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ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pit. 44 

-ı Halayda 1 Müfsit unsurlar 
tedhiş . 

tahrik seferber halde ---
ittihadı vataniciler her tarafta şubeler 

açıyor , neşriyat yapılıyor 
Hükumet daireleri birdenbire muameleyi değiştirdi ' • 

r - , 

1 

Cenevre : ıo (Radyo) - Beşler Komitesi üç gündenberi, Hataya.gi· ı 

den Milletler Cemiyeti KOmisyonu raporlarile TQfkiye projesi uze
rinde tedkik ve müzakerelerde bulunmaktadır.Müzakereler devam ediyor 

Antakya ; 10 ( Türksözü muhabirinden ) - Kırık· 
handa ittihadı vatani partisinin bir şubesi açılmıştır . 

Bir çok para vaitleri ve hususi otomobillerle gelen 
Arap köylülerle bazı Ermeniler Haçador Karabacakyanın 
riyasetinde Adorun evinde toplanarak birer kahve iç· 
mişler ve Hamdi Bal}dadinin evine giderek kulübün 
küşat merasimini yapmışlardır . 

Teşekkül ettikleri gllndenberi hiç bir iş beceremiyen 
lttihadıvatani kulübü şimdi de bir gazete çıkarmal}a 
karar vermiştir. 

Bu suretle umum Sancal}ın fikirlerine tercüman 
( ! ) olacaklarını bildirerek Kneydir matbaasile bir an 
laşma yapmışlar ve Doktor Beylaniııin mesul mOdür· 
IOl}ü altında çıkacak olan gazete için idarehane ara· 
mal}a başlamışlardır . 

lşittil}imize göre yalnız büyük Arap ( ! ) halkının 
organı olaca!jından bu lisanla çıkarılacdktır ! 1 

Sancak statüsünün meriyet mevkiine girmesinden 

sonra , hükumet dairelerinde kullanılan matbu ka· 
ğıtların üzerindeki " Elcumhuriyetissuriye ,. başlı!jının 
çizilmesine başlanmıştı. Son günlerde, resmi dairelerin 
bundan vazgeçtiklerini ve kaijıtların üzerindeki bu cüm· 
lenin artık çizilmemeğe başladığını gördük. Bu hususta 
yaptıl}ımız tahkikata gBre, dairelere verilen bir emirde 
yeni kA!jıtlar basılıncaya kadar " Elcümhuriyetissuriye,, 
cümlesinin çizilmemesi bildirilmiştir. 

Geçen ay içinde iki defa Şamdan gelerek Hatayda 
bir takım menfi propagandalar yapan Nebih Azma üç 
gündenberi tekrar şehrimize gelmiş bulunuyor. 

Dünkü posta ile gelen Şam gazeteleri, Nebih Az· 
manın Halayda bundan evvel meşkOr ( 1 ) hizmetler 
ifa ettil}ini ve son gelişinde de mühim ( ! ) işler gö· 
rece!jini yazmaktadırlar. 

Unsurlar arasında tahrikat yapmak için Şamdan 

sureti mahsusada gönderilen bu adam hakkında , zabtt 
acaba neden tahkikat yapmıyor ? ! ! Bu meçhuldür . 

Yunanistanın 
Moskovadaki 
maslahatgüzarı 

Kendisini 
öldürdü 

Maslahatgüzar, hükume
tine bir mektup yazdı 

Şanghay sokaklarında zırhlı otomoblller 

Moskova 10 (A.A.) - Tass 
ajansının bildirdiğine göre, Yuna. 
nistanın Moskova maslahatgüzarı 
B. Nikolopulos Salı günü burada 

intihar etmiştir. 

)" --~--ı 

F.ransada ( 
hükumet !1 

gene istifa 
~ niyetinde ! 

r 

f 

Parla : 10 (Radyo) -
HUkOmet bu gUn 661eden 
sonra mebusan mecllsl 
huzurunda ve mali lsllh ve , 
eosyal sUkOn programı· 

nın tatbiki için sallhlyet 
. lstemele karar verml• ı 
, tir • ı 

1 S6ylendljilne göre, sos. 
~ yallstler ve komUnlstıer r 
~ hUkOmete muzaheret et. : 

mlyacallnden Şotan ka-
• binası istifa edecektir. şo. 
~ tan bu gUn Meclis Reisi 
. Bay Heryoyu ziyaret et
J mı,, uzun bir mUIAkat yap
~ mı,tır. 

, Bu .,UnkU Meclle mlf. 
zekeratından sonra Şotan 
kabinesinin istifası çok 
muhtemeldir. 

•• 

Bulgar hükumeti 
değişeceğe benziyor 

T arafdar görünerek seçilen mebuslar 
kabineye rey vermiyecek 

Bay Köse lvanof 
İstanbul 10 [Te efonla) - Sofya· 

dan teleionla öldıtım malılmara gö• 
re, Bulgaristanda mebus seçimine 
dünkü pazar günü başlanılmış ve 
Şumnu ile Eski Zagre sancaklarından 
seçim yapılmıştır. Pazar ırünü de 
Plevne ve diğer bir sancakta daha 
intihap yapılacaktır . 

Dünkü seçimden hükümet mem. 
nun değildir. Kanun mucibince Şum· 
nu ve Eski Zagra vilayetinde, intiha. 
bı lazım gelen 58 mebustan 30 u hü
küınete taraftar olduklarını söylüye. 
rek seçilmişlerse de seçilenlerin ekse· 
risi eski partilere mensup eşhastır. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Ankarada çok 
yerinde güzel 
bir teşebbüs 

Yüksek tehsil genç1iği 
artık tatillerini toplu 

TURKiVE - SURiYE bir halde yapıyor 

OENÇLIÖIN EÖLENCE 

İHTIYACI NASIL TE

M l N EDiLiYOR 

•• 
MUNASEBATI 

Delbosun Ankara ziyaretine, Şamda 
muhakkak nazarile bakılıyor 

EMiR ADIL ARSLAN ANKARA YOLUNDA 

Şaın: 10 (Türksözü Muhabirin· 
den) - Fransız Hariciye Nazırı Del· 
bosıın mart ortalarına_de>ğı ıı Anka· 
karayı :ıiyarel ederek Türk devlet 
adamlari!e konuşmalara başlayacağı 

Emır Adilin bu vazifeyi ınükemme. 
len ifa eyliyeceği sanılmaktadır. 

- Gerisi dördUncU sahifede -

Ankara : 10 (Telefonla) - An-
karada toplanan ve 6000 kişiyi 

ı 
bulmakta olan yüksek mektep tale. 
helerinin ötedenberı ker.dilerine yakı
şık bir eğlence bulamamalarından do· 

1 

layı kahv~lerde veya şurada burada 
dolaşmaktadırlar. 

Bu vaziyeti gören Partimiz ve 
Halkevi, başta Başken. Ferid Celal 
Güven olduOu halde yüksek tahsil 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ve bu konuşmalarda, Suriye ile Tür· 
kiye arasında feshedilen dostluk ve 
yi komşuluk muahedesinin de mev· 

LONDRA - ROMA -BERLIN MESAiLi 

zuu bahsolacağı malümdur. R•bb t L d d 
Suriye hükümeti, Suriyeyi alaka· ı en rop on ra a 

dar eden bu meselede bir Suriye 
murahhası bulunmasını da münasip } d b k L 
görmüş ve bu vazifeyi Emir Adil 1 A man ış a anı ondra ista_syonunda 
Arslana tevdi etmiştir. 

