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LONDRA • ROMA MUZAKERELERi DÜN 
RESMEN BAŞLADI HATAYDA BOMBALI 
Lord Pört 

leri 
ve Kont Ciyano teklif
orta ya koydular 

ihzari tetkikat da tamamlandı ,-

....................................... __ ............. 
SiLAHLI TEDHiŞ ..................... 

Bir Türk mahallesi basılarak bir ev 
bombalandı, kurşunlar yağdırıldı 

Habeşistan istilası bu 
günlerde ta·nınıyor 

1 çv• •• ıı ıı •• •• ıı ıı •• ıı ıı ıt '( 

1 Akdenizde bir 
tecavüz daha 

Suriye istiklalinin 
mektepler 

yıl dönümü dolayısileHataydaki 
ve müesseseler kapatıldı 

RomaoJan bir görunu, 

Roma : 9 (Radyo) - lngiltere hükumeti ile ltalya hükumeti arasın
aki müzakerelere bu gün Lort Pört ve Kont Ciyano resmen başlamış· 
rdır. iki devlet delegesi, gerek lngiliz ve gerekse ltalyan teklifleri 

"1ı.erinde konuşmaıaroa ouıunmaKtaaırıar. ınzarı tt:tlKıKal ut u:trııö1111aııu 1 ı~ 
Ulunmaktadır. 

Londranın Roma büyük elçisi Lort Pört bütün salahiyeti ve talimatı 
~amil ve haiz bulunduğundan konuşmalnrın çok uzamıyacağı ve azami 
Mart sonunda nihayete ereceği sanılmaktadır. 

Londra : 9 (Radyo) - Siyasi mahafilin ciddiyet va kat'iyetle söyle· 
Kliğine göre, ltalyanın Habeşistan istilası bu hafta içi~de Lond'.a hük~: 
llıeti tarafından resmen tanınacaktır. Bu hususta bır de resmı teblıg 
~eşredileceği söyleniyor. 

UZAK ŞARKTA 
KANLI F ACiALAR 

Ölen Çinlilerin sayısı 

00,000 
Harbetmekte olanların 

00,000 
Linsen Cenubunda muharebeler 

Şanghay : 9 (Radyo) - Son iki 
~n içinde Uzak şark harbi çok çetın 
Ve kanlı safhalar almıştır. 

Linsen cenubunda muharebe ge· 
Dişlenıektedir. Çini.le» burada düşman 
tenahıarına şiddetli hücumlar yap
ltıaktadırlar. 
. Söylenildiğine göre Çinlilerin 

11.llıdiye kadar olan zayiatı 800,000 
kışİdır. 500,000 Çinli de cephelerde 
Çarpışmaktadır. Japonların zayiatı bu 
llıikdarın sekizde biri kadardır. 

Şangha}da muha.emat yüz.ünde_n 
Yabancıların zararı 610 oo:ı lng.Jız h· 
r ' •sını bulmaktadır. 

1 
Sangh•y : 9 (Radyo) - ~~phe· 

erden alınan haberlere göre, ıkı Çın 
~Olu Çintanga ve Dupa demiryolu 
Uıerindeki üç şehıi istirdat etmiştir. 
Japonlar burada ani bir baskına uğ, 
1anıı§lar esir ve zayiat vermişleı dir. 

