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ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 1 . -

Bulgaristanla müzakereye başlıyoruz 

BÜYÜK VE ŞAMiL BiR iSKAN 
PLANI HAZIRLANIYOR 

Bulgaristandaki baş müftü ve yobaz hocalar, Türklerin 
anavatan hislerini körletmeğe memur edildi 

lstanbul: 25 (Telefonla) - Bul
garislandan bun ya gelen malümala 
göre, bütün Bulgarislanda Türk kül 
türünü baltalayacak bir Propaganda 
hüküm sürmekt.-dir. 

Bulgar hükümeti, elinde oyuncak 
olan baş müftülük \'e yobaz hocalar 
vasıtasile Tiirk halkının milliyet per. 
verlik ve anavatan hislerini durma· 
dan körletmeğ'e çalışmaklalır. İstan
bulda ve Ankarada hakim olan ka
naata göre, Bu:garislan ile hüküme· 
timiz arasında yapılacak müzakere
lerde Cumhuriyet hı kametinin lizami 
hassasiyet ve alaka göstereceği anla
şılmış olduQ-undan muha1'kuk müsbet 
bir netice verecektir. 

Bulıraristanda oturan ve mıktan 
1,5 milyona yaklaşan Türklerin ana 
vatana gelmesi hakkındaki Bulgar 
hükümeti ile kati müzakereltr şubat 
içinde başlayacaktır. 

Başvekil Celal Bayar, büyük ve 
şamil bir iskan planının hazırlanma· 

sını emcrclmiştir. Bunun için bir ko· 

Türkiye - İtalya 
kontenjanı 
--

Liste hazırlandı 

misyon kurularak çalışmaya başlaya. 
caktır. Bu komisyonda heyet müste
şarı, iskan umum müdürü , mahalli 
idareler umumi müdürü, erkanı har· 
biyenin. jandarma umu:':l kumandan· 
lığ'ının, nüfus ve emniyet umum mü
dürlüklerinin, iktisad, ıiraat, kültür 
bakanlıklarının mümessilleri buluna· 
caktır. 

Bu komisyon memleketimizdeki 
yeni iskan mıntakalaıını tesbit ede· 
cektir. Haber aldıma göre, bilhassa 
Antalya havalisinde Bulgaristan Türk. 
!erinin iskanı, ve çok verimli olan 
bu toprakların çalışkan birer çiftçi 

unsuru olan Bulg·aristan Türkleri va. 
sıtasile işletilmesi lemin edilecek lir. 
Bulgaristanla yapılacak anlaşmada, 

Romanya ile yapılmış olan iskan mu. 
kavelesinin ana şartları göz cnünde 
bulundurulacaktır. Bu mukaveleye 
göre, Türkiyeye gelecek olan göç. 
menler tam bir serbesti içinde mal
larını satabileceklerdir. Bundan baş · 

ka ekim aletlerile hususi eşyalarını 

getirebileceklerdir. Bulgaristan Türk· 
!erinin öz mallarını düşük fiyatlarla 
satmamaları ve bir istismar mevzuu 
haline getiı ilm<:meleri için tedbirler 
ıılınacaktır . 

fstanbul: .ô [Telefonla] - Türk 1 

Terueldekl harap binalar arasında dola•an hUk Qmetçl askeri er, 

İtalyan ticaret anlaşması mucibine~! FRANSA ' FRANKOYA 
1938 yılının tesbit edilen ilk altı ay· 
kontenjan listesi Ankaradan şehrimiz •• 

deki iktisadi dairelere gönderilmiştir 1 PROTESTO' GONDERDi 
Bu listeyi ehemmiyetine binaen aynen 
aşağıya yazıyoruz. j 

ltalyn tavuk vumurtası için 3 mil· 
yon liret, taze balık için 3 milyon j 
şeker hülasası için 150 bin. arpa 
(mevsim mah~ulü) 9.750.000 isimleri 
zikredilmiyen lohumlar için 8.7i5,000 
kuru sebze: 500.000 kuı u üzüm: 500 1 

bin kuru meyve: 935 bin yağ'lı tohum 
lar iç"n 150 bin zeylin yağ'ı: (mevsim 1 

mahmlü) 5 250.000 ham pamuk: 3.-
500.000 yıkanmamış ve yıkanmış 
yiin; 750.00o yün kaskam ve paçav· ı 
rası: 325000, ipek kaskam ve paçav· 1 

rası: 325.000 kromil: 500.000, kur t 

Teruel 
Kızıl 

cephesinde bulunan 
fırkası imha edildi 

iki 

Barsclon : 25 ( Radyo ) - Bir 
kaç göndenberi havaların açık git· 
m• si ctpheleıde büyük bir hareketin 
başlaıneşına sebep olmuştur. 

Cumlıuriyelçi tayyareler bugün 
Avilla'yı bombardma ı etmişlerdir . 

şun maden cevheri: 1,250.00a, kilre 
1 
----- -------

650,000 afyon: 1.250.000, boyalı ve ı 
!antenli maddeler: 500.000, kürk ima 

1 

line yarayan ham :deriler ( mevsim ) 
mahsulü): 200.000, )Ulaf : 5.625.000 
kepek: 735.000 liretlik kontanjan 1 
vermiştir . ı 

Bulgaristanda 
kabine buhranı 

Kabinede 
itimadsızlık 

Sofya . 25 (Radyo) - Bulgar 
kabinesinde bir buhran başgöster· 

Bundan başka, muhttlıf av hay
vanları için 7000, çavdar için 16000 
sirke veya salamura: 1600, nebati 
Yağlar, sisam yağ'ı, 870, balmumu 
(işlenme iş): 10.250, ham kil: looo 

yünden mamul şallar, örtüleı; 1600 

Çimento maden cevheri: 251250; 
hurda demir ve çelik: 48.880, teker- miştir . Harlıiye Nazırının istifaları üze· 
lek bakır: 8.850, teshin İçin makine r:ne Bulgar kabin esinde bir ifimad· 

Gelen haberlere 
yüktür. Bir çok 
sö)'lenınektedi r. 

gore, hasar çok bü
kişinin de ö'düğü 

Par;s : 25 ( Radyo )- Dün Fran
sız topraklarını bombardman eden 
asi tayyarelerinin bu hareketi Franko 
nezdinde şiddetle protesto edilmiştir. 

Londra : 25 ( Rado ) - Royler 
bildiriyor: T ~ruel cephesinde Nas
yonalist harekatı gittikç,. inkişaf el· 
mektedir. Bu cepheye gelen iki Kı
zıl fırkası tamamen imha edilmiştir . 
Nasyonalist bombardman tayyareleri 
200 kamyonla bir nakliye koluna hü
cum ederek bu kolu iınha etmişler· 

diı:. 
Yine bu filo Barka hava lima· 

nında döı t Kızıl tayyaı esini tahrip 
etmıştir. 

Barselon 25 (Radyo)- Bu sa· 
hah asi tayyareler barselonu şiddet 

le bombarduman etmişlerdir 

34 Kişi klmüştür 
ve çıhazlar: 500, fundan mamul sızlık başgöslermiştir. Harbiye Nazı· 
makine ve aksamı : 650, düzgün rının ist i fası üzerinederhalPlevne Garni --- - - - --------
k~>ta ~e kere.ıte: 1.107.980. diğer ne zon kumandanı ve eski nazırlardan bi 
vı adı kereste: 233,100, uzunluğun risi getirilmiştir. Fakat kabinede gergin· 

ca doı t köşe yontulmuş ve destğre lik d.evam etmektedir . . . .. 
i'e kesilmiş adi kereste: 105,200 _ . lyı h~ber ~lan mahafılın ~o~le-
. · k l't k t 8 850 . 

1 
dığ'ıne gore, tıcaret nazırı da ıstıfa-

ıyı a ı e eres e: , ış enmış · · Adi' d · k . . . sını vermıştır. ıye nazırının a ıs· 
eınık; 27.800 salp parafını: 56.5000 tifası beklenmektedir. 

zamk, reçina; 320. toz haline so 1 Kabinedeki bu anarşinin sebebi 
kul muş nebatlar ve bunların kısım harbirve nam mm istifasına hamlediJ. 
ları:2.750 çubuk ve toprak halinde mektedir · 
gümü•: 10 2000 1 .. .. . F.kaı. bunlara hakiki sebep mu. 

' . ' porse en ve gumuş halı! parlıleı ı· n d k t b" .. 
te f k . . ı emo ra ır reıım 
~ so ra _ıa _ın~ı: 3.50 lııetlık kon tesisine çalışmak yolundaki hal ve 

t enıan verılmıştır, harekellerdir . 

Sovyetler Estonyadan 
tazminat istiyor 1 

Moskova : 25 (Radyo) Kaounusa· 

ninin 19 unda hudutta öldürülen iki 

Sovyet neferi hakkındaSovye(hiikume 
ti Estonya Hariciye nezareti nezdinde 

protestoda l·ulunarak suçluların ce· 

zalandırılmalarını ve ölen Sovyet 

muh.fızlaıının ailelerine tazminat 

verilmesini istemişfır. 