Siyasi iktidarı ve Türkiyede şah· NUMAY ŞC sına karşı olan muhabbet~~dolayısile İ iLERiN ELiN• Japonlar Tiyençindeki Sovyet konso 
losluğuna bir hücum hazırlamış ---· 

~~~~~~~~~~-

DEN ZOR KURTARILDI 
SARI NEHiRDEKi SON 
KANLI MUHAREBESi 
Çinliler cenup suları üzerindeki 
bütün köprüleri berhava ettiler 

Şanghay:10(Radyo)·Japon kıtaatı SarınehırUzerlndatoplanmı,tır. 

Japonlar cenup eahlldakl Çin mukavemetini kırmı•lardlr. 

Japonlar köprUler kurarak 1 
ao tank va zırhlı otomobll ge· Ta hsı· ıaA t 
Çlrmaıa muvaffak olmu,ıarsa 
lla çok geçmeden Çlnlller bU· t 
lüıı sular üzerindeki se}yar köprüleri ar ıyor 
~Jnamille berhava etmeğe muvaffak 

l'lıuşlardır, 

b Çin kayrıaklarınd~n verilen ha· 
k erlere göre, Sarı nehır cenubunda 
. alan 2000 kadar Japonu Çinliler 
1 1'1ıha etmiştir. 

Ankara: 10 (Telefon· 
lcı) - 1938 şubat ayı so· 
nunda tahsil:it mikda·ı 
'.200t105,u78 liraya bal.ğ 
olmuştur. Bunun 188,734, 
049 ıirası haliyedeo ve 
11,371,029 lirası da sabı· 
kadan tahsil edılmiştir. 

Moskova : 10 (R ;: dyo) - Tass 
ji•nsının bildirdığine gore, Sovyet 
er dırlığırıin Çın l:lüyuk Elçılığı, Jd· 
?onların Beyaz Rusların yardımı ile 
rıyençindeki Sovyct Baş konsolos 
U~una yeni bir hücum hazırlamakta 
blduğuna dair sözüne inanılır mem· 

alardan malümat almıştır. Ayrıca, 
Şehirde görülecek olan konsolosluk 
nıemurlarına karşı da tahrik teca· 

1 
Geçen yılın aynı ayınaJ 

nazara• hakiki tahsilat 1 
fazlası 20,765,317 liradır. 1 Vziileri hazırlanmaktadır. 

Seyhan Vilayet Meclisi 
müzakerelerini bitirdi 

Daimi Encümen teşekkül etti 

938 de yapılacak işler ve 
sarfedilecek paralar 

Muharrlrlmlz TangUner, Vell ile göru,uyor-
( Yazısı içeıide ) 

Üç devlet müzakereleri hakkında 
Fransız gazetelerinin mütalealcri 

Londra: 10 (Radyo)- Alman hariciye nazırı Rlbbentrop 
bu gUn Londraya muvasalat attı. Rlbbantrop'un mUdahelası 
dolayıslla lnglllz zabıtası geni• tedbirler almı,tır. bundan 
nUmayl,çller garın arkasını 

doldurmu.tu. gerek halk va ge 
rek gazete eller gara sokulma· 
dı. 

Ribbentrop vagondan iner enmez 
nazi usulu bir hareketle kendini is 
!ikbale gelenleri selamladı. Alman 
hariciye nazırı polislerin kordonu al· 
tında otomobile bindi. Ve otomobili· 
ni polis otomobilleri takip etti. 

Ribbentrop'un otomobili uzaklaşın 
caya kadar halk yerindca oynatilma 
dı. Bu suretle nümayi~ciler. niimayış 
yapmaga muvaffak olamadılar . 

Parıs: 10 (R<dyo)- Bu sabahki 
gazeteler, lngıltercnm ltalya ve Al· 
manya ile açtığı ınüzokercler hakkın 
da komanterler neşretmtktedirler. 

Pott Journal. diyorkı: 
Esas, Çcmbarlayn h.şebbüsü ve 

tecrübesi esna ında, Fransız-İngiliz 
tesanüdünü idaınesind:>n ibaret olan 
birinci garantiyi muhafaza etmektir. 

Jur ırazetisinin Londra muhabibi 
diyorki: 

-Gerisi dördüncü sahifede-

İSP ANYOL HARBi 

Asiler bir 
hastahaneyi 
bombaladı 

Madrid: 10 (Radyo) - Cum 
huri yet çiler şiddetle taarruzlarına 
devam etmektedirler. Peladenton 
sırtları tamamile hükümetçilere g•Ç• 
miştir. Frankoculaıın bir tayyare 
hücumunda Reyi hastabanrsi berha· 
va edilmiştir. Bombardımanlar de· 
vam etmektedir. 

Bnselon: 10 (Radyo) - Yaıı 
resmi menbalaı dan öArrnildiAine 
görl', asi tayyareler, Aragon civa

rında dört köyü bombardıman et· 
miştir . 
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OLMl BAHiSLER: 

l ŞiMALDEKi BUZLAR 
ARASINDA HAYAT l

, _________________ ..... .,l 
Vilayet Meclisi ı Adana Hava postası 

Kutbun çok Enteresan yaşayışı 
Oroenland denlzlerlnde tfört cesur lllm adarrının bU· 
yUk fedaklrlıklarla kurtarmajta muvaffak oldukları 

zengin şır,ov kollekslyonu Şlmal buz Okyanosundakl 
hayal lnkl•afını bize blıtUn zenglnlljtl ile gösterecektir. 

Pıofesör Bagornv, Papanin ku. 
tup heyetinin kutub havzasındaki 
hayat üzerinde yaptıkları ilmi tet· 
kiklerin ilk muvaklat neticelerini 
Tass muhabirine şöyle anlatmıştır: 

Şimal kutbuna büyük seferin ha 
w lıkları esnasında şimal kutbu Is. 
tasyonunda yapacağı mesııinin ma 
hiyeti~ve metodları etrafında, Şirşov 
la uzun ve çok dakik müzakeıelerde 
bulunmuştuk. 

Şimal buz okyanosunda canlı 
mahlukların, hayvan ve nebatlar111 
mevcudiyetinden şüphemiz yoktu. 
Yalnız bunların mikdarı hakkında hiç. 
kimsenin hiç bir mal4matı yoktu. 
Filvakı Nanstn, Şimal Okyanosunun 
daima buzla kapalı merkez mıntaka 
~ı. okyarıosun ortasında bir çöl gibi 
tdekki edilebilir" dtmişti. 

Fakat, biz Nansl"n'in yanılmakta 
olduğu fikrinde idik; kutub havzasın
da hayat faaliyetinin bilhassa .bazı 

mevsimlerdi", çok mütenevvi ve zen. 
gin bulunduğunu, bislojik mevsimler 
teakubunun bu mintakada da kendi
ri göstermektrc . olduğunu ve ilkba 
har ıle yazın oralarda zengin hayat 
inkişafına rastlanabileceğini düşünü· 

yorduk. 
Bu nazariyemiz, Papanin heyeti

nin mesaisi ile tam surette bugün 
teyid edilmiş 1 u'unmaktadır, 

Fılhakika, Papanin, Krenkel, Şir. ı 
şov V<' Fedorov, 1-ir radyotelrgram 
larında şpyle demişlerdir: • r emmuz 1 

ayının son günü zarlırıda denizin üst 
tabakalarında nebati hayatın mah. 
sus bir inkişafı kaydedilmiştir .• 

Heyet, diğer bir telegraınınıla 

da şilyle diyordu: "EylUI bidayetinde I 
bütün .ı\gustos devam eden (ph~top
lancton) nebati inkişafı nihayete er
miştir. (Phytoplancton)'un, denizde. 
ki hayvani ta2zzuvların esas yiyece
ğini teşkil eden bıı nebati inkişafın 
mevcudiyeti, kutub havzasının mer. 
kez mıntakasında ha) atın mefkudi· 
yeti hakkındaki bütün nazariyelerin 
hakikata tevafuk etmediğini kat'i 
surette isbat etmiştir. ,. 

Bu heyetin bu yüksek keşfi, bu i 
suretle, Şimal buz okyanusunun mer 
kez mıntakasında hayatın mevcut 
bulunmadığına ait bütün nezariye· 
leri temamen yakmıştır. 

Peki, bu mıntakalarda hayan na· 1 

sıldır? Buralarda ~yaşayan mahluk 

ferini teşhil eden Lalıkların mevcu· 
diyetim ispat etmtkttdir. 

Groenlaııd denizlerinde dör cel 1 

sur ve yüksek ılim adamının bü. 1 
yük fedakarlarla kurtarıııağa muvaf · 
fak olduklaıı Şirşovun zengin kol~k ' 
siyon, Şimal buz okyanusundaki ha· 