Japon kıtanları, topçu kuvvetle
rıninin himayesinde ağır ağır geri 
çekilmişlerdir. 

~~~~~~~~~ 

japonyada reyi 
am teklifleri 
Çin Japon harbi 

olsun mu olmasın mı? 

Tokyo; 9 (Radyo) - Çin-Japo~ 
harbinin resmen başlaması yanı 
ilan edilip edilmemesi ve bugünkU 
mücadelenin durup durmaması için 
reyi amme müracaat edilmesi hak· 
kında bir mebus parlamentoya bir 
takrir vermiştir . . Bu takrir müzakere 
edilecektir. 

Bir Fransız ge
misi hücuma 

v 

ugramış 1 
Paris : 9 ( Radyo )

Bu sabah çıkan Liber
ta gazetesinin,sabaha 
karşı husus} kaynak
lardan aldığı bir ha-ı 
bere at\en verdiği ma 

Kültür bakanı 
seyehata çıkıyor 

Antakya, 8 (Türksözü muhabirın · 
den)- Dün Suriye istiklalinin yıl dö 
nümü münasebetile Hataydaki mek· 
tepler ve müesseseler resmen kapa 
tılmışlır, 

Yeni gün gazetesı şunları yazıyor 1 
Evvelki gece Dört ayak mah&Jle J 

sindeki H•lil Nihilin evine ittihatçılar 
tarafından bir zır'lıh bombası atılmış 

ve büyük bir infilakla patlamıştır. 
Derhal dışarıya çıkan ev sahipleri 

İllihatcılara mensup iki kişinin koşa· 
rak kaçmakta olduklarını görmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre buna 
sebep Halil Nihitın lttihadıanasır ku 
lübüne davet edildiği halde gitmeme• 
sidir. 

Kısa fasılalarla sürüp giden ve mü 
tecasirleri hemen ekseriyetle cezasız 
kalan tedhiş harekatı ,deyam etmek· 
edir. 

Bu cümleden olarak geçen 'kazar 
gecesı şehrimizin tanınmış simaların· 
dan ve Eti Türk şeyhlerinden Şeyh 
Abdullak Garinin evine bir tecavüz 
vaki olmuş ve ev kursun yağmuruna 

tutulmuştur. 

Yalnız kapıya isaben eden kurşun 
ların sayısı 11 dir. Kapının önünde 
muhteııf çapta fişek kovanlariyle kur 
şunlar bulunmuştur. 

Zabıta dün vuku bulan şikayet ü 
zerine tahkikata başlamış ve hodise 
mehallinde keşiflerde bulunmuştur. 

Ilı.mata göre,bu sabah 
bir Fransız vapuru bir 
ı · ı a.ıın.v l vat'.-..., ... - .,_ 

rafından yapılan te· 
cavuza uğramış ve deı 
hal imdad istemiştir. 

Süveydiyeden bildirildiğine göre 
Salik İbrahim Sahilli adında bir Eti 
Türk Manda müddeti bitinçe fransa 

icin ellerhıe ke\~pçt '!uı uıcııaır.. ı..ç.l'l..u . . 

Şehrin içinde ve gece yarısı vukna 
gelen bu hadisenin faillerinin kim ol 
duğu ve bu tezavüzün sebepleri hak
kfnda tahkikal yapmaktayız. Elde. ~-
uc"'"~u.u.u .. u .... u ....... , • -'·- · • 

1\ nın sancaktan çekilecegini sölenildigi 'ı 

ı Londrada T Ü r k 

1 
Bu haber Pariste bü 

yük heyecan uyandır
mış ve gazeteler bir 
kaç tab yapmışlardır. 
Hükumet mahfelleri 
henüz bu hususta bir 

~:~ .~~y.~::~:~.t~0d0'.r: .. ı 

KUHUr bakanı 

Bay Safvet Arıkan 

Ankara : 9 (Telefonla) - Kül

tür bakanı Safvet Arıkan, yakında, 
Vanda kurulacak olan doğu üniver· 

sitesine aid tedkiklerde bulunmak 

Ü'l're bir he;etle beraber tedkik se

yehatıııa çıkacaktır. 

Suriyede Ordu teş
kilatı kuruluyor 

Cemil Mürdem 
içinde Parise 

btJ haftalar 
gidiyor 

ö u muhabirinden ) - Mllll MUdafaa Ve-
Şam : 9 ( TUrks z dusunda hizmet etmiş zabitlerden sek 

zaretl, eski Osmanlı or 
1 

tir Bunlar , yakında teşkil edilecek 
sen kişiyi tesblt eylem ' ifa göreceklerdir • 
olan Suriye ordusunda vaz -- ---- ---

Başvezlr ile Hariciye Ve• 
zirinin Parls seyahati takarrUr 
etmiştir. Kendilerine, Hariciye 
Genel Sekreteri ile bir kısım 
memur ve gazele·~iler de refakat 
edecektir. Heyet Mart sonlarına v_e 
Nisan iplidalarına doğru Parise gı· 
decek ve o zamana kadar Fransız 
parlamentosunca tasdik olunac~k. o!an 
muahedelerin mübadele ınerasımınde 
hazır bulunacaktır . 

Şam lise talebesi , 4 numaralı 
kararnamenin hala meriyet mevkiinde 

· · ev ve 1 buhınmasını protesto ıçın gr 
nümayiş yapmak istemişler ve mek
tepte gürültü çıkarmışlardır· . . 

Derhal hadiseye el koyan pohs 
ön ayak olanlardan 36 talebeyi tev· 
kif etmiş, bunlardan 29 nu kefaletle 
serbest bırakmıştır · 7 talebe mev· 
kuftur . 

Fransadaki 
komplo suçluları 

Mevkuflardan ikisi 
tahliye edildi 

Paris : 9 (Radyo) - Komplo 

suçundan mevkuf bulunanlardan Ku 
kuletalılar işinde başlıca suçlu Pozzi 
muvakkaten serbest bırakılmıştır. 

Kukuletalıların reislerinden Dus 
segner bashhanede bulunmaktadır. 

Bu suçlular, kendilerinin asla bir 

ihtilal dü~üncesi ile hareket etme· 
diklerini, yalnız Komünizme karşı 
hazırlık yaptıklarını söylemektedir 

bankacıların teması 

BÜYÜK FiRMALARLA 
YAPILAN TEMASLAR 

Kimya f abrikalariyle 
yeni limanlar kuracağı 

Büyük bir İngiliz şirketi müdürü diyor ki: 

Onbeş sene evvel Türk hükfı?.1eti 
işe sıfırdan başladı fakat bugun ... 

Bir mart tarihli deyli telgral ga· 
zetesinde. Tütk bankacılarının Lo~d
ra seyahatlerine ait çok şayanı dık• 
kat bir yazı okuduk yazıyı aynen 
aşağıya alıyoruz! 

mik gelişmeden bahsederek demiş· 

1 
tir ki: 

" _ Türkiyenin başarılarını sa· 

Dün, Savoy otnlinde Londrada 
bulunmakta elan türk bank~cılar~ he· 
yetine verilen bir ö~le . zıy_afetınd~ 
Türkiyenin ikinci endustrı planı hak 
kında tafsiUit verilmiştir· 

\ yıp dökmek, bir peri masalı söyle· 
, mek gibi bir şeydir. Karşılaşılan 

Bankacılar teknik ve finans b~
kımından yardım temini ümid ettikle. 
ri bu proğ"ramda şunlar vardır: 

1 _ Altı, yedi liman inşası. 

2 - Madencilik makinaları, loko· 
motif, silindir ve gemi satın alınması. 

3 - Kimya !dbrikaları kurul nası 
4 - Dokuma fabrikalarını ı bü. 

yütülmesi ve büyük bir sulama prog· 
ramı. 

Ziyafet Birleşik Afrika kumpan· 
yası tarafından ,·erilmiştir. Bu ziya
fete bu kumpanyanın direktörü ve 
Lever kardeşler ile Unilever Limited 
şirketinin başkanı Bay F. D'arsi Ku
per riyaset etmiştir. 

Başkan bu ziyafette verdigi bir 
söylevde Türkiyenin on beş yıl için
de gö,terdiA"i dikkate değer ekono 

güçlükler göz önünde tutulacak o· 
tursa, başka bir memleketin, endüs· 

-Berisi dördUncU aahllede -· 

lçeride 

Sabah 
Yazan : Mekslm Gorkl 

* 
Yamyamlar 

( Afrikadan 

* 
Londranın 

yine eski 

röportaj } 

siyaseti 
yolunda 

Yazan : Vlnston Çörçll 

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



Sahife ; 2 

İngiltere eski politi
kasından şaşmadı 
on hafta rnrfın,la lngilterede r. Yazan 

V1NSTON 

ÇÖR ÇİL 

\ukua gelmiş olan ani ve 
esefe değer hadiselerin ehemmiye 
tini mübalagalandırmamalıdır. Geıçi 
bu ha<liseler intihap hususunda mu. 
hafozakar partiyi çok zayıflatmıştır. 
B. Baldvin'in müşkülatla toplamış ol 
duğıı seçiciler çabucak dağılmışlar Bu parayı ona tedarik etmek kolay 
dır. ve bunları yeniden toplamak olmıyacaktır. Böyle bir istikraz pro 
