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Roma · ile anlaşamazsa 
BAY ÇEMBERLA VN 

iSTiF A EDECEK 

:: Atatürk Balkan gazetecilerine çok 
Karakuşi 

hükOmleri 
On bir Türk 

hala mevkuf 

Başvekalet·e Baldvinin, Hariciyeye 
de te~rar Edenin geleceği mu

hakkak olarak görülüyor 
eli 

isi' 
tı 

ür· 

edi 

11
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mühim beyanatta bulurıdular 

(__ __ _ 
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,/~ Şef diyor ki 
~ Dünyada şimdiye kadar başka başka 

milletlerin unyon yaptıkları ve asırlarca 
beraber yaşadıkları tarihte görülmüştür. 

Bizim kurmak istediğimiz unyo -
nun tarihte geçmiş ohın unyonlann çok 
fevkinde olmasını isteriz . Tarihi bu kadar 
yüksek bir idealin esas temel taşı geçici 
politika esaslarında kalamaz; bunun esas 
temel taşları lazımdır ki Kültiir ve Ekono
mi cevherlerile dolu olsun . Çünkü Kültür 
ve Ekonomi, her türlü siyasete istikamet 
veren bağlardır. Her halde beklediğimiz 
parlak günler bizlerden dahi uzak değil. 
dir.Bizden sonra gelecekler ise tabii o giin
lerin parlaklığını bahtiyarlıklarla tes'it ede-

J cek lerdir . 

......... -----~--··~-~-----~··~-~-~-~ 
Stoyadinoviç Belgrada döndü rışmasıııa asla müsamaha etmeme~i 

kararlaştırmış bulunuyorlar -

h'. Ankar~.: .28 ( Tel~lo~.ıa )- Da· j h!mmetleriııe matbuatın dahi büyük Ankara: 28 (Telefonla) -
ılıye Vekılımız Bay Ş.ukru .. Kay~ Ba.1· hızmetlerini sebketmekte olduğunu Balkan antantı Konseyinin mesai· 

9 kan antantı devlctlerı mumessıllcn müşahede etmekteyiz . sini bitirmesi dolayısilc , Yugoslav 
Şerefine bir öğle ziyafeti verdi . Zi- Balkan milletleri matbuaıının Baş vekil Bay Stoyadınoviç 
Yalette samimi lıasbihaller yapıldı · bu yüksek ideali kendi idealleri bu sabah Hususi bir trenle Belg 

Dün, Elen ve Yugoslavya Baş\'e· telakki etmelerini ve bu idealin rada gitmek üzere Ankaradan İs· 
killerile Romanya hariciye müsteşarı, ı tahakkuku için bütün imkanlafla 
Parti genel sekreteıi Şükrü Kayanın çalışmalarını kendilerinden temenni tanbula hareket etmiştir .. Kıymetli 
'tf.katinde Ankaıa ~ehir stadına gel· ederim . misafirimiz istasyonda büyük mera 
~işler Galaıasaray - Haıbiye maçını Matbuatın 9imdiye kadar ayni simle, büyüklerimiz tarafından u 
ır müddet t<>kibelm işlerdir . Mulıte · sureli& vazifesiııi ifa etmiş oldu· 1 ğurlaıınııştır. Diger nıüsafir!erimizin 

'?m misafirlerimizin Şeref tribününe ğunu da tekrar etmeliyim. de yarın haıeket edecekleri sar.ıl· 
~•rışleri Stadda bulunan binlerce hal- Dünyada şimdiye kadar başka 1 maktadır. 
kın a}•akta ~e dakikalarca süren al· başka milletlerin unyon yaptıkları ı 
ışlarile karşılanmıştır. ı v.e asırlarca beraber yaşadıkları ta· ---

Antakya : 28 (TUrksllzU 
muhabirinden) - Karbeyaz 
nahiyesindeki son hadise
den suçlu olarak tevkif e
dilen on bir TUrk aleyhln
dekl davAya yUksek mah· 
kemanın el koydujiunu ev
velce blldirmı,tım. 

Mevkuflar, evvelki gUn 
yUksek mahkeme reisi fa . 
rafından isticvap edllml•
ler va geceleyln de istin 
tak dairesine celbedllerek 
eorguye çekllmı,ıerdlr. Bu 
isticvap ve eorgulardan 
sonra mevkuflar hakkında
ki muvakkat tevkif mUzek
kerelerl gayri muvakkata 
lebdll edllmı,tır. .,.........., Bay Baldvln 

Londra : 28 (Radyo) - Bay 
Çemberlayn, Avam kamarasında iti· 
mad reyi aldıktan sonra, şimdi İtalya 
ile müzakerelere başlanması hususun· 
da acele etmektedir. 

Çemberlayn hükümetinin akibeti 
bu müzakerelere bağlıdır. Onun tek· 

lif edccegi şartları ltalyanlar kabul 
etmiyecek olursa Çemberlayn istifa 
edecektir . 

Çemberlaynın yerine Bay Bald. 
vinin geleceği ve Edenin yeni kabi· 
nede tekrar Hariciyt> nezaretini der
uhte edecezi muhakkak addedilmek
ledir. 

Çemberlayn, Fransız - lngiliz 
dostluğuna halel getirmemeğe çalışa
caktır. Bunun içindir ki ftalyaya müsait 
teklifte bulunacağı zannedilmektedir. 

Bir İngiliz harp tay S . F . 
yaresi kayboldu urıye- ransa muahede-

T d" t" ··? i si suya düşecek gibi! ayyare uş u mu. I 
çalındı mı ? I A kt F · rap pa ını ransa 

Modelin başka devletler 
tarafından el.; geçirilme- mahzurlu görüyor 
sinden çok korkuluyor! 

Londra : 28 (Radyo) - Modeli 
henüz hiç bir devletçe malu:n . olmı· 
yan son sistem muazzam bir lngil:z 
harp tayyaresi bugün e;rarengiz bir 
surette kayboln:uştııı. Bu tayyareyi 
araştırmak iç .n yüz tayyareden müte
şekkil filolar çıkarılmıştır. 

.. ~oıı_ıpon cıvaı ında bir enkaz gö 
r~lmuş ıse de, bunun bu tayyareye 
aıt olmadı~ı anlaşılmıştır. Tetkikat ve 
araştırmalar de,·am eltnıektedir Bü
tün fngiliz polisi bu işle meşguldur. 

Bay Mart el Parise gidiyor 
Şam: 28 ( Hususi muhabirimizden ) - Suriye Fr•n•a 

araeındakl anlaşmanın Fransız mecllslnce hara tasdik •dllme 
mesı, son gUnlerda dedi koduları arttırmıştır • .!Siyasi mahefllln 
kanaatına gllre, bu anıa,ma 

tastık adllmlyecektır. ,u hala 1 

gllre, Suriye-Fransa muahe- , Profesör H. Reşid 
desi suya dU,ecektlr. 

Aııkara halkı ve geııçli~i ile kar- rıhte. ~ö~ülmüştür, . Bizim kurmak 1 Mı d 
~ ~~karşıya gelmek fırsatından isfifadc 

1 ıstedıı}ımız unyon un tarihte geçmiş ısır a sı~ııası"' mu··naka-
aY en Elen Başvekili Bay Metaksas : olan unyonlarııı çok fevkinde ol· '3 
v ıe,ek kendi ve gerek muhterem i masını isteriz . 

~eslcktaş!arı namına kısa bir hita 1 Tarihi bu kadar yüksek bir ide· ŞQ gı•ttı•kçe gen ı•şlemekte ı· 

Arak paktinc gelince: Bu hususta T ankutun Tarsus
söz söyleıneğe seliihiyettar bir Fransı7. 1 
diyorki: Ar.ıp paktı mesdesi Fıaı.sa takı" konferansı 
la rafından nıah zm lu görülmektedir. 
Faktıl ban ı kalırsa böyle bir siyasi 
b'rk~ın ~ im'<an dahilinde değildir. 

