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ı Hatayda man < Habisler son 
da engi-

i zisyonu 
............... ...__,, ..-..-.. ......... --.. kozunu oynıyor 

Garo ortalığı karıştırdıktan 
sonra Parise sıvışıyor 

• 

Halk iftiraya uğramamak için, güneş 
battıktan sonra sokağa çıkamıyor 

Antakya : 26 (Hususi muhabi
tiıııizden) - Halayda Türklüğe karşı 
Yapılan suikastları açıkça yazdığı 
İçin •Yeni gün" gazetesinin de ka
Patıldığını dün bildirmiştim. 

Müstemlekeciler haksızlığı artık 
birşiar edinmiş vaziyettedirler. Te
lllamile Türk düşmanlarının idaresin

de bulunan Hatayda Türkler serbest 
Qezememektedir. Halk, bir iftiraya 
lJğramak korkusile bilhasse gecele· 
ti evlerinden çıkamamaktadırla . 

Güneş batar batmaz Antakya 
8okaklarında Türk '.ve Türk aleviler· 

den kimse kalmıyor. Herkes evleri
ne çekilmiş bulun..ıyor . 

Son günlerde Türk halk mümes-1 
silleride mahalli hükümet memurla· 
rının takibi altındadır. 

Antankya halkevinin etrafında 
mütemadiyen polisler dolaşmaktadır . 
Usebeciler ve ittihatılar intihaba 
kopmlo hazırlamakla meşğOI bulu• 
nuyorlar. 

Deleğe l.:iaro bu hafta içinde 
parise gidiyor . Sanıldığına göre, de 
lege intihap sonuna kadar Hataya 
dönmiyecektir. 

Şamda kabine buhranı 
aşvezirle Hariciye Vezirinin arası 

müthiş açıldı 

Vatani parti sarsılıyor 

Şam : 26 [ Husus1 muhabirimizden J - Resmen deOllse de 
"•klkatta, Surlyede bir kabine buhranı mevcuddur • Suriye 
••veziri ile Hariciye veziri Sadullah Cablrlnln arası mUthl• 
lirette açılmı,tır. Yatanı per
de bUyUk bir sarsıntı dev· 
••I geçirmektedir • 

Yeni kabinenin yine Başvezir 
tcnıil Mürdümün Başkanlığında ku. 

1tıılnıası muhtemeldir. Fakat Sadul 

•h Cabiri yeni kabineye dahil ol 
llıayacakbr. 

ihtilafın sebepleri hakkında muh

hli·f rivayetler varsa da en kuvvetli 
tıınal şudur : I 
Başvezir Cemil Mürdüm ile Su· 

iye Ali Komiseri Kont dö Martel 

I t~•ında muahedenin tatbikatı ve 
ttıkaJ devresi hakkında yapılan an

:ın~nı:ı parlamentonun içtimaında 
Cclıse verilmeşi mukarrerdir. Fa

at Başvezir , muahedenin Fransız 
arlarnentosunca tasdık edilmeden 

~el bu anlaşmanın Suriye Mecli· 
10e verilmesine taraftu değildir • 

atta ayın 19 uncu günü Humusda 
0Planrnası mukarrer bulunan Va· 

ani kongresin:n akdinden vazgeçi j 
tek bili müddet tecil edilmesi hep 
u ihtilaftan ileri gelmiştir. 
d Ye~i kabinenin şöyle teşekkül 
eceğı söyleniyor : 

UZAK ŞARKTA 

Japonlar 
ricatta 

Şanghay : 26 ( Radyo ) - Çin 

kuvvetleri , Japonların son taarru · 
zunu da akim bırakmıştır • Hirotin 

Şimalinde Loşengin Cenubunda Ja

ponlar ricate mecbur kalmışlardır . 

Düşman üç cephede de geri atıl
mıştır. Çin kuvvetleri ileri hareket. 

l.rine süratle devam etmektedirler. 
Sarı nehrin şimalinde Koketa ·, 

Çinliler tarafındaıı istirdad edilmiş· 
tir. Bu sıradaki daha bir bç cep. 

heyi Japonlar boşaltmaktadırlar. 

Kozanda yakala
nan şeyhler 

Cemil Mürdüm Başvekileti ve 

1 
'111 iktisat Vezaretini uhdesine 
acak, Hariciyeye Edman Humsi 
aliyey L"tf" ' . . e u 1 Haffar , Adliyeye 
aızı Zaruri, Milli Müdafaaya Maz· 
ar Arslan gelecektir D h"I" V 
·ı . d · a ı ıye e-
ll etme e kimin geleccğ· h .. 

ı Bir taraftan "Hu,, çeker
ken diğer taraftanda za

vallı köy kadınlarını 
kirletiyorlarmış 1 

eçhuldur . 
1 

enuz 

Yükseliş 
( °tl•fıs bir Rus hikıi)esı ) 

* 
Tehlike önünde 

Çekoslovakya 
* 

Günün vodvili 

Kozan: 26 {Hususi muhabirimiz
den) Kozanın eski kabasakal köyün · 
den Hrputlu Hasan oğlu Mahmut ve 
•l!'lıı Hasan adında iki kişi bir kaç 
köy erkej!'ini ve köy kadınını kandıra 
rak evlerinde gizli içtimalar yaparak 
•Hu• ç~kmekteler iken, bir köy deli 
kanlısının ihbarı üzerine jandarmalar 
tarafından 'yakalanmışlar ve derhal 
adliyeye sevk edilmişlerdir. 

Mahmut ve oğlu Hasanın aynı 
zamanda bu bizli toplantılarında ka
dınlJrlada gayrimeşru münasebette 
bulunduklarıda anlaşılmıştır. 

Roger Oaro 

-
Oğlan mı 

sun, kız 
istiyor 
mı? 

~ ..... ·····I 
a 

D 
~san oğlunun ilmi ilerledikçe 
tabiatla boy ölçüşmek husu
sundaki cesareti de artıyor . 

1 

Hiç bir suretle dokunulamıyacağını 
değişmiyeceğini zannettiğimiz tabiat 
kanunları insan zeka.sının karşısında 1 
boyun eymeğe mecbur oluyor. Mese 
IA hiç akla gelir mi idi ki, bir gün 
genç bir anne veya baba bir dokto
ra gidip te: 

- Doktor gebeyim, fakat bir 
oğlan isliyorum. 

Yahut ta: 
- Doktor karım gebe, fakat ço· 

çoğun kız olmasını temin edin! 
Dediği zaman bu dileklerinin 

gerçe> !eşmesi tıb için bir nezle le· 
davisi kaddr basit bir iş olacaktır! 

insan oğlu bu mucizeyi de yap. 
mıştır. 

Bir lngiliz doktoru Londra has· 
tahanelerinden birisin~ topladığı yüz 
gebe kadını keşfettiği hususi bir 
Tretmona tabi tutmuş ve dokuz ay 
dokuz gün sonra bu kadınlardan 

yetmiş beşi, daha evvel izhar ettik· 
!eri arzu ile cinsiyetlerini tesbit ettik· 
leri çocuğu dünyaya getirmiştir . Dok 
tora nazaran metodunun muvaffakiye· 
ti yüzde yüzdür. Yalnız geriye ka 
lan diğer yirmi beş kadın doktorun 
tavsiyelerini harfi harfine takip et· 
medikleri için istedikleri cinsiyette 
çocuk dünyaya getirememişlerdir . 