yat inkişaflarını, bize, bütün zengin· ı 
liği ve tef•rrüatı ile gösterecektir. 

Bu döı t Rovyet kaşifi, bir çok 
heye l•rin büyük ve kuvvetli gemi·! 
fer üzerin:le yapamadıklarını muvaf 1 

fakiyetle yapm17 ve şimdiye kadar 1 

meçhul olan kutup mıntakası kitabı
nı, bütün dünyanın önüne tam ola· 
rak açmıştır. 

Bu gün artık kat,i olarak mah. 
kumdur ki Şimal Kutbu mıntaka 
sında hayvani ve nebati hayat dur 
madan kendisini gastermektedir, 

ı--::::o progranıı '-=Bu akşam 11 
i
l 

20,55 Brüno : Senfonik konser 

Senfoniler 

( Schubert ) . ı 
Operalar, operetler 1 

11,55 Berlin kısa dalgdsı: Bü 1 
yük operet konseri. 16,30 Paris Ko· i 
lonyal: "ı.(o;isi. isimli OjJ<"ra piyesi. ' 
17,30 Moskova (Uzun dalg~): Ope 1 

ra piyesini nakil. 20,35 Bratislava: \ 
Operet musikisi. ' 

Oda muslklal 1 
10,45 Berlin kısa dalgası: Oda 1 

nıu;ikisi konseri. 15,15 (keza) l ı ı45 
Prag: Yayli kentet konseri, 19,15 
Bükreş: Betho. en'in eserlerinden 
triyo konser. 22,20 Viyana: Silving 
kurteti. 

Resitaller 

10,30 Berlin kısa dalgası: Halk 
şarkıları. 27,30 Berlın kısa dalgası: 
Güzel seslilerin şarkıları. 23,20 Prag 
Piyano konseri (Mozart). 1 

Dans mualklal 

23,20: Brüno, 24,05: Peşte. 

Romanya maliye 
istifa etti 

nazırı 

Biıkrcş: 10 (Radyo) Ro 
manya maliye nazırı Bay Denıon 

istifa etmiştir. 

1 

müzakereleri j 
buldu son 

Daimi encümen 
teşekkül etti 

Vilayet umumi meclisi vali Tev
fik Hadi Baysalın başkanlığında 
y ıptığı son toplantısında . A:tı 

maddelık ruznamenin birin · 
ci maddesini teşkil eden Nafia me 
murları kadrosu, Nafia Vekaleti Yük· 
sek Makamından gönderilen for· 
müle gure tanzim ve kabul edil· 
dikten sonra fevkalade masraf büt· 
çesinin tetkikine geçildi. 

Bütçenin birinci kısımdaki Hu· 
susi idare emlak, akar, istimlak ve 
inşaat bedelinin ve kısım yrkununu 
(8,000) lira, 

ikinci kısımdaki masrafl<1rdan 
yol ve köpriiler tamirat ve istikşafı
na (47,670), yol, köpıüler in§aat ve 
İslikşafına (70,000). köy yollarına 

yardıma (10,000), ambar ve atölye 
uinası istimlak ve inşaat bedeline 
(9,981), Nafia Vekaleti hiossesiııc 
(37,050) lira olmak üzere kısım ye 
kanunun (174,701) lira, 

Üçüncü kısım masraflarından 
ilk mektep istimlak V<! inşaat b· d ·li 
İçin (12,000), köy mektepleri inşa· 

atına yardıma (3,500) olmak üzere 
kısım yekununun (15,500) linı, 

Dördüncü kısımdaki Tribün, sa· 
fat, sergi ve satış yeri inşaat bedeli 
rin ve kısım yekünunun ( 4,000 ) 
lira, 

Beşinci kısmı teşkıl eden Ada 
na Memleket hastahanesi inşası mü· 
tedavi! sermayesıne ( 15,000 ) 
lira , 

Altıncı kısım içindeki masraflar· 
dan Hususi idare ve Adana Beledi
yesile Kar ataş, Bürücek köylerinin 
(imar birliği) sermayesi için (25,000) 
Hayır c~miyetleri kurak İnşaatına 

yardıma (30,000), iskan işlerine yar 
dıma (500). köylerin ziraat, Kültür, 
Sağlık, Bayındırlık, Ekonomi işleri 
ne yardıma (4,000), :ipor tesi~atına 
yardıma (.e,000), Seylap zeddere 
yapılacak yeni rnaballe ıçın 

Kızılay, Adana belediyesi ve Husu 
si muhasebe birlik sermeyesi için 
(2,500). iz mir Fuarına yardıma, (5,00) 
Şehitlikleri imar cemiyetine yardıma 
(3,000) lir.ı nlmak üzere kısım yeku
nunun (64,800), ve fevL alade mas· 
raflar Lütçesi tamamının da (282,001) 
lira olarak kabulü kararlaştırıldı ve 

Adana 
• 
iz mir -

ortasında 

Şehrimiz Hava meydanında in 
şaatın ikmal edilmek üzere bulun· 
duğunu geçenl~rde yazmıştık. Dün 
aldığımız mılümata göre, Adana
Ankara lstanbul - lzmir hava se· 
ferleri Nisan ortasında başlıyıcak
tır . 

Geçen sene yalnız lstanbul -
Ankara arasında yapılan hava se 

ferleri bu sene lzmir ve Adanaya 

varidat biitçesinin tetkikine ,ge• 
çildi . 

Birinci kısımdaki gelirlerden 
arazi vugisi için (300.000), bina 
verıisi için ( 150,000), bina vergisi 
ne munzam buhran vergisine (66,000) 
Ferağa, iıltikal harçlarından vilayet 
hissesine ( j,500), ispirto, ispirto! u 
içkilerden vilayet hissesine ( 13,000) 
lira olmak üzere bu kısımd dki ıre· 

lırler yekununun (532,500) lira, 
İkinci kı~ım geliı !erinden nak· 

di yol vergisine (247,002), bedeni 
yol vergisine (75,000), Zaphiye re· 
minde vilayet hissesi için (3,700) 
Taş ve emsali ocakları resim ve 
satış bedeline (65,000), hastahane 
hasılatı için 5.000, Vesaiti nakliye 
resmine (1,429), satılacak eşya be· 
deli için (3,500), Müteferrik lıasıla
ta (13,877) çeltik için (9,000 lira 
olmak üzere kısım yekununun 
( 427,268) lira, 

Üçünçü kısım gclirltrinden has 
tahane inşası içi belediyecltn yardım 
(8,000) , 2871 sayılı kanun mu· 
cibinee maliyeden geçen memurlar 
maaşı karşılıği için ( 41, 112) bina 
tadil ve tahrir masrafi akarşılığına 
(24:10) tcberıü için (3,000) lira ol 
mak üzere kısım yekununun (53, 560) 
ve varidat bütcesi tamamınında 

(1.013,330) lira olarak kabulü karar 
a1tına alındıktan sonra Daimi encü 
men intihabına geçildi ve yapılan 

intihap neticesiedt; asil azalıklara 
Sabriye Ülkü, Feyzi oldaç, Fahri 
Uğurlu , Zeki Akçalı ve yedek aza
lıklarada Şerif Barış, Faik Ünsal, 
Süleyman Oğuz, Sabri Dinçe seçil 
diler. 

Bu seneki çalışmalarını bitirmiş 
olan meclis. 939 senesi ikinci kanü 
nun onuncu salı a-ünü toplanmak ka 
r arını aldı ve c,else saat 17 de ~on 
buldu. 

seferleri 
başlıyacak 

Nisan 

da teşmil edilecektir. lstanbul -
Ankara hattında olduğu gibi Lu 
yeni hatlarımızda ra seferler her 
gün yapılacaktır. 

Türkkuşu 

Binasının temeli dün 
merasimle atıldı 

Şehrimiz Türkkuşu binasının 

inşaatına dün başlanacağını evvelce 
yazmıştık . Bu binanın temeli dün 

merasimle atılmıştır , Törene Vali 
Tevfik Hadi Baysal, Belediye Reisi 
Turhan Cemal Beriker, Kumandan, 

Emniyet Müdürü Necmeddin, Daire 
Müdiirleri iştirak etmişlerdir . Bu 
münasebetle Türk Hava Kurumu 
Başkanı Sabri Gül bir söylev ver 
miştir . 

inşaatın kısa bir zamanda ik· 
maline çalışılacaktır . 

Bölgelerde 
pamuk ekimi 

Bütün Çukurova bölgelerinde 
hummalı bir faaliyet görülmektedir. 
Küçük büyük, bütün çiftçilerimiz 
tarl .. Jarın pamuk çiğidi rıaklile meş· 
