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Misafirlerimiz Ankaradan ayrlldı i ROMA TEHLiKE 
HiSSEDiYOR Türk-Yunan anlaşmasına mun· 1 

zam muahede parafe edildi' l 
Avusturya - İtalya hududunda 
İtalyanlar tahşidata devamda 

Celil Bayar Nisanda Atinaya gidiyor 

Parafe edilen 
muahedenin 

munzam 
esasları 

Dost millet başvekillerinin 
hararetli teşyileri 

Ankara, 1 (Telefonla) - Türk· Yuııan dostluk anlaş• 
nıasma munzam nıuahedem.me dün Türk hariciyesinde 
Elen Başvekili kıymetli misafirimiz Bay Metakııas ile Ha. 
ticiye Vekilimiz Doktor Tevfik Rüştü Aras arasında 
törenle parafe edildi. 

Ankara: 1 (Telefonla) -- Döı t gtındenberi Ankaranınn 
m'safiri bulunan Balkan anlanlı konseyi delegesi Ekselans 
Metaksas, ve Romen hariciye miisteşarıE kselans Comncn. 
dün akşam saat 20,20 de hususi bir trenle, refakatlcrin· 
deki zevatla birlikte lstanbula hareket etmişlerdir. Kıy· 
melli misafirlerimiz Ankara garında Başvekil Cel8.1 Bayar, 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, dahiliye vekili ve 
parti renel sekreteri Bay Şükrü Kaya, vekiller, Reisi 
Cumhur baş yaveri, hususi kalem müdürü, Ankara valisi' 
kumandan ve halk tarafından selamlanmış ve uğurlan· 
nuştır. 

Bu muahedename, Nisan ayı zarfında Celal Bayarın, 
Elen başvekilinin ziyaretini iade etmek üzere Atinaya 
yapacağı ziyareti esnasında imza ediJeccktir. Başvekili· 
rııize Rüştü Aras da refakat edecektir. 

Parafe edilen munzam muahede esaılan şudur: 

Jki akidden biri, sebebiyet vermeksizin bir tecavü· 
ıe uğradığı takdirde birbirini vikaye edecektir, akidden 
biri hasmanc bir harekete uğradığı taktirde diğer taraf 

Balkan matbuat mümessilleri de ayni trenle hareket 
etmiştir. Misafir Balkan razeteciJeri Türk matbuat ınümes. 
si11eri ttrafından harar~tle teşyi edilmişlerdir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Yugoslav baş\'ekili kıymetli 
misafirimiz Ekselans Stoyadinoviç Semp!on ekspresile 
şehrimizden Belgrada hareket etmişlerdir. Kıymetli misa· 
firimiı srarda vali, kumandan, mebuslar, sefaretler erkanı 
tarafından hararetle teşyi edilmişl~rdir. 

bütün gayretiJe \'aziyeli düzcltmeğe çalışacaktır. İki yük· 
sek akid taraf, toprakları üzerinde diğer memleketlerin 
hurnrnuu bozmak istiyen teşekkülJerl'! ve propagandalara 
asla IDC}'dan verrniyecek, taahhüdlerini bir muahede dahi· 
linde icra edeceklerdir. Stoyadinoviç memleketimiıi terkederken bütün istas· 

yonlarda Türk gençliği tarafından, gece olmasına rağmen 
hararetle alkışlanmış ve ''yaşa dost millet vekili,, seslerile 
uğurlanmıştır. 

Bu muahede 10 sene müddetle akdolunmuştur. Bu 
tnüddet geçtikten sonra herhangi bir taraftan feshedil· 
rnediği takdirde n!u<ıhede, mer'iyet te uzayıp gidecektir. 

Meta~sas ve Com-1 
nen lstanbuldalar 

İstanbul: 1 (Telefonla) Kıymetli 
rnisafirlerimiz Elen BaşvekiJi Mt:tak· 
sas ve Romanya hariciye müsteşarı 
Comnen bugün hususi tı cnlo An 
karadan buraya geJdiler. Vali Mu
hiddin ÜstüPdağ şerefleıine lir zi· 
}'afet verdi. ÔğJeden soma mısafü. 
lcrimiz.. müzelerimizi ve şt>hrin gö· 
tülccek yerini gezdiler. Misafirler 
haıeket etmek üzeredir. 

Bay Hitlerin Ro
ma seyahati 

Fuhrer İtalyada sekiz 
gün kalacak 

Berl;n : l ( Radyo ) - Hitlerin 
ftalyayı ziyareti, Mayıun ilk on beş 
giinü İçinde olacaktır . Bu seyahat 
sekiz gün sürec!ktir . Fuhrer , l;u 
lllüddel ı:at f ında Romayı, Napoliyi, 
F'lo!"ansayı ziyar· l c-Jt!cektir. 

Hillerin bu ziyareti tnünasebetile 
Roaıada, Napolid~. Ür"du ı esmi ge 
ı;itleri, nı anc\•r at .ır ya pılacak,F aşist 
P3ı tist bütifo azJ~ı!e üç büyük le· 

'-abür yapacak lıt. 

Karadenizde 
müthiş kış 

Vapurlar işleyemiyor 

lstanbul: 1 (Telefonla) - Kara 
denizde müthiş bir kar fırtınast var· 
dır. Böyle bir fı; tına elli seneden be 
ti görülmemiştir. Kar üç metredir. 

Karadenizde bütün münakalat 
du, ıuuştur. Seyrisefer, karadeniz 
f>ahilindeı1, karadan güçlükle yapıl· 
lllaktadır. 

Hala devam eden dram 
Hataydaki derebeylik 

komiseri halka Kırıkhan polis 
nasıl muamelede bulunuyor? 

Türk dostu olduğu için bir 
Ermeninin başına gelenler 

DELEGASYONUMUZ CENEVRE YOLUNDA 

r· WJ:ı:~r:· :00
t ~T:l.fonla) - Bay Numan Mencmc:c~o;.:·r;;;.=n~'11 

da Turk Delegasyonu azaları oldugu halde hugnn Cene .. reye hareket. 

1 
etti. lleyctimtz Hatay meseleler? hnldcırıda Cencvrccle ynpılacak görU~
melere iştirak edecektir. ................. '"' ......................................... . 
Kırıkhan : 1 (Hususi muhabirimizden) - Burada ve bllh••· 

•• köylerde, hUkUmet memur, Jandarma ve pollslerlnln layü
sel hareketleri henUz nihayet bulmCJmlftır. Yüksek merclle
rlnden yUz bularak hadsiz manavralar çeviren ve kanunu ta
nımıyan bu unsurlar maelesef ı -
hala mevkllerlnl muhafaza et- \ 
mektedlrler. · 1 

S ngcr komp;:rnytısına biı kehlel· , 
ten dolayı burçlu olan BedHı.s Ar.ı~-- ; 
lıyan aa lr hir ,\d<tm hakkmd'1 K<ı lı l 1 

nıüzdJ; crc::;i ~ıkanlm.ış. fakat B~drcs 
<..f,ıtır1 l:V\'CI :.rn1g·er konıp<ıoyaı.;ı ı e an- · 
la~aı<tk su!!ı O lll'J l.l, fakat l\.ahl WÜ• 

zckkc: e;i hcn:iı poliste hu!tınU)Oll!u: 
Dün caddeden geç-ıne~te olan Bed ı os 
Kırıkhan polis komiseri $ .. bri H'-llrn-
ni tarafından karakola götürülmek is· 
tenmiş, fakat Oedros kendisinin kum· 
panya i!e uyuştuğunu söyliyerck b.
rakola gitmek ietemeyiııce, komiser 

kendisine söğ'üp saymaga başlamış 
ve bu arada tabancaınm çekerek ha
vaya iki el ateş etmiştir. Şehrin or· 
tasında sıkılan kuışunlar oldukça he• 
yecan uyandırmış ve Bedros. komiser 
hakkında icabeden makamlara şika· 

yelte bulunmak üzere Antakyayaya B•Y Numan Menemenclollu 
gitmiştir. 