,r '\ 
Başvekilimizin 

gazetecilere 
verdiği ziyafet 

Yalova : 25 { A. A. ) -
Burada bulunmakta olan 
Ba,vekll CelAI Bayar, dUn, 
lstanbul matbuat erklnın1 
davet ederek kendllerlne 
bir ziyafet vermt,tir. Ziya• 
tatta Dahlllya V e k 1 1 1 ve 
Parti Genel Sekreteri ŞUk 
rU Kaya da hazır bulun
muftur. ea,vekll, muhtellf 
meseleler Uzerlnde gaza· 
tecııerln sordukları sUal . 

~ 
tere ayrı ayrı cevaplar ve- ~ 
rerek kendllerlnl tenvir et-
mı,tır. 

Rüştü i\ras Ce
nevre yolunda 

Sof yadan geçerken Bul
gar Başvekili ile mülakat 

Sofya : 25 (Radyo) - Türkiye 

Cümhuriy~ti Haı iciye Vekili Bay 

'f evfik Rüştü Aras Cenevreye git· 

ınek üzue dün Sofyadan geçmiş

tir . 
Rüştü Aras, Sofya gaıında, Bul 

g.ır Başvekili Köse lvanof, liirkiye 

nin Sofya E.lçisi, Bulgar matbuat 

direktörlrri, protokol şı:fi tarafından 
karşılanmış, uğurlanmıştır. Trenin 

· evekkufu mü Jdetince Köse 1 vanof 

Tevfık Rüştü Arasla görüşmüş 

tür . 

lstanbul : 25 ( T r.lafonla ] -

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras dün buradan harrket etmez
den önce ltalyan sefiri ile iki saat 

süren bir konuşma yapını; tır. 

Btlgıad: 75 (Radyo)- Cenev. 
reye gitn tlıtt olan Tüıkiye dış İş
leri bakanı Rüştü Aras dün g<ce 
Belgratdan geçmiştir, istasyonda Yo · 
goslavya baş vekili Stoyadinoviç, 
Türki)anın Belgrad elçisi Ali Hay· 
dar Aktay, Yıınani~lanın Eelgıat 

maslahat güzarı ve ) üksek ı ütbdi 
Yugoslav ricalı kaışılamıştır. 

lsta~yonun rnlcr ur da lıo in te· 
vckkufu müddetince Stoy2diroviçle 
Rüştii Aras nokla)ı nazar tealis:n 

de bulunmu, tur. 

İş başında 
vatandaşlar 

Rakamlı bir goruş 

Ankara : 25 [ Hususi ] - Mem· 

lekelte hayat telakki~i ve yaşayış 
tarzı değiştikçe yeni mesleki r mey 

dana çıkmakta:lır. Eski seı ahatna 

nıelerde şu kayda pek rastlaı dık : 

" Ahalisi iştigalatı arziye ile mü 
tevaggildir. " 

Ankaranın belediye huJutları 
içindeki vatandaş Sa)ısı olan 122. 

720 den 5106 erkek ve 432 kadın 
toprak mahsulleıi ile uğıaşınakta· 
dır . Taş toprak sanayiinde 632 er· 

kek inşaat, mobilye, Lina sanayiin 

de 4627 eılek, ağaç işletme sana 

yiinde 1693 erkek, 6 karlın; demir 

sanayiinde 952 eıkt k; makine, ci· 

haz ve alet imalatı sanayi:nde 1249 

erkek, kimya sanayiindc ı 7 erkek, 

dokuma sanayiinde 111 eıkek, 39 
kadııı; kağıd ve tabı sanayiinde 978 

erkek, 5 kaeın; deri, kösele. kauçuk 

sanayıinde 203 erkek; gıda, içkı 
ve tütün sanayiinde 1146 nıkek, 
573 ka:lın; dektı ik. gaz su işlerinde 

95 erkek. l kadın; sanayi müesese· 

~ 1 

Hatayda yüksek mahke
me kadrosuna Türkler 

den kimse alınmıyor 
Antakyada Arap gazeteleri yay

garalara devam ediyorlar 

Antakya : 25 ( TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden ) - Bura yüksek mah
kemesi kadrosuna bir çok memurlar 
alınmakta fakat bunlaıın kaffesi Er
meni, O rtudoks ve Araplardan se. 
çilmektedir . Bilhassa katip ve tercü · 
manlar tamamen Ermeni ve Arap· 
lır 

Antakyada çıkan Arap gazetele-

rinden bilhassa Eluruba asılsız neşri· 
ya lın• hala devam etmektedir: Bu 
gazeteye göıe, güya Türkler Reyha
niyede Araplara tecavüz ediyormuş. 

Bir kaç gün evvel te,·kif edilen 
Hamil ismindeki Türk genci Kırık· 
han mahkemesine sevkedilmiştir . 
Hanı 'din muhakemesi bu ayin yirmi 
dokuzunda görülecektir 

Çinliler bir milyonluk 
orduyu hazırlıyor 

Sovyet-Çin dostluğunun tak
hararetle çahşıhyor 

• • 
vıyesıne 

Dün mut1elif cephelerde büyük 
klivvetler çarpıştı 

Pekinde Japonların kurduOu 
Çin hUkOmetı azası 

Şanghay : 25 (Radyo) - Çin 
kuvvetleri şimali Çınde ani bir taar· 
ruzla Yenkcovan yirmi kilo metre ce· 
nubundaki Lianfsinni Japonlardan geı i 
almışlardır. Çinliler laaı ruzlarına de
vam etmektedirler. 

- - --- --------
leri fen ve idare işleı inde 216 er. 

kek, 6 kadın; ihtisası tayin edilme· 

miş sanayi amelesi olarak 463.9 er 

kek 225 kedın vardır. 
6292 erkek -. e 481 ticaretle 

uğraşmaktadıılar. Nakliye muvasala 

işlerinde 4234 erkek; 102 kadın 
çalışmaktadır. Umumi idare hizmet 
inle serbest meslrklerde 19134 
erk~k ve ı 2 8 kadın vardır. Ev ik
tisadiye! ı ve şehir hizmetlerınde 
1512 kadın vı;zife almışlardır. Bu 
rakamlara, müsteki henüz tayin e· 
dilmemiş olan çocui<ları, ihtiyarları 

ilave ediniz: Ankara nüfusu karşı· 
nızdadır. 

Bn iş bölümü, yalnız Ankaıaya 

mahsus değildir: Bi.tün vilayetleri

m zde ve kasabalarımızda hemen 

hemen buna nisbetler görı-ceksiniz. 
Sanayi, ticaret, halk hizmrtlui ev 

' 
iktisadiyati; hülasa modern bir cc· 

miyeti kuran çalışmaların l.ıütün 
Kolları. Türk vatandaşlarını kendi 

iş çerçevesi içine almıştır. 
Uzak değil, )imıi sene evvel 

bu memlekett~. hasta erkeği, bir ka 

dın doktorun muayene edeceğıni 
söylemiş olsaydınız, sizi, asgari li 

marbaneye götürürlerdi 1 

On Çin tanaresi Vuhu tayyare 
meydanını bombardman ederek sekiz 
Japnn hyyaresini tahrıp etmişlerdir. 

Şanghay : 25 (Radyo) - Sovyet
lerin yeni Çin elçisi Hankoaya gelmiş 
ve cumhur raisine itimatnamesini ver
miş ve gazetecilere verdiğ'i b~yanat
ta Uzak şark barışı için esaslı unsur 
olan Çin - Sovyet destluğunu kuv
vetlendirme• için çok çalı~acatım; 
demiştir. 

Şanghay : 25 (Radyo) - Çınde

ki Japon baş kumandanı general Mat
sui, Kaizo ismindeki siyasi mecmua· 
ya verdij!"i bir mulakatta prensip iti· 
bariyle ecnebi imtiyaz mıntakalarının 
bitaraflığ'ını kabul etmediğ'ini , Çinin 
bu mınlakalardaki hakimiyetini bizzat 
kendisi tesis etmek istediğ'ini, azimle 
hareket edildiğ'i taktir de ecnebilerin 
Japon otoritı-sini tanımak mecburiye
tinde kalacaklarını söylemiştir, 

Şanghay ; 25 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Hangtuan şehrini işgal et· 
m işlerdir . Çin hükümeti bir milyonluk 
modern şekilde silahlanmış bir ordu 
hazırlamaktadır. 

Buradaki Vampang ismindeki ga· 
:zetenin idarehanesine bir bomba a· 
tılmış ve üç kişi agır surelle yaralan. 
mışlır. Bunların arasında on sekiz ya· 
şında b'r de kız vardır. 

