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ÇEMBERLAVN MÜHiM BiR NUTUK SÖVLEDi 1 

Avam kamarası işçi partisinin 1 
takririni ekseriyetle reddetti 

Vunanistanda 
bir casusluk 

muhakemesi! 

Bir casusa dosya 
satan daktilo Başvekil Çemberlayn diyor ki: 

Ben rv ilJetler Cemiyetinin, ondan bahsedenlerden daha fazla dostuyum. 

Beni diktörlere temayül etmekle itham ediyorlar. Ben ne faşist, ne 

bolşevikim • Benim siyasi imanım ferdin hürriyeti yolundadır. 

İstanbul , 8 (Hususi) - · Atina· 
den alınan malumata göre, bazı gizli 
evrakı Finlandiya tabasından Yoha 
nes Horn'a vermekle suçlu bulunan 
hariciye nezareti eski daktiloların · 
dan Eli Rodokanski'nin muhakeme· 
sine dün Atin(' daimi divanıharbin· 

de başlanmıştır. . . " . . 
lngilterenin silahlanması ıçın 
·1,500,000,000 İngiliz lirası da 

az görülmektedir 
• * 

Ribentropun Londrayı 
ziyareti protesto edildi 
Komünistler nümayişe hazırlandı 

Londra: 8 (Radyo) - fngiliz s i· ı 
!ahlanma programı hakkıl"ldaki müza
kereler, avam kamarasında Başveki l· 
ÇemberJaynm bir nutku ile açıld ı . 
Başvekil bu nutkunda ezcümle şun· 
ları söyledi: 

Harp, yalnız para ve adamla de· 
ğıl, ihtiyat kuvvetlerle ve mukave· 
metle kazanılır. İngilizlerin mukave· 
met ve ihtiyatkarlığı dünyaca tanın· 

mıştır. Memleketi müdafaa etmek, 
memleketin ticareti için zaruri yolları 
garanti altınd a bulundurmak. 

I 

Herşcyden evci İngilternin müda. 
faası için sila hlanacağız. Görülecektir 
k i 1939· 1940 masrafları daha çok ola. 
c'aktı r. Binaenaleyh bu silcihlanış için 
koydu~ımuı 1,500,000,000 lnıiliz 
lirası kafi dekildir. İ leride daha çok 
arttı rmak üzere ş'mdilik bu tahsisata 
daha yarısı kadar bir ilave yapmak 
lazımdır. Sulhçuyuz fakat kendimizi 
korumak için daima hazırlanacağız. 
Silahlanma programını bu ukurda 
azami genişletmek lazımdır.,, 

Başvekil, bundan sonra işçi parti· 

Meksikada lıalk polis 
müdüriyefini yaktı · 

Sebeb; linç edilmek istenen bir 
mahkumu hükümetin himayesi .. 

DUnkU poata ile gelen Amerika gazeteıerlnd• Mekslkada ge
çen cuma entraaan bir hadisenin tafallltını okuduk. Bunu 
•••Alya allyoruz. 

Amerlkada bir suç lfleyen 
~•nclyl halktn llnç etmesi öte
denberl, kanun ••kllne glrmlf 
bir Adettir. 

fakat, son zamanlarda bu adet 
hükümet tarafından mened ilm iştir. 
Bunun la beraber, ha lk zencileri linç 
et mekte deva ın edıyo r. 

Meksikad.1 ise bu linç kanunu 
yalnıı zencilere deği l , diğer canile· 
re de tatbik edilir. Meseli geçenler
de, küçük bir kız çocuğu bir aa am 
tarafından taaruıa uğramış ve ağır 
surette yaralanmıştır. 

Polis suçluyu arıyor ve şüphe 
Ctti2i birisini tevkif haneye kapatıyor. 
F' <ıkat halk, tahkik atın sonunu bek· 
lcıniyecek kadar g'dleyana gelmiştir. 

Bütün şehir halkı hapishanenin 
başına toplanıyor ve suçlunun ken· 
dilcrine teslim edilmesini istiyor. Ta· 
bii hükumet suçluyu teslim etmiyor. 
Bunun üz~rine, halk polis müdüriye 
linin önüne toplonıyor, orada da nii· 
l"rı ayiş yapıyor ve en nihayet, polis 
l"rıüdüriyeti binasında yangın çıkarı. 
Yor . 

Koca bina bir dakika içinde bir 
YtA"ın ateş haline gelmiş ve gerek 
Ya nğında, gerek polisle halk. arasında· 
ki çarpışmada bir çok kişi yaralan· 
arek ölmüştür. 

Yalnız, polis halkın elinden suç. 
lu adamı kurtarabilmiştir: 

ı - Romanın tekzibi 

" Haile Se' asiyeye bir 
teklif yapmadık,, 

Roma : 8 (Radyo) - Necaşiyi 
Habeş tahtına oturtmak için, ltalyıı 
hükümetinin kendisine teklifte bu· 
lunduğu h:ıkkında bazı Avrupa ga
zete ve ajanslarının çıkaı dığı şayia 
Roma tarafından resmen tekzip e 
dilmektedir. Hükümet, bu şayiay ı 
ya lanlamağa Stafani ajansını memur 

etmişt ir. 

Batan 
A 

ası 

krovazörü 

Ölenler 600 kişi 

Cebdüttarık : 8 {Radyo) - Ba
tan Fransist kruvazöründeki mev· 
cudu11 600 olduğu anlaşılmıştır. Bu 
mevcut ROO ise de bunlardan 
200 kişi, lngiliz muhribleri tarafın. 
dan kurtarılmışlar. 

Bay Çemberlayn 

Suçlu mevkiinde yabancı bir Jev 
let hes::ıbına casusluk yapmak kas 
dile daktilodan gizli evıak a lan Horn 
da bulunuyordu. 

ithamnamede Finlarıdiyalrnın bu 
evraktan başka yine casusluk suretilc 
Yunanistanın tayyare istasyonu ıle 
baıı müessesalının haritalarını çıkar 
dıgı da zikredilmektedit .ı 

Dinlenen şahitler d<tktilonun el 
çilcrin göndeıdi~l e ri gizli ı aporla 
tın listesini laıızinı eden k Horıı 'a 

veı ti iğini ve Finland yalının bazı va 
idlerle daktilo .fon daha başka mah
rem evretk aşırdığı söylemiştir. 

sinin ademi itimad takririni mevzuu 
bahsederek demiştir ki: 

Divan ıha r bın bugünkü celse~ inde 
eski daktilo ayda >f om'dan b,.ş bin 
drahmi a ldığını ve mukabilinde bu 

1 evrakı ken<l isine veı diğini ve ayııi 

1 

zamanda evlenmek vadinJe bulun· 

duğunu itiraf etmiştir. Muhakemeye 

devam edilmektedir. 

- - •'Ben Milletler Cemiyetinin, on. 
dan bahsedenlerden daha fazla dos
tuyum. Beni, diktatörlere temayül 
etmekle itham eltiyorlar. Ben ne fa. 
şişt, ne de bolşevikim! Benim siyasi 
imanım feıdin hürriyeti yolundadır. 
Bundan sonra işçi partisinin ademi 
itimad takriri reye kor muş ve 160 
muhalife karş ı 354 ıeyle reddedıl. 
mişt ir. 

