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SAHfP ve BAŞMUHARRfRı 12 Mart 938 
Kuruluş Tarihi Ondördüncü Yıl - Sayı : 

ı Kanunusani ~ 1924 5 Kuruş 
ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yalanında hususi daire P~. 44 

VUSTURYA ÇOK TEHLiKELi BiR AN 
YAŞAMAKTA! 

Beş bin vatanperver Nazilerle 
çarpıştı; ölenler yaralananlar var 

PLEBiSiT YARIN Y AplLACAK 

Bay Şuşning, Nazilerin tehditlerinden asla 
korkmıyor; Fon Papenın tekliflerini reddediyor 

Avusturya bayrağı 

Viyana: ıı (Radyo)- Avusturya 

1 

Bu sabah Ven ve Lambak civa· 
k d nnda da hadiseler olmuştur. Keza Vi· ç~k tehlikeli an!ar yaşama ta ır .. ~a· 

~·l~r puar günü ya~ılacak ~lebısıt~ 
1 

yana üniversite mahallesinde çok kor· 
ıştırak elmiyeceklerdır. Bıt gun nazı kunç arbedeler olmu~tur. Sokaklarda 
gençliği 5000 vatanperverle çarpışmış mağazalar, camlar kırılmış tahrip edil 
hr. Vatanperverler cebhesinin merke miştir. 
zide sanlmış ve nazilerle arbedeler Nazi teşekkülleri telgrafla Plebistin 
olmuşuz burada da sekiz ~işi yaralan· 

1 
tehirini reisi cumhurdan istemişl.er akı 

ınıştır. Nazilere gelen takvıye kuvvet· sihalde ali mahkemeye muracaaı ede· 
lerinden sonra iş büyümüş ve polis ceklerini bildirdirmişlerdi. 
hadiseyi yatıştırmaktan aciz kalmıştır. Viyana: 11 (Radyo) - Nasyonal 
Bilahe allı kişi daha yaralanmıştır. 1 sosyalistlerin nümayişleri ~ok büyü~ 

Şuşningin istifa etmesi muhtemeldiı. , olmuştur. Nasyonal Sosyalıstler, daıre 
Şuşning nazilerin de Plebisite iştirak 1 )erdeki avusturya bayraklarını yırtmış 
etmelerini istemektedir. Fo'l Papen }ardır. Polisler nümayişçileri dağttmaga 
ise Plebisitin tehırini istemtktedir. muvaffak ola:namışlardır . Nazaretler ö. 

Viyana: 11 (Radyo) - Gazeteler nünde ki çarşıdada 20 kişi kadar ya 
\'e radyo, Plebisitin tehir edileceği ralamışlaıdır. Gelen haberlere göre, 
haberlerini katiyetle yalanlamııktadır· ayaletlerdede nümayişler ve arbede 
lar. ler olmuştur. 

-
FRANSADA KABiNE 

BUHRANIVAR 

yırflldı 

İngiliz büdçesi 
26 Nisanda parlanıentoya 

tevdi edilecek 

Londra ; 11 ( Radyo ) - Baş· 
vekil Bay Çcnherlayn lngiliz 938 
büdçesinin 26 Nisanda Parlamen· 

toya tevdi edileceğini bildirmiştir. 

r ............ ,. - .. - .... - .{ 
r Atatürkün 

Türkkuşu 

gençlerini teftişi 

Büyük Şef 
gördüklerinden 
memnun kaldı 

londradaki skand 

Defol 
Ribbentro 

İngiliz komünistleri Alman 
Ankara: u (Telefonla) - 4 Bakanına böyle haykırdılar 

j Reisi cumhur Atatürk bu j 
t gUn etlmesut TUrkku•u • • K } f d k b } 
meydanını ,er•fl•ndırmı,. 1 Rıbbentrop ra tara ın an a u e 
ler, Vazife uçufu yapmak Ç b } H ı·f k I } 
ta olan uıretmen namzet- em er ayn ve a 1 a sa temas ar 
terinin uçuflarım takip e.Je 

rek hepfl hakkmda izahat 
almıflar. Tesisatı malzeme 
yl tetkik ve TUrkkufu genç 
lerlne .yrı ayrı iltifatta bu 
lunmuffardır. Atatürk a · 
landan ayrıhrken gördUk 
lerl intizam ve mUkkemll · 
yetten dolayı takdir ve mem 
nunJyetlerlnl izhar buyur 
mu,ıardır, BUyUk Şefin 
degerl ölçülmez alakaları 

TUrkkufu gençleri arasan 

1 
da genlf bir sevinç, heyecan ! 
ve COfkunluk uyandırmlf 

, tır. 
............................. •+ .............. .......... 

Londra : 11 (Radyo) - Alınan 

Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop d.ın 

öğleden sonra ve bu sabah Lord 
Halifaks ile Almanya - İngiltere 
mesaili etrafında temaslar yapmış. 

tır . 
Dün akşam Ribbentrop hariciye 

nezaretinden çıkarken, binanın etra· 
fını sarmış bııiunan 300 kadar komü. 

nistin nümayişine maruz kalmıştır. 

Nümayişçilerden ikisi bu sırada 

" defol Ribbentrop ,, diye haykır· 

mışlardır. Polis bu iki kişiyi derhal 
yakalamıştır. Alman Hariciye Nazırı 

otomobile binerken bütün 
çıler nyni cümleyi tekrarla 

Elebaşılardan daha bir 
tutulmuştur. fki saat sonra · 
trop hariciye nezar~tine le 
miş ve Lord Halifaksla Çe 
ziyaret etmiştir. 

Bay Ribbentrop bilaha 
tarafından kabul edilmiştir, 
trop bu gün öğle yemeğini 
!aynda yemi~ ve bir saat so 
line hareket etmiştir. 

Ribbentrop'un İngiliz r 
yaptığı temasların hakiki me 
nüz çok mahrem tutulmakta 

Suriye Aşiret reisle 
ihtiliifı halledilmi 

dağındaki ağaları Ş Kürd 
hükumeti 

Halep : 11 ( Türksözü muhabi• 
rindcn )- Evvelki gün akşam saat 
be~te Vatani küıle merkezinde bir 
toplantı yapılmıştır. 

barıştırmış 

ve kendilerini oanştırmaktır 
lantıda hazır bulunan ağa 
şında Hacı Reşit, Sido Diko 
Höseyn Avni, Arif ve Ah 
ağalar gelmektedir. 

Y eıii kabineyi Leon Blu
ınun kuracağı söyleniyorj 

Japon askerleri bir yUrUyUf halinde 

Afrin kaymakamının da hazır 

olduğu bu toplantıya hemen bütün 
Kürddağı ağalari iştirak eylemişler· 
dir. Toplantıdan maksat . Kürt dağı 
ağaları arasındaki anlaşmazlığı izale 

Ağaların arasındaki anla 
hal ve kendileı ini barıştır 
tavassutta bulunanlar , yine 
Ebune Hasan, Fuad Cabri v 
lah Cabridir . 

Yeni kabine Radikal sosyalist
lerden müteşekkil olacak 

Parl• : 11 (Radyo) - Fransa, yine bir kabine buhranı lçin
diiır. şutanın istifası tahakkuk )' etmı, bulunuyor • Ye 
nı kadlneyl Leon Blum tefkll edecektir. Blum kabinesi Radlkal 

•osyallstlerden te,ekkOI ede
cek ve Blum kabinesi ademi 

ftlUdahale slyasftllne bUyük e
hemmiyet verecektir. 