Köyleri • 
ımar 

Köy programlarının 
tatbiki meselesi 

Ankara : 25 (Hususi) - 1938 

yılında köy programlarının tanzimin 

de aşağıdaki köy vazifeleı inin prog· 

rama alınması İç bakanlığınca karar. 

laştırılmıştır, 

Köy sınııı içindeki bütün işler 

için ihtiyar meclisleri her köyde köy
lüye salı salacaklardır. Bunun dışın· 
da olarak otlaklardan, meralardan, 

ta~kirrç ve tuğla ocaklarından, kap· 

lıcalardan ve diğer köy kanunu ile 
tesbit edilen gelir kaynaklarından 
köy büdcesi için paı a toplanacaktır. 

Muhtar seçinıleıi şubat ayı için· 

de yapılacak ve yeni seçilenler mart. 

ta işe başlıyacaklardtr. Gunü biten 

-Gerisi UçUncU sahlfed-
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Adrienne Gessnen ~-----------------------------------·-------------' 

Viyanalı kadın 

Adri< nne Gesnen 
ki, buğüıı ve yüz 
dm hakkında bir 
tır. 

muharrirleı irden 
}ÜZ sene evvel 
sene sonraki ka· 
makale yazmış· 

dan, e keklerin canını çeken güzel 
mahluklar olmaktan hoşlanacaktır. 
Zaman ile beraber türlü türlü yüz 
boyaları sanayi de terakki t ttiği 
için, 2037 senesindeki kadının ken 
disini daha ziyade güzelleşlirece 
ğine de ~üphe yok tur . 

Düğünlerde mas-
1 raf yapılmıyacak 
1 

Kadın muharrir makalesinde di· 
yor ki: 

Dahiliye vekaleti yeni bir tamim 
ile alakadarlarlara, yurdun bir çok 
yerlerinde düğün merasimi münase· 

betile lüzumsuz ve yakıcı bir çok 
masrafların hala yapılmakta olduğu
nu bildirmiş ve düğünlerde meni is
' afat kanunu ahkamının tam1mi1e 
t ,t i'< edi/e,ek bu gibi yıkıcı anana 

183 7 senesi martının ilk hafta· 
sında ılık bir gün yaşıyoruz .. , Av· 1 
ıupa Napoleon muharebelerinin yor- 1 

gunluklarıııdan sonra dinleniı or. 
Mumlarla avdınlanmış salonlarda 
kla~isembol üzerined~ Beethovrn'in 1 

sonatları çalınıyor, Viyanalı beste. 1 
kar Şubeı t'ıno devrenazaren yeni sayı 1 

2037 senesindeki kadının da , 
aşık olacağını, seveceğini kabul el 
memiz lazımdır . 2037 senesindeki 
kadın da, 1937 ve 1837 senelerin 
deki k1dın!ar gibi bundan dolayı 
saadet ve bahtiyarlık duyacaktır . 
Çünkü ekseriyet itibarile kadınların 
düşüncesi aşktır. 

1 larin önüne geçil nesini emretmiştir. 

lan şaıkıları okunuyor, Sevilm kadına 
zarifane kurlar yapılıyor, mektuplar / 
yazılıyor. Balayı seyahetleri mükel · 
lef posta arabalarında yapılıyor. Bu 
nunla beraber bazı yenilikler ıle 

görülüyor, mes~la buharlı gemiler 

ve şimendiferler işle mrğe baş · 

lıyor. herkez bunları gördükce :(A · 
mao yarabbi! .. ) diyib geçiyor, 

Bu gün içinde ya~adığımız kon· 
farlar bize tabii geliyor. Bir dügme· 
ye dakunur dokunmaz o anda odanız 
aydınlanıyor, bir musluğu açar aç~ 
naz. banyonuzun içine sıcah su ak· 
mağa başlıyor. müdevver bir levha 
yı bir kaç defa çevirir çevirmez 
dünyanın öbur ucundaki bir insanla 
konuşuveriyarsunuz, feza tarikile tel 
graflar gönderiyorsunuz, bir iğneyi 
diafram'a geçirir geçirmez seneler· 
denberi ölmüş olı>n Karuzo'nun se· 
sini işitiyorsunuz, od2nızın 1 ·ir köşe· 
sinde hiç bir mana ifade etmeden 

duran bir kutunun düğme~ini çevi· 
rir çevirmez memleketleri aşıp ge
len türlü türlü alıenklerin kulakları 

nızı doldurduğunu duyuyorsunuz 
seyahatlerinizi yataklı vagonlarda 
veya tayyarelerle yapıyorsunuz. her 
şeyin çocuk, daha çabuk olduğunu 
istiyorsunuz, çünkü içinde yaşadığı 
ğımız konfor devrinde sünt kadar 
tabii bir hal tasavvur edilmeşi müm 
kün d~ğiıdir. 

2037 1 Acaba bu rakkam ne 
ifade ediyor 1 insan bunu düşün. 
dükçe bir ürperme geçiriyor 1 Aca 
ba yüz senede neler olup bitecek ? 
Tabii bu hususta ne söylense h •p3İ 
bir kehanetten ibaret kalır . 

Herkesin bir tayyaresi olacak , 
tabii 1 Otomobil oldukça gözden 
düşecek. Viyaııadan Nevyorka ra 
ket uçuşile iki saatla gidilecek,tabiil 

Ümid edeıim ki , kadınlığa aid ' 
olan bu mrsleki sırrı ilk ifşa eden 
ben değilim. Yüz sene gider , yüz 
sene gelir, kadın gene o kadın ka 
fır. Kadınlığın ruhunu değiştirmeğe 
muvaffak olacak asrı görüp yaşa· 
mak isterdim ! 

Yüz sene sonraki kadın mı ? 
Şuna iti mı d edelim : O kadın da 
göklere kadar yükselen sevinçlerle 
ölüm derecesindeki ıztıraplar ara· 
sında çalkanıp duracaktır ... Bu hu. 
susta benimle bahse tutuşmak iste 
yen var mı? 

MAHKEMELERDE: 

Bir tahsildar bir 
sene iki aya mah

kum oldu 

Zimmetine para geçirmekten suç 
lu ve mevkuf Adana eski belediye j 
tahsildari Kamil hakkında ağır ceza· 

da yapılan duruşması sonunda suçlu 
Kamilin talısil ettiği 376 lira 30 ku 
ruş parayı zimm~tine geçirdiği kafi 

delillerle sabit oldugundaıı Türk ce· 
za k aııununun 202 ve 80 inci mad 

delerine gört: bir sene iki ay hapsi· 
ne ve zimmetine geçirdiği paranın 

ödettirilmesine ve bir sene memu 
riyetten mahı umiyetine karar veril· 
mi~tir. 

İneği çalınan kadının 
dünkü duruşması 

Bütün gayri mümkün görünen şey. Yarbaşı mahallesi .ıden Elife is 
ler mü.nlcün olacak . Radyo gene mindeki kı-dının grceleyin evine gİ· 
dünyanın her tarafından musiki sa· rerek ineğini çalan Ahmet oğlu Sey-
dalaıı nakledecektir. Ya aşk ne ola fu!lahın asliye ceza mahkemesinde 
cak, ya biz kadınlar ne olacağız ? cürınumeşhut kanununa tt vfikan du· 

Bunları bilseydik ne iyi olurdu. wşmasıııa başlanmıştır. 

Fakat bu hususta hiç bir kehanetle 

Bilumum idare amirleri ile zabıta 

teşkilatı lıu iş Üzerinde doğıudan 

doğruya alakadar olacaklardır. 

Polis teşkilatı 

Kazalara teşmil edilecek 

Son kabul edilen emniyet teşki
latı kanununa göre, kaz•larda da 
yapılması lazım gelen emniyet teş· 
kilatı için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Evvela, ııufüsii on binden fazla olan 

kazalaıımızda polis teşkila•ı yapıla
cak; bilahaıe 940 sen•sine kadar 

bu teşkilat bütün kazalarımıza şu 

müllendirilmiş olacaktır. Bu rnmana 
kadar polis enstitüsü, ilk mezunları· 
rını vermiş ohcaktır. 

Halkevi motor kursları 

Halkt vinin üç ay evvel açlığı 

motor kursu iki hafta sonra me· 
saisine nihayet verecektir. önümüz 

deki cümartesi ve pazar günleri 
gençler halkevinin hazıı layacağı 

müteaddid olomobillrr üzerinde 
tatbikat yapacaklardır. Bu kur sa 
devam edenlerin vesikaları hazır · 

!anmakta olup halk evinin diğer 

dershaneletinden çıkacak olanlarla 

birlıkte on· iki martta halkevinde 
merasimle dağıtılacaktır. 

Bir şeftiren nıahkum oldu 

istasyon m~muılaıından şeftren 
Şükriinün zabıtaya hakaretten dolayı 

curmümeşhut kanununa tevfıkan ikin 
ci asliye malıkemesinde yapılan du-

ruşması sonunda Şükrünün bu suçu 
sabit olduğundan Türk ceza kanu 

nunun 266 ıncı maddesine uygun o 
!arak bir ay hapsiııe ve otuz lira pa 
ra cezasına mahkilmiyel;ne karar \ 
verilmi~, lakin nrnhkumiyeti sabıkası 
cin ı.d ı ğ:ı c« 11 tı cıl ı dılmiştir. 