Bilahare öğrenildiğine göre, Kı- 1 ittihadı vatani kulübüne glrıneıncsi ve 
rıkhan komiserinin Bedros'a bu hare-j o sırada Türk düşmanı olmadığını 
keti göstermesine sebep, Bedroe'un söylemesidir. 

-----
Mamut parazitle- İ 

rinin yeniden j 
yaşatılması 

Moskova: 1 (Tas) - Vrangel 
adasında bir mamut kadavrasmm 
keşfedilmiş olduğu malumdur. Sov· 
yetJer Bi,fiği ilim akademisi, bu 
mamut kadavrasını Vladivostok'ı 
getirmek üzere bir ilmi heyet leş. 
kil cyJemiş bulunmaktadır. Bu he
yetin vazifeleri arısında, bu mamu. 
tun kadavrası üzerinde bt•lunmast 
pek muhtemel olan bakl~ril,'rİo tet
kiki de vardır. Bu parazit ve bakte 
rilerin, mesela ağız içinde. burunda, 
mide ve barsaklarda ve aynı zaman 
da vücut üzerinde bulunacağı kuv· 
vetle tahmin edilmektedir. 

Son üç sene zarfında, daimi 
buzlanma etüdleri komitesi azasın· 
dan Profesör Kapterev, netekim, 
ebedi buz rnmtakalarında bulunan 
ve bundan binlerce sene evvel ya· 
şaıvış olan 30 fasla ait 50 cins bak. 
teri, yosun, mantar, mikroskobik 
çağanoz ve sai•eyi yenidf'n yaşat· 
mağa muvaffak olmuştur. 

Profesör Kapterev 'in f ıkrine 
göre, mamutun Üzeıinc.Je Lulunacak 

bakteri ve parazitferin yeııiden ya· 
şatılması da muvaffak olacaktır. 
Bu suretle, cünrndiyeJer devresinde· 
ki organizm!er hakkınd::ı oir fikir 
cdiniiebileceklir. 

Stoyadinoviç Sofyada n ge 
çerken } apılantezahurat 

Sofya : l (Radyo) - Yugoslav 
başvekili Bay Sto}'adinoviç bugün 
Sofyadan geçetken büyük tezahu. 
rat yel ıldı. Başvekil Kö~e lvanof 
Stoyadinoviçi hududa kadar teşyi 
etti. 

fQ) n lklkatteeır: 
j - --w~-----

Adanada bulunmayan 
bazı inhisar maddeleri 

B ir çok olwyucularımı:daıı al· 

drgınm mektupldrda inhisar 

rnadd~feri .ıdı:ın mü 1ı i n b i ı k·smırnn 
şdı rinıi&:d.:ı L ı ılt.ııınad < ı ·-:- vtllıt.ıt 
az. u ·~tir i ldigi i.-;;in s ~ k ı=ı~ ~ ::ı . k ı r.t• ç~ 
~;ild ı g . ndon \"iknvd edilme .t·edir . 
M~gelit : Hm gü;ı ga::d : 1 ~rd1 ra· 
!ıife!tr ci:l lı s.. ret.i...ım~nı ~ı.>ırtıeHe 
o'c'uQ.umuz yeni çıl.. t ı ı [ Tiry<tlı.:i 1 8İ· 
g .. r~sıı,dan Ada.nada bir tane bil"' 

Romadan bir görUnu, 

Londra : 1 (Radyo) - Alman· 
ya ile ltalya arasındaki sıkı iş birli
ğinin zayıflığı yolunda Londrada bir 
kanaat hasıl olmuştur. 

Buna sebeb, Hitlerin avus~uryayı 
laz}'.ik etmesini İtalyanın kendisi için 
tehlıkeli görmesidir. Filhakika Alman· 
ya. Avusturyayı ilhak etti~ takdirde 
ltalya için tehlikeli bir vaziyet hasıl 
olacaktır. işte bu sebeble italya son 

günlerdt! Avusturya-ltalya hududu 
olan Brenrıer geçidine büyük-mikyas
ta kuvvet sevketmiştir. Avusturya 
başvekili Şuşnig de bundan cesaret 
alarak son nutkunda Avusluryanm 
müstakil kalacağından bahsedebilmiş
tir . 

~faamafıh Roma bu şayiayı tek
zip etmektedir. 

Şamdaki müzakereler
den bir netice çıkmadı 

Suriye ricalı 
seyahatına 

gene bir Paris 
hazırlanıyor 

Şam: t (Hususi muhabirimizden)- Dahill siyasete milteal· 
alltk dedikoduların arkası hala alınmadı . 

Son tahkikat üzerine Mısırda bulunan doktor fehbendere 

Şamdan bir telgraf çekilerek 
eUratle ,ama gelmesi isten mi• ! 
ti. DUn çıkan bir faylaye göre 
doktor ••hbender bu telgrafa 
cevap vererek yakında Şama gel ece· 
gini bildirmiştir. Fakat bu gün dola 
Şlln kuvvetli bir şayiaya göre. doktor 
şehbender artık Suriyeye dönıniyecek 
dir. Bu iki şayia hakkında kati haber 
yoktur. 

B. Millet Meclisi 
bugün açılıyor 

Ankara : 1 ( Telefo;ıla ) -
Büyük Mil\et Meclisi yarın (bugün) 
açılacaktır. Mecliste, geçn içtimada 
müzakereleri yarı kal;m kanun la· 
.{ihalan konuşmaları yapılacaktır. 

Suriye komiseri yakında Parisc 
dönecektır. Verilen hrabelere göıe 1 

Suı iye baş vekili Cemil Mürdüm mü .1 
lea~iben Pa!·ise gid.~cekti r . l\yrıca 1-----------
venlen malumata gorc hu seyalıata racaat ederek Lübnan gazetelerinin 
hariciye ~;eziri de iştirak cdecektiı. Suriye aleyhindeki n<;şriyatmı durdur-
Buna sebt:b Konl , Dömarlelle Suriye ınasını rica etmiştir. 
hükumetinin kati olaıak anlaşamama- Yunan hükumeti , gazetecileri da 
sıdıı ver ederek bu husustaki ricanın is· 

Suı i~ c hiikfııucti ali komisere mü afını temin etmiştir . 

Son dakika 

TOKYODA 
ANARŞiMi? 

aranıfsıt butıınmadıgı ınisJI olarak H •• k A t • h k • • 
oö~t:rilnı~ktedi.r. Ok:ı;;~~ular1~11z.ın U ume ın aı•e etını 
şıku) l:'tlerıne bız d~ ıştırak ~dıyo • \ 
ruı . 

. Büyük şehirlerimizin hemen hep· protesto eden b •• •• k 
smde bol bol bulunan yaprak si· uyu 
gara, tuvalet ispirtosu gibi şeyler 

henüz Adananın tanımadığı inhisar •• • ı ld 
maddeleri oldu~u gibi, bol bol içti· numayış er yapı 1 
ğimiz inhisar istcJ.tistiklerinin bile . 
tasdik etti~i şarap ve bazı cins 
rakıyı bile gOnler ve haftalarca bu· 
lamadıaıını:ıı oluyor. · 
Çalışkan ve mOteşebbis ol~~nu 
bildiğimiz SaşmQdQr~ Adaca ı>'· 
yasasının bu eksiklerini sQratle ta

ıııamlıy;ıı::aöını 11m11yorıız . 