guldür. Ekim artık başlamış bulu· 
nuyor. 

Soyadı cezaları 

Dahiliye vekaleti bundan ı:vvel 

Lir tamimle alakalılara sayadı ni. 
zamnamesinin soyadı almak için ta 
yin ettiği müddettin 936 yılının 2 
temmuzunda sona erdiğinden bu 
tarihten itibaren altı ay içinde ka· 
rara bağlanmayan soyadı cezaları 
ceza könununa göre müruru zama 
na ugrayacağı bildirilmi~tir. 

Buna raj?men bazı kaza idare 
lıeyetlerinin bu müddet geçtikten 
sonra da karar vermekte devam 
etmeleri vekaletin nazarı dikkatini 
çekmiş ve evvelki tamim hükümle· 
rını hatırlatmıştır. 

lar nereden ve nasıl geliyoı? r~------------------~~':""":--~-:o-""'!'--~~~~~~'"'"':~~~~'!"'!''!"'"'--------------, 
Şirşov, bu suallere de parlak lıir B ugün Amerikada zenci L •. n ç kan u n u 

surette cevap Vl"rer f k mesaide bu. ler eları linç edilmek teh 
!unmuş ve ııetiçeler almıştır. Atlan- likesine maruzdur. Ara. 

d d .. ··ı k ----• Amerlkadan ropörtaj •---tik'in bu 'mıntakalar üztrinde çok a sıra a goru me · 
büyük bir tesir icra ~ettiği tesbit 0 . te olan bu feci, manzaranın önüne müddet zaıfınd~ bütün söylediği söz sas, Missisiji, Alabona ve Floıida· 
lunmuştur. Papanın grubunun bu geçmek için Amerika hükümeti lerin tutarı iki yüz bin kelimeyi bul· dır, Zenciler Amerikaya hicret ettik· 
mıntakalarda Atleııtıktrn gelen kuv çok uğraşıyor, Fakat, gerek melıus muştur. Bilahare, diğer lıir melıus leri vakit buralaıını kendi ınemle. 
vetli sıcak su cereyanları keşfettigi lar ve gerekse halk arasında fıkir söz almış, bir kaç saat sürc-n nut· ketlerinin iklimlerine uygun bulmuş 
malumdur. Hu sıcak sular, hayati mutabakatsızlığı yüzünden bir türlü kuı•da Birle~ik hükümetleri itham ve yerleşmişlerdir.· 
ıüşemler :ile doludur, ve bu 300 bir neticeye varılamıyor. Birçok kim ttmi~tir. Buradaki Anıerikalılar bunlaıı 
metre genişliğindeki cereyanlarda seler ilinç kuşısında hükumt!in la Zencilere karşı yarılan bu mua· aralarından uzaklaştırmak için zaval 
Groenland denizindekilerin aynı bö ka}:'t kalışını, hükümeti'l aczi olarak meleden çok muztarip olan Amerika lılara elden gelen her fenalığı yap· 
cekler ve zevehif yaşamaktadır. telakki etmekle ve büsbütün cesa· maktadırlar. 

cumhur reisi Ruzvelt, teker teker na 
Kutup mıntakaıında bir çokkuş. ret almaktadırlar. 

1ırlarını çağırarak şiddetli tedbirler Bir gün, Nenbessy şehrinde, yol-
ların ve ayıların mevcut bulunması Geçen 'ay Amerikan mcbusan da giderken bir çok polis ve halkın 
da hayreti muhip olmuştur. Bunlar meclisi gene Beyaz sarayda toplan. alınmasını ve bu gibi !incileri yapa-

b k cak kimselere müsamaha gösteren bir zenciyi J...ovaladıklarına şahit ol. uçsuz uca sız buz çölünde acaba mış ve Jiı,c: n önüne geçmek için çok 
ne gibi bir yiyecek buluyorlardı ? ağır cezaları muhtevi olan bir kanu l>aJ...imlerin çok şiddetli bir surette rlum. Oiraz sonra tutulan z mcinin 
Fakat buğün, biolojık ilkbahar buz nun müzakeresine başlamıştı. Faka! tecziye edilmelerini bildirmiştir, ismini, ve suçunun nevini öğı endim. 
!arın aralarındaki ayrıklarda her tür bu 'toplantı da, iki mebusun sözle- Amrrikada çok dolaşmış bir !tal zavallı adam bir beyaz kadınla müna 
lü hayat tezahürlerinin mevcudiyetini rini mütaakip n•t cesiz olarak dağıl· yan gazeıeci, şahit olduğu bir linç seb~tte bulunmuştu. Eğer zabıta şid 
tesbit etmis olduğurnuzrlan, kuşların mıştır. hadisesini şöyle anlatmaktadır: detle müdahale etmemiş olsaydı, 

siz kalmıyacaklarını kat'i surette ile eyaleti mebuslarından Ellender 28 karşı büyük bir hiirmet besliyen cekti. 
ri sürebiliriz. Bu mıntakada ayıların saat bilafasıla söz söylemiş ve bu mıntıkaları Livisana, Casohine, Tek. Ertesi gün biça enin muhakeme 

si yapılacaktı. Bütan şehir halkı, si 

lahlanmış bir yaziyettc, lıapisaneye 

saldırarak gardiyanı bağhdıktaıı 

sonra zenciyi dişarı çıkardılar; meç

hul bi: istikamete doğru süı ükledi 

fer. Akşama doğı u sabahki lıiddetlı 

grupun neş'e içerisinde gitar ve man 

dolin çalarak dönmekte olC:ııklarıııı 

gördüm. içlerinden birisine yaklaş 
tım ve sordum: 

- Ne oldu zenci? 

Yü.üme baktı: 1 
- Ne olacak? Asirdide ağaca 

merasimle sallandırJı~ 1 deJi. . 

Elan Amerikada tesadüf edilen 1 
bu vahşete karşı Ruzvelt müthiş bir 

mücale açmak niyetindedir. Gelecek 

mebusan toplantısında bir kanun 

neşredeceği ve bu suretle zenci rıes· 

linin de beyazlar gibi hürriyetine ka 
vuşacağı zannedilmektedir. 

şimal kutbu mıııtakasrnda yiyecek 1 Bu mebuslar arasında Georgio "Birleşik hükümetlerin zencilr>re adamcağız orada derhal linç edile 

fazlalığı da, ayrıca bunların yiyecek-----------------------------------------··-----------~· 

• 

Bir pul merakı sı 

Londrada meşhur pul meraklı· 
!arından ve sayılı zenginlerden Em 
bert Haitler, 1937 yılında; sırf, pul 
to lamak üzere uzun seyahate çık 

• 
mış ve gıttiği yerlerden Londrada· 
ki kendi adresine tam 125 bin me · 
tup göndermiştir. 

Embcrt Haitler bu mektuplar 
için lıeş bin yüz elli lira posta pa 
rası vermiş ve beş yüz bin lngiliı 
lirası değerinde pul satın almıştır. 

Berberlik yasak ! 
Hindistanın Tanı i kasabasın3 

otuz iki mil mesafede bulunan kut· 
tou köyünde berber yoktur. Bu kö}' 
halkı, saçlarını kesm•k için bir gün 
ewel köylerinden kalkıp Tantıya 
gitmekte ve orada bir gün kalarak 
saçlarını kestirerek tekrar avdet e) 

lemektedirler. 
Royter ajansının Hindistan mu. 

habiri bu köy halkının dini akidesı 
mucebince, berbeı lik .yapması ya ı 
sak olduğunrlan, Kuttou ahalisi, se· 
nelordenberi lıir saç kesmek için 
Tantıya . gidip geldiklerini haber 
vermektedir. 

Bu da akıl mı ya ? 
Londranın en maruf ve zengin 

dullarından Lldy ('Elizabet Kerk ) 
on beş gün evvel doğ•ımunun yü · 
zürıcü yıldönümünü kutlulamıştır. 
Bu bir asırlık kadın, ilıtiyarlamağ• 
yüz tuttuğu gündenberi aynaya ba~ 
mamış ve yalnız, yirmi : yaşlarında 
iken aldırmış oldugu resmine baka 
rak kendisini genç farzetmeğe alış· 
mışlır. Hatta, yüz yaşına vardığı 
gün bile, ziyafete icabet edenlere 