KADASTRO . iŞLERi 
Kara soku 
lelerinin 

ve Cemal 
kadastro 

paşa mahal
işine başlanıyor 

Hazine ve evkafa ait bir çok gayri 
menkuller meydana çıkarııdı 

Şehrimizdeki kadastro te~kilatı
nın Adanaclaki bilumum aı sa ve ev 
leıi kadastro ~aslari!e lesl>it <imek 
işile meşgul bulunduğunu yazmış ve 

bu dairenin faaliyetinden zaman za 
man malumat vermi~tik. Dün aldı 
ğımız yeni malum~la göre karasoku 
ve ulucami mahallelerinin kadastro 

işi yakıııda başlay•caktır. Bu iş için 
bütün hazırlıklar yapılmıştı•; esasen 
kanun müddetide bit nek üz~re bu 
lunmaktadır. Bu mahallelerin vergi 
kaytları çıkarılmıştır. Tapu kayıt· 
larıvın da çıkarılmasına devam edi 1 · 
mektedir. 

Cemal paşa mahallesinin bilcüm· 
le muamelesi bitıniş ve kütük çapla 
rıda keza yazılmış olduğundan diğer 
mahalleler gibi l:.u yeni sicillerde 
bugiinlen.le tapu idaresine devir edi; 
lecektır. 

Toros ekspresi dün 
' rolarlı geldi 

Muayyen günlerinde saat 12,30 
da gelmasi mutad olan lstanlıul·Ha
lep Toros ekspresi dün şehıimize 

3,5 saat rotarlı gelmiştir. 

Hars komitesinin 
kültür işleri 

Hars komitesinin son toplantı

sında verile karara göre, bölgede· 

ki daha birçok köylerde ilk ökullar 
açılacak ve elitürklerinin çocuk 

ları burada okuyacaklar lır. Kültür 
direktörlüğü de bu hususta teşeb· 
büskre geçmiştir. 

Ço1c çocuklu hakimler 
kanuni tatbikatına geçildi 

Dün aldığımız malumata göre, 
hakimlerden çok çocuklu olanlar 
için hazırlanan krııuı ı un latlikatıııa 
geçilmiş ve bütün mal müdürlükle 
rine lıu husu~ta icalıedeıı emirler ve. 
ıilm'ştir. 

Mahalleye ait çaplı tapu senet
lerinin levzianda başlamıştır. 

Ali dede ve kurtuluş mahallele 
rininde hazıı lanmış olan lrütüklerinin 

bazi noksanlarının ikmalınden sanı a 
tapuya devredileçektır. 

Çınarlı mahallesinde devam et· 

ınekde olan mesaha işide bu günler· 
de son bulacaktır. Bu mahallenin 

ınesah ı İ\;İ bittiğinde Adananın istim 
lakı kabil olan bütün sahalarının pı 
lanlarıda ikmal edilmiş olacaktır. 

Şehrin mesaha işide devam et· 
mektedir. Elde edile bu neticelere 

göre Evkafin bilmecligi 23168 lira 
değerinde otuz iki gayri menkul ve 
yine şimdiye k"dar hazine namına 

mukayyet olmayan 67621 lira kıy · 
melinde altmışbeş gayri menkul 
meydana çıkarılmıştır. 

!Muallimler arasın
! ahenk meselesi 
1 

Maarif vekaleti tarafından maa· 
rif müdürlüklerine göndeıilen bir 
tamimde, muallimler arasında ahenk 
temin edemiyen mektep müdürlr.ri· 
nin vekalet emrine alınacakları ~•il 

dirilmektedir. 

Ticaret odası reisi 

Şehrimiz ticaret odası reisi iz· 
zel Koçak baıı hususi işlerini gor 
nıek için Ankaraya gitmiştir. 

Türk vatandaşlığı için 
yapılacak müracaatlar 

Tiirk vatandaşlığına kabul için 
müracaat ed n ecnelıi tebaa veya 
hüv~yetsiz kimselerin ve varsa, ,aile· 
leri efradının talıbkat evraklaı ında 

milliyet, din ve mezheplerinin tas 
rih edilmesi, diğer şekilde vaki ola. 
cak müracaatlarııı kabul edilınem•sİ 

' kararlaşnııştır. 

bulunmağa imkan yoktur . Kadın , r d I . . b" .. 
aşın a a a garson saç taşır en h' ı · d · ı· ·ı· ı h .. . .. . şeıreıınegızıı•meıe,ru 

b d 1 k Lan ra ve ngrlterer.ın uyuk 

v: v~.c~du ıu ınceleştırırk~n. nı~.a~et fara taal'uı< eden şeyl~re alaka 
Korkunç ruya haneye kaldırılmasına kırar verı 

mi~tir. 

bu,butun erkekleşecek gıbı gorun çok fazlalaşmıştır. Bir çok a· 
müyor muydu ? Fakat o zaman kıllı,uslu ve mevkii üksek lngilizl r 
daııberi fikrini gene değiştirdi ve ruh cemiyetleri kurmuşlar ve ı uh · 
tekrar kadınlığa rücu etti. !arla temas ve ruhları aıamakh işli· 

ince çizgilere de eskisi kadar gal etmektediı lerl 
ehemmiyet vermiyor. ~u hal erkek- lngiltereJe, ruhlarla muhavere 
lerin hoşuna gidiyor. Şimdi kadın ıçin harikulade bir takım aletlerin 
ların gittikçe mesleki hayala nüfuz icat edildıği söylenmektedir. 
etmelerine, azım ve iradelerine ve • Son haftanın Londr~ gazeteleri 
şöhret hırsına , velhasıl kadınlığın de çok g•rİp bir hadiseden, feci 
artık önüne geçilemiyen muzaffaane şekilı:le tahakkuk eden bir ıuyadan 
ileri hareketine dair burada " Uka uzun uzadıya bahsetmektedirler. 
laca • mutalaalar yürütebilirdim . Yüksek lngiliz ailelerinden biri· 
Fakan kadınlığın Lu muzafferane sine mensup bulunan Mis Ada Lu · 
ileri hareketi için psikolojik hudud iza Ovens adlı genç, 18 yaşlarında 
lar çizilmiştir. Çok şükür ki böyle ve henuz bekar, fakat nişanlı bir 
dir 1 kız son zamanlarda garip bir .ndi · 

işte, asıl mesele buradadır. Her şeye kapılmıştır. Kendisinde daimi 
halde hiç bir itiraza hedef olmadan bir iç sıkıntısı hissetmekte ve istik· 
şu kehaneti yapabilirsiniz ki, 2037 ba i ı perdesi ıin gö :ünün önünden 
senesindeki kadın da kendisiııe pres kalkmak üzere olduğunu sanmakta· 

dır. Buna regmen •ınır doktorları 
genç kızın büııye ve asabında naz• 
rı dıkkati cel.ıedecek bir bozukluk 
bulmamışlardır. . 

Genç kız; buııd•n sekiz ~y ka 
dar evel Kla kson adlı genç bir ma · 
kinistle niıanlanmıştır ve kızuı endi 
ş_eleri <le Lütün bu d · likanlının sıh 
hal ve hayalı üzerinedır. 

Bu hali fazla sevdaya ve koca 
düşkünluğüne haınledenler de olmuş 
tur. 

Con, İş icabı olarak dışarda ça· 
lışmakt~,lır. bundan be) on gün 
eve! Mii Ada bir TU)a gorınuştür 

Bu rüyaya göre, Co ı Klarksoıı 

biden bire çok; ajır hastalanmış 

ve Loııdranııı hastah1nesin l ~n biri· 
sine kaldırılmış vr. Ada da nişan 1 ı· 
sını g::irmek üzere hlstahan~ye git· 
nıiştır. 

Ada, rüya gördüğüne kani d, ğil 
clir, Onun fıkrince karyolasında uya· 
nık olduiu halde bu hadise} i göı • 
müştür. Ve nişanlısı da hakiki olaıak 
çok ağır bir hald~ hastahanede yat 
maktadır. 

Kızın ana ve babası rüyayı ina 
nan ve yahut telepatiyi bil·n 'e ka 
l ul eden kimseler değildirler. Bu se 
beble kızlarını teskine calışmış fakat 
bir türlü mu,affak o'ıımamışlardır. 

Adanın nezdin le bu lıadiselekin 
geçtiği arada, uzakta .. _Başka b:r la 
kıın hadiseler oluyorıııu~: 

Adanın nişanlışı Con Klarksa 
bir pazartesi g'inü yani Adanın rüya 
gördcğü gecenin sa balıı işi başına 
39 dereceye yakın bir hararet altın 
da gitmi} ve orad ı d ıktor tarafın· 

d1n mu3yene eclilıniı hemen ha;ta· 

Con bu suretle tehl ikel i lıir akci 
ger iltihalıt ile tedavi altına alı ı ııı 
fakat has:;,lık azHmi bir sür'atle 
\'ehamet göstermiştir. 