Bu Londra!ı doktorun keşfini 
bütün milletlerin alaka ile karşılıya
cağına hiç şüphe yoktur. Artık ma
ğazadan mendil ve çorap seçer gi
bi çocuğun cinsiyetini seçmek te 
imkAn dahiline girmiştir . Bu böyle 
olduktan sonra, en büyük endişeleri 
boğuşacak ve ölecek insan arayan 
devletlerin birer kanun neşrederek 
doğacak çocukların nisbetlerini tes 

bit edece~leri muhakkaktır. Mesel! 
l t 1 ı ı ı ı ~ u t urelle yazılabilir : 

Prağda 
Alman 
partisi 

harekette 

Avusturya mültecileri 
içinkomisyon kuruluyor 
Roma, mültecilere yardım etmiyecek 

Kabinede Alman 

ekseriyetinin temi * 
ni için çalışılıyor 

Prag: 26 (Radyo)- Al
man partisinin bu toplantı 
sında verllen karara 11ör11 
p111 ti yeniden mebus intiha 
bı yapılmasırıı istemekte- ı 
dir. hakiki hedefi Çekoslo· 
vakya kabinesinde Alman 
ekserl~atınl temin içindir i 
! Prag::26 (Radyo)- Sıh

hiye nazırı bu gUn istifa· 
sını vermı,t1r. 

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

Hitler bugün büyük bir 
nutuk verecek 

Führer Romayı Mayısta ziyaret ediyor 

:-----..... --------------------------------------------~ 
Viyanada 

dün 
1600 muhalif 

tevkif edildi 
=------------------------------------------~---------~ 

Londra : 26 (Radyo) - Avustur- . 
ya mülteci'erine ykrdım için beyne!· 1 
milel bir komisyon teşekkül edecek
tir .• . 

R"tıma : 26 (Radyo) - Amerika. 

nın Avustu rya mültecileri hakkında
ki yardım daveti burada iyi karşı• 

]anmadı. Roma hükümeti bu davete 
icabet etmiyecektir . 

Paris : 26 (Radyo) - Fransa 
hükumeti, Avustnrya müıtecilerinr 
yardım için Amerikanın toplayaceğı 

beynelmilel komisyon davetini iyi 
karşılamıştır . Hükumet bu davete 
müsait cevap verecektir. 

Berlin : 26 (Radyo) - Hitler 
Pazar günü [bugün] gençliğe • büyük 
bir nutuk söyliyeeektir. 

Roma : 26 (Radyo) - Hitler 
Mayıs iptid "sında Romayı ziyaret 
edecektir. 

Berlın : 26 (R;ıdyo) - Hitler 
1(, Nisanda yapılacak Plebist hakkın
da dün gece Alman milletine bir nu
tuk verm işt i r. 

Führer bu nutkunda ezcümle 
demıstir ki : 

lspanyol_mUltecllerl Fransa hududunda 

- Alman .kıtaları Avusturyada 
vahim karga şalıklara mani olmak için 
Avusturyaya girdi. Bütün Avusturya 
bizim kardeşimizdir. Şüphesiz Avus. 
turyadaki ~kardeşlerimizi akalliyetle
rin manasız gürültülerine karşı veka· 
ye etmek borcumuzdur. İspanyol harbinin son safhası Viyana : 26 (Radyo) - Burada 
1600 muhalif tevkif edilmişfir. 

Hükumetçiler ricatte Trablusta bir allın 
madeni bulundu 

Cumhuriyetçiler 
mühimmat terk 

Aragon: 26 {Radyo) - lsponya
dak i dahili harp artık kati safhaya 
dökülmüştür. 

Franko kıtaları saat 17 de bir 
kasabayı daha işgal ettiler. Bir saat 
sonra Faraden kasabası da keza iisi 
)erin eline geçmiştir. Dün öQ"ledcn 
sonra General Eginin kumandasındaki 
kıtalar cumhuriyetçilerin mukavetıni 
kırmıştır. Hükı1metçiler mütemadiyen 
rical etmektedirler, Ricat çok fecidir . 
Hükümetçilerin kaçın kolları bütün 
esleha ve mühimma tını bırakmışlar· 

dır. 

" Her karı koca üçte iki nisbetinde 
erkek çocuğa sahip olmağa mec· 
burdur. ,, 

Bu teşebbüs, devletlerin umumi 
politikalarına, milletlerin iht irasla
rına göre değişeceğinde de şüphe 
yoktur . 

Almanya, ltalya , Japonya gibi 
memleketlerde mecburi,' erkok ço
cuk doğum nisbeti her halde onda 
sekize kadar çıkacaktır . 

Diğer taraftan dünyada sayıları 
erkeklerden fazla olan kadınlar da 
tıbbın bu harikulade buluşundan 
çok faydalanacaklardır. 

Sayısı gittikçe azalmak sureti le 
bir kat daha nadideleşecek olan 
kadın, mühim:harp fabrikaları meya 
nına da gireceği için devletlerin 
üzerine titrediği harp endüstrisinin 
en değerli unsuru olacaktır. 

Dünyada [ ihtiyar kız] kalmıya· 
c k, belki de bir çok memleketler· 
de kadınlar için [ teaddüdüzevcat] 
kabul edilecek, modern ahlak bir 1 
kadının dört beş kocaya sahip ol
masını gayet tabii bulmağa başlı· 
yacaktır. 

birçok 
ederek 

silah ve 
kaçtılar 

Kahire : 26 (Radyo) - Trab

lus hududu civarında yapılan araş
tırmalar sonunda çok zengin bir 
altın madeni bulunmuştur. 

SOFY ADA SiY ASi 
NUMAYiŞLER 

Halk köse ivanof hükume
tinin çekilmesini istiyor 

TEVKiF AT YAPILDI 
Sofya: 26 (Telefonla)- Sofyadan aldıAım malOmata göre, 

Bulgarlstanda vaziyet çok karı,ıktır. DUn öAleden sonra eski 
ba, l(ekllln cenaze merasimi bittikten sonra binlerce halk Sofya 
sokaklarında nUmayı,ıer yapa 
rak Kösa lvanof hUkOmetl aley 
kinde sözler sarf etmı,ıer ve 
köse lvanof kabinesinin çekil· 
meslnl lstemı,ıerdlr. 

Yapılan nümayişlerde bir çok kim 
seler polis tarafından tevkif edilm:şı:r. 

Hükümet aleyhindeki bu tezahüratın 
pazar günü (bugiin) Sofya sancağın

da yapılacak mebus intihapları üze 
:rinde çok büyük tesiri görülecektir . 

Gorülüyor ki , Londralı doktorun 
bu keşfi dünyanın çehresini , cemi

yetin prensiplerini altüst edecek 
kadar mühimdir. ilmin en iyi, en 
hüsnüniyetli buluşlarını bile kötülü· 
ğün emrine vermekte gecikmiyen 
insanlar, bu yeni keşfi de kötülüğe 
vasıta yapacaklarsa - içimiz yJna 

yana - Londralı doktora yakın bir 
ölüm temenni ederiz. 

Köse lvanof 



Sahife : 2 

Tehlike önünde Çeko lo u' 
kadderatile baş başa mı kalacak ? ,.,_ ____________ __ 
Ç klere g6re, harbe , 

nın alacağı vaziyet 
ancak Londra

mani olacaktır 

Pragda Almanlarla anlaşmak husu 
nda kuvvetli bir cereyan git ikçe 

inkişaf etmektedir 

Peraı 21 [Jurnal gazeteaininin Çünkü bütün bunları pelcili 
hususi muhabiri yazıyor] - •lıte, bilmelcte ve Fraosanın Çekoslovak· 
Avrupanın bugün, yarın bir harbe yaya karıı ıöstere~ti sadakab ken· 
sahne ollMll çok muhtemel bulunan di için ne kadar pahalıya mal ola· 
bir lmmmdayım. Pnt tebriode mu· catw da anlamaktadır. Moskova. 
tat fuliyet hüldim IÜl'mektedir. dan da ancak, Fransa böyle bir fe-
&Halt• eekiıiaeen itibaren çalatkan dakirbta kattandıta takdirde Sov· 
ve abbatli erkekler, genç ve neş,•li yet Rusyamn da onu takibedeceti 
kadmlar qlerinioin ba11na k0tu hakkında ıarta muallak bir garanti. 

larla anlaşmak husunnde feda kar· 
Jıtm IOll derecaioe kadar çakma· 
lanın Çeklete nı&temadi,- • avsiye 
etmektedir. 