daha çok taze olduğunJan dem vur 

muştur 

Z3.vallı kızlar 
U'us3 J sosyetesi alakadar komi

tesi, Hındistamn bir çok yerlerinde 
cari olan kötü bir aJrti üzerinde 
durmuş ve bu a lelin ınliteaddit fe 
na neticelerini tasbit eylem;şti. 

Komitenin yaptığı tetkikata gö 
re Hindistanın müteaddit şehir ve 
~ ;sabaldrında, kızları gaıct küçük 
iken ve hem de 55 yaşını müteca· 
vüz eri.eklerle evlendirmek adeta 
kökleşmiş bir an'ane haline girmiş 

lir . 
Daha yavıu denecek çagJ~ ol-

nukları halde, bir ayağı çukurda ilı 
tiyarlarla ~vlenen kızların her gün 
çoğaldığı tesbit edilmiştir · Hatta. 
yedi yaşında evlendirilen bir çok 
küçük kızların, on yaşında dul kal 
dıkları müşahede edilmiş v~ hayre 
te şayan olan bu gibi içtimai hata
lara son verilmesin~ teşebbüs olun· 

muştur. 

Bira ar 
Bundan böyle inhisarL,r 

idaresi imal edecek 

Haber aldığımıza göre, bundan 
bö)'le bira imalatını inhisarlar ida 
resi y pacaktır. Çünkü bonıontı 
şirhtinin imtiyaz mukavelesi bitmi~ 
ve yılbaşından beri de mukavele ye· 
nilenmemiştir. Keza bira istokları 
da bitmek üzeredir. 

KOL TUR iŞLERi 

Ortamektep muallimliği 

Orta mekttp nıuallimli~i için 
açılacak imtihanlara, muallim mek 
teplerinden yedi sene önceye kadar 
mezun olmuş bulunanların da gire 
bilecekleri Maarif Vekaleti tarafın· 
dan Kültür direktörlüklerine tamiııı 
edilmiştir . 
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Ttlrlı:ac'ld Sahife : 3 

Hikaye 
---''""- -:----------------------·----------------.J 

H 1 AS 
n eningra_d_ civarındaki kasaplar 
1.6 d_an bırınde iv. n Saviç Butil 

kın adında fakir bir ressam 
yaşıyordu . Butilkin, bir nefis sanat· 
lar mektebinde, levhalar. plaklar, 
ve her çeş' t ve numaraları, işaret 
okları, İşaret için el re•iml.ri yap· 
makla meşguldü. Doğ uıu söyle· 
nıek lazım gelirse, bu kadar ~ok ça 
lışnıasına mukabil. kazaııcı p k azdı. 
Hatta, beni hile müteessir ed~cek 
decl"rececle sık sık hastalanan lıir 
adamdı 

Sefilce bır hayat süıüyordu; 
o, bu berbad yaşayışı düzeltmek 1 

imkanını bulamamıştı. Hayatındaki 
sefalet yetmiyormuş gibi, bir de 
karısı Matrena Basilevna ona ağır 

bir yük olmuştu. Bu kadın, öğle 
yemeğini hazırlamak ve su ısıtmak 
tan başka hiçHr iş yapmayan, vel · 
hasıl tahammiil edilmesine imkan 
olmayan bir kadindı. Gene bu hali 
de yetmiyormuş gibi, her gün çı 
kardığı çıngarıyla, avım çıktığı ka
dar haykırmalarıyla, hassas bir a 
dam olan bizim zauallı res>amımıı 

ş1şkına çevirmişti. 
Bu kadın, tiyatıoya gitmık, iyi 

yemekler y•mek isterim diye tuttu· 
ruyordu. Butilkin, tabii elinden ge. 
leni yapıyor, uğraşıyordu ama, hep 
si boşa gidiyordu. Böyle olunca da, 
karısı onu paylayıp duruyordu. Kı
sacası, ressamımız kadınııı işkencesi 
altında idi. Ve Lu hayat, on sekiz 
Yıldanberi böyle sürüp gidiyordu. 
Kavga ettikleri, döğüştükleri de 
<loğru idi. Fakat, işi, iskanda la ka· 
dar ileri götürmüyorlardı. Ne de 
olsa, onu bakan koc9s1 olduğu için 
iskandalın kati surette aleyhinde idi. 
Eğrr kocasından ayrılmış olsa, kim 
bilir hali ne olurdu. 

Bir de, günün birinde lvan Sa· 
viç Butılkinin hastalandığım tasav· 
vur ediniz. Butilkin, kolunu üile kı · 
pırdatamayacak derecede ker.dinde 
kendinpe bir bitkinlik lıis ediyor 
du; aynı zamanda Ruban da ıztırap 
çekiyordu, Yeni bir hayatı, küçük 
bir gemiyi, çiçekleri tahanül ede 
ede, sessiz ve melankoluk b'r :ıdam 
oldn: Evde gürültü ve patırdı onu 
rahatsız ediyordu. Komşulaı acaba 
niçin balalayka çalıyorlardı? hasılı 
salı günü hastalandı ve çarşamba 
olur olmaz, Matrena onunla esaslı 
bir surette hesaplaşmağa karar 
verdi. 

- Niçin ülmek istiyorsun bu is · 
~~ğin, senin bir kapıizinden başka 
. ırşey değili çalışmak ve kazanmak 
~steınıyorsun da onun için ölmek 
ıstcın· d . . ··ı k . . ıyorsun a onun ıçın o me ıs· 

lıvo•sun ! 
Matreno işte ona böyle çatı· 

Yor fakat, o sesini çıkarmıyordu. 

Ve kendi kendine, "istediği kadar 
söylensın, oenim için artık hepsi 
ınüsavi;. diyordu. Nihayet ölümüne 
iki gün kalınca, aralarında şöyle 
bir hadise geçti: Matrena içeri gire. 
rek onun yatağı başına geliyor v~ 
ona garezli bir ada ile, 

- Demek ölmek istiyorsun ha? 
Diye soruyor, İvanda ona, 
- Evet, hos gör ve sffet ama 

ben ölü{orum. Hıç bir şeyle bıınun 
Ö~iine geçemezsiz; çünkü artır sen· 
~ın kudret ve nüfuzun altında degi 
''l_ı diyor. 

Matrena ise, 
. . - Nüfuzum altındamısın, eeğil 

llıısııı görürsün sen. Hınzır herif sa 
na . b S ınanmıyorum en. eni muaye 

• 11~ etmesi için bir 'hekim getirece· 
~ıı:ı, eşek benim. benim nüfuzum-
, arı :sıyrıldım srnına, diyor. bunun 
\lıerine Mhtrena, hastahaneye gidip 

Yazan 

l~r sozc<enkel 
- Bir Rus hlkAyesl -

nahiye hekimini çağırıyor. Hekim 
/vanın yüzüne baktıkt n -!onra, Mat 

re naya 
- Ya tifoya veyahutta zatür 

ree'ye tutulmuş. Vaziyeti çok kötü. 
Ölümü muhakkaktır; hem de ben gi· 
der gitmez ö ecektir. Diyor ve çıkıp 

gidiyor. ı 
Matrrna, lvaıı'a vaklaşıyor. 

- şimdi işittiğirne göre, haki 
katcn ölmek istiyorsun. Fakat ben 
senin ölümüne müsaade etmiyece· 
ğim! diyor. 

lvan da, 
- Çok komik şeyler sözliyor

sun ama, ben senin sözlerine değil 
de, hekimin suzlerine ehemmiyet ve. 
riyorum. Allahını seversen beni hı · 
rak .. Diye cevap veriyor. 

Matrena, 
Hekim bana vız gelir. Dedim 

ya, her ne pahasına olursa olsun, se
nİ'ı ölmene engel olacağım! Ölmek 
için nereden para buluyorsun, bana 
söyler misin? cenazeni kim yıkaya. 
cak; buna :ile para lazım. 

Bu atışmadan sönra, iyi yürekli 
j~t~yar bir kadın olan Anisa içeri 1 

gırıyor ve 
- Beıı seniıı cenazeni yıkarım, 1 

lvan;lıiç beş paıa da istemem, emin 
ol. Çünki, bu İş taıırı işidir. Diyor. 1 

Matrena İs<", 
- Seni yıkayacakmış; iyi ama, 

Almanyada 
arpa kıtlığı 

Berlin: 10 (Radyo) Almanyada 
arpa kıtlığı dolayısile dahili istihlak 
için kuvvetli bira imali 6 maıttan 
tiıbaren yasakk edilmiştir. 

Küçük antant ekonomi 
konseyi toplandı 

Bükre~: 10 (Radyo) - Küçük 
antant ekonomi konseyinin bugün 
11 inci toplantısı açılmıştır. 

