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Mürakabe heyeti bugünlerde Cenev
reden ~Hataya hareket edecekdir 

OUzeıc Antekyadanl' gör Un Uf 
-ıı:ı~c· .... "\- . .. 'I • . "" ··. 

Cenevrede il 
Seçim kontrol heyetinde 

Yunan ve 
murahhasları 

Yugoslav 
bulunacak 

Halayın seçim nizamnamesi 
baştan başa tadil edilmiştir 

Cenevre: 21 (Radyo) - Hatay intihabat komitesi 
mesaisini bitirmiş bulunuyor. Hatay seçim nizamnamesi 
baştan başa ve TOrkiyenin ileri s ürdOllü t eze göre tadil 
edilmiştir. Yeni niza mname 94 maddeden ibare ttir. 
Halayda serbest reyiama 15 nisa nda başllinacaktır. 
Yirmi kadar Milletler C emiyeti mu rakibi bugünlerde 
Hataya hareket edeceklerdir. Türkiyenin talebi 

iizerine bu heyet içinde Yunan ve Yugoslav murakip• 
leri de bulu nacaktı r. Ha ta y i nt i hab ı büyük bi r se rbesti 
içinde o lacaktır. Bütü n unsu rla r d il ed illine rey ver
mekte serbest o la caklard ır. 

Antakyada 
Resmi makamlar çapulcu 

unsurlarla teşrikimesai 
etmekte devam ediyor 

Hatay intihabatında propaganda 
için Araplardan para toplanıyor 
Antakya ; 21 (Hususi Muhabirimizden) - ls kende

runda yakında yapılacak intihabatta Türklere karşı 
cephe alacak olan Türk düşmanı unsurların intihabatı 
kazanmaları için bütün Suriyede olduğu gibi Lazkiyede 
de iane toplanmas ı takarrür etm işti r . Bu ianeye ilk 
olarak memurların aylıkla r ından kes ilecei< yiizde bir 
m ıktar ile başlayacakt ır. Antakya da hüku met kanallı 
içinde, nahiye müdürl e rinden bi risi b'aş ına birçok köy· 
lüleri toplaya ra k bunları i ttihad ı anasır cemiyet ine dza 
yazd ırmak iç in evvela iknaa ullraş mış ve mu vaffak ola
mayınca kendilerini tehd ide başlam ış t ı r . Bu iyice 
gösteriyor ki, hükO me t makamları da çapulcuların g it · 
t ilj i yolu ta kip ed iyor. 

CEBELiDURüz 
iSTiKLAL iSTiYOR 

Dürzü büyükleri Fransız müşahi
dine arzularını anlattılar 

Şam : 21 ( Hu•"Jel muhabirimizden ] - C•bell DUrUzun le 
llklAI lsteOI körletıımı, deOlldlr. Bu •lddelll arzu zaman za. 
nıan kendini hissettirmektedir. 

Geçenlerde Cebell DUruzu 
. . 
·-';,6 

isviçrede 
m anevralar 

Roma buna 
sinirleniyor 

Londra 21 (Radyo)- Royter mu· 
habiri bildiriyor: 

ve 

~ 

--·~~-,, 

Anadolu Ajansı 

isviçrede askeri manavralar yapıl j 
maktadır. lsviçre hükQmeti, milli mü 
dafaasına modern bir şekil vermiş· 

Bankacılarımızın Londra seyahati 
ve vergi tenzillerine dair 

tefsirlerin katiyen aslı yoktur tir, 
Roma: 21 (Radyo) · lsviçre ordu 

' sunun yakında italya hududunda 
manevralar yapacallı haberi:burada 
hayretle karşıl.tnmaktadır. Çünkü 
bu, İtalyanın lsviçre hakk:nda fena 
bir fikir besledilli demektir, halbuki 
Roma lılikOmeti böyle bir şeyi asla 
düşünmemektedır. Binanaleyh Roma 
hududundaki bu manavralardan mü l .teessir olacaktir. 

1lngilterede kabine 
buhranı ihtimali 
şimdilik mevcut 

değildir 

Londra : 21 (Radyo) - Muha 

fazakir larla muhalif parti lider leri 
A vrupa siyaseti ve umumi ahvald a

ki fikir ayrılıkhrınr, binnetice iza le 
etmişlerdir. S iyasi mabafile göre, a r 
tık lngilterede bir kabine buhranı 
ibtimalı şi mdilik mevcut değildir. 

Yeni bir rekor 

Bertin : 21 (Radyo~ - Alınan 
fabrikalarında yapılan ik i motorlu 

bir deııiz tayyaı esi saat te 321 ki. 

lometrel ık sür'at ya parak yeni bir 

rekor t esis e tm iştir. 
Bay G öring bu münasebetle 

fab rika d irektörüne bi r teşekkür 
te lg rafı göndermişti r . 

~5 

Adkara : 21 [ A. A. ] - lngilterede ou!unan Bankacılarımızın yap- ( 
makta oldukları)emaslar ve bunlara iltihak etmek üzere gönderilen Maliye 
Vekaleti nakit işleri UmumlMüdürünün hareketi münasebetile fstaPbul ga
zeıelerinde_neşrolunan havadisler ve ifade olunan rakamlar hakikate uy
mamaktadır. Yıne İstanbul gdzetelerinde veı ısi tenziline ait çıkan havadıs · 
)er de bu cümledendir. Her şeyin olduğu g:bi zamanında efkarı umumiyeye 
arzını şiar edinen lıukiıınetimiz bu neşriy a tın tashihine Anadolu Ajansını 

memur eylemiştir . 

Viyanada intihar epidemisi? • 

Viyananın işgalinden sonra 

Canlarına kıyanlar 

Karısı ve oğlu ile beraber nasıl öldü? 
MARUF BiR ENDÜSTRIEL, KIZINA : 

" Al şu tabancayı ve öldür 
beni ! demiş, genç kız da 
babasının istediğini yapmış!? .. 
Alman kıteallarının Avuaturyayı ı,gAll Uzerlne, Viyana ve 

dlOer Avu•turya ••hlrlerlnde bir takım intiharların vuk1.1a gel
dliilnl yazmı,tlk. HattA Muekova radyosunun verdlOI bir ha
bere göre l•Oaldan eonre :Avueluryada 600 intihar hadisesi 
eayılmı,tır. intihar edenlerln arasında yUksek • ahslyetler de 
bulunmaktadır. Prolesllrler, maruf avukatlar, bllhesea eski 
ba,vakll~muavlnl blnbafı Fay gibi Son gelen Avrupa gazeteleri 
bu korkunç saliiın hakkında ,u telsllAtı vermektedir: 

• Viyana - Dört gUndenberl bizzat viyana gazeteleri bile 
bittabi sebebini yazmadan bir çok: hava gazı ve rövelverle 
intihar vakaıı ı vaber vermektedir . 

BugUngU lletede Uç marul doktor, b i r çok avukat, devlet. 
m emuru ve karısı ve ooıu ile berabeı- intihar eden marul bin· 
ba,ı Fey:vardır. 

kalbine da~anıış ve a leş ederek ken
d isi de ölmüştür. 

B, Re:nHinger is ti klal larafıarla
ı ının ve v~ tanpeı verler ıe~ki!atın n 
başiıca hamisi ve maddeten yardım· 
cısı idi . 

:ı:lyareı eden Fransız Hariciye 
llncUmenl Azeeından Mebus 
Lagart oradJ Dünü biiyükleril e gö
tüşmüştür. Ha bar verild illine göre 
Dürzü büyükleri, Cebeli Düruzun 
Suriyeye ilhaka taraftar olmad ıklarını 
ve Cebelidürüze İskenderun Sanca
ğın~ verilen istiklal g ibi bir idare 
Şekli verilm~sini istemişlerdir. 

Kamutayda Terueldekl harap blnalar~arasındııldolafan" hUkOmeıçl~r sker ler 

lfot ı ralardadır ki, B nb•şı Fey 
!934 de Naziler lıırö fından y " pılrn 
, e il; şvekil Dolf-s' un canına mal o· 
lon hül-iııııct~ d a ı besiernasmda ba ş· 

vek ı l mu ~vini idi. O nm ~n N ıo ~y onel 
-- sosyalist ler l<endis ni başvekalet 

binasında hapselmişlerdi. Mahpus bu · 
lunduğu odanın balkonund•n Naziler
le pazarlığa girişmiş ve evvelce tev
kif edilmiş olan bir kaç Nazinin ser· 
best bırakılması hususunda müdaha· 
•ede bulunmuştu . 

Kendisi bilhassa (ana vatanın mü· 
dafaası) cemiyetinin reisi olmuştu. 