Londra: 8 (Radyo) - İngiliz ko
münist partisi: Ribentropun Londray ı 

ziyaretini protesto etmiştir. Komünist· 
lcı büyük bir nümay iş yapmağıt ha· 
zı rlanmaktadır. 

1 

\ 
! 
1 

Türkiye Irak -
Efganistan pa ktı Irak 

parlaınentosunda --
Bağdad: 8 (A. A.) - Irak par. 

lamentosu Türkiye · Irak frak ve 
Afganistan arasında aktedilmiş olan 
Sadabat paktile dostluk ve hakem 
muahcdelerini tasdik dnıiştir. 

MOSKOVADAKİ MUHAKEME 

Orta Avrupa gazeteler i 
şayanı dikkat neşriyatta 

Suçluların itiraf etme
diği iddia olunuyor 

Roma: 8 (Radyo) - Moskovada 
ki komplo suçlula rının muh:ıkemes 

etrafında Avrupa gazeteleri muh· 
telıf vadi le ı de neşriyat yapıyorlar 
Bır çok gazeteler suçlanı1 itirafda 
bulunmadığını yazmaktadır. • , 

Moskova : 8 Tass ajanı. ı veriyor) ı 
Bu günkü ınuhakemed~ eski lıa r içi 
ticare t komiseri Rourıho!tı, komi· 

serliği Za!oanında Alman, a ve Ja 
ponya lehine olarak Sovyet harici 
tica retini muntazaman ba!talaınış ol 
duğuou söylemiştir. 

-
Moskovadan bir görünüş 

RozmholtL' ın iti r afla ı ına göre 
1923 te Moskovadaki bir ecnebi 
dip!omat vasıtasıyie Troçkiye 300 
bin dolar ve buııdaıı sonra da her 
sene 11 O bin dolar gönderilmişti r. 

Staline karşı hazırlanan :suikast 
936 mayısınd a Londraya taç giyme 
merasimine giden maraşal Tuhaçe · 
vskinin a v-detinde yapılacak ve ih~i -

1 
lalı bizzat maresa! idare ede~e~tı~. 1 

Rozenholtz nıhayet Stalım bız · 
1 

zat öldürmek niyetini kurmuş ol. · 
duğunu söylemiştir. 

Mahkemede iti raflar sırasında 
Rakovoskin daha 19l4 te Londra 
da büyük elçiyken İngiliz istihbarat 
bürosu hesabına çalıştığını ve biz 
zal Troçkinin de 1926 dan itibarrn 
aoni istihbarat bürosu hesabına ça· 
tışmış olduğynu söyledikten sonra 

- Gerisi UçUncü sahifede -

...:: "' 

HATAY DAVASI 
Cenevrede tali bir komite 
teşkiline karar verildi 

'Komünote, Hatay ana yasasındaki 
sinin tefsiri konuŞuluyor kelime 

Cenevre; 8 [Radyo]- Milletler cc .

1 miyeti Hatay komite.si yaptığı toplan· 
tıda tali bir komite teşkiline karar ı 
vetilıni~dir. Bu tal i komite teşekkül et 
miştir. Delegeler nizamname hak}'ın· 
daki müta!calerını • b·rer proje halin· 

dan bu meselenin halli çok lüzumlu 
görülmüştür. İntihapta bu kel imeye 
bağ'lıdıı, 

Ankara: 8 (Telefonla)- Hatay. 
da yapılacak ilk seçim nizamna· 
mesini tetkik edecek komite dün Cc 

de ali komiteye tevdi etmiş bulun· 
maktedırlar. Tali komite Hatay ana 
yasasındaki Komiinite kelimesinin 
tefsiri:ü1.erinde müzakerelere geçmiş· 
lir. Bu kelimenin ana yasanın tatbika· 
lmda çok büyük bir rnlu olduğun· 

, nevrede toplanmış ve heyetimiz 
seçim komisyonu tarafından hazırla 
nan ııizar:rname hakkındaki mülaha 
zafa mı bir mukabil proje şeklinde 
komitey~ tevdi etmiştir. __ .,... __ 

KudUs · clvar1nda bir istasyon 

Çöldeki mücadeleler 
İngiliz kuvvetleri Maverayi şeria 

hududunda teksif edildi 
Kudüs : 8 ( Radyo ) - Fillstlnde Yamyum ve Unelfalnu ka

sabaları clvarm.Ja yapılan muharebe ted!11fçllerln tenklll için 
ı yapllan harekltm başlangıcındanberl görUlmemff derecede 

f lddetll olmak istidadını göstermektedir , 

Zogonun kız k ardeşleri 

koca aramak için 
Amerika ya 

gitmiş değildir 

Paı io .:Soir gazetesine Nevyorktan 
lıildiı i ldiğine göre Arnavutlıık kralı 
Zogonun kızkarde,leri prenses Mü· 
zeyyen, Ruhiye ve Maidd Nevyork· 

1 

1 

1 
a vasıl olmuşlardır. J 

Vapura ve rıhtıma hücünı eden j 
Ameribn gazetecileri prenslerle gö · 

Maverayı Şarla hudud kuv
vetlerinin ve askeri tayyare
lerln himayesinde llerlleyen 
Fllletln kıtaları tedhlfçllerı ta 
kip etmeye ve onlara aoır za 
ylat verdlrmejie devam etme 
tedlrler • 

Beninin batısında Yamınun k öyü 
y akınında dün vukubulıın bir müsa. 
da.nede bir İngiliz 1.abit i hafifçe ya
ralanmış ve bir İngiliz askeri ölm iiş· 
tür. Telsizle çağrılan tayyareler ve 
kı taat çeteyi dhğıtmışlardır. Tayyarı= 
ateşinden en az 12 Arabın öldügü 
tahmin edilmektedir. 

Fılislindeki İngiliz kunıetleıinin 
Bıışkunıandanı Geneıal Vavell , toy .. 
yare ılc Cenin Mıntakasındaki hare 
kat sahasına gitmiş ti . Bu mmtakay 
gece takviye kıta laı ı gönderilmi. 
bufunu;ordu . 

ı üşmeğe muvaffak olaınarnı~lardır. ı 
onlar namına hazett"cilerler!e göı ü 

şen Aınavutluğ un Vaşington elçisi 
Faik Konitz..ı da fazla lıi r şey söyle· 
ıneıniş, yal nız, prenslerin "seyahafe 
rağmen güul çekilmedikleri man:ı 
~ında tehir etmişlerdir. 

Gaıeteciler bu cümleyi, prenses· 
leı in yolda seyahat yorgunluğu ve 
sırkıntı~ı çekme<liklerı manasında 
tefsir t'tnıişlerdir . 

Zanncdild iğ'ine göre Araplaıd<.ın 
ölenlerin mlkdarı 25 kişid ir . Arap 
Çetesinin iki yüz kişiden mürekkep 
olduğu tahmin edilmektedir . 