Ankaroda çok ye
rinde bir teşebbüs 

- birinci sahifed• n artan - 

gençliğine yarıyacak bi r şekilde eğleu
ceJer tertibini düşünmüş ve bu ifi 
derhal ele alarak her pazar günü sa
at 3- 7 kadar Ankara halkevinde 
yüksek tasil talebelerine mahsus ol
mak üzere danslı çaylar tertip etmiş
tir. Bu çaylarda milli oyunlar, mem
leket oyunları, monoloğ-Jar ve şiirler

le beraber bir çok eğlenceler yapıl

maktadır. Geçen pazar giinü danslı 

çayların ilk haftası başladı .. Salonda 
500 e yakın genç toplanmış bir çok 
eğlencelerle beraber Halke\'inin ter. 
tip elmiş olduğu Karagöz oyıınile 

gbnlerini büyük bir neş'e içerisinde 
geçirmişlerdir. 

Başkan Ferid Celal Güvc.n bu 
danslı çaylardan beklenen faideleri 
ve cemiyet hayatının yüksek tahsil 
gençliıtınden beklediği yardımlardan 

bahsetmiştir. Eğlence saat 8 e kadar 
neşe içerisinde devam etmiştir. 

t.n t•er 'Va ci Caıı 

fya · tabutun, ya cenaze arabasının 
ya papasın parası?! bunları kim öde 
yecek? sandık sepetindeki eşyam• \ 
mı satarım sarııyorsuo?! kör olası 1 1 

hayır, hayır ' onunun ölmesine engel ,_----·--------
olacağım. Hem az kazanır hem de- l 
ölmek ister. Önce bir kaç para ka I Al 
zan, bir iki aylık gelirimi lemin et 1 sar ay sıs~~d: 
·- OııJan sonra ölebilirsin. 

lvan hiç sesini çıkarmadan bir Bu akşam 8 de 
ölü gibi lıütün gün yattı, Sürüne Görmeyenlerin ve tekrar görmek 
sürüne yataktaktan çıktı, öksürüyor istiyenleriıı isteği üzerine 
dıı. Bu lııliyle avlıya çıktı, Burada Bay Çelin denizaltı 
karşılaşlığı nahiye memuru lgnaz h Ak· · ' a ımı 
ona 

Geçmiş olsun, geçmiş olsun! 
diyor. 

- lgnaz sana bir şey söy(iyece 
ceğim. Karım benim ölmeme engel 
olmak i~tiyor. Şurucla sana sö}'liye 
yim ki o benden, önce kendisine iki 
aylık helir temin etmemi istiyor. Ben 
nereden para bulayım? diyen lva· 

na, 
fgnaz 

2 - 3 
.. •• 1 uncu -

J'rogr;;mların hepsi Lirden 

Matinalar : 
Cunıaıtesi 2,30 da Bay Çetinin 

Pazar 1,30 rla 
tamamı 

Bay Çetinin la 
mamı ve La 
bohem 

9026 

Japon tezgahları Sovyet
lere gemi yapmayacak 

Tokyo: 10 (Radyo) - Domei 
ajansının bildirdiğine göre, "Japon. 
Sovyet gerginliği dolayısile., Japon 
tezgahları, Sovyetlır biliği hesabına 
inşa edilen üç buzkıranın Sovyetler 
birliğine tevdiini talik eylemişlerdır. 

\ Lordlar kamarasında İngi-
l liz dış bakanının izahatı l 

Londra: 10 (Radyo) - lngiliı 
hariciye nazırı Lordlar kamarasında 
lngiıterenin bugünkü vaziyet ve 
şartlar içinde Avusturya hadiseleri 
hakkında Cenevrede herhangi bir 
teşebbüse ön ayak olmak niyetinde 
bulunmadığını söylemiştir. 

Mevsimiıı en nez ı h ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanınız ! .. 

9011 

Yeni ne,rlyat 

Havacılık ve spôr 

1 Türk Hava Kurumuıııın hava
, cılık ve Spor mecmuasının 210 uncu 

sayısı çok nefis bir şekilde çıkmış
tır . 

Ar 
Ar sanal mecmuasıııın 9j8 se· 

nesi ikinci sayısı gayet olgun ya· 
zılarla dolu bir haldedir. Tavsiye 
ederiz. 

Hukuk gazetesi 
On beş günde bir lstanbulda 

çıkmakta olan Hukuk gazetesinin 
27 - 28 inci sayısı çıkmıştır. Hu· 
kukcularımıza tavsiye ederiz. 

tO Mart 938 

Gökyüzü açık. Ufuklar kesif 
sisli. Hava hafif rüzgarlı. En çok 
sıcak gölgede 14 santigrad derece. 
Gece en az sıcak bir derece. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

- Ben sana yirmi kopok vere· 
bilirim: geri kalanı da başk~ hiriıı 1,- -, 

Büyük Rus Rejisörıi ( ALEKSAN 
DER VOLKOE ) ıu önemli bir 
surette }arattığı ve Avruınnın iki 

ıneşhur sinema yıldızı 

WERA ENGELS HANS den lemin el. 1 Felsefe Öjjretmeni Hataylı Faik 
Mütaleosında Lıulunuyor. Türlımen tarafından yazılan 

Tabii lvaıı yirmi köpek'i alma mufassal 

HATAY 
Taıılı "e Cogralya ciıdlcrı çıkmış 

ve Mehmet Sadık küliiphanesine gel. 
miştir. Biı y Fak Türl-men vaktiyle 
Adana lisesinde yetişmiş kıymetli 

gençlerimizdcııdır. lslanbııl Üniversi
tesi dış tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden meıuıı Paris Ün i ,cısilcsi 
felsefe yüksek tahsil deHesinden dip· 
loınalıdıı. 640 sahife !utan eseri lfa
layı.. ait yüze yakın ıcsmi ve Hala
yın yeni hudutlarını gösteıen bir dı· 

var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin maJUmat yiiksek 
ve ilmi fikirler mevcutlur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uzun \ e şayanı dikkat bir fasıl vardır. 

Her clldl 125 kuruşa satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilcrimize ha
raretle tavsiye ederiz . 

SCHLETTOW 
tarafından harikalı bir ıarzda ya· 
ratılan ve Don Kazakları tarafın. 
dan söylenen en güzel şarkılarla 

süslü ve çok açıklı bir ın vzu 
taşıyan Aşk 

HEYECAN MACERA .Ş!\HESERI 

('! ~lg~ . V ~lga) j 
Harıkulade fılnıı takdım ediyor ı 
Bü_tün sinema meraklılarına t.ıvsiye 1 

edıyoruz,bu riJıni göriinüz, iki saat 
heyecan ve zevk içerisind~ 

kalacaksınız 

Pek. yakında : 
MARLENE 

CHARLES 
DIETRICH 
BOY ER 

Tamamen renkli 

( Allahın 
Büyük 

Bahçeleri) 
filmde 

9030 

da.ı sokaga tırladı. Takatşızlıktan 
trotuuarın kenarma çöküp aturdu 
Bu sırada oı a ları geçen bir yolcunun 
kucagına bir paıa attığını birdebire 
şarketti. lvan canlandı. ·• Mademki 
böyle oluyo•, benbe buradan kalk 
mayıvcriıim, olur biter . ., belki daha 
bir çak para toplarım. iyisi mi şap 
kasında epey para birikmişti. lvan 
ancak gece yarısı eve döndü. ÜsW 
başı kar içinde kalmıştı ama vücudu 
ısınmıştı. Gelir gelmez kendini yata 
ga atmıştı. eiinde sım sıkı tutuğu 
paraları saymak istedi, fakat o mü 
~aade etmedi. Ertesi günü tekrar 
kalktı; giyindi ve sokağa çıktı. gece 
yarısı gene para ile eve döndü. Ha 
sılatı saydıktan sonra o, üçüncü gü 
de ayni şekilde hareket etti. Fakat 

-Gerisi dördüncü sahifede - 1 -- ............... ~-~·-----...:. ;.---------·----~ 

an Sın asında 
Bu akşam Büyük ve 
müthiş RUS FiLMi 

Asri Sinemada 
12-l\<'art-Cumartesi akşanıı Suvareden itibaren 

Cirısı Cazibesi ve güzelliğiyle müşlehir 

( Doleros Delriyo ) 
Ve vücut tenasübiyle en g :jzel Erkek Yıldız 

Joe Mak l'lrenin 
Yarattıkları: 

Cennet Perisi 