Son zamanlarda ise (Tuna seyrüsefain) 
sosyetesinin intihabı hakkındaki resmi 
beyanata göre, Binbaşı~Fey ölmeden 
evvel.karısını ve on dokuz yaşında 

bulunan oğlunu o!diirmiiş ve sonra 
kendisi de iııtıha r tlmiştir. Güya bı 

raktığı bir mektupta Dolfusa karşı 

yapılan suikasdı kendisinın ithaııı:et· 
tiğini itiraf etmekte ve bu ırüııahın · 
dan duyduğu vicdan azabı yüzünden 
ölmeye karar verdij!'ini ilave elmişli. 

Rund on ba~ka intihar ed ~ nler lis
tesi nde maruf ekonomist Fr. Kuhn
vald de vardır. Bu zat seipel den, 
Şuşninge gelinciye kadar bütün Avus
turya başvekillerinin en değerli mü. 
şaviri olmuştur. Kendisi Yahudi idi. 

Söylcndij!'in~ göre Cebeli Dü· 
ruılular Suriyenin idaresi altında ya
Ş•nıağa asla katl anmıyacaklardır. Ar· 
Zulan tahakkuk etmedij!'i takdirde 
k.endilerini kuvvetle müdafaa hareke· 
~ne geçeceklerdir. Suriye Dahiliye 
haat~ı~ının . ıreçenki Cebeli Düruz seya· 
ten ıstenılen neticeyi temi n elmek
V .ç?k uzak ka l mıştır . Dahiliye 
;zır.' ancak bir kaç kişişiyi ikna 

e ebılmekten ilrri gi d ememiştir. 

Bazı kanun layihaları 
ka bul ed ı ldi 

Ankara : 21 (Radyo) - Ka · 

mutzy tıugün askeri ve mülki te. 

kaüt kanununun kırk sekizinci ma dde 

sinin dtğİştirılmesinr, devlet mües

srsele ı ile i ürkler veya Türk ser· 

mayesile müteşekkil şirket ler t ara · 

fından sat ın alınan buha rlı gemile r 

le memlekette yapılan rnü masilleri 

için getirilecek eşyanın g ümrük res 

minden ist isnasına ait kanunlar ka 
bul ed i lm i şti r. 

M·ı Çinliler mevzii 
1 li küme maçları zaferler kazanıyor 
Aııkara : ~ ! [ T el• fonla J -

Bu haftaki Milli küme maçlannda 

Ankarada Muhafız Gücü lzmir Üç 
J ku 1 - 2; Harbiye Yurdu O 3; 
stanbulda Güneş Gala tasara} l 0 - 7 
Yenmiş lerdir. 

• 

Şangbay : 21 (Radyo) - Sarıne 
bir sınırında bugün çok şiddetli mu 
harebeler oldu. Diişmanlar Çin müf· 

rezeleri tarafından imha edildi. iki 

Japon kolu d a tamamen bozguna 

uğramımıştır. 

F ranko nihai zaferi 
kazanacağa benziyor 
Londrada dün yirmi bin kişi 

Frankonun hareketini protesto etti 

'' arselon hükQ etine 
silah yardımı yapılma!ıdır, 

Barselon: 21 (Radyo)- Dün bü· 1 
tün ırün allag ila önünde cebri muhare 
beler olmuştur. Bu mınt akad a Frank , 
sistlerin hücumleri hükiım et kuvvetle 
ri tarafınd an durdurulmuştur. Düşman 
tayyareleri daha üç kasabayı bombar 
dum an etmişle rd ir. 

Lond ra: 21 (Radyo)- 20 binden 
faıla tezahüratcı Barşelon bombardu 

ma nını ve ademi ınüdalıelı• projesini 
protesto et mişti r . Bunlar hükametci 
lere sila h ve mü himmat verilmesini 
ve hücümünden yardım edi lmesini is 
!emişlerdir . 

Londra: 21 (Radyo)- Siyasi mu 
ha filler ispanyada Frankonun nihai 
zaferin·n bu haftal ar içinde tahakkuk 
ed eceği kanaatıdandır. 

Binbaşı Fcy'ın olüm haberi henüz 
efkarıumumiyeyi işgal etmekte oldugu 
bir sı rada diğer bir intihar h<l beri 
daha çıkmıştır, 

Maruf ve büyiik senayi lideı )erinden 
B. Reintlinger bulunduğu Terin Nazi· 
!eri tarafından kötü muamele ğôrdük· 
ten sonra evir e dönmüş ve derhal 
k ızına bir rüvelver uzatarak· • 

- Madem ki, hür ve layik bir 
surette yaşamak hakkından mahrum 
edilmek isteniyaruz. Öldür beni! 

Bu sözler üzerine genç k ız tered · 
düt etmeden rüvelveri almış ve baba
sının üzerine ateş etm iş tir. Babasının 

yık ıldığını ğördükten sonra tabancayı 

!nsbruckda de profesör Bayer ile 
km kendi kendilerini öldürmüşlerdir. 

------

---.......· 
~· ~ --

4 
./ -
1. 

Pazar gUnkU yarı,ıarda blrln
clllOI kazananlardan Hanefi 

Yazısı lçerde 
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Alman 
Anşlusun Askeri neticeleri: 

ve italyan ordularının 
Brennerde bi leşmeleri 

lhıcalb>~ırO~trü 
• 

ŞiMALi AFRiKA YI 
Topıak Bayramı jPehlivan güreşleri Eski Sıhhat Müdürü 

dün kutlandı Çolc kalabalık oldu Hüsnüyü vuran 

Her sene 21 Martla yapılmakta 
olan "foprak bayramı. dün şehrimiz 
ziraat okulu bahçesinde töreole kut 
lanmıştır. Merasime okullar, halk ve 
memurin iştirak etmi~tir. 

Pazar günii yapılan pehlivan gü 
reşlerini seyriçin\ gelen halkın mik
darını havanın müsait olması bir kat 
daha artırmış, daha vakit gelmeden 
stadın kapısı şimdiye kadar görülme 
miş bir halk kalabalığı ile dolmuştur. 
Saı.t 11 de başlıyan müsabakalar 
saat 18 e kadar devam etti neticede 
ayak güreşinde birinciliği kadı köy
lü Çeçer., orta güreş birinciliğini kü 
tüklüJen Fılik, baş güreş birinciliği 
ni de Kadı köylü Remzi, Hinn•pliden 
Hanefi, Eğri 'ağaçtan Hacı ibiş ka
zanmışlardır. Müsabakayı kazanan
lara ayrıca para mükafatı da veril' 

Belli değil · 

T ehdid altına sokmaktadır Zan altına alınan fabri
katorla oğlu beraet etti 

İtalya ve Almanyanın harp sahasını -
SPOR Avrupadan Şimali Afrikaya nakletme 

sı çok muhtemeldir . Çüııkü zafer 

daha kolaydır 
Gençler maçı 

Valimizin ve komutarLnının da 
hazır bulunduğu bu törendr, ziraat· 
çiler tarafından bugünün mevzuu et
rafında gözel sözler söylemişti:. Top 1 

rak bayramı münasebetile dün Zira 

Bundan bir yıl evvel şehrimiz 
eski Sıhhat Müdürü Hüsııü Mııhid

dinin meçhul bir adam tarafından saat 
1 
kulesi yanında bıçaklandığı malılumdur. . . burada onun ıçın 

Avusturyanın ma 
ıuz kaldığı ve bir 
devleti bir kaç sa 
at içinde Avrupa 

'' Le Jurnal ,, gazetesinden 
haritasından silen .:.._ __ _ 

daı brnin vahim siyasi neticelui ola 
cağından şüı;he )Oktur . Fakat 1 u 
hadise a~krri sabada da lir çok 
bü)l'k tesirler yapacaktır. 

Fransızca 

mesafe lıalyan denizaltı kuvvetleı i 
larafınd~n t•mamile değilse bile 
Celıelüıtarık, Tulon :veya Bizeret 
tarafıPdan gelrcek 1 aarı uzları duı -
durabilecek lıir~ştkilde kapatılabilir. 
Ve bu SLntle ıin ali Afıik?daki 

1934 de Viyanada vukua gelen 
frci hadiselerden sonra Musolininin 
bir müdafaa sevki tabiisi ile la~şi 
dat yapmak olduğu L u hudut üze· 
rinde işgali n.iite~kip Alman kıta

larının Brf'nner üzrrine vardığı za 
man ltalyan ve Alman ordularının 
dostluk ve samimiyet rabıtalarını 

izhar için laati elmiş oldukları söz
ler nazarı dikkati celbetmektrn uuk 

1 topraklarımız iizerıne yapacağı bir 
haıket için ltalyanm Lıbyada Rahat
ça tabşidat yapması nıiimkün olur. 