1 i--
1 Kanunlarımız tek 

. S~ fiı prenselerin Amerika ya zrn 
gın bıı er koca bul nak için gelJikle 
ri ~olundaki şayiala r.fan çok n ıüte . 
essı r olduklarım söyl emiş , böyle bir 
şeyin mevzuu bahso:ınadığını bil · 
dirmiştir 

Prensesler, Amerikan kız izci le . 1 

ri merkezini ziyaret etmişlerdir. Ar · ·ı 
na vut kız izcileri reisi olan prenses . 
Maide Amerikan izci 

0

kızları örıüıı· 1 

de-, gayet mahirane izci dü~ünıü j' 
yapmak suretile onları hayrete dii· 
şürmüştür. 

metin halinde 
toplanacak 

Ankara: 8 (Telefonla) Ka· 
nunlarımızın tt k bir mdin halinde 
toplandıı ılroa~ına da ir verilen tak. 
rir müzakere. ve münakaşa edildik· 
ten sonra bu esasa dHir tetkika 
yapılması için grupça ihzari 1ir ko· 
mis);On teşkili kararlaştınlmıştır. 
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Sahife ; 2 

Bükreş adliyesi çok enteresan 
bir davaya bakıyor 

Tllrb6d 

l 
OViT HEYKELi 

NASIL SATILDI? 
,, ........................ __ .................................. ı _________ , 

1 Halkevinin Atıcıhk kursu JBir ceset bulundu 
müsameresi açılacak 1 Müddeiumumilik 

Bir Amerikalı da Romada Trayon 
sutiiaünii satın almış 

8 i kreş adliye sarayına getirilen 
bir mevkuf. yanındaki gardi

yanın gözlerine bir avuç tuz serp· 
mek suretıle kaçmağa teşebbüs et· 
miştir. Romanyada bir kaç gün ev 
vel olan bu hadisede, tirara teşeb· 
büs eden, kaçamamış, mevkuf, gene 
dört duvar arasına götürülmüştür. 
Bu adam, sahtekarlık ve dolandırı
cılıkta sabıkaları bulunan Frango 
poldür. Onun en sansasyonel cürmü 
de, Köstencedeki Ovid abidesini 
Dolerice köyleri muhtarlar heyetine 
satmasıdır! 

B u mesele, nasıl kabil olabilmiş· 
tir? Günün birinde, Köstence 

nin büyük meydanında nokta bekli 
yen polis memuru, mensup olduğu 

komisere, 8 köylünün 3 el arabasını 
ite ite geldiklerini ve meydanı süs 
!iyen Roma şairlerinden Ovidin bey· 
kelini yerinden söküp köylerine gö· 
türmek istediklerini haber veriyor. 

ki ikram etmişler, hep bir arada 
gülüp rğlenifmişdir. 

Köylülüer, ancak Köstenceye 

1 geldik ten sonra, şt hı in meıhur bir 
zineti olan heykelin "Asarı Atika. 
dan olduğunu, bu gibi şeylerin sa 
tılamıyacağını ve "umumi müfettiş 

Deliyu. nun da, meşbur dolandın· 
cı ve sahtekar Frangopolden başka 
bir kimse olmadığını öğrenmişler· 
dir. 

Bu hadise, biı Roma abidesile 
Romadaki meşhur Trayan sütunile 
alakalı hadiseyi hatırlattırmıştır. Bu 
sütunu da bundan birkaç sane ev· 
vel Gartner isminde bir Amerikalı 
satın alarak memleketine götürme 
ğe uçraşıyordu. 

Amerikalı, ilk defa bu sütunu 
görünce, o aralık yakında duran bir 
Romalı seyyahın, gözlerinin parla· 
dığını, gözlerinin bu sütundan bir 
türlü ayıramadığını farketmiştir. 1-
talyan, Amerikalının bu sütuna te· 
melluk hırsiyle yanıp tutuşmağa baş
ladığı kanaatile derhal karaıını ve
rerek ona bıı Trayan sütununu gu· 
ya satmaga kalkışmıştır. 

Misterle Sinysr, pazarlığa giriş
hayalı geçiren bu şaire dikilmiş 0 - • misler, Amerikalı hazinenin malı i. 
lan heykelin yerinden oynatılmasına çin hazineye varilmek üzere 20,000 . 
komiser mani olmuş, fakat köylüler 1 dolar ödemiş, fakat aç gözlülük e· 
bunun usulüne tam uygun bir satış 

1 

den ltalyan. üsrem şahsına da 1000 
muamelesile köyleri için satın alın· doiar isteyince, Amerikalı şüpheye 
dığını ortaya atarak, ısrar etmişleı· düsmüştür. 

Köylüler, "umumi idare müfetti
şi Deliyu. imzalı bir müsaade tez· 
keresi göstererek, şairin tunçtan ya· 
pılmış heykeline ip atmışlar, onu 
çekmeğe koyulmuşlardır. Köstence
de eskı zamanda Tomi ismilr menfa 

dir. Ve satış muamelesine ait ev1akı, lakin sinyorun gözleri doymazlığının 
bu arada adı geçen u numi müfet· derecesi böyle artmasaydı bile, Mis-
tişin makbuzunu göstermişlerdir. ter süphelenmeli değilmiydi? Oyle ... 

Karakola götürülen köylüler den Ancak! 

" Uçurum ,, bu akşam 
temsil edilecek 

Şehrimiz Halke\'i genç'erinin 
• Uçurum ., adlı güzel bir piy~s 
hazırlamakta olduklarından zaman 
zaman bahsetmiştik. Bu piyes bu 
akşam Asri Sinemada oynanacak
tır . Gençlerin oynadıkları her eser· 
den büyük bir zevk duymuş olan 
halkımızın, bu defaki temsilden da· 

ha çok hazlanacaklarına şüphe 
etmiyoruz. 

Türkkuşu binası
nın temeli atılacak 

Asfalt cadde üztrinde kurula 
cak Türkkuşu binasının şahir pla 
nıoına göre yeri, temei yerleri tesbit 
edilmiş ve inşaatı alan müteahhıt 

bir kaç gündür faalıyde geçmiş 

bulunuyor. 
Bu münasebetle yarın ögle · 

den sonra saat beşde binanın kuru 
lacağı arsa üzerinde güzel bir 
temel atma töreni yapılacaktır. 

Şehrimiz ve yurdumuz ıçın 
çok hayırlı ve mutlu bir ha :lise o· 
lan bu törene hava kurumu başka· 
nı tarafından daire e v 1 e r e ve 
kurumlara <lavetiyeler gönderilecek 
tir. 

Kızılay bir balo 
• 

verıyor 

Şehrimiz Kızılay Kurumu her 
yıl olduğu gibi, bu sene de Ku· 
rum çıkarına bir balo hazırlamak
tadır . 

Dün alakadarlardan aldığımız 
malumata göre, şehrimizde bir atı 
cılık kursu açılacaktır. Yakın bir za· 
manda atıcılar arasında bir müsa 
baka yapıhcaktır. Müsabaka stad· 
yomda olacaktır. Atışları bir subay 
idare edecektir. Birinciliği alana 
• Nişancıbaşı " ismi verilecek ve 
fotoğrafı alıcılık kulübüne törenle 
ası laca~ tır. 

KÜL TÜR lşL· RI 

Lise ve orta okul 

imtihanları 

Lise ve orta okullaı ın ikinci ya 
zılı imtihanları Kültür Bakanlığı ta· 
rafından bir ay sonra yapılması ka· 
rar laştırılmıştır. 