Türkç<! sesli muazzam şaheserini muhakkak görünüz 

Telefon : 250 9027 
----~~~~~~~~~~~ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kaıarııunc No : 7756 

( Dünden Artau ) 

bir kimse veya komşusu bulundurulur ve arama muamelesine başlamazda 
evvel neden dolayı aranılac'!ğı kendilerine söylenir. 

Aramanın sonunda aramaya maruz kalan kimseye talebi üzerine zab· 
tolunan veya emniyet altına alınan eşyanın müfredatlı bir puslası verilir. 
Verilen veya zaptefüen eşyanın bir defteri yapılır . K1rışmasına veya 
clegişmesine meydan vermemek için bu eşya resmi mühürle mühürlenir 
veya bir işaret konur. 

Aramada yazılı kağıtlar elde edilmiş ise tetkiki sahibinin rızasına 
bağlıdır, Rızası olmaz ise lüzumlu olan kağıtlar zilyedinin gözü önünde 
bir zarfa konur ve resmi mühürle mühürlenir. Zilyed, isterse, kendisi de 

mühürler. 
Madde 196 - Zabıta karar vermek salahiyetini haiz o1an hakimden 

karar almak için zaptın tehirinde mazarrat görülen hallerde Cümhuriyet 
Müddeiumumil~ri ve bunların muavini sıfatile zabıta memurlerı da zabt 
muamelesini yapabilirler. 

Hakimin kararı olmadan yapılan zabıt muamelesinde alakadar şahıs 
veya bunun mümeyyiz olan hısımlarından biri lı~zır bıı!unmamış veya 
bunlarddn biri hazır bulunup da zabıt muamelesine açıkça itiraz etmişse 
zabıt muamelesini yapan z~bıt:ı memuru bunu üç gün içinde hakime tas. 
dik ettirmeğe mecburdur. 

Madde 197 - Zabıt muamelesi hukuku anır» ~ davasının açılma;ın. 
dan sonra zabıta memurları tarafındın yapılmış olduğu halde d 
b k kt 1 h

"k' .. .. . . d h b avaya 
a ma a o an a ım uçgun ıçın e n erder edilir ve bt d'I 

ya emrine hazır bulundurulur. za e 
1 

en ış· 
Madde 198 - Zabıta memurları tarafınrlan yapılan a t' · 

d 
rama ne ıcesın 

e yapılmakta olan tahkıkatla alakası olmıyan ve f k t d'ğ b' · ı d'ğ' .. h · · . a a ı er ır suçun 
ış en ı ı şup esını verebılecek olan eşya bulunursa b kk 1 k u eşya muva at 0 . 

~r~. zaptolunur ve keyfiyet Cümhuriyet müddeiumumilig" ine bil-
dırılır . 

.. Mafddt 199 - Jandarma tahkikat İçin sül-ıut vasıtalarından olmak 
uzere aydalı görülerı vey .. .ı • b' 
l k b

. a ıu nı.,ereye ta ı olan eşyayı muhafaza veya 
ıaş a ır surette emnı·yet it ! B b' h d • a ın~ a ır.. u eşya ır şa sın yanın a bulunur 

ve l:.u şahı~ rıza,.ı!e teslim len kaçınırsa zabtoluıarak bir zabıt varakasile 
ınercline verilir. 

(Sonu Var ) 8303 

Volga Volga 
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Bulgar hükumeti 
değişeceğe 
benziyor 

Biı inci sahifeden artan -

Mesela Şuınmnda hüküınet taraftarı 1 
ol.rak şeçilen eski adliye nazırı dok- , 
tor Kıdço Milanof eski izgover par
tisine mensuptur. 

Bundan başka Şumnu sancagı da· 
hilinde pek çok Türk yaşayor. Şim
diye kadaı ki, Türkler, ekseriyetle 
hükümelçidir. Binaenaleyh, Şıımmu-

' iliiyetinde hükümet bu kadar şid

detli bir muhafelellc karşılanırsa, kö
yu Bulgar ekseriyeti olan mıntakalar
da hüküınetin daha büyük mağlubi

yete ıığrayacağı muhakkaktır. 
Efkiirıumumiye hükümetın mağ

]Jk olduğu kanaatindedir. Hüküınet 

mahafıli alelaele uminümkj.hı·RRüd? 

şi? in fili aksüliimdle uğramış vazi. 
yeitedir. Çünkü, intihaplardan evvı 1 
propaganda yaparken hukumetin 
proğramına taraftar gibi serbest o· 
olarak nutuklar veren ve böylelikle 
hükumet taraftarı gibi seçilen yeni 
mebuslardan hükumete bir fayda 
gelmiyecrği muhakkaktı r. Bunl~rın 
solıran~a seçildıktan sonra hükiime 
te rey vcrmiyecekleri ve Köseiva· 
nofun istifa etmek mecburizetinde 
kalacağına, Bulgaristanda herkes, 
muhakkak nazariyll" bakıyor. 

Bulgar dahiliye nözareti res 
men verdiği lebliğr, hükumet taraf. 
lan olarak ~eçi!en mebusların ade
dini lam le kal'! olarak kaydede· 
miyor. Çünkü hangi mebusun kendi 
ne taraf olduğunu bilemiyor Hüku 
metin, ~umrıu ve fakizağra •ancak 
!arından 30 dan fazla mebnsun hü 
kumet taraftvı olduğunu söyleme
si ve tam bir rakam söyl me) işi de 
hundan ileıi geliyor. 
Eulgaıi~t2n dahili ve haıici siya~e 
tinde mühim hadiseler ve kararlar 
vermek arebrsiı-Jedir. Yeni sobran 
ya açıldıktan sonra yeni bir hüku· 
md ile yeni bir dahili ve harici sı 

yase\ beklı ıntk doğru olur. 

Türkiye- Suriye 
münasebatı 

- Birincı sahifeden artan -

Suı iyede tetkikat la bulunmaj!'a 
memur olan Fransız mebusu M. Grat 
cumartesı günü buıaya gelmiştir. Bu 
hafta sonunda da tayyare ile FrAnya 
dönecektir. 
Şam Cinayet mahkemesi 

h3klmlerl suçlu 
Halep: 10 (Hususi} - Lezeko 

gazetesı, Şam cinayet mahkemesi 
hakimlerinin cinayetle maznun bazı 
nıevkııflaı ı beracl ettirip tahliyesine 
emir verdiklerinden dolayı tahlı mu
hakemeye alındıklarını yazmaktadır. 

Bu mahkemenin tekmil azaları 

martın 19 uncu •'umartesı günü mah
kemei temyizde sorguya çekılecek

lerdir. 

Londra - Roma- Beı 
!in mesaili 

Birinci sahifeden artan-

Burada, Londra. yeni ingilız Al
man görüşmelerinden hiç müsbet bir 
netide beklenmemektedir. 

lngiliı -- ltatyan görü~melerine 
gelince, sanıldığına göre, ltalya. evve 
la, Süveyş kaanalı şirketinin hisse se 
nctlerinden mühim bir kışını ile şirket 
ıdarc meclisinde bir azalık elde et 
mek çarcleı ini ar eşi ıracaktır. Bundan 
!aşka lıalya, Habeşitana yapılan nak 
liyatııı fazlalaaını~ olması sebcb'nden 
Süyeyş konalından geçiş resminin 
bir mıklar lenzıl:ni i6\iyecektir. !tal 
y•ıa ı;cı:ri '"ya hnger krcdıler ı:çı 
ınası meselesine gelince şimdiye ka 
dar bu hususta hiç bir talepte bulun 
madığı öğıenilnıişlir. Filhakika, Lond 
rn mali mahafılinin vaziyeti degiştire 
rek Rom . ya bir mali yardımda bulu 
lvnması için, lngiliş-ltalyan anlaşmn 
sının akdinden sonra hiç olmzsa beş 

" Ilı ay geçmiş olması lazım gelir; 

Türkaöıü) 
11 Mart 19.3 

HIRS 
1 
'~~~~~~~-

ır İLANLARI BELEDİYE 
- Üçüncü sahifeden artsn -

TÜRKSÖZÜ günün birinde dinlenmemeğe niba· 1 -
yet karar verdi. Artık iyileşmişti ve Et fiatları indirildi 

----------------------
onun bunun kendisine para verdilk
leri zaman olduğu kadar müteessir 
de deği idi. Tekrar t'Ski işiyle meş 