Paris : 11 (Radyo) - Şotan, is· 
lifası hakkında ga7.etecilere beyanat. 
ta bulunmuştur. 

Umumi iş Fedeınsyonu bütün, a
nıeıe sınıflarının her cephecen feda. 

karlık ta bulunınağ'n fimad c oldugunu 
Ve fakat diğer sınıfl.mnda fedakarlık 
g"österınesini istemektedir. 

Umumi iş federasyonu bir de teb
li~ neşrederek Blum kabinesile teşriki 
rnesaiye amade olduğunu bildirmiştir, 

Paris : 1 t (Radyo) - Blum saat 
, 23 de arkadaşlarile müzakerelere ni-

~Yet vermiştir. Bu sabah komünist· ı 
~"YaJ,tığı temasların akabinde , ko· 
~r bir teb~i~ neşredere~'.. h:Jk 

hükümctının teşekkulu nun 

Bay Blum 

yegane çı re olduğunu bildirmişler

dir. 

Çinlileriıı bir 
hava zaferi ! 

Şanghay : 11 ( Radyo ) - Şimal 
cephelerinde harp devamda ; Ce
nupta mevziler tahkim edilmekte· 

dir. Çin havacıları on Japon tayya 

resini tahrip ettiler . Japonlar Sarı 
nehrin sağ sahilinde bir kasabayı 
işgal ettiler. 

Çin büyük erkanıharbiye reisi 

general Pey Şunghay Hankeude şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Japonlarla harbin başlangı· 
cından beri zayiatımız yarım milyo· 
nabile varmıyor. Bu zayiat ehem 
miyetsiz sayılabilir. Çinin zayiatı 50 
vf'ya yüz milyona varmadan endi. 

şe etmf'ğe, yeise kapılmağa hiç bir 

ı sebep yoktur. 

Geııer al Alınan müşavirlerin Çin 

ordusu nezdinde kalmakta devam 

ettiklerini ilave clnıi~tir. 

son dakika 
Viyana: J l (Rad)ıı) -:-- Hükü· 

1 t JlTTıanra tarafından t'ertlen nota me ı . . . 
üzerine yapılacak plebisiti tehır ermıştır. 

Antakya Ziraat Bankası 
Türk çifçisini • 

ezıyor 

Yetmişlik bir 
itham ile 

Türk , casusluk 
karakolda 

Tazyikle öldürüldü 
- --·-··-----

Antakya : 1 t ( TUrksözU muhabirinden )- BugUn haber al· 
dıjıma göre Llzklyede llyas isminde yetmi•llk bir TUrk lhtl· 
yarı casusluk töhmeti ile karakola sUrUklenmlf ve orada 
tazyikten ölmUftUr. 

Ziraat Bankası TUrk çtfçl· 
sini de sıkıftlrmaAa bafladı , 
Reyhanlye çlfçllerl bu mUna· 
sebetle Antakyada çıkan Yeni 
GUn gazetesine fÖyle bir yazı 
•lnderrrlflerdlr : 

" Kırıkhan Zira;ıt l3aı.kası ıne. 
murluğundan bu kerrc <ılıııan bir teb
liğde bir ay zariında borçlarımızın 
yüzde onu peşinen verildigi d akdirde 
tenzilat yapılacağı ve daha bir takım 1 

kolaylıklar göskrileı~eği ve fakat bu 
peşinen istenilen para müddeti zar
fında verilmediği takdirde merhun 
arazilerimizin müzayedeye çıkarılıp 
satılacağı bildirilmektedir . Borçlula· 
rın tamamı çifçi bulunduğu ve çifçi-

-Gerlal dlrdUncU sahifede -· 

Muskovadaki 
muhakeme 

Muskova : 11 (Radyo) - Dokuz 

Martta, yüksek mahkemede geçen 

gizli celsede üç suçlunun verdiği ita· 

delerden anlaşıldığına göre, haliha

zırda Muskovada ikamet eden ecne 

bi devlet delegelegelerinden üç kişi 
komplo planlarile alakadardır. 

Bu yabancı devlet mümessilleri 

hükümetlerinden büyük paralar ge 
tirterek ihtilal müteşebbislerine yar 

dımda bulunmuşlardır. 

Halep müstecirlerinin Şa 
derdikleri heyet Başvezir Cc 
düın ile görüştükten sonra 
raya dönmüştür . Başvezir 

meselesinin adilane bir şeh 

için bir kanun layihası hazırı 
bunun yakında meclise verile 
bu kanun çıkıncıya kadar ic 
larıyın tecil edilmesi için ma 
!ere emir verileceğini heyet 
miştir . 

Grev yapan dokuma a 
dün bazı dükkanlara hücum 
yağmaya teşebbüs etmişler 

mayiş yapmak istemişlerdir . 
yetişen polis kuvvetleri nü 
!eri dağıtmış ve bu sırada 
ameleden üç kişi yaralanmıştı 
yak olan amelelerden bir ço 
kif edilmiştir . 

Bu hadise üzerine Vatan 
amele ile tezgah sahipleri a 
tavassutta bulunmuş ve amel 
lerine bir mikdar zam yap 
patronları ikna eylediğinden, 
ler bugün işlerine dönmü~ 
Mevkuflar serbest bırakılmışl 

Dün istinaf mahkemesim 

kılmağa devam olunan Zeki 

ve arkadaşlarının davası son. 
ve mahkeme kararını geç va 
him eylemiştir . 

Mahkeme, Bidayet mahkeı 
verdiği dört Ye altı aylık r 
miy~tleri yedi ve on beş g 

dirmiş ve bu karar , mahkc 

-Gerisi dördüncü sahifed 
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Negüs sefil ve fakir hayatını, mille mm..:ııı:mmm::ı:mm=----llİll--ıİlmı .... ._ .................. ---------' 

tinin müstal<il olarak yaşamak 
---- -
arzu ve irad si hilafına bir eklifi 

kabule tercih ettiğini söyliyor 

INGİLIZ MATBUATININ NEŞRİYATI DOGRUMU? 

Bir kaç gUn evvel, Habe,ıstanda mU,kll bir vaziyette 
olan ltaıyanların eski imparator Halle Selasleyl yeni
den tahta geçlreceklerl ve kendisine senede on bin in. 
glllz altunu bir tahsisat vereceıtlerlne dair bir radyo 
haberi ne,retmı,uk. ikinci gUn ıtaıyan ajansı bu ha
beri tekzip etti. Diller taraftan Parlste çlkan "Parls 
eolr• gazeteel NegUs ile bir mulAkat yapmı,tır, AIAka 
verici bu mulAkatı tercUme ediyoruz: 

Arazi tahriri 

Mayıs sonuna kadar 
mutlak bitirilecek 

Arazi tahriri kanununa göre, 
memleketteki lıütün arazi tahririnin 
önümüzdeki mayıs sonuna kadar bi· 
tirilmesi lazımdır· Maliye vakaleti 
bunun için icap eden tedbirleri al· 
mıştır. Şimdiye kadar 18,508,314 
parça arazinin tahriri bitirilmiştir 

Tahrir işi tamamen bitirildikten 
sol'ra arazi vergisi yrni kıymetlere 

göre tahakkuk ettirilecek ve bugün 
bu verginin tahakkukunda görülen 
zorluklar ortadan kalkmış olacaktır. '' N egus kendisine telefon \ - -- -

ettiğim zaman bana şu Kazakistanın 
cevabı verdi: 

mer- .. 
Ata 

1
0dünç para verme 

- Hıç bir a11 böyle bir hııl şeUı· 
ni kabul edemi) eceğim muhakkaktır. 

