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İtalyanlar Habeşistanda müşkülatta 

HAiLE SELASiVE 
TAHTA GEÇiYOR 

Lord Halif aks Necaşi ile Mussolini
nin arasını bulacak gibi ! 

Londra : 7 (Radyo) -- H • l c: ·, 
tandan alınan haberlere göre, Habeş 
çeteleri ltalyan kuvvetlerini çok meş
ğ-ul etmektedir. Her gün büyük kü
çük bütün Habeş şehirlerinde yangın· 
lar çıkarılmakta atlı Habeş çeteleri 
tarafından yağmalar yapılmaktadır. 
Bu vaziyet Romayı Sureti hal bulma
ğa sevketmekledir. 

Lord Halifaks; Ne.-aşi ile Musso. 
lıııi arasında tavassutta bulunmakla , 
ve bu işi arlık sureti katiyede halle 
çalışmaktadır, Siyasi mahafilde kuv j 
vetle söylendiğine göre, Necaşi Ha
beş tahtına tekrar geçirilecek ve A· 
dıskbabadaki sarayına yerleşecektir. 

Haile Seliisiye ltalyadan senede 
10,000 lngiliz lirası maaş alacaktır. 
Necaşi, ayni Hindistandaki prensler j 
gibi haklara malık olacak, v~ Habeş, 
leri hükümeic itaata davet edecek! r, I 
Yıne ayni mahafilin söylediğine göre, 
necaşi bu hususta henüz kararını ver• 
memiştir, ilave edildiğine göre, Haile 
selAsiye bu haberleri tekzip etmek· 
tedir. 

Neca•I ilk Roma seyahatında ltalya kralı ile beraber 

Ordu 

Suvari 

Mamafih Necaşinin bu teklifi kır· 
mıyacağına muhakkak na7atile bakıl
maktadır. Haile selasiye H•beşistana 

vapuru faciası 

Mahkemede 

dönerkea Romaya ugrıcaklır. Necaşi 
için Romada bir karşılama töreni ya. 
pılacaktır. 

Filistinde ciddi 
• 

tedbirler aldıın 

\ 

<lı Gemi köhne oldugv undan 1 

du 

Tedhişçilere göz 
açtırılmıyor 
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akıntıyı geçememiş Kudüs: i (Radyo) - Bütün Fı· 
listinde hükumet çok ciddi tedbir· 
ler almıştır. Tedhişçilere göz açtı 
rılmamaktadır. Dün Maverai şeriada 
çetelerle çarpışmalar olmuştur. Ted· 
hişçiler daği.ıra çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. Kara ve hava kuvvet 
leri kumandanları harekat mahallin· 

İstanbul: 7 (Te fonla) - 22 Ey 
lul cuma gecesi Kızkulesi ile Dol· 

tııabahç~ arasında Hamidiye mek· 

lep gemisine çarparak batan ve 
iki tayfanın ölmesiyle neticelenen 
Ordu vapuru faciasının duruşmnsına 
dün ağır ceza mahkemesinde baş 
lanmıştır. Suçlu olarak gösterilen 
Ordu vapuru süvarisi Mahmut kap

tan mahkemeye gayri mevkuf ola
rak ve iki avukatile birlikte gelmişti. 

Kaza esnasında boğulanlardan 
ahçı Recebin, karısı Nesibe de iki 
küçük yavrusu ve avkatile birlikte 
mahkemede h'zır bulunuyordu. 

Süvari çsk müteessir ve dalgın 

görünüyordu. Reis kendisine vaka

nın nasıl cereyan ettiğini sorduğu 
zaman ağır ağır yerinden kalktı, 
Yakayı şöyle anlattı: 

- 22-9 937 sabahı Karade 

nizden geldik ve Orta kövle Beşik 
taş arasındaki ~ömür deposuna ya· 

laş~ık, 'kömürümü ve erzakımı alıp 
ZllJıre gitmek iizere keç vakit, ha 

tekeı ettik .. Vapuru çevirip yol ve- • 

teccğim s11ada denizde fazla cere· 1 
Yan olduğunu ve vapurun aşağı doğ) 
tu sür:lendiğini gördüm, j 

Dolınabahçe sarayının önünde 
Yunanlıların limanda misafir Avarof 
Zırhlısı ve onun biraz ilerisinde de 

lianıidiye, Tmazepe vesair gemiler 

~ulurıuyordu. Bu vaziyet kakşısında 
Uzerlerine düşmekten korktuğundan 
Ve akıntının vapura amudan tesir 

etmemesi için gemiyi sağa, Kızkule 
~· 1rıe doğru aldtm. 

981 fonluk vapurumun ancak 

oltı mil süratı vardır. Halbuki cere- 1 

yan bu cüz'i sür'atin 'yenemiyeceği 

derecede pek kuvvetli idi. Akıntı bi

zi Hamidıyeye doğru sürükledi. Ua. 

midiyenin baş ve Sancak kısmına 

- Gerisi UçUncU sahifede - ı de daimi temas halindedir. 

J Suriye Muahede tatbika 
tına ait konuşmalar bitti 
Ali Komiser • 

resmı 

tebliğ 
Martel dün bir 

neşrederek itilafı bildirdi 

Şam hükumeti ile anlaşılmış 

Şam : 7 ( TUrksözU muhabirinden ) - All Komiser ile Şam 
hUkOmetl arasındaki konu,malar sona ermı, ve Kont dö Mar
tel tarafından Suriye hUkOmetl erkanına bir ziyafet verıımı,tır 
Ziyafette Cumhurrelsl Ha,ım Etasl de bulunmu, ve kar,ılıklı 

nutuklar söylenmı,tır • j 
Bundan sonra ne.redllen 

resmf tebliı)de muahede tat - 1 
blkatına alt konu,maların tam 
bır anlaşma ile sona erdiği ilan olun
muştur . 

Bu resmi teblığ efkarı umumiyede 
hayret uyandırmıştır. Çünkii, Suriye
Fransa muahedesi henüz tasdik edil· 
memiş iken,talbikat anlaşmaları mev
simsiz görülmektedir . Muahede !a
dilen tasdik edildiği takdirde tatbi· 
kat meselesi etrafında ikinci bir ko
nuşma yapılması mecburiyeti hasıl 
olacaktır. Siyasi mahfellcr şimdilik 
bu hususla ketumiyeti muhafaza et
mektedirler . 

Büyük okyanusta iki 
ada amerika hakimi 

yeti altına girdi 

Vaşington: 7 (Radyo) -· Büyiik 

okyanusta Konton ve Hendtnberi 

adalarının Amerika hükumeti haki

miyeti altına girdiğini Reisi Cumhur 

Ruzvelt bugün resmen ilan etmiştir. 

Bu, Büyük okyanustaki dığer ada· 
larm kakimiyetine bir adım telakki 

ediliyor. 

.. ( 
Beşler konf eran i 

• sı dün toplandı : 
• * 1 

: Hatay işi f 

Fransız pıyasasını 
kazanmak isteriz 

j konuşuldu l 
- Hatay meselesini f 

l tetkik edecek olan * 
* Türk, Fransız , İngiliz, : 
* İsveç ve Belçika dele- * 
geleıinden mürekkep 1 
Beşler konferansı bu-: 
gün Cenevrede toplan* 

t m_~ştır :. IV'üzakerel~rin $ 
! dort gun kadar süre-ı 
i ceği söylenmektedir. 1 

• 1 ................................................ .: 

Mesela Fransa bizden ma 
den kömürü satın alabilir 

Ankaıa: 7 (Hususi)- lktirnt ve· 
kili Kesebir, Pariste çikan Ajans Eko 1 
n?mik. v: fin~nsiyal'ın Türkiye işleri ) 
dırektorune ıki memleket arasındaki 
ticaret mübadelelerine dair aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur; 

« - Birkaç seneden beri memleke· 
timizin Fransa ile olan ekonomik mü
nasebetleri azdır. Bu:azalışmk sebed
lerini izaha lüzum yoktur. Herkesce 
buğun malum olan sebeblerdir. 

1923 denberi Fransa, Türkiye ile 
olan ticaret mübadelelerinde üçüncü
lükten sekizincilige düştü. iki memle 
ket imkanlarına nisbetle ticaret müba 
delelerimizin nisbetini mebde düşük 
biı halde endiren fili bir vaziyet kar 
şmnda bulunuyoaıız. 