kolay olnıı• a:aktır. B. Eden'in şah jesini lııgiltere Avam kamarasında 
~ııı<la, milli hükünırt yegane Popu oldukça hoşnudsuzlukla müdafaa e 
ler sim~sını kaybetmiştir. On beş debilır. Onun için başvekalet çok 
g-ün önce, seçicilere emniyetle baş nankör müzakerelere pek acele atıl 
vurabilirdi: Bugün par tıye hiç bir mış görünmektedir. Eğer Mussolini 
do5tu böyle bir hart keti tavsiye e· Hitlerden ayrılmak ve Fransa ile 
demez. lngiltcre yanında mevkini alarak, 

Muvazi hatlar üzerinde Amerika Avusturyanın müdafaasına yardım 
ile fngiltere ara•ında inkişaf eden etmek isterse, kazanç şüphesiz ola-
işbirliği için 1:.u, geriletici biı darbe caktır. Fakat vazı yetin böyle olması 
oldu lngilterenin dış politikası, şim için ne kadar ihtimal vardır? Bunu 
dilık, Avrupada ve bütün dünyada öğrenmek için faza bekliyecek de_ 

onun .do5tu olanlar için çok daha ğiliz. 
anlaşılmaz bir mahiyet aldı. Hatala· Bu esnada, Avıupada demok 
rı iktidarını sarsm~ğa başlamış olan ratik kuvvetlerin istikrarı ve man· 
bu diktatöıü kurtarmak için yaptı tıksızlığı ha) ranlığı tahrik ediyor. 
ğımız teşebbüs hususunda diğeıleri Parlameııtoda yapılan Lüyük nrüna-
arasın.-la lıügün~ü günün intıhap e- kaşalar Fransız milletinin yük 
dilm.ş olmasının sebebi hakkında 1 sek cesaretini gösterdi. Eğer 
bizı hiç bir irnhat verilmedi.Bu dik.

1 
lngiliz hükumetinden çok mühim 

tatör devrilmek üzere idi. Biz lıu su yeni teminat almamış olsaydı, 
retle hareket etmekle, ona istinad-

1 
B. Delbosun bu kadar itimatla 

gah vazifesini gördük ve bütün ınenı 1 konuşalıilmesi pek ıız n ümkündü 
leketlerde tehakkünıü ve diktatörlük Yeni Dış Bakanı Lord Halifaks 
itibarım teşvi 1< etmiş olduk. "her neye mal olur sa olsun sulh. 

Bununla beraber lngiltere hüku· fıkrinin sadık bir müdafıi ad edile 
mdinin haıchtlerine, onun hakiki mez. Şimdiye kadar, kabine içinde, 
niyetlerinden fazlasını atfetmek lıir Lüıün dünyanın dostu olmak hu.ıı 
h•ta olur. lııgilt r renin Avrupa işle· sunda samimi olduğu nisbetıe müb 
rine karşı alakasız kalm•k niyetinde hem fikrini müdafaa suretilc büyük 
olmadığı muhakkaktır. B. Çember· : bir nüfuz sahibi olmuşluı. Bugün, 
!ayin, bir a~keri ittifakı da olan F ran büyük bir şubenin başında, hadise-
sa ile müııasebrt !erimizin dej:ıişme· !erin iııkiş 1fının .neticesi ola,n kor 
~ ""Jc"ııı rerketmPk niyetinde de. ccktir ve bu vazifoye layık olduğu· 

ğiliz. Silahlqnrna prosesüsü kabilse nu isbat etmiyeceğirıi iddia edtcek 
daha hızlı bir süratle ileı i götürüle- değilim. 
cektir. • Diğer taraftan p<k hareketli ge. 

Lord Piıt'in Ro nada' Kont Ci çen son on beş gün, Avıupada hür· 
yana ile ve belki de bizzat B. Mus- riyet da"a>ının doğuştan kuvvetini 
sol ini ile ba~lıyacağı müzakerelerin göster ııışt· r. Eıı korkunç tehditlerin 
nf'licelerini beklemeliyiz. ltalya dik· savrulmuş olduğ-u B·,,l~.;gadtn m~· 
tatörünün kazanmış olduğu zafer lakatında B. Şuşniğ'ın karşılaşmış 
dikkate değer. Bir hamlede o, ümit olduğu kaba şartla•, ikinci merha 
siz lıir sıkıntı vaziyetinden, Alman lesinde, bütün Avıısluryada çok 
ve lngiliz hükürııetlerirın teldiflerile l kuvvetli bir milli tirlik yaratmak 
karşılaştığı lıir vnziyete yükselmiştir. }'olundaclır. 
Çemherlayin ve Hitler aynı zamanda ' Sosyalistler:n Katoliklerle bir-
onurı dostlırğunu arıyorlar. lngilizler !eşmesi Vıy ına lıükum~tiııe evvelce 
onıınlıı rnüzakeycre başJ,.mak füe- asla sahip olmamış olduğu geniş 
redi. in. 1 fitler bizzat Romaya bir lıir temel bahşetmiştir. 
ziyarel yapmak arifesindedir. 7 arih ~ Bugün, lıu hüku •ııdin ardında 
te hiç bir zaman bu kadar muhtc· ' belki milletin üçte ikisi, istiklall~rini 
şc m bir "blöf. görülmemiştir. mü lafaaya hazır bir vaziyette bek-F akat son söz herüz söylen -Gerisi dördlincü sAhifede 

nıemiştir. Avıupanın ht>nüz 
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Vilayet umumi Meşhur Şaki Celal 1 

meclisinde 
Kültür ve ziraat 
işleri iizerinde 
bazı kararlar 

Vilayet umumi meclisi vali Tev 
fık Hadi Baysalın başkanlığı altında 
yaptığı son toplantısında Ruzname 
sindeki evraktan öğretmenler ve iik 
okull;ıı lndcmeler kadrosu ile husu
si id 1rder için, Dahiliye vekaletin 
den gön leril· n foımüle göre düzen 
lenPn memurlar kadrosu ve bir kı 

sım evrak daha görüşülüp karara 
bağlandıktan soııra bütçe encüı:ıe 
ninden ttv Ji edilen 938 yılı aai ı. as 
raflar bütçesinin tetkikiııe geçildi. 

Umumi meclis ve Hususi idare 
memurları maaş ve ıııasraflarmı 

teşkil eden adi maHaflar birinci kısım 
yekununun, G e ç e n s~ntkinden ı 
(1364) lira fazlasile (1196t3) lira, 

ikinci kısımlardaki vilayet yollar 
ve köprüler masrafının (21821) lira 

Üçıincü kısım olan kültür işleri 
ma,raflarının, bu sene geç n sen· J.re 
nazaran okullarda öğretmen sayısı 
nın imkan ııisbetind~ ziya Jele ti•ii 
diği ve 938 sene5inde öğrt!ıııerılere 
ayda beşer lira üz~~iırden mr~ken 

beddleri verilmesi kabul edildiği 

için ( 17643) lira fazlasilc (2'J7093) 
lira, 

Dördüncü kısımdaki Ziraat ve 
Vetı ıirıer masraflarının, geçen s~ne 
kinden (817) ira fazlasile \22660) 
lira, 

Br~İJci kısırııdaki Sıhhat mas 
1 raflarının (92207) lira, 
1 Altıncı kısmı teşkil eden mu1.te 

1 üıere 93B yılı adi masraflar bütcesi 
1 yekununun (739 349) lir:ı olarak ka 

1 
buiii karar altı.ıa alındı ve Fevka· 
iade masraf bütcesile varidat kısmı· 

1 nın tetkiki grlecek içtimaa hrakıldı. 

Sulama kanalları 
yerlerinin istimlaki 

Seyhan nehri kenaı ınıla açılacak 
kanal yerlerinin sahiplerinden istim 
lak edilmekte olduğunu yazmı,tık. 

Bu işlere bakan takdiri kıymet 
Komisyonu bazı m· ıtıkad1kr işle 

riııi bitirmi~tir. Ko ni5yon, r.ıporla 
rını vermektedir . Bu kanal yeri~ 

rinin salıipl~rı celbe.Jilerf'k istıınlalc 
mua nelrsine başlanını,ıır. Yer' erini 
sataırlara, b~ddleri lı<ıgiinlerde öJe 
necektir. 

ele geçirildi 
- - -·-- -----

Celal hükumet kuvvetlerile müsade
meden sonra nihayet can verdi 
Uzun zamdndarıb• ri Çu!..uıovada 

şakilik yapan ve lıudud üzcıinde 

kaçakçılık i5lerini idare eden Musa 
oğlu Celal nihayd gümrük mulıafa. 

za ıııemıırlarıııın ~ ususuna düşerek 
ele geçirilmiştir. Hadise etrafında 

dün aldığımız malumata göı e, ev· 

vdki g ce silahlı olarak, kaçak tş

ya ile hudu.Jumuza gel Jikleri haber 

Halkevi gençleri 
mLvaffak oldular 
Şeh imiz Halkevi T em~il Komi. 

tesi gençlerinin " Uç•ırum " adlı bir 
piyes lıazıriadıklarırıı ve üç gece 
Asri sineıı11 saloııııııJa bu eseri oy
na yac~klarını yazııııştık. 