Diter taraftan Çekoslovakyada 
bulunan Almanlar, Sütlet parti·i 
Çek mebusın meclisinde daha faz 
la kuvvetlenmek için mütemadi bir 
mesai saı {etmektedir. 300 azadan 
mürekkep olan mebusan mecüinde 
bugün 45 Alman mebusu v11rdır. 
Südetler kendilerinden fimdiye le1' 
dar ayrı kallDIJ . olan t t Alman 
ıosyaliat 6 baristiyıa soqaliat ve S 
ciltçi mebu1UDU da ara~naa almak 
için utrafmaktadırlar. 

••• , 

Yeni Türk 
Tiyatrosu 

Bu akşam, Aşk Uyumaz 
piyeaiai opaaacak 

Şılumi.te hlıı •-Yeni Tn 
Tiyat•osu .. Afacan• temsiliai dün 
gece büyük bbr lhOYlff .. ıye e OJ;
nadı. 

Sanatkirf ar bu akşilm da .. Aık 
Uyumaz • ı oynayacaltltıfdar. Ya"" 
akfam • Sekizinci • yi oynayaiıak 
br . 

Programa .. Samson • piyoliaia 
ynine se:Cizinti konutmqtur. 

Dairelerde meıat saah 
Resmi dairelerde mesai saatı 

bir Niıırvlan itibaren sabah 8,30 
ela ~, akfam .17/JO da 
bitecektir. Ôile tatili bir liattır. 

j8'orsada alımt satım 

Ş~ bf.D11uda durrun vozi· 
yet devam etmehedir. l>ilnkü piya-
_,. •w• l h•I•... .,._,alona 
liİltlU J8 - 4C1JIO . • l*••tı 
25-27, piıasa .,temizi 2~-24,50, 
koza 5,50 - 60 ı1e yerlt çiliai de 
2/aQ-2,75 ku .. ş aramda aatıl~ 
tailw. 

•• 
ı ... ,._ı .. u 

sürek avı 
Avcdu dün gittiler 

111yor. alınmııtır. Bu yardım tahakkuk et 
Hiç birpy Çekin sin•rlerini se bile Sovyet Rusyanın bu günkü Mamafi bütiio bunlara ratmen 

hozamaz. Fakat buıün bütün çeh· İç vaziyetini11 kantddıtı, ,tpalacak bana kalırsa Çelcoılovakya yakın 

Şehrimiz Avcılık ve Abcabk Spor~ 
Kulübü bu hafta içiDde bir liirek 
avı tertibetmittir. Bu malcudla,dün 
Kulübün bitün ava azaları Kulüp 
öniinde toplanarak ötleden aonra 

DIS11Blet koşusu Bebeli mınblcuma hareket etmitler. 
il~_,__. dir . 

reler ıçık ve biUOn gözlerde derin bir seferberlikteki al'lrhk ve Kızıl bir zaman için tehdit altındı d~til· IWMJW t.rtip etliji .biıriklet 1 Avcılanmaz sürek avından bu k...... ltlnc6ti bugiU. ötle alqam döneceklerdir • Kafile çok bir end"ıtenin izleri açıkca görülü. ordunun ilerleyjıinde rasgtıleceti dir • y almz böyle bir bükme var· 
yor. mukavemetler hesaba katılacak olur· mak için ispanyadaki harbin alaca. den tınel lilat' da lqu aahMnda kalabalıktır. Kır g~zintiai maksadile 

,.aıcakbr. Mulfe 40 kilometre- bir çok Wk ela avalar~ iftirik et Avusturya bidialeri. Çekoelo· ıı Sovyat Rusyadan relecak yar il şekli dikkatle takibetmelt ltilm· 
vakya)'I büyiik bir heyecan ve en· dumo ancak hıva fuliyetlerine in dır. Bu neticenin Avrupa Vllifıetin· •• mittir. 
.-1:-eve dii•ürm:: ... .,,r. Bumin ırblc hilllr -1-J.: .. ~.::.lür. 
Ul9 ı - -. .. u o- ~-· 5v.ua de oynayacaja rol Çekc>llo\ir6yınan 
Çekoılovakya hemen her tarafından Çeklerin fikrine göre mbe mı· iatilcbiHui tirıiWt ~tir. 
Cermen çenberi ile sarılmış bulunu· ni olmak İÇİD -lntiltseain, Çek-. ,ı---.----..-------
yor. vakya bir tecavüze maruz kaldatl 

Aloıanyanm yaklqmadıl'I biri- takdirde Fransa ile beral.tt a. ... 
cik tarafta ise Çekoslovakyayı ilhak ket edecetini açıkça söylemek "" 
edilmit ve fır11t beklemekte olın fidir. Halbuki lngiltere Bwt•linini 
bir milyon Macar vardır. Alman fittikçe cesarel verecek Wr 
çenberinin ortasında bir yanmada almakta olan bayanatlanna Nacaran ....._en Hasan 
halinde kalan bu memleket bir harp giliz kabinesinin yeniden ka lf.. otlu Aliyi Wtacla iyi .cak 
whanda ancllk Romnya ile-, Ma hMlaada davena eden ---;ıJ deretede bı~~uç· 
.., ve Polonya huduıı... .,._.. rae-ıı. ı..-1 · ı. ·- ..ı..ıı..ı....... IW Yumurta aiuaaoa:;nde 
buluDaD bir dehliz v•11tuile temas· 

1 verilmişbakiki biç ~ir prlllti ynkhlr. ~-
l cı Mehmet cürmü meıbut halinde de~şiklik .,. 

ta bulunabilir. şte Çekoslovakyayı idare eden- ~P J -
yakalanarak adliyeyt sevk edilmiş --

........... : lerin gözleri önüne dikilea karanlık tir Tet'Wabnda bazı müıkilita ut 
Son bacliıelerlerle vuiyet çok tablo •. "Bunun için burada Südet me • Dün suçlu Hacı Mehmedin ikinci 1 rai1h191.ı.~~·le yum~\ '.~-

detitmlttir. Evvelce de diifülmekte Mlt!aİ üzerinde, bizzat# Almanlarla . .fneaW&--tttisad \'\:ki........, 
oldutu gibi Almanya Çekoslovakya- anla,.. bususıında bir cereyan :!~=~~~~::~: t6ar ~~ea -ıecirildiiini yazmış· 
dairi S6detler meselesini ele alama aitti~ bvvet bulmaktadır. .1 1_ Ha ·sb..a.& ..a;wd-:aı . . bit. r.lti az.-..e ımm uzadıya 

ven ere~ pı _,.._ 5vu cmmııtir. t tkik 1 k . bed t .... l"t dan Aftllbayayı ilhak etlnqtir. Ba Do.tça anl•fll\ll e o unın aca en ıw a ya. 
feci vaziyet içinde, bugün arbk yet· Son ıünlerde Viyanada görmüş plmış ve bu tadilat ŞGrayı Dev. 
miş beş milyon Alman ve sekiz ofdutum .-lihiyettar buı Alman ZABIT ADAı letçe tasdik olunmuıtur: Vekiller 
milyarı macarla çevrilmiı olan Çe· şahsiyetleri bana meseleyi ancak, Tehdit et-iı Heyetinde tasdikten sonra tatbik 

... mevkiine girecektir. koslovalcya yalnız bapna kendi ken Bohemyadalri Çek memurlannın 
d d-'-- ed · · -'- · • ti ı Ahmet oğlu garson Nazifın Ra· Yeni nizamnameye göre, yumur. ini mü lllllB emıyecetini Ç"0tt iyı sür a e A man memurlan ile datiş. ta kontrolü yalnız ve dotrudan 
bilyor. Çekler istiklallerini ancak tirilmesi halledecetini söylediler . mazan oğlu Muıtafaya bıçak teşhir d.J1rru"a fktilad Vekaletine baa.ı1 
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Mektep kitapları 

29 MAJn" 938 -
Gök yüzü kısmen bulutlu. Hava 
-~ • Odlc .. 2J .. .,,at 
~

Geceleıi en u taCal 3 santigrat 
derece. 