Türk - Fransız mübadelelerini in 
kışa! ettirmenin mümkün olduğu, 
Fransız ziraat siyasetinden dokan müş 
küllere rağmen son iki sene içinde 
teeyyüt etmiştir. 1935 senesine nis 
betle 1.264.000 liralık bir tezeyüt var 
dır, Bu rakam mühim olmakla bera 
ber gene bir tezayüt ifade , eder. 

Türkiye hükumeti mübadele· 
!erde esaslı bir iyileşmenin ancak 
tedrici olabileceğini kabul ederek 
bir tıırafnan iki memleket arasındaki 
ticaret mübadelelerini ve diğer ta
raftan Fransız sermayesile endüstri 
veyı nafia işleri şeklinde iş birligi 
imkanlarını revaç verebilecek umu

mi bir planı tetkika amade bulun
makta1ır. 

Türkiyenin ekonomik programı 
mülıim gayrimenkulleri de icap et
tirmektedir. Türkiye hükumeti bu 
pı o gramın ecnebi sermayesinin de 
yardımile tahakkuk ettiğini görürse 
i:ıundan ancak memnun olabilir. 

Ecnebi müesseseler tarafından 
yapılacak işleri Türkiy,., kısmen 
Türk lirası kısmen de Türk ihracat 
mallaıı ile ödeyebilir. 

Türk parasile ödenecek kısım 
bu işler dolayısile ecnebi grupların 
Türkiyeıle yapacaklaıı masraflara 
tekabül edecektir. 

Bir Japon askeri nöbette 

Münakalesi yapılacak kısma ge· 
lince, bu miiessesmin intihap ede
ceği eşya tarzında icra olunacak ve 

makine ve saire gibi gayri men
kullere yaptınlacak paraya ve mü· 

UZAK ŞARKTA 
-Gerisi dördüncü sahifede 

Sarı 
büyiik 

nehirde 1 
muharebe j 

Çinlilerin 20 inci 1 

ordu kumandanı 1 

katledildi 

HATAYDA SOKAK 
MUHAREBEl!ERi 

Şanghay : 7 (Radyo) - Sarı ne
hir üuinde Japon \'e Çin külli kuv
vetleri arasında büyük bir harp baş
lamıştır. Çin ordusu harakatın Mare. 
şal Çang-Hay-Şek tarafından idare 
edildigini bildirilmektedir. Nauseg 
üzerine taarruz edtn on beş Jaı;cn 
layyaresinden sekizi di"şüı iilmüştür. 

Şanghay: 7 (Radyo) - Yirminci 
Çin ordusu kumandanı, Fransıı imti
yazlı mıııtakasındaki C\ inden bu sa. 
bah çıkarken iki Jakon casusu tara· 
tından öldürülmüştür. 

(Londra - Roma 
müzakereleri 
Perşembeye 

başlıyor 

Londranın elçisi talimatı 
hamilen Romaya gitti 

Roma: 7(Radyo) - lngilterenin 

Roma büyük elçisi buray~ gelmiş
tir. Büyük elçi ile müzaıelere per

şembe günü başlanması kuvvetle 
muhtemeldir. Elçinin, Londranın ta 

linıatını hamilen geldiği sanılmakta
dır. Miizakerelerin kısa bir zaman 

içind~ itilafla neticeleneceğinden ü

mid var bulunulmaktadır. 

Usbecilerle ittihadı 
birbirlerine kurşun 

vataniciler 
yağdırdı 

Antakya: 7 (TUrksllzU Muhabirinden) - Halayda hakklle 
sUkOn temin edllememektadlr. Evvelkl ak,am gece yarısına 
doQru Kı,ıa ile Dört ayak caddesinde bir sokak muharebesi 
olmu,, yüzden fazla kurfun sıkılmı.tır, Maalesef polls devri
yeleri kur.un sıkanları takip etmemı,tır. 

- -- - - ı Tahklkatımdan anladıOıma 8 B • . göre, kur.un sıkanlar Usbe-a y eneşın il ellerle ittihadı vatanfcllerdlr. 

b Bunların arasında ötedenberı 
$0Il eyanatı devam edip giden nifak gUn 

Çekoslova kyanın 
tuttuğu yol! 

Bay Beneıp 

Londra: 7 (Radyo) - Çekıos. 
lovak Reisi Cumlıuru Bay Beneş bir 

lngiliz gazetesine vaki beyanatında 
demiştir ki: "Bizim için tek bir me· 

sele vardır: Akalliyetler meselesi! 

gün bu gibi sokak muharebe-
lerine yol açmaktadır. BUtUn 
bunlar kar.ısında mahalll hU
kOmet, esefle söylemen ki atıı 
bir halde bulunmaktadır. 

. Sancak müsalih hassa reisi Ka· 
pıten Gero bugün öğleden sonra Ha
t~y baş konsolosu Bay Firuz Kesimi 
zıyaret ederek uzıın bir görüşmede 
bulunmuştur: 

Üç günden beri Beı utta bulunan 
Antakya .. mesalihi hassa zabiti Kapi
t:n Kakun_bugün şehrimize dönmüş
rur. 

• • • 
bunun ilk safıııda Alman akalliyet· 
!eri gelmektedir. Biz akalliyetler 
hukukuna tamamile merbut kalı
yoruz ve muahedelere riayetkarız. 

Büyük devletler arasındaki heıhangi 
anlaşma, Çekoslovakyada memnuni
yet uyandırır, Çekoslovakya,garp dev 
!etlerine her zaman sadık kalacaktır. 
Macaristan ve Avusturya ile olan 
münasebetlerimiz günden güne sa
lah bulmakta ve takviye edilmek· 

tedir. Çok samanı! düşüncelerımiz 
bize her cephede emniyet vermek
tedir.,. 
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M ~mlekette, vatandaş· 
• ların arasında siyasi 

dü~ünce ayrılıkların
dan doğma kine karşı mücadele açan 
cemiyete girmişsin. Bu çok iyi ama, 
bundan evvel yengenle barışman 
liizım değil mi? 

Bu sözlere Bay Dupen şöyle ce. 
vap verdi: 

- Arada fark var: Siyasi kine 
karşı mücadeleye girmek, milyonlar. 
ca yurddaşla şahsi ve dostane mü 
nasebetlere girişmek demek değil-

,.-- Fransızcadan--"'\ 

(Nevzad Güveni 

tanınanı istemem oğlum ! 
- Ne mahrumiyet? Pekala si

gara içiyorum, kahveye gidiyorum, 
iskambil partilerinde beş, on kuruş 
kaybediyorum . Bunları biraz azalt
mak mahrumiyı::ti mi olur ? . 

- Pek ala kabul ediynrum,yav 
dir. Ben Leontini tanımıyorum. Tıp· rum · 
kı her gün yolda rast gelip te se. işime giderken ekseriya anneme 
lamlamadan geçtiğim yüzlerce insan sokakta rastlıyor, ve bir ekmekçi 
gibi. tatlıcı dükkanından çıkarken görü 

- Fakat 0 , kardeşine karşı çok yordum. Beni görürgörmez elindeki 
iyi bakıyor. Ve onun çocuklarını ye. küçük paketı çabucak çantasına 

sokuyordu. tiştirmek için en büyük fedakarlık. 
Yarı şaka, tehdidkar bir tavırla: farı yapmaktan da çekinmiyor. 
- Yıne s.ni yakaladım. Yine - Sebebini sana anlatırsam, kar 

paranı torunhmnı şimartmak için deşimin evine niçin gitmediğimi, ni· 
mi harcadın? Bunun için anneleri, çin sofralarında bulunmak isteme. 
IJabaları kafi gelmiyor mu? diğimi örendiğine sen de müteessir 

- Seni temin ederim ki, oğlum 
olur ve b~na bir daha bunu tavsiye bunları kendim için alıyorum. lhti-
etmezsin. 