11erede ki, Habef mılletiniıı kalıramaıı· 
lık ı;e fedakarlığı katlaşıırdığı şu za· 
manda onun müstakil bir millet olorcık 
kalmak arzu t'P iradesi hililfına bir 
şey kabul edeceğim . 

.... 
Negüs'ün bir müddet evvel in. 

giliz nezaretinde Lord Halifaks'ı ıi 
yaret ettiği malumdur. Bunun üzeri 
ne dün ve bugünkü lngiliz gazete 
!eri, ezcümle "Daily Herald,, ve "Sun 
daychroniele. lngiliz hariciye nazı 
rının B. Mussolini namına eski irnpa 
ratora Adis·Ababaya gitmeyi teklif 

ettiğini yazdılar. 
lngiliz matbuatına nazaran !tal . 

yan ordusu Habeşistanda hala zor· 
luklada karşılaşmaktadır. Bu güçlük 
ler sadece, şurada burada devam 
etmekte olan çete muharebelerinden 
değil, ayni zamanda halkın pasifik 
mukavemetinden de doğmaktadır ki, 
bilhassa bu mukavemet memleketi· 
nin iktisadi vaziyetini alt üst ede 
bilir. Mesela , şimdi ne kahve ve ne 
de buğday yetiştirilmemektedir. Yi 
ne lngiliz matbuatına göre, Roma 
şu nı>ticeye varmıştır ; 

kezi Alma -
Moskova; 11 (Tass) - Kazakis 

tanın merkezi olan Alma - Ata,nın I 
nufusu, son on sene zarfınder he · J 

menbeş misli olmuştur. Halen Alma 
· Ata' da 13 yüksek mektep, 15 
sanat mektebi, 30 ilmi araştırma 

lar enstitüsü ve Sovyetler birliği 

ilim akademesinin 1 :5Übesi vardır 

Son dört sene zarfında Alma · Ata 
da yeni olarak 24 mektep inşa edil 1 
miş ve faaliyete başlamıştır. 

Alma · Ata' da, rusça, uygurca 
ve kazakça olarak, bugün, 16 ga2e · 
te ve bir o kadar da mevkut mec
mua çikmaktadır. Şehirde bir kazak 
ve Rus Operası, bir milli uygur ti· 1 

yatrosu , bir filarmoni, bir sirk ve 1 

iki de sinema vardır. Alma Ata 

da her gün muhtelif temaşa s~ans 
larına 7000 kisi seyirci olarak git· ' 

mektedir. I 
Alma - Ata'da bir pamuklu kom 

1 
binasl tesis olunacaktır. Bu kombina 
na senede 50 milyon metre pamuk·' 
lu imal edecektir. Tesis olunacak 

1 

miiesseseler arasında bir kumaş fab ' 
ıikası, şeker fabrikaları, et kombi· 1 

na s ı, bir otomobil takma ve monta 
fabribsı ve birde 1 Ü}ük şekerleme 

fabrikası vardır. J 

kanunu 

Haber aldığımıza göre, Büyük 
Millet Meclisi iktisat encümeni ö 
dünç para verme kanununa ek ka· 
nun layihasının müzakeresini bitir. 
miştir. Layiha yakında meclise tev· 
di edılecektir. 

Af istidaları ıçın 

bir formül 

Kendilerinden damga resmi ce 
zası araııılan mesullar tarafından 

verilen af istidale rının uzun mu ha 
berelere meydan verilmemek için 
şimdiden sonra vekaletçe tes~' İt clu 
nan formüllere göre yapılarak ve 
rilmesinin temini defterdarlıklara 

bildirilmiştir. 

Cami hademeleri 

İspirto satan 
bayiler 

! lnhisaı !ar idaresinin piyasada 

! satılan ispitoların bu ayın on beşin
den itibaren indirileceğini yazmıştık. 

! 
inhisarlar idaresi, bayilerin, fiyatın 
bu şekilde inmesinden dolayı ellerin 
deki stoklardan zaraı etrnemderini 
temin için ellerinde kapalı veya a-
çık tuvalet ispirtosu ile yakacak is 
pirtosu bulunanları!l 14 mart akşa. 
mına kadar inbisalar idartsine bil 
dirrneleri lazımdır. Arada hasıl ola· 
cak fiyat farkının eldeki stokların 
tevlid edeceği zarar kardar bayie 
ispirto verilecektir. 

Esrarcılar 

Hacı Emin. oğlu Musa adında 
birisi şehrimiz hapishanesine esrar 
sekerken yakalanmıştır. -

Esrar kacakçısı, esrarı hususi 
surette yaptırdığı iskarpinin içinde 
geçirmekte imiş. 

Bir kadını bıçak
lıyan kadın 

Umumi evlerde Recep kızı Ce 
mile adında bir kadın aynı evlerde· 
ki Kuddüs kızı Şükriyeyi bıçakla 
yaraladığından mahkemece 29 li. 
ra 10 kuruş ağır para cezasına 
mahkOrn edilmiştir, 

1t Mart 938 

Gökyüzü bulutlu· Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak 11 santigrad derece. 
En az sıcak 3 derece. 

Bir Alman tayyare 
mühendisi 
şehrimizde 

Bir kaç giindür Ankarada bulu
nan Alman taryare mühendislerin. 
Bay H irh dün saat 15 de tayyaresi· 
le şehrimize gelmiş ve bir saat ka 
dar kaldıktan sonra Halebe hareket 

etmiştir, 

1 

!Vilayet jandarma 
komutanımız 

Bay Necmeddin geldi 

Vilayet jandarma komutanımız 
bay Necmeddin altı aylık stajını 
bitirerek şehrimize gelmiş ve vazi 
frsine başlamıştır. Komutana hoş 
geldin deriz· 

l~o programı 
~Bu akşam 

Senfoniler 

Jl 
9, 1 S Berlln kısa dalgası: Senfo. 

nik konser. (Beethoven'in Eroica 
senfonisi) . 11,45 de.ıımı. 

bperaial'. operetler 

13, 15 Bükreş: Müntehap ope

ralardan plaklar, 

Oda musikisi 

19 Viyana: E.v musikisi konseri. 
23,20 Viyana, Graz; Eski kuartet 

konseri. 

,. -., 
Felsefe Öjjretmenl Hataylı Faik ' 
TUrkmen tarafından yazılan 

ntufas•al 

Bu da bir rekor 

Anglosaksonların, şezlonk 
oturmak itiyadı, çok eskidir. 
lar, istirahat zamanlarını, 

doksan beş itibarile şezlonk 
geçirmeği çok severler. Şezlon 
rinde uyumadan ne kadar kalı 
leceği hakkında müsabaka açı 
mıştı. Müsabaka, bir ay deva 
ve nihayet, Kanadanın Ostrcn 
basında Vitnez adıııda birısi, 
madan lıir şezlonk üzerinde 5 
kalarak müsabakayı kazanını 
700 dolar mükafat almıştır. 