Tokyo: 1 (Sabaha karşı) - çın Japon harbi münasebetile 
hUkQmetln hattı hareketini protesto hareketrerl bu gün kor· 
kunç bir ••kll almı,tır, Mutrlt sağcenahla mUfrlt sol cenah 
partnerin binlerce azası Tokyo sokaklarında "kahrokun mu. 
ahedeler" diye br§ırmıfler ve halkı isyana tesvlk eden beyan· 
nameler "e,retml1tlerdtr. 
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lngilizlerin inşasına başladıkları 
yeni dir deniz ejderi ş ~ lhl Ü rr lh1©llb>~1r0~1rü 

Queen· Eliz . t 1
" ş h .. d k. ------------·----···---·' I Göriilıneıniş bir rı • ki lı 

• ı e rımız e ı 

86 bin ton hacminde ve Normandie- soğuklar 
den daha süratli olacak 1 

1 

Gemiye 37 milyon lira. 
harcanacak ve 200,000 '. 
amele çalıştırılacaktır i 

~ • 1 

Normandl Traneatıantıgı 

B aşkalarının üstünlüğünü in ·! 
gilizler kolay kolay kabul 1 
edtmezler. 

[Normındie] zerafet ve sürat 1 

bıkımından [buecn Mary ]yi geçti. 
Bu hadiseden sonra lngiliz kumpai1· 
yalarının ve lskoçya ıımelelerinin u 

turup ağlamakla meşgul olduğunu 
sanmak, lngiliz karakterini tanıma
mak demektir. 

harcanmıştı . queen Elizabethe için 
900 milyon frank saıfedil ı;cektir ki ı 
aşağı yukarı '36 milyon Türk lirası · 

dı~ 1 
inşaata nezaret eden baş mühen 

dise göre gf'mi bitinciye kadar muh : 
telif sanat sı bibi olmak ÜZ&rf' · 
200,000 amele çalışmış olacaktır. 

1 

lnailizler son 7amanlarda dünya 
nııı en büyük ve en süratlı olacağı 
nı da zannettikleri bir vaporun inşa· 
sına başlamışlardır. 

552 
Şimdilik bu gemiye 552 adını 

vermişlerdir. Fakat ameleler yapma 
ğa başladıkları bu vapurun adının 
"quecn Elizabeth. olacağını derhal 
anlamışlardır. 

"555. seksan altı bin ton hac
minde olacaktır. Halbuki Normandie 
83,423, queen Mary ise 81,25 toıı. 
dur. 

"552. üç yüz: on metre uzunla 

-S-o-vy_e_t_le_r_d_e-ar._k_a __ / 

oloji etüdleri 

Önümüzdeki ilkbaharda, Sovyet. 
ler birliğinin muhtel if ınıntakalarma 

ezcümle kutup daire~inin ötesiııe, 
Kirıma, Sibiryaya, Urla, Bidorusya

ya, Kafkasyaya, Altay dağlarina, 
Uzakşarka ve Ukranyaya muht.ıJif 

yeni arkeoloji heyetleri gönderile. 
cektir. 

Paleolitik devrinin etüdü saha· 
ğunda ve 39 metre genişliğinde o 
lacaktır. sında Sovyet arke0lojisinin büyük 

Normandienin genioliti 36 met · muvaffakiyetler elde rtmiş olduğu 
re 40 santimdir. Eıı ırarip tarafı şimdiden söylenebilir. Filhakika, in 
"queen Elizabeth. rakiplerinden da· kılaptan evvel ancak 20 kadar pa. 
ha engin olacaktır. Fakat bu vaziyet leolitik istasyon bilinirken, bugün 
daha süratlı gitmek içia çok lüzum. Sovyetler Birliği dahilinde bu isla s 
lu bir şeydir. Çünkü her ne bahası · yanların adedi 200 Ü geçmiştir. 
na olurs~ olsun hava mukavemetini Son zamanlarda Karadenizin ka f 
kırmak .lazımdır. kasya sahilleri üzerinde, "acheule. 

Bundan başka grminin yalnız enne. nenen devredeki tarihten ev 
her biri 13 metre yüksekliğinde ol- velki insanın en eski bak1yası keşf 
mak üzere iki bacası olacaktır. edilmiştir. Voronej, Brian;k, Lipetzk 

Bu yıl , şehrimizde, uzun zaman. 
danberi görülmiyen soğuklar olmak· 
tadır. Bir kaç gün evvel hararet sı · 

fırın altınna 8 dereceye kadar inmiş 
ti . H•vaların bu ani değişliğindtn 

ve umu lmıyacak derecedeki soğuk 

d ~ n, şehirde grip çoğalmıştır . 

Havaların çok mütehavil gıtınes i 

dolayısil e gündüzleri, ve bilhassa ge 
celeri iyice korunmak lazımdır. 

Sıhhat ınüfettişi 

Bir müddet önce şehrimize gel 
dığini yazdığımız, sıhhat vekaleti u· 
mum müfettişi, şehrimiz sılılıi te~ki . 

latı üzerinde tedkikleı ini bitirmiş ve 

idari tefıişleıe başlamış ve ayni za 
manda sıhhat dairelerinde bazı me· 

seleler üzerindf' tahkikata başla 
mıştır. 

MAHKEMELERDE 

Katil çocuk iki seneye 
mahkum oldu 

Karaisalının Şıhlı köyünden Halil 
oğlu 16 yaşlarında Mustafa adında 

birisi ayni köyden lsmaili öldürdü 
ğünden şehrimiz ağır ceza nıa .ke 
ınesinde ;apılan duruşması sonunda 
iki sene ağır hapsine karar verilmiş · 

tir. 

Kız kaçıran 

Tekekurbu makallesinden Nuri 
kızı 336 doğumlu Pakizeyi kaçıran 
sucu zade mahallesinden Mehmet 

oğlu Zekeriya zabıtaca yakalanmış 
ve derhal adliyeyP. sevkedilmiştir. 

Zekeıiyanın muhakemesine bugün . 
!erde bakılacaktır . 

Cürmü meşhut vakal<ırı 

Alaka lı makamlardan aldığımız 
ıııalümata göre, şehrimizde bir ay 

içinde otuz küsür cürmii me hut vak· 
ası olmuştur. 

: VI! lrkbtsk c i va rında Malta mevki· 
leı indeki paleolitik devre kampların 
daki ya pıla n araştırm a lar da çok en 
tere san neticeler vermiş tir. Buralar· 
da keşff'dil en ikametgahlar, tarihten 
evvelcki derelerdeki a'vcı kamunla· 
ıının hayatı VI! ekonomisi hakkında 

bir fıkir verebıl ecek ınahiydledir. 
Sovydlcr 13 i rliğiııd! ilk d, fa olarak 

Mallada ciimüdiyele ı devresi niha. 

1 
ye tleri ııe ait bir de mez~r bu l ıı r.muş 

tu r. 

KÜLTÜRDE 

. Sülüsan müddeti 

Orta mektep ve Liselerde de
vam için muteber olan sülüsan ınüd· 
deti tamamlanmıştır. Bundan sonra 
bu mekteplerde nakil ve yeniden 
kayit muameleleri yapılamıyacak-

tır . 

Köy okulları ıçın 

öğretmen 

kadın 

Kültür Bakanlığının köyliıyü 
okutmak üzere büyük bir okuma 
seferberl i ği yapmağa başlarfığını 
yazmıştık . Köylülerin guek köy 
işleriiırff', gerekse ansiklopedik ma 
lümatlarını arttırmak maksadile bir 
çok tedbirler alınmaktadır. Bu arada 
köy çocuklarını okutturmak için 
:Cöy okullarının fazlalaştırılmasına 

çalışılmaktadır, 

Köy okullarır.da öğretmenlik yap 
mak üzere çavuş öğretmenler ye
tiştirildıği gibi köy kız öğretmen 

okulu da açılarak köy okullarına 
kadın öğretmen yetiştirilecektir. 

Bu okullara alınacak talebenin 
yaş ve oair vaziyetleri bu yakın 
!arda tesbit edilecektir. 