Her yıl Martta yapılan bu im 
ti hanlar, bu yıl Nisanda olacaktır. 
Diğer taraftar, sözlü imtih<ınların da 
Mayıstan Hazirana alınacağı tahmin 
ed,lmektedir. 

Eski bir şaki 
yakalandı 

Eski şakilerden Kirli Osman 
adında birisinin bun·ian bir müddet 
e.vel Kozan hapishanesinden kaç· 
tığını yazmıştık. Ceyhan muha ' iri
mizden dün aldığımız malumata gö 
re, Kirti Osman Tarsusla yakalan· 
mış ve Ceyhana getirilmiştir. 

İhtilas tahkikatı 

ışe 

vaziyet etti 
Dün bağlar civarında bir İnsan 

cesedi bulunmuştur. Keyfiyetten 
derhal zabıta ve müddeiumumilik 
haberdar edilmiştir. Yapılan tahki 
kat neticesi cesedin bağlarda çalı 
şan Ali isminde bir amele olduğu 

anlaşılmıştır. 

Adli tahkikat yapılmak üzne 
İşe, müddeiumumi muavinlerinden 
Bay Hilmi memur edilmiştir. Otopsi 
yapılmak üzere ceset kaldırılmıştır. 
Ölümün ne suretle olduğu otopsi 
neticesinde belli olacaktır. 

MAHKEMELERDE 

Bir mütecaviz dün 

tevkif edildi 

Bir bekciye teca vuz eden ve Pe 
rihan adında bir kadını fena halde 
döğen, yüksek dolap mahallesinden 
Selim oğlu Rahmi adında birisi 
dün yapılan ilk sorgusu neticesinde 
tevkfı edilmiştir. 

Umumi ev kadınını 
bıçaldayan tevkif edildi 

Hasan ağlu salcı lsmail adında 
birisi umumi ev kadınlarından Zeli· 
h a y ı bıçaklamış olduğundan 
adliyeye sevk edilmişti. Adliyece 
yapılan ilk sorgu neticesinde suçlu 
derhal tevkif edilmiş ve yaralı mem 
leket hastahanesine gönderilmiştir. 

Gelenler - Gidenler 

Hemşehrimiz Antalya nüfus mü 
dürü Bay Durmuş Türkmen oğlu hu 
sus.i işlerinin tesviyesi için şehrimize 
gelmiştir. 

Bay Klark gitti 

9 Mart 

G©>ll"lYışler : 

Üstad 
Hemşeh 
~ Benim hemşeh 

~ Merhum Oıner 
' den bahsedeceğ 

kü dün, onun ölümünün 1 
dönümü idi. 

Türk hikayeciliğinin tari 
başlar, Dünkü ve bugünkü b 
tlir nesli onu tanır. Çükü on 
bi duru satırları edebiyat ki 
örnek dizileridir. 

O, pek genç öldü. Ölüm 
dından 18 yıl geçtiği halde, 
dı , şimdi bile gençti. Onu 
kaybettik; Şimdi 55 yaşında 

Ben oru öldükten sonra 
Ömer Seyfeddin eserlerıni 
çağlarda ben ancak alfa be • 
le meşguldüm. 

• 
924 de, Lis~nin ilk sın 

ok un an •güzel yazılar• adlı 
kitabında onun: 

"Ben Gönende doijdu 
yıldanberl glirmedlijlm 
ba, artık hayallmde sar 

Cümlesi i e başlıyan yaz 
üstad hemşehrimi tanıttı. Ve 
sonra ona aid hatıraları ne 
radıml 

Her sümrstr Gönen'e g 
mutlak onun yaşadığı rnaha 
der, babasını tanıyan ihtiy 
bir şeyler anlamağa çalışırdı 
o zaman bile ne onun doğ 
ayakta idi, ne de Göneni an 
zı~ındaki çarşı şadırvanı.., k 
tora! kasabanın eemen bül 
ru değişmişti. On • ın şahsi 
yolda daha fazla aramak 
idi. Onun ben hüviyeti i, c 
Türk edebiyatına hediye etti 
rında teşhis ettim. 

On yıllık sanat hayatınd 
hepsi birbirinden güzel eseri 
Omer, daha çok yaşam~lı i • 

"Yüksek ökçeler•, "gizli 
•bahar ve kelebekler• gibi 
fakat crlebiyat bahasında ç 
kim bilir daha ne cevherler v 
bizel 

Ben:ın, bugiln, onu bura 
bir dileğin mukaddemesidiı; 
miz Ömer Seyfeddin için 
tertip el mel'. 

TANO 
etraflı izahat alınmış, onlar, kendi. Mister Gardner şüpheye düşün. 
!erinin yolsuz bir muamele yapmadık r ce, alım, satım vesikasına lüzum gö 
lanı sandıklarından bahsederek, alım rülüyor; sadece bir makbuz değil, 
satimin nasıl olduğunu anlatmışlar· resmi bir vesika! ltalyan da, bazı 
dır. Ve bu suretle, bir hafta önce formalitelerin halli lazımgeldiğini 
Bükreşten bir müfetiişin köylerine bazı nezaretlerle temas etmesi icap 

Kızılay !Jalosu iki Nisan gecesi 
verilecektir. Şimdiden hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Şehrimiz milli emlak dairesi tah 
sıl<iaıı Salimin, on iki bin lira kadar 
ihtilastan suçlu olarak mahkemeye 
tevdi edildiğini yazın ştık. Dün aldı· 
dığımız malumata göre idari ve ad· 
lı tahkikat derinleştirilmektedir. Ge· 
len maliye müfettişi de ayrıca tah· 
kikatta bulunmaktadır. 

Bir müddettenberi bölgemizde 1 Radyo program 
tetkikatta ·bulunan Amerikan pa 
muk mutahassısı Bay Klark Malat· ----•Bu .akşam-~ 

geldiği, köyün baş muhtarı, müfet ettiğini ve muvafakat imzaları alın 
ti~in o sırada candarmayi tefti~ et· masını mütaakkip, bu vasikayıda Ve en sonunda da hepsi birden 
!iğini haber alınca, _ kendisini muh verebileceğini ortaya atıyor. Ame. kahkahalar atarak, uzaklaşıyorlar. 
tarlık dairesine davet ettiği ve mü· rikalı, günlerce nezaretlerin koridor· Hadise gazetelere akisle her taraf· _ '-

yaya gitmiştir. Bay Klaı k Malatya 
da kuı ulmakta olan pamuk ıslah 

istasyonu tesisatını tetkik edecektir. 