Maymunun marife 
lnırilterenin ( Pokutley ) 

rinde zengin bir adamın bir 
munu varını . Bu maymun, so 
manlarda sahibini terkederek, 
sefere gitmeğe ve geceleyin mu 
rı söııcfürmeğe alışmış, bu y 
yormuş gibi bir de ufak tefek 
katlıklar yaprnaia başlamıştır, 
lise erkanı, zabıtaya müracaa 
miş ve bu ziyenkar mahkı1rrıun 
kalanmasını istemiştir. Bunun 
tine, ıabıtaca tertibat alınmt 
Zabıta, maymuna evvela zehirli 
talar atmış ve fakat kurnaz 
mun, bu pastalara iltifat etıniye 
mütemadiyen muınlaıı sÖnd" 
ameliyesine devam :etmiş ve n 
yet, bin bir milşkilatla yakal 

bllmişl:ir. 
Adliye; maymunun sahibini, 

lngiliz lirasına mahkum etmişti 

İ3ir puro davası 
Pariste, ( Kamera ) adında 

puro tiryakisi; geçen ay, puro 
tellendirerek bir kaç nefes çe 
ten sonra, puronun içinde bul 
patlayıcı maddelerin at~ş alnı 
yüzü p· t .1'1nmış ve bit kaç sa 

içinde Ölmüştilr. 
Kameranın ıevcesi, bükü 

müracaat etmiş ve puro labrik 
dan şikayet ederek, 200 bin fr 
l:•zmiııat istemiştir. 

Bu vaziyetin önüne ancak Negus 1 
geçebilir. Bunun içın de kendisini 
tekrar tahtına geçirmek ve Habeşis

tandaki prenslere bahşedilen hakla· 
ra benzer imtiyazlar veı mek lazım 
dır. Haile Selasie eski imparatorlu 
ğunun dörtte biri kadar bir ülke ü
zerinde nazari bir hükümranlığa sa. 
hip olacak ve bunun için de ltalya 
kendisine yılda on bin altun verecek. 
tir. 

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

Fanagari 
kazıları 

1 

On sene evvel y1pılan, canıi ha· 

demelerine aid nizamnamenin bir 
maddesi d.-ğiştirilmiştir. Buna göre, 

bir camide birinci ikinci gibi sıra ta· 

kip eden ve birden fazla adam ta· 
rafından yapılan hizmetlerde yer a· 
çıldıkça ondan sonrakiler sırasile 

yürütülecektir. 

MAHKEMELERDE 

Kozanda Hava 
Kurumu çalışması 

Mahkeme, davacı kadının t 
bini tetkik etmiş ve kocasını Ö 
ren puroya ı siıasi bir adamın 
rültııesi içiıt fabrikadan satışa 

1 

rtldıktan sonra patlayıcı madd 
konmuş olması ihtimalini na 
alarak fabrikayı suçsuz 1rörmü 
davacı hadının talebini reddet 

HATAY 
Tarih ve Coğ'rafya cildleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. J 

ıiıiştir. Bay Fa k Türkmen vaktiyle 
Adana lisesinde yelişmiş • kıymetli 
gençlerimizdendir. İstanbul Üniversi
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Par is Üniversitesi 
!elsele yüksek tahsil devresinden dip· 
!omalıdır. 640 sahife lutan eseri Ha
tayı. ait yüze yakın resmi ve Hata· 
yın yeni hudutlarını gösteren bir d• 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malumat yüksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uzun ve şayanı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kuru•a satılan bu 
kıymetli eseri bütün karileıimize ha· 
rarelle tavsiye ederiz , 

Bana telefonla verdiği bu beya· 
nalı işittikten sonra kendisile hundan 
bil' kaç hafta evci Londrada yapmış 
olrluğum mülakat hatırlamaktan ken. 
dimi alamadım. Bu mulakat esnasın. 
da İşaret ettiğim ve belki ehemmi· 
yetsiz gibi görülecek bir detay aklı. 
ma geldi. Kabul edilmek üzere bek· 
l~diğim küçük bir rnlonda evin i~ i 
hizmetçisi yarın yetiştirilecek yemek· 
leri münakaşa ediyorlardı, 

Moskove : 11 ( Tass) - Ta 
rih müzesi ile "Puşkin" Güzal Sa· 
natlar Müzesı marifetiyle, Karade
niz kıyılarında Taman civarında mi
lattan evvel 4' üncü yüzyılda mev 
cut bulunmuş olan "Fanagori" bii · 
yük Grek ~dhri harabelerinde sıs 

tematik kazılara ze tetkiklere baş· 
lanmıştır. 

1937 kazıları esnasında, Fana 
gori'lilerin yüksek kültür seviyesini 
gösteren bir çok eşya ve bu mey· 
dana heykel parçaları, pişirilmiş 
topraktan bi~ elo tarzında küçük 

Ali Galip davası 

Urfa Yenilik gazetesi sahibi 
Bay Ali Galibi öldürmekten suçlu 
olanlaıın muhakeme~i şehrimiz ağır 

cezasında son bulmuştur. 

Suçlulardan Malımud 16 sme
ye mahkum edilmiştir. Diğer suç· 
lu•ar beraet etmiştir. 

heykelcikler, kemik üzerine işlenmiş 
muhtelif zinet eşyaları bulunmuştur. 

Bu kazılara, 1938 senesi zarfın 
da da devam olunacaktır. 

Kozan : 11 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Kozan Hava Kurumu 
Lu yıl faaliyetini arttırmıştır. Bir 
müddettenberi durmuş bulunan tah· 
~ilat iderine ehtmrniyet verilmiş 
ve kurumun varidatının fevkalde 
bir haddr yü!,selmesine çalışılmış· 
tır . 

Hava Kur umu idare heyetinin 
yakında dcğiştirilec•ği ve ıeisliğ~, 
d~ğerli jandarma Kumandanı Şem
si ~iron'un getirileceği söylenmek· 
tedir . 

Bu yıl, yer ürüııü ve yardımcı 
üye tahsilatı çok şayanı memnuni · 
yet bir rakkama varmış bulunuy<•r. -----------------· - Yarın Ispanak yapsak ? 

Diğeri cevap veriyordu: r--------------------~-----------------------~·------~---------------, 

P :~!~ ~=~~:e~:r~:;,:~~ı:.~a o e 1 i 1 e rltlçınçaf teodklkl·.r:.ı al ı yor ;: ~~rv~la~~\n:~::!~:~k ~~~~r:e:!:~-ı - Hayır, Hayır Ispanak çok pa 
halı .. .. .. Deliler çoğalıyor • ıztırarında bulunan ve her memle· 

hem de tehlikeli surette! kette ekseriyeti teşkıl eden milyorı-
Bu mekalemeyi işittiğim zaman Dünyanın birçok yerlerinde ol· b b b tarı du'"şnnu"nüz ve bunların, maı'şet 

d era er ~i ;• asi teşevvüşlerin de; in· ir adam; bütün gün, hayatın binbir 
an sonra Ncgüs oldukça Konfor· duğu gibi. Pariste de delilerin ye· derdinden başka daha ne gibi gai 
bl s ınların, günden güne sınır. tecellisi le kar§ılaşmakta ve bütün 

ta bir hayat geçirdiği bu evi de kunu. yirmi bine çıkmıştır. Daha 1 1 1 lelerle pençeleşmek mecburiyetinde 
k. I i oma arına selıebiyet verdiğ'ni, bunlarla mücadele etmek meobııri· 
ıra amaktan vaz geçmiş ve bir az bir zaman evci yapılan istatistik- bulunduklarını göz önünde ,'getiriniz 
'dd 1 d bidayette tedavisi mümkün iken, yetinde bulunmaktadır. Çalışma sa-

miı et otel, ote olaşnıağa başla !erde, Parı"te 17 bı'n delı· me"cud 1 göaeceksiniz ki, bu zamanda insan D k d d 0 
• müıurru zamana gayri kabili şifa hasında, gerçi bir çok kalaylıklar 