gul olmağa basladı. Bu suretle de 
ölmemiş oldu . çünkü, Matsena ha 
kikaten onun ölmesine engf'I oldu. 

Bu hadiseden tıp alemi de iyi 
bir d~rs alabılir: lvan kendini soka· 
ga attığı zaman, belki hiddetinden 
vücudu kızışmış ve döktügü terle 
hastalığı da çıkıp gitmişti. Mamafih 
hu hususta kati bir hüküm yürütü 
lemez. ancak hırs ve tama umumi 
yet itibariyle tamamiyle aksi neti
celer veıdiği haldf', bu defa sırf aç 
gözlü kadının hırsı ve tamaı, koca 
sını ölümden kurtardı 

Kızılay Balosu 
2 Nisan 938 cumaıt si 
günü Halkevi salonunda 

1 
verilecektir . j 

9012 

Seyhan Kadastro Ha
kimliğinden: 

Martın on birinden itibaren kasaplarla mutabık kalınan et fiatı aşa
ğıdadır. Halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 

Kuruş Kilo Cinsi - ~ 

40 1 Btsili koyun eli 
35 1 Yazı malı ,, 

" 
20 1 Sığır ve dana eti 
25 1 Keçi eli 8923 2-3 

Martın 15 inci salı gününden itibaren on gün müddetle resmi, hususi, 
taksi, otomobil, kamyon, kamyonet ve otobüslerle rnotosiklt:tlerin fren, 
karoser vesairelerinin m1ayeneleri yapılacaktır . 

Bu müddet zarfında her gün saat sekizden akşama kadar bu gibi va 
sıcaların itfaiye garajına getirilerek muayene ettirilmesi ve tayin edilen 
içerisinde muayeneye gelmiyen vesait sahipleri hakkında kanuni taki· 
bat yaplac~ğı ilan olunur. 9028 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik aparlmamna nakletti . 8985 8-10 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Seyhan Evkaf idaresi ile gaip 
imam Mehmet oğullarından Hüseyin 
oğlu firkaı i Hafız Mahmul ve vere
sei digtrnndan Mehmet, Hayri, Sa. 
ibe, Zeyneb, Hamamcı Abdullah 
meyanelerinde Kadastro mahkeme· 
sinde cari tapu iptali davasından Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu-
naşi bu habtaki -tebli"'at ikamet 1 ayenehanesinde kabul etmekted r. 
gahlaıının mechuliyetine

0 

binauen- 1-------------------·--·-------.: 
akim kalmış bulunmakla usulü hu. / 
kukiy.min 141 inci maddesi Hükmü 
delaletiyle kendilerine ilanen tebli-
g'>t icrası karagir olmuş bulunduğun 
dan yevmü muayyeni muhakeme o. 

lan 21 3- 938 tar;hine mıisa ~ if ı a , ' 
zaı tesi gunü saat 11 de kadastro 
mahkemesinde hazır bulunmaları 

veya v~kıl gön ·lermelai zamınında 
keyfıyet ilanen lehliğ olunur, 

9029 

D.D. Yolları 6 ıncı işlet
me- eksiltme komisyonun
dan: 

!da remiz ihtiyaci için şartname 
sinde yazılı evsafta salın alınacak 
60 ton hı.rda dökmenin beher ki 
losu 3,75 kuruş mulıammrn bedel 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme ı8 3 938 cuma günü 
saat 15 de Adanada işletme müdür· 
lüğü binasında yapılacaktır. Şaıtııa
ıne v,, mukavelename projeleri MPr· 
sin. Konyo istasyonlarına ve komis· 
yonumuza müracaale bila bedel gö 
rülebilir. Bu hurdalar Mersin, konya, 
Adana islayonlarında veya hat gü 
zergahıııda bir ve bir kaç istasyon. 
da da teslim edilebilir 

isteklilerin 933 y
0

ılı ticaret 0 

dası vesikaları vr kanunun istıdiği 
sair vesaik ve işletmemiz veznesine 
yatıracakları 168,75 liralıv teminat 
makbuzu veya bu mıkdarJa Banka 
m"ktubu ile muayyen saatte eksilt
mede bulunmaları. 

8988 2 7 . 11 . 15 

Seyhan defterdalığından: 

Sa.ıth.ne civı ında çiftçi !ıdnı bi 
tişiğinde kadastronun 104 ada 39 
parsel numarasında Kayıtlı 298 ka 
pu numaralı dükkan satılacaktır. Mu 
hammen bedeli 1875 liradır. istek 
lileı in 21 3· 938 pazartesi günü saat 
14 de 0ıo 7,5 nisbetinde teminat 
akçalarile defterdarlıkta toplanan 
koınis)ona gelmeleri. 

9002 8-11-16 20 

t 
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Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü . 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 126 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

!Matbaacılık j 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. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölged 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, 
veller, defterler, ç 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilu 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en 
bir şekilde en zari 
rufatla Türksözünd 
pılır . 

Türı..sözü mat 
sı "Türksözünden. 

ka her boyda ga 
mecmua, tabeder. 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak il Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 10 

" mikdaı ı ) 0.2 
Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusuz il 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız } 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhu 

litrede 0.40 

1 
Tadı Latif 

1 

Teamül Mutedil 
Sülfat 
Klor 
Nıtrat 

Nitrit 

( Sô 4 } 
( Ci ) 
( "\o 2 ) 

.. 0.0033 
•• 0.0074 

o.oc~o 

ı el. 33 l 
" 

Yok 
Amonyak .. Yok 

F eııı.iu en son usuller ine riayet eder• k kuyrıadığı ) rıirıc!rn iti'Ja 
iblasyona kadar içi kalaylı kalvan:zli l·oıularla İçi mnıııeı dc~~Ji lıı llu 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da lütün Fiziki \ 'C Kim)'fVİ 'vsı.fıııı 
ha faza ederek ve hiç lıir buretle el d( ğmeden huwsi Kim) ageı imize. 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Meıııuıu lıuzurlaııııdd 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan rnnıa do! 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlcncrtk ştlıri 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine gideıek zarif, saglam, ucu 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

2 
mukabilinde edineceğinjz maldı 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisi 

1 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak iç;ıı en ekonomik, en u 
Alacağıııız a iZ a Aı· R 

' 

kömüıi:de ı ıza Kell 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko··mu··ru·· k_uııa?makıa hem milli bircevherin __ isıi 
lak.nı arttırmış ve hem de mu~le 

olacaksınız. OJun köınüıü artık aranılnıarnağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere ı~.cıübe edin 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
39 8879 

Umumi neşıiyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adanı Türksöı:ü matbaası 