Conun vaziyetinin çok frnalaş~ıa 
sı üzerine hastahane idaresi ail ,sini 
haberdar etmiş ve hastayı ziyaret 
etmelaini istemiştir. 

Can Klarkın annesi, nişanlısı A· 
da ve Adanın anne ve balası hasta 
haneye büyük bir endişe ile gitmiş. 
ler ve... Hastaneye girJikleri zaman 
da Conun beş da~ ika evd öldüğii 

haberi ile karşılaşmışlardır. 

Adanın rüyasında gördüğü acı 

şeyler İşle bu suretle tamamen ta 
hakkuk etmiştir. 

Ada şimdi lıüyük bir matem için 
de olmakla beraber lngiliz ıuh me· 
raklılarının şayanı dikkat bir teteb· 
bü mevzuu olmuştur, 

tiş edilmesinden , kur yapılmasın ·-----------------------------------------------------------------------------------

Vahşiler reisi bir kad 
Avusturalyanın iç kısımları~ 

dolaşmış olen lıir lngiliz seyY 
medeniyetin henüz erişemediği J 
!erdeki vahşi kabile arasında 
garip bir hadise ile karşılaşmı 
Tamamen iptidai ve vahşi bir ~ 
de kalan kuvvetli bir kabilenin rı 

!iğini, Nara isimli beyaz bir ka 
yapmaktadır. 

Bu kaJın , seyyaha bu korkı1 

yerleden süratla uzaklaşması ve 
si takd i r~e hayatını temin edemi 
ceğini bildirmiştir. 

Sayyaha göre, bu kadın bir' 
niz kazasında buralara düşmüş 
birçok macaralaı dan sonra bu 1 

şi kabileye esir olDJuştur. 

Sudan mürekkebiz 
insan vücudü sudan mürekkı 

tir; çünkü sık/etimizin yüzde yetil' 
sudur. Bu su nisbetini uzuvlarımı 
bir kısmın !a daha çok buluıuz, 
lokmasının yüzJe 98, 7 si, akcif 
]erin yüz·le 79 u, kalbin yüzde 7 
ve kanın yüzde sekseni sudan n 
rekkeptir. 

Ağır gele bir İngiliz! 
C3n R. Kolen adlı 19 yaşır 

bir lngiliz delıkanlı lngiliz donar 
sında yer bulamamıştır. 

Bunun da sebebi delikanlı 
ağırlıği imiş . . 

1,200,00) tonluk muazzam ' 
giliz donanmasına ağır gelme~ 
biı iş olsa gerektir. 

Bu zııvalı del:kanlı, 13 yaşın 

iken iri yarı bir İnsan hacminde 
miş, ve o zamanda donanmaya I 
nül!ü girmek istemiş fakat ağır 
nizami hadden fazla olduğu için 
edilmiştir. 

G.ırip bir dava! 
Ame•ikada Toluza. ş~hrinde · 

yaş,larında Benni Elyot i-.minde b 
delibnlı, mahalli şimendifer idaı 
aleyhine emsali görülmemiş bir 
va açmıştır. 

Delikanlı, bir ş<mendif.,r l.af 
sında başından yaralanmış ve yO 
nün şekli tamamen (eği~tir. 

Delikanlı şimdi. şimendıfer kıı 
·panyasından yüzünün güzelleşti 
m~sini dava etınaktedir. 

Yarabbi .. Bize daha ne güıı 

göstereceksin? 

Ağaç! 

Medeni ve· yaşamak işini bı 

memleketlerin ağaçlara vHdikl 

dıemmiyet çok büyüktür. 
füzdeki ağaçlandırma faa!i)'1 

iınat faaliyetinin en güzd ve fa~ 
lı . bir kısmını teşkil eder. ita/ya 
kı'.lrrıeti Pontinea Elisinde 3,500,Ü 
fidan diktirınege başlamıştır. bu 
danlar, mezıuatı y•kıcı ıiizgarl 
dan muhafazaya yarıyöcaktır 

Radyo ve ... inekler! 

Bızi nı yazıhanenin kedisi, rad 
dü~küoüdür; Radyonun iyi bir na 
menin lıu keji iiznind~ yaptığı t 
sirkr Lüyüktür. f;.bt r~dyo~un 
ıirklerle de alakası olduğum· biln 
yo'du'<. lngilterenin Y ork Sir şrlı 
civaıınd1ki ineklerin radyo Jıo 
ınek suretile dalıa fazla süt vl 

diklerini İng'.liliz gaz· tderinde o\; 
c'uk. 

Acalıa bizim kedinin de' ra<l) 
dan böyle Liı İsi [;.desi var mı'? -

25 Kanunusani 1938 

Gök yiizü Lulutlu. Hava hP 
rüzgarlı. en çok sıcak 14 santigr 
derece. 
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Garibeler memleketinin hakimleri 

F - L R 1 
muallakta duran ipin Çocuk, 

yetinde 

niha-1 

' hemen kayboldu • 

ip oyununu belki sinemada gör 
müş veya Hindishna g1dip gelen 
bir dosluı,uzdan işitmişs inizdir. Ve 
şüphesiz, bir hokkabazlıktan ibaret 
olduğuna hükmetmişs inizdir. 

ip oyunu; cidden hayrete değer 
bir şeyd i r, bir harikadır. Buna, göz 
b2ğıcılık , hokkabazlık deyip geçi· 
vermek doğru değildir. Bunun nasıl 
yapıldığını a ra~lırmak, hakikati öğ 
renmek J .ilzı'lldır. 

ip oyununun ne olduğu n u , bil
nıiyenlere , işitmiyenler c kısaca an
l"tmak için bir çavuşu n ( Deyli 
Meyi ) gazetesin'.le \ıkan sö7.lerini 
ayn en ahlı ın : 

" Hindistanda, Fr e z " pı;r 'da idik. 
Bulundui>um ıı z kışlaya Lı i r · ihtiyar 
il İntli geldi. Elinde küçük bir hasır 
.~epet vardı. Belinde kalın bir ip sa 
rılı idi. Ya~ın-la iki küçük çocuk 
bulunuyordu. Halind~n fakir bir a. 
dam olduğu belliydi. Kendısine bir 
ka; para verdik . Teşekkür etti : 
ve : 

" Mü sade eder ,eniz, sızı biraz 
eğlendireyim. " rle.:li. Belindeki ipi 
çözdü. Hiç bir söz söylemeden şi J. 
detle havaya doğru fırlattı. 

ip; sanki gözle garülmiyen bir 
el ile tutuluyormuş gibi, dimdık 
duruyordu. Havadaki ucunu görü 
yorduk. 

Çocuklardan birisi, tıpkı bir 
direğe sarılır gibi ipe sarılaıak ta 
ucuna kadar çıktı. Bunu len, ve be 
nimle beraber bir çok arkadaşlarım 
gözlerimizle gördük. • 

asılmış gibi, muallakta kaldı.Hintli 
ellerini Liribirine çarptı ve yeniden 
bir ıslık çaldı. Küçük bir çocuk pey 
da oldu. Çırçır !aktı, yalnız belinde 
bir peşteıııal sarılıydı. Hintli, çocu· 
ğu belinden tutarak kaldırdı. Çocuk 
ipe sarıldı. Bir maymun süralile yu 
karıya doğru lırm1nmağa başlad ı . 

Ve ipin havadaki ucuna çı kınca bir 
den bi re kayboidu. lki dakika sonı a 
Hintli de, a}ri !ür'atle tıımanarak 
yuka rıçık tı . 

• 
Ve o da, kayboldu. Bütün göz· 

lec· ip;n havadaki ucuna dikilmişti . 

Herkes hayre tle bakıyordu . Herkes. 
çocuğun ve Hintlinin ne olduğunu. 

nereye gittiğ i ni sonı)ordu. Birdm 
bire yere bir ş eyler dökülmeğe baş· 
!adı: Çocuğun, kafası, kolları, ba
cakları ve gövdesi p:.ı ça parça, ye· 
re dü~üyoıdu Herkesi bir heyec?n 
alm•şlı . Bu sırada ipin ucunda 
bir nokta peyda oldu. Bu nokta, 
büyüyerek aşağıya doğru inmrğe 

başladı. indikçe büyüyor, adam şek· 
lini alıyoıdu. yeıe inince Hintlinin 
ayakta durduğu gôrüldü. Bir şeyler 
mırıldan, ı. Çocuğun parçaları Lıiri . 
birleriyle birleşti, eski şeklini al~n 
çocuk koşlıı, hintlin·n, yanına gitti 

, Herikiside birden kalabalığın arası. 
sına karıştılar, gittiler .. ,, 

Fen adamlarını dinlerseniz: 

- Bu bir galalı ıuyetıir. Haki. 
kalte n~ ip vardır, nede ipe tırma· 
nıp çıkan çocuk .. 