Senfoniler 

16,30 Paris Kollonyal; 
nik konsar ( Bach, Haydn, 
mann ). Jettişin de daveti "lütfen. kabule· larında İtalyanı bekliyor ve resmi , ta alay mevzuu oluyor. Amerikalıya· ~ -~-- ! 1 5, 1ı . - ,,,, ~ ::----_ ZAB TADA 

derek, köy işleri görüşülen içtimada vesikayı ele geçiriyor. Ondan sonra· da bu ahm, satımdan kala kala ara· • :t'r*) 'r - Hafif konserler 
bir milddet hazır bulunduğu anla· da 10 mühendisle 50 işci tedarik da bir "ben vaktile Romada Trayan .KI.1f ~- ,.,... Küçük çocuğun parasını 7,10 Berlin kısa dalgası: 
şılmıştır. edıyor sutununu satın aldığım zaman ..• de· dolandıran yakalandı ma~iki parçaları (8,15: Deva 

M ubtarlar, müfettişe umumı Bunların hepsi Trayad sütunn mek kalıyor. Hiç değilse, !:öyle pa 8 Mart t938 Plak Ko'onyal (10,30; Keza. 
harpte maktul düşenler namına bir önünd~ toplaninca, sütuna el at · halı şeyler satın olmağı göze aldıra Mehmet Emin oğlu Ahmet adın- Keza.) 12 Bcrlin kısa d3 1gası 
kahramanlar abide~.i dikmek iste. makta tereddüt geçiriyorlar. Bir bilecek kadar zengin bulundukça, Gök'!Ü7ii• .,...• ·Ufuklar si>li .. da Lirisi, karşı;akadan lsmail oğlu şık konser. l j Berlin _kısı 
diklerinde, bu maksatla şimdiye ka. Trayana bakıyorlar, bir Mister Kentuki ve Ohayodaki misafirlerine I"----~~ ... ı:'.n çok sıcak 18 s~n- dokuz yaşlarınd1 Lemalın on lira pa- Hafif konser, (14,15: D~va 
dar 30000 leye yakın para topladık Gardnere, bir resmi müsaade vesı- gülümsiyerek anlatabilecği bir hıı- tigrad derece. En az sıcak geceleri rasını alup kaçtığından yakalanmış P.ıris Kolonyal: PJ5.k konser 
!arından bahis açmışlar, bu deliyo kasına! tıral!?... 3 santigrad derece. ve aerhal adliyeye teslim edilmiştir o~varnı) 13, 15 Bükreş: Viya 

da,k~dilerıne~pılanıde~şfu·r------------------------------------------·------------, ~i~.Plaklw.1~15~·isk 
melerini, çünkü yeni bir abidenin N •. e rn o 11 er Konser nakli. 15: Kıza. on günlerde Btrlind madiyen hareket İ;tiyordu. Bekie· 
bir kaç yüz bin leye mal olacağı Nı·emoller adında bı'r Bükreş: Julea orkestrası, 18, 

mek mizacına uymuyordu. 19 N k 
nı söyleyerek; buna mukabil Kos· papaz muhakeme edil- E•ki tahtelbahir ku ııandanı ge· kova: konser :. oravs o 

d k O d b d · - Mefhr bir Almanın hayatı ... ' 
tence e i vi a i esinı ucuzca te· miştir. Bu muhakeme misiz, İşsiz, can sıkıntısı içinde ka· rava köylü nıusikisi. 19 ,15 
min edebileceğine işaret etmiştir. yalnız Almanyada değil, dünyanın altı gemilerine girme~e karar ver- hiri.. lınca felsefe ve ilahiyata merak Koro musikisi. 19,30 Mosko 
Ve bu yolda söz söylerken, zaten her tarafında merak ve alakA uyan- miş ve bir müdd~t staj yaptıktan Niemoller gemisini kurtarmakla sardı. Nihayet denizlere dehşe· sa- ser. 20 Eckrt~: Plak kons 
bu heykeli orarlan kaldıımagı dü- dırmıştır. Bunun seı:.ebiııi anlamak sonra tahtelbahir kumandanı ol beraberartık harp bitmişti, bu- lan bahrife zabiti papaz eldu. 1630 Moska . Kons.,. 20,25: Prağ: 
şündüğünü, çünkü ayni yerde Kral için suçlu papazın kim olduğunu muştç. Niemoller küçük tahtelba nunla bir iş göremezdi. Sonra Al sanesinde Berlinin Dalhem kilısesi· neşeli musiki. 21 Peşte; Çiğ 
birinci Karo( için yeni ve büyük bir bilmek lazımdır. hirile denizlere dehşet veriyordu . manya da altü;t olmuştu. Genç ne girdi. Burada bir kaç sene sillik kestrası. 21 ,50 Prag: Radyo 
abide yükseltmeği tasar'adığını kat· Martin Niemoller 14 ikincikanun Bir çok vapur batırmiş, bir çok bahriye zabıti geçinmek için ken bir papaz vaziyetinde kaldı. Günün ras;. 22,25 Peşte opera ork 
miştır. 1892 ~arihinde Vestpalyanın Lipkr- madalya ve nişanlar almıştı, Adı disine bir iş aradı. Amelelik etti, birinde nazilerle kilise arasında ih 2.ı:,25 Pe~te: Opera:orkestra 

Sadedi! köylüler, buna inanmış tadt şehrinde doğmuştur. Daha kü- herkes tarafından biliniyordu. taılalarda çalıştı. Fakat bunlardan tilaf çıkınca derhal şiddetli vaaz Viyana, Graz: Radyo or 
lar. çük yaşta iken deniz işlerine alaka Niemoller harbin sonuna kadar bir zevk alamadı. lara başladı, Ve nihayd bu yüzden 23.30 1 ükreş: Pıak. 23,40 

Projelerini değiştirmişler, 23,000 göstermiş ve bahriye zaditi olma· talıtelbahir knmandanı olarak ça Bu sırada harp hatıralarını yaz. tevkif edildi. Pıô.a konst ri. 
Ley mukabilinde Ovidin heykelini ğa karar vermiştir. Niemoller bah· lışti. Fakat bir gün sulh yapılınca mak hatırına geldi. Altı a" uğra· Niemoller eski bir deııiz kahra- Operalar, Operetler 
satın almışlardır. Umumi müfettiş, riye mektebine girmiş, buradan iyi bütün Alman harp gemilerinin, şarak halrratı111 hazırladı ve neşr manı olmasaydı kendisine hiç şüp 18 Peşte: "insan faciası. 
fırsattan istifade ederek karlı bir bir dere;~ ile dıplornı almıştır . bilhassa denizaltıların kslimi la etti. Niemollcr'in kitabı büyü! bir hesiz ağır verilecekti. Fakat mahke. opera piyesi. 19,55 Viyana: 
iş yaptıklarını sanan köylülerden hev Harp ilan edildigi zaman Nie· zımgeldi. Kendisine bu hususta e· muvaffakiyet kazandı, yüzbinlerce me 7 ay hapsini kararlaştırdı. Mev· lıofer'ın. luan 
kyl bedeli olmak üzere bu miktar moller 22 yaşında, kabına sığma. mir verildiği zaman : nüsha satıldı. kufun, müddeti doldurduğundan, 
parayı alıp, makbuz imzalamış, hey yan bir gençti. Derhal denize açı· - Ben höyle emre itaat etmem Bu sırada Münih,de Nazi hare. serbest bırakılması lazım :ğ-eliyordu 
kelin teslim, hususunda emırname !arak harbetmek istiyordu. Bu ha· cevabını verdi ve tahtclbahiıile or· ketleri başlamıştı. Hıtler fırkasını Halbuki hükumet bir taarruza ugra· Mevsimin en nez h 
vermekten de çekidmemiştir. reketsizlik genç Niemoller'in fena tadan kayboldu. işte bu surtlledir koruyordu. Niemoller deıhal Müni· maması için tahliye edilmesine ka· neşeli Balosuna h 