1 
kalmamıştır. 1 

Düne gt lince ye kadar Brtnntr 
bir mania sayılıyordu . Bugün ise ' 

Cenup ile Şimal arasında bir irti 
1 

bat kapısıdır. Ve bu, meşhur Berlin 
Roma mihveri için en themmiyttli 1 

bir noktadır. 
Almanya ile hal} a arasında 

gizli, a~leıi b'r ittifak yapılmış mı· 
dır ? Hiç şiipbe }ok ki , Bü) ük 
harpte a kadaşl.klaı ının hatıralarını 
daima ~akladığımız ltalyan ordusu 
ile Alman ordusu arasında böyle 
bir i ttifakın mevcudiyf ti ihtimalle. 
r·ni böyle bir tesirle derpiş ediyo 
ı uz. Çüıık Ü, a~keri ııı hada, frna sür 
prizlerle kar~ılıışıraırak için her şe 
yi nıuhl• md görmek lazımdır. 

ltalya ıle A lm~nı a arasrnda 
lö}1f aıkııi l:ir ittifık me\Cut ol 
duğuna göre, daha diin bir Lirindrn 
Avustur}a lopı; klan ile ayrılmış 

olan /t;.lpn v~ A'n en crculaıının 
Cı IJ tıl i 1.iı c'i;:rr<n orcup karşı 
kun ı t'rr i ı i re he' ar kolaylıkla 

l"'qtiıel ilıcı~i rrtıc'ara çıkar . 
Pıı ı "\': ı r 1 ;ı~wr<4b DLn Kır
< ırrc'rn Nicr lıcaı Fıan51z oıdurn 
p ı a ) alnız kalac; ktır . Çüı ıJ ü in. 
giltrrrnin kara ordum yoktur.Fakat 
hr psi l'u kadar değil . 

Evvelce çöl haıeketler için bü
yük bir mani teşkil ederdi. 1915 de 
Alman ve Tiirk orduları Süveyş 

iizcıine yaptıklaıı taarruzda l.u güç· 
liikleri yenemedikleri için muvaffak 
olamamışlardı Fakat bugün ordula
ı ın motörleşmesi ot,. mobiller ve 
tayyare ile nakliyat sayesinde vazi· 
yet tamamile cfeğişmi~lir. Ve bu su
ret le de Şimali Afrikada bir harp 
sahası, çok kıymetli manevra kolay
lıkları arzrden ve bazı Alm;;n askeri 
teoıisyrnleri, bilhassa general Lii 
dendorf'un n ., zaıı dikkatini cok cel 
betmiş ol ın muhtl'mel bir harp sa 
hası halini almaktadır. 

iki bin sene l.ıir aralıkla, bugiin 
hiz de a}nen Roma ile Kartaca ara 
sındaki voziyete düşmüş bulunuyo 
ruz. Bıc nner ı olile Almanya ve hal 
}anın Afı ik a}a gC'ndertcıği kuv· 
vetleri muhtemel lıii}ük lıir har 
bin siklet merkezini nasıl değiştire 
bileceği aşi~ ardır. Ccı.ıir ve Tunus 
takviye kıtaları göndertcr~i ytıde 
belki anevalar:can ) aı dını isli} e· 
c ktir. 

ş:nıdi müdafaa) a nı rcl ur oldu
~uıı ıız cq ht Dur.keıC,ut'dı n Nict:'e 
kadar değil Duı krrqucdtn Galıese 

' e~ü ~hr~izlıı ne,kiindolıa çok 
crnııbıına k.ıJaı u12maktadır. Böy 
lı 'ıklc Lü!ün mii.la aa sistemimiz 
d, ğişnıiş oluyor. Ve) ine bu s•ı· \le 
Akdeııi zde nıiidafaa edt ceı,iz. Cep· 
heler ar asın• giriyor. 

Pazaı günii Şehir Stadında , ld 
nıan Yurdu genç takımı ile Seyhan 

1 
genç takımı aı asında yapılan maç 
Lir devre oynanmıştır . Bu.ıa sebep 
pehlivan güreşlerinin olmasıdır. Bi 
rinci devre 0-2 idman Yurdunun 
lehinde idi. Bu maç öniimüzdeki haf 
ta ikmal edilecektir. 

Bisiklet koşuları 
Federasyonun tertibettigi Bisik 

Jet koşularına iki haftadanberi de 
vam tdilmektedir . Pazar güııü ya· 
pılan 25 kilometrelik ikinci koşu da 
geçen hafla olduğu gibi birinciliği 

idman YurJundan Salahaddin, ikin 
ciliği Torostan Ali, üçüncülüğü de 
Seyhandan Ktmal kazanmış 1aıdır . 

25 kilomelıe,37 dakikada kate
dilmi~tir . 

at mektebi ve demir köprü tarafla-
rı çok kalabalık olmuştur. 

KOL TOR ı,LERI 

Köy okuma odaları 

Köylüye köy işlerine ait bilgiler 
verildıği gibi, köylerde köy halkının: 1 

oku na ihtiyacını kar~ılamak üzere ! 
"Köy okuma odala.ı., kuıulmasına 1 

da karar verilmiş vL hazırlıklara baş 

miştir. 

Almanyadan ge
le~ leylek 

lanmıştır. . . .. .. 1 Çıftçi'erimizden Bay Gani sepici, 
Köy okuma odaları ıçın koyun incirlik civarındaki çiftliğinde ayağında 

en münasip .. b~.r ye~i t~~'.~ edilecek, ı aliminyomdan lıir halka takılı bir ley 
bu yerde buyuk bır kutuphane vu fek Lulmuş!ur. Halkanın üstünde Vo 
cüde getirilecektir. Kütüphanede bu I gelvarte _ Rossitten - Germa 
Junacak .:serler vekalet tarafından nia _ Refourl ibaresi yazılı Alman 
kararlaştırılaclklır. ~ütüphane gii· 1 yada Rossitten ınevkıinde kuşlar 
nün muayyen saatlerınde ve gecele üzeıinde tetkik ve müşahedelerle 
ri de açık bulunJurulacaktır. j u~raşan bir ilim enstitiisü t•rafın · 

dan takıldığı anlaşılan bu halka, 

HAYAT PAHALILIGI 
adresine iade edilecektir. 

Evkaf emlakinin icara J 

verilmesine başlanıyor 

Aileler arasında bir 1 Nisan 938dekıymetleri takdir 
edilecek olan evkafa ait bilumum 

anket YapıJacaktİr ' dükkanların icara verilmesioe baş. • ı ıanmıştır. 

Ankete . . "k d k ·ı 1 • 1 k BELEDiYE iŞLERi ıştıra e ece aı e erın ay ı 

kazancı yetmiş lirayı geçmiyecek 
Aııkara: 21 (Hu.usi Muhabiri· 

mizderı)-1-' ay at pahalılığiyle n ı üca 

dele}e bir fikir verebilek rakkamlar 
~ide etm~k ve dolayı~i1le hayat rn 
deksleıi \Ücuda g•lirmek ıçôn ait~ 
ler ansında ankft açmak usulüne 
ba;; vuıu'mu~tur. 1 k a1tkd, en kala 
Lalık şehır olma<ı İlıbarilc l.tanl.ıul 
da 300 aile a a~mda açılınışlı•. Is 
tanbuldan alınacak net cı>yl" göre 
ankete Tüıkiyenin Ankaıa, lzmir, 
Adanı gibi diğrr bazı bf.ıbalık şe
hirl~rinae de devam edilectk v~ lıü 

ilin bunlardan alına• netice bir nıü 
tehassıs komisyon tarafından t~sıııf 
edıf,cektir. 

lstanbulda ankete İştiıak ede· 
cek ailelekin l>üyük kısmını devlet 
s~nayii ve küçük sanayide çalışan 
işçiler ve kiiçük memurlar teşkil 

etHlektedir. 
U:numiydl ... , seçilen aile tipinde 

göz öııiin<le bulundurulan nokta ai 
le kazancının ayda 70 1 radan aşağı 
olmasıdır. Bugünkü hayat ı-ıahalılı
~ııdan en çok sıkıntı Çt krn aile tipi 
kazancı bu seviyeden aşağı olanlar. 
dan ilı ,ırel l•ıılundu~una göre hükil 
met ilk aJım la bu ailel.::ri sı~ıııtıdan 
kuı tarmaA-a k•rnr vermiştir. Hesap 
larda ailelerin vasJti eJ.rak dört 

-Gerisi dördilncü sahifede -

Bazı yerlerin haritaya 
göre tesbiti 

Şehir haritasına dahil edilmiytn 
eski istdsyon civan bağlar yolu üze 
rindeki üç fabrikanın durumunun tet 
kiki belediye fon memuı !arı tarafından 
bitirilmiştir. Bu etütler yakında ve 
kalete gönderilecek, ondandan son 
ra da ş hir haritasın• dahil edil•cck
tir. 