Kardeşim çok ciddi, ve intizam yarların yiyeceği yumuşak bir kaç 
parça pasta .. 

lı bir kadınla evlenmişti. Bundan sonra ar:ık onu sıkıştır· 
Çok geçmeden iki, üç tane de maktan vazgeçtim. Belki de rahatı 

çocukları olmuştu. Evleri çok temiz, için Leontinin çocuklarına böyle u
hayatları çok muntazam ve çocuk· fak, tefek alması daha iyi idi. Kim 
ları, ailenin diğer çocuklarına nümü- bilir belki de hakikaten kendisi 
ne olarak gösteriliyordu. Bunun için. içindi. ihtiyarlar da çocuk gibidir. 
dir ki, baLam öldüğü zaman bütün derler, gençliğinde yüzüne bakma· 
aile düşünmeden şu kararı vermişti: dığı bu şeylere karşı belki şimdi 
"Büyük oğlunun yanında otursun, bir iptilası vardı. 
ıhtiyarlığında rahat eder.. Babam Bu gün annem gündelik gezin 
senede bin ikiyüz franklık bir t~ka- tisinden dönerken birdenbire düş-
üdiye bırakmıştı. Harpten evvel bu müştü. Bir kriz zavallıyı evin kuyu 
kadar bir para onun mütevazi ve su önüne bir boş çuva' gibi yıkıver 
orta bir aile içinde rahatça yaşama- mişti. Onu kaldırmı~lar ve beni a· 
sı ve masraflara iştiraki için kafi ramağa başlamışlardı. Koşa koşa 
idi. Mamafih yengem lıu paranın ka gelip ilk tedavisini elimle yaptık· 

Nikel 25 ve bronz 
1 O kuruşluklar 
Halkı aldatanlar 
cezalandın ı acak 

1 Birinci kanun 1937 tarihinden 
sonra piyasadan kaldırılan ve 1 bi · 
rinci kanuııun 1938 tarihine kadar 
malsandıklarınca ve hazineye de~re 
dilmek üzere Merkez bankası ve 
şübelerince kabul olunacak nikel 
ı5 ve hronz on kuruşlukl~rın geç· 
mıyecağı ve devlet tarafından alın 

mıyacağı ileri sürülerek bazı yerler 
de türeyen muhtt:kirler tarafından 
toplanmakta ve bu arada bilhassa 
köylünün kandırılmakta olduğu anla 
şılmıştır. iç bakanlık keyfiyeti vila 
yetlere ehemmiyetle bildirmiş ve bu 
işimeşru olmıyan kazanç vasıtası e. 
dilenerek aldatanlar ve devlet para 
sını kıymetinden aşağı düşü reni er 

ohakkında umumi mevzuata ve köy 
kanununa göre takibat yapılmasını 
ve bu hallerin önlenm<'sini i•temiş. 
tir. 

iç bakanlık, ellerinde eski nikel 
25 ue bronz 10 kuruşluk bulunan· 
!arın bu paraları değiştiımek üzere 
malsandıklarına müracaat etmelerini 
veya vergi borçlarına kaşılık olarak 
thsildarlara vermelerinin halka bil· 
dirmesini de valilerden istemiştir. 

Soy adları resmi 
işlerde mutlak yazılacak 

Sürek avı 
güzel oldu 

13 Domuz vuruldu 

Şehrimiz avcılık ve atıcılık kulü
bünün bir sürek avı tertip ettigini 
ya7.mıştık. Avcılar pazaı günü ak· 
şam üzeri kalııbalık bir kütle ha 
tinde sürek avından dönmüştür. Av 
cılar 1 O kadar domuz vurmuş bun 
lardan üçü şehre getirilmişdır . 

Kulübün, mevsim sonundan is 
tifade ederek daha bir kaç av par 
tisi tertip edcegi söylenilmekte · 
dir. 

Ceyhanda 

Bir adamı linç 
edeceklerdi 

Ceyhan: 7 (Hususi) - Yeşil hü· 
yük köyünün eski muhtaıı Gafurve ı 
karısı tarlada çalışırken araları açık 

bulunan Niyazi vr arkadaşlarının hü 
cu mu na uğramıştır. 

Muhtar ve kaıısı, Niyazi ve ar 
kadaşları tarafından öldürülesiye 
döğülmüştür. Gafur ve karısı teda 
vi altına alınmıştır. Jandarma, suçlu 
lar hakkında tahkikata başlamıştır. 

Cey handa belediye işleri 
Ceyham: 7 (Hususi)- Ceyhan 

belediyesi Baharın gelmesi dolayısi · 
le ağaçlama işine büyük ehemmi: 
yet v:ırmektedir. 

Adanadan getirilen ve burada 
yetiştirilen fidanlar, iç yollar ve umu 
mi caddeleıe dikilmektedir. fi olmadığını söyliyerek şikayet edi tan sonra doktor aramak üzere 

yordu, Zavallı annem bütün bu pa· tekrar sokaga çıkmıştım. kapunun Ceyhanda halkevi 
rayı ağzını açmadan gelininin eline bir kenarında annemin beni gördü 

Resmi d:ıirelerc verilen evrak 
ve resmi muhabaratta her şahsın 

soy adını muntazaman yilzılması 

lazımdır. Aksi takdirde bu evrak 
zerine muamele yapılmayacaktır:. 

Dahiliye vekaietinden bu husus 
ta vilayete son bir emir gelmiştir . 

teslım ediyordu. Kendime bir İş bul gü zaman daima sakladığı pakete faaliyeti 
duğum zaman ben de kardeşimin benzer bir paket gördüm. Hiç ~üp Hazinenin ödeyeceği Halkevinin şübeleri faaliyete 
oturduğu mahalleye yerlrştim. Bu· he yokki kendisi yere düştüğü za· bedeller geçmiş bulunmaktadır, alakalı ,ko· 
nunla beraber birbirimizi az görüyor man paketde elinden buraya fırlamış mitler bilhassa köycülük işler 
d uk. tı paketi aldım ve açtım. içinde he· yakından meşgul olmaktadırlar. Dün 1 

L b k Müteahhitlerle resmi daireler a d 1 eonin eni istemiyere yemeğe da nuz taze duran güçük bir ekmek çakal Dere köyüne ge i miş ve o· 
d. d h il · ı k rasında çıkmış ihtilAflar neticesinde k I 1 d d"I k vet e ıyorsa a ben ma a enın o an· vardı. Zavallı annemin .. ihtiyar har raya yakın öy Ü er avet e ı ere 
d · ·1ı d" B hazinenin ödtme"'e mahkum oldugu· f d 

1 tasın a yemeğı tercı e ıyorum. u· cı yumuşak pasta. dediği şey ek· ıı; köylerinin kalkınmasına ay a ı mev 
b b h b k d nu taahhüt bedellerinden vergi ke k f 1 1 nunla era er er ayranı ar eşim mektc n başka bir şeydeğildi. Şimdi zulak etrafında on erans ar veri · 

b d d. d F k silmesi lüzumu maliye vele aletin · eni yemeğe avet e ıyor u. a at ahlabursun yabancı, Leontin yaşa miştir. 

f 

Cirit oyunları 

Hal evi ciritcil ri her hafta 
olduğu gibi bu pazar günüde de · 1 
mir köprü civarında cirit oyunları 

göstermişlerdir. Bu haftaki oyun~ar . ı 
çok güzel olmuştur. Oyunlara yırmı 
beş kadar atlı iştirak etmiştir.cirit 

sahasında oyunları seyretmek ıçın 
büyük bir kalabalık vardı . 

Dairelerden yapılacak 
sorgulara verilecek 

cevaplar 

MahkeA1e ve diğer dairelerden 
vuku bulacak istizahlara \erilecek 
olaıı cevdpların kütün kayıtlara 
istinad etme~i, müracaat edenin 
nin hüviyet cüzdanı ile bakılıp ora 
da kuyudatm verilmesile iktifa edil· 
memesi alakadarlara bildirilmiştir. 1 

YENi NEŞRIY AT 

Çocuk 

Çocuk mı cmuasının 76 ıncı sa 
yısı çok güzel yazılarla dolu bir hal 
de çıkmıştır. Çocuklarımıza tavsiye . 
ederiz. 

Türkiye bibliyografyası 
Tiirkiye bıbliyografyasının 937 

ikinci kısmı çıkmıştır. Bu eser Tür. 
kiyedeki bütün neşriyatı rakamlarla 
göstermektedir . ,.. 