Derler, 

• 
Trakyada bataklıkların 

kurutulması ışı 

Edirne: 25 (Hususi) Valinin 
riyasetinde toplan•n sıtma komis 
yonu Edirne dahilinde ve civarın· 
daki bataklıkların kurutulması için 

müke-lleflerden para toplanmasına 
karar verilmiştir. 

Tekir dagda zelzele 

T~kir dağ 25 (Hususi) Gece 1 

ha lkı:dehşete salan ik i ze lzele olmuş 
tur Hasar yoktur. ı 

Köyleri • 
ımar 

-Birinci Sahifeden Art an-

köy muhtarı ve ihtiyar meclisi aza. 
!arı yerine yeniden seçim yapılacak 
tır. 

ihtiyar meclisleri lüzum görülür
se parası köy sandığına yatırılmak 
üzere köy namın. tarla ektirecekler 
ve mahsul ayrıca imece yoliyle elde 
edilecektir. 

Nüfusu beş yüzden fazla olan 
köylerde kültür işl-!ıi bütün köylü
nün birleşmesiyle imece usuliyle ya 
pılacaktır. Köylü ınecburi olan işleri 

görmez ise cezalandirılacaktır. Sene 
içinde köy sınırı iç:ndtki su birikin· 
tileri kurutulacaktır. 

İthalat ve 
ihracatımız 

Ankara: 25 [Telefon!:) - İstatis 
tik umum müdürlüğü 937 senesi it 
halat ve ihracat istatistiklerini hazır · 
ıamıştıa . Bıma göre ithalat 114 ve 

ihracat 137 milyon lira kıymetinde · 
dir, 936 yılına nazaraniilhalatta 21 
ve ihracatta 20 milyon bir artış 

va rdır. 

Ankara hukuk 
fakültesi 

Tahsil dört yıla 
çıkarılmayacak 

lstanbul: 25 (Hususi) - Ankara 
Hukuk mektebinin de lstanbul fa 
kültesi gibi üç yıldan dört yıla çı· 

kaıılmasıııııı kararlaştırıldığı bu 
maksatla her iki müessesede de 
bazı intikal devreleri kabul edıldiği 

malumdur. 
Alınan bu karaılara göre An 

kara fakültesinin üçüncü sınıfı da 
bu yıldan itibaren mezuniyet sınıfı 

olmamak lazımgeliyordu. 
Ankaradan gden bazı haberler, 

bu mevzuun orada yeniden tedkik 
edılmekte olduğunu ve lstanbul Üni
versitesi r< ktörü Bay Cemilin de 
bu müzakekrelere İştirak ettiğini 

gösteı mektedir. 
Rivayetler, Ankara hukuk mek· 

tebi profesörler meclisi ekseriye

• lngiliz zabitlerinin emir
berleri olmıyacak 

Suriyenin mümessilleri 

LonJra : 25 (Radyo) - Harbi
ye nezaretinin aldığı bir karara gö · 
re, lngiliz zabitlerinin" bundan böyle 
emirberleri olmıyacaktır. Bu suretle 
bütün neferl er dalı4 sıkı bir kontrol 
altına alınmış ve askeri terbiye gör
müş olacaklardır. 

Şam : 25 ( Hususi J Suriye -
F rnnsa muahedesi mucebiııce Suri. 
ye hükumeti Ankara, Kahire ve 
Bağdatta konsolosluklar ihdas ede
cektir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

lstlkamet eczanesidir 

• 
srı sın ada 

26-İkiııci kinurı çarşamba akşamından itibaren 
Üç büyük Yıldızın temsili 

MARCELLE CHANTAL - LUCIEN BAROUK JULES BERRY 

Mevsimin müstesna, nnhteşem aşk fılmi 

( S taviski S!<:andali ) 

( Baccara) 
Servet aşka müessir ve kalbe hakim olamaz. 
S,a:iet servette değil anc1k istirahati kaidedir. 

-

Kadın, temiz aşlcını paraya , yığ'ınla m'icevherata tercih eder mi ? Aşk 
pıra ile Sltın alın1n ız. işte bı hılc : btlırı tınırn i le beyaz perde üzerin. 
de göriip seyrin' do;arnıyacağınız bir ş1heser. 

!LA V..ETEN:E.n son ve en yeni Eleler Jurnıl ve Paramunt dünya havadiler 
Sinema sobalarla . sıtılmaktadır . Localarınızı telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da tenzilatlı matine 

( Aşk- ölüm - Şeytan ) 
En son dünya havadi~leri 

PEK YAKIND .\ : Rus ihtilalinin en ~üyük kısmını gösteren 
Türkçe sesli ve sözlü 

Kro nşta t Bahriyelileri 
Telefon No: 250 ASRI 8890 

Biraz sonra, çocuk aşağıya doğ
ı ii kayaıak indi. ip, hala bir dırek 
gibi dimdik duruyordu. Hindli ihti · 
yar bir şeyler mırıldandı, ip yumu 
şadı ve yere düştü, fŞaşıp kalmış· 
tık. Bunu nasıl yaptığını bir türlü 
anla yamadık. 

Buna peki diyelim F arzedelim 
ki hazır bulunanlar, görüşlerinde ya 
nıldılar. Ya bunların aldıkları fotoğ
raflara, s' nenıalara ne ~uyruluı? .. 
Herhalde, Hintli fakiılerde anlıışıl· 
mıyan bir kuvvet var ki bunu inkar 
kabil de-ğil.. 

Nüfusu binden yuk aıı olan köy
lerde, köylüler ahırlaıını evh:rir.den 
ayrı bir yere yapacaklar ve bunları 
senede bir defa badanalıyacaklardır. 
1 ler kö)'Ün bir başın Jan diğer başı 
na kadar olan yollar taş kaldırım ile 
döşenecektir. Köy mezarlıklaıı ya · 

pılacak ve mezarlı~lar köyden ve 
cadJtden uzak bir yerde suların gel· 
diği tarafa değil, suların gittiği ta. 
rafa yapılacak, etı afı hayvan girmi· 
yec•k şekilde duvarla çevrilecektir. 

tinin, oradaki fakülteyi üç yıl olarak . --------------------------

devam ettirmeye meyil gösterdiğini yeni çıkan kanun ve nizamlar 
anlatıyor. 

Buna benzer şahadetler pek çok 
1--------------N 
' tur. Fakat, içlerincle en mühimi, dok • • 

tor ve fılozof Edvin Godelin söyle- fzmırde kuınandan 
dikleridir: 1 lara çay zı0yafetı0 " - Bulunduğum memlekette , 
kral Naibiniıı doğduğu gün şerefine 
şenlikler yapılıyordu . Şehrin muhte· 

lıf yerlerinde bir çok eğlenceler ter 
tip olunmuştu . 

Kral Naibi, arahasına binn. iş, 
şehrigezıııeğe çıkmıştı Büyük bir 
meydana gelince durdu Eğlence leri 
seyrediyordu. 

Kalabalık arasından bir Hintli 
çıktı, bir ıslık çaldı, ve elindeki ka· 
lın bir ipi havaya fırlattı ip, havaya 

Bütün mektep talebelerinin ve mek 
tep müdürlerinin görmesi !azını 

gelen bir fıl ın 

TA Sinemasında 

lzmir ; 25 (Hususi) - Dün alay 
!arımız;, törenle sancak verildi. Bu 

münasebetle g~neral izzettin Çalış 
ı lar bir söylev vermiştir. Bugün de 

belediye tarafından bir çay ziyafeti 
verilmiş ve bir çok kumandanlar bu 
ziyafette hazır bulunmu~lardır. 

Alsaray sınema 

sıııda 

Buakşam 8,45 de 
Srn!nİn en nıulıteşenı 

filmi daha 
BU .\KŞAM 

SAl\T 8.30 da başlıy o r Kırık rüya 
M,vzuu ( NAPOL YON ) devrin 

den alınm vazife aşkı ve Vatan Oynıyan 
severlik gibi büyük ve güzel sah 

Köylüler, 1938 senesi içinde pa
zar ve çarçı yapacaklar, köyü kasa· 
ba ve komşu köylere bitiştiren ıki 

kenarına ağaç dikecekler, köyün mü· i 
nasip yerlerinde orman ydiştirecek 
fer tarla ve bahçeleri sulamak için ' 
ortaklaına ark yapacaklardır. 

Her türlü ziraat için pulluk, orak 1 

ile peynir ve yağ yapmak için ma- il 

kine alacaklardır. Köylünün esvabla · 
rını kö)•de dokunmak imkanı araştı· I 
rılacaktır. Köylerde berber, ayakka- 1 
bıcı, nallıan<l, demirci, araLacı ye· 
tiştirilecı k, köy n · alı iç.in dr bir za. 
hirc anbarı yaplııılacaktır. 

lsalanbul fakültesi uzun tetkik 
ve hassaten uzun ve acı tecıübeler. 
den sonra hukuk fakültesinin üç 
yılda istenilen kalıiliyette m~zu!' 

vermiyeceğine kani olmuş , yalnız 

F ransada üç yıl olan ta lısil müddeti· 
nin orada da ancak nazari olarak 
üçten ibaret kalınası davasının mü 
eyyidesi olarak görmüştü. 