mıştır. ün en isile tdefon a yap. o"lduğu tesbı't ed'ılm'ışken, yeku·nun, b ki . d k h k !arın fazla sinirli olmasına imkan 
ğ 1 k• ir şe e gıren asabi hastalıklara var ır, anca , mi ani i vasıtaların k B 

tı ım mü a at esnasında imparator b k d k b' .. dd . - d yo tur. u hal karşısında insanların 
b .. l b' . u a ar ısa ır mu et ıçın e ehemmiyet verilmesinden ileri gel günden güne çağalrnası hiç şüplıe 

oy e ır şeyı kabulü ne kadar su b d b k b . . b r mutla~ surette ara sıra hava alma· 
kutla reddettise, birinci mülakat es ut ere le a arması, ıyı ir a a· diğini tesbit ediyorlar. •yok ki insa'llaıın sinirleri üzerinde ları ve kendilerini üzecek meşgale 

d d h- b' me sayı mı yor.. A e h h k' ı · birer fiske tesiri yapmaktan hali kal · 
nasın a a ıç ır anlaşmayı kabul yr<1p•nın n mrş ur e ım erı, !erden fazla sakınmalaıını değiştir· 

d . ğ' · s·· l d' K" b'I' b Fransada olduğu gibi, Avrupa de!iler'n lı e rgün çoğalma~ını mucib mamaktadır. k k• d . l . . h e emıycce mı oy e ı. ım ı ır, u . me im ansız ır, ınsan ar sınır as· 
k•t -· k b lk' nın dığer bir çok yerlerinde de de- nlan ahval üzerin le iyice te~akkuf Mağazalarından evlerine ve ev talığını intaç edecek şeylerden aza· su u yavaş yavaş sonece ve e ı l l I IJ 

bir gün imparator böyle bir anlaş- i erin çoga ığı kaydolunuyor. ettikleri bu zamanda, en çok ileri !erinden işlerine hususi otomobille - mi derecede uzak ktlmalıdır. Aksi 

mayı kabul edecektir. Fakat bugün Doktoı tar; bu haliıı en çok işsiz- sürülen nokta şudıır: rlr gidenleri değil, otobüs, şimendi· takdirde delilik mutlak surette ço · 

için Boriz sefaletine rağmen çok a liktcn ileri geldiğini kaydetmekle Sebahleyin evinderı iş ; ne ~idrn ferveya vapur beklemek, yarmı sa lacak ve fakat azalnııyacaktır. 

zimkar görünmektedir. - ~ -----------------------------------------------------------= 

tir . 

Kaplumbağanın çen 
Londrada, hayvanat bahçesi 

ispanyadan getirilmiş lıir kapl 
bağa vardır. Bu mablak, kendi 
atılan en sert gıda maddelerini 
hatta o d~rece sür'atle parçalıy 
yiyor ki, ağzının açılıp kapan 
bile farkedilmeme~ tedir. 

Kaplumbağanın, hayı ete şa 
bir suretle açılıp kapanan çenes 
hueketlerini tesbit için, dakik 
beş yüz resim alan biı makine 
tirilmiş ise de, kaplumbağanın ç 
hareketleri tesbit olunamamıştıı 

Beynelmilel tıp kongr 
Beyrutta toplanıyor 

Beyıut: 11 (Hususi) - Mayı 
içinde Berutta beynelmilel bir 
kongresi topl~nacaktır. Bu mün 
betle hatıra posta pullaıı basılın 
için , Yüce komiserlik kara11 c 

mışlır. 

Sovyetlerde hafif 
endüstri istihsali 

Moskova ; 1l ( Tass) - 19 
senesi zarfında Sovyetler Birliği 
fif endüstrisi, 1936 srnesine na 
ran yüzde 11,2 fazlasiyle, 14,6 
yar rublelik gen.ş istimlak 

ı deleri istihsal etmiştir. 



TiYATRO 

UÇURMU 
Ovrıayan 

Adana Halkevl temsU •ube•I 

Dün gece sonuncusu olmak üze· 
re, Adana Halhevi temsil kolu genç. 
leri Eıtuğıul Muhıo: "n·n adaptesi olan 
"Uçurum., u üç defo oynadı! r. 

Diyebiliriz ki Uçuı um, uösterit 
komitesinin bu yılki repe ı t uvm ı için
deı t>Serdcn ziyade ten.sil edilebıl
mek muvaffnkiyetini eıı çok 1 n zanmış 
en guzel oynanmış olandır. 
. . Piyes, iık perdenin, ortalaıından 
ıtıbaren diyaloglar içinde yörüyor. 

Bi7.inı burada, eserden ziyade 
oynanış bakımındaı. intibalarımızı teş
rih etmemiz lazım gelir ki, sahne 
tertibatsızhğı içinde gençliğin yalnız 
aznıilc vücut bulan bu temsilı deni
lebilir ki kusursuzdu. 

Mesela sahnede ziya tertibatının 

dolmaması yüzünden • ki ikinci gece 
inuınkiin meı tebe yapilclı · Sahhe ge
risindeki esiki çekirge tablosu üzerine 
oynayanların gölgeleri düşmüştü; bu, 
seyircilerin bakışını dekordaki sun'i· 
lia-i zaman zaman lıatırlalmağa ı;ev· 
kediyordu. Yine mesela, ilk sahne ne 
kadar güzel başlamışken, sahne loş
luktan aydınhga geçerken elektrikle 
tin kontak yapması da oyrtayat1ları 
ntecburen atalete, st!yredenleri de gö. 
küs geçirmeğe sevkelli. Fakat ikinci 
üçüncü geceler, bütün bu vasıta nok· 
sanları izale edilmiştir. 

Dekorlaı ın tanzimi. tabloların ı-en 
gi ve dekorlarla ahanKi hakkilc gü 
ıeJ ,.e tabii idi. Yalnız şurasını ilave 
elınek IAzımdır ki, oynayanlar, giriş 
ve çıkışlarda mevzuda hakiki bir ya. 
Şama heyecanı neticesi ~.apının, pen· 
cerenin, sütunların ve antreye çıkan 
llierdivcnin iğreti dekorİar olduğtinü 
h~tlrl~makta biraz gecikiyorlardi. 
Çunku müsaid olmayan sahnede, de
~?rlar güç halle yerleştirilmiştir, El-
ıselere gelince: gençler, mevzua uy· 

R"Un imkan nisbetinde bulabildiklerini 
giyinmişler ve rakıştırmışlardır. 

±±: :c: 

Top yekun, makyajlara hiç de 
diyecek yoklu. . 

Piyes, yukarıda sayılan maddı 
iınkansızlıklardan doğma ufak tefek 
kusurlardan başka, tenkid_e _madd~ 
teşkil etmiyccek derecede ıyı temsıl 
('dildi. .. " 

Konuşmalar, jestler, ve butun 
umumi hareket ve akışı n:jideki tam 
hakimiyeti tebrii1. ettirmekte idi. Ay· 
nı zamanda iş hareketlerin i:ı mevzua 
intibakı da sahnede nizamın mevcu
diyetini srösteriyordu. 

Gençlcı i ayrı ayrı ele alırsak: 
baştan aşağı dramatik tezatla dolu 
Selim ve Necmiye rolünde, Hamdi 
Paramyokla, Süreyya Geziyı alkışlar, 
Necmiyi (Hayrullah) takdir eder, Ah
met Yurtsalı (Kerım) tebrik ederiz. 
Keza Niyaıiyi (Rifat), Aliyi (Şeci), 
Aliyeyi (Zehra), Sabahati (Kevser) 1 

bilhassa Seyfıyi ve Akifi de tebrik 
ederiz. 