Bir muhabir 
alacağız 

Gazetemizin şehır istihba· 
ratında çalıştırılmak üzrre hir 
muhabire ılıtiyacıınız vardır. 

l - Asgari Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşmdan küçük 
olmamak lazımdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir imtihan açılacaktır. 

istekliler , Yazı işleri Mü· 
düı lüğümüze müracaat etmeli 
dirler . 

Cenubi Afrikadaki zenci kad 
!ardan bir kafile: Yuhansburg be 
diyesine müradaat edeıek, cen 
Afrıkada yaşıyan zenci kadılar 
mına şifahi metalibatta bulunm 
bundan sonra ceııubi Afrikada m 
!iane ve kahvehane açılmamasını 
etmiş, kocalarının, bu meyhanele 
gidip iç~iklerini ve kendilerini ih 
eylediklerini si:iylemiştirl 

Belediye reisi, ancak kendi m 
tıkasında bundan sonra me} ha 
açılmnsına müsaade etmiyeceğini 
fakat, diğer şelıir ve kasabalar i 
vaidde buluntmıyacağını beyan et 
bundan sonra, . kahvehane ve me 
hane yerine • südcü dükkanları a 
lacağını, kocaları bu dükkanlara 
seler bile, herhalde sarhoş ol 
yae<1klarını ilave eylemiştir! 

Bir köpeğiıı marifeti 
Londranın maruf ailelerinde 

Bıı. (Pauzen) in, gavet güzel bir 
peği varmış, köpek. son günler 
ansızın kaybolmuştur. Bn. (Pauze 
derhal zabıtaya haber vermiş ve 
peğini bulup getirecek olana büy 
çe bir mükafat 'ereceğini vadeyi 
miştir. 

Zabıta, .her ne kadar aramış 

da köpeği bulamamıştır, Hal bu 
köpek; hakikatte kaybolmuş değil 
di. O, Bn. (Pauzrn) e ıılaştırılmn 

üzere metresindrn gön !erilmiş bı 
mektubu ağzında raklıyor ve tes 
düfen, bir kaç gün için Londrada 
ayrıldığına vakıp bulunduğu Bn. ( 
uzen) in avdetine intizaren, şurad 
burada dolaşıyormuş. Lakın, iki, ·· 
gün aç kalan aiipek, nihayet dönm 
mecbnriyetini hissetmiş ve eve ko 
muşıur. 

Bn. ( ı'9uzen) köpeğiui görün 
sevir.c:ud, n sıçramağa başlamış 
fa kal, kuı uğunu salladığı halde e 
zını ?çamıyan kppe~in tııhaf vezi 
ti, dikkat nazarını çekmek t~ıı ha 
kalmamıştır . 

Bn. (Pavz~n), bir mnJdet dü~· 
ınüş ve nihayet, köpeğin ağzını zo 
h açmaga karar vermiştir: 

Bn. (Paunen), köpeğin ağıına 
pışarak kuvvetle hayvanın çenesiı 
çekerken, kocasının . metresi tarafı 
dan gönderilen mektup yerr düş· 
vermiş ve Bn. (Pauzen) in marife 
meydana çıkmıştır. 

Leonin gidip te şerefime mahzenden dıkca kardaşımin sofrasında oturma· den vilayetlere bildirilmiştir. Öğrendiğime göre, büyük bir 

bir şişe şaı ap çıkardığı zaman deh. ga karar vermiş bulunuyorum. koy olan Çakal derede bir kızılay · 1 R d 
Imam Yahyayanın ogwlu a yo programı şetli sinirleniyor, ve tabağıma bütün - ~· .. -~- şübesi açılacaktır. 

bir parça tavuk budu koymağa mec Avusturyada askerlik · · fe;,..,;... · ~ '~":." Yakında halkevi temsil kolu ta- Hüseyin Romada '----•Bu akşam ___ ... 
bur olduğu vakıt, yiyecek gibi kar·~ ' ~ - tarafından çocuk esirge_me v __ e kızılay Senfoniler 
d · · ·· ·· b k d K yaşı tesbit edildi ~ - ~ k f d b R 7 (R d ) y eşımın onune a ıyor um. ar· 1 , - - 1 urumları tara ın an ır musamere oma: a yo - emen 

20
,
35 

Bükreş: Senfonik kons 
deşim ikinci budu da annemin taba· Viyana: 7 (Radyo) _ Avustur 7 Mart ıgaa 1 vericektir. Bu yolda hazırlıklara kralı imam Yahyanın oğlu prens [

21
,
30 

Devamı] 
ğına koymak istiyor fakat zavallı şid yada askerlik yaşı yirmi olarak tes· ----- . başlanmıştır Hüseyin Romaya gelmi~ ve kral Operalar, Operetler 

detle reddedi;ordu: bit edilmiş ve bu kanun mucibince Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı J Halkevi okuma salonunda bir• tarafından ka:;uı edilmiş ve yeme· 21,15 l3erlin kısa d .ılgası: y, 
Çocukl~ra koy, onlar yesin da· 1917.19 8 duğumlular askerliğe j En çok sıcak 15 saııtıgırat derecf'. 1 kaç gündrnberi açılmış bulunmak• ğe alıkonmuşlur. Prens bir hafta nerin " Tristaıı und ısodc .. opeı 

ha iyi. diyordu. 1 çağırılmışlardır. 1 En az sıcak 2 '.santığrat derece. tadır. kadar Romada kalacaktır. [2 ci perde] 
Annemle yalnız kalır kalmaz on Oda musikisi 

dansoı~ordum: r.· ---------------------------~----------------·--~-------~-~z, 17.~&rlinkmadalgaoı:P~aıı 
-_Ann~! bak şu g~zleıimin içi H ayatta; çok sevip le. hiç G .. 1 yen Aşk arada ya;amama imkan yoktur, hi i ır.yosu [Keman, \'İyolonsel) 19,1 

ve dogru soyle: Leontın evde, faz. sevilmemek, cidden acı · U 111 e ayırın!.. Demiştir. Biikreş: Oda mnsikısi tiriüosu [ Stl• 
la olduğunu sana hissettir miyor mu? ve zarar veren Nevyork gazeteleriniıı, sevgısı bet .:!3 ,3~ Peşte: Oda orkestrası · 

----mı- gUnUn hadlselerı ------ .1 Resnaııer Arasıra seni memnun edici şeyler bir şeydir. Bu talihsizli · bol oldugu halde ken&;i hiç sevı 
9 30 

Berlin kısa dalgası : Soli> 
yapıyor ınu bari? ği veren bir şeydir. Bu talihsizliği zavalı Kont Kavantonkanın başına ~onser i [ !\: ç ınuıı 1 18,30 Peşte: Çi 

Oh! de ek e 1 ? t 1 d .. b db h ıoııra ayag· a kalkabı"len zavalı kont betlerini kesmemi•, bir müddet son ] b ·k· d' t J"k lıa"d'ısA " ı.nı· 'l k 1 ı - memnun e c ş yer atmış o an)ar, unyanın en e a • ge en u ı ın ı a a , , orkesl ıesı rP!akatile "acar şar · ı a 
Biliyorsun ki, Leontin bizzat kendi. insanlarıdır. Kavantonk? , tam mesud olacağı biı ra onunlada evlenmiştiı! haber alınca işin iç yüzünii anlamak 

15
,
30 

Prng: Pıyano ralakatilc keme 
ne karşı bile şiddetlidir. Fakat bir =>abık ispanya kıralı Alfonsun zamanda, kendisi için Veliahdlık Her güzele gönül veren ve istemişler ve bütün kdumiyetlere [ Son<: t lt ! ]. 18,35 Moea•sh-?•1 1 

gün, bana bir şey reddettiğini söy· oğlu, her güzele gönül verdiği hal- hakkından ferağat ettiği gübel, onu sosyete alemini en yüksek tabaka· rağmen, Marta Rekafort un; hiçbir va; Yıı".">slav şarkıları. 19.35 Bnıno1 liyemem ... de, ·hiç sevilmediğinden, bedbahtlar terketmiştir. sıncla yeri olan Kont Kavantonka· eğlenceden eksik olmııyan bir subay sevilen İtalyan şarkı ' arından. 19, 
K b k. h Berlin kısa dalgası: Rokoko şarkı!uı - endisinden ir şey istemez· serisine ithdl eJilelıileceklerin birin . Kont Kavantonka talak kararı. nın, sa ın ve miinzevi ayatran son la işi pişirmiş olduğunu ve bundan k . 