Dr. Eşref Akman 
ö 1 d Ü 

Memleketimizin çok eski emek· 
dar doktorlarından Eşref Akman 
kısa bir hastalığı müteakip dün 
ôlmiiştür. Bir müddet evvel mes· 
!ekteki hizmetinin altmışıncı yıl dö. 
nümünü kutladığımız Eşref Akmanın 
bu suretle ansızın aramızdan ebedi 
yen ayrılışı bütün muhitimizi derin 
bir teessÜrt' düşürmüştür. 

Ölüye allalıtan mağferet diler ve 
ailesinin, meslekdaşlaıının teessürle. 
rine ortak oluruz. 

Eşref Ak ,nanın cenazesi bugün 
saat 13 de kolordu binası yakının· 

daki evinden kaldırılarak yeni me· 
zarlığa gömülecektir. ,-------, 

Bir muhabir 
alacağız 

G3Zetemizin ş ehır istihba· 
ra tında çalıştırılmak üzere 1 ir 
muhabi re ihtiyacımız vardır. 

1 - /\sgari Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşından küçük 
olmamak lazımdır . 

3 - 13u vazifl! için lıurn~i 
bir imtihan açılacaktır. 

istekliler , Yazı işleri Mü · 
dürlüğümüze müracaat dmeli 
dirler . 

Kızılay yıllık 
kongresi 

1 
Seyhan Kızılay kongresi, dün öğ. 

leden sonra parti binasında toplan 
lanmış ve yıllık seçim yapılarak m~r • kez heyeti intihap edilmiştir. ' 

Merkez heyetine sıhhat ve icti 
mai muavenet mü fürü Bay Kemal, 
Bay Ragıp Sepici, Bay Ziya Rona, 
Bay Seyfi, Bayan Firdes, Bayan Bin· 
zet, Bay doktor Ekrem Baltacı, Bay 
doktor Bahri, Bay lsmail Samay, 
Bay Halit, Bay recep, Bay doktor 
Yusuf Ziya, Bay Nejad, Bay Cemal 
B. Ömer seçilmişlerdir. 

Merkez heyeti bugün idare he 
yetini seçecektir. 

Şehrimize gelecek 1 

Ankara tiyatrosu 

Ankara şehir .tiyatrosunun bu 
günlerde şehrimize gelt cegi söylen
mektedir. Fakat alakadarlardan dün 
aldığımız m"lumata göre, şehir ti
yatrosunun Adanaya geleceği gün 
henüz malum değildir. Ve bu husus 
ta, anğajman yapılan müeessese ile 
henüz gün tayin edilmemiştir. 

Sanıldığına göre, Ankara şehir 
tiyc.trosu Martın on veya on beşine 
doğru şehrimi ıe gelecek ve üç dört 
temsil verecektir. Arıkaradan aldığı· 
mız malümata gör~, Ankara şehir 
tiyatrosu, Adanada vereceği temsil 
feri henüz kati olarak tesbit etme. 
miştir. 

1 Mart 938 

Gök yüzü açık. Ufuklar sisli. Ha. 
va hafif rüzgarlı . En çok sıcak 16 
santigrat derece. En çok soğuk sı . 
fırın altında 6 derece . 

Moskovada doğum 
vakaları 

Moskova: 1 (Tas) - Moskcva 
da 1937 senesinde, 1936 ya naza
ı an iki misli olarak, 135.848 do~um 
kaydedilmiştir. Diğer taraftan ölüm 
vakaları da, 1913 e nazaran, yarı· 

ya inmiştir. 

Bu gece nöbelçi eczane 
Yenieıtırıi civarında 

T oros eczanesidir 

a ııgi lı c ı eııin oıta kısmıııda Not 
O t ngham civarın 'aki Lir köycük 

te, geçeglerde 300 kişinin haı 
bulunduğu bir nikah merasımi ya 
pılmıştır. 

Nikah memuru, nikah zaptını 
imzalatmak üzere güveye uzatınca 

herkes hayretle bakmıştır. Çünkii 
güvey, ayni zamanda uzatılan dol· 
ma kalemi eline alacak yerde, ağzı 
na almıştır. Ve dişlui arasına sı· 

kıştır<'ığı bu kalemle zaptı imıala· 
mıştır. 

Aııcak, isminin bütüıı harfleri· 
ni değil de ~adect (X) harfini yaz 
nııştır. 

Bu adam yıllaı ca evvel bir ka 
zaya uğramış ve bu kaza dolayısile 
her iki elininde kesilmesine lüzuııı 
görülmüştü. Hastahanede hasta ba 
kıcılardan geç bir kadın, kendiuir.e 
bilhassa şevkatle bal.tığı gibi H n· 
ıadan, hastahanedrn çıktıktan ıon· 

ra da bu g•nç kadın, evine gidip 
gelerek, onun nekahat devresi ıe· 

davısiyle candan alakadar olmuştur. 
Bu arada sevişmeler ve hayat ) o 
!unda birlıkte yürümeği kararlaştır
mışlardır . 

Nikah günü, bütün köy ayaklan 
mıştır. 

Herkes bu kaza yüzünden ezi· 
yet çeken ve bu acıklı sebeble de 
bir hemşireylede ~evişotk onunla 
birlikte mesut olmağa h~zırlanan bu 
adamın, imzasını nasıl atacağını rue· 
rak ediyordu. Daha evvel nikah 
memuruna. bu adamcağııın iki eli 
birden bilekten kesik olduğu ve ev 
lenme mukavelenamesini şahse im· 
zalıyamıyacıığı. onun imzasını da ge 
linin atacağı bi!dirilmiştiı- Fakat 
nikah memnrıı, buna razı olmamak 
ta ısraı la, taı afların ~ahien imza fa· 
mala · ı u !den oldutunu ilcıi sürmüş 
ve l:u ımılü baıamıyıc&ğını söyle· 
miştir. Ve, her hangi bir vasıtayla 

isminin yalnız iki harfini tesbit et 
mı-sinin de yeteceğini, ke"disinc 
ancak lıu kadar bir kolııylık göstc· 
rebilecegini ilave etmiştir. Çareyidc 
kendisi bulmuş, el~iz adam, onuo 
tavsiyesile dolma kalemi ağzına ala· 
rak dişleri arasına sıkıştırıp, kendi 
imza yerine okunaklı bir şekilde '"f. 

harfini yerleştirerf'k, nikah muame· 
lesini usulüne uygunlukla şabse ta · 1 

mamlamıştır, 

1
---Radyo programı 

'----•Bu akşam'•---•'il 
Senfonller 

16,:iO Paris Kolonya: Senfonik 
konser (Piyanist Maillard Verı:eıiıı 
iştirakile Liszt, 'chumann). 21,45 
Viyana. Büyük· Senfonik kor·ser 
(Osvald Kabastanın idaresin Je). 

Operalar, operetler 

J 3, 15 Bükreş: Seçme operetler · 
den plaklar. 12 Berlin kısa dalgası: queen Mary'nin çatısının allı bir 

zırhlı gibi yapılmıştı. Halbuki Guen ,--------------------~--------------------------------, 

Ecalikztaırb.ith'inki bir kurs yatı gibi ofa. T iyatro sahnelerinde dt - Hak i r ,., i n kar 1 s 1 da'· 
Sevilen operetlerden parçalar. zO 

adeta § aşırmıştır. Prag: "JolıcmyaJa Braııdenburglu. 