"Cdc bulunmuş ve Konsey azası ve 
oaJk alin esas temel taşı yalnız geçici 1 an antantı milletleri adına Türk 
;nilJetini ve Türk gençliğini selam· politika esaslarınna kalamaz . Bu· 

·~?11Şlır . Atine Elçimiz tarafından nun esas temel taşları lazımdır ki, ı, Matbuat iki cephe haliııde 
1 Urkçeye çedrilen bu hitabe çok Kültür ve Ekono.ııi cevherleri il ,~ 

· Dararelli bir surette alkışlanmıştır . dolu olsun. Çünkü , Kültür ve Eko 
i~ Ost ve müıtelik ıle\ Jeller mümes- nonıi her türlü siydsctc istikamet 111 

'illerinin Staddan ayrılışları , gelişle-
'in Jc olduğu gi lı ı Sdmimi ve içlen veren bağlardır . Her halde bekle 

a duYıruların bir d ,fa daha tezahürüne diğimiz parlak günler , bizlerden 
~esile olmu~tur . dahi uzak değildir . Bizden sonra 

~- Ankara : 28 . ( Telefonla )- Bü. gelece:Cler isP, tabii o günlerin par·. 
.~:.Şefimiz Atat ürk Balkan gazete- laklıgını, b1htiyarh1'larla tes'id ede· 

• rıne şu beyanatta bulunmuşlardır: ceklerdir. 

iıı• be . Balkan ittifakı , bizim öteden. Ankara : 28 ( Telefonla ) 
au'' samimiyetle [izerinde durdu· 
QO llıuz bir idealdir . Bu idec1Jin her Balkan arıtaııtı Konseyi mesaisini 

1ı ıiyn Geniş bir saha üzerinde daha bitirmiştir. Ddimi Konseyin Anka-
1 r Ilı <ide genişlenıcsinı ve saha al· radaki müzakereleri hakkında res 
b'' ıu~sını görmekle bahtiyarım . Bu mi te!:ıliğ neşredilmiştir. Bu tebliğı: 

•i ~Usta müttefik Balkan devletle- göre : 

1 .~ 1 
sevk ve idare eden zevatın bü Balkan dev!etleri menfaatleri 

,uk lıinıınetleri ve muvaffakıyetleri 
,~« ~~tdi!tifaka bağlılıkları şayanı tak· 
' ır . 

tıı · . Bugün bu şekli ile dahı hepi· 
~•zın memnL;niyetinı mucip olan 
~al kan t irleşik v:ıziyetinin bir gün 
Q: Çok kımselarin hatırlarından bile 
~ ·Çırrnedikleri mütekamil şekli ala-
1~1iına itimadım berkemaldir . Bu 
u ksek ideale girerken nıüttefık 
6'11etıerin başında bulunan zevatın 

üzerinde müzakereler olmuş , tanı 

bir fikir ve gidiş birliği müşahede 
olunmuştur. Antand azasını birleş. 
tiren tesanüdün de her zamankin 

den daha kuvvetli olduğu anlaşıl· 
mıştır. Dıger devletlerin dahili po· 
litikalarına kaıışmamağa azmetmiş 
bulunJn Balkan devletleri , kendi 

politikalarına da hiç kimsenin ka-

Kahlreden bir görUnu, 

Kahire : .28 (Radyo) - Mısır 
matbuatında bundan önce cereyan 

eden şiddetli münakaşalar, hararetle 

devanı etmekteclir. Matbuat ikiye 
ayrılmıştır. 

Elınısıri gazetesi başta oiıııak 

üzere gazeteler, Melııııet Mahmut 

paşa hükünıeti, Ali Malıir paşa ve 

kardeşi Ahmet Mahir bey hakkında 
şiddetli yazılar neşretmektedirler. 

Veft ale/hdarları gazetelrr ve bun 

laın başında Elbdag gazetesi olmak 

Bu birleşmeye g·rmcyi mevzuu bahs 
olan muhtelif milletlere zihni ve ruhi 
uzaklıkla r vardır . Bazıları tekamül 
devresinde olan bu milletlerle geri 
kalmış olan digeı terinin noktainazar 
ihtilafları bir çok müessif anlaşma· 
mazlıklara sebep olur. Mesela hiçbir 
zaman Mısırlılur, Suriyeliler. Suudi 
!erle ayni seviyede olamıyacaklar. 

Fakat bazi milletler siyeri bağlılık 
»imad;ın . aralarında imtizaç e tmek ça· 
rclcrni bulabilirler. 

Her Pekadar ım: p ak\'amı arasın

da bir çok müşabehe t noktalorı var· 
sı da yine hiç bir 7. anıan Mısırın lb
nisuııdun ve suriyeııırı de Emiı Ab · 
dııllakın direktıhni t .. kip edecegi ka 
bul edilemez . 

Binaenalc:ıh Aı ap pa ktı pratik bir 
iş d~ğildir. 

Betut: 28 (Hususi)- Koııl Dömar 
le! Şamdan buraya gelJi. Martcl bu 
günlerde Parise gidecektir . 

üzere, Mustafa Nahas paşaya ve es 

ki maliye nuırı Abid paşaya hücum· 
lar yapmaktadırlar. 

Bu hücumlar prensip sahasından 
ayrılarak ş~hsi bir mahiyet almak 

tadır. Ancak, büyük Britanyanın 
dostluğu ile tanınmış Ehıukattam 

Sömestr tatilini Çukurovada ge. 
çirmekle olan Dil Tetkik Cemiyeti 
ikinci Başkanı Maraş Saylavı Profe· 
sör Hasan Reşid Sankud vaki olan 
davet üzerine Tarsusa gitmiş ve ora
da da iki ~onferans vermiştir. 

Profesöı, Güneş - Dil 'feorisi 
~saslarına dayanarak Tar~us adının 
ziraatçı ve derizci eski bir kültüre 
a.lcnı olduğ.unu ve büyük medeniye
tın. haleflcn olan Proto, Türk alpin
lerın bu_. medeniyetle•i Amerikaya ka
dar goturerek orada da bu isimlerde 
siteler yaplıklannı anlattıktan sonra 
demiştir ki : 

Çukuro> a topnıklarının allında 
ve üstünde her ne varsa lbunlar en 
ince hususiyetlerine kadar Türktür
ler. Kamali~t Türkiyenin doğruya ve 
aydına isnad eden ilmi bu hakikatini 
tamamen ispat etmiş bulunuyor. 

Konfcran•a, Mersin Valisi, Mer· 
sinden ve Adanadan bir çok dinleyi. 
ciler iştirak etmiştir. 

Şiddetle alkışlanan bu konferans 
!ar, kayde layık bir duygu ve geniş 
bir sevinç uyandıı mıştır. 

gazetesi Mısır matbuatının hareketi. 

ni şiddetle tenkid etmektedir. 



Sıhıfe ; 2 Tllrböztl 

Mamf ingHiz kadm tayya«ci hava kahrnman- 1 ş (;;} ll'il Ü il" ll'il ca lb> CI§' il" o @'.} il" Ü 
larının hayatının iç tarafını anlatıyor . \ 1 

1 Profesör Hasan BUYUK EYAHATLE l Reşit Tan kut gitti 
1 

Spor 

Toros - Mersin Maçı 

Tores 6 - 2 Galip 
alır ve bundan 

kazanılır ? 
Neye mal 

kadar para 
ne ! . A~an•, Mersin ve Tarsusta çok 1 

1 

değerlı konferanslar vermiş olan 
Maraş mebusu Hasan Reşit Tınkut 

Meşhur lngiliz kadın tayyareci 
Amy Johnson şimdi de otomobil 
kurslarına iştirak etme~e başlamış 

ve son dafa yapılan Paris·Saint· Rep· 
hael koşusunda musabakaya iştirak 
eden otuz kişi arasında yedinciliği 

kazanmıştır. Bu münasebetle kendi· 
sile mulakat yapan Pari sSoir gaze· 
tesinin muharririne bu meşhur kadın, 
tayyareciliğin ve rtkor kırmakla meş
gul olan hava kahramanlarının lıa 
yatlarının iç tarafı hakkında şayanı· 
dikkat beyanatta bulunmuştur: 