20 
( 

20,25 Bükrtş: piyonu onserı. . sen, tabii reddedemez. cisi sayıl~a sn~dır. Zira ;ispanya nı alır almaz, Nevyorkun en güzel derece lıaşlaııması, garip sayılmaz sonra kocası . Kont Kavantonka Viyana, Graz [ şarkı ] Hansi Nie! 
Annemi rengini atmış, yamalı Veliahdi, g.enç ve yakışıklı olmasına kı_:aıından Marta Rekafort adında mı? dan ayrılmağa karar verdiğini les nin plakları 

elbisele_rl~ görm~~ten usanmıştım. rağmen, karaktt:ristik kusurları yü· Lir kizla sevişmiş ve onunla evlen- lşt.: Kontu, Nevyork dilberin· bit etmişlerdir. Dans mUslklsl 

Bun~n ılı;11~:~d~~ın~endıne de bir zün~enb s:vi~ın~n;~tedir. I .k. ::'.ıes:~s:~::~r:~r~rL~!~ ds~~::: ::.· ~:~ .. ayır~n sı beblerden bin de bu içirıd~ey~:~~~~:~~~ birt:~zk gı:ra;; Ser~~j;~;t:C~';·a;;~:~,k~i.~a::~ı as~'~ 
şr} ayırmalısın! dedim. a 

1 
ra onsu~ 0~ u, 1 ı k k d . .b. •

1 
Oda musikisi 

-Üçüncü çocukları da doğdu.Ve sene evve.I Nevyorkta hır aıle. ba_: ni olmak maksadile Vatikana kadar Marta Rekaforr son gügltrc:lc almış ve tilva i en ısı gı ı egen 
9 46 

Belinin kısa dalga,ı: Piyaııı, 
sonra kışın biraz da oduklarını ya tosundan ılk defa konuştuğu bır gu- gitmiş, papyya valvarmı~ ve fakat mahkemeye müracaat etmiş ve: düşkünü suhayla derhal evlenmiştir. trisi;~su . 

16
,
45 

Ber.lin kısa d~lg.;•·.':, 
kıyorum. Diye cevabı verdi . ~~le gönül vermiş ve _babasının hiç bir şey yapmağa muvaffak ola· - Kocam, ka,akteriştik kusur Daha bir yıl önce, ölümun pen- Piyano, kemen, vıyolomel ırıoyO· 

-Bundan sonra her ay senin için ıtırazına bakmıyarak kendısele ev· ınamıştı. iarı pek çoktur. kendisini bu yüz çesinden kurtulan Kont Kavanton- (Mozart) 23.35 Prağ: tıiyo konsC 
1 d"kt b' "'dd t k h Kont Kavantonka,· bı"r folog"raf. den sevmemeg"e başladım. Hele sa. ka, sevilmemk talihsizli"'inden aye· (keman, Vıyo a, viyolonsel). bir kaç para artıracağım . Bununla en 1 en ır mu e sonra, anı o· " Ilı . ; Reı t ıller 

yün alır kendine bir şeyler Örersin, zulduğundan, aylar~a ~asta yat_mış· çıda ıörüp, derhal sevmiş olduğu de bi hayat yaşamak istemesi, brni kayı sıyrrmadığından dolayı, di un 
1 17 

Berlln kısa dalgası: Kc,kolo ~~ı· 
sonra öksürüğün için hap alırsın. . tı. Uzun ve çok muşkul tedavıden Marta Rekafortla aşıkane munase- büsbütün çıldırtıyor. Kendisile bir ve nalan, derdine yanıyor!. 1 kıla_ı:!JSopıan] (!

7
,
45

, Kenrnn kcnsc'.ı) 
-Benim i~n mahrum~e~k~ - ~~-~-~~~~~~-~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~-~-~-~~~---~~~ k1~50 V~ana, Gıaz: ~yans konseıı. 
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ldmanyurdu - Seyhan 
maçı 2-3 neticelendi 

YURDLULAR KAZANDI 
• 

en ldmanyurdu ile Seyhan Adana 
kq spor kulüpleri "A" takımları arasın 
d daki hususi futbol maçı pazar günü 

n 
k 
Ü 

le 

a· 

öğleden sonra yapıldı Yurdlular gü
zel bir oyunla 3 - 2 galip gelmiş· 
lerdir. Hava çok güzel ve stadyoın· 
<la kalabalık bır seyirci vardı. 

Mersin İdmanyurdu 
pazara geliyor 

Aldğımız malumata göre, önü
müzdeki pazar günü, Mersin idman 
Yurdu "A" takımı şehrimize gelerek, 
Adana ldmanyu.du ile bir maç ya 

an Pacaktır. Husu~i olınak 1 a bı-raber 
r~ bu maçın çok alakalı olacağı ümit 
da edilmektedir. 

Güreş musabakaları 
ıt 

ş 

c 

Spor bölgesinden alJığımız maluma 
la göre, iki hafta sonra Mersin, Toros 
spor kulübü güreş takımı arasında 

v biri Adanad~. diğeri Mersinde olmak 
ğ· Üzere iki güreş musabakası yapıla· 

caktır. iy 
alı Bisiklet musab.ıkaları 

3;.;ı'.Je bisiklet ajanlığından aldı
ğımız m1lumata göre, önümüzdeki r 

yı o d f . "' r u vapuru acıası 
ın 

Ü - Biıinci sahifeden arlan -

Çarpınca gemi derhal parçalandı ve 
su almıya başladı. 

Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 
Ehlivukuf getirileceği zaman ben 
bıılunmadım.. Sonra deniz ticaret 
111Üdürlüğüne vak'a hakkında rapo· 
rumu verdim. 

Reis sordu: 
Genıinin sigortalı olup olmadı 

kını lıilmiyor muydunuz?. 
- Hayır, bilmiyorrlunı .. Ben ge 

nıinin süvarisiyım. Kendime ait işler. 
den haşka hiç bir şeyle alakadar 
olmam Bir de ayda aidığ•m 220 

ı• lira maaşımı bilirim .. O kadar ... 
Öğrendiğime ,göre geminin sü· 

varısini de misafir Avarop gnmisinin 
istimbotu kurtarıyor ve gemilerine 

ı alıvorlar. Fakat sonra kaptan muva. 
lenesini kaybederek keııdisini:tekrar 

1 
denize atıyor .. 13u ikinci sefer ken 1 

disini bizim istimbot denizden çıkrr·' 
~?. gemiye getirdi.. Miirettebataıi 
ı:,'.tı de fazla su yuttuğu için bitkin 
~ "aziyette idi. Her ikisini gemi 

nın dokturu tedavi ederkPn vakayı 
~abıtaya bildirdık. Gelik hastaları 
I a~tahaneye kaldırdılar, kazazede. 
erı <le alıp götürdüleı ler. 

Reis, yüı. başıya ! ordu : 
..._ Siz d ·nizcisiniz ? Tabiidir ki 

~nlrrsınız. Bu kazada süvarinin ha· 
lası var mıdır? Varsa nedir '? 

Yiizb,.şı şöyle cevap verdi : 
..._ Efendim muhakkak hatası 

"•r diy•mem. Lakin mademki ce
•tfanın fazla oldu~uııu biliyordu , 
ı~ İçin geminin dümenini kıdı ? 
He lıurada belki uf ak bir tedbir· 

pazaı günü arızalı arazide yirmi ki 
lometrelik bir bisiklet yarışı yapıla 
caktrr. Musabaka şehirden başlıya 
rak Kurttepede. nıhayet bulacaktır. 

Kır koşusu 
1 

Üçüncii Kır ko~usu pazar saba J 

lıı yapılmıştır. 3000 metrdik kcşuya ' 
11 atlet ve 6000 .m~trelik koşuya 1 

5 atlet iştirak etmıştrr. Evvelce bu 
mesafe üzerinde yapılan birinci ko 
şuya nazaran alınan dereceler gayet 
iyidır. Atletlerimiz çalışmalarına de· 
vam ederlerse bu darı celerin daha 
fevkine çıkabilirler. Koşuların galip· 
!erile aldıklaı ı derecler aşağıda ya· 
zılıdır. 