kolte bir vücud görmek 
Normandie 160000 beygir lcuv hevesi, ,dünyayı sarmış ••---illi-Hakiki bir Amerikan hlk3yesı•----••-• 

vetinı- maliktir. lngilizlerin yeni ya· bulunuyor. h 
Ahl .k b b k in e,~ l ıir~ r tülle sdh'leye çıkmalarını sa neye çıplak bir halde çıkmamak pacağı bu geminin 200,000 beygı'r- a za ıtası, irço memle · 

k ti d b h h 1 temin için çok tertibat almış , buna la beraber, menfaetlerine daha uy· lik bir kuvveti ve dünyanın en bü- e er e u ususta ay ı meşgul 
1 • f '- b' · ld d rağm en rnuv,1ff ak olmamıştır. Uu gun iiir şekil bulaaak tiyatro dahi· yük kızanları olmak şartile yirmi o mnş ve aı::at ır n etıce e e e e 

dört kazanı olacaktır. memiştir nun üzerine, hükümetin çıkardığı lindc '' ek ·ı 1 t ~ lı ir vaziyette bizzat 
Geminin çatısı kurulmuştur. Ön 1'ıyatro, bir edep okulu iken bu hir kanunla, salın~ya büabütün çıp bilet satmak yolunu bulmuşlardırl 

ve arkadan otuz metrelik bir kısım hakikat ; beııüz layıkile anlaşılma · lak bir lıa ? de çıkan kadınlardan iki Çünkü kanun bunun için bir ceza 
eksiktir. Gemin inşası hususunda gös mış, hat ta sahneden ekmek bekli bin franga kadar nakti ceza alız tertip etrnenıi~tir. 
terilen sürat hayret verici bir dere. yenlerin bir ç o ğ u b i 1 e ken ması ve tekcrrürii halinde, bu kadın Gc,.cıı ay Paris tiyatıolarından 
cededir. Geminin planlaıı gayet gizli di mevkilerini hala idrak edememiş · larııı sanattan ın enedilmeleri karar birine gi len bir mahkeme reisi, 
tutulmaktadır. Yalnız şurasını söyli. tir. laştırılmışlır. Lakin vazii kanun, salonu dolduran binlerce seyircinin 
yebiliriz ki, 552 nin ön kısmı şaşı. Tiyatro, Avrupanııı en meşlıur vuzuhlan ziyade edebiyata ehem arasına katıldıktan sonra, güzel bir 
lacak derecede [Normandie) ninkine şehirlerinde dahi layik olduğu yeri ıniyet v e rd i ğind~n maksat , (Suda kadının; gayet ince bir tülle vücu 
beıızeyor. işgal etmiş degildir. bir delik) mahiyetinde kalmıştır. dunun, yalnız görünmemesi IAzıııı 

Geminin ilk tecrübeleri 1940 yı Paris zabıtası; tiyatrolarda çalı Zira tiyatro kadınları, kanunun ta'yııı gden kısnıır.ı örtıııüş olduğu halde 

Hakim güzel kadını süzerken. isimli opera. 20,30 Peşte operası ı ı · 
karşıki sırada kendi karısının otur. da veril~cek piyesi nakil. 
makta olduğunu göıünce bu sefer Oda musikisi 
de, büsbütün afallamış . lcırdığı pu 
tu nasıl tamir edeeegiııi düşünmeğe 1 1 t:lerlin kısa dalgası: Yaylı 
başlamıştır! sazlar kuaıtetile serenadlar. 18,25 

Peşte: Yaylı kuartet konseri (ltal Hakimin ukas na bakınız ki, 
k yan ve Macar eserlerinden). 
arısına karşı işlediği günahı tamir 

etmek çin, bilet satan kadından umu Resltall er 

mi alılak namına şikayetçi olduğu 10.15 Bcılin kısa dalgası: Ziaı· 
ııu ileri sürmüş ve zabıtayı davet bal solo 16,15 Perağ: iyano resitali 
ederek, sırf bu hadiseyi tesbit eyle· (Chopin, Brahms). 18,15 Var~ov~: 
mek maksadile tiyatroya geldiğini Org, viyolonsrl solo, 18,30 Berlin 
söylemiş ve işin içinden bu suret "dalgası: Ro:nantik piyano aıusikisİ· 
le çıkmak istemiştir! Bu hareket '17,40 Brüno: Sopran ve piyaııc· 
gerçi yerindedir lakin, aldaııan ' 8,45 Ostrova: Akordeon sofo. 
hakimin karısı mı, yoksa kendisi :20,20 Varşova: Muhtelif Leh şar~ı 

lında yapılacaktır. şan genç kadınların, kiç olmazsa 'jeltiği cezadan korkarak, filhakika bilet satışına çıktığını görmüş ve 
"qmeen Marie~ için 750 milyon 

mi? Oarası belli degil! lları 22 Bükreş: Beethovenden pi}a 

·----------------------------------------------------- ıiô-sonatları. 22,15 Be ıJ'ı. ~ .t ;, (':ol· 
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Sahife : 3 

İş bankası 
piyankosu 

ı Etibba odası başkanl·ğın- ~-------------,--------. 
dan: 

iSMAiLiYE 
lnciılik istas· 

yonunun cenul-urı
daki tepelerin üze 
rinde gözüken ba · 
sit bir köy ... Fakat 
ı c de olsa ağaç· 

sızJıktıın) anan top 
rak )ığınlarmın Ü· 

zerinde huğ ve dam 

1 Yanan toprak yıj;ınlarının iize
rinde huğ ve dam evlerle, yap
raklarını Kışa hediye eden çıplak 
dallı ağaçlar buraya hususi bir 
renk veriyor. 

----------·Yazan : TahaToro• 

cvleı le ) tıpraklarını kışa hediye e 
den çıplak dallı inciı ağaçlaı ı bura· 
ya husu~i bir renk veriyor. 

Köy tepe uzerindedit; denilcoi· 
Jir,I Şthirdrn kö}e iİden yol 
köy yolu gibi .. \'e bu köy her Çu · 
kurova köyü gibi bir karekter arzt:· 
diyor. 

40 evli 213 nufuslu olan Jsınai 
liyc köyü, bana gezdiğim Çukur~va 
köylerinden daha fakir ve daha za. 
yıf görünür. 

Belki bu ha ı İci manzaranın ver· 
diği ilham diyeceksiniz? Fakat ge· 
liniz berabocc bu köyün içine ve 
daha derinine dalalım: 

Yalınız duvar larmın siyahımsı taş. 
lanna bakmayınız? Onlar odunsuz· 
luğun Çukurova köylerine verdiği 
ihtiyaç dolayısıyla hayvan pislikle· 
tinden istifadeyi emreden bir ha 
disedirl 

Asıl köyün ruhuna girelim 213 
nufusluk bir köye 700 dönüm 
tarla kafi gclirmi?. Çukurovada 
bir tek adama hakkıyla "çifçi vas 

Bu köy halkı onu büyük taııır .. 
Onun nıezarına sayğı besler muhak
kak ki içlerinden çıkan bir büyük 
oldu~u için. 

• * • 
Köyün içerisinde İntizam ve ev 

sınırlarında muayyen hudut yoktur. 
Köyde bağcılık \C ağaç se\igisi he· 
nüz kökleşmişlia. 

içimi güzel bir suyu olan ve 
hiç bfr sene suları ~ urunıayan bu 
köyde hr r köyde olduğu gibi nçaç 
ve y!şillik muhabbeti noksandır. 
Halbuki köyün bir çok tarlalarında 
l'ir ve bir buçuk boydan su çıkmak. 
ta ve h,.lta baz: seneler kendiliğin 
den çeşmeler sızmaktadır. 

Öyle kupkuru bir köy ki sıcak 
aylarda güneşle sabahtan akşama 
kadar kucak kucağa ve yüz )'Üzedir 
de, dam ve huR-lardan bauka ataç 
gölgesinde gönül vermiştir! 

Fakirliği her halinden besbelli 
olan bu köylülerin hayretle rördü· 
ğümüz ve sezdiğimiz bir meziyedi 
varki kültüre susamış bir ruh taşı· 
yorJar. 

En faki11 bile alın terini ev mas 
rafına karşılık lutacakkeu onu okut· 
tuğu çocuğun tahsiline s~ve seve 

J.,tanbul: 1 (Telrfonla) - iş 
bankası cari hesaplar piyangosu 

bugün çekildi. Biner liıahk iki ikra· 
miyedrn birisi Ankarada 4107 he. 
sap numarasına diğeri de Üsküdar 
9188 h~sap numarasına çıkmıştır. 