Nihayet yaka 
ele verdi 

Epice zamandınberi elle 
geçirdikleri ~im 1abanca ile 
jltlen ~· Alalll'•k, onları 
dit ile ırzlanna geçen Eski ha 
maball~nden Mehmet otlu 
Sabri -. lıkad.ıı Ramazan 
Hali! hakkın".la eslci istasyon k 
gohına wku bulan tiki.Yet üze 
tiddetl tecMıls alJDmış ve y 
.leQuak adliy., teslim edil • 
dW. 

Suc;lularm dün birinci aalb 

bakimlitince yapılan -·-dı-
aonr.a tevkiflerine brar vailmil 
Hapiabaneye göaderilmiftir. 

Maden suyu y 

Bir hafta veya_slalaa 
zamandanberi ~brimizde ...-,\ 
kaNbilat - de ., .... 
buhimrlacfltı yapılan 
anl•ıılmııhr· En miikte1nef 
suyu olan maden sulannm 
nelerde dahi bufunmadılı 

T lefon 

....___ d ·ı haf d filh k"k b • • · ı · ..:: s.ı b ettiti ve sopa ile de alta günde iyi va ı • usv-u.,.. yar nnı ı e mu aza e e ı a ı a u .gun ı en 11Ur111en u kontrolör memurları tarafından ya-
bil..ı_ cdLLle ç k ı le d · · b olacak derecede yaraladıiı fikiyet ra::r. t ..,. e os ova va an yarını eş, nalacakbr. Kontrolör adını •• .. mı· 

b. ç k d · ·ı 1 olundutundan suçlu bıçatile birlikte r. ...,. Kim yardım edeblllr? otuz ın e memurun etiştm · van biç bir memur bu i- karlflDI· "'*- · Al ı ı 1 yakalanarak adliyeye teslim edil· ı r-Küç• antant memleketlerinden meli ve yenne man arın getiri · 1 yacaktır. Bundan baJka evvelce ya. 

Ofis Türk buğdayını alikalan 
meseleleri kısa zamanda halled 

Yugoslavya ve Romanyadan ümi- meei istenmektedir ki, bu Çek dev· ı miştir. zife gören yumul1a kOlllİl)'ona litv 
di kesmek lazımdır. Çünkü Yugos leti için büyük bir masrafı mucip Belediye memuruna edilmiştir. Herice seVkedilen bozuk 
lavyanın Çeklere yardım edebilmesi olacaktır. Fakat her hald~ bir harp• hakaret eden adam yumurtalaran sanayide kulanaldıkla 
içi~ Almanya ya tecavüz eteı,Iİ li tan et.ha CicUZ ve içinde .1.. milyon 1 n anla~ılmış olllupndan bunların 
zımdır ki bu da imlcinsızdır. iki yüz bin Alman ve bfr milyon Ali otla :>alihattinia -belediye ihracma müsade olunmuştur. Yeni 

RonM1Dyaya reHnce çok uzak· Macar bulun• bir halk kitlesi için· I zabıta memu.rlirmdan Q!m•-halca· ni.Dmnem'nin tadil edilmiş birer 
br. Bundan baıka bir harp 1uhu de yapılacak bir sehrberlil&ten da. 

1 

ret ettiği anlaşıldıtın•Jan yakıtanm11 kbs>Jeıi lktisad V ekiletinden alilca 
runda prek ltcJmanyada buluma ha ez tf'hlilceidir • .şu,.., da ilive \JC hakkında kanuni muamf'le ya· el• iktisadi dlirelere gönclerilmiı· 
Tranlİl9Mya ve gerek Macaristan· etmek liıamdır ki. F.._.a, Alman· pılmıştır. tir. 

Anlcara : 26 (Huıud) - Mrm· 
leket içinde butday fiatlanna k~ru
m~k •e- tanzim etmek, iç ve dq pi· 
ywlatda butday ve bu1>ubat alım 
vr .. umanı yapmak ve bu iılerlerle 
UriJi her türlO muamelelere giriıe · 
l>ftmdk tizers telu imizde bir but. 

daki Macarlarlar onu Çekoslovak. ~-----------lllllilm..__. __ .._ ........ ._ _ _.ıı-_~ ... -~~-..... -·-----------.-----, 
,.,. pardlmd n mmedtlllilirlcr. t= 

Polonyaya ~lince: Çekoehwak· 
,.. De bu memleket arasında yirmi 
temdeDberi fiddetli bir ibtilif halin· 

Jll••kta olan Teıbeo hududu 
..... bu iki memleket müauehet

• boımaktrdır. 
........ llndtli ....... 

M tat-el müttefık olarak F ran 
.S.,.t R..,.. ln,iltere kalıyor. 
~. Framanan lceadilerini 

•••· 11reıeceli=eli" ümidincleclrler. Bu 
.... r,...... bir tarllf· * :Jll.., izerincle, diler taraftan 

w fimal Afm•nda 
ta.lit ._.. ~#JLMD'f\ : rımn Al· 

~ .. -ay,a tc~ ae 
.. Wr fedaYrlık ... 
Jfilmtıt.11ırcla a~n ,.. 

·11aı.lil6'9te ı.,.pdaki vali 
•ata tılıılll!ll• teki de ili,.e 

için yetıi 
.,.. • ...._ıkta olduitı . 

O 
tluna uzun uzadıya nasi· 
hat etmif ti. Delikanlı: . " - Pt:kı ama baba, 
dedi, sen de rençlifinde 

çok borç yçm1f81D. 

- '-•et. Fakat o zaman borçla· 
nmı ben delil, babam ödüyordu. 
Hal0uki senin borçlannı ben ödöyo· 
ruml 

• Carson hesabı getirdi: 
- &3q kadeh 100 kurq, SO ku

rut da k.ırdıtıoız kadeh için 150, 
ıarsoo hakkiJe beraber 16.S .. 

Müşteri hayretle ıordu: 
- Kurdıtun bir kadeh için SO 

kurut mu alıyorauaauz? 
- Eve~ efeqdim. ÇilDkü kırılan 

kadeh. idi cinstea bir kadeh detiJdi, 
kmlmu cinaindendal 

• - Vay. doktora iellm sabah 
yok mu? 

- Vallahi doktor, altı ~ 

Günün 
hasta olmadım da, belki darıJmıısı· 
nızdır diye çekindim!.. 

• Botazda lı.üçük bir yalı satın al· 
dı. Bütün etlencesi bahçe kıyasında 
olta ile balak tutm~tı. 

Bir güa bir ahbabı ,eldi: 
- Balak tutmak çok nankör bir 

e2'1ence dedi, biçare mablüklat ıo aut· 
latma itne batınp yakahyonunuz .. 

- Hakkın var azizim, çok nan-
kör, düıüo sabahlanberi bir tek ba· 
bk tutamadıml. 

• Salon kalababktı. Bir kötede bir 
bayanla bir bay otarmq1ar konuıu· 
yorlardı. Ba.l' anlahyordu: 

- Beya baba• ıılz t*lifahm 
kth1alarmclandır; rGdDoe ba...,.rım 
defterine kaydetmfı. Bu llıMttratarı 
aetrecleceıtm • 

Vodvili 
Bayan: 
- Giç İf· chıdi • 

Bay batını lllllidı: 
- Evet, battan bata 

kopye etmek la21m ... 

• 
yeniden 

Bir papsiyonda ötfe yemeti . 
Hizmetçi etle 1urp retirdi • Bir 

Allmn bütan turpları kacli taba• 
tma aldı • 

Biri dedi ki : 
- Biz de turp severiz • 
Alman cevap verdi : 
- Benim kadar aevemczs · niz 1.. 