3000 metrelik koşunun galipleri: 
Birinci Torostan Galip 9,25, ikinci , 
ldmanyurdundan Seyfi 9,43 6, Üçün· ! 
cii Seyhan Adana spoı Ali 9,46. j 

6000 metrelik koşunun galipleri: 
1 

Birinci ldmanyurdundan Ôkkaş 
19,30, ikinci ldmanyurdundan Akif 
20,35, Üçiincü Seyhan Adana S. den 
Sadettin 21,ldan. 

Dördüncü koşu 20 - Mart - 1938 
tarihinde yapılacaktır. 

sizliği olabilir. 
Reis bunun ijzeri~e Linıau idare 

since vakanın sureli ce reyan ına dai r 
yapılan planı zabite gösterdi, yüz· 
başı tetkik etti ve plan üzerinde 
eliyle muhtelif yollar göstererek : 

Mesela şu istikametlerden de 
gidebilirdı, diye cevap verdi. 

Bundan sonra Hamidiye s•~drİ· 
sinin vak'a hakkında verdiği rapor 
okundu. Bu raporda Ordu süvari· 
sinin kabahatli olduğu yazılmıştı. 

Hakim maznuna ne cevap vere
ceğini sordu. Maznun ayağa kalka 
rak kendisini şöyle müdafaa etti : 

- Ben acemi bir kaptan deği· 
liın .. On sekiz senedır bu meslek 
teyim. Bır çolc tecrübderim var . 
Yani dirayetsiz değilim .. Boğazın 
cereyanları esen rüzgarların istika· 
metine göre sık sık değeşir . 

Müteakıberı gene Hamidiyeden 
bir yüzbaşı daha dinlendi lju şahit 
kaptanın bu işle Lir hatası olmrdığı 

nı söyledı vr: 
- onun yerinde ben olsrydıııı, 

aynen lıc şekilde harekcn edecegim 
muhakkakti, dedi: 

Müteakıben fen heyetinın raporu 
okundu. R~porda zaten eski ve sür 
atının az olduğu Ordu vapu~unuı• 
cer~yana mukavemet [edemiyerek 
Hamidiyeye çarptığ:. Hamıdiye ge 
nıisirırıı sv kesiminden kırk santrm 
kadar yukarısınd çöküntü açtığı ve 
lıir kaç ciuatanın düştügü ve bazı 
yerler in İn boyalarının sıyrılmasın 
dan başka bir zarar yapmadığı ya 
zılıydr. 

Muddeıunıuminin talebi üzerine 
seferde bvlunan bir kaç şkf idin de 

getirı nıfsı ıçin muhaken;e ba~ka 
bir güne kadldı, 

Tlirks6dl 

"Mısır Şark pak 
tına girmeli ,, 

Rüşdü Arasın Kahire zi
yareti münasebetile, Mısır 

muharrirlerinin yaz·ları 
Kahire : 7 (Radyo) - Meşhur 

Mısır muharrirlerinden Emin Sand 22 
şubat 1938 tarihli Elmukattam gaze· 
tesinde T.R. Aras'ın Mısır seynhatı 
ve Mısır'ın şark paklına iştiraki mev· 
zuu üzerinde yazdığı bir makalede, 
Saadabad paklı ile Arap paktını tah
lil etmekte ve her bicinin dayanığı 
esasları kaydeylemektedir. 

Muharrir. bu izahatı verdikten 
sonra Mısır'ın iki pakttan hangisine 
it tirak etmesinin daha faydalı olaca
ğını arastıkarak diyor ki: «Bize öyle 
geliyor ki Mısır menfaatı Arap mlsa 
kına illihakı icap ellirmektedir. Çiin
kü evvela Mısır ile Arap memleket· 
)eri ari1sında birçok ilgiler vardır ve 
iki tarajı bağlıvan bir çok rabıtalar 
mevcuttur. -

Şurasını dü~iinelını ki, bu misakın 
gayesi ne kiiltürel ve ilmi ve ne de 
lecavuli mahiyetle olmayıp sırf leda
liiidir.:i3u misak Mısıra haddinden faz 
la mecburiyetler yükletemiyecegi gibi 
Mısır bu misakda, diğerinde elde e· 
demiyeceği yiiksek mevkii eldıı ede· 
bilir. 

Bunuuld berdber bir şark paktına 
Mısırın girmesi hakkında Türk tek. 
lifine Mısır tarafından ne surelle mu· 
kabele edildigini .bilemeyiz. 
Bize Mı~ırır. halihazırda beyanı ma 
zeret eder ~k bv misaka girmeme 
sini tercih ederiz. Çünkü sebepsiz 
olarak misaka girmekte mana yok· 
cur. Bahusus ki bu orta yada tesa 
düli vaziyeti kuvvetlendirmek ve 
Türkiyenin bu mıntikalarda nüfuzu . 
nu ziyadsle~lirmek için kurulmuş bir 
ıııuahededir. Türkler bu misakı yap. 
mışlardı. Ve arzu da ettikleri şekilde 
ve menfaatlerine uyğun olarak ya 
pılma~ı için fevkalade çalışmışlardı. 

işte hizim lucih noktalaıımız 
budur. Ne olacağını gör~Cfğiz. 

F rankocular ha-
kim vaziyette 

Salamanka : 7 ( Radyo )-Bütün 
cephelerde, havaların açması dola· 
yısile şiddetli muharebeler başla

mıştır .F ranksi;ıler, hü kurnetçi lerdeıı 
bir ay içinrle 111 tank, 75 tsyyare, 
270 mitralyöz, 3,000,000 dan fazla 
kurşun ele geçirmişlerdir. 

Salaınaııka : 7 ( Radyo ) - Bu 
sabah alınan haberlere göre Fraok
sist kruvazörler iki hükümet tor· 
pidosıınu b2tırmıştır. . 

Salaıııanka : 7 (Radyo)- lspan 
yada Cumhuriyelci donanma ile yap 
tığı bir rnııharebede F rankocııların 
lıoteares kruvazorunu hatırrnıştı r . 

İki İngiliz torpitosu batan gemi 
nırı mi· retebatından yiiz kadar ada
mı kıtaı mis bu ennada lngilizlerd~n 
bir n»fer ö!müs üç neferrle yara 
lanmıştır. 

"Amerikanın boylıotaj 

tedbiri harbe yol <.çar 

Vaşington: 7 (Radyo) Ayan 
azasından Mor:? nıdtbl!at mümessil· 
!erine bugün kı~a lir beyanatla Lu 
!unmuş w ezcüml~ demıştir ki: "Mu 
azzanı Amerika silanlanma pıogıa· 
ınını doğru bulıııııyoı ılunı. Ve bil · 
hassa Ja ponyaya karşı yapılması 
düşünülen bo) kutaj tedbiri bir 
harbe yol açabilir; çiinkü, Amerika 
ile Japonyanın arası çok gergindir. 

Bu gece nöbetçi eczane 1 
Ka:eka, ısı civarında 

'M. Rifat eczanesidir 

Milli küme 
maçları neticesi 

lstanbul: 7 (Telefonla) - Milli 
küme maçları neticeleri şunlar· 
dır: lstanbulda F enerbahçe Be· 
şiktaş 1.1, lzmirde Alsancak Mu 

Sahife : 3 

Fas~stçe bir emir J ._ _______ _. 

ltalyada Faşist partısi genel sek ~ ÇOCUK 
releri, geçen hafta bir emir vermiş 1 

ve ltalyada: bütün çocukların, birbir , 
!erine hitap ederken, cemi kullan 1 

mıyarak. (siz) yerine (sen) diye hitap 
etmelerini ve yalnız, kendilerinden 
yaş itibarile büyük olanlara söz söy. 
lerken her zaman cemi kullanmala- ' 
rını bildirmiştir. 

hafızgücü 2. O, 
yapılmamıştır. 

Ankarada ise maç 

HASTAlli< L ARI 

MÜTEHASSIS ! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

c. 1 
Kabul saatları : Her g~~ 1 15-.:. 