Yılan zehiri 
tedavi 

ile 

ovyctler birliği ilim müessese. 
!erinde yapılan tecrübeler, çok az 
mıktarda, mesela, O,Ol miligram 
olarak zerkedilecek yılan zehirinin, 
insan organizmi üzerinde, sar'a ve 
ihtilaçların tedavisinde ve yahut ~id. 
dı: lli hemorijilerin durdunılmesında 
çok müsait tesirle icra eylediğini 
isbat eylemiştir. Sovyet alinılcri, 

halen, insanları zelıirli yılan sokma 
larına karşı muhafaza edecek bir 
yılan zehir i scromu üzerinde muvaf 
f akiyetlc çalışmaktır. 

1937 <le Ermeııistanda Alagö1. 
dağı mm takasına, Tür kmenistan<la 
Kopet dağına ve dahi sair yerlere 
gönderilen heyetler 80 ) ılandan ;. 
dınmış 10 gram zehir getiımi~ler. 
dir. 1938 de de bu İş için } eni he· 
yetler gönderilecektir. 

Alsaray sıııema sında 

Bu akşan> 8,30 da 
Görenıiyenlerin ısı arı üzeı ine 

yalnız üç akşam için 

Doktur Eıref Akman 1 3/938 
Je öl'llüştür. cenaıesi 2- ~'i 938 
çaışaml>a gür.Ü saat 14 de kolordu 
yakınındaki evinden kaldırıJr.c;.ığın· 
dan odamıza mensup bilumum mes· 
lekdaşlarm cenaze merasiminde uu· 
lunmaları rica olunur. 

Etibba odası ba9kanı 
Dr. Ali Cural 

...~ı ............ ::ı 
a ÇOCUK HASTALJ,, LARI 

MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul eaatlar-ı : Her- gUn 1 
c. 15--18 

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

TAN Siııenıaı;ıııda 

BU AKŞAM 
İki güzel film birdt•n 

1-

Artistlerin en çeviği 

Canbaz Adan1 
lakabilt- anılan ıntşhur 

RichardT almadge 
tarafından yaratılaıı heyecan, nıace 

ra ı,rgüzeşt nıenbalarının en güzeli 

[Hırsızlara Karşı] 
-'1.-

AL TIN SESLi ARTiST 

LİLY PAUS 

Sunduğu her programla sayın müşterilerinin bir kat daha teveccüh ve 
takJirlerini kazanan 

" D 

srı sın a 
2 -Mart-938 çarşamba ak~amı 8,30 da suvare<l n itilıaıcn mevsimin 
en yeni ve en güzel ~aheserlerinden hirini daha sunmakla ke.sbişeref eyler 

Sarışın fettan yıldız: Kay Francis ve rakipsiz arka
daşı: Ricardo Kortez'in en ço'< muvaffak oldukları 

misilsiz film 

Dördüncü Aşk 

İhtişan1 - En zengin dekor Mizans ... n - Aşk -
Miizik - Sevgi mana ve n1efhuın .1 nu anlatan en 1 

büyük San!lryo 
Ayrıca: En son en yeni dünya havadisleri .. 

Sinema sobalarla ısıdıln1aktadır. Localarınızı 
lütfen telef onla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı ınatine 
Kt\ÇIRILMAMASI LAZIM BİR FIRSAT 

Son defo olarak umumun arzu ve talepleri üzerine Magda Şinayder -
f van Petroviçın kudretli temsilleri Adanada en çok beğenilen bir ~aheser 

iLK ACI 
2- 250 kişilik Berlin Solistler kşkilatmın Orkestra ve korosunun 

iştirakile bir müzik şaheseri 

Dokuzuncu Senfoni 
Son defa oyn'iyacak Lu iki büyük şalıescri muhakkak görönüz 

TELEFON : 250 ASRI 
8987 f ını takmak için "1000 .. dönüm tar· 

la az gelirkt.n koca bir köyün ve 
213 nufusun 700 dönüm tarlası Lu· 
lunursa bu köyün zirai kalkınması· 
na nasıl imkan olabilir? .. 20 öküz 
80 inek, bu köye bizim imrendiği. 
rniz köy karekterini \'erebilirmi? .. 

Fakat yokluk içetisinde varlığı 
Yaralan ı ürk hızını bu köy,Je de 
görü}oruz. 

teı kedi yor.. B ç t • 1 
4 Yaşından 60 ya.,ına ka Jar ay e } fi 

Türkçe öğrenmek için adet;ı yarışa· ) . . 
girmişler? Bu yarışı idare eden 25 1 1 2 ıncı programlar 

En fevkalade güzd musikıi filmi l Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Çalışkan bit kütle var. Civarla· 
tındaki ~arJafarı ortağa ofayorfar. Ve 
bu hadise hayatlarını temin cdrbi. 
lecek hir gc~im menbaı olabiliyor. 
Her köyde üçte bir mulü l uıada 
dörtte ve hatta heşle bir ştkiine 
fİrmiş olmakla köylünün bıtifadesi. 
nisbeten artıyor. 

* * * 
Sö} le<liklerinc göıe "Jsmailiye, • 

köyü 100 yaşındadır! bu bah~i Köy 
Odasında muhtarla konuşurken-Tat. 
lllirı edilmediğim için kü~ük bir 
tetkik yapmak ihtiyacını duydum. 
ve köy tnt'zarlığma doğı u yürü· 1 
d·· urn. 

Her köy, tabii olarak mezarlığın- · 
dan yaşlıdı,.!. Bunu lsınailiye içiddc 
kat,uı etmiş bulunuyoruz. Heı ne 
kadar L.u köyde vasati olarak se· 
nede üç ölüm vukubulınasına göre 
büyük 1 ir ınczarlıaı olması mümkün 
değildir. 

Fakat ınez :u lık ağaçlarından ve 
ıııezarlık ağaçlarından bir hüküm çı· 
kartalabilir. Nitekim "f ·mailiyl",. kö· 
YÜrıün mezarlığını gezince bu bir a· 
sıtlık köyün yaŞt iki asrı geçti! Ora
da büyük ve muntazam bir mezarlık 
~Ördük, Tatındaki yazıyı tetkikimiz 
için esas yaptık. Bir çok köylerin 
~eıartığında bu tarzda muntazam 
ır mezara rast gt>lmek pek güç· 

tij t, 

Müruru zaınaula silinen yazılar. 
riçlükle okunabılir, Anlıyoruz ki bu 
fiasan Vakfı) nın mezarıdır ve 1139 

da ölmüştür. 
"'-, 

~ası: Kenan yıe orkesra (Bıal:ıns) 
22,30 Bükreş: Ermeni korosu (Bay 
t\ttunyanın idaresinde). 

Dana rl'ualktat 

22 Bukıtş: Kabare 
232 , 5: Peşte. 

musikisi. 

günlük bir öğretmen bayaı; var .. Bü İkisi birden Bösteıilrc~ktir 
tiin st va-isini varlığını bir ideal ola· PEK YAKINDA 
rak İ ·maili yenin kültür kalkınrnası· Labohrı:-ı : Marta Eggrı t. Jankipura 
na lerk.!tmiş bulunuyor. Öğretmen· ı ÇARŞAMBA MATfNADA 

leriıniz arasında binbir mahrumiyet 'f Hırçın K.adı_n - B~y Çetin 1 - 2 ı 
içerisinde ülkü yolunda yürüyenler j ıncı progı am 
çoğaldıkça inkilap Tiirkiyesi maa· 1 Telefon : 212 8986 
rif siyasetinde muvaffak olmuş de· --------------

RiiyalarDiyarında 
Pek yakında : 

Mevsimin rn büyiik bir ~alıe~eti 

Şen Haydut 
8985 

ınekfo. 