BAYT ARDA 

Tavuk hastalığı 
Kadirli kaza mcık•zi ve köyle· 

rinde tavuklarda çiçek hastalığı gö. 
rüldüğünden bu mıntakadan tavuk 
alım satımı meneJılıııi~tir. 

Şfmalf Atı ikasının maruz 
kaldığı tehdld r---~--------------------~----~------~----------------------------~ı 

Şark ve C•nubi Şnki hu.lutla 
ıınıızda lıir tar•fıan Maginol hattı 
cliger taraftan Alpler çok sağlam 
birer cep'.e teşkil etmektedir. Ve 
Lu cephelere kaışı yapılacak tcca· 
vüzlerin inkisarla neticdenec~ği he· 
men hemen kat,idir. 

Acaba bu mütalaa mütecavizi 
bu mukavemetlerden kurtulmak için 

lsviçre yı.hut Belçika iizrr.ndrn geçme 
ye sevketmiyecelc mı•lir? Söz düşmüş 

ktn söyliyelinı ki, lsviçıe ise şimdi ta· 
mamile Berlin - Roma kuvvetle· 
rile çevrilmiş bir vaziyete düşmüş 
tür . 

Fakat ne olur:.a olsun, düşman 
şurada veya burada topraklarını 
müdafaa edeceklere ra•tgelecektir. 

Bu suretle bütün Avrupa hudutları 
üzerinde zafer düşman için ~üph•ii veya 

hiç olmazsa çok uzun olac~ğa ben 
zİ} or. Hal bu ki ancak kısa harp 
ferden iyi neticeler alınabilir. 

Fakat lıir kere haritaya göz 
gezdirelim: Deıhal görülürki, Sicil-

Komşuşunuzuıı kızile r'şanlan-
mı~ınıt ölye mı? 
- Öyle fol:al arlık nişanlı der;:
liı ! 

- Anıaıı azizim çok isabet.., B"" 
o kızı l•nırım, ahlaksızın biridir. Ay
rıldığınıza ço~ eyi eltiniz! 

- Kendine gd y,ıhu , Sana ay
rıldım diyen yok, üç giindenberi aı -
tık evlcndık! 

+ 
Amele başı haylaz bir ameleye : 
- Bak şu adam . ., Hıç durmadan 

çalışıyor. Senin yaptığın işin iki ka-
tını .yapıyor, 

+ 
- Kınınla evlenmek ıçın ço~ 

gençsini1 Yirm i ya~ındasınız, halbuki 
kızım yirmi '"kiz yaşında. Şiz yirmi 
sekize ua.;lığınız zaıt.an evlenirseniz 
tamamdır. O zaman kızımla yaşta o-
lursunuz. 

+ 
- Doksan yaşında ike~. köyün 

en ihtiyarısın? 

- En ihtiyarı karımdır amma 
söylersem vay halime! 

+ 
Koca. yalağa girdiği vakit, karı-

G U• • • • VO d V 
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. 5 1• Bir gün g<nç kendisi ıle e' lenmi· u n 1 yeceğiııi söylendi 

sı hizmetçi kııla bağıra bağıra kaı•ga 

esiyordu. Zor, zor uyuyabildi. 
Sab1hleyin uyandıg ı vakit d>, ka

nsının ses;ni işi ili. Gene lıizmelçi ~ ı

ı ı karşı.ıno almış, bağ'ırıp çağıııyor

du ona şöyle seslendi: 
- Karıcığr.n, sövüp sayınağa ye

ni mi başhdın yoksa devam mı e· 
diyorrnıuz? 

+ 
Genç kadın, delikrn'ı kocasının 

kendisine eltiğ'i mu ~meleyi b•ycn'TI'.· 
J">rrlu: 

-- Mı, ah! dedi; bir defacık ol
sun, s ne;nadaki erkek yıldızlar gibi 
b •na s 'vgi l!'Öslersenl Meselii Pi yer 
Rişaıd Vılııı veya Coel Mak Krey 
gibi. .. 

Ko~ası, bu sistemi de cevapsız 
bırakmadı: 

- F.kat onların fılm~e karılarına 
sevgi göstermeleri için menşup olduk 
iarı şirketten aldıkları pHııcın hesa
bıııı bir b'lsen ! 

Kadın söyledi: 
- Hava ne fena! 
Erkek de söydi: 

Bılfıkis bundan ıyı hava cıl-

maz .. 
n'kbinsiniz! 
1-layır, nikbin değilim.. Pallo 

pardesü tüccarıyım 1 

+ 
Hırsız kapıyı maymuncukla açtı 

Merdive"leri çıktı, salona girdi. Ce
binaen çık rdı11 elektrik fenerini yak
tı .. ev s1h b ni e inde tabancasile kar 
~ısinda göı ünce ~aşı rdı: 

- l:ıen sizi s•ıyahatle biliyordum 
Ev salı bi güldü: 
- Seyahatte idim, fakat sızın 

misofır gel~ceğ;nizi ümid elliğim i
çin seyahallen çabuk döndüm. 

+ 
Gençle, evle mek ümidiyle hayli 

kur yuplı. 
Esasen kur yaplıgı erkek yalnız 

bu değild;, Aşağı yukarı karşına çı· 

kan her erkekle kur v •p ışlı . 

- Mazin beni düş udüriyor. 
- Kız başını salladı: 
- Beni de islikbnlin düşündü-

rüyor! 

Salamon bir ıuya gördii: 
Ölmüştü, ölüsünü taşıyorlardı. 

Tam allı kişi, tabnlu götüriiyor-
lardı . 

Salaman bunu görünce tabulun 
içinde doğruldu: 

- Bu ne kalabalık .. Beni taşısın 
lar diye altı kişiye para verilir mi? 
Tabuta dört tekerlek takın, bir ki\i 
çek sini 

iki serseri arasında: 
Nereden seliyorsun? 
- Hamamdan! 
- Hamamdan mı? Amma da 

yaptın yahu .. 
- Sorma birader, bu sabah so

kakta beş lira buldum. Anliyonya in
san sevinçle ne halettiğin i bilmiyor .• 
İşte, bende böyle bu sabah hamama 
gitmiştim. 

ya}ı, Tunu>lan ayıran seksen ıni! 1 ik ------------------ ---------------.-:-~..---

Bu işi yapmak zannı altında şehri 
ıniz fabrikatorlarınJan Mustafa Ak
dağ ve oğlu Osman Akdağ malı · 
kemeye sevkedilmişlerdi. 

Yapılan duruşmalar neticesinde 
bu iki kişinin fail olmadığı anlaşı· 
!arak birinci sulh ceza mahkemesi 
tarafından beratlarına karar veril· 
miştir. 

Şu hale göre, Hüsnü Muhiddini 
vuran adam henüz belli değildir. 

KUÇOK ZABITADA 

Bir kız yaralandı 

Kamil oğlu 11 yaşında Meh 
med adında birisi Mehmed kızı 9 
yaşında Zekiyeyi taşla yaralamış

tır . 

Bir genç bıçaklandı 
Timur oğlu Haydar bir kavga 

neticesinde Emin oğlu Hamzayı ağıl 
surette çakı ile yaraladığından suçlu 
tutulmuş ve adliyeye sevkedilmiş
tir . 

Bir bıçaklama daha 
Murad oğlu Ali, Arslan oğlu 

Rifatı bir hafta sonra tekrar mua· 
yenesiı.ı icalıettirecek derecede ça
kı ile } .ralamıştır. 

Dört kumar .:ı tutuldu 
lsa, Sabri, Mhmet, lbrahinı ad 

larındaki şahısler açıkta zarla kuma 
oynarlarken 36 kuruş paralarile bir 
Jikle cürmümeşhut halinde yakala 
narak adliyeyeteslim edilmişlerdir. 

Bir esrarcı yakalandı 

Sabıkalı esrarcılardan Ten.ur o 

lu Ali beş gram 50 santigram esraj' 
la yabl•naıak lırl..k•ı.ca ~"ı uı in 
amele yapılınışlır. 

YENi NEŞRiYAT 

Bu adJaki mecmuanın 3 üncü ! 

yısı çok nefis l.ıir tab ve güzel yazı 
!arla Jo1u bir h ıld! çı'< nıştır. Tav 
siye ed ri1. 

Çoc• k 
Çocuk rııecmuasının 78 inci 1a 

yısı geçen sayılardan daha güz. 
bir şekilde intişar etmiştir . Çocuk 
larımıza tavsiyede bulunurıız. 