• Mklemde bir liimor oldutu mu
lrakkak. Kanserden f6pbe ediytmam. 
Ameliyat yaf*ncal'lm • .,,.,..._...,m 
ama acaba operatöre tıaç ,.,. .er· 
1Ue1D lllm ,.ıeceık .. 

- On para bile vermezsiniz. 
- Nısd olur? 
- Biisbeyatr olur , ~z 

verir 1 •• 

• 
P~ta 4folaşıyordu • Bir çocuk 

dmdıitm iilçQk çocugu d6vcHiflnti 
~ Glidabale etli : 

- Deli misin "' kızun, hiç ço· 
cu~ böyte cMvatoi- mi ? ... 

Kadın baıını kaldırdl : 
- Kasura haluneyıat1 4hlli, ben 

dadıhta ,.a ufladı-. •*iyim ··· ~·-••MıııBfflllMllıG 
Nalll d6vill• OfNtir misfniz ?. 

Salamon anllila,or ı 

- Bir aydw muvafık bir E 
mm ~r1)'0r0m bulamıyorum , 
palaah, klrk lira, ottız in . ~ if 
para df:til. 'Nifıayet on Mil IN,4 
bii-'yer bakhıın:. Kak>iif« ~ üaa 
kapıcı : Söbe bacalan ~k r,t çeker, 
80banaı fdldlr lfillür ,.._ tfedi .• 
e .... da,.O. Ol'Ullll da ttl-..an •. 
&Jm.rmaı d., .. ı ... 
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Hikaye 

vU KSELi_şl 

Yükselişinden evvelki devirde 
ona nasya veyahut Vasyenka der. 
lerdi. Esasen görünüşü de, bu tarz· 
Çağırılmasına imkan aertcek 

şekilde idi: Ufak tefekdi: sarışındı. 
Yuvarlak gözleri daimi bir hayret 
ifade ediyordu. ince btyaz kaşları 
belli belirsizdi. Yanakları. adeta bir 
kız yanağı gibi penbe idiler. 

Vasya, mütevazi ve iyi bir ço 
cuktu. Bir dereceye kadar azimkir 
ve istidatlı idi. O tornacılık yapı 
yordu. Ninaya olan ateşli aşkı işte 
bu tarihlerde başlar. Vasva ile Ni
na arasındaki tanışmanın ne şerait. 

ite ve nasıl cerayan ettiği pek de 
belli değildir. Fakat Vasyada Nina· 
ya karşı uyanan öldürücü hislerin 
arası, son zamanlarda elle tutulacak 
kadar aşikar bir hal aldı. Ninayı 
her gördükçe Vasyanın penbe yüzü 
koyu koyu kırmızı bir reng~ girme 
ğe başladı. 

Vasyayı fabrika '.lan eve götüren 
hergünkü tenha yollar da artık ona 
sıkıcı görünüyordu. Evine, dara ı. 

şıklı, daha kalabalık yollardan git. 
meğe başladı. Ninanın ayni yollar. 
darı evine gidişi, hiç şüphe yok ki, 
bir tesadüften başka bir şey değil· 
d i. Çünkü Vasyanın biricik maksa
dı daha kalabalık yollardan ıreçerek 
biraz vakit geçirmekti .. Yoksa .. 

Fabrikada yemek yedikleri lo 
kanla bir az darca idi .. işte Vasya 
sırf bundan ötürü tek başına boş 
bir masa bulamaz, Ninanın oturdu
ğu masada yer almağa mecbur 
olurdu. Bu işte olsa olsa lokanta 
müdürü kabahatli idi. Sonra, kültür 
komisyonu bir adama tiyatro için 
iki bilet verirse o adam elbette bir 
arkadaşını da beraber gatüre 
cekti . 

;,iz bu vakalan nasıl tefsir 
ederse o iz ediniz, ortada değişme· 
yen bir hakikat vardı: Vasya aşıktı 

Ve her aşık gibi yalnızlığı ve tahay 
yülatı sevmeğe başlamıştı, Kendini 
Ninaya sevdirmek, onun gözüne gir
mek için kahramanlıklar yaratmak 
meşh, r olmak. yükselmek, herhal. 
de fene olmıyanaktı. Vasya, yük
eldikten sonı a, oralardan. yüksek· 
lerden hiç çekinmeksizin, yüzü kızar. 
maksızın Ninaya hitap edebilir, ve 
onunla konuşabilirdi. 

Maaınafih Vasya ninaya ne söy
lemesi lazımgeldiğini henüz taso.rla
mamıştı .. Ru mesele hakkında baş· 
kalarından fıkir aiması da uygun-
suzdu. Hem k' d f k' 
la'ılirdi? I e~ase~ . ım e?. i ır a. 
d 1 B .. g~atı~evıç den fıkır almaz. 

1 ya... oy e bır fey yaparsa cid· 
den çok enteresan olurdu M 1• . k .t . . ese a 
partı omı esme giderek • muayyen 
resmi bir İş hakkında konuşacak 
yerde: 

- lvan lgnatiyeviç, dest', mü· 
tamı;diyen rüyanda gördügün bir 
kıza ne söylemek muvafık olur? Bu 
Bu kızın seni sevmesi için ne yap 
malıdı•? Onu darıltmayarak nasıl 
Öpmelidir? 

Hayır, bu olmazdı. Partikoın bu 
işin yeri değildi.. Sonra Vesyanın~ 

Yazan --, 

Y · Hachek t 
:......~~~~~~~~ ...... ~~ 

Qustasıda bu sabada nasıl bir yardım· 
P' ?da bulunab 

Lemeyegarovib daha geçen gün 
en son sevgisinin bundan otuz sene 
evveline ait olduğunu söylememiş 

miydi ? Babasına sorsa : " Annene 
sor ! • diyecek, annesine sorsa "ba 
bana sor 1 • cevabını verecekti. 

Hayatında ilk defadır ki Vasya, 
böyle mühim bir mesele ha~ kında 

fikir soracak adam bulamıyordu. 

Bir gün fabrikaya geldiği za• 
man fabrika gençlerini derin ve 
hararetli bir münakaşa halinde bul. 
du. Fabrikanın " gençlik işleri .şefi 
mektebe gitmişti. Uzun müzakere· 
!erden sonra buııun yerine Vasya 
yoldaşı seçmeği muvafık buldular .. 

Bu suretle, hadiselerin yardımi
le Vasya Finoçkin yükselmiş oldu. 
Az bir zamanda işleri kavradı. Va· 
kia henüz bir rehber için lazımgelen 
evsafı edin nemişti. Söz söylerken, -
eskisi kadar olma!lıakla beraber
yine kızarıyordu. Eski arkadaşlarını 
gene isimlcrile çağırıyordu. Hatta, 
bir defasında, lirik bir his arasın
da Ninaya : 

- Sevgili Ninoçka bile de· 
mişti. 

Aradan, on gün geçtikten son 
ra, aıkadaşlarile bu kadar laubali 
olmanın uygun düşmiyeceğini anla· 
dı. Onları soy adıyla çağırmağa 
başladı. Ama henüz "yolda~. keli· 
mesini ila ,e etmiyordu. Bundan ma. 
da kendisini Vasya diye çağırma· 
!arının da derhal önüne geçmedi . 

Bütün bu olan bitenden mütees 
Hir olmayan bir tek şey Vardı: Oda 

Finoçkinin sevgisi idi. Fakat artık 
Finoçkin yoldaş eski Vasya değildi. 

Hatta umumiyetle o artık Vasya de 
ğildi .. Hatta ona öyle geliyordu ki, 
Nina yı tenha bir köşeye çekerek: 

- E,artık görüyorsun ya? diye 
bilecekti. 

Buna karşılık Nina da ona: 
- Evet, görüyorum! cevabını 

verecekti. 