Dün gece bu eser ilk defa ola 
rak salınıye konmuştur . Gençler 
muvaffak olmu~lır ve çok alkışlan· 
nıışlardır. Eserin kritiğirıi son ge· 
ceden sonra yap ıcağız. Her zaman 
olduğu giui h 0ılkımız , gençlerin bu 
esrrine de büyük bir alaka göster· 
m i ştir. 

VfLA YET IŞLERi 

Vılayet idare Heyeti ve 
Encüme'"l toplantıları 

alınan katil ve şakavtl mahkumla · 
rıııdan olan ve Suriyeye kaçmış bu. 

lunan Dörtyolun Çaylı köyünden 
Musa oğlu C~ral, hııdud üzerinde 

gümıük muhafaza erlerinin kurduğu 
purnya düşerek yarını saat süren 
müsademeden sonra vurulmuş ve 

elrndc bir mavzerle ölü olnrnk ele 
geçirilmiştir. 

ı Türkkuşu binası-
\ nın temeli 

1 

Bugün törenle atılacak 

Dün de yaıdığrınız gibi Türkkuşıı 
binasının ternel atına merasimi bu 
gün öğleden sonra saat beşte bina. 
nın kurulacağı Asfalt r.addedeki 
yeri11de yapılacaktır. Merasimin bu 
değerli Kuruma yakışır bir şekilde 
yaı ılması için Şube Başkanlığı bir 
çok yerlere davttİfe göndermiştir . 
Yurdun havadan ıııiidafaasını trmin 
edecek şuurlu elemanlar yetiştirmek 
gayesile çalışan ve şehrimizin en 
şerefli bir yerin:le yarınki hava kah. 
ramanlarını yetıştirecek bu yuvanın 
kurulmasında isabetli bir karar ve· 
ren Hava Kuıurrıu Merkezile şeh 
. • c; 1 .... _ı.J: ... ..J..,,J, . t Jçı 

türlü konforu haız olacak bu bir.a 
29,000 liraya çıkacaktır. 

Vilayet İdare Heyeti dün top 1 
lanarak nıuhtdif işler ü~eı-İ ıd~ ka- 1 
rarlar almıştır . Dün Vılayet Enc·i· 
ıııeni de topldnmrş miizakeıele.Je 
lııılıınulmuşlur. 

İş dairesi müfettişlik 
teşkilatındaki 

ınaaş 1 arda değişiklik 

Haber aldığımıza gere, iş daire 
leıi nıüfettişlık t.şkilatmdaki ma
aşlarda değişiklik yapılmıştiı. 350 
lıralık üç müftttişlik imdal edil· 
nıiştir. 

İspirto fi atları 
Yeni 
ayın 

-----
fi alların ta tbikına 
15 inde başlanıyor 

İspirto fiatl'fının indirildiğini bir 
ai •n; 1ı~ıleri o1arak okuyucrıları

ınıza lıil lirm;ştik , Dün lnhis~rlar 
ldaresirıd ·n ıldı~ını.z ıııalu 0nata gö 
re, yeni fidtların tatbikına Martın 

15 inci g.Jnü.ıden iti!:ıaren başlana· 
cakıır . 

MAHKEMELERDE 

Kanını b;çak ayan ma
rangoz tevkif edildi 
Şevket oğiu Ah n.t alında bir 

marangoz, u .ııuıni ev k~dıııluından 
lzınirli Fatm.lyı bıçakla yardlamış 

, olduğuıı·lan yapıl•n ilk sorgıı 5 ;ı ne· 
ticesi derhal tevkif edilnriştir. 

Doğurma 

1926 senesinde Kanadanın 
ints şehrinde hiç bir varis bı 
madan ölen avukat Şart Vans 
!ar, on sene içinde en çok ç 
doguracak olan kadına verilme 
zere yüz bin lngiliz lirası bırak 
O giindenberi, Kanadada çocu 
tiştirıııek müsabakasına giren 
dokuz kadın, iki şenedenberi 
kemede 5Ürünüyorlar. 

Zir", kadınların 18 i onar 
cuk doğurabildiği h1lde, on d 
zuncu kadın on bir çocuk yeti 
diğirıi id ia etmektedir. Mahk 
bu ciheti heniiz layikile tesbit 
mediğinden, on bir çocuk yetiş 
kadın, hf'nÜz yüz biır liraya k 
şamamaktadır. Zira hu kadının 
kipleri, çocuğun biri ' aşka ka 
aıttir. Di orlar. 

Din propagandası 
İngilizler, pazara büyük bi 

hemmiye.t ·.eriyorlar. 
Diyorlar ki : 
- Pazar günleri, Allaha 

rılııııştır. Bu ihbarla; sinemala 
tiyatrolar, pazarları İş enıemeli, 

kes ibadetle meşgul olıııalıdır. 
Bu mesel .. , SO'l günlerde A\ 

ve Lordlar kamaraların ı kadar 
miş, oldukça ehemmiyet kesbe 
miştir. 

Lordların Kılıııdn ve Strunı 

sinemaların pazar günleri açık 
lunmalarına muarız değildir. Şu 
la ki, pazarları gö.teıilecek fılm 
daha ziyade dini propaganda 
hiyetinde olmalıdır. 

Japon milli marşı 
Dürıyad•, milli marşların h 

sinden tuhaf ve kısa olanı, Jap 
uıdf~r Jıc. :ılıkdJonua ahfadı. im 
ratorhrı11 çok bağlı oldukları i 
ona d 13 etıneği dini bir vazife 
lirler ve bu itibarla da milli ma 
!arını ona göre uydurmuşlarJır. 

Japon milli marşı şöylediı: 
" Mıkado bin yaşasın, taşlar 

ya aluncayd kadar yaş lSln ! ,, 

Giydirilen heykel 
Avrupanın en eski lıeykeller i 

den biri df', Brükseldeki ( Man 
ken Pi ) heykelidir. Bu heykel, 
çok hükümdarlar tarafından ziy 
ret edilmiş olmakla çrı!. nıeşh 
dıır . 

meydana çıkmış r<'alitelcr ve haki· r-----------------------:----~--------------·-----------------

N~poıyon Bonapaı t, Brükseli 
yare tinde, heykeli askeı i ürıiform 
elbise ile giydirmişti. O zamaııdaı 
beri, heykelin giydirilmesi adet 
muş ve bu aılet, 183 ı senesinden 
beri fazlaca taammüm eylemiştir 
Son zanrnnlard~, Brüksı lin beş y .. 
senelik he} keli; adet3 saatte bir c 
bise d~ği~tirnıek ınazha• iyetine na 
olmuş buJur.uyor. katleri gitgide d .. ha kuvvetle te·y· ı ir çok kimseler yam v rn ya 111 I a k 'b• b 1 k , 

}'Üt edecektir. B. Çtmberla)•ın'ın yamlığın, yani insan eti ·ı 1 d. 
M yiyenlerin kalmadığını aı ece yer er ı. --------------1 

, r nı oyun gı 1 oğaz ilr ·ızartrrJar Vtl 

ussolini'yi llitleı'dcn ayırmak için zannederler. Hal •mki www Afrlkadan röportaj - Bu gürı, }'Uicarıda söylediğimiz 
beslediği Ümidin tehakkuk edip et yamyamlık d.. d t ·ı ·b· 'k ı S 

. . . unya an arııam, e 1 d il . satı'ıı· Jı 1 I gı ı yamyaııııı ya nız alomon mıyeceğını yal d ·· ğ. eıin e çrn'J'C <"• e a ·ılır, ıar arın• ve avuç içlerine ba)•ılır 
'

111 
a gorece ız kalkmamıştır. Okyanustaki Saloınoıı 1 adalarından b~~ka yrı lerde kalma 

.. Eğ_ er te. hakkrık etm•t:ıe, Musso ve Fıci adaları Y' r!i ahalisi d'an lk evvel açlık yüzünden başlı yan la r . 
1 h b l k lı ı y mıştır. Bu tehlikeli yerlerde dola -ı~ının_ ıze_ vere ilecrğinden 1-ıaşka insan etı buldular mı, Lüyük bir İ« yamyamı ir ÇOI( ınilletl· ·rde İnli- anıy~m nıilldl~r, kurbanlarmı 
h 1 k k ' k h. 1 1 d · şarı seyyahlar, bura ahalisinin ya ıç >ır şeyın en üçü kıymeti yok tiha ile yuler. Buralara giden ka am ıssi c i e ıledi ve gitg;de a lel aırııa f..kirler arasınJa s~çerlcrdi. 
tu 1 j 10 000 20 000 ld E · d · bancıların Üzerine alılıı) öldürmek r. ~panya .a~ • . ve. ya • şifler ve seyyahlar, yerlilerin lıu a 0 u. rı zıya e ınsan eti yiyf'nler de ka. 
it 1 1

· ' J B tı·ı · 1 ve yemek için fırsat bl'klediklerını· ayan as~erıııın çe~ı mesı eğer ay- d ti · · b·td·kı · · · ·hı· ti d azı kabileler, yalnız düş'nan· ı e reıs eri, zenginler ve kuvvetli .kd d • e erıııı ı ı erı ıçın ı ıy~ ı av söylerler. 
nı mı ar a hükümetçi gönüllülerin ranırlar daima kalabalık ve silahlı dan aldıkları esirleri yerlerdi. M•ğ olanlar<lır. 
d_e_ geri çekilmesile muvazenelPndi olarak ~iderler. Yoksa halleri ya· lüp olanları·ı akibet~ pek fecidi: ga Vahşi kabileler, bunun için Lir 