* ili 

Bir asker karekteri gibi bir emir ------·-----·-----------------• 
de pazar olmasına rağmen bütün I 
mektep talebeleri bir araya toplam· ı 
verdi, Onlarla konuşmağ~ dalıyo· 1 

ruz. 
Mektebin ve kültürün nnru bu 

pelte halinde genç dimağlara derin 
izler çizmrğe başlamıştır. Eger biz 1 
bu köye hars komitesinin açtığı 
mektepten evvel gelseydik bu kadar 1 
Türkçe konu~an talebeye rastlaya 

1 
nıayacaktık; 

Zeki fakat h:ıddındı:n fazla I 
ınahcup ç0cukların bir aylık ders 
lcrin:!en alınan randınana bakıyoruz 1 
da çukurovadaki bu esaslı haı s 
davasının pek )'akında zaferine şehit 
olacağımıza inanıyoruz ... 

D.:ıha 4 yaşındaki çocuk bize 
Türkiin ancJini okuyor, ve sualleı i· 
mize cevap veı ebiliyoı. 

T aht:ı b.:ışına kaldırıyoruz. Bü. 

Çok yakında: 

Alsaray-Asri 
Sinemalarında 

Alman :>İncmacılığınııı harikası Beyaz peı<lenin göz bebı:gi :-a)ın 
halkımıza çok sevdikleri iPEK sesli biricik dilber Primadonııa : 

Martha Eggert kocası meşhur Tenor: Jankipora il ı:: 
beraber büyük bestekar Puçinin ölnıez Qperası 

LA BOHEM 
S.AıHESERLER ŞAHESERİ 

K, n koca ikisi l>ir arada bir filmde oyn ıı laısa o fıfmin ihtişam v..; 
güzelliğini tasavvur ediniz. Salnr~ızlıkla bekle} iniz . 

tün kafalar biı dinamo gibi hareket. 
te .. Tahtadakinin küçük bir ha' a · 
sını bulmak için zekalarını var ku· 

___________________________________ ._. ____________ __ 

vetleriyle oraya çevirmişlerdir .. , 
Hep bir ağızdan şiirler söyleme· 

sini, konuşmasını, fertlikten çıkıp 
topluluka, g i t ın e s i n i artık bili 
yorlar. 

213 nufuslan 60 okvyucu?. Her 
halde göğsü kabarıcl Lir nisLet... 
Ayni hız devam ederse işin başlan 
gıcıodaki bu rakamın gittikçe k:ıba 
racağma emin bulunuyoruz .. 

Fakat bu girdiğimiz toprak ev~ 
''ıu ek tepn <lenilcmez .. Buna bu gü. 
tıiiu fenni icabatı karşısında ''ıııektek n 

'diyebilmek için otuz sene geriye 

dönmek lazımdır. ı 
Fakat ne zararı var bu hızı pek 1 

yakıda köyÜSl c ı güzel bir semtin· 
de ar~asını gaçtığırnız yeni mekte· 
bin sıhhi ve medeni çatılan altın 

da daha müsmir ve ınüsbet hit ~ı· 
kilde görebilmemiz ic.;in uzun zaman 
beklemiyeceğiz ki '? .. 

Taşlaı ı hazırlanmış olan bu mek 1 

lebin yeıi de tayin edilmiştir. Ar· 
tık 25 günlük kültür hareketinin 
gelişimiııi ve yeni mektebin yapıl · 

ınasiln ~ayenin tahakkukuna yakla 

mı~ olarak görcbi t'Ccgiı .. 

Köyliıı gün doğu uu<la •• fürlıe 
tepe., var. Orada "oulamaç dede" 
yatıyormuş!. Orayı :lrlık }ıllardaıı 

beri ananbile yok .. O Türbenin yo 
iunu soran ve b len bile yok!. Bü· 
tün. köylü kafaşiyle. kalbiyle, \e 
hıziyle türbeye değil mektebe ve 
hayata bağlanmıştır. Kafası hep o· 
ntın için işliyor, kalbi he-p onun ıçın 

ve ocıun için<lr. çnrpıyoı. 

·~~------·------~~-

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kcıraınaıne No : 7756 

( Dünden Artan ) 

bulunanlar hakkında ismi geçrn ııizamname 'c kanun hükiınılc-ı i d<iiresin· 
de vazifesini yapar. 

Madde 142 - Jandarma (3116) ~ayılı Orman kanunu ile orman ni · 
zamnamesi hükümleri dairesinJe keııdi~ine teveccüh edecek vazifeyi ya. 
par. 

Madde: 153 - Jandaı.ııa l\saıı alika ve ınuhafaı.ai abidat nizamna· 
ınelerinin hükiimicriııe •rörc rıbid .. lrı lc ac:;arı atikanın muhafaza ve tahrip
ten vikayc:;İnc dıkknt der. 

Madde 144 Yabani ağaçlaı ı n aşılanması hakkındaki kanuna göre 
jaııdarına şoseler C\' yollarda dikilmiş meyvalı veya meyvasıt ağaçları 
bahçcl1.:rJe ıneyvalı ağaçlaıı ke enl~ri veya sökenleri veya } aralıyanlaıı 
vayahut ağacın kabuklarını soyanları men eder. Ve hu fiilleri işleyenler 
hakkında tutulacak zabıt varakasını adliyeye verir. Dikilmiş bağ çubuk· 
lan, ıutyvalı ağaç \'C fidanlarla sryir ve meydan ycril'rindeki ağaçlar da 
ayni hükme tabidir. 

Madde 145 - Jandarma Oevlrt postalaııııın selameti müruıunu le· 

minle mükellt:'f olduğu gihi telgraf ve telefon hatlarını l>ozan ve tahrip 
edeıı, muhaberatı sektedar veya tatil eden kim deri yakalar ve bir zabıt 
varakasile adliyeye teslim edrr. 

Madde 146 - Jandarrııa ammenin nıiiııakalaıına ınahu;)us yollan veya 
köprüleri tamamtn \>C)'a kısmen bozarıları yakalar ve bir zabıt varaka 
sile adliyeye ttslim eder. 

Madde 147 - Köylerdr H kırlarda mcxıuat H' wabsulatı, bağ \C 

lıahçcleri korumakla mükcllrf olan köy korucularıoın ve kır bekçilcrioin 

bulunmadıkları yl!rltrde jandanua devriyeleri ruezruat ve mabsulita, bağ 
ve IJalıçelert. zarar verenlere rasgelince hunları men eder ve haklarıo· 
ı..1,. zalnt varakası tutaı v' sahibinin yaıılı şıka yeti üze.rine keyfiyeti adli· 
yeye bildirir. 

Madde 148 -- Jandarmalar mııılakalcırı içiNde gerek insan ve gerek 
hayvan sari hastalıklarını hal>eı aıJıkları zaman umumi hıfzıssıhha kanu. 
nu, hayvan sağlık zabıtası kanunu ve nizamnamesi ve ruam mücadele tali 
ınatnamesi hükümleri dairesinde alakadar makam vr memurları haber· 
dar eder ve l>u kanun ve nizam ve talimatlarm j udarıuaya } üklediği va. 
1ifeleıi yaparlar, 

( Sonu Var ) 8303 
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Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi Satılan miktar 

Kilo 
En az ı En çok 

- ~· s. A.. s. 
1_--n-K:-'ap!_ı_m-=-al-=-ı :,_-...!:.P:.::am:::.::uk::.__1 _ 28,So 1- 29 _ 

Piyasa parlağı ,, 26 26,50 -------
Piyasa temizi ,, 22,50 ı- 23 --
iane 1 ı-------

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 41 42 

--n:::--:-::-------y A P A CI 
Beyaz ---.,-----.--------
Siyah 
-----

Ekspres 
ÇICIT 

iane ı--ı 
2,35-- ı---- ------Yerli "Yemlik 

" ,, "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

.. Yerli ~-- -5,25-
ı--..:.:., --.M~e::.n::.ta_n_e ___ ------ , __ _ 

Ama __ 3 ____ --
-cF;:=;------- 3,50 asulya --'----

Yulaf 
Delice 

ı-uK':".:"uş-y-em-ı=-· -----•------ı-----' 

Keten tohumu 

UN 
1 ~ört yıldız Salih 

ı... _ uç ,, " 
:a ~ Dört yıldız Doğruluk 

1-E --; üç " ,, 
ô ~ Simit ,, 
::: > o-~ ::ı ort yıldız Cumhuriyet 
f.! t.>-1 üç ,, " 

Simit ,, 
Liverpol T elgraflan 

2 / 3 / 1938 
_____ __:::Sa::::nı:;,;:i!tı:__~P.,nıı 

1 -----· 

l-· 
Kambiyo ve Para 

I~ Bankasından alınmıştır. 