Bütün aşıklar gibi Fınoçki de 
yaptığı şeyleri, söylediği sözleri, sık 
sık hatırlar, yanaklarını bir seviç kır· 
mızılığı kaplardı. Kızak kaymağa 
gittikleri •aman bir idareci gözüyle 
yaptığı müşahedeleri ve makul mü
dahaleleri hatırladı, O gün Petka 
şen ve mesut bir halde, nefes nefese 
kendi odasına gelmiş, Patenlerini san 
dalya üstüne alarak: 

- Haydı Vasya! Kızak kayma
ğa gidiyoruz; çabuk ol, demişti. 

Vasya ise: 

- Yoldaş Krokin, diye cevap 
vermişti, antrenman için kızak kay
majta gitmek istediğinizi söylüyorsu 
nuzl.. Bu çok iyi ,. Fakat. .. - V11sya 
bu "fakat. kelimesini uzatarak telaf
f~z. etmişti - Bütün fabrika gençle· 
rını toplayarak hep beraberce git· 
meniz daha muvafık değil miydi? 

Açık mebusluklar 

Faik Kurdoğlu ve 
Muammer Eriş'in 

namzetlikleri bekleniyor 

Ankara: 26 (Telefonla) - Açık 
bulunan Manisa, Bolu, Sınop, An 
kara mebuslukları için partinin gös 
tereceği mebusların kararlaştığı bil· 
dirilmektedir. Bu dört mt busluktan 
birine iktisat vekaleti mÜ•teşarı Fa 
ik Kuıdoğlu ve lşbankası umum mü 
dürü Muammer Eriştir. 

Diğeı namzetlildere de komu 
tanlarımızdan ikisinin gösterileceği 

söyleniyor. 

Türk-Çekoslovak 
ticaret görüşleri 

Ankara: 26 (Teldonla)- Türk 
Çekoslovak ticaret anlaşması müza· 
keıe"erine iki gündenberi devam 
edilmektedir. Bu meml.,ketle alakalı 
ticaretlerimizden henuz kaytlerini 
göndermemiş olanların derhal Tür 
kofis şübelerine ve Ankara Türk 
ofisine muracaatları iktisrd veka· 
Jetine~ bildirilmektedir, 

Alsaray sınema sında 

Bu akşam 8,45 de 

-1-

Çapkın Mülazım 

OYNAYAN: Almaıı sinemu ale. 
minin büyük yıldızı ve kadın! trı 1 

sevgili ( GÜSTAV FROHLICH) 
Bu sahne eserinde sizi kendine bir 
kat daha meftun edecektir . 

-2-

(Yol kesen Haydut) 
KEN MA YNARTIN fevkalade 

heyecanlı filmi 

Pazar : 2 de Çapkın Mülazım ve 
Yolkesen Haydut , 

9062 

Fakat Vaz ... şey, Finoçkinin ben 
ferdi olarak kızak kaymağa gidiyo 
rum. 

Bilet meselesi hakkında Nina ile 

B. Ribbentrop ya
kında Ankaraya 

gelecek 
Londra : 26 ( Radyo )- Deyli 

Telgraf gazetesinin yazdığına göre, 
Almanya hariçteki siyasi nüfuzunu 
genişletmek için tedbir alacaktır . 

Avusturyanın Almanyaya ilhakı 

için 10 Nisanda plebisit yapıldıktan 
sonra Mareşal Göring evvela Yu
goslavyayı ziyaret edec,ktir . Sto 
yadinoviç ilo Göring Dubrovnikte 
karşılanacaklardır. 

Alman Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentropta Varşovadan sonra An· 
karayı ziyaret edecektir . 

Elen istiklali 
yıldönümü 

Çok muazzam bir 
şenlik yapıldı 

Atina : 26 (Radyo) Elen 
istiklalinin yıldönümü bütün Yuna. 
nistanda ve bilhassa Atinada mu· 
azzam tezahürat ve şenliklerle kut
lanmıştır. 

Bizzat Kralın, Başvekilin ve bü· 
tün hükümet ricali, gençlik ve bal
kın iştiraki ile büyük bir merasim 
yapılmıştır. Merasime 25,000 genç 
muntazam bir halde iştirak etmiş. 

tir. 

Yeni maarif vekaleti 
binası inşaatı 

Ankara: 26 (Telefonla) - An. 
karada Emniyet abidesi etrafında 

~urulacak oları Vekaletler mahalle
\ sindeki maarif vekaleti binasının te· 
1 mel atma merasimi bugünleıde ya
l pılacaktır. 
! Lehistan 1 hükfımetinin .. 

muhalifler hakkında 
verdiği karar 

Varşova: 26 (Radyo)- Lthistan 
aleyhinde propağanda yapan muha 
lifler hakkında hükümet bir karar 
vermişdir. Bu karara göre, muha 
lifler derhal hudud harici çıkarılacak 
ve vatandaşlıktan iskat edilecektir 

F ransanın Londra 'sefiri . 
acele parise döndü 
Paris: 26 (Radyo)- Fransanın 

Londra sefiri bu sabah hariç ile yap 
tığı temastan sonra acele parise av 
det etmiştir. konuşması da şöyle olmuştu: 1 

Nina on2: ---·-----------
- Vasya, demişti, tiyatro için 

bilet almadın rr.ı ? .. 
O da: 
- Yoldaş Rubeı t.mva, diye ce 

vap vermişti, tiyatroya kollektif gi 
diş işini halletmenizi galiba ben size 
havale etmiştim. 

Hayır,canım, ben bunu kasdet
miyorum .. Ben bizim tiyatroya gidi
şimizi mevzuubahsetmek istiyorum. 

" - Bizim •.. Bütün fabrika genç. 
lerinin~deme istiyorsunuz! Değil mı? 
iyi ya işte, yoldaş Rubtsova bunu 
siz halledecektiniz!. 

Ya son toplantıda, üç aylık ha
liyet hakkında izah~t verirken ne 
harikulade bir nutuk irat etmişti! bir 
çok şeyler arasında bilhassa şunları 
söylemişti: 

- Şimdi kültür mücadelesine 
geçiyorum. Kültür mücadele işini C· 

sas itibarile fena yapmıyaruz .. Bu se 
ne kendi gücümüzle "Romeo ve Juli
yeti. oynadık. Bu çok bir şey olma· 
makla beraber, ilk adım olarak fe· 
na da sayılmaz! llh .. 

Sonra a.kadaşlarile yaptığı fer· ' 
di g?rüşmeler de yabana atılacak 
şeyler değildi 

Mesela: 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Tan sinemasında 
Bu a~cşa:n 

;,ayın müşterilerine zengin bir 
proğram sunuyor 

1 
Heyecan, Aşk, Macera, Esrar sah· 
nelerilı- dolu Amerikalı muhar
riri FENIMER KUPER'in şaha· 
seri başdan sonuna kadar merak· 
la ve alaka ile seyredilecek muaz 

yam bir Film 

( Tül'kçe Sözlü ) 

Ateş Kraliçesi 
2 

Fedakarlık, Kahramanlık ve Ar 
kadaşlık sahneleri dolu 

Jak Holt 
ın en güzel temsili 

Yılmaz Kaptan 
Renkli güzel bir 

3 
( MIKI MAVS) 

Yakında: 

( Kraliçe Meri ) 
Tarihi muuzam hahaser .. 