.... --------------------------------------------------------------------------------~ Mutlaka görülmesi elzem bir sanat abidesi 

• A lsaray 
Sinemalarıııda 

As ri 
5-Mart 938 cumartesi akşamı saat 8,30 suvareden itibaren 

Alman sinemacılığının bir harikası 
Oüyiık bestekar Puççininin ölmez ve seyrine kanılmaz şaheseri 

perdenin göz bebeği - Bülbüller Öterken filmi:;in ünlü yaratıoısı 

( MARTHA EGGERT ) 
Beyaz 

~ ocası, dünyanın en meşhur Tenörü 

İle beraber 
[ Jan Kipura ] 

( LA BOHEM) 
Operasında doyamıyacağınız ve unutaııııyacağınız saati ar yaşatmağa davet ederler 

AYRICA 

Asri sinemada · Alsarayda 
Mikinin şen saatı Bay Çetinin Üçüncü devresi 

En yeni dünya havadisleri 
Sinema sobalarla ısıdıl ın ak tadır 

ı.....~~~------~~-------~--~-----9_D2!L, __ ~~~~~--~~~--~· 

Hasıar~:~~~~e~his ederek ı l.-- -y en,_İ_Ç_l_k_a_n_k_a_O_U_O_V_e_n_İz_a_m-Ja_r __ 
oğlumun tutulduğu ağır hastalık tan 1 
kurtulmasına sebep olan kıymetli 1 
doktor bay Osman 13ozkuıt, hasla· ı' ~----
nede tedavi eden Bay Kemal Arık. 
soy ve hastane idaresine borçlu ol· j 
duğum teşekkürlerimin iblağrna sa· 1 
ym gazetenizin tavassutunu rica eder 
saygrlanını sunarım. 

9007 NACI EREN 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

JEAN Ht\RLOV'ın sevgilisi en 
şık.en kibar ve en sanatkar Artist 
WILiAM POWEL ve Silrr~ınların 
en güzeli GİNGER ROJERS 
tarafından nefis bir tarzda yaratılau 

HEYECAN- MACERA -
SERGÜZEŞT İHTlı~AS 

Salınf'lerıle do!u 

( Gece Yarı~ı Yıldızı ) 
Fevkalade orijınal ınnzua ,alııp 
güzel fılnıi takdim ediyor.!\ u vvetli 
hir temsil heyeti, cazip v~ dikkatle 
takıbı·dilecek ~üıükle) ici bir mevzu 
Sinema scverleı in göıme<i ' azını 

gelen lıir film 
lıavetr n : 

Nefıs lir MİKI MAVS ve htı ke 
sın sonsuz i>kği iizeı in ı· 

(Tavşan ve Kablum -
bağa Yı.rışı ) 

Ptk yakında : 

Volga Volga 
8999 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararrıanır No : 7756 

( Dünden Artan } 

bıta makanı ve memurlaı ına da yapılahilır . 

Eaer ihharlar şifahi olursa zabıt varakasile tesbit edilir. 
Madde 181 Takibi şikayete bağlı olan suçlarda ~ikayet ya. 

zı ile olmak şartile Jmdarma zabıta makaın ve memurlarına da yapa· 
bilir. 

Bunlar alacağı bu yazılı şikayeti Cümhuriyet mü ldeiumumiliğine 
veya sulh lıakimli~ıne verirler. 

Madde 182 - Takibi şikayete bağlı olmayan ı,uçlarda doğ-
rudan doğruya hazırlık tahkikatına jandarma s~lahiyet!i olmadığından hı· 
tulacak bir zabıt van.kasile Cünılıuriyet Müddeiumumiliğine bildirilir. 
Talep vaki olursa hazırlık t~hkıkatr yapılır. Ancak gecikmesinde muar· 
rat diişünülen ac·le hallerde jdndarnıa gayıp olmasından korkulan delil· 
leri toplar ve nıuayyrne dahi yaptırılabilir. 

Madde 18 J - Jandaı ma yaptığı tahkikat esnasında ifddelerine mü· 
racaat lazım gelen kimseleri çığırır ve kendilerinden lüzumu olan şeyle
ri sorar. 

Madde 184 - Meşhud suçlar kanununun haricinde kalan nıeşhud 
bir cümrüm vukuunda j~ndarma zabıt .ı amir veya memurları derhal ma · 
hallin Cümhuriyet Müddeiumu•uıs:ne haber v~rmekle beraber cürüm ma
halline gide.der, tahkikat yaparlar, cürmün lelil!erini toplarlar, failini ya· 
kalarlar ve ıcab ederlerse arama yaparlar. Curn:iin sübutuna vasıta olan 
eşyayı ela zaptederler. 

Cümhuriyet müddeiumumis'nin vürudunda vazife Cumhuriyet müdde. 
iun.umisire intıkal edect'ğindan ondan sf' nra bu makamın emirlerini ya· 
parlar. 

Madde 185 - Ceza muhakemeleri Usulü kanununa göre: 
lşlfmekte olan suç; mqr.ud n ·ç c'du~u gibi hrnüz işle~miş olan suç 

ile suçun işlenmesinde l• emerı sonıa z~bıta vt'ya suçtan zarar i'Ören şııhıs 
veya ba~kalan tarafmda:ı takip ertileıek veya suçun pek az evvel işlen· 
diğini gösteren eşya ve izlerle yakalanan kimsenin işlediği suçlar meşhud 
sayıldığından bu gibi hallerde ra>llanln veya meşhud cürümden dolayı 
takip olunan şahsın firarı un.ulur veya hemen hüviyetinin ta 
yini mümkün olmazsa tevkif muzekkeresi olmaksızın dahi o şahsı jandar· 
ma yakalıyabilir. Derhal amirlerine müracaat imkan olmıyan halllt'rde 

( Sonu Var ) 8303 



-- ---- - ---- -~~ --~ - --- - . ----- ~- - - - - ~- -~~-~-~--~~ ~-- ~~-~ ---- - --

:>ahife : 4 

Fransa piyanasını 
kazanmak isteriz 

- Birinci sahifeden &rtan -

esseselerin normal k&rlarma teka· 
bül edecektir. 

Bu münakaleyi yapabilmek için 
muadil Türk malı ihraç olunabilme. 
lidir. Her iki hükumetin icraatı bit · 
tabi işte bu sahada müessir bir 
tarz.da tecelli etmelidir . 

Biz kendi hesabımıza , Fransız 
piyasasını tekrar kazanmak için 
ciddi bir gayret göstermeğe ama
deyiz . 

Eğer Fransada bizim ekonomi· 
mizde faal bir rol oynamak istiyor
sa her şeyin karşılıklı iyi niyetle 
halledilebileceği kanaatindeyiz . 

Türksözü) 8 Mart 

Seyhan Vilayetinden: 

1 

, ,. 
1 -Hususi idareye ait Alidede BELEDİYE İLANLARI i,I 

mahallesindeki Battal ağa medre· 
sesinin enkazı heyeti hazırasile (250) :-----------______ _.. _______ __ _... TÜRKSÖZÜ lira muhammen bedel üzerinden ve 
peşin para ile satılacaktır. 

2- Şartnamesi Hususi Muhasebe 
kaleminde görülebilir. 
· 3- Artırma 23-3-938 çarşam 
ba günü saat (11) de Vilayet Da. 
imi Encümeninde yapılacaktır. 

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

lira(75)kuruştur.8992 3-8-12-19 

D.D. Yolları 6 ıncı işlet
me eksiltme komisyonun
dan: 

idaremiz ihtiyaci için şartname· 
sinde yazılı evsafta satın alınacak 
60 ton h~rda dökmenin beher ki 
)osu 3,75 kuruş muhammen bedel· 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18 3 938 cuma günü 

1- Belediye Kanarası buz fabrikasında istihsal olunan buzun satışı 
l-Nisan-938 tarihinden 31-Teşrini evvel-938 tarihine kadar olıııak 
üzere iki buz mevsimi için kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

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

cümerinde yapılacaktır. 

.5 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalenıiııd t. dir . isteyenler oradan 
darasız alabilirler . 

6 - Taliplerin ihale ğünü saat on dörde kad< r teklif mektJplarını Bf'. 
lediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 8980 27- 3 8- 12 

Umuma açık bulunan otel, ticarethanları, hamam, bar, tiyatro,, sinema 
ve incesaz çalınan yerlerde vukuu melhuz yangın ve bayılma hadise· 
ilerinde alakadarlara tam vaktinde haber verilmesini temin için Haziran 
938 tarihine kadar bu yerlerde birer telefon konulmasına Belediye encü· 
menince karar verilmiştir. 