"Uyuyamadığımı yıldızlı bir ge 
cede Avusturalyaya bir seyahat yap 
mağa l..arar verdiğinizi tasavvur edi 
niz. Evvela tayyareciliği öğrenmek 

lazımdır. Derhal masraf başlar bu 
nun için hiç olmaz elli lngiliz lirası 
harcamak ~icabeder. Bundan sonra 
bir tayyareye sahip olmak gerektir. 
Eger bir rekor kırmak niyetinde ise
niz sizden evvel bu rekoru kırmış 

o!anınki_nden daha iyi daha sür'atlı il 
bır makıne almağa mecbursunuz. Bü· 
tün bunların uçmak suretile hakik~
ten çok para kazanıldığı 1930 ile 
1635 seneleri arasındaki devirde 
geçtiğini farzediyoı um. - Böyie, bü. 
yük bir benzin derosu, alıcı, verici l 
bir telsiz cihazı; gece ve sistı uçuşa 
mahsus aletlerle müceh~ ez bir tay
yare için iki binle. iki bin beş yüz 
lngiliz lirası arasında bir para) a ihti. 
yaç vardır. Bundan rnnra sıra ben 
zine, yağa. haritalara, ruhsat masraf
larına gelir ki bu da bin lngiliz lira

sından aşağı değiidir. Mesela A~us
turalyaya gitmek için on memleket · 
ten Permi almak lazımdır ki, l u per. 
milerin hepisi de çok pahalıdır. 

Daha sonra seyahala çıkmadan 
evvel hava nazaretine tdgraf mas· 
rafları ve saire için de oldukça ehem 
nıiyetli bir meblağ bırakmak laıım· 
dır. 

\ ve hars komitesi merkez heyeti ge· 
dan başka diğer bazı dostlarım d~ \ nel sekreteri Balıkesir mebusu Ör· 
bana karşı lu hmusta yaıdıının en ge Evıcn dün Ankara postasile şeh · 
pratik şekli bu şekli ile ellerini uzat rimizden ayrılmıştır. Değeli mel·us-

tılar. l laı ımızı istasyonda belediye reisi 
Sonra bazı bef'a bizzat tayyare-

Tuı han Cemal Beriker olınak üzere 
cilikle insan hayalını kazanabilir. 

Büyük bir toplantıda gösterilen birçok paıtili zevat ve gençler yel 

1 
cu etmişlerdir. 

uçuşı arı yaparsınız. Bu toplantının ı 

haslatı plotla toplantıyı organize l p • 
eden hayır cemiyeti arasında taksim artı ve 

taahhüd 
halk evi 

edilir. 
Eğer iyi bir nkl~mdan isifade 

etmiş iseniz, mamulat ve mallarını 
kullandığınız fabrikalar mallarının 

iyiliğini isteğinize mukabil size bir 
miktar para veı iri er. Bu miktar beş 
yüz lngiliy lirasına kadar çıkabilir. 
Fakat ekseriya 20 - 50 lira arasın 
dadır. 

işleri 
----

Alınan bir karara göre, parti ve 
halkevleri taahhüd işlerine girenler· 
den vergi kesilmiyecektir. 13u hu 
sus bütün maliye teşkilatına tamim 
edilmiş bulunU}Or. 

Umumi yerlerde 
telefon olacak 

Belediyenin karar · 
Belediye, otd, lıamam, ticaret 

ile iştigal eden hanlar , bar, ti yat · 

ro, sinema, ince saz, dan sin gibi umu 1 

mi m.hallere tdefon konulmasını 
mecburi tutmuştur. Bu karaıın tallıi 
ki için haziran başlangıcına kadar 

müddet verilmiştir. 

Adliyede tay"nler 

Grup biricililderinden beri Ada 
namızda maç yapmamış olan Mer 
sin ldmanyurdunun pazar giinü To 
ros sporla maç yapacağını işiden 

spor meraklıları daha sa;.t birden 
itibaren sahaya akın yapmağa baş 

lanıışlardı. Tam saat üçte hakem 
Nihad Oralın idaresinde kalabalık 
bir seyirci önünde takımlar sahada 
yer aldı. Parayı Mersinlıler kazancıı 
ve rüzgarı lehlerine aldılar. ilk akı 
nı Toroslular yaptı fakat avutla ne· 
ticelendi bundan sonra oyun müte. 
vazin bir şekilde devam ederken 
Toıos sporun santrafor Cevdelin 
ayağından çıkan güzel bir pa! sağ 
açık Mahmut adındaki haf ve beki 
atlayarak Torosspoı un ilk golünii 

attı. 

Top santrada Mersinlileri daha 

Sebze ve meyve 
tablaları 

canla başla oynuyor görüyoruz. Mer. 
sinin birkaç akın ve şütü kal~ci Os 
manın ellerinde kaldı. Oyunun orta 
!arına do~ru soldan akın yapan 
Mersinli'er ilk gollerini atarak 1 1 
müsavatı temin t>ttiler. 

Oyun devam \'diyor her iki ta
raf beraberlikten galibiyeti elde 
etmek için canla başla çalışıyor. 

Toros sporun sağ içi bugün çok 
fantazi oynuyor Ayağına geçen fır · 

satları çürütüyor. Birinci haftayrnın 
neticesine on dakika kala yine Cev 
detin güzel bir ara pasını alan sağiç 
Torosun ikinci golünü atıyor ve bir
kaç dakika sonra da birinci hafta 
yımın bittiğini hakem ilan ediyor. 
Toros 2 · Mersin l ikinci haftaym. 

T orosluların rüzgarı leyhlerine 
aldıkları için daha düzgün oynadık· 
larmı görüyoruz. Mersinliler de fena 
değil bu haftaymda Mersinlilerin sı 

kışık bir maç akını Toros müdafa· 
ası güçlükle defedebildi. Oyun ikin
ci haftaymın onuncu dakikasında 
Torosluların hakimiyeti ele aldıkla 

Sebze ve meyve konulan tab · rını görüyoruz. Akın halinde ilerle· 

laların tahtadan "bulunduğu için gay yen Toros muhacimlerini Mersin 
ri sıhhi oldııgunu nazarı dıkkata müdafaası tarafından güçlükle dur· 
alan belediyemiz, bu tablaların gal· durulmakta vaziyet gittikçe sıkışı 

ŞimJi seyahalıııızın te :ııamile 

bittiğini farzediniz. Güıüllüler, alkı: 
)ar bitmiştir. Meml !ketinize dönmüş 
sünüz. Hesabınızı yapıyor ve en gü
zel apaıtınanda oturabilecek, en gü- 1 
zel otamobili alacak ve geniş bir ha. \ 
yat sürebilecek para)a sahip oldu \ 
ğunuzu anlıyorsunuz. Fakat az bir \ 
zaman donra sabırsızlanmağa baş- ı 

!arsınız, içiniz de macera günlerinin 1 

hararetini yeniden du}mak, heyecan 
ve korku saatlerinin lezzetini tekrar 

tatmak isterseniz. Elinizde kalan bü : 
tün parayı yeni bir uçuş için harca. \ 
maya karar vErirsiniz. \ 

YENiDEN HAREKET 

vanizli saçtan yaptı'llınasma karar yor. Bu sırada Cevdetten Orhana 
Eski Tarsus sulh hakimi ~ay vermiştir. 13u karar, hazirandan 

1 
gelen bir pası Orhan iyi istimal ede 

Hüsre Eldem 40 lira maaşlı Mardin itibaren tatbik edilecektir. 1 rek bomba gibi bir şüdle Torosun 

Rekorunuz sizden sonra bir çok azalığına tayin edilmiştir At} t• •• b 1 üçüncü golünü atıyor şimdi Toros 
dafalar kırılmıştır. Ve arada o kadar! e Jzm mu sa a-ı 3 Mersin 1 Mt>rsinliler üçüncü 

büyük bir fark vardır ki, eğ~r en KÜLTÜRDE kaları geri kaldı golden sonra bocalamağa bışhdı 
küçük bir muvaffakiyet şansına ma- Mektepler talimatnaınesi lar hep sağ açıktan akın yapmak 
lik olmak itiyor.anız en kuuvetli, ~n istiyorlar Fakat b~ceriksiz sağ açık 
süıatlı bir tayyareye de sahip olmak Pazar günü şehir stadında ya· t:line geçen fırsatların hiç birini 