Sandildarındaki bütün parayı 
1 

halde canını sıkıyordu. Bunun üze· ki Almanyanın elinde bir denizaltı he koştu ve azi fırkasına yuıldı. rar vermiştir. Bu sureti~ Niemoller 1 l 1 
ona veren köylüler, alım, satım tek rine arzusuna kavuşmak için deniz· gemisi kaldı. Niemollor'in tahtelba. Fakat burada çok kalamadı, O, mü şimdilik mevkuf kalacak demek:.J __ a_n_ı nız "' 

9011 
millenince mutat olduğu üzere, iç- -------------------·---------------------- - ---------
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Şikago mektubu 

•• 
DUNYANIN EN 

•• 

S.We: l 

Kaptansız gemiler 

F ransada, deniz inşaat tezıih 
larında, 2500 ton hacminde ve yüz 

metre uzunluğunda yeni bir vapor 
inşa edilmektedir. GUZEL OTELi 

Bütün lüksüne, güzelliğine 
rağmen bizim paramızla 

Geceliği 120 kuruş 

Bir İngiliz gemisine 
taarruz edi,di 

Bu vapur, kapllmsıı ve tayf asız 
olduğu halde, 3,4 mil kadar telsizle 
kendi kl'.'ndine gidebilecektir. Bu va
purun manevralar esnasında hedef 
teşkil etmek üzere yapılmakta oldu· 
ğu söyleniyor. 

Amerikanın Şikago şehrinde; ye 
ni dünyanın semalara yükselen muh 
teşem binalarrnı geride .bırakacak 
kadar muazzam bir otel inşa edil 
miş bulunuyor: Bu otelde; her biri 
ikişer kişilik olmak üzere tam dört 
bin y. tak odası, yüzlerce banyo, 
dört bin beş yüz kişi alabilecek 
kadar büyük bir salon, üç lokanta 
ve gayet geniş bir gazino vardır. :~ 

Otelin on beş asansörü, müte
madiyeıı misafir taşımakta ve her
kesi kendi dairesine kadar isal ey. 
)emektedir. -

Diyeceksiniz ki : Bu kadar bü 
yük bir otel, masraflarını koruya 
biliyor mu ? 

Bu ciheti tahkik ettim. Aldığım 
malOmata göre, her gün yüzlerce 
misafir reddedilmektedir. Zira ote
lin bütün odaları meşguldur. 

Otdin içinde bir misafirin ihfr 
yacını temin edecek her şey mev. 
cuttur. 

insanın en çok dikkat nazarmı 
çeken, otelin müstabdemleridir. En 
büyüj'ü 15 - 17 yaşlarında olmak 
üzere •bembeyaz elbiseler giymiş 
çocuklar: güler yüzle misafirleri 
kabul e~mckte, kimi paltonuzu, ki· 
nıi şemsiyenizi ve kimi de şapka· 

DiZi alarak, büyük bir nezaketle si· 
zi yalak odanıza kadar sevkeyle
mektedirler. 

Otele gelen her misafirin odası, 
birinci katta bir dakika içinde tef 
rik ediliyor ve telefonlarla yukarıya 
malum.ıt veriliyor. Bu münasebetle; 
gelen miHfirler, kolaylıkla o iala 
rma isal edılmekte, eşyaları da aka· 
binde• ıyetiştirilmektedir. 

Kolayhk safjp bu mu ? 
Di)'.eceksiniz. Hayır, iş, Lu ka· 

darla bitmiyor. Odanıza girdiniz mi 
dcr.1al kıpkırmızı elbiseler giymiş 
bir güzel kıı gelir ve kokulu bir su 
ile ellerinizi ve ayaklarınızı yıka· 
klıktan sonra ~aniküre başlar! Bu 
ameliye, on dakika içinde biter. Bu 
nu müteakip, boyacı gelir ve ayak· 
kabılarınızı dört beş dakikada bo
Y•r. Bu iş de bitti mi, berber gelir 

TAN 
BU AKŞAM 

JEAN H \RLOV'ıo sevgilisi en 
tık,en kibar ve en sanatkar Artist 
WILIAM POWEt ve Sanşınlann 
en güzeli GINGER RO JERS 
tarafmCfan nefis bir tarzda yaratılau 

HEYECAN- MACERA -
SERGÜZEŞT - iHTiRAS 

SahneferiJe dolu 

ı Gece Yarısı Yıldızı ) 
Fevkalade orijinal mevzua sahip 

tüzel fıl~i takd~m e~iyor.Kuvvetli 
J>ir tenısıl heyelı, cazıp ve dikkatle 
lt~ibedilecek sürükleyici bir mevzu 
Sinema severlerin görmesi lazım 
•... gelen bir film 
~avetcn: 

~efil bir MIKI MA VS ve herke 
IİD sonsuz isteği üzerine 

(Tavşan ve Kablum -
bağa Yarışı ) 

Pek yakında : 

Volga Volga 
8999 

ve sizi enstantane bir tarzda traş 

eder. Saatime baktım, bütün Lun 
far 29 dakikada olup biten işler. 
dir ! 

Londra, (Radyo)- Cebelüttarık cİAarında iki 
İngiliz destroyeri meçhul tayyreleri taarruzuna 
uğramıştır Bu haber Londrada b"iiyük bir heyecan 
uyandırdı. 

Bulgaristanda 
mebus intihabı 

Hükumet namzetleri 

Moskovadaki 
muhakeme 

- Birinci sahifeden arlan -

Bütün izahattan sonra, bu otel . 
de kalmanın kaça mal olduğunu 
sormak hakkınızdır değil mi? Bırn 
kın buııu söylemiyeyim. Zira hayret 
edeceksiniz. Bu kadar konfordan 
sonra bu muazzam otelde kalabilmek 
için bizim para ile gecede yüz yir· 
mi kuruş kafıdir 1. kazan yor 1927 den itibaren Fransız endüst 

Şikago; dünyanın, her gün do 
lup boşalan en büyük şehirlerinden 
biridir. Bu itiharla buraya gelen in
sanların hesabını tutmak biraz müş-

lstanbul: R (Tdt'fo•ıla)- Sofya J risı hesabı~a da .casusluk y~ptıgı 
dan telefonla aldığım malumata nı ve Troçkıye verılecekepara muka 
göre Bulgaristanda mebus intihap bilinde Fransızlara Rus)'ada iınti)'az 
farına dün başlanmıştır. Dahiliye , far temin eyledigini ifade etnıi~tir. 
nazırı Gikolc))•ef dün gec-~ saat ye· Siberyadaki medf asından dön 
diye kadar eski Zağra şefi sancakla· dükten :;onra Rakovski tekrar Troç 
rmdan irıtıhapların neticeler ine aid kinin emriyle ingilil casuslarına hi7.· 

klildür. r 
Amerikanın, Avrupadan ve dün. 

yanın öbür taraflarından farkı - huh 
ran olmaciığı zamanlarda - fevk ala· 
de kazanç temin eden hir yer olma 
sıdır. Amerikaya gelen bir insanın 
bolca para kazanmasına imkan ve 
ihtimal yoktur. Bu itibarla eğlence 
yerleri de çoktur, 

alınan en soıı rakamlara istinaden ınet etmeye l>aşlamıştır, Uu işte ken 
gazetecilere resmen verdiği beyana disine Ledi Mariel Paget delalet et. 
tmda şun!arı söylemiştir: ~·~tir. Le~i Mariel Paget diploma· ı 