b_lırse ~ '?~raL·trdankoki9in büyük mandır, Şişe g çirilip kızarlılınaları lıplerin İ>'>ş midesini doldurmaları birlerile dain11 lıarhedcıl!'r aldık· 

" alva~I aı !'Ş 1 
f edece Itır. muhtem•ldir. muhakkaktı. lan esirlcrı yer ltrdi. 

ngı tere tara ın an talyanın Ha 
beş impıratoıluğunun tanınması, bir Yamyamlık, eskiden bir çok Bir çok seyyahlar; yamyanıl,kta Yeni Zelanda ahalisi, diişmaııııı 
çok /ngiliz vatandaşları için, haysi milldlerde vardı : Şitl r, Sarmallar; oburluğun Liiyiik biı rol ornadı :;ına gözünü 1.ya yürel!'ini yemeyi b'iyül. 
yet kıncı bir şeyse de, B. Mussoli Massajetler hemcinslerinin etini İşti. ve ço'.c le.;iıi olJuğ1J .. a dikkat et- bir sev.Jp sJyarlar, bu suretle tlüş-
ninin indinde mevcut olan problem ha ile yerler ve bundan büyük bir mi~l<rdir, maı,ın ku ·v-tinin, cesaretinin kendi 
leri hiç dP halletmiş olmıyacaktır. lezzet duyarlardı. lskandinavyalılar Yamy:ınılar insıın etıni hayvan !erine İntikal edeceRİr.i sanarlardı. 
Libyada'dan birkaç alayın gNi çe· düşmanlarının kafatasile bal şerbeti etine, beyazların elıni siyahların eli C•·nııhi Amerikada, Kamkana-
kilınesi ve Bari radyosunun lngiliz içerlerdi. ne tercih ederler . Çocukların et- gualılar ölülerini dt yerlerdi. Hin 
aleyh.farı neşriyatı kesnıesi ancak Afrikada ( Jahas ) kabilesinde, !erini yaşlı adanıl;.rın et ıı<len daha distandaki Rendevaslara gelince : 
yeni bir zaman rleğişikli~ine kadar erkeklerin ve kadınların vücudu ziyade tatlı lıulurlar. Vücudıııı bazı teJ;ı •İsi g.ıyrılalııl Lir hastalığa uğ 
fngilterenin işine yarıyacaktır. dört parçaya ayıılır ve pazar yer kısr.nlarına, bilh1sH ayaklırın ta- r.y1n, v'y.ı ihtiyarlıyan ark

1
d 

1
, • "ı 

Hak:ikaten, Lu adalmın içe ı ile
rirıe cloğru girın~k p•k tt-hlikelidir. 
Sahıl ahalisi bir derecı-ye kadar 

medenirlir f abt dahildekiler .. Al 
lah ellerine düşürmeye.. Bunlar 
son d~rece vı.hşi ve z,inıdir. Srzi 
görünce hain hoin ba;;arlar, Ve; 
" Ah, bir elimize düşse, ne güzel 
kızartma olurdurıl.,. ciiye düşün· 
dükleri bakışlarında okunur. Me 
raklılarının, cesaretlerinin cezasını 
şişe geçip geba olmakla çeken 
ihtiyatsız seyyahların sayısı az mı· 
iır. 

Radyolar hakkınd 

Şehrimiz telgraf. müdür 
lüğüne yeni bir teblSga 

Mrıssolininin istediği şey rnradır.,-------------------------........ ,,, .... ....,._,, ... ~c"'""'"..,,...,,,__.., ..... _ ... ,..,..,.>,.,.,., """"" , -· 
j{'. :c • 

Ro lyo ruhsatnamesiııi radyonu• 
bulunduğu malıal haricinki telgraf 

merkrzinden alanlara yeni sene ıı 
bone ücretlerinin tediyesinden ev· 
wl ruhsatname kaydının rad} onuo 
bulunduğu malıal meı knirc n;.klİ 
ve ırrtit,.akip sene!, r ücntlerinin de 
artık bir meı keze tediye edilınegiııirı 
muvafık göıülaüğü ve bu kabil abu· 
nelerden müracaat edeni eı in ellcı in. 
deki ruhsatnamelerinin künye def
terine geçirılmesi ve sıra numarası~' 
bildirmek surctile eski rulısaııanıc 
kaydını terki lazııngeleceği post;ı 
telgraf umum müdiiı füğünden şeh· 

..,,.....,.__ .. :wo:wo __ ...,,, .. ,.,. ... ,..,, __ =""""'•• riaıiz müdürlü~üne bildiri!wi~n 
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Hikaye 

SABAH 
(~ dünyada en güzel şey, ' YAZAN -ı U::::U güzel şt>y günü~ doğu Maksnm GOırkD 

şunu seyretmek tır. 

Gökyüzünde beliren ilk güneş r 
ışığını gören gece, dağlarm uçurum 
larma doğru sokuluyor ve sessizce 
kayalıklar arasında saklanıyor. 1 

neş onları da gülerek selamlıyor. 
Çünkü: yer yüzünde her güzel ve 
iyi şeyi insanın yaphğırıı ve yapa
cagını biliyor. Bir zamanlar günt'Ş 
yer yüzünü çorak ve bomboş gör Ü· 

yordu. Şimdi bütün dünya üzerinde 
ateşli bir çalışmak var. 

Çiy'de11 · slanmış yeşil otlar ya· ı 
vaşca başlarını kaldırıyor; J ığlarm 1 

tepeleri gülümseyertk sanki: 
- Korkmayız: güneş doğuyor 

diyorlar. 
Denizleri beyaz köpüklü dalğa 

!an başlar! nı kaldırarak hükümdar
larının huzurunda eğilerı güzeller 
gibi güneşi selamlıyor ve: 

- Dünyalarıo hükumdarı: seni 
selamlıyoruz, türküsünü söylüyoruz. 

Güneş gülüyor. Bu beyaz başlı 
dalgalar, bütün gece o kadar oyna 
mış ve a kadar dönmüşler, ki güzel 
yeşil rubaları parçalanmış ve yumu 
şak kafile saçları dağılmış. • 

Giineş onları sela :nlıyor ve: 
- fyi gün güzel denizi diyor. 

Eakat, artık yeter, Sakin ol. Eger 
dalgaların hala bö}'Je yüksek atılış 
larma devam ederse yeryüzünün 
küçük çocukları senin sularında 

yıkanamazlar. Yeryüzünde yaşayan 
herkesin iyiliğini düşünmeliyiz, r.le· 
gil mı? 

Kayalıklar arasından uykulu göz 
!erini ojuşturarak-, çıkan yeşil ker 
tenkeleler birbirlerine: 

- Bugün hava sıcak olacak; 
müjdesiniveriyarlar. Sıcak havalar 
da sinekler tembell6şir ve böylelikle 
kertenkele\er bunları kolaylıkla tutup 
vutarlar. Bunlar çok obur hayvanlcr 
dır. Güzel dolgun, bir sinek yut · 
mak... Oh; bu, o kadar tatlı ve hos 
bir şeydirki .• 

insanlar bir çok ciddi işler ara. 
s:nda çocuklara m hsus oyuncaklar 
da yapmışlardıı: Sinema çocuklar 
için ne tatlı bir eğlencedir. 

Ah .. insanlar ne çalışkan şey· 
lerdir. Dt!delerimiz bunun içindir, lci 
çalışmayı sevmi,ler ve takdis etmiı 
lerdir. Bugün etrafımızda gördüğü, 
müz her şey benun, bu mukaddes 
çalışmanın eseri değil midir! 

Çöcuklar; dünyanın en entere. 
san mevzuu budur: insanlar dünya 
üzeıinde nasıl çalıştılar ve nasıl ça
lışacaklar?: Bunu öğrenmelisiniz!. 

lşte bütün bütün kırlarda iÜller 
gülüyar; tarlalar gülüyor ve .. fnsan· 
lar gülüyor. Solan çiçekler bile 
gözlerini gök yüzündeki güneşten 
ayırmıyorlar. Ovalarda solgun çi
çeklerin tatlı türküleri dalgalanıyor: 

- Guzel olan her şey, solsa da 
güzeldir; sevdiğimiz herşeyi, daima 
severiz ve, ölmek üzere iken bile 
severiz!.. 

işte gün doğdu!. 
İyi gün çocuklar!. Hayatınızda 

size daima parlak ıyi günler temen
ni ederimi. 

Bu yazı biraz usandıncı oldu. 
Fakat çaresiz .. Çocuk kırk yaşını 

aştıktan sonra biraz usanç verici 
oluyor. 

Bütün gece çiyden boyunları 
bükük duran çiçekler, başlarını kal 
dır arak sanki: KÜL TUR iŞLERi 

- Yazın, sayın muharrir, sabah 
leyin bizim ne ka drr güzel bir man 
zara arzeltiğimizi yazınız; diyor ve 
adeta bizi tahrik edivorlar. Çünkü 
onları seyredip te o hiizel portrele 
yazmak mümkürımüdür ? Onlar bi · 
zim aczimizi anlayar ve adeta bizim 
le alay ederek: 

- Canım bit tecrübe ediniz; 
lu o kadar baııit bir şeydir ki ... der 
gibi olüyoı lar. 

Gülüyor kuı nazlar. Ben şapka. 
mı çıkararnk anları s~ygı ile selam 
lıyornm: 

- Siz çok sevimlisiniz. T~veccüh 
lerinize müteşekkirim, Fakat, bügün 
vaktım yok. bir baska defa belkı .. 