Kültür bakanlığı , orta mektep lazımdır. Bunun için her şeyi göze pılması mukarrer olan atletizm mü. kullanamıyor. Şimdi tamamen ha· 
ve lise!erin iç talimatnamesini de alırsınız, halta boıca bile girersiniz. sabakaları bazı sebeplerden dolayı kiıniyet Toroslularda ve top ender 
gişlir ntktedir. Bakanlık bu husus 

O zaman anlarsınız ki, yapmış oldu- geri kalmıştır. Aldığımız malilma ta santra çizgisini geçiyor. Birkaç kere 
taki etudlerine başlamıştır . ğunuz şöhrete rağmen size yardım güre, bu müsabakalar önümüzdeki golluk fırsatı Toros muhacimleri 

edecek kimse yoktur. Tesbıt masraf Mektep programı pazar günii, hava müsaid olduğu • acele yüzünden avuta ve kalecinin 

larının çok fazla olduğu, ve bu işin takdirde yapılacaktır. kucağına attılar. 
halkı alakadar edebilecek yeni bir Kültür bakanlığı, b<.>ş yıllık mek· M lAl h Yirminci dakıkada Mersinlilere 

1 Mart 1933 

Radyo prvgramı 

'•---•Bu akş~m 
Senfoniler 

J 
20,45 bükreş: Senfonık konser 

(Messini). 21,05 Varşova: Fitelberg· 
in iılaresin de senfonik konser. 

Hafif konserler 

6, 45 Paris Kolonyal: Plak. 7, 10 
Berlin kısa dalgaşı: Neşeli musiki 
8,15: Devamı, 9,30 Karnaval neşri· 

yatı. 10,30 Paris Kolonyal: Plak· 
11 ,30: Keza 13 Beri in kısa dalgası 

Hafıf musiki.14,30 Devamı. 13.15 
Bükreş: Predesku orkestrası 14,30 

Devamı, 15,16 Paris Kolonyal 
Kanser nakli. 15: keza, 17.25 Ber 

lin kısa ılalgası: Halk orkastıası 

lg.50: Devamı. 18.15 Varşova: Po· 
lis bandosu. 19.20 Peşte: Karnaval 
neşriyatı 20, 15 Prag: Karnaval p· 

roğramı. 20.30 Varşova: Leh mu 
sikisi: 2 l ,25 Prağ: Eğlenceli kon. 

ser. 21.35 Pratislaya: Karnaval 
neşriyatı. 22,20 Prağ: Radyo or· 

kestrası. 22,35 Peşte: Çiğan musi 
kisi. 23,30 Peşte: Çigan musikisi 

Oda musikisi 

18,30 O.>trova: Gitar guar teli 
18,30 Prag: Yaylı aletler kuaı· 
teti. 

Resitaller 

13,20 Viyana, Gı '"z: Keman 
resitali. 18,20 Bıikreş: Baeh, Beet
hoven, Brahmsm plaklorındaı>. 20,25 
Bükreş: Eransız şaı kılraı. 

Dana musikisi 
20,15: Bratislava, 22: Varşo· 

va 22,15 Berlin kısa dalgası. 

Hüviyeti meçhul 
bir ceset 

Şehrimizin Abdi ağlu köyü civa· 
rıudaki Ekizce çiftliğinde bir cese· 
din hüviyeti şimdilik malaın değil· 
Jir. Bunun, o hwalJe çalışan [,jr 

amele olduğu sanılmaktadır. Jan · 
darına, tahkikata devam etmekte· 

dir. 

Et kaçakcılığı Elhasıl bir uçuş masrafı olarak 
üç bin İngiliz lirası koymak her hal
de mubaleğalı bir şey değildir. 

ZAFERiN DÖNME Si 

'h h ı k a u ve şe itlerin yok-şey olmadığı, muvaffak olsanız hile tep ı tiyacı pıogramı azır ama - bir firikik cazası veriliyor. Orhan 
size yardım edecek olan hiç bir şöh tadır. Program, ~38 939 deıs yılın lama\arıtıa başlandı çekiyor \u bomba gibi şüt l>ir Mezbaha haıici el kesenler 
ret elde edemiyeccği çünkü bütün dan itibaren tatbik nıevkiinc konu Mersin oyuncusuna deği)'or ve geri l Şimdi işin daha enteresan tara 

1 
k K hakkında şehrimiz bele< iyesiniıı 

muvaffakiyetin size ail olacağı söy- aca tır. ültür bakanlığı, progra Malul g.uilerle şehid eytam- geliyor topu biraz havalandır an Or. d 
fmdan bbhsedelim. Bı"r uçuşta mu \ I lk I ı. k 1 L R h sıkı takibat yapmakta ol uğu me t>nir. mm i yı mm tatui ini lemin için arının 938 senesi beyiye ikramiye- .. an a miye veriyor Rahmi de bu 

-vaffak oldunuz. on günlük uykusuz· 1 Bu dafa tayyareye beş bin logi. 1938 finans yılı bütçesine kafi mik sinin tanzim ve tahakkl•ku için bir fırsatı iyi kullanarak Torosun dör- luındtıi. 
luk ve bitkinlik içinde açlıktan 1avaş I liz lirası vermek lazımdır. Bu, hususi tarda tahsisat koı muş bulunmak martta (lıugiin) yoklamalarına as· düncü golünü atıyor Torus 4 Mer. Mezbaha hariçi kaçak hayv::n ~ 
yavaş ölmtk, vahşi hayvanların elin· 1 -Gerisi UçUncU sahlfed tadır. kerlı'k şubesı'nce başlanacaktır. sen Kuddüs oğlu Ali adında biı isi - Gerisi üçüncü sahifede- 1 
de, }dut ki:'ptk balıklaı.nın ağzırda belediyece 25 lira para cezasi e ctt 

parçalanmak kerkmsile geçen bir se r ---------------, landırılınrştır, 
); hllın rcrr_a nihayet seyahatmızııı p arisin Monpenie veyahut Pa r·ı s •. n a 1 tı daima" nıevc.ıttur. 

h 1 1 1 
da·, Rıı de Petıhun cadde B son mer a esme vası o duı:uı. Sizi ozulmus havayı, çok aafhaya 

k 1 lerinden herkün geçenle •-----arşı amıya gelrn binleıee insanın Meraklı bahisler -- mütemadiııen degi,-tirecek su veıe-
bu caddelerin altında,r alkış ~esleri arasında siz duhal bir d '" h d d · cek, mükemmel tertibat, tesisat unyanın; muz görme iği, demir er. ınış masalar gözr çarpıyor . Bu 

uykuya daldınız. çelı"k ve çı'mentodan yapılnıış bı"r M d . 1 · d I · · . I ve elektirik istihsal edecek maki· er ıvtn eı ı, u ı ar arı , zeınıoı manzara: ınsana, memur arı vemege 
Ertesi sahah nasıl uyanırmıız? bı"nanın kurulınuş olduğlınu hı"ç 1,1•1. t 1 L 1 l d · k neler vardır. ve avan a·ı :· .ııı >aşa enıır ve çı ·nıış veyahut grev yapmış bir 

Binlerce yabancı insan sizi gör· ı ı M h b ı· b l · mez er. çe.ikteu yapılmış ol~ ıı altın hazine . bankada bulunduğu kanaatını veri· u a eıeyt ge ınce, unu emın 
mek, ellerinizi sıkmak' el yazınıza d · · d f · h t•· ı·· t 1 ı Lransız devlet l:ankasuıın; bir niP ınerdiwnlc riıı en .iniyoruL. Hı yor. Ne masalaıın üstünde ve nede ıçın e, ennın er uru vası a ar 
sahip olmak, sizinle yemek, sıhhatı h k d meycuddur. nıza içmek ister. Gazete muhalıirle· arp ~u uuıı a, milyarlara varan va, tepemiz.de dola~an ınilyonlar· n de bir yerde!tozun zerresi var. Ba· 
ri ellerinde kaltm ve rot defttrleri altınların korumak için yaptırdığı teneffüs etlikleıi havadan \'Ok da na del2let eden muhafızlar, kafanı Duvarları ayna gıbı parlıyaıı vt 
yahut fotoğraflar, sabırsızlıka sizi' bu hazine, yiımi be~ metre derin· da leaıiz . kordorlar, güneş drrec~ da yerleşen ıstifhamı sezdiler ve şimdi bile rutubetten eser göstet-
btkler. Bütün bu şeylerin ortasında liğindedir. sinde ziya veren elrktirikli laınba beni daha fazla clbşündürm .~k iste ıniyen lıu çdik ve muhteşem bina. 