Bize her sezonrla güzel, hisli ge· 
ccler, ya~atmağa muvaffak olan, ko· 
mitenin rejiösrü Coşkun Güvene bil· 
hassa teşekkür ederken, bir seyirci 
gözü ve kulağı ile~ gençlerden şun· 
lnrı istivoıuz f 

Ha;ndltıin gözlüksüz b\Jlunttiağa 
kendini alıştırmasını, Süıeyyanın ağır 

konuşmasını, Nccminin tabii sesinden 
uzaklaşnıamasını,Ahmedin talaUuz te
reddüdü geçirmemesını, Atiyenirı 

serbest o imasını, Niyazinin tabiilik
ten ayrılmamasını, Alinin talaffuza 
itina, Seyfinin ociilü~ü bırakmasını, 

Sabahatın rolline g5re iestini tanzim 
etmesini, Akifin de hareketlerinde 
tereddüt göstermemesini ve sesini 
duyurınasıhi. 

Bütün bunlar, gençlerimizin isti
datlarının çerçevesi dışında, başarıla· 
mıyacak, düzeltilemiyecek şeyler de
ğildir . 

TANGÜNER 

) 

e 

Filistine yine ta 
misyonu liyor 
Yahudi muhacereti durmayacak? 

Kudüs: 11 (Radyo) - fngiliz \ 
tahkik komisyonu bir aya kadar Fi
listine geluek vazifesine başlıya 
cektır. 

Heyet Filistinde askeı i işlerle 

meşgul olmıyacak yalnız idari ve 
siyasi cepheden Filıstinde tetkikat 
yapacaktır. Bu arada Filistine yer· 

Jeştirilecek Yahudi muhacirlerinin 1 
miktarıdd tesbit_olunacaktır. 

------------------------------
Filistinde 
arbede! 

300 kişilik bir 
Arap çetesi 
muhasarada 

Çapulculculardan otuz 
kişi Öldürüldü 

Kudus , 1 l (Radyo) - BugUn 
Korkina civarında şiddetli muhare
beler 0İdu 1 Asilerden otuz çapulcu 
ölduruldu. Tay,\·:ırelcı' d .. : harekata 
iştirak etmişlerdi. 800 kişilik bit' 
1'rnıJ çete ·i ele ~imalde muh:ısara 
altındadır. 

Tokyo kabinesi 
istifa mı edecek ? 

Tokyo:ll(Radyo)~ 
Başvekil bu gün meclis
te partilerin hareketle
rinden müşteki b i r 
tarzda bahs açmıştır. 

Siyasi mahafilin söy
lediğine göre Diyet mec
lisi dağıtılacak ve kabi
ne istifasını verecektir. 

Alsaray sinema 
sın da 

1, 

ki -

Sahife : 3 

Maksim Gorki müzesi 

Moskova : 11 (T ass) Maksim 
Gorki müzesinin Moskovada 1937 

teşriıısa nisinde açılışından beri, bu mü. 
zeyi şimdiye kadar 32,000 kişi gez. 
miştir. Her gün müzede 500 ila 600 

kişi ziyaretçi kaydolunmaktadır. Bu 
müzede 62,000 mektup, vesika ve 
elyazısı verdır. 

Mevzuunun güzelliğine hayran kalacağınız, seyrine doyaınıyacağınız 
bir şeheser 

Asri Sinemada 
Bu akşam 8,30 suvareden itibaren 

{ D~l ;;~·~üzej)'~i;iyo ) 1 
Ve vücut güzelliği ve tenasübiyle ün alan erkek yıldız 

(Joe Mak Gre) nin ' en kudretli temsilleri 

1 Cennet Perisi 1 
Türkçe sözlü muazzam film 

Cennet Perisi, hakikaten Cennet diye tahayyül edilen tabiatın bütün gü
zelliklerini cami (HAVA YAN) adalarında filme alınmış bir aşk destanıdır 
Cennet Perisi, bir aşk nağmesi-Aşkı sevenll!rin mutlak görmeleri elzem 

bir şaheserdir . GELiNiZ GÖRÜNÜZ 

AYRICA : Dünya havadisleri Miki Mavz 
Kişe her vakit açıktır. Localarınızı lutfen telefonla isteyiniz 

Telefon : 250 9031 

Otuz kadar silahlı Araban Bey
zndın cenubundaki .. biı· Yahudi çift
ligine snldırmaln.rı Uzerinc çarpışma

lar oldu. Bü ·çarpışmada bir Arap 
ve bir Yahudi öldu. Araplar bomba 
ile bir evi harap ettiler. Yahudiler Bu akşam 8 de 

Görmeyenlerin ve tekrar görmek 
istiyenlerin isteği üzerine 

---------------------------------------------------------·· 
ı imdal fi~enkleri attıl:ır. Arnpl:ır. Sovyet tayyareciliği 

938ortasındaSovyetlerin . 
16,000 tayyaresi olacak 

Perağ: ı i - Çkoslovakyada 
çıkan Venkov gazetesinin yazdığına 
iÖre Sovyct Rusyanın tayyare mev. 
Cudu 12.402 dir. Bu 12 bin tayy•
tcde 6782 kaı a harp tayyaresi 
1400 kara meklf'p ve antrenman 
ta)'}'aresi, 3.5~4 tanesi deniz harp 
tayyaresi, deniz mektep ve antren· 
ITlan tayyaresi olduğu olduğu !:.ildi
tilrnekte ve tayyarelerin hizmet 
bakımından tipleri şu suretle tasnif 
edilmektedir. 

Aakerl kara tayyareclll61 

160 filoda 1. 7 62 avcı tayyaresi; 
22 ,, 390 hücum tayyare-si; ' 

127 " 2.300 keşif tay y resi; 
77 ,, 1.400 ağır bombardı. 

man tayyaresi; 
50 " 900 mrktep ve le 

kaınül tayyaresi. 

Aakert deniz tayyarecilijt 

24 filoda 2.440 avcı tayyaresi; 
l 2 ,, 220 üçer kişilik mu 

25 
6 

16 

" .. 
,, 

harebe tayyaresi 
490 keşif tayyaresi; 
104 ağır bom bardı 

man tayyaresi; 
300 hafif bombr rdı· 

man tayyaresi. 
ı... ..

1 
636 mektep ve te 

~11\U tgyyaresi. 

. Bu gazetenin dediğine bakılır 
c ınanılırsa geceli ve gündüzlü ça
ışınakta olan 50 tayyare ve motör 
ab ·k rı ası senenin or tasma kadar 
·448 tayyare \'c 400 planör ha
ıtlaınış bulunacaklar ve bu suretle 

1 ~vyei askeri tayyaıeciliğinin takati 
b 38 ortasnda 16.000 tayyareyi 
ulacakınış. 

Fransa 
Şimali Afrika "Fransız tayyare· 

cileri birliği,, namına bir tetkik se· 
yati yapmış olan eski Fransız Hava 
Nazırı Laurent Eynac, Şimali Afri 
ka ve Akdeniz emniydi için Fran
sanın Afrikada bin tayyare bulundur
mak mecburiyetinde olduğunu iJ 
dia etmekte ve bu maksatla neşri
yat yapmaktadır. 