O zaman onları bir görseııiz 
Başların: bü;ük bir gururla kaldın 
Yor ve kahkahalarla gülüyorlar. Baş 
larında elmas gibi parlıyan şebnem 
ler gözlerimizi kamaştırıyor. Yap· 
ıakları pıriantalar kadar parlak .. 
Onların başucunıfa uçuşan altın arı 
lar çiçekten çiçekten koşarak tatlı 
tatlı dolaşıyor ve bal emiyorlar .. 
Ortalığa altın aruaı ro türküsü yavı 
lıyor. 

Hayatın en patlak kaynağı gü· 
neş Tanrının eliyle mukaddes oldu; 
Çalışmak dünyanıtı dilberliğini ku· 
tarak hayatın kahrını boğdu .. 

işte kızıl göğüslü çingene: oül
bülleri de uyanıyoı lar. Bunlar, kuş· 
l~r içiBde i·k uyanan hayvanlardır 
"e bunun içio engin Rus toplarında 
bunlara Zaryank - Şafakçılar" der 
ler. Bunların göğüslerinde şafakla 
tın pa lak renkleri vardır. Bunlar, 
sokaklarda dolaşan serseri çocuhlar 
gibi, hiç durmadan bağırırlar. 

işte siyah birer ok gibi ctvılda 
Şarak ve sevinerek uçan kırlangıç . 
lar .. Oh; insa!"!ın böyle lıafif kanad 
lara malik olması ne hoş bir şey 
olurdu. 

işte insanlar da uyanıyor. Her· 
· kes l.!3rl~~!'le .. e i~ine _:-id~ycr. Gü-

Zam görecek muallimler 

Ma.arıf müfettişleri, Orta mektep 
va Liselerde bu yıl zam görecek 
muallimlerin teftişine başlamışlar

dır. Zam görecek muallimler 200 
de:-ı fazladır . 

Kaçakçılar 
-·------

Bir şebeke yakaland: 

Erzin nahiyesinin H ırap B..thçe 
mala ilesinde bulunan Aydınlı aşi~ 
retiııin çadırlarında külliyetli mik· 
darda kaçak eşya bulunduğu ve g~~ 

tiren kaçakçıların da bu çadırlarda 
barrndığı haber alımnısı üzerine ya
pdan ani baskın neticesinde Azizi
yeli Mehmet oğlu Hasan ve kardeşi 
Ahmtt, Kürt lsmail, Erdikli köyün
den Gök Ali.Çatılı Üiınan ve Mu3 

1 

fo adındaki kaçakçılar beş çuval 
muhtelif cinste kaç:ık eşya ile bir
likte yakalanarak haklarında ka. 
nuoi icap yaptl ınıştır. 

YENi NEŞRIVA T -------
Alacahöyük hafriyatı 

935 de alacahöyükte yapılan 
hafriyata ve hususi etüdlere aid bu 
isimde güzel bir kitab çıkarılmış 
tır. Kita0, Türk tarih kurumu ya· 
yımıodan ve kultür bakanlıgmın ar 
kaoloğıı, Türk tarih kurumu üyesin · 
den ve o zaman h1friyatı idare e
d;!n Bay R~mzi Oguı Arık tarafın
dan yazılmıştır. Bu çok kıymetli 
eseri bütün okuyucularımıza hara 
retle tavsiye ederiz. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enic~mi civarında 

Toros eczanesidir 
,,...,, -·-= e rc=a w - •=ı::ır-~ 

Ankara : 9 (Telefonla) - Dahi· 
liye vekaleti, hususi bir komisyon 
tarafından hazırlanan yapı ve yollar 
kanun projesi yeniden tedkik ede 
cektir. Projenin t~tkiki sırasında ls
tanbul belediyesi imar müdürü de 
bulunacaktır. 

İstanbuldaki 
otobüs işi 

Ankara: 9 (Telefonla) - lstan· 
bul O~obüs tahkikatına memur mü!. 
kiye müfettişlerinin fezlekesi kısım kı 
sım buraya gelmektedir. fezlekesi gel 
dikçe tetkik edilecek ve alakalı mer 
cilere verilecektir. 

Beş yıllık kültür programı 

Ankara: 9 (Telefonla) Maa 
rif vekaleti, yüksek, orta teknik ve 
ilk tedrisat için beş yılhk bir pro. 
gram haz1rlamakhdır. Bakanlık bu 
programın önümüzdeki yıl tatbik 
mevkiine knnulacak ilk senesi için 
lüzumlu tahsisatın temini etrafında 
çalışmalauna devam etmektedir. 

Londra·Tokyo deniz mü 
zakereleri şayiası yalan 

Tokyo: 9 (Radyo) - Londra ile 
Tokyo arasında deniz işleri hakkın· 
da ihzari müzakerelere başlandığı 

hakkındaki haberler katiyen ya
landır. 

Mısır kralı --
Siyasi teşkilatın lağvı 

kararını imzaladı 

Kahire: 9 (Radyo) - Mısır 
kralı Faruk, Muzir siyasi teşkilllın 
lağvı hakkındaki kararnameyi bugün 
imzalamıştır. Bu vaziyet umumiyet 
itibarile memniyet uyandırmıştır. 

4000 polis iki 
asker kaçağının 
peşine düştü 

Cenubi lngilterede çok 
heyecanlı bir tabanca 

muharebesi oldu 

Martın ikinci günü Londra civa 
rındaParkiog'de ügleden sonra Ti!· 
lworth aşkeri karargahından kaçan 

iki askerle polisler arasmea şiddetli 
bir tabanca muaarebesi cereyan et· 
miş ve bu esnada üç polis memuru 
yaralanmıştır. 

Parking'deki muharebe, iki ka 
çak askerin peşinde bütün gün ko 
şan 4000 polisin heyecanlı takiple· 

rinden sonra son sahneyi teşkil e 
diyordu: Kaçaklar tabancalarını al 
dıktan sonra karargahtan uıaklaş 
mışlardı ve kalabalık arasında kay · 
boJınak için Londraya gitmeğe ça· 
!ışıyorlardı. 

Kaçaklar yolda giderlerken kcn 

Sahife ı 3 

" ~ 

srı sıne~ ada 
Çok yakında : 
Hayranlıkla seyredeceğiniz ve seyrine doyamıya
cağınız Türkçe sesli ve sözlü mevsimin en büyük 

şaheseri olan 

CENNET PERiSi 
12 Mart Cumartesi akşamı 

TELE.FON : 250 ASRI 
9015 

1---.:::::'.'o programı -, ,. 

~Bu akşam•-••• 
Bir muhabir 

alacağız 
8enfonller 

21,15 Bükreş: Senfonik konser 
(Romen filharmonisi). (22, 15: De
vamı). 

Operalar, operetler 

20,30 Prağ: Fidich'in "Hody,, 
isinıJi oporası. 

Oda musiki 

10,45 Berlin kısa dalgası: Kü 
çük oda musikisi. 16,20 Paris Ko 
lonyal: Oda musikisi konseri (Triyo) 
20,40 Viyana, Graz, Ernst Tauten 
heyn kuarteti. 22, 15 Berlin kısa 
dalgası: Oda musikisi konseri. 

Realtaller 
10,J O Berlin kısa dalgası: Ro 

koko şarkılan. 13, 15 Bükreş: Solo 
plaklar. 18,20 Viyam: Vıyolonsel 
ve piyano sonatları. 19, 15 Berlin 
kısa dalgası: Halk şarkısı. 20,40 
Büreş: İtalyan ve lspanyol ~arkıları. 

Guetemizin şehır istihba
ratında çalıştırılmak üzere bir 
muhabire ihtiyacımız vardır. 

1 - Asgari Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşından küçük 
ormamak lazımdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir imtihan açılacaktır. 

istekliler , Yazı işleri Mü 
düı lüğümüze miitacaat etmeli 
dirler . 

22,15 Peşte: Piyano sonatları (Be 
ethoven). (Ernest Dohnanyi tarafın 
dan). 22,40 Morovska · Ostrova: 
Debus sy'nin şarkılarından . 

Dans musikisi 

20,25: Morovska Ostrova: Ar. 
monik ile dans musikisi. 23,20: Vi
yana, Graz. 

DBulgaristandan damızlık 
boğa alıyoruz 

dilerine ~ti~nilkpoliso~mohlli •-~~~,~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ni tabancalarını teşhir ederek dur- yeni çıkan kanun ve nizamlar 
Sofya: 9 - Türkiye Ziraat Ve

kaleti Bufgaristandan 120 damızlık 
boğa satın alacaktır. Bu boğalar 

Plevnc cinsinden olacaktır. Bu mak
satla bir heyet mart sonlarına doğ
ru Plevneye gelecektir. Bulgar milli 
banka~ile bu hususta görüşülecektir. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

JEAN HARLOV'ın sevgilisi en 
şık,en kibar ve en sanatkar Artist 
WlLIAM POWEL ve .Sarışınların 
en g;izeli GİNGER RO JERS 
tarafından nefis bir tarzda yara tılau 

HEYECAN- MACERA -
SERGÜZEŞT - iHTiRAS 

Sahnelerile dolu 