Y t 
·ş b t" k 1 1 • d 1 1 d 1 · k" · k · k d'I anladım ki, Parisin ortasında kurul. 

bu komedinin başlıca kahramanı 
0

_ r mı eş san ıın a ın ıgın a ara ay ın anıyor.. e ız on metre ınıyere ıza at ver ı er: 
lan siz, ne hissedersiniz? üir çelik levha ile kaplanmış büyük kalınlığıada yapılmış duvarlara gö _ eu görıJüğüııüz salon, l.ıir muş bir tahtelbahir vazifesini gör · 

Derhal hatıılarsınız ki, celıinizde bir kqrn ııı Öt ünde bulunuyorum mülü çelik ve ınuaızam bsalar, harö vukuıınd.•, Fransız devlet ban· mege amade bulunuyor. 
beş para kalmamıştır. Muvaffakiye· Bu kapının, nasıl açılacağını görmek altınlarla dolu. · kası'lda şimdi çalışmakta olan ıne· Mihmandarlarımıt söyledikleri 

tinizi tamamlamak için alınması icap isıiyorum . Meğer ufak bir anahtar Üç } üz kişi alacak ve l.ıunların mur ]arla bir a•ıda dolacak ve paris gibi, bir harp vukunda, Bank dö 
eden eşyanın listesini düşünürsünüz. bu kapıyı, bir saniyede ve akla gel· yemek, içmek, yatmak, banyo al· altüst u sa bile, bankanın faali ye· F rans ıncmerları, bir oııda buraya 

Ne yapmalı? ıııiyen bir kolaylık ve süralle açma mık gihi ihtiyaçlarını ve çalı~ma tine bir dakika için olsun sekte gel naklımekiin edeeek'er edecekler 

Bazı dafa tayyareciliğin inkişa· ga kafi gelmiyormuş! yerlerini temin eJecek der •cede lıü- ıniyecektir. ve her tehlikeden azade bir şekilde 
fı ile alakalanan bahsi hayrıhah ve Medeniyet aleminin kuruluşun yük yapılmış olan bu çelik binanın Yer altında bulunan ve hiç bir vaüifelerine devam ~ylivecel..lerdir. 
bu gibi seyabatların çok pahalıya danlıeri biri, diğerinin temini için ortJ katındayız . veçhile iiaptı kab 1 olmadığı gibi Muhasigler! hesaplarile meşgul ola· 
mal olduğunu bilen bazı şahsiyetler lazım olan üç maden, burada arka· Hindistan:la ManlrJs mabedini en ağır tahrip bombalarından lıilc cıklar, daktilolar çalışacak . çekler 
size para ile yardım eder. daşlık ediyorlar: Demir ve çelik, andıran, geniş bir salomın kapısı zerre kadar korkııııyaıı bu binada dolacak ve dbnyada kızamet kop 

YENi NEŞRIY ~ 

Kızılay mecmuaı.ı 

Kızılay mP~ınuasının 1.58 inci 
sayısı çok dolgun bir şekilde çık· 
mışlı r. l.lvsiye ederiz. 

28 Şubat 938 

Gökyüzü açık. Hava rüzgalı. ~ 
çok sıcak 16 santigrai derece. 

Geceleri hava sıfırın altında 8 
a kadar scğumaktadır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

Lord Vakefield bana bu şekilde altına bekçilik etmekte ve bütün açıldı . Bu salonda > üzlerce yazı üçyüz memur ve müstahdemi sek· sa, bu binarla çalışanların. k ima bi 

yardım ettiği zaman kendimi dünya kuvvetlerini burada zöstermektedi . makinesi ve mukemmeı yerleşttril · sen gün iaşe edecek çok taze erzak le zarar gelmiyecektir. ı Tahsin eczanesidir 
nın en mesut kadını saymıştım. Bıın· -------------------·-------------------------------------....;;•·-----------~-_,. 
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Mart ım 

UZAK ŞARKTAN RÖPORTAJ 

Aşk ve sadakatin sembolü 

KRiZANTEM 
vlendikten sonra karılarının çalış
asile yaşayan erkeklerin memleketi 

İsvi~· renin köyleriııdı', 1 ·,. deli 
anlı göz koyduğu her haııgi bir 
ızın kendi hakkındaki noktai naza. 
ını öğıenmek isterse, onun yatak 
dasının penceresine içinde tek bir 
ül olan saksı kor: Eğer kız saksı• 
ı içeri alırsa, erkek nişan yüzükle 
İni hemen kazıriamalıdır. Eğer sak. 
1 reddedilirse aşık da reddedildi 
emektir. 

Finlandiyanın köylerinde bir 
enç sevdiği kızdan mukabele gö 
Ürse ona, ufak, fakat pek artistik 
ir halı örer. Bu, asıdardarı beri de 

:Vam eden bir adettir. Halıla~ kati 
Y~n satılmaz. Ailenin en kıymetli 

~şyası olarak saklanır. Yüzlerce se 
ile evvel yaşanmış bir aşkın hatıra 
sını taşıyan halılar zi;•aretçilere ifti
harla te~hir edilir. Bekarla: ın sev· 
gililerine ördükleri bu hal1larm de 
senleri, ~kseriya, t trafmı çiçekler 
sarmış ufak yürekler te~kiJ eder . 
Desen, Lazan da, kapısına kadar 
dolambaçlı bir çağ klübe~i, bir 
ağaç, bir demet çiçt:k, bir kandil, 
belki de bir demet buğdaydır. Fin
landiyalı be karlar bu rşte kendi 
dağlarında biten otlarla boyadıkla
tı ipliklt>rİ kullanırlar. Bunlardan ba 
zı lan mt.ikemmel halıcıdırlar. 

Meksikanın bazı kısımlarında 
genç bir bekar, her hangi bir sin 
Yoritanın teveccühünü kazanmak is 
terse ona gayet ufak bir nevi kita· 
oın yrtpılma bir nevi kabaktaıı ya 
Pılnıa küpt ler hediye eder. Bu mi· 
ilimini su kabaklarının üzeıine pek 
sanatkarane desenler işlenir, Sinyo
tila bu küpeleri takarak sokağa çı · 

karsa evlenme tarihi pek yakın de 
trıektir. 

Malay yarımadasında evlenme 
Çağındaki genç kızlar Malay sula· 
tında yaşayan garip bir balığın göz 
}'aşlarını bir tılısım gibi kullaııırlar. 
Bu balığın gözlerinden akan bir ne 
vi suyu ufak bir kap içine koyarak 
Yanlarında taşı~·an Malay kızları is
tedikleri delikanlıyı k~ndilerine bağ 
lıyacaklarına itikat P.derler. 

Şima 1i Amerikanın cenubunda ki 
Navajo Hintlileri düğünlerinde ot· 
hırdan garip bir yem~ k pişirirler . 
Duğiine davetli olan delıkanlılar ve 
gene; kızlar bu yemekten birbirleri 
rıe ikram ederler. Bu onlarca bir 
n !vi kur yapma şeklidir. 

Japonyada krizantem, aşk ve 
bağlılık sembolüdür. Japon delikan 
lısı kızararak sevgilisine bir krizan
tem verir ve kız da onu kabul ed~r. 
se delik<ınlıııın bambodau örülme 
kulübesine bir gelin geliyor demek· 
tir . 

Türküstanda bir eıkl'ğin bekar 
kaln1ası cemiyete karş1 cinayet ola . 
tak telakki edilir. Delikanlının yaşı 
ilerledikçe cvlilerdt::n müteşekkil ce· 
llıiyet onu arasından uzaklaştınr. Ev 
lenme çağında olan genç kızlar on 
dan kaçarlar. 