21 M art 938 

Gök yiizü kapalı, hava rüzgi1 

En çok sıcak 18 santigrat deı ecı 
Geceleri en az sıcak 4 santigr 
dertce. 

Açık Teşekkür 

iki aylık hastalıktan sonra P. 
naya getirdiğim oğlum Turbanı ır 
davileri altına alan ve muvaffa~. 
yetle ameliyat yaparak kendi,; 
muhakkak bir ölümden kuıtarı 
Doktor Bay Muzaffer Lokm1n ' 
Bay F ehıniye alenen teşekkürlt11 

mio iblağını bir vecibe bilirim. 
9061 
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Osmanlı bankası imtiyazı 1 

mukavelesi temdit edildi ı P renses Şvartıs, gayri meşru 
cinsi münasebetlere karşı 

düşmanlarile şöhret bulan genç bir 
papazla scvi~iyordu, 

Genç papa~ın meşru olmayan 
münasebetlere karşı nefreti, bilhassa 
prensesle sevişmeğe başlarlıktan 

sonra büsbütün arttı. 
Papas, prenses Şvartsa olan sevgisi 

ni ilk defa prenseslik şatosunun saat 
kulesinde göstermişti . ilk sevginin 
izharından sonra prensese: 

- Kızım, demişti, git bir daha 
da bu günahı tekrarlama!. 

Fakat genç Papas bu sözleri o 
kadar tatlı söylemişti ki, prensesJ 
ona aynı kelimeleri söylemek imka· 
nını birçok defa verdi. 

Papas bir taraftan prensesle 
sevişirken, diğer taraftan da her 
pazar bu gibi gayri meşru sevişme· 
leı aleyhinde vaazlarda bulunurdu 
Çünkü prensesin şatosunun bulun· 
duğu köyde bu gayri meşı u sevişme 
ler bilhassa alıp yürümüştü .. Prense 
sin malikanesinde çalışan köylülerin 
ekserisi nikahsız olarak bir mttT's 
havalı yaşıyorlardı 

Bu köylülerden çoğunun da çok 
ları vardı,. Çocuklar köy mektebine 
geldikleri zaman hocalatı onlara 
ahlak fazilet dersleri verirlerdi. Ak 
şam olup da, bunlar, evlerine dön · 
dük'eri zaman annelerile babaları 
nın küfürlerini, dövüşlerini hayretle, 
seyrederler ve mektepte işittikleri 
şeylerle. C'Vlerinde gördükleri şeyler 
arasında büyük bir fark bulurlardı 

Genç papas, köydeki insanların 
bu halini gördukçe şiddetle müte 
sssir olurdu. Bu insanlara artık vaaz 
ve nasihat da kar etmrz olmuştu . 
Hatta prens.!sle . geçirdiği gecelerin 
sabahında, insanların ruhunu islah 
etmek arzusilc yanıp tutuştuğu an· 
lıuda, teker teker köylülerin evlerine 1 

gidecek onlara yaptığı şahsi ve hususi 
nasihatlar da artık beş :para etmi 
yardu. 

işin en kötüsü ona günah çıkart 
mak için artık gelende olmuyordu. j 
Ve bundan ılaha'.fenası, papas aıtık 
bu işten para da kazanmıyordu.. ı 

Sözün kısası köy ahlaksızlıktan 
kırılıyordu . Nertde ise gökten taş \ 
yağacaktı.. Her hangi bir k0ylünüıı 
önüne gelı n bir kadın •: 1 

Haydi pılını pırtını top!"- da ' 
l ıizc gidelim! demesi kafi ge l)'Or 

ıln ... ' Herhangi hir ınerasina. herhangi 
ı,ikiiha liizıım görmedtn, kız veya 1 

kadın lıohça~ını koltuğu 1itıııa !!kış 1 

tırdığı gibi rrk~ğin L ' ine giderdi 1 

Bu h~IJe eı tık umumileşmi?li. 1 

Bu gibi insanları öbür dünyada 
kimbilir ne biiyük cehennem azap· 
!arı bekliyordu! Talı i i bütün bunl.r 
pren'las Ş ıarts içi11 varid değildi: 
Çünkü 1 u alicenap kadın o kadar 1 

çok iyilik yapyor, o kadar çok 
sevap işliyorduki, muhakkak surette 
sevapları günahlarına ğalıp gelecek 
ti .. 

Genç papas bu meseleyi bazan 
prensesle de konuşurdu. Bir gün 
ona: 

- Bu işin nekı:dar üzücü olduğu 
nu ben kendimden biliyorum. dedi 
Prenses hazretleri bizim idaremiz 
her ne kadar çok kuvvetli ise de 
vücutlarımız ·ıı . k d k 1 aremız a ar mu a 
vemet gösteremiyor. Allah bizim 
bu zafımızı elbette ma .. zur gore· 
cektir. Fakat benim asıl u" "ld" .. zu uzum 
n 'kta bu değildir. ben bataklıkta 
yüzen bu kadar insanı kurtaramadı 
ğıma pek müteessifım ... Bizim hare. 
ketimizi kimse görmiyor, kimse bil 
miyar. Ya şu betbaht köylülerin 
haline baksana!.. Bütün köy adeta 
umumhaneye dönmüş .. 

~ Prenses yaşlı gözlerle papasın 
bu yanıic sözlerini dinledikten sonra:' 

- Haklısın sevgilim diye diye 

.~--------vez•n~~------

~ v. Hactııell< ~ ................ ... ' 

cevap verdi. Yeıden göğe kadar 
hakkın vır: Fakat elini kolunn bağ 

la yarak otuı man da doğru değil.. Ma 
den ki artık vaazlarını dinlemek 
için k i 1 i s e y e de gelmiyorlar, 

m a d e m k i günah çıkartmak 
için evine uğramıyorlar o taktirde 
senin onları ziyaret etmen icap ed 
yor.. Teker teker bütün köy evleri 
ni geztk hepsine ~}rı ayrı vaazlarda 
bulunacaksın!. 

Papas derin derin içini çekti .. 
Biraz düşündü . Soma ayağa kalka 
rak sevgilisini kucakladı. 

- Evet dedi, senin dediğini tat 
bir etmek icı:p edecek.. Göz göre 
göre bu kadar insanın bu büyük gü 
nah çirkefinde boğuloasına göz yu. 
mamayızl. Hemen yarından tezi yok 
bu işe başlamalıyım. 

Ertesi gün pazardı. Kapı kapı 
dolaşmak için bundan münasip gün 
de lamazdı. Bütün köylüler evlerin 
de idi. 

Köyün en fakirlerinden olan Vey 
vadenin evinden işe başlamağa ka · 
rar verdi. 

Veyvode masa başında oturuyor 
pipo içiyordu. karısı Petrove çorap 
örüyor, çocuklı;rı da yatakta yuvar· 
!anıyorlardı .. 

Papas içeri girince hepsi ayaga 
kalktılar.. Veyvode :papasa biricik 
sand.ılyesiııi ikram etti.. Kendisi de 
metresi Petrovanın yanına. mindere 
oturdu. 

Papas hiç bir mukaddtmeye 
lüzum görmeden çocukları odadan 
kovdu. Ve vaazıııa başladı. ı' 

- Allahın asi kulları bana ku 
lak verin, dedi. Siıde Allah korku 
su namına hiç lıir şey kalmamış .. 
Ar ve haya suyunu çekmiş .. Böyle 
nikahsız olarak yaşamaktan hiç u· 
tanınıyor musun ?. Dikkat ediniz : 
Şeytan, kudurmuş bir canavar gibi 
etrafınızda dolaşıyor, pençesine ge· 
çirecek av arıyor. 

Veyvoda piposundan bir nefes 
çekerek: 

Evet, dedi : 
- M•şru bir Pikahın Alldh in 

dinde ne kaJ.ır makhul bir ş•y ol 
dug:ıı,u . t.ıkJıı !'dem• Z>irı V<yvo le. 

- Ev. t, mukaddes l"der. 
- işte boyle Veyvod .. , sizd., 

Pd·ova nıkalıta keramet ol lugunu 
ıı. utınayınız 1 Bunun kudsiyetıni hd · 
tırılan çıkarmayınız 1 Böyle nıka hsız 
olarak y•şadığırnız müddetle Alld· 

Geri 
bir 

alınan 
karar 

Eski Royter muhabiri 
Viyanada kalacak 

Londra : 21 (Radyo) Viya· 
nad,rn gelen haberlere atfen Deyli 
Telgrafın verdiği malumata göre, 
hudut harici edilmesine karar veıi· 
len Viyana Royter muhabirinin Vi 
yanada ikametinde mahzur görül 
memiş ve eski karar geri alınmış

tır . 