Hazır ! 5 1 06 ,_L~i..=;rııe7"---c:------j ı--M-a-rt-va_d_e-li---- , 4 179 1 Rayişmark - 1-197 
ı--M-a-y-ıs ______ I 

5 03 
Frank {Fransız) -24- 27 

" 

1 

__ j_ Sterlin ( İngiliz ) 630- 00 
Hint hazır 4 144 •--------- _ Dolar ( Amerika ) i9- /O 
Nevyork 8 96 Frank ( İsviçre ) --- ----------

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkernal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 1-10 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

"\ D.D. Yolları 6 ıncı işlet-
. l me eksiltme komisyonun

dan: 
idaremiz ihtiyaci için şartname· 

sinde yazılı evsafta satın alınacak 
60 ton ln:rda dökmenin beher ki 
losu 3,75 kuruş muhammen bedel 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

Türkıözü) 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
~ 

Nasıl mı 

aya elen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaltlinin 672 numaralı raporu 

TAHLİL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 10 Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik deıecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
: Kokusuı 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Uzvi maddeler için sarfolunan mü\·ellidilhumuza 1 
litrede 0.40 gr. 

,, .0033 gr. Su .. lfat ( SÖ 4 ) O 
Klor ( Ci ) , , 0.0074 
Nitrat ( l\o 2 ) ,, 0.0040 
Nitıit Yok 
Amonyak ,1 Yok 

F cnnin en son usullerine ı iayet ederf k kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kndar içi kalaylı kalvanizli boı ularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Onıdan da bütiin Fiziki ve Kimyevi evsafını mu. 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığmın tayİtı ettiği Sı~hiyc Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıı\makta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadele.n Gazozları 
Kaya delen Gazozları da t':" aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarmı tercih ediniz . 152 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır . 

7967 118 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA JŞÇEN 

Belediye karşısında 

2 Mart 1938 ,. 
TÜRKSÖZÜ 

IMathaacılık 1 1 Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir lab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle!/tİrınek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 

C 1 L D 

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

Resmi eurak, c 
veller, defterler, çe 
karneler, kağıt, z 

kartvizit ve bilum 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en n 
bir şeklJde en zarif 
rufatla Türksözün<le 
pılır. 

Türksözü matö 
sı 0 Türksözi.inden" 
ka her boyda gaz 
mecmua, tabeder. 

. _______________________ ,__ ______________ ,_.,,_, ______ _ 

Kömi.ir sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşekeı ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ue 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 

mukabilinde edineceğiniz maldı 
Lira sayesinde ın u tf ağınızın ekonomisi 

1 

tenıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en 

Alacağınız a iZ a l<niıic'f Ali Rııcı Kt 

şeker licarelhancsinde bulacak8ınıı. .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kulla~makla l1tnı uıilıi bir cevherin is 
takim arttırn-ış ve hem de müst 

olacaksınız. Odun kömürü arlık :ıranılınamağa mahkümdü 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecıübe e 

Ucuz - Temiz-Kuvvet 
31 8879 

1--------------------·---------------------------
Halkımızın nazarı 

.dikkatine : 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

Eksiltme ı8 3 938 cuma ıninü 
saat 15 de A<lanada işletme mÜdüı • I 
lüğii binasında yapılacaktır. Şar tna-

Albayrak Mustafa Nezih ınücsscsesiuin 
yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çay 
mız gelmiştir. Daima halkımıza 1!11 rıefts bir çay içirmek fırsatını · v 
ğind~n dolayı müessesemiz gurur duyaı . 

• 2 - llanlaı il,:in ıJaıe)e nıüıa-

1 - Dış ıneınkketh.: ı için Alıoııc 

bedeli değişmcı y<ılnı7. po~ta mö5rafıl 
zammedilir. 

Ciat cdilmeHdiı. ı 

1 

1 

Adana sulh iıdnci hukuki 
hakimliğinden 

No: 269 
Adana inhisarlar JJaresine. izafe. 

len vekili avukat Kemal Çelik ile 
Akkapu K. den Ahmet oğlu kavas 
Şaban arasında mütehaddis alacak 
davasının cari duruşması sırasında 
müddeaaleyh namına çıkarılan da 
vetiyenin mahalli ikametinin meç· 
hul bulunduğundan bahsiyle bili 

1 

tebliğ iade edilmiş 'e alenen vaki 
tebliğata rağmen müddeaaleyh gü· l 
nünde mahkemeye gelmemiş oldu- ı 
ğnudan ilanen gıyap kararı tebliğine l 

· ve duruşmanın 4-4-938 tarihine 1 

saat: talikma karar verilmiş olmak l 
Ja muddeaaleyhin mezkfü gün ve ı 
esatında mahkemeye geJmediği ve· 1 

ıne v,~ mukavelename projeleri Mı>r 
sin. Konyo istasyonlarına ve komis· 
yonumuza müracaale bila bedel gö 
rülebilir. Bu hurdalar Mersin, konya, 
Adana İslayonlannda veya hat gü 
zergahmda bi< ve bir kaç istasyon 

da <la teslim edilebilir. 
isteklilerin 93S yılı ticaret o 

dası vesikaları ve kanunun islt diği 
sair vesaik ve i~!etmemiz veznesine 
yatırncakhrı ] 68,75 liraltlr teminat 
makbuzu veya bu mıkdarda Banka 
m.:ktubu ile muayyen saatte eksilt 
mede bulunmaları . 

. 8988 2 . 7 . 11 . 15 

--- -----------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

ya tarafından bir vekil gönderme 
diği takdirde gıyap ka·arınm bittas. 
dik muhakemenin gıyabında devam 

edeceği malumu olmak üzere ilan 
oJunur .8987 

• 
370 

Hiç şüphesiz ncfasd ve zerafctinin biitüıı iııcelık!erini l'u çayJan Lı 

caksınız. Bundan sonra en nıüşkilpe~cnd ailder bile ( Ü h Ç 

şükür bir çay içebildim ) diycctkkrdir. 

bundan böyle fena çaylarla asal.nnızı bozmıyacıtksmız. Si1.c sıhhatiniz 
zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa oisun alınız. 

Umumi müracaat yeri ıı\li Rıza 
Kelleşelcer ticarethanesidir 

--.. -~.- ıa---.. -·-----
l-lalkımıza A\i Rıza Kelleşekt:r Ticarethanesini 

b!r feda!dirlı9-ı daha ..., 

1 ,, Ayvalık,, saLun!arnnız - ve " Ayvalı 
J zeylunyağlarınıız geldi.Eunc'ôn wııra frna yağlaıla rııidf!e1ini1i \e sabu 

-------------'------, ada saçlarınızı <löknıiyecck ve cildlerinizi bozııııyaca ksınız, "A 
Dr. Muzaffer lokman 1 valık "sabunları ve yağları her husu:;la sıhhaliniziu koıu)UC 

İç hastalıkları mütehassısı dur. Hilesiz, ucuıdur' 893 l ] 5-15 

I-Iastalarını her gün Yeni otel atkasındaki inu
ayenehanesinde kabul etn1ekted r. 

. 4 g 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaass 