( Gece Yansı Yıldızı ) 
Fevkalade orijinal mevzua sahip 
güzel fılmi takdim ediyor.Kuvvetli 
bir temsil heyeti, cazip ve dikkatle 
takibedilecek sürükleyici bir mevzu 
Sinema severlerin görmesi lazım 

gelen bir fılm 
ilaveten : 

Nefis bir MIKl MAVS ve herke.' 
sin sonsuz isteği üzeı in~ 

(Tavşan ve Kablunı -
bağa Y Ltrışı ) 

Pek yakında : 

Volga Volga 
8999 

9 Mart 938 

Gök \'ÜZÜ açık, ufuklar sisli.Hava 
rüzgarlı. En çok sıcak gölgede 17 
santigrad, en az sıcak 4 santigrad 

deraoe 

durmuşla: otomobili bu suretle ele 
geçirmişler ve içine binerek Lond · 
raya doğru :süratle ilerlemeğe baş 
ı~mışlardı. Civardaki bütün polis is· 
tasyonları kaçakları yakalamak için 1 

harekete getirilmişti. Ortalık karar · 
mak üzere iken kaçaklar rn onomo 
bili pan vaptığı için durunca ıkinci 
bir poliş otomobi onf ara yaklaştı 
Kaçaklar bu ikinci otomobili de dur 
durdular, ona binip müthiş bir sü 
ratle Londraya doğru yola koyuldu· 
lar. 

Otomobil Parking'den geçerken 
şoför, polis karakolu önünde oto· 

mobili kasden kazaya uğrattı ve 
durdurdu. Ayni zamanda karako 
lu ha ~Jerdaı etli. Bunu rı üzerine, 

otomolln içinae kalan azı lı asker ka · 
çak.ları arabayt siper adinerek za· 
bıtaya karşı şiddetli bir ate~ açlı 
lar. Tabanca muharebesi uzun müd · 
det devam etti. Ancak asker ka. 
çaklarının fişekleri bittik ten soma 
yakalanmaları ve karakola götürül · 
melari mümkün olabil ir. 

IAisaray smema 
sında 

Yalınız üç akşam ve yal oız alsara yda 

La Bohem 
Şaheserla şaheseri devam edecektir 

görmeyenlere fırsat 

Çarşamba 
Tenzilatlı matine: 2,30 da 

La Bohenı - Bay Çetin 

üçüncü kısım 1 
9022 
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Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

ve bu yerlerdeki aramaların gündüz yapılması lazımdır. 
Madde 191 - Ceı.a mvhakemeleri Usulü Ka;rnnuna göre cırama ya. 

pılması lazım gelen vaziyetlerde v.ızife jandarmaya teveccüh ettiği tak. 
dirde, jandarma aşağıda yazılı mahallerde gece gündüz arama yepabilir. 
Meskenlerde veya iş mah:ılleri ile sair kapalı yerlerde gece vaktı arama 
yapılmaz. 

A) Emniyeti umumiyenin)usus'i nezareti altında bulnnan kimselerin 
oturdukları yerler, 

B) Geceleyin her kesin girip ç kabileccği ınahalter, 
C) Mahkumların toplanma veya sığınma veya suç ile elde edilen eş-

yayi saklama mahalleri, 

Ç) Gizli kumar yerleri, 
D) Umumhaneler gibi zabıtaca maruf olan yerler. 

E) Meşbud cüıümler ve tehirinde mazarrat görülen hal-
lerde , 

F) Kaçan bir mevkuf ve} a mahkumun tekrar yakaıanması ha-
linde. 

Buralarda yapılacak aramalarda ihtiyar heyetinden veya komşulatdan 
kimse bulunduru1masına lüzum yoktur. 

Madde. 1.92 .. --: Jand~rma istimdat vukuuunda, yangın, su basması ve 
bogulma gıbı buyuk tehlıkeferde felaketzedelere yardım için her vakit 
me~kenlere, kapah yerlere ve çalışma yerlerine girer. 

M~.dde ~ 93 - Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yalaklık et
~ek şuphes_ı allı~da bulunan kimsel<!rİn yakalanması veya sübut delilleri· 
nın elde edılmesı için evi ile ona aid sair mahallerde (191) inci madde
de gösterilen kayıtlara göre zabıta memurları tarafından arama yapılabi
leceği gibi gerek üzeri ve gerek eşyası dahi aranabililir. 

Madde 194 - Gece vakti; nisan iptidasmdan eyh1Hin otuzuna lıcadar 
saat yirmi· birden sabahm dördiioe ve birinci teşrinin birinden martın O· 

tuz birine kadar saat yirmi birden sabahm alhsrna kadar sürer. 

Madde 195 - Arama yapılırken bu muameleye tabi yerlerin sahibi 
veya eıyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Kendisi bulunmazsa mü· 
messili veya mümeyyiz hısımlarından biri veya kendisile birlikte oturan 

( Sont! ar 
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~ahife : 4 Tilrksazil) 

İngiltere eski politi Londrada Türk ban ı 
kasından şaşmadı kacıların teması 

-~~~~~~----~------------.. -----------------------
BELEDİYE İLANLARI 

( ikinci sahifedt'n artan) 

lemektedir. Viyana, dürüst şaı tlar 
içinde yapılacak bir plebistı korku 
suz btkliyebilir. Fakat nazi Alman· 
yasının reaksıyonları ne olacağını 

veya bed baht bir küçük devleti ye 
' i ne gibi ihtimallerin beklediğini 
kimse söyliyemez. 

Çekoslovakya da, açıkça anlattı 
ki, istiklali uğrunda harpetmekten 
çekinmiyecektir. 

- Birinci sahifeden artan -

tıi ve finans tarihinde bunun bire
şire tesadüf edilemez. 

On O• ş sene knce Türkiye aşa 
ğı yLkarı, işe s fır laıı başlamıştı . Or 
tada enuüstri, ticaret ve finans için 
ha zır lanmış pek az z• min vardı, ve 
yahut hiç yoktu. Bugün bütün mem· 
lekette, f.:rdin her şeyden fazla d~

ğer verdiği bir ş•y mevcuddur ki 
o da emniyettir . ., 

Türkiyenin başardığı !:.aşanları 

anlatan hatip demiştir ki: 

1 " - Bir demiryol proğramı, he 
men hemen tamamhmıştır. Binler· 1 
ce mil uzunluğunda _demiry~lu, ~~ağı I 
yukarı, hepsi devletın kendı gelırıyle 

1

. 

inşa olunmuştur. Pamuk dokuma· 
cılığı sahasında bir fabrika modern. 

Et fiatları indirildi 
Martın on blrindrn itibaren kassplarla mutabık kalınan et fiatı 

ğıdadır. Halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 

40 
35 
20 
25 

Kilo Cinsi -
1 
1 
1 
1 

Bı sili koyun eli 

Y~zı ma l ı " • 
Sığır ve dana rti 
Keçi eti 8923 

Doktor Osman Bozkurt 

aşa 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesirıde Namıkkeınal mektebi 

yanında Dr. Melik aparlmarına nakletti. 8985 7-10 

Bazı kimseler bu mcrd toplulu· 
ğun kuvetini layikkiyle takdir et· 
mektedirler. Muhakkak ki Çekoslo
vakya Prusya çizmeleri altında 
ç i ğ n e n e b i 1 i r . Fakat İş 

kolay olmıyacaktır. Çekoslovakyayi 
nın yem istihkamları müdhiştir. Yır 
mi dört fıkalık ordusu, sadık, iyi ta
limli ve iyi cihazlıdır. Bir dereceye 
kadar harp potansiyelinin ölçüsünü 
teşkil eden çelik istihlakinde Çekos 
lovakıa lıalya ile müsavidir. 

leştirilmiş, beş tanesi de yeniden ya· ;_----------~-----------------·----·---------
pılmıştir. Bir s~nen kadar şeker 

Bundan başka Çekoslovakya 
Fransa ve Rusya ile yaptığı itifak 

lar da müdafaa eder. Bir kaç gün 
evvel, parlamentosunun ezici bir ek 
seriyetle, Çekoslovakya ile olan it 
tifakını idameye karar vermesi, Fran 
sız cunılıuriyt!i için tarihi bir saat 
olmuştur. Madem ki Almanya, mü· 
ttcaviz mevkiine g•çeceği lü ük 
bir harl.>ı açacLk mevkide henüz lu 
lunnııyor . Avıupada sulhu daha bir 
mü.ldtt dı uam ettirmek için bu ha
reketın Lüyük tesri olacaktır. 

Bunlar sa~lam vakıadırlar, ve 
eğer kuvvetleri, lngilterenin kısa gö 