Bulgar seçimi 

Sofya : 21 (Radyo) -
tamamile hükumet lehine 
almıştır. 

İntihap 
bir yol 

Bu hafta sonunda Sofyada da 
seçime başlanacaktır. Sofyad•n o 
tuz mebus çıkacaktır. 

Ankara halkevinde 
değerli bir konferans 
Ankara: 21 (Telefonla) - Anka· 

ra Halkevinde yarından (bugün) den 
itibaren lngiliz profesörlerinden Bay 
Stor döı t konferans verecektir. 
Konferanslar bütün halka açıktır. 

Davetiye yoktur. 

Ankara , 21 (Telefonla) Os ı· 
1 ınanlı bankası imtiyaz muka~elesi 

daha dört sene temdit edilmiştir. ı 

Avusturyadan Alman yaya. 
3000 kişi gönderildi 

Berlin : 21 (Radyo) - Viya· 
nadan buraya 3000 kisilik bir ka· 
Jile gelmiştir. Bunlara iş bulunacak 
tır . 

Alsaray sınema sında 

Bu akşam 8,45 de 

Jan Harlo-Mirnaloy - Vilyam l'avul 

gibi üç büyük ) ıldızııı ya~at tığı 

iki karılı koca 
Fev:Calade hissi ve ekll'nceli filmi 

takdim eder 

iLAVETEN : 

dünya haberleri 
TENZILA TLI M A. TiNE 

Çarşamba 2,30- Cezayir Batak
haneleri - iki kanlı koca 
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Büyük mükafatlı koşular 

C. H. P. Kayalılıağ Ocığının 10 Nisan 938 pazar günü Koşu saha · 
sında tertıbettiği Büyük mükafatlı İnsan, At , '.\ erkep 
koşularına hazırlanınız Kayit muamelatı için Ocak merkezine müracaat 
edilmesi . 9057 1 3 
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BiR RENK BiR GÜZZE.LLIK VE BiR ZERAFET ŞAHESERi 

Tan Sinemasında 
Bu akşam haşlıyor 

hın b:itün bütün g.ızabını ken Ji ti 

zrrinize çekecrğini:ıi hi•,; h~tıı ının 1 
gelirmiyor musunuz ? ,:. 

Veyvod!', yine piposundan bir 
nefe~ çekrrek : 1 

- ikisi arasında ne fark var, 
dedi ? 

Papas haşım kaşıdı. Ôksürdu, 
sonra : 

Veyvode, Veyvode dikkat 
et !. dedi. Böyle söyleme 1 Dilinin 
taş kesildiğini hissetmiyor musun? 

- Y oo .. Böyle bir şey hissetti· 
ğim yok. 

- Ahrette bütün bu yaptıkta 
rınızın fıtil fitil burnunuzdan gele· 
ceğini bilmiyor muıunuz ? Akibe· 
tinizi düşünerek lıen bile sizin için 
azap çekiyorum . 

·- Aldırma mukaddes peder . 
Dünyayı düşünmekten .ahirete vakit 
kalıyor mu ki ? 

Veyvode size yalvarırım 1 
Bu fena hayattan vazgeçinizl!. Ki· 
liseye gelerek nikah olunuz 1. Hem 
ben size ttnzilat da yaparım .. Ahi 
reli. ölümü hatırlayınız ! Bu fena, 
bu ahlaksız hayattan vazgeçecç~i 
nize ddir bdn3 söz verin . 

Bu sizin yaptığınız düpedüz her-

Sıncnıanın biıi Alınan digeri Fransız kı ·lelı kar }ı!d,zı 

ÇOK SEVD!GINIZ ÇOK BE'GENDIGiNIZ 
MARLENE DlETRICH CHARLES BOYER 

Niıı iık renkli şaheserleri. Arabistanın kızgın Çöllerinde başlıyan Vt" gine 
kızgın çöllerinde biten ateşli bir aşk manzumesile süslü 

( Allahın Bahçeleri ) 
Harikulade filmin ilk gösteril:nesi münasebetile Lütüıı sinema meraklıları 
Tan Sinemasına koşacak ve iki yaıatıcı Yıldızın sanat kudretlerinden 
fışkıran bir kabiliyetle temsil ettıkleri bu Çöl, ihtiras Şiir, A:k şaheserini 

merak ve heyecanla seyredt ccklcrdir 
Bütün gönülleıi biiyüliyen , Gözler için bulunmaz bir ziyaftt teşkil 

edecek bir fılm 
DiKKAT : 
Kalabalığa meydan vermemek için kişe erkenden açılacaktır. Yeılerin 

erken temin edilmesi rica olunur Localarınızı Telefonla ayırtıııız Tel No.266 

Pek yakında: FREDRIC MARCH, (Kraliçe Meri) Büyük tarihi filmde 
9049 ____________ ................................................. ...;~;.: ................ -

geleliktir .. Haydi Veyvode, düşün· 
1 S.. 1 me . oz ver .. 
Veyvode piposunu ağzından çı 

kardı. Papası elinden tutarak ku 

IJ~ııı : 

Bab~lık, dedi, hiç kendini 
yorma 1 Senin de benim de bu her· 
geleliktfn kurtul nağa niyetimiz yok. 
iyisi mi Las git ! Bu ahlak dersini 
prensese veı !. 

Büyük, küçiik her kesin memnuniyet ve takdirini kazanacak 

Bir sinema hadisesi - Muazzam iki şaheser 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

!-Günden güne dah~ kuvvetli, daha dehak.fır küçiik sevimli Yıldız 

ŞİRLEY TEMPLE 
Robert Young-Aliçe Faye 

ile beraber oynadığı son temsili 

( Şanghay'ın Yetimi) 

Çin Çin 
Şaheserınde Çince konuşacak çalgı çalıp şarkı söyliyerek Perestişkar . 

farının alkış ve takdirlerini toplayacaktır 
2- KOMİKLER MÜSABAKASI-Dünyanın en meşhur iki komiği karşı 
karşıya-STAN LOREL - OLIVER HARDlNlN en son ve en güzel 
filmleri-Bir buçuk saat mütemadi kahkaha-Ruhlara gıda verecek meş· 

hur Çığan Müzild-Eğlenee-Zevk dolu Türkı.e sözlü neş'e filmi 

( Çocuk Hırsızları ) 
Sinema: Tam saat 8,30 da başlar . Kişe her vakıt açıktır. 

Localarınızı luıfen teltfonla isteyiniz 

Dikkat: 
Sinemamızda 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
26 Mart Cumartesi Gündüz ve gece : AFACAN 
27 • Pazar • 11 : AŞK U \ UMAZ 
28 .. Pazartesi Akşam " : Samsan 

KOMEDi VE PiYESLERiNi TEMSiL EDECEKTiR 
Localarınızı ve numaralı yerleıinizi şimdiden telefonla ve bizzat 

temin ediniz 

Telefon 250 Asri 9050 

~---------.... -------------------------------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

---·~------

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
f.::;ırarn11ıne No : 7756 

( Dünden Artan ) 

1<s'i.11 etıııckle Lırr.lıer s vk va•akasıcıı h•ııısh•nc veya t•vkıfhanc ınü 
dürüno iııızalatdrak ilk kdrkoia iade ede·. 

Madde 247 - Mahpus veya mevkuf olınayıp da muhafaza altında 
s· vki lizımgelcn qh,s için de ~evk •anıka,ı tanzim ve buna mahsus def· 
tere kaydolunur. 

Madde 248 - Yaya olarak ıııuhafaza altında >evi edileceklerin ge· 
crleyin sevki yasaktır. 

Madde 249 Mahpus wya mevkuf bir kişi olsa bile tek jan 
darnıa refakaıııı la sevki yasak oLlu~u iibi korucu ve bckçile de sevki 
yasaktır . 

Mad ı~ 250 - Mulufaza altı·ıd3 sevkedılenler muhafizın azlığırıdan 
veya muhafızların ınü;anıabı yüzün len firar ed~rlersc muhafızları tertip 
edenlerle firara sebebiyet veren jandarmalar ceza kanunlarına göre ecza. 
laııdırılır. 

KISIM 
6 

Ja11dar11ıtı11111 as/teri ödeı·ı 

M3dde 251 - Yeni askerlerin silah altına çağrılma ve topl:ı.nmala 
ıına aid cedvellerin ihtiyar meclısine gönderilmesi ve teblıgat yapılması 

Jandarmanın vazifesidir. 
Madde 252 - A.kerlik Kanununa göre Jandarmalar yoklama kaçak 

larırı, bakayaları, kıt'a veya müessesel·rden firar edenlrri, izin veya hava~ı 
tedbili müddetini gPçiren1eri, saklıları aramak, elde etmek ve askerlik 
şubelerine teslimle mükelleftirler. 