- Rpy verenler üç kısımdır. hü. tık mah.,fılde çok tanınmış bir l.ıa 

1 
kuınet taraftarları, muhalifler ve yandır. 
bitaraflar. İntihap yüzde seksan hü Mokova muhakemesi esnasında 

Akşamları Şıkagoda gazmek. 
insana hayret veren bir şeydir. Bin 
lerce otomobil, muazzam bir insan 
dalgası, gözleri kamaştırmakta, akıl 
lara hayret vermektedir. Bu İnsan· 
lar, nereye gidiyor? 

kümet taraftarlarının kazanmasile Rakovskinin bahsettiği Rusyadaki 
neticelenebilecektir. lngilizlere yardın cemi} eti azasın 

Elhasıl; biz, eski dünya sakin· 
leri için Amerikada velev bir kaç 
gün olsun kalmak, mübalağa sayıl
masın ama, bütün bir ömre bedel. 
dir, kanaatindeyim. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

Tahsin eczanesidir 

Yunan- Yugoslav ticaret 
)tilafı uzatıldı 

Belgrad : 8 (Radyo) - Yugos 
av-Yunan ticaret itilafının birse
n~ daha uzatılmasına iki hükümet 
tarafından karar ver ilmiştir. 

Stoyadinoviç İngiliz ve 
halyan sefirleıile konuştu 

Belgrad : 8 (Radyo) - Başve· 
kil Stoyadiooviç bugün lngiliz ve 
f ı a'yan sefirlerini kabul ederek uzun 
bir mulikatta bulunmuştur. 

C. H.P. Seyhan Hyönku
rul Başkanlığından: 

1 Parti ve Halkevi yapı münakasa ilanı 
1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal

k evi binası inşaatıdır. 
2- Keşif bedeli: (117,468) yüz on yedi bin dörtyüz 

cıltmış sekiz liradır . 
3- Eksiltme:-4-Nisan-1938 tarih pazartesi günü sa 

at -15- de Adana C.H. partisinde teşekkül eden ko
misyon odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 
(590) kuruş bedel mukabiiinde t~tanbul,Ankara, ve 
Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. 

A- Eksiltmeye girmek için isteklilerin [7124] 
yedi bin yüz yirmi dört lir muvakkat teminat verme
leri ve yetmiş beş bin liralık inşaat yaptığına dair 
Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve
sikası göstermesi lazımdır. 

B-İsteklilerin teklif mektuplarını Üçüncii mad 
dede } aııh saattan bir saat evveline kadar Komis
yon Reisi C.H.P .. Başkanlığına makbuz mukadilinde 
vermeleri lazımdır. 

1 

C- Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarf! 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımd ır. 
--D- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8993 3-9-15-20-26-31 

dan Ledi Muriel Paget, Rakovski. 
nin sözlerini tekzip elmekte ve as· 
la fngiliz gizli istihbarat ajanı olark ı 
çah~mamış olduğunu beyan eyle 
mektedir. 

Rakovaski mahaemedc Fransa 
da Royıo t şt:hı inde eski mebuslar· 
dan Nıkola rast geldiğini ve Niko . 
lun kendısine F r <tnsız kapitalistleri I 
nin Sovyetler birligindeki muhaiif 
lere parı verecrklerini va<letti~ini 
söylemişti. Nikol, bu beyanatı tek· 
zip ederek demiştir ki: 

" - Rakovskiye hiçbir zaman 
Royatta tesadüf etmedirıı ve kendi 
sile söylediği mevzua dair ne Ro. ı 
yatta, ne de başkz bir yerde gö· 
rüşmedim,, 

Sosyalist Popüler gazetesi mu. 
harrirlerinden Magdelen Paz, Kres
tinslıinin kendisine 1928 sem·sinde 
Berlind~ Eicselsiyor ot,.finde ra:..t
geldiği hakkındaki sözlerini tekzip I 
ederek demiştir ki: 

" - 1928 senesinde Alnıanyada 
değildim. Ve Krestine~kiye hiçLir 
yf'rde rasgelmediın ., 

Kızılay Balosu 

2 Nisan 938 cumaı t. si 
günü Halkevi salonunda 
verilecektir . 

9012 

1 Alsaray ·~~~:ı: 
Yalınız üç akşam ve yalnız alsarayda 

La Bohem 
Şaheserler şaheseri devam edecektir 

görmeyenlere fırsat 

Çarşamba 
Tenzilatlı matine: 2,30 da 

La Bohenı - Bay Çetin 

1 
üçüncü kısım 

9022 
~~ ......... ~llllllmlfllllll-.ı!I ... _ 

- - .-.------·--------------------------------------------------- -------------------------~ 

Büyük program 

Asri sine ada 
Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matine 

1 - Bestekar Puççininin ölmez ve seyrine kanılmaz Operası 

LA BOHEM 

Martha Eggert Jan Kipura 
2 - CESUR ADAM ( Ken Maynard tarafından ) 

~ 3- Çok güzel ve kahkahalarla giileceğiniz MIKIMAVZ 
DiKKAT: 

9-Mart-Çarşamha- lOIMart/P~rşembe-11/Mart/CUMA 
Akşamlan sinemamızda Halkevimiz Gösteril Kolunun kıymetli gençleri 

tarafından sosyal yardım kolu çıkarına ( UÇURUM ) Piyesi temsil 
edilece-ğindm bu üç gece sinema oynamıyacaklır 

( LA BOHEM ) filmine Alsaray sinemasında devam edilecektir 

12-Mart-Cumartesi akşamı süvarede 
Türkçe sözlü mevsimin en müstesna filmi 

( Cennet Perisi ) 
CENNET PERiSi : Bir aşk nağmesi, Aşkı sevenlerin filmidir. 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

TELEFON: 250 ASRI 
9015 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

zahıta memurları tevkif muzekk~ri kesilmesini müstelzim ve ayııi zaman
da tehirinde mazanat umulan hususlarda maznunu muvakkatan yakala· 
ya bilir. 

Madde 186 - Zabıta amir ve memurları tarafından yakalanan şah· 
sın bırakılmasına mani esbab ve deliller mevcut ise cürmün sübut delil
lerini toplamakta ve maznun Şi:thsı evrakile hemen sulh hakimliRİne 
teslimde lüzumsuz veya muhik olınıyan gecikmelere meydan verilmemesi 
ve şayed delailin toplanması ve rvra~m ikmali zaruri olarak yirmi dört 
saatten fazla gecikecekse selihiyetli hakime sevki esastır. 

Madde 187 - Vak'a mahallinde adli vazifelerine başlayın zabıta 
amir veya mtn.urfaıı vazifellt.re aid nmrr:ddrıirı icruıra kasdtn ihlal 
adcnleri yahut sela'ıireti dahilinde olarak aldıtı tedbirlere muhalefet ey
leyen şshısları tevk;f etmeğe muameleler bitinciye kadar bunları mevkuf 
tutmata salahiyetlidirler. Şu kadar ki bu tevkif mü.Jdeti yirmi dört saatı 
geçeme-z. 