9058 

Sahife ı 3 

Ankara Şehir tiyatrosu 

Asri sine ada 
Kıymetli sanatkar 

İştira 1darile 
RAŞİT RIZA ŞADİNİN 
ikinci temsil 

Bu akşam 

AŞK UYUMAZ 
Kişe her vakıt açıktır. Numualı yerlerinizi ve localarınızı telefonla 

veya bizzat isteyiniz 
Telefon : 250 Asri 9070 

ı--:=o programı J 
ı...:=.; Buakşam __ _ 

Senfoniler 

18 Berlin kısa dalgası: Senfonik 
konser (Haydn, R. Str auss), 23,50 
Peşte: Senfonik konser (Cherrubini 
Bize!, korlaly, Lehar, Moskooski, 
Saim- Saens, Dohnanyi), 

Oda musikisi 

17 Varşova: Sütüdyo kentet la 
kımı. 

Resltaller 

Seyhan Emniyet Direk 
törlüğünden : 

Emniyet kadrosu mahalle bekçi· 
leri için münakasa ile 71 adet deri 
kocuk yaptınlacaktır . Nümune ve 
şartnamesi bekçi dairesindedir. 6-
4-938 çarşarnba günü saat 14 de 
ihale edilecektir. isteklilerin iştir a: 
etmeleri ilan olunur. 9063 4-4 

Bu gece nöbetçi ecr:ane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 
9.15 Berlin kısa dalgası: Şarkılar 

(10.30: Haendelin eserlerinden piya 
no. 17.05 Varşova: Klasik şarkılar ·-----------
18 Peşte: Çingan musikisi refaka' 

---
tiyle Macar şarkıları. 20.10 Bükreş 
Asker şarkıları. 20,35 Varşova plak 
la meşhur artistlerin virtüoz parçala I 
rı. 22.ıO Bükrcş: Plaklarla şarkılar. , 

' 23 Varşova: Beethoven'in eserlerin : 

den piyano resitali, 
Dans musikisi 

9,15 Berlin kısa dalğası: Eski 
d:nslar. 19. 15 Bükreş (Plakla) .• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

zabıtaca aranmakta olan bir şahıs yakalanmasına teşebbüs olunduğu sırada 
kaçar ve "durl. emrine de kulak asmıyarak !:.aşka türlü ele geçirilmesi ka· 
bil olmazsa, 

F) Vazife esnasında jandarmaya tecavüze veya karşı koymağa elverişli 

[silahların, aletlerin bırakılması emredildiği halde emir d~rhal yerine getiril
miyerek karşı gelinirse veya bıraktırılan silah veya aletletleri zorla tek 
rar al mağa kalkışırsa 

G) Muhafaza ettikleıi mevki., karakollara, esliha ve cephaneye, eşya
ya ellerindeki eslihaya ve ken(lilerine tevdi ve teslim edilen şahıslara 
karşı vukubulacak taarıuzu !:.aşka ıuıtlfe c't!'e i nkarı lulurmaz~a, 

H) Jandarmanın vazıfesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fili 
mukavemette bulunulmuş veya taaruzla mümaneat edilmişse, 

1) Devlet nufuz ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmi~se, 
J) Memleket dahılinde tı-sadüf edilen kaçakçılar "Dur. emrine kulak 

asmak ve havaya sil2h atınk ıurdile yapılan ihtara da aldır

mazsa. 
K) Tevkifhaneden ve hapishaneden kaçmağa tesebbüs eden mev. 

kflar ve mahpuslar mükerrer "Dur. emrine itaat etmez veya toplu o 
lara muhafızlara hücum ederleııse. 

L) iki yüz yirmi altıncı madde mucibince hapishane ve tevkifhane· 
lcrın haricı muhafazasile mükellef bulunan jandaınıa hapishaı.e veya tev. 
kifhaned.! kavga çıkup da gaıdiyanlar tarafından menedilmesi mümkün 

olmayark jandarmaya maracaat vukuunda hapishanelerin idaresi hakkın
daki (1721) sayılı kanunun (8) inci maddesi mucibince hapishane mü· 
dür, memur ve müstahdemini için kabul edilmiş c,lan salahiyete ıstı· 
naden ve ( 226 ) ncı madddede yazıldığı gibi meşru müdafaa şartları 
mevcut ise, 

Madde 271 - Yukarıdaki maddede tasrih edilen ahvalde silah kul· 
!anmaktan maksad adam öldiirmek olmayıp ic.rayı vazifede uğranılan 
mukavemeti kırmak ve tarruzu def etmek ve kanunun hükmünü yerine 
getirmektir. Bunun içi~ jandarma silahını lüzumu olacak derecede kulla
nır. Silah kullanmak; dipçik ve süngü kullanmak ve ateş etmek suretile 
olmak üzere üç türlüdür. Ateş etmek son çare olarak yapılır. 

- Sonu var - 8308 



Sahife 4 

Biı milyon lira ser 1 
mayeJi buğday ofisi 

- lkınci sahifeden arlsn -

cek, silo ve anbarları idare edecek 
yeniden silolar ve anbarlar kuracak 

1 
tır , 

Buğday ofisi, maksad ve gaye· 1 
!eri ic~b ettrirdiği takdirde içerde I 
ve dışarda her türlü zahire hububat 
ticaretide yapacaktır. Ofis, bir ih
tiyat sermaye de ayıracaktır. ihti· 
yat sermıye devletin senelik bir mil · 
yon yardımından artan kısmından 

temin edilecek.tir. Ofis Ekonomi ba
kanlığının m ü s a d e s i y 1 e üç 
milyon lira ve bakanlar heyeti ka
rariyle ayrıca kısa ve uzun vadeli 
olmak üzere dokuz milyon liraya 
kadar istikraz yapacaktır. 

• • 

(Türksözü) 

Macar Ziraat Mak~l._e_r_i -F-ab_r_i_k-as_ı_I 
Hofherr-Sehrantz-Cılayton-Shuttlevortz Anonim Şirketi 

ADANA ŞUBESi 

K k Y v • • • Posta kutusu numarası : 77 araSO U agcamtı CIVart Telefon adresi : Hofherrton Adana 

Massey Harris Fabıikasında , hususi surette mükemmel yapılmış 

Pamuk mibzerleri 
VE 

Alınanyada Eberhardt fabrikası mamulatından bir hayvanla çekilen Çelik 

Gayet 

Her 

Pamuk Çapaları 
müsait şeraitle satılmaktadır 

türlü Ziraat makineleri 
Hayvan pullukları, Traktör pulluklaıı, Diskli pulluklar, Diskkarolar, Tırmıklar, Süd makineleri , Orak 

makineleri , Asnmızın en iktisadi, en dayanıklı , en basit, en mükemmel Traktörü 

Hofherr Mazot T raktörüdür 
şeraiti 

Kömür 

27 Mart 1938 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic !!! ethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

2 
mukabilinde edineceğiniz maldız 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

1 
temin edeceksiniz. 

yakmak için en ekonomik, en ucuz 

Alacağınız Maltızda kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin .. isti~ omuru lakini arttırmış Ve hem de mustefıd 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mabkümdür. 

Maden kömürün Ü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz Buğday ofisi, bir reis ve iki a 
zadan ibaret bulnnan idare meclisi 
vedirektör tarafından idue oluna· 
cak!ır. Proje ofisin direktör mua
vinleri, idaresi mühasebesi şube 
direktörleri murakibleri buluna 
caktır. 

Ehven fiat ve müsait tediye 
:..., ___ 1 __ 3~..-:;g~.A------------------~------,-------------------90_7_7 ____ 1 Ucuz- Temiz-Kuvvetli 

Yurdda istihlak pazarlarında 
hazımlık rolünü oynamak için ofis 
stok mikdarını kendisi tesbit ede
c.!ktir. Bundan ayn olarak yurdun 
muhtel f mıntakalarında stok mu. 
hafaza edecek v~ stoklar hüküme
tin maiı olacaktır. 

Buğ'day ofisinin karı vergiden ı 

muaf olduğu •gibi ~ira•arı, ,ilo ve 
anbarları da bina vergisine tabi ol 
mayacaktır. 

Ofis memurlarından pilanço, ra. 
kor ve sair<" üzerinde suç işleyenler 
davlet memuru gibi en ı görecek· 
lerdir. 

Ofist, kendi memarları için bir 
yardım sandığı teşkil edecek, memur 
maaşlarının yüzde yediii idare tara : 
fınJan ve yüz<fe beşi memurlar ta. 
rafından bu sandığa yatırılacaktır 
Malul olan memurlaıın biriken pa
raları faizleriyle birlikte kendilerine 
ve kanu1i mirasçılarına geri veri
lecektir. 