Yeni Ginede Papuah kızlar e;.·· 
1~1ldikten sonra evin yiyeceğini te 
darille mükellef tirler. Erkekler he· 
ll"ıen hemen hiç çalışmazlar. Bunun 
İçindir ki, Papualı kızlar çok yemek 
~<>rkusuyla şişmarıla tvlenmekten 
1çlinap ederler. Yerıi Ginedeki yaşı 
ilerlemiş bekar cıkeklerin hemen 
hepsini bekarlar teşkil eder 

Fili pin adalarında delikanlılar 
1llÜstakbel zevcelerini saçlarına ba· 
keırak intihap ederler. Genç kızla. 
rın a sırada sokaktan geçmekte o· 
lan ve hoşlaı ına giden hir <leli kan 
lıya hemen uzun saçlarını gasterdik-

lerine sık sık tesadüf olunur, Eğer 
Jelikanlı bu tr şhirle alakadar ol· 
muşsa, henı en duıup saçı seyre 
koyulur. t-1 atta ekseriya daha ileri 
giderek or.u parmakları arasına alır 
ve tıpkı bir kumaş muayene edi 
yoımuş gibi muayene eder. Saçı iıı· 
ce ve ğüzel olan kızlar, adaların en 
güzel kızları olarak telakki edi 
lirler. 

Ve en evvel onlar koca bnlul. 
Cenubi A:ııerikada, Amazon 

nehri kenarında yaşayan yeıli!erin 
muaşakası da pek gariptir. Genç 
kızlar ararottan yapılma ve yerlile. 
rin Giamanşi - y~ni " hayat özü ,, 
dedikleri bir yrmeği ağızlarında çiğ 
ntdikten sonra sevgililerine yedi 
rirler. 

Afrikanın Şeilluk kabilesi genç· 
Jeıi ava O"itmedikleri vakitler bütün 

o 

zamanlarını saçlarına hasrederler . 
Kıvrıcık, sert saçlarını şapkaya bt>n· 
ziyen bir takım garip 'şekillere so· 
karak böylelikle kabilenin yctjşmiş 
kızlarının haşuna gitmeye çalışırlar. 
Saçlarmı istedikleri şekle koymağd 
muvaffak olan delıkanlılar, kuvaför. 
!erinin bozulmasından o kadar kor 
karlar ki, geceleyin enselerine yu
varlak bir odun kovarlar ve saçla
rını kat'iyen bir yere dayamazlar. 
Delikanlılaı m fantastik saç tuva · 
!etleri kızlaun pek boşuna gider ve 
saçına en mahirane şekli verebilen 
delikanlı istediği kızın kalbıni kolay· 
ca kazanabilir. 

Bir muhabir 
alacağız 

Gazetemizin şehır istihba· 
ratında çalıştııılmak üzere bir 
mulıahire ihtiyacımız vardı,., 

1 - Asgari Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşından küçük 
olmamak lazımdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir imtihan açılacaktır. 

istekliler , Yazı işleri ~~Ü· 
dürlüğümiize mü<acaat etmeli 
dirleı. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

İki güzel film birden 
1-

Aılistlerin rn çeviği 

Canb.az Adam 
lakabile arılan meşhur 

Richard'"ralmadge 
tarafından yaratılan heyecan, mace 

ra sı güzeşt rnenbalarınırı en güzeli 

(Hırsızlara Karşı]ı 
-'l. --

AL TIN SESLi ARTİST 

LİLY PAUS 
I En fevkalade güzel musikii filmi 

1 

Rüyal~rDiyarında 
Pek yakında : 

l 
Mevsimin <'O büyük bir şaheseri 

Şen Haydut 
8985 

Tllrka3ıtl 

Şarap fiatları 
ucuzlatılacak 

İnhisarlar büyük bir 
ıfabrika kuruyor 

Cenubi Ariıerikaya mu
hacir sevki meselesi 

lımir : 28 (Hususi) - Şarap fi 
atlarını ucuzlatmağı düşüı1cn inhi 1 ar l 
lar idaresi, şehrimizde bir şarap fab· 1 

rikası kuracrıkbr. 

Denevre : 28 (Radyo) - Ce· 
nubi Amerika~·a muhacir gönder. 
mek işlerini tetkik edecek Milletler 
Cemiyeti komisyonu yarın sabah 
toplanacaktır. 

Almanyanın Tokyo sefiri 
Bu fabrika için bir yer istimlak 

edilmektedir. Bu fabrika senede Berlin : 28 (Radyo) - Alman· 
2,000,000 litre şarap imal edecektir. ı yanın Tokyo Sefirinin Romaya ta· 

1 
yin edileceği şayiası dönmektedir. 

İrlanda maliye nazırı ·--·---------
Londrada ı 

Londra: 28 (RaJyo) · lngiltere-Irlan : 
da mali meseleleri hakkında istişare 
etmtk lüzere. lrlanda maliye nazırı 
bugün buraya gelmiştir. 

T oros - Mersin 
maçı 

( ikinci sahifeden aıtan ) 
Delbosun Avusturya 
hakkındaki beyanatı 

Viyana : 28 (Radyo) - Frans1z 
mebusan meclisfode Hariciye Nazı 
ı ı Bay Delbosun, Avustury: nm is 
tiklali hakkındaki beyanatı Viyana· 
d~ heyecan uyandırmıştır. 

-----------------------------
Bir hava zaferinin 

fi atı 
- İkinci sahıfed· n i.lrtan --

bir surette kurs için yapılmış bir 
tayyaredir. 

Fakat tüccari hiç bir kıynıeti 
yuktur. Sr.yahatınrzdan sontfl onu 
satmak çok güçtür. 

Sigorta ettirmek iskrsiniz Fa 
kat sigorta primi olarak liat ının döı t 
te birir.i isterler. Bundan da vaz ge
çerstmz. 

Gürültiisüı:.cc hareket edersiniz . 
Bu defa müdhiş bir fırtınada kayb
olır.uşsunuzdur. Mecburi bir iniş ya· 
par sırıız. Tayyareniz hasara uğrar 

sizin de ya bir kolunuz, ya bir ba· 
cağımı kınlmı~tır. Bundan başka, 
n:ıüsaadesiııi almadığınız bir memle 
kete de inmişsinizdir. Bu suretle bey 
nelmild bir takım ıhtilaflara da se· 
b«>p olmuşsuııuz.iur. Hastahane, tay
yareyi tamir, ve işleri yerine koy
mak için sağa, sola çektiğiniz tel· 
grafların masraf mı öder. Tren veya 
vapura bint•rek memleketiniz~ dö· 

n'"'rsiniz. 
Hasta, bt dbin, bitap bir halJe 

kendi kendinize yeni bir kc.:riibeye 
na~ ıl girİşt'bileceğioizi sorarsınız. Tıp 
kı Lütün parasını yeşil masanın Ü· 

zerinde bırakan oyuncu gibi~iniz. 
Şöyle diyerek kendi kendinizi te
selli edersiniz : 

- " Hiç bir şeyi tehlikeye koy 
mak isi cm iyen }. iç bir şeye sahip 

olamaz . " 
Bunurı üzerine dilenirseoiz1 borç 
edeı siniz ve icap ederse tekrar sc· 
yahata çıkmak için lazım olan pa· 
rayı çalarsınız. Belki bu defa da 
bir nıuvaffakiyt tsizlikle kat şıla~ırsı
nız, Fakat haydi cesaretinizi kırma· 
mak için muvaffak olduğunuzu far · 
zedelim. Arzu ettiğinizi rekoru tesis 
etti mı! 

sin 1 sonra Toroslulatr durgun gö· 
rüyoruz Mersinliler iyi çalışıyor ve 
birkaç dakika sonra MersinliJer de 
sağ içleri vasıtasile ikinci gollerini 

1 atıyorlar. Bundan sonra yine Toros· 
fular hiicümda birkaç sıkı şüt avut· 
la neticeleniyor. Orhanı üç Mersin 
oyuncusunun tuttuğu görülüyor fakat 
yine Toroslular mütemadiy{"n hü· 
cümdalar Cevdetten Oı hana Orhan· 
dan Rahmiye giden topu Rahminin 
ağlara taktığını görüyatuz Biraz 
sonra da Cevdet gayd güzel bir 
gol atarak netice 6 2 şekline so· 
kuluyor üç dakika sonra hakemin 
düdüğü işitiliyor ve maç bitiyor. 
Torusluları kazandıkları bu kat'i ne. 
liccli maçdan dolayı tebrik ederiz 

Hakem Nıhat Oral oyunu güzel 
idate etti - Kendisini tebtik ederiz. 