Made 253 - Ellerinde büviv.•t c 'izdanı bulunmıyıp da askerlik ça 
içinde bulunanlar veya cüzdanları bulunup da askerlik hrn!lerine Vt'. yaş 

!arına nazaran ilk ve son yoklamalarını yaptırdıklarına ve emsali silah al· 
tına almış olanlardan askerlikleı ini ifa ettiklerin~ veya tecil olundııkla 
rına dair kayıt göstermiyenlerin bi ayeten lıir mahalle lıar~k~tlerine 
müsaade edilmiyeceği gibi bu gibilere vapur ve trenlerde yolculuk ha · 
!inde tesadüf eden jandarmalar haklarında tetkikat yapılmak üzere çıka· 
cakları iskele veya istasyonların askerlik şubelnine tulim ederler 

( Sonu Var ) 3308 



Hayat pahalılığı 
- lk nci sahifeden artsn -

beş nüfuslu olması ka\ıul edilmiştir. 
Anketin gayesi bu muhteli- aile 

!erin geçinme seviyesini y•kından 

görmek, neleıi ve ne mıktarı istih 
lak etıiklrrıni or'~ra çıkarmaktır. 

Bu anketlerin bir sene devam 
ettirilmesine çalışılacaktır. Karneler 
ay nıhayetinde ailtlerden toplana· 
cak ve yeni ay İçin başka bir kar 
ne verilecektir. 

Dolmuş karneler derhal işlne
cek ve be suretle sene nihayeti 
gelme,lrn bile, bu ailelerin geçinme 
sevıyeleri hakkında bir fikir elde 
etm•k mümkün olacaktır. 

Bir yerde hayatın pahalı olduğu, 
ancak kazanç ve masraf arasındaki 
muvaZeneden anlaşılabileğine göre 
aııket karnelerinde ehemmiyetle üze 
rinde durulau sualler bu tevazünü 
meydan 1 çıkaracaktır . Eşya fiatla 
riyl~, vasıtasız vergiler ve ücn tle 
rin te~kil rltiği muha~sala o ailenin 
ay ~onu vniretini gösterrcektir. 

Başka memlk~tlere göıe Türki. 
yenin hayat pahalılıgı veya ucuzlu
ğu da ayrı sevideki aileleıin aylık 

m •sı aflarının mukayr se>ile anlapla 
bıcektir. 

Merkezde bu anket işini iktisat 
vekaltlinin lonjünktür servisi takip 
et mektcdir. B. Şefık Bilgur'an ş,fi 

olduğu ve bir y~bancı profesöıünün 

de iştirnkile kuvvetlendirilmiş olan 
servis; son zamanlarda Lu anketle 
uğraşmaktadır. 

Servis diğer taraftan da aynı 
menu üzerinde diger mühim bir 
anketi~ •ıeticeleri üzerind~ çalışıyor 
Bir buçuk sme önce yüksek ziraat 
e nstitiisü talebelerinden bir kafi!e 
Anadoluyu dolaşar•k 380 köylü 
ailesi üzeıind~ etütler yagmıştı. Bu 
surdle Lir t.raftan şehirli işçinin 

bir taraftan da köylünün geçinme 
eml,·ksleriniıı tesbitin esaslı surette 
başlanmış olmahtadır. 

Mücerred olarak ve yalnız 'şya 
fiatlarına bakarak hayat seviyesi 

hakkında bir hükiim vermek müm · 
kün olmıyacağından Türkiyeye ge 
len ır. ütı bas~ıslar esaslı bir tetkik 
devresi geçirmeden Lir kanaat elde 
edememi~lndir . 

Başka memleketlerde höyle bir 
anket •Ücu la getirmek büyük bir 
masrafı göze almak demektir. Onun 
için, Lu is bir kaç senede bir ya
pılır . Halbuki bizim ~on ekonomi 
anketi UÜ}'ük bir f.dakarlıkla aşağı 
yukarı manaf>ız bir şekilde başa· 
rılınaktadır. 

lstaııbuldakı üç yüz ailenin :ş 
tirak ettiği anlcetin takibini ve dol 
durulması işirıi Üniversite iktisad 
fakiiltesinden 130 genç iizerine al· 
mı~lır. Ankarada açılacak ol~n an 
kelle de yükstk mektep ta le besin· 
den faydalanılacaktır 

Kızılay Balosu 

2 Nisan 938 cumatl si 
günü Halkevi salanı• .. da 
verilecektir 

9012 

I~- _.. 

1 
ÇOCUK HASTALI LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul saatıarı : Her gUn 1 
c. 15-tg -

Satılık makiı eler : 
Az kullanılmış bir biçer çeker 

Makkorınik markalı patozla, ::16 l!k 
Lir Makkornıik satılıktır. isteyenle. 
rin Nalbant har.ında kah\·eci Aıiye 

n.üıacaııtları. 9008 10 10 

(Tilrkıözü ) 
22 Mart 1938 

1 
Orta okul öğretmenler 
sınavına girme şartları Adana Borsası Muameleleri 

1:------------------------------------------------· 
1- Sınavda, altı sınıflı öğretmen 

oku'u mezunları doğrudan doğ•uya 

dört ve beş sınıflı öğretmen okulu 
mezunlaıı üç yıl meslekte İspekter 
raporlarile muvaffak oldukları tak· 
tirde kabul edilirler. 

2 - Meslekten ayrılmış fakat 
mesleke avdetlerinde bir mahzur ol 
mıyan isteklilerde şimdiki çalıştıkları 
yeri yerin Kültür direk törlüğüoe ınü 
racaat ederek sınava girebilirler. 

CiN si 

t' AMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En çok 
A.. s. 

Satılan miktar 

Kilo 

En az 

~l<.apımalı ~p=a-m~u""'k~=- ~ ~ ~ ======~~=-• 

l:'iyasa partatı • 26 -27,50 
Piyasa temizi ,. 2250 23,!ıO 

iane 1 --- ---------

iane 2 1 
Ekspres -----
-Klev·7~-n~t------l - ---- -----•--·--------1 

YAPA Cı 

Kömür 
• 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic !!: ethanesine giderek zarif, sağ-lam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Sına günleri 

Türkçe grubu 15 Hazira'l çarşamba 
Tarih ve cografye 16 " perşembe 
Riyaziye 17 " cuma 

2 mukabilinde edineceğiniz maldız 
Lira sayesinde ınutfağınızın ekonomisini 

,_,,,Be,..,y...,a_z ______ j----1----1-·------- ı temin edeceksiniz. Silah 
l-~..;;.;;;-------!.-----Cl-----.!L---------1 _ M it d yakmak için en ekonomik, en ucuz 

Ekspres -- ç 
1 1 

T ---------· 1 Alacagınız a iZ a kömüriide Ali Rıza Kelle 
Fen bilgisi ve biyolojı 18 cumartesi 
günlerinde yapılacak. 

4 - Yazı'ı sınavlaıda muvaffak 
olanlar sözlü sınavlara alınRcaktır. 

l-/_-__ -!--.,1a,...n.:,e~,,.,..,~~---ı----- --------- şeker licaıethanesinde bulacaksınız .. Yerli "Yemlik,. 
" "Tohumluk., 2.35 __ , Maden ko··mu .. ru .. kullanmakla hem milli bir cevherin latih 

:1 U B U B A T lakini arttırmış ve hem de müstdid 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. Sözlü sınavlar 17 Ağustosta Ankara Bujtday Kıbrıs -----

da yaı.ılacaktır. ----'''-'-~Y_e_rl_i _____ - _5_.2_5 ~--- -_-_-_-_--

5- Bu ş•rtlaıı haiz alanlann , _ __,. __ M_Pn-'-t-'-~rı-'-e°'----1 _
3 

_ -·
A r1.1d 

sağ'ık direktörlüAünden afınmış sağ 
" _ FaH.lya 

Irk raporlarile lıirlikte bir Jilekçe ile y,.;18 r 

3,50 __ 

kültür direktörlüği'ne müracaat et -De-li'_c_e ______ - - - ·-----
--,,.,.--- ,----- - - --

------- - --
-------·-

nıeleri lazınıdr . 9058 Kuş y•nıi 

1 .-~~· c_eır_~-n-~e-o~_u_m_u ____ ._ ı-------------ı------lı·- --------ı 
Ceyhan Belediyesinden: 