Bugün Ziraat ~ankası tarafın 
devlet hesabına görülen buğday 
işleri buğday ofisine devrolunacak
tır. Ofisin salahiyetli uzuvları tayin 
ediliııceye kadar buğday alım ve 
satım işleriııe bugün olduğu gibi 
devam olunacaktır. 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

24 parça köhne halı açık artırma 
usulii ile satılacaktır . Umumunun 
muhammen bedeli (87) liradır . is
teklilerin yüzde 7,5 nisbetinde te 
minat akçasile 4 Nisan 938 pazar
tesi günü saat on dörtte Defterdar· 
lıkta toplanan komisyona gdmeleri, ı 
görmek istiyenlerin Milli Emlak ida. 
ı esine müracaatları . 

9043 17-22- 27-1 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

1-- _..I 
ÇOCUK HASTALhLARI 

1 MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul aaatları : Her gUn 

c. 15-19 -----------... 

Yükseliş 
- Üçüncü sahifeden artsn 

- Yoldaş Krokin: siz aidatı 
vaktinde to,>layıp getirmenin ne 
k:ıdar mühim bir iş olduğunu idrak 
etmiyorsunuz, galiba? 

Petka başını eamiş ve bu sözlu 1 
den fena halde kızarmıştı .. 

Gene bir defasında, çalışma 
planını vaktında bitirmeyen tesviye 
ci Orlofa şöyle demişti: 

- Yoldaş Orlof, bu le~·errür 

etmemelidir! Aksi taktirde sizin 
vaziyetiniz büroda mevzuubahs et· 
mek zorunda kalın ın. 

Hele otoriter şefleri!.: münaka 
şa etmek cesaretinde bulunan bazı 
arkadaşlarının haddini nasıl bildir
mişti, 

- Siz bana mı akıl öğretiyor
sunuz? diye evvela hafifçe hayret 
etmiş sonra gürlemeğe başlamıştı: 

Bana yani ~ Fineçkine ha? değil 
sizin ban~, fakat benim '.size akıl 

ögret•cek vaziyette olduğumu bil· 
miyor musunuz? 

Nazari bir münakaşa· yaparlar 
ken, söyleJiği şu tarzdaki sözler 
ağzından ne giizel dökülüyordu. 

- Siz kime itiraz ediyorsunuz? 
bana? Finoçkine? Fakat dikkt edi 
niz? bu sizinkisi düpedüz tuttuğu 
muz yoldan ayrılmak demektir. siz 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 
tabib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. 

9076 27,30,1,3,5,7,9,12,13,15 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
1/2 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki· fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşt~rileıimize ilan ederiz. 

Aslanlı bez tip 2 

" " tip 2 
Şapkalı " tip 4 

• • tip 4 

Genilşik Top 
Santim Metre 

75 
90 
85 
90 

----
36 
36 
36 
36 

kaput bezlerimizi 

Top 
Fiatı ----
725 
839 
695 
725 

Kr. 

• 
• 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı
dır. Bir balyadrn noksan olan parekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

F abrikanıızın hiç bir yerde accntusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın. 
dandır. 8900 8 

Köylülerimize ve tacirlerimize 
seçtiniz mi? Seçtiniz!... Bana rey ver Pamuk piyasasının durgunluğunu ve düşkünlüğünü gözöniine alan Tür 
medinizmi? Verdiniz! şu ha ide kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası fabrikaları köylü ve tacirlere hizmet ol. 
bu yaptığınız nedir? Siz finoçkini mak üzere bu günden itibaren çırçır çekme ücretlerinde tenzilat yaparak 
med edemezsiniz!... Vakia Finocki Klevland kütlüsünün kilosunu 2 ve kozanın 3 kuruşa indirmiştir. 

sizin kadar okuyamıyor. Çünkü onun Hali hazırda toplu çırçır tesisatı tamamlanmış olan "Yeni lstasyon.daki 
vakti yoktur, Fakat o sizden daha "Eski Şinasi. fabrikası namile tanınmış olan 1 nu naralı Fabrıkamız bu fı-
tecrübelidir. Binaenaleyh a öyle de atlarla müşteri kabul etmektedir . 
ğildirl dediği zaman bilinki o iş Piyasa düşkünlüğü dolayısile paraya ihtiyacı olanlara fabrikamıza ge· 
öyle dagildir. tirecekleı j koza veya kütlünün pi ya sa fiatının yüzde yetmişine kadar ve 

Fiııoçkin artık yüksekliğin zirve kozası çekilip koçanı verildikten bir ay sonraya kadar vadeli olarak fa. 
!erinde uçuyordu ., Binaenaleyh Ni izsiz avans da verilmekte ve bütün muamelatta kolaylık ve sür'at temin 
naya ilanı aşk etmesi için hiç bir edilmektedir . 
sebep kalmamış demekti. Köylüye hizmetten başka maksat ve gayesi olmayan fabrikalaqmız hak· 

Cir akşam evine giderken gene kında menfaati haleldar olan kimselerin şu veya bu şekild~ki propaganda 
kalabalık yolu seçti. Acele acele !arma aldanılmaması için fabrikalarımızı daima mü~terilerin ziyaretine açık 
yürüyen Ninaya yetişti. Yüzü ge· bulundurup çekilen pamukları göster.ııeğe ve fabrikamızda malını çektir. 
ne eski, i gibi kızarmıştı Hatta es miş müşterileri tanıtmaya hazır bulunduğumuzu da bildiririz.9068 2-3 
ki ürkekliğı bile bulmuştu. Yuvarlak 1 
gözleri bir kor gi'1i yanıyorlardı. O :-----------------·--·---------,.; 
artık gene eski Vasya, hatta Vasen 
ka olmuştu Ninaya yetiştikten sonra 
onunla yanyana yürüıneğe başladı 

Genç kıza tatlı, sıcak okşayıcı bir 
kaç söz söylemek için 'ağzını açtı 
Fakat gece sessizliğini yırtarak ağ 

zmdan · dökülen çdik gibi rehberce 
sözler kendisini bile şaşırttı: 

- Yoldaş Pubtsava, dedi, sizden 
bu ahşam için .. 

Nıııa süratle dö,.dü ve Finoçki 
nin sözünü yarıda bıraktı: 

- Tekrar etmenize lüzüm yok 
ben bilet tedarik etıim,. Yarın her 
kes evet bila istisna herkes yani bü 
tün fabrika gençleri tiyatroya gide. 
bilecekler!... 

Genç kız bun'arı söyledikten son 
ra önüne çıkan yan sokaklardan bi 
rine saptı Finoçkin, yüksek mevkiile 

Adet 
1 
1 
1 
1 

Seyhan Deiterdarlığındar : 
Kıymeti 

Dink silindiri 32 beygirlik Dizel motoru 200 Lira 
Basık silindirli 6 beygirlik Lambalı motor 50 

32 beygirlik otomobil motörü l8 
Oksijen makinesi 6 

Yukarıda cinsleri yazılı üç motörle Oksijen makinesi hizalarında mu 
hamnıen kıymetler üzerıııden satışı on giin uutıl nıştır . isteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbdinde teminat akçasile 6/Ni~an/938 çarşamba günü saat 
on dörtte Defterdarlıkta toplanan komisyona g~lmeleri .9075 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

başbaşa yalnız kaldı. ..._ ________________________ __ 

53 8879 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuı 

Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

ıı 

il 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

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

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( Sô 4 ) ,. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( l\o 2 ) .. O.oo.tO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyager imize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarıııda da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan rnnra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

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

ıs, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 175 

1,. 
1 

•• •• •• 
TURKSOZU 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik} 

Mütenevvi renkli 

her türlü ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

t l LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

ReEmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

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

Tün.sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

:...----------~·------------------~---
Umumi neşriyat müdiirii 

Macid Güçlü 
Adana TürksöW mııba~ıı 