Yeniden açılan Lu nıüzak erenin 
ne netice vereceği şimdıden kestiri
lemez. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
vereceği hı1k ve imtiyazlar müsavı 
olan bu iki müessesenin tahsil müd 
detlerınde de bir beraberlik göster. 
mesi lüzumudur. 

( Tan Sillemasında ) 
PEK YAKINDA 

Bugüne kadar g::>rülc11 ( Tü.ıkçe sözlü ve şarkılı) 
Filimlc::rin en büyüğü, eıı nefisi ve ı?n güzeli olan 

( ŞEYH AHMED ) 
Baş Rolde : 

Şahese rler Şaheserini göreceksiniz 

Unutulmaz filinıler i n, Unutulmaz kah ı amanı 

Ramon Nov ro nelerle dolu Kari Kuper 
(Kartalların Ölümü) Bu şaheserin me,züu hakiki olmuş bir vak'adan ~ıınmış Liiks, ihtişam 

flsmini taşıyan bu eınsalsız tarihi Bu sene ilk defa beyaz perded~ ve güzelliğile de { Ali Balıa ) filmini gölgede brakmışlır. 
ılınde N ıp ı d go··receğiniz dahi artist size bir . 1 B ç d K B d ş f B f 

' 

0 

yon evrinin bütün Filimde : Vedia Rıza, ay tv et ozan, ay Niha , Bay, ere, ay 
heyecan!• yaş ı ğ şahAser suııuyor Kırık: Ru··ya, aşk T h B B M f Ç r..ı 

. : . an ı ını görecek ve ' Cevdet Çağiar. Bay Hasan a sin, ay Hasan ve ay usla a aı; ar, 
mısılsız facia sanatkarı his ve güzellik şaheseri gibi Türk artistleri tarafından nefis musiki parçaları çalınmak-fa ve mü· 

Konsta ns Remy İLAVE kemnıel şarkılar söylenmektedir. 

nın sanat Jahiyanesini takdirle : Bütün Adana halkı bu müstesna ve emsalsız Çöl 
seyredec<ksiııiz Dünya haberleri k f·ı · ·· 

ilaveten çok güzel: Renkli bir Aşk, macera, ve ihtiras dolu bu büyü ı mı gorme-
( SILU SENFONi ) YAKINDA : c. e koşacaktır. 

PEK YAKINDA: Cezayir batakhaneleri o 

( Meşum Kadın) Teidon: 212 Pek yakında .... Pek yakında 
______________ 88_9_1"T"'"_ •----------8-88_8 ______ .. ~---------------------------------------

8881 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
K;naı ı •~ ıııe No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 16 - Katakol mıntıkalarının a}rılmasında; karakol 'ardan çı 
karılacak devriyelerin mınlıkalaıı iç inde en uzak göreC<ği \azife ile gidi 
ve geliş d a hıl oldıJğu halde eu çok stkiz saat zaıfında karakolların 
dönebilmeleri esası nazarı dikk•te alınır. Ancak bu müddet arazi ve hal 
kın vaziyetine de tabi olarak azatılır veya çoğatılıı: 

Madde 17 - Karakol kıı•u e lltri r. in takdi r ve tesbitinde şu esa~la 
nazerı dikkate alınır: 

A) KHakol mı1takaıının grniıli ği, 
B) Nüfusun azlığı veya çokluğu, 
C) Halkın mizacı vt> mıııtakanın a5ayiş durumu, 
Ç) Arazinin hususiyeti, • 

D) Mıntaka için fen umu cııi muv,ıssala ve ticaret yollarının geçmrsi 

Madde 18 - Jandarma ka r akolların ı n kuvvetleri piyadedir. Bu ku 
vet karakol komunanı d.ı dahil şlduğu halde en az beşten, asaı i~i norma 
olmıyaıı veya nııatakasında maden 11 . üessesatı, tuzla ve endüstri fabrika 
laıı bulunan müh'm k~rakollar ınüretteb•tı on jandarmadan aşağı olama 
Kaza merknlerindeki kaıakollar en az on, vilayet merkez karakolla 
[ hapişhane k;rakolu hariç ), en az c.n beş jandarmadan aşağı ol 
maz. 

Merke1inde ağır ceza mahkemeoi bulunan kazalarda ve vılaytt nıe 

kezlerıncle ayııca hapishane karaeolu bulunur ve bıı karakolların mevcud 
farı on beşden aşağı olamaz. 

Madde 19 - Suvariler yalnız kaza ve vilayet meı kez karakolları 
da toplu bulunurlar, hariç karakollara dağıtılnıazlar. Bu suvarılet (18 i 
ci maddede zikredilen piyade mürettebatının haricindedir. Bunlar sırf 
cele jandarma kuvveti yetiştirilmesi icap eden hallerde ve t~kibatla ku 
!anılırlar. Mecburiyet halinde yine toplu olmak şartile muvakkatrn b 
noktada tutulabilirler. Bununla beraber icap eden hallerde mülkiye am 
rinin takdirile suvari jandarma istihdam edilebilir. 

Madde 20 - Jandarma karakol mevcudlarına naz~ı an her karako 
da karakol komutam ve muavini de dahil olduğu halde bulunacak rüt 
beli miktarı bu nizamnameye ilişik (1) sayılı cedvelde gösterilmişti 

Madde 21 - Vilayet merkrz kazasile diğer kazaların merkez nah 

( Sonu Var ) 8303 



Seyhan Defterdarlığından 

ismi 
52 Durmuş oğlu 

Hacı Hulusi 

53 Mehmet o. Mustafa 
ve Hüseyin o. Faik 

İşi 
Sandal yacı 

Kalaycı 

Adresi 

" 

Sa racan 

54 Niyazi Hüseyin Koşu ve araba ;,aracan 
alalı satış yeri 

Senesi 

• 

" 

• 

• • 

Vergi miktarı 
Lira K. 

2 50 
38 
58 

3 46 
14 06 
2 11 
3 23 

19 40 

Nev'i 

K. 
z. 
B. 

K. 
z. 
13. 

7 67 K. 
1 53 B. 

9 20 

ihbarname 
No. 

43112 

79/13 

80 13 

Yoklama 
ve tarh 

No. 

38139 

38,'39 

59159 

1936 senesine mahsuben Kazanç vergisile teklif oluna'1 54 mükellefin yukarıda adı ve eski adresini yazılı 
bulunan m~kellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunmamış olduklarından hiza· 
la•ında gösterilen Kazanç, Buhr an, vergilerini ve zamlarını mübeyyin ihb1ırnameleri kendilerine tebliğ edilme 
miştir , Hui<uk usulu mubakemeleıi kantınunun 141 ve 142 inci maddeleri hükmüne tevfıkan tebliğ yerine geç· 
mek üzere keyfiy. t il5n olunur. 8882 ( S O N ) 

Seyhan defterdarlı
ğından : 
Ayas Makarna Fabrikası sahi 

bi Fazıl Ayasın ınuhtdif seneln 
Kazanç vergisinden borçlu olduğu 
2193 lira 84 kuruşu Miadında ver· 
mecliğinden dolayı Ha kkmda istih
sal olunan 14/51935 taıihli Haciz 
kararma müsteniden mermerli ma · 
hallesinde kain makarna imalatha. 
n~sinde mevcut ve 129 parçadan i. 
baret ve 2286 lira kıymetindeki Ma 
k inaalatve ede.vatın ı aıı hıssası 

haciz edilerek 20 - 1 - 938 Cuma 
gününden itibaren on beş gün müd 
detle müzayedeye konularak 30 -
2 - 938 cu . ııa günü saat onbeşte 
ihalesi icra edileceğinden Belediye 
ve ilanat bedelleri alıcıya ait olmak 
üzere talip olanların mezkur maki· 
na ve aks1mını mahallinde gördükten 
sonra 0/0 7,5 pay akçasile birlikte 
l n-Jmara'ı maliye tahsil şubesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

19 - 22 - 26 8874 

r 
•• •• •• 

TURKSOZU 

Matbaacılık! Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

1 
Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C ILO 
* 

bir cild, renkli ve } 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde ) 
pılır. 

Resmi eurak, ct
veller, defterler, çek~ 
karneler, kağıt, zı 

kartvizit ve biluınU 
tab işleriniz, en kı 

bir zamanda en ncf 
bir şekilde en zarif 
rufatla Türksözürıde Y 
pılır . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

------

il, 1 1 nız kitaplarınızı Türk· 
-~--...., BELEDİYE İLANLARI sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

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

GAZETE 
Türksözü matbll 

sı "Türksözündenn bl 

ka her boyda gaze~ 
mecmua, tabeder. 

