüm dört yüz mdre 1 
anlaşılan ve bundıtn dokuz i 
dört yüz metrelik kısmı do ! 
senelik üç beş tanesi limon ! 
runç olmak üzere yetişmiş ve ! 
sul vermeye başlamış porta ! • vaziyet zabıt varakasında tı i 
dildiği şekilde muhtelif nar, i i 
sair tşcali müsmireyi havi i 
bahçe haline getirilmiş ve indel ! 
bahçe ve ağaçlann vaziyeti h ı 
ve dikjlle tarzına röre içine i 
150 ve 175 arasında fidan dı ! 1 
sine müsait bulundutu tespit i 
ve 2125 lira muhammen lu i 
bahçe ve yine bu hudut da i 
ve bahçeden yüksek bir irtifa i 
senelerden beri ekilmemiş 

anlaşılan ve keza bilmesahı 
nümden ibaret bulunan ve 
tahminen 100 kadar z~ytun 

bulunan ve beher dönümü ii 
muhammen kıymette olan tı 
lS/5/939 tarihinden itibaren 
na başlanarak verilen pey t 
edilen kıymetin yüzde yetmiş 
ni bulJuğu taktirde bir ay 
ya n i 15 Haziran 919 tı 

müsadif Perşembe günü saat t4 
16 ya kada k.>zan icra dair 
en çok arttıranın üzerine ihale 
edilecektir. 

Şayet verilen pey tahmin 
kıymetin yüzde yetmiş beıini 
dığı taktirde en çok arttıranJO 
hüdü baki kalmak üzere 
bahçe ve tarlanın müzayedesi 
daha tt"mdit edilerek bi 
30161939 tarihine mü ~adif 
nü yine saat 14 den 16 ya 
ikinci arttırması yapılarak en 
taranın üzerine katiyyen ihal 
lacakhr. 

Bu satışa ait şartname 
yıs 939 tarihine raslayan Pe 
gününden itibaren her ke • 
bilec-ti bir şekilde Koıan · 
irejin Je açık b ıluı forulaca~ 

Arttırmaya iştirak edec 
işbu bahçe ve tarlaya tah • 
len kıymetin yüzde yedi bu 
betinde p~y akçalarmı daire 
sine depo etmeleri İcab e 
arttırmadan dolayı müşterin 
İcab eden bütün mesarif atı 
hassa vergi, resim, delliliye 
nin ve bahçanm ihaleden s 
lim ve teıdlümü için sarfı İ 
parayı vermesi şart koşulnı 

icra iflas kanunun 126 • 
desinin 4 üncü bendi muci 
potek sahibi alacaklılarla cf 

1 kadarların gayri menke ÜJ 

haklarını hususile faiz ve 
dair olan iddialanm evrakı 
lerile 20 gün içinde icra 
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Kayserinin Oduncu mahal· , 
lesinden 317 doğumlu : Konfora, temizliğe, ucu=ıluğuna hayran kalacaksınız ı 

Mehmet oğlu ı T •f b k 
bildirmeleri icab etmekte o 
halde hakları Tapu sicili 

Turan Rayrakdaroğlu arı eye a IIllZ 
Lira Kr. 

Zayi askerlik tezkeresi 
1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Yedinci Kolordu on yedinci fırl<a 
dan aldığım ve Adana askerlik şu
besine tasdik ettirdiğim askerlik 
terhis kağıdımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma· Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 
dığım ilan ederim. 10644 Çiftehan Kaphcasını bugürık 

Adana Ağmehnıet ma· 

haHesinden 324 dotumıu ı haliyle bir kere görünüzü 
Derviş Mehmet otlu 10631 5 
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olmadıkça satıı bedelinin 
rılmasmdan hariç kalacakl• 
kur bendin icabından olup 
it dairesinde talip olan!arın 
gösterilen tahrihte dairede 
lundurulacak olan mü:ıa 
mesine pey vermeleri ve dı 
de malumat almak isteye 
9391565 dosya numarasil 
icra dıiresine müracaat eY 
lüzumu ilin olunur. tO 
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