1- 19 r.umaralı Muradiye cad
desinde 325 metre urnnlukta kalker 

--ı---ı-----
~~~u~s~a~ın;...,_~--~~...ı...~~~~~ 

UN 

molozlariyle kaldırım ve yaya kal. 
1 j ~ört yı'.~ız ~~lih f __ 

:E ~ ı Dört yıldız Doğruluk 1 
dırım yapılacaktır . 1 "" - 1 

2 B . . k 'f (4993) ı· ~ c uç .. " - u ışın eşı tutarı 11a
1 

;ğ ~ ı~~imit ., ı·-----
48 kuruştur. -" " Dört yıldız Cumhuriyet ---, 

3 - ilk teminat 374 lira 51 ku. ~ ,_,., üç " " 1 _____ 
1 

ruştur. Simit .. __ __,ı;,._ ___ _..:;...,_ ________ 
1 

4- ihale 11 Nisan 938 pazartesi Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
günü saat 15 de Belediye salonund11 21 / 3 I 1938 iş Rankasından alınmıştır. 

!!-uıtd""I ~~ne açık eksiltme suretile yapılac3ktır . 
5- Eksiltmeye iştirak ed(cekle

rin,918 seııesiııe ait Ticaret OJası 

_H_a_z--ır--------.ı--5-=---04 l-"'Li"''":,--,------1-1-\ 96 
ı---------- - - -- -- Rayişmark 

M"yıs vadeli -_4_ ı_9_2_1 Frank ( Fransız ) -62305 loo 38 ' 
kayit makbuı.ı ile bu işi yapabile 

ceklerine dair ferıroi ehliyet vtsikası 
1 __ T_e_m_m_u_z-'-"----- :1 __ 4, __ 1 98 Sterlin ( ingiliz ) 

1 
__ H_ir_. t_ha_z_ır _____ .;1.__,4,_._

1

• 28 Dolar (Amerika) 78-IM 
ve ilk temi . ıatı hamil oldukları halde 
ihale gün ve saatında Ceyhanda Be. 
lediye salonunda hazır bulunmaları ,.. 
meşıutlur. 

Nevyork 1 8 76 Frank ( İsviçre ) --,-

-., 
6- Proje vr şartn2nıeyi görmek 

ve tafsilat almak isteyenler her gün 

Fen işlfıi büromuza müracaat ede 
bilir !:056 22-26- 30- 3 

TÜRKSÖZÜ 

Kozan Adliye encü
meni reisliğinden: 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 Gazetecilik\ 

1 LAN 
bir cild, reı, kli ve zaıil 1 
bir kapak bölgede an 1 

cak Türksözünde ya· ı 
pılır. ı 

• 

T A B 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz .. Tem iz-Kuvvetli 
48 8879 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
• 

- Nasıl mı ? • 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

Renksiz 
Kokusuz 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 1 O H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

~ litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( ~o 2 ) ,, 0.()(}lO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ., Yok 

Feıırıin en son usullerine riayet tdertk kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer ılöşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi 'vsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hu~usi Kimyageıimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etliği Sıl>hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadrlen Gazozları da 1 ayaclelen Sulıırı gibi berrak , ~ıhhi, ne 

ıs, ltmiıdir. Daima Kayaclelen Gazozlarını tercih ediniz . 170 
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~er 
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Mahkenıemız kadrosundan bin 
kuı uş maaşlı iki Labıt katibi ve altı 

yüz lo.uruş m• a~lı bir piyade müba
şiri r:isan ayında bedel verertk ııske 
re gidrcrklerinden l unların ) erle· 
rinr almakta oldukları maaşlar n üç 
le ikisi uzt'findeıı ücret verilmr k 
sureıile a' d, ilerine kadar altı ay 
ınüJdetle v;, z.frde "kal< l•n bu!un 
mak lizere iki zabıt katibi ve h:r 
piya<le n. übaşiıi almın,~ı tek.rıür 

etıııiş ol<luğundaıı talipler ar; ' ı;d• 
dökti!o nıakiı.esirdo n üsaLaka ya 
pılnıak üzere 2 nisan 938 cumaıtesi 
güı Ü Encümenimizde hazır Luluıı 
nıaları li zunu ilan o'uı ur. 9060 

Eserlerinizi Türk 

sezü matbaas•nda ba<. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cil.J içinde 

eseriniz daha kırm•t
lenecektir. 

Rermi eurak, ced
veller, deftnler, çekler, 
karneler, kağıt, zaıf, 

kartvizit ve bilumum 
tab İş 1 eriniz, en kısa 

bir zamanda en n•fis 
bir şeklide en zarif hu 

ı ufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

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

Kozan sulh hukuk nıah
kemesinden : 

Sayı - 37 
Kozanın Köprü başı uıcvkıiııde 

kain Kozanda tulıoildar Ali oğiu 
Fevzi Cumhuri)et nı;h lles'nden Ha- İ 
cı !,mail oğull~ı ından Ali, Mel.met 

1 

Yu.uf küçükleri 'lasisi Ali Biçer ve 
Sabit ve Adonada mütekaidirıi as
keriyedf'ıı Yasin ve nezdinde ~üçük 
İhsan ve diğ•r şniklerile hazinenin 
şa}'ian mutasarrıf bulundukları hudut 
ve e~Jafı sainsi dosı asında mevcut 
tapu >Urdlı ri'e resmi kaydında ve 
krokisir·de mazbut alt kısmında al 
tı dükkaa ve içerisinde cliğer müş 
tem il;; ı.nı havi 1200 lira kıymeti 
n.ukaddereli bir bab hanın 1 eyeti 
unıumiyesinin hissedarlar arasında 

taksimi kabil olmadığından ş uyu 
hükmen izalesi zımnında Kozan su ' lı 1 
hukuk mahkemesine hissedarlar j 
ta~afından açılan dava henüz intaç 1 

edılmeden sözü g•çen emvalin se·. 

ne 'erdrn Lerı h b n:~ızl.ğı ı Ü· 

• 

Kil' AP 
• 

Kütüphanenizi gü 

zelle:,tirnıek istiyorsa 

nız kitaplarınızı Türk
sözüniin mücellithane

sinde yaptırımı. Nefıs 

C 1 L D 
• 

GAZETE 
Tür .. sözü matbaa

sı "Türksöziindrn. baş

ka her boyda gazete, 

mecmua, tabeJer. 

2iindrn harap bir hale gtlmiş Vt' 

} ıkılımk üzere bulunduğundan Be 
leJi} • cc ııkılm sı kararlaşlırılıııış 
Lu'undu~uııdan bu hal n ise hisse· 
darların zaraı !arına nıucib olac•ğı 

göz önüne alınmış ve bu itıbarla 

mezku enin paraya çevrilmesine ka· 
rıır vrrilnıiş bulundu~undan !alış 

n.uameliitına ait masarif rr.ü~teriı e 
ait o!mak üzere taliplerin yüzde ye 
di buçuk pey akçasile birlikte açık 

artı• ına giirıü olan 16/Nisan/ 1938 
cumartesi günü saat onda Kozan 
sulh hukuk mahkemesine müracaat 
e' m lrri vt daha fazla malumat al
mak ve şaı inam.: ile krokiyi gör 
mek lstiyt nlcrin aıtırma gunune 
kadar her an için müracaat ve pey 
sürebilecekleri ve artırma gününde 
yüzde yetmiş :.ıeşi Lulmadığı tak 
di ' de ikinci artırmanın ılk aı lıı mayı 

t< 1 p t c!ı ıı c nbeş gün sonraya tesa 

Seyhan Defterdarlığın

dan: 
24 parça köhne halı açık artırma 

usulü ile satılacaktır . Umumunun 
muhammen bedeli (87) liradır . is
teklilerin yüzde 7 ,5 nisbetinde le 
minat akçusile 4 Nisan 938 pazar 
te~i giiuü s~aı on dörtte Defterdar
lıkta toplanan komisyona gı:lmeleri, 
görmek iotiyenlerin Milli Emlak ida
resine müracaatları . 

9043 17-22- 27-1 

Mevsim;n en neıih ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanınız ! .. 

9011 

düf eden 2/5/9_8 Pazartesi günü s~at 
onda yapılacağı ilan olunur. 

9059 

Malatya Bez ve iplik fabriri:ası Türk Anonim şirketi 
Adana M .!nsucat fabrikası direktörlü~ ünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 938 tuılıin· 
d~ıı itibaren kal-ıul ve lesbit edılen bez fiatları aşağıda !!'Östrrilmi~tir, Bu 
suretle satış yapm•kta olduğumuzu sayın n,iişterilerimize ilaıı ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre (ıatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler· 
de 0/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 3 

• 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 134 

• 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşıoında 

Umumi nefl'iyat müdüril 

Maoid Gaçlti 
Adana Türk~6ıü matbaası 
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