Mühlet hitamında karar hükmünü yerine getirmiyenlerin cezalandırı 
lacaklan ilan olunur. 9009 

IMatbaacıI~I jGazetecil 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işleri niıi 

ançak Türksözünün oto 

ıDatik makinalarında 

yaptırabilirsiniı . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

1 

1 L A N. 
* 

j ı~ A B 
* 

KiTAP 

·C 1 L D 
* 

bir cild, ren 
bir kapak b 
cak Türksö 
pı'ır. 

Remıi 
veller , defler 
karneler, k 
kartvizit ve 
tab işlerini~ 

bir zamanda 
bir şekilde 
rufatla Türks 
pılır. 

Türk.söz 
sı "Türksözü 

Size şunu söylemek isterim ki , 
ihracat siyasetimize yeni bir ş~kil 
vermek üzere bulunuyoruz . Bunu 
ihracatımızı arttırabilmek imkanla· 
rını gördüğümüz bazı memleketler 
ve bilhassa Fransa lehine yapaca· 
ğız. Fakat mübadeleleri arttırmak 

istiyorsak her şeyden evvel bloka 
edilmiş bulunan Fransız Türk k1e· 
ring hesaplarını temizlemek lazım. 
dır. Altı aydanberi meriyette bulu· 
rıa'l yeni anlaşma hususi takaslar 
sayesinde vaziyeti düzeltmiştir. Bu 
misal de gösterir ki , topu topu 
dört milyon liralık sürünüp giden 

saat 15 de Adanada işletme müdür- __ __. ................ -----""'9'"!'-~--~=~~~~~----

Kütüphanenizi gü. 

zelle;..tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· GAZETE ka her boy 

mecmua, ta 

bir klering açığı yüzünden Fransız
Türk ticaret münasebetlerinin bun· 
dan ziyan görmesi doğru değildir. 

Bu bakayayı tasfiye için başka 
vasıflar da yok değildir. Ancak bir 
misal vermek için şunu söyliyeyim 
ki, Fransa senede 23 milyon ton 
kömür idhal etmektedir . 

Şimdi senede 200 bin ton kömür 
ihraç erten ve bu miktarı gitgide 
arttıracak olan Türkiye , Fram;aya 
pek ala kömür de verebilir. 

Eğer bu sahada makul bir gay
ret sarfedilirse memleketimiz gibi 
iki memleketin karşılıklı müsbet 
ticaret azmile hareket ederek işle· 
rini yoluna koymamasına imkan yok 
tur. Münasebetlerimiz bundan her 
sahada faydalanmış olacaktır. 

Cebelibereket Sulh Hu
kuk hakimliğinden : 

Sayı : 78 

lüğü binasında yapılacaktır. Şartna· 
me V\~ mukavelename projeleri M,.,. 
sin. Konyo istasyonlarına ve komis· 
yonumuza müracaale bila bedel gö 
rülebilir. Bu hurdalar Mersin, konya, 
Adana istayonlarında veya hat gü 
zergahmda biı ve bir kaç istasyon· 
da da teslim edilebilir. 

isteklilerin 938 yılı ticaret o 
dası vesikaları ve kanunun istediği 

sair vesaik ve işletmemiz veznesine 
yatırncakları 168, 7 5 liralıJ.. teminat 
makbuzu veya bu mıkdarda Banka 
mektubu ile muayyen saatte eksilt. 
mede bulunmaları. 

8988 2 . 7 . 11 . 15 

Seyhan defterdalığından: · 

Saathane civrında çiftçi hanı bi· 
tişiğinde kadastronun 104 ada 39 
parsel numarasında Kayıtlı 298 ka j 
pu numaralı dükkan satılacaktır. Mu 
hammen bedeli 1875 liradır. İstek · 
lilerin 21 ·3·938 pazartesi günü saat 
14 de 0/o 7,5 nisbetinde teminat 
akçalarile defterdarlıkta toplanan 
komisyona gelmeleri. 

9002 8~11-16 20 
l 
1 

Satılık taş 1 

D. Demiryolları umum müdürlüğünden: 

muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edi1miş pamuk yağı 
1613/938 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binıısında satın alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar. 
paşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden fzmirde Alsancak mağazasından, A· 
danada 6,cı işl~tme Müdürlüğünden daaıtılmaktadır. 8983 

1- 3- 5-8 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 5-10 

ı 
Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 1 

Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden : I 
Fabrikamızda imal edilrn ve İktisat Vekaletince 1- 2 -938 tarihin-

den itibaren kabul ve tesbit ediJen bez fiat]arı aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayan müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiatı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve P«:şindir.Bir balyadan :ışağı siparişler· 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 1 

i 

sinde yaptırınız. Nefis 

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

Sıhhatinizi koruvunuz ! ... 

Nasıl 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı ra 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
: Kokusu ı 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan 
mikdarı ) 

Mecmu sertlik deıecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli 

litrede 
Sülfat ( Sô 4 ) .. O. 
Klor ( Ci ) .. O 
Nitrat ( No 2 ) .. O 
Nitrit .. 
Amonyak ,, 

Osmaniyenin Cumhuriyet ma· 
hallesinde ikamet eden Kadir oğlu 
Hüseyin kahveci mahallei mezku· 

rede kain şarkan solak ve çardaklı 
köşker Şaban garben jandarma lb
rahim şimalen yol cenub~n gardiyan 
Hüseyin ve Kardereli Mustafa bah
çesi hudutları ile mahdut beş dö· 
nüm mahalli hali olup yirmi seneyi 
mütecaviz bir zamandan beri malik 
sıfatile tapusuz nizasız tasarruf 
ederek portakal bahçesi meydana 
getirmiş olduğundan mahalli mez· 
kürun tapuya tesçilini talep etmiş 
ve mahkemesi 23- 3 - 938 çarşam· 

ha gününe talik kılınmış olduğundan 
mezku r mahalle alakası olanların 

uu müddet zarfında mahkeme} e 
müracaat ve itiraz etmeleri ilan olu. 

Bina yapmağa elverişli yontul ı 
muş tas satılıktıı. isteyenlerin Ce· ' 
vad Diblene müracaatları. 1-------·--------------------

Fennin en son usullerine riayet c<lertk kaynad ığı yerinden 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evs 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyage 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurla 
macanala r ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan son 
rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından' mühürlenerek 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
G. A. 1-3 9005 

Gaip nüfus cüzdanı 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan eylerim . 

Alidcde mahallesinde 

Dr. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etınektedir . 

9006 oturan8a~rliH~bey~ ------------~------·---~----~ 

nur. 9004 

MUSTAFA 

Satıl ık ma kineler 
Az kullanılmış bir biçer çeker 

Makkormik markalı patozla, 36 lık 
bir Makkormik satılıktır. isteyenle 
rin Nalband hanında kahveci Aliye 
müracaatları. 

1-10 9008 

~-------------------·-------------------
Sömikok v~ Kriple 

Maden kömürü 
Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

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

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 123 Belediye karşısında 
• 

TORKi"'5 iŞ Blt-..NKA.S J 

374 

Kayadelen Gazozları da 1{ ayadelen Suları gibi berrak , 
fis, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarmı tercih ediniz . 

sıkıntısı 
çekmeyin 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek ıariL sağla 
son sis\ em bir 

MAL TiZ ALiNiZ '12 mukabHindf! edineceğiniz m 

1
, Lira sayesinde mutfağınızın ekono 

temin edeceksiniz. 1 . M it d yakmak içi ıı en ekonomik , 

1 Alacagınıl a iZ a köm i' •i d~ Ali Rıza 

1 şeker ticarethanesinde l ulacaksınız .. 
1 Maden ko·· m .. .. kuııanmakıa hem milli bir cevher uru lakini arttırmış ve hem de 

olacaksınız. Odun kömürii artık aranılnıamağa mahk · 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrü 

l_U_c_uz_-T_e_miz-~uvv~ 
Umumi neşı i yat müd 

Macid Güç\ 
Adana Türksözü matb• 