Kilo Fia ti 

CİNSİ En az ı E.n çok 
1
_ K.. -5 A. S. 

Kapımalı pamuk -- - 29 75 
~,,.... ___ _,_ ___ - --- - --

Satılan miktar 

Kilo 
Şubatın birinci salı günü saat 15 de toplancaJ.. olrn Belediye meclisi. 

nin ruzn~mesi belediye kanununun 55 inci maddesi mucibince ilan olu· 
nur· 

Piyasa parlağı • 24 26,50 
1--=7'---'--.,..>!--"---- - - --

Piyasa temizi ,, 18 23, 75 Ruzname K 
A 

K iane 1 
------:- --

iane 2 
Ekspres 
Kle~lant 32 -

l!~---Y-_e""·~-=-li-=--=-:~:_~:~:~----u_1 ~:kl~:,:k"",-. :::_.l-...:2;:;,2;,;7_ -_ - /----1-----.---
'.-! U B U B A T 

• 

Buj!day Kıbrıs - --- -.------ ---
---

" Yerli 
.. Men tane 

Arpa 
-Fasu-·ı-ya _____ _ 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

""Keten tohumu 

---- -----

1 
Mercimek ----- --------------
Susam - ----'----------14, i 5 

UN 
--~~------- --------'-'---=·-~·-"""'"'-"-o==="""""""'~ 

ı Dört yıldız !>ahlı ı 

1 üç .. .. --ı--- --
:E -~ - Dört yıldız Doğ-ruluk 
~ -:; l üç u 1) 

ö ~ Simit ,, 
~ ~ - Dört yıldız Cumhuriyet 

~ u-ı-ü~ç __ ._. ---"-"-----·-----
Simit .. 1 

Liverpol T elgraflan 
25 / 1 / 1938 

Kambiyo ve Para 
1~ Bankasından alınmıştır. 

Santim 

Hazır [ 4 1 88 Luet j \ 
-------- . 4 1-7

4 
Rayişmark - 1- 97 

11.. Kanun vadeli ı---·-- - Frank ( Fr.nsız ) 1 23 - BS 
Maı t vadeli 4 I 78 -Sterlin ( İngiliz ) 1 629 00 

• Hıol hazır 4 -,[2} Üolar{Ame-ri~k--'-a ~)--'.1--~;·9- 37 
l_N_e_v_y-or_k ______ - 8 50 Frank ( İsviçre ) ı -- - -
~~--~~~~~~--~~--~..::....~~---~·~~~~~~~· 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif. sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldtz 

sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d ,Yakmak için en •ekonomik, en ucuz 
Alacagınız a iZ a könıürüd~ Alı Rıza Kelle-

şeker ticarethanesinde bul a ca k sınız .. 

Maden kömÜrÜ k.ul~a~makla hem milli bir cevherm.ist ih 
!akını arttırmış ve hem de mustefıd 

olacaksınıL. OJun kömüıü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
4 8879 

• 

1 - Hıssadan bulunduğumuz Mersin liman inhisarı Türk anonım 
şirketinin } ıllık kongresine belelediyeden bir mümessil seçilmesi 

2 - Munzam tahsisat ve münakale talebi hakkmdaki riyaset tez 
keresi 

3 - Yeni tayin olunan memurların tasdiki memuriyeti 
4 - Mahallimahiyetteki bazı mü~terek ve medeni ihtiyaçları temin 

için idarei hususiye ile müştereken birlik teşkili mesellesinin tetkiki ve bir. 
lik nizamnamesinin hazırlanması 

5 - yaptırılması meclisçe mukarrer şehir oteli ve ırıüştemilati mas· 

rafının bu sene il., birlikte 938 ve 939 bütçelerine taksimi 
6 - lsti ı nlak edilmiş bir arsa hakkındaki sulh teklifinin tetkıki. 

8892 

Sömikok ve Kriple 
-Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
1 saf ve temiz kömür ucuz olarak top-
1 tan ve perakende satılır. 
1 Satış yeri Yeni Mağaza 

7967 91 

Türk hava kurumu Ada

na şubesi Başkanlığından: 
Kuru::numuza ait kurban derileri 

31 - 1- 938 Pazartesi günü saat 
onbe~le S>lılacaktır. f-teklileı in o sa· 
ötta şu 1>eye gelmeleri. 

8885 23 26 - 'ı9 

Telefon direği alınacak 

M~rsin Gümrük Mu

hafaza Mi. ve Deniz Mın

taka KJm·.ıtaılıJ-ın !an: 

1 - Eksiltmeye ko.;ulan i ş: Sey 
han V ılayeli iıı Osmaniye kaza , ın
daki " Çoıni oğlu ., ormanından 

4250 tdefon dı · eğin"n kesilip teslim 
edi)•tı< sidir. K•şif bedeli 19125 lira 
dır , 

2 - E,siltnıe ş~rtııamesi: An 
karada Giinııük Muhafaza Genel 
Komııta,,lığında, Mersinde Güııırük 
Muhafaza Deniz Mıntaka Komu· 
tanlığında, f,tanbulda Gümıük Mu 
hafaza salınalma komisyonu baş 
kanlığındadır. 

3 Eksiltme : 3 ; Şuhat / 938 
Perşembe giinü saat on döı tte Mer
sin Giimriik Müd~ılüğünde kapa!ı 

zarf usulile yapılacaktır. 
4 - isteklilerin 1435 liralık mu 

vakkat teminat vermeleıi ve kanuni 
gartlarla ınali itibarı haiz oldukları 
nı göstermeleri lazımdır. 

8869 16-21-26 -31 

Ş. RIZA İŞÇEN 
Belediye karşısında 

Tül'k Hava Kurumu Dört

yol Şul::esi Başkanlığın
dan: 

Kurlan bayramınla Dörtyol il 
çesi dahilind;ki mahalle ve köyler 
uen Hıvı Kurunrnı gdecek yaş 

deriler 24 - 1- 938 tar.h : nd~n 8 -
2- 938 tarih:ne ka lar m[izıyedeye 
konmuştur . 

Buna ait şartnımeler A-:lana , 
Ceyh ın, Ü.; ııaııiye, G . Antep, Tar. 
su; Ş~'.:ı;Jorin I; g)ri 1e ıilir. 

Talip!erin ihale günü Dö tyolda 
bultının ılan vey ı tdgraf mu~ı.ıbe 
••tile müzayedeye iştirak etmeleri 
ilan olunur.8889 

Devlet Demiryolları 

Adana işletmesi Eksilt

me komisyonundan : 

Metro mik'abı 140 kuruştan 
5000 m/3 Balast kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konmuştur. Bu balast 
Ceyhan civaıında Km 411 500 
deki taş ocağından çıkarılacak ve 
eksiltmesi 2;;/ J /938 Cumartesi gü · 
nü saat 11 ele Adanada işletme mü. 
dürlüğü bina .mda toplanan komis · 
yonca yapılac~tır. Muvakkat temi 
nal 525 liradır. Mukavele ve ~art 

namesi Malatyada 5 ci işletme Mü· 
dürlüğii ile kcı ııisyonumuzdan ve 
Mersin i~tasyoıı ~ < fliğinden parasız 

KAYADELEN 

suları ve gazoz

ları sıhhat ve y gençlik kayna -

ğıdır. Dai a KA A Y ADELEN içiniz 
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KAYADELEN 

suları ve gazoz

ları evinize ka

dar gönderilir • 

Depoya haber 

vermek kafidir. 
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KAYDEALEN 

Amanos tepele

rinden en fenni 

cihaz 1 arla ve 

kaplarla nakle

dilen sudur. 

* 

KAYADELEN 

suları ve gazoz· 

lan en sıhhi ve 

tabii hassaları 

haizdir. 

KAY ADEL EN gazozlaı mı ahı ken şişelerdeki kırmızı (KAY ADE.LE~ 
tapalarına dikkat ediriz. KAYADELl N Tıansitleri : Mersin ve Ad~na K~ 
YADELEN depolarıdır. Büyi;k dem~. canlar : lCO kuruşa evlerin"ze gönd1 

rilir. 
Menbadan kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suY 

ile yıkanmaktadır. 8495 125 

• 

/ 
) 

T
., 
·~~ 

• T(jRKiYE iŞ BANK.ASI 

olarak verilir. 
isteklilerin kanunen lüzumlu ve· 

saik, ticaret odası ve Nafia müte· 
ahhidlik vesikalaıı ile işlet.ııemiz 

veznesine yatııılacak muvakkat le· 
minat makbuzu veya banka mektu· 

:bu ile birlikte komisyonumuza mü· 
racaat etmeltri, teklif zaı flarınm ek· 
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siltme saatinden bir sa<ıt evv~li~ 
kadar komisyonumuza verilnıiş o 
ması lazımdır. 

8867 15 - 18- 22 - 26 

------
Umumi neşriyat müaürü 

Macid Güçlü 

Adana İurksözü matbaası 