"Büyük Britanyanın Kıbıı:sta 900 
tayyarelik bir 1ı wa kuvveti, Fran· 
sızlaı ıo Şimali Afrika 1.000 tayyare 
bulundurmaları garektigini iddia e-

-Gerisi dördüncü sahifede 

i\rnavudlukta 

Cenıiyet işleri 
lşkodra : t 1 - Son iki sene zar 

fında Arnavudluk tabii felaketler
den müteessir olmamıştır . Bü~ü~ 
cihanı saran iktisadi buhrandan Ar 
navudluk da müteessir olmuş;fukara 
mahafilinde hayat pek ziyade güç 
leşmiştir. Buhran en ziyade maruz 
kalan ahali tabakalarının hayati za· 
ruretlerine çaresaz olmak için , hü· 
kumet bunların h11 ve vaziyetlerini 
tahfıfe matuf faaliyetlere başlamış
tır. Bu hususta aşağıdaki tedbirler 
alınmıştır : 

1- Dini ve milli gönlerde umu
mi ianeln derci 

1 

2 - Hastalara ve yaralılara mec· 
canen ilk )'ilrdımda bulunan Kızıl· 
haçın seyyar hastaneleri ile , süt 

imdada gelenlerle Uç saat kadar car
pıştılar. 

Tokyo olumpiyatları 

Kahire : 1 1 (Radyo) - Enter. 
nasyonal olimpiyat' komitesi top
lanmıştır. Fakat komite önümüzdeki 
olimpiyatlarm Tokyoda yapılıp ya. 
pıJmarnası hakkında bir müzakere 
de buluhrt1amı~lır. Ve haber alındı 
ğına göre, lngiliz hükiimeti de olim· 
piyadların Tokyoda yapılmaması 

hakkındaki teşebbüsünden vaz geçe 
cektir. 

Büyük Faşist meclisi Ci
yanonun raporunu kabul 

· etti 
Roma : 1 l ( Radyo )- Büyük 

Faşist meclisi , haı ici siycıset hak· 
kınJa Kont Ciyano tarafından ve· 
ıilmiş olan raporu tasvip t tmiştir. 

Yemen Veliahdi 
Roma : 11 ( Radyo )- Y rmen 

Veliahdi Emir Ahmed Seyfülislam, 
gazetecilere vaki olan beyanatında 

kendisinin evvela Tüı kiycyi ziyaret 
ettiktt-n sonra Irak ve Suriye-Fi. 
)istin yoliy le memlt:ketine dönece
ğini söylemiştir . 

damla servisle'İ tarafından küçük 
yaşta olan çocuklara meccanen süt 

tevzii , 
3- " Arnavut Kadını ., Cemi· 

yeti:ıin faaliyeti . Bu cemiyet çok 
hayırlı, şefkatli teşebbüslerde bu· 

lunmaktadır · 
4- Arnavutluğun tekmil nahi-

yelerinde muhtelif havalinin ileri 
gelenleri tarafından teşkil edilen 
cemiyetler tarafından bütün ahali· 
den toplanılan yiyecek , elbise gibi 
yardımlar neticesi olarak 30000 al· 
tın frank ve 10.121 kilo erzak ve 

külli mikdarda elbise dağıtılmıştır • 

Bay Çetin denizaltı 
hakimi 

•• •• 1 - 2 - 3 uncu 
l'rogrQmların hepsi birden 

Matinalar : 
Cumartesi 2,30 da Bay Çetinin 

tamamı 

Pazar 1,30 da 

TAN 

Bay Çetinin la· 
mamı ve La 
bohem 

9026 

Sineması 

BU AKŞAM 
Büyük Rus Rejisörii ( ALEKSAN. 
DER VOLKOE ) ıu önemli bir 
suretle yarattığı ve Avrupamn iki 

meşhur sinema yıldızı 

WERA ENGELS H.A.NS 
SCHLETTOW 

tarafından harikalı bir tarzda ya. 
ratılan ve Don Kazakları tarafın. 

dan söylenen en güzel şarkılarla 
süslü ve çok açıklı bir mevzu 

taşıyan Aşk 

HEYECAN MACERA ŞAHESER 

(Volga Volga) 
Harikulade filmi takdim ediyor 
Bütün sinema meraklılarına tavsiye 
ediyoruz.bu filmi görünüz, iki saat 

heyecan ve zevk İçNisindt: 
kalacaksınız 

Pek yakında : 
MARLENE 

CHARLES 
DIETRICH 
BOYER 

Tamamen renkli 

( Allahın Bahçeleri) 
Büyük filmde 

9030 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 
_____, 

Jandarma T eşkllat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 200 - Salahiyettar mercilerden sadır olup zor kullanmayı 
İcab eden ihzar, tevkif ve yakalama müzekkerelerinin, şehir ve kasaba 
haricinde ve polis teşkilatı bulunmayan mahallerde, infazı jandarmaya a. 
ittir. 

Madde ıoı lhzar müzekkereleri günii muayyen veya günü gayri 
muayyen olmak üzert! iki nevidir. Günü muayyen olmayanların en kısa 

bir zamanda infazı lazımdır. 
Günü muanen olanların istenilı!n günde bu müzekkereyi veren ma

kamda ihzarı muktazi olup buna göre tedbir almak jandarmanın vazi
fesidir . 

Madde 203 - Tevkif müzekkeresi maznunun yakalanması aııında 
kendisine tebliğ edilir, Bu mümkün olmaz ise hangi suç için tevkif olun. 
duğu şifahen bildiıilınekle beraber t_ebliğ muamelesi nihayet tevkifhaneye 
konulduğunun ertesi günü usulü dairesinde yapılır. 

Madde 202 - Tevkif edilen maznun derhal v~ eı • geç olarak tutulduğu 
gün selahiyetli mercie teslim edilir. 

Madde 204 - Maznun tutulduğu gün, salahiyetli mercie gönderile· 
mezse, isterse hemen ve en geç tutulduğu ayni günde en yakın sulh ha. 
kimimi yanına çıkarılır. 

Madde 205 - Hapishaneden veyahut yakalanmış iken muhafızları· 
nın elinden kaçanlar hakkında tevkif müzekkeresi o'masızın jandarma ko
mutanları larafından Ceza Usulü Muhakemeleri kanununun 131 inci mad
de-sine tevfikan yakalama müzekkeresi verilebilir. 

Madde 206- Yakalama müzekkeresi yakalanacak şahsın mümkün ol. 
· duğu kadar açıkç'l hüviyetini, şeklini ve kendisine isnad edilen suçu ve 
nereye gönderileceğini muhtevi olur. 

Madde 207 - Suç maznunu olarak iandarma tarafından yakalanan 
kimsenin Üzerleri derhal aranır. 

Muhafaza altında sevkedileceklerin Üzerlerinde çıkan suç işlemeğc 
yarayacak her nevi eşyaları alınır, Zaruri ihti)'acından fazla olan para 
ile kıymetli eşyaların cins ve miktarı bir zabıt varakasile tesbit edilerek 
muhafaza altına alınır ve bu zabıt varakası varsa evrakına iliştirileceği 
gibi yedine de bir makbuz verilir. 

( Sonu Var ) 8303 



, ı hife : 4 

Suriyn aşiret reisle
ri ihtilafı halledilmiş 

- Birinci sahifeden artan -

lonu ile binanın etrafını dolduran 
binlerce halk tarafından alkışlan

mıştır . 
Mevkufların hepsi, nıahkümiyet 

müddetlerini bitirdiklerindm ser
best bıı akılmışlar ve halk tarafın· 
dan omuzlarda taşınmışlardır . 