Kimler iyi oynadılar, T oı os takı
mını ferd v~ takım itiLarile çok an 
la~mış Gir vaziyette bulduk hepsi 
iyi oynamakla beraber takımda Nuri, 
Orhan, Cevdet, Mahmut ve Rahmi 
cidden çok güzel oynadılar. Mer
sinlilere gelinct>: clen.arılaıdan mil· 
rekkep olan l u t<ıkım çok rnerjik 
Lir oyun göslerdiler billıasf'a Nus· 
rel ve iki bek ve lskender iyi oyna. 
dıılar, 

Alsaray smema 
sın da 

Bu akşaın 8,30 da 
1 

( Hırçın Kadın ) 
Oynayan: 

ELIZA LAND! -GARRİ GRAN 
TOSKA 

Opeı asını Karozo kadar yaşatan 
Elizalandinin Lıillur sesini mutlaka 

dioleyiniı. 

2 
Bay Çetin Denizaltı 

Hakimi 
2 inci progt anı 

DIKKA T : ilk akşam Bay Çetinin 
birinci programı g.)slt>rilecektir 
Telefon: 212 8978 

- ~hife : 3 ...... 

Müzik haftası başlıyor 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Bethofenin en güzel 
. 

eserı 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
Oynayanlar: LiL DAGOVER - VlLLi BIRGE.L PETER BOSS 

Berlin Operasının ve Bertin Solistler teşkilatınd:tn (250) kişilik bir 
Orkestra tarafından çalınan 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
BiR MÜZİK ŞAHESERi OLARAK YÜKSELiYOR 

Aşk - Evlat muhabbeti gibi beşeri hisleri tahtil ve tasvir eden bu müs· 
tesna ve muhteşem film 1937 senesinde Venedikle yapılan beynelmilel 

film müsabakasında Müzik filmlerinin birinciliğini kazanmıştır 

muhakkak görünüz 
Ayrıca : En son en yeni dünya havadisleri 

Sinema sol>alarla ıstlılmaktadır. Localarmızı lütfen telefonla isteyiniz 

DlKKAT : 
Aldığ>mız mütea<ldit mektup ve tevali eden müracaatlar üzerine sa

yın müşterilenmizin arzularını yerine getirmek için dünya ve Alman si
nemacıhğımn bir harika eseri olan 

MAGDI\ ŞINA YDER - İVAN PETROVIÇ 
KÜÇÜK PETEH YUSONUN yarattıkları 

i L K A C 1 
Şaheseri son defa olarak 2 - Mart-938 çarşamba gunu gündüz 2,30 

matinasın<la bir defa daha gösterilecektir MÜDÜRiYET 
TELEFON : 250 ASRI 

8970 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Karı.ıı ııttmc No : 7756 

( Dünden Artan ) 

yakalanm<ıdıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri mcllıuı bulunan 
şahısları karakola götürüp haklarında tanzim olunac~k evrakla beraber 
yimıi dart saat içinde adliyeye veriı ler. 

Madde l36 - Fevkalade hallede vl! Dcvldiu e•uniyet ve selame
tini ve içlima'i nizamı telıtlil ve ihtilal kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu hal 
ve vaziyetleri idhad edeceklerinde "eya Jcv3mma müessir olacaklarında 

şüphe eôilenlcti, sebep otladan kalkıncaya kadar, polis teşkilası olma
yan yerlerde vilayet ve kaza jandarma komutunları jandarma n~zareti 
altında alabilir ve umumi ve hususi nakil vesıtalanna vaz'ıyed ede
bilir . 

Bu hal ve vaziyetin ve devamının takdiri en büyük mülkiye amirine 
aıddir . 

Madde 137 - Jandarma caddelerde ve umumno gelip geçtiği yer · 
~e her türlü vasıtaları insanların ve eşyanın selamet ve emniyetini teh · 

likeye koyacak tarzda sevk ve idare ed'!nleri ve fazla eşya ve insan yük· 
letenleri bu baptaki talimata tevfikan men eder ve bunlar hak\:mda tu. 
tacağı zabıt varakasını adliyeye verir. 

Madde 138 - Jandarma kaçakçılığın ml!n y,· takibi hakkmJaki ka· 
nuna göre kaçakçılığı men ve lakib ve tahkiki~ mükellef bulunduğundan 
arama, takip ve yakalama ödeylerini ve alakadarlasa lüzumlu vardımları 
sözü geçen kamın hükümleri d~iresinde ifa ed~r. · 

Madde 139 - lskde ve istasyonlarda vazife gören jandarmalar ge· 

Sonra? 
Artık reklama ihtiyJç yoktur. 

Bütün büyük firmalar şimdi attık 
katı ımktard<\ tanınmıştı. Artık 
kimse sizi tayyarenizin üzerinde teş
hir edilmiş gör ınek isteıntz. Halk 
böyle şeyleri artık görmekten usan 
mıştır. Ve hazin hikayenin sonu 
yoktur. Evinize dön~r ' ' C bankadaki 
hesabınızı bir yoklarsınız. O zaman 
anlarsmız ki, bahsi müşterekte bü 
tün paranızı çok fena bir ata oyna· 

l 
lip geçen şüpheli şnhıs]aı ı gözetlemekle beraber herkesin konulan usu1 

I~- ::ı ve kaidelere riayet etmelerine ve yasak edilen rnahallerden girilip çıkıl· 
! mamasına, olomahil \ e araba ve k.ıyıkçılaun ve harnallarm alakadar mc· 

ÇOCUK HASTALI :ı LARI l f d ! ıuur ar lara Ilı an tayin edilen usulf erc riayet etmelerine dikkat edip ak· 

mı~sınız. 

MÜTEHASSISl 

1 

sine hareket eJenlcıi men edn ve suç mahiyetinde ise tanzim edeceği 

D N h l B zabtt varakasını adliyeye vrtir. 
r. i a aya t ' tı.Jad<le 140 - Jandarmalar yolculara nakil vasıtası tedarikinde yar 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul 
c. 

saatlarr : Her gUn 1 
15- 18 

-
dım etmek ve gidecekleri me\llCi hakkında istedikleri malUmah vermek 
ve malulltrc ve çocuklara ve yauancılara kolaylık göstermek gibi husus
larla mükelleftirle!r. 

Madde 14 l ·- Jandarma deıuir yolları uaulü zabıtası hakkındaki ni -
zamname ile ( 1667) numaralı kanun hükümlerine aykırı harekette 

(Sonu Var) 8303 

• 



• 
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Sahife 4 

1 BELEDİYE İLANLARI 

1- Atatürk parkında yaptırılan büvet şartnamesi mucibince 1-Ha
ziran-940 tarihine kada• olmak üzere yirmi yedi ay müddetle ve açık 
artırma eıile icara Vf rilecektir. 

2- 27 aylık muhammen icar bedeli yüz otuz liradır. 
3- Muvakkat teminatı dokuz lira 75 kuruştur . 
4 - ihalesi Martın yedinci pazartesi günü saat on beşte Belrdiye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir.isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale güııü teminat makbuzlarile birlikte Belediye En 

cümenine müracaatları ilin olunur. 8957 20 - 24-1-4 

D. Demiryolları umum müdürlüğünden: 

muhammen bedeli 8250 liıa olan 25 ton tasfiye edi'miş pamuk yağı 
16ı3t 938 çarşamba günü saat 15 le kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 618,75 liralık muvakkat ta'mibat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları, ve Nafia mütaahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de k'ldar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar. 
paşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden lzmirde Alsancak mağazasından, A· 
danada 6,cı işletme Müdürlüğünden daiiıtılmaktadır. 8983 

1-3-5-8 

Malatya iplik ve Bez Fabrikası Türk Anonim 

Şirketi Adana Mensucat Fabrikası Direktörlüğünden 

1 ' 2ı 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimiai 
Sattığımızı sayın müşterilerimize ilin ederiz. 