ı üşlü har, ket ile zayıflattırılmazsa, 

lngilterfnin gt'ciknıiş fakat mu~zz•m 
silahlanması inkişaf tdtrken, yenı 
bir sükun devri kazanabilir. 

r ' 
Tür~sözü 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 

600 
100 
100 

1 - Dış memlek e tl eı ıçın Abone 

fabrika planları tamamlanmış, şeker 
ithalatı tamamiyie durdurul mu i ofa. 

caktır. 

Mevcut yünlü dokuma fabrika la· 
ı ının muhtaç olduğu yün ipliğin 

mühim bir kısmını bir yünlü iplik 
fabrikası temin etmektedir. 

Biribiri ardıı ca ş•hirler elcktrike 
kavuşmaktadır. Ne yazik ki fngilte
renin . ürkiyenin viicurla gt'lirdiği 

hu eserlertlr-, Gerrği, gi 1>i hissesi 
yoktur. Fakat şimdiye kadar yapıl· 

mış olan yanlışları diizdtmck için 
geç kalınmış drğildir.,, 

Yakında londrada bankasının 
bir şubtsini açacak ol2n Tüı kiye 
iş banbsı genel dirı ktörü Bay Mu
ammer Eriş, 10,000,000 İngiliz lira· 
sına mal olan birinci beş yıllık proğ 
rJmın ameli olarak nihayet bulun · 
duğnnu, bu planda demiryolu inşa · 
sı ve şeker endüstrisi inkişafları da· 
hil olmadığını söylemiş ve kendi 
mertıl~ketinin ilerde yapılacak işler · 
de büyük Biritanya ile lazım gelen 
nisbette bir iş birliği yapılacağı hak ·. 
kında ümidler beslediğini ifade et 
miştir. 

Bozanlı nahiyesine bağh 

Bürücek köyü heyeti ih

tiyariyesinden : 

bedeli değişmez y alnız posta m•sralıl K'' 't b'l d"kk' 1 
d · ı · ı oye aı 1 umum u an ar ve zamme ı ı r 

1 
kahvr haneler ve fırınlar ve han 19-

2 - lıinlar ı çın ıdareye müra-
3 938 1 

• ·• " t (16) da 
- cumar esı gunu saa 

caat edilmelidir. 1 'k d . I .1 • 
Asım fabrı asın a ıha e surelı e ıca. 

C. H. P. Seyhan 
İlyonkurul Baş

kanlığından: 

ra verileceginden talip olanların mü
racaat etmeleri . 

1- ihaleye iştirak edecekler O/o 

7,5 pey akçası . 
2- icar bedeli elli liraya kadar 

olanlar peşinen . 
3 icar bedeli elli lirayı geçerse 

iki taksitte verilecektir . 
4- Kahvehanenin ve hanın iki.üç 

senelik icarı pazarlıkla dahi verile· 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

/ 

T . ,,..,.,. 
1 " • 

• '[{jRKiVE i$ BANK.A!. ! 
376 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü P "'ti emlakinden yarıan Orizdi 

bak arsası üzerinde ve büyük ca J · 
tle i slürıdeki (eşya piyango bileti 
salışyeri oları) ku l ül:ıe P<ırti tarafın 

dan açık arttırma yolu ile kiraya 
verilecektir . 

Sürülen pey haddi fayikında gö 
ıü ürse 15-Mart -938 Salı "günü 
saat (17) de kati ihalesi Parti bina
sında yapılacaktır, 

bilir. 8968 23-27- 5-10-15 

Seyhan 

dan : 

D.::f terdarlığın-

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 1 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır. 

lsteklilnrin llyonkurul başkanlı
ğına her gün saat ( 1 7) den ıonra 
müracaat eylemeleri ve gösterilen 
ihale saattinde Parti binasında ha 
zır hulunmaları ;;an olunur. 

9024 10-15-

Satılık makineler 

Az kullanılmış bir biçer çeker 
Makkormik markalı patozla, 36 lık 
bir Makkormik satılıktır. İsteyenle 
ıin Nalband hanında kahveci Aliye 
müracaatlan. 

3-10 9008 

Mevkii: Kara Enbiya 
Hududu : Kuru dere Milli Emlak 

arazisi yol ve Abdullah oğlu Bekir 
bağı ile çevrili . 

Ci~si : Tarla 
Mikdarı metre muıabbaı : 7579 

Hektar: 2 
Muhanımtn bedeli : Beher de

karı 20 l.ra 
Yukarıda evsafı ve dekar itiba· 

ıile muhammen bedeli yazılı tarlanın 
mülkiyeti bir ay müddetle pazarlığa 
çıkarılmıştır ihalesi 11- Nisan-938 
p;zartesi günü saat on dörtte icra 
kılınacağından isteklilerin mezkur 
gün ve saatta yüzde 7,5 pey akça 
sile Defterdarlıkta toplanan komis. 

yona gelmeleri. 8925 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 125 Belediye karşışında 

----~~~------~~--~~~------------~---------~ 
Adana icra ve İflas me

murluğundan : 

Ahmet Muhtar tarafından Hu· 
lüsi iflas masası idare Heyetine v, .. 
rilerı bir istidada Masa ile kenrlisi 
arasında mevcut ihtılafın sulharı hal 
li ve bu bapla göriişıilerek bir ka 
rar verilmek üzere alacaklıların top 

lanmağa daveti talep olu nmuş ve 
bu talep iflas IJaresince musip gö 
rülerek alacaklıların 30 Mart 1938 

tarihine müsadif çarçamba ~ünü 

Satılık taş 

Bina yapmağa elverişli yontu! 

muş tas satılıktır. isteyenlerin Ce 
vad Diblene müracaatları. 

G. A. 3-3 9005 

saat 15 de Adana Ticaret Odasında 
içtimaa -davetleri kararlaşmış l·u 
lunduğundaıı alacaklıların mezkur 
gün ve saatta Ticaret Odasında ha 

ıır bulunm~ları ilijn olunur.9022 

1 

10 Mart 1938 , 
•• •• •• 

TURKSOZU 

Mütenevvi rPnkli 

her türlii tab işleri nizi 

ançak Türksözünün oto 

malik maf..ina larınrla 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

Sıhhatinizi 

Gazetecilik\ 

İLAN 1 

lıiı cild, r<ı kli H 2111if 
bir bpak Lölgetl t an 
cak Türl..sözünde ya 
pılır. 

• 

T A B 
• 

KİTAP 
• 

C l L O 
• 

GAZETE 

Re!mİ eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekllde en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya
pılır . 

Tür~ sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş . 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

koruvunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

·n 

1 

Sularını içmekle 
Sıhhat ve içtimai Muavr net V <Ul.ıinın 672 num~ralı ıaponı 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak l'ı Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 10 Hcı 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 

Koku 

Tadı 

Teamül 

Renksiz 
Kokusu,. 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilbumuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.00.JO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fızıki ve Kimyevi •vsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kirnyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etliği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1 ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 159 

----------------:~v kaJıııı------·---·----------------., 
Kömür SD\l111lısı 

çekmeyiniz 
Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine gideı ek zarif. saglam, ucu7, 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en •ekonomik, en ucuı. 

AlacaA-ınız a iZ a köınilı ii d P Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevlıerın ist ih· 
omuru lakıni arttırmış ve hem de müstefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılrnamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
38 8879 

Umumi neşıiyat müdürü 

.... Macid Güçlü 

Ad~na. Türkşöıü matbaıısı 