Yüce komiser Kont dö 'Martel 
bugün Şama gelmiş ve hükümet a 
damlarile temasa başlamıştır. 

Yarı resmi kaynakların haber 
verdi6i ne göre, Kont dö Martel bu
rada bir veya iki gün kaldıktan son
ra Beyruta dönecek ve.:azami bir 
haftaya kadar Payise gidecektir. Su· 
riye hükümetile nıuahedenin tatbiki 
ve intikal devresi için yaptığı konuş 
maların neticelerini hükümetine bil
direcektir. 

Kont da Martelin Parisle bulun 
duğu müddetçe yüce Komiserlik İş· 
ferini vekaletten Şark Fransız ordu
ları Başkumandanı General Hotsrn 
jer idare edecektir. 

Antakyö Ziraat 
bankası 

- Biı inci sahifeden artan -

)erin ise şu zamanda elinde parası 

olmayıp ancak harman zamanı el~ 
mize para geçeceği cümlece malüm 
bulunduğundan zahirde bir müsaade 
gibı gösterilen şu muamele hakikatıa 

arazilerimizi elimizden çıkarmak için 
bir teşebbüstür . Bu yapılacağı bildi 
rilen müsaadenin harmanlarımızın , 
mahsulalımızın meydana geleceği ta
rihe kadar temdidi hususuna delalet 
buyurulmasmı rica ederiz . 

~ Sovyet 
tayyreciliği 

- Üçüncü sahifeden artsn -

denin, Türkiyenin b i n tayyare 
bulundurmasına hak vermiş olmu ·I 
yorlar mı? 

Fransada son yıl meydana ge
tirilmiş ve "Hava piyadesi. adı ve
rilmiş olan paraşütlü kıtalar, 1937 
yılında parrşüt kulelerinden 1946 
hyyarelerden de 1348 atlayış yap· 
mışlardır. 

Ş. Amerika; 
Ekonomik etüdler enstitüsünün 

yaptıklan tahminlere göre 1937 yıl 
içinde bütün dünyada t a y y a r e 

sanayiinin imalatı iki, iki buçuk 
milyon alman markı tutarındadır. 
bu miktar 1936 yılına nazaran yüz 
de elli bir artış ifade eder. 

Bu en~titü Amerika ile lngiltere 
nin tayyare ve tayyare motörü ima 
!atında başta gelrliti, mesela Ame 
rikanın 3.187 tayyare, 6,014 motör 
yapmış olduğu iddiasındadır, 

Duğlas fabrikası dört motörlü 
yeni bir büyük tayyare yapmıstıı. 

Tayyare bir kanat ucundan öteki 
ueuna kadar kırk iki metre oç san· 
tim gelmekte, 42 yolcu, 5 nıüret · 
tebat taşıdığı halde 385 kilometre 
hızla uçmaktadır. Motörlerinin her 
biri 1.4000 beygir kuvvetindedir. 

Japanya 
Japon'ların Siyam imparatorluğu 

na iki motörlü 14 bombardıman tay 
yaresi verdikleri söylenmektedir. 
Bu tayyareler Amerikalıların meş

hur iki motörlü Du~las,larının mua· 
dili ve nakajıma rabrikası yapısıdır · 

far. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir -

Seyhan Vilayetinden: 
1 -Hususi idareye ait Alidede 

mahallesindeki Battal ağa medre 
sesinin enkazı heyeti hazırasile (250) 
lira muhammen bedel üzerinden ve 
peşin para ile satılacaktır. 

2- Şartnamesi Hususi Muhasebe 
kaleminde görülebilir. 

3- Artırma 23-3- 938 çarşam 
ba günü saat (11) de Vilayet Da 
imi Encümeninde yapılacaktır. 

4- Artırma açık surettedir. 
5- Muvakkat teminat miktarı(18) 

lira(75)kuruştur.8992 3-8-12-16 

r "' Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

J Dı~ menıleli.eller için Abone 

Türksözü) 12 Mart 1938 

BELE~-E-iL_A_ft N_L_A_R_I_....:,,. 
, 

TÜRKSÖZÜ 
Et fiatları indirildi 
Martın on blrindm itibaren kasaplarla mutabık kalınan et fiatı aşa· 

ğıdadır. Halkın malümu olmak üzere ilan olunur. 

~ş Kilo Cinsi 

40 1 Bt sili koyun eti 

35 1 Yazı malı • • 
20 1 Sığır ve dana eti 

25 1 Keçi eti 8923 3-3 

1- Belediye Kanarası buz fabrikasında istihsal olunan buzun satışı 

1-· Nisan-938 tarihinden 31-Teşrini evvel-938 tarihire kadar olmak 
üzere iki buz mevsimi için kapalı zaıf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Beher kalıp buzun muhammen bedeli 21, 125 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı ikiyüz elli liıadır. 
4- ihalesi Martın 14 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümePinde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 

darasız alabilirler . 
6 - Taliplerin ihale ğünü saat on dörde kader teklif mektuplarını Be-

lediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 8980 27-3 8-12 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b 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 

I LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türksözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

zammedilir. --------------·---------- --- - _______ , ___ , _________________ , bedeli değişmez yalnız posla masrafı! 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Adana Nafia tv üdürlü
ğünden : 

9 3-938 tarihinde ihale edil· 
mek üzere eksiltmeye konulmuş o 
lan Adana Müze binasında tadilen 
yapılacak (2456) lira (84) kuruşluk 
tamirata ist~kli çıkmamıştır. 

Bu iş 19-3-938 tarihine mii
sadif cuıııartesi günü saat on birde 
ihale edilm~k üzere müddeti 10-
3- 938 tarihinden itibaren on gün 

uzadılmıştır. 
isteklilerin bu tarihte Nafia mü 

1 

dürlüğüne müracatlaıı ilan olunur. 
9032 

r- -ı 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISt 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kab ul saatları : Her gUn 1 
c. 15-18 

iıll ............... ... 

Satılık makineler 

Az kullanılmış bir biçer çeker 
Makkormik markalı patozla, 36 lık 
bir Makkormik satılıktır. isteyenle
rin Nalband hanında kahveci Aliye 
müracaatları . 9008 4 - 10 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

1 

A h. .1 
şçı ve ızmetçı ' 

ar anıyor 
Evde çılışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hiınıetçi aranı}'OT. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Satlık taş 

Bina yapmağa elverişli yontu! 
muş taş satılıktıı. isteyenlerin Ce 
vad Diblene müracaatları. 

G. A. 3-3 9005 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 9-10 

or. t.ızaff er Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmekted·r. 

378 
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Sömikok ve Kriple 

Maden kömürü 
rr ozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

7967 127 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında ........... "-__, ______ __, __________________ ..,...., ______ ,,_;; 

-

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

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

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

Koku 
: Renksiz 

Kokusuz // Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 
litrede 0.40 gr. 

1 

Tadı 

Teamül 
Latif 

: Mutedil 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) " " 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.00-10 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
ı Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıı.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan rnnra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı< aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 161 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, saglam, ucu7, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 mukabil inde edineceğiniz mald ı z 

Lira sayesinde mutfağınızın el<onomisini 

1 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en ucui 
Alacağınız a iZ a . 

1 
kömürüdP Alı Rıza Kelle 

şek er ticaret hanesinde bulacaksınız .. 

'Maden kömüru·· k,uı~a?makıa h•m milli bir cevheıin istih 
!akını arttırmış ve hem d~ müstefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
40 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

, 

' 