Genişlik Top Top 
Tip sanlim Metre riatı 

2 Çiftçi bezi 75 36 725 
4 Astarlık bez 85 36 695 

Satışlarımız, r abrika teslimi ve peşindir. 8915 5 

Seyhan Vilayetinden : 

Muvakkat vergi 
!emir.at kı) meli 

Lira Lira 
97 1290 

r.f v'i Miktarı 

bahçe 1870 

HUDUDU: Şaıkan; tarikihas ve 
Nazif ve Şe,.hzide ve Zabel ve Ser
kh ile zevcesi Makit ve Parsih ve 
Karabet ile zevcesi Ossanna ve Na. 
zaret ile zevcesi Şeyhzade ve Ab. 
raham ile zevcesi Araksi ve Misak. 

Garben; Zehra ve Musis ile zev 
cesi ve Ağop ile zevcesi ve tariki. 
has. 

Şimalen; Nazif ve Gulit ve Musis 
ile zevcesi ve Aksa ve Pika. 

Cenuben ; Türkmen Naum bah. 
çesi ve Aksa ve Pika ve Dikr an ve 
Ossanna ile mahdut . 

1- Döşeme mahallesinden Ali 
oğlu Alinin arazi ve bina vergile
rindrn borcu olan (165) lira (25) kıı 
ruşun temini tahsili için yukaııda 
hudut, miktar ve nıe' kii ile vergi 
kıymeti ) azılı bı bçrsi açık artırma 
~uretile satlığa çıkaıılmıştır. 

2- Şartnamesi Hurnsi Muha>cbe 
kaleminde görülebilir. 

3 - Artırma 11 - Mart- 938 cuma 
günü saat onda Vilayet idare He 
yetinde yapılacaktır . 

4 -Muvakkat teminat miktarı (97) 
doksan yedi liradır . 

8955 20-23- 26-1 

221 numaralı Adana 

Zirai kıredi kooperatifi 

tasfiye heyetinden: 

25/2/938 tarihinde a leli de u· 
nıumi heyet içtimaına gelen ortak· 
!arla ekseriyet temin edilenıediğin. 
den içtima 3/3/938 perşcnbc günü· 
ne talik edilmiştir. Mezkur koope
ratif ortaklarını talik gününde sa· 
at on dör:te Adana çifçiler biriliği 
binasına gelmeleri rica ve ilan olu 
nur. 89&4 

Seyhan Nafia müdürlü

ğünden : 

!-Adana müzesinde tadilen ya 
pılacak (2456) lira (84) kuruşluk ta
mirat açık eksiltmeye konulmuştur , 

2 Eksiltme 10-3-938 tarihine 
müsadif peı şembe günü saat on bir· 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3-Keşif evrakını görmek istiyen· 
ler Nafia dairesine müracaat ede
bilirler . 

4-lsteklileriıı (148) lira (26) ku
ruş muvakkat teminat ve Nafia mü- ı 
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesi
kasını göslermc ye mecburdur . 

8966 22 25· l-3 

Seyhan Tapu müdür

lüğ üden: 

Adaraııın yılanlı me vkıiııde Güdük 
gavurdan metruk olup hazineye İn· 

tikal eden ve ğarp cenup hueutları 
yazılı olmayup şarkarı yol şimalin 

yol ile mahdut beş dönüm bağ is· 
kanca ramazan oğlu ibrahime tah
sis edilerek tapu kaydı bulunama 
<lığından senetsiz tescil edilmek ü
zere 13 mart 938 . arihine ınürndıf 
pazar günü mahallınd~ keşif ve lah. j 
kikat yapmak ve haritasını tamim j 
i!tınck üzere m1halline memur gc le
cekdir hu yere ait bir hak iddia e. ı 
denler varsa mahallinde bulunaı ak 
gidec~k olan memura evrak müsbi. ! 
teleriyle birlikde müracaat etmeleri 
ilan o!uııur. 8981 

Seyhan Tapu müdür

lüğünden: 
Adananın yılanlı mevkıinde ve 

müftüyurdunda vakı tarafları şarken 
ve garben yol şimalen Rıza tarla· 
sı cenuben dere ile mahdut 7350 1 

j metre murabbaı bir kıta trrla eşhazı I 

1

1 :ınüteğayyibenden ermem hocasından 

1 
metruk tarlayı maliye hazinesi na 
mına tescilini talep etmektedir! Mez. 

Titrksöıü ) 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai l'vJuavrnet Vekaltlinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? • 

Göı ünü~ : Uerı ak 

Renk Renksiz 

Kaleviyel : ( 1CO sın1 suyn saılolunun N 10 1 kı 
ınıkdarı ) 0.2 sın3 

Mecmu scrtlık derecesi ( Fı ansız ) 1.5 
Uzvi ınaddeleı için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ .J ) .. 0.0033 gr. ı 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

l Koku : Kokusuı 

Tadı : Lali! 
: Mutedil Teamül 

Nitrat ( No 2 ) .. 0.00.JO 
(cl.33) Nitrit .. Yok 

Amonyak .. Yok 
Fennin en son usullerine riayet eden k kaynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Or<dan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını rru
hafaza ederek ve hiç bir suretle el drğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı etliği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
ııılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da raya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 151 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA fŞÇEN 
7967 117 Belediye karşısında 

/ , 

T ar; 
1 " .. .... 

369 

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

or. Muzaffer lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted •r. 

kur tarlanın 11 Maı t 938 tarih ve Cu 
ma günü mahallinde tetkiki :cra kı· 
lınacağındmı bir alaka iddia edtn 
varsa yedinde mevcut vesaik ile 

l i likte dA< n l tapu müdürlüğüne ve 
' tahkikat gününe mahallinde Lulu

narak gelecek memura müracat ey· 
lemeleri ilan olunur. 8982 

1 Mart 1938 

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

TÜRKSÖZÜ 

l~_atbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabil irsiııiz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis · bir cild içinde 

eseriniz dah:ı kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizı gü

zelle;,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Tiirk
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefıs 

t LAN 
• 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C t L D 
* 

GAZETE 

bir cild, "ı kli ve zaıil 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözündc ya· 
pılır. 

Re~ıııi eurak, ced
veller, deflerler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türr.sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

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

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclleşeker licarelh an esine giderek zarif, sa~km, ueuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en 
0

ekonomik, en ucuz 

Alacağınız a iZ a Al R K ll kömürüd~ t ıza e e-

şeker ticarethanesinde bulac;.ksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin islih· 
lakini arttıı uıış ve hem de müstefid 

olacaksınıı. Odun kömürü arlık aranılmamağa nıahkünıdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
30 8879 

------------~--------~~~~--~~----------~~--. 1 
Halkımızın nazarı 

dikkatine: 
Albayrak Mustafa Nezih müesse~esinin tıü 

yük bir ilina ıle Adanamız için hazırlayıp g3oderdiği harman çayları 
mız gelmiştir. Daima halkımıza ,.n nefis bir çay içirmek fırs,tını verdi· 
ğindt>n dolayı mÜ<"Ssesemiz gurur duyar . 
Hiç şüplı~siz nefaset ve zerafelinin bütün inceliklerinı bu ~aydan bula 

cak.sınız. Bundan sonra en müşkilp~!end aileler bile { Qh çok 
şükür bir çay içebildim) diyeceklerdir. Ve 

bundan böyle fena çaylarla asabınızı bozmıy~c·ksırıı7.. Size sıLhaıinizi ka· 
I zandıracak o!an bu çayı mutlaka bir defa o:wıı alınız. ı 

1 

Umu mi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 

bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeytunyağlarımız geldi.Bundan ~cnra frna pğlnla miJeleıinizi ve sabunlaıı) 

a da saçlarınızı dökmiyecek ve c.:il<llerinizi bozmıyacaksınız, " Ay-
valık "sabunları ve yağları her hususta s•hhatinizin koru) ucusu-

dur. Hilesiz, ucuzdur· 8931 14-15 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