Madde 188 - Jandarmalar yollarda, kırlarda veya sularda meçhul 
l>ir şahım ölüsüne rastlarlarsa yahut bir ölümün hbii sebıı:!bluden ilrri 
gelmediği şüphesini verecek emart"ler görürlerse derhal keyfiyeri Cüm
huriyet Müddeiumumiliğine veyahnt sulh hakimliğine bildirmekte müleef
tirle r. 

Ayni zamanda ölünün hüviyetini ve ölüm scbeblerini ara~tarırlar. Ö
lünün defni Cümlıuri} et Mücdriun un isi "} a rnlh hakimi tarafından ve
rilecek yazılı ruhsata bathrlır. Bulunan bu cesed hakkmda ayrıca bir 11 · 

po· larda mahallin en büyük mülkiye imiri haberdar edilir. 
Madde 189 - ihzar muzekkeresile yakalanan munun şahsın hikim 

tarafından hemen s 1rguya çekilmesi mümkün olmayan hallerde zabıta 
tarafından bu muzekkere ile ancak yirmi dört saat mevkuf tutabilmesi 
caizdir. 

Madde 190 - Aramaya karar vermek salahiyeti hi1cimin olup bu 
kararı almak için aramanın tehi·inde mazarrat umulan hallerde Cümhu
riyet Müddeiumumileri ve müd Jc:iumumilerin muavini sıfatile emirlerini 
icraya memur olan zabıta memurları tarafından sülcnada veya iş görme· 
ğe mahsus mahallerle kapılı yerlerde yaptlacık aramada o mahallin ih. 
tiyar heyetinden veya komşulardan ilci kişinin btraber bulundurufmas · 

(Sonu Var) 8303 
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r -"' 1 BELEDİYE İLANLARI 1 r Felsefe öııretmenl Hataylı Faik Halkevi başkanlığından 
Türkmen tarafından yazılan Gösteril komitemiz, Sosyal yar. ----------·----------------

, 
TÜRKSÖZÜ mufassal 

HATAY 
dım şubesi menfaatına asri sinema-
da Martın 9, 1 O ve 11 İnci gün
lerinde halka ve 12 tnci Cumartesi 

Tarih ve Coıı;rafya ciıdleri çıkmış 
ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. günü ö8leden sonra da talebelere 
miştir. Bay Fak Türkmen vaktiyl" olmak üzere dört defa (Uçurum) 
Adana lisesinde yetişmiş kıymetli piyesini temsil edecektir. Biletler 
gençlerimizdendir. İstanbul Üoiversi· Sinema kişesinıle ve elden satıla-
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· caktır. Çok kıymetli olan bu tem· 
belerinden mezun Paris Üniversitesi sili halkımıza tavsiye ederiz. 891 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip· ı =-----------·---' 
!omalıdır. 640 sahife tutan eseri Ha-
taya ait yüze yakın resmi ve Hala
yın yeni hudutlarını gösteren bir dı· 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malümat yüksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 

uzun ve şayanı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kuru,a satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilcrimize ha
raretle tavsiye ederiz , 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

Eski Çarşıda Çifte Dink Çıkma· 
zmda yeni Abidi paşa caddesi üze 
rinde üst katta 5 oda bir cihannü
ma orta katta iki oda bir mutbah 
ve zemin katla dört oda karu ve 
müştemilatı saireyi havi evin mül 
kiyetinın açık artııma surctile satışı 
on gün uzatılmıştır . Eski ihale şera. 
iti veçhile bedeli sekiz senede istifa 
kılınmak üzere bedeli 6880 liradır. 
isteklilerin )Üzde 7,5 pey akçasile 
21 - Mart-938 pazartesi günü saat 
on dörtte Defterdarlıkta toplanan 
komisyona gelmeleri.90 .8 

Seyhan Defterdarlığın -
dan : 

Un pazarında Milli Emlakten 6 
numaralı dükkanın sekiz yüz lira 
üzerinden mülkiyetinin açık artır· 

ması on gün uzatılmıştır . isteklile
rin yüzde yedi buçuk teminat akça· 
sile 21-Mart-938 pazartesi günü 
saat on dörtte Defterdarlıkta top· 
lanan komisyona gelmeleri. 9019 

Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

Karataş Dalyanının balık avlama 
hakkile balık rüsumu 15-Şubat -
941 sonunda hitam bulmak üzere ' avlanma mevsimi itibarile 938-940 
üç seneliği 2490 numaralı kanun 
mucihince ve kapalı zarf usulile ar. 
!ırmağa çıkarılmıştır . Üç senelik 
muhammen bedeli otuz bin liradır, 
ihalesi 30-Mart-938 tarihine mü· 
sadıf çarşamba günü saat on beşte 
Seyhan Defterdarlığında toplanan 
komisyonda icra kılınacaktır. 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere 
Seyhan Milli Emlak dairesine mü· 
racaat etmeleri ve muayyen gün ve 
~aatlan bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını komisyon reisliğine 
veı meleri ilan olunur,9020 9-18 

1-- ~I 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 Kabul saatları : Her ıı~:J 
c. 15-::.. 

Satılık taş 

Bina yapmağa elverişli yontu( 
muş taş satılıktır. isteyenlerin Ce 
vad Diblene müracaatları. 

G. A. 2-3 9005 

Satılık makineler 
Az kullanılmış bir biçer çeker 

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

2-10 9008 

Seyhan Vılayetinden: 

1- Hususi idarenin Karşıyakada. 
ki (250) lira muhammen bedelli kah· 
vehane enkazı peşin para ve pazar
lık suretile satılacaktır . 

2- lstekli olanların (18) lira (75) 
kuruş muvakkat teminat makbuz· 
larile 23- 3-938 çarşamba günü 
saat (11) de Vilayet Daimi Encüme 
ne müracaatları .9017 

120 T. lirası maaşla 
G. Antepte Velic iplik fabrika

sının icabına göre Gazojen veya 
Dczel ile işleyen Elektrik santralı ile 
diger Elektrik ve makine kısımla· 

rmı mükemmelen idare edebilecek 
olan ve Torna, TE"sviye, Kaynak ve 
sair tamirat işlerinden çok iyi an· 
layan bir Ustabaşıya ihtiyacı var 
dır. Şimdiye kadar Pamuk ipliği 

fabrikalarında ayni vazifede çalış· 
mış olanlar ve evli bulunanlar tercih 
edilecektir. Taliplerin evrakı müs· 1 
bitelerile doğrudan G. Antepte Ve
lic iplik F abrikasuıa hemen müra. 
caatları ilan olunur. 9011 

150 T.lirası maaşla: 
G. Antepte Velic iplik fabrika- 1 

sının bir işletme ve Fen müdürüne 
ihtiyacı vardır . Aranılan evsaftan 
birisi askerliğini yapmış bulunmak, 
diğeri şimdiye kadar bu gibi işleri 
başka yerlerde muv affakiyetle yap
mış olduğunu evrakı müsbite il.: is 
bat edebilmektir. 

Mensucat mektebi mezunları ve· 
yahut uzunca zaman Pamuk lplıği 
fabrikalarında ayni vazife ile çalış. 
mış olanlar ve evli bulunanlar tercih 
olun;;caktır. Taliplerin doğrudan G. 
Antepte Velic iplik fabrikasına ev
rakı müsbıtelerile birlikte hı-men 

müracaatları ilan olunur. 9010 

r "' Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 

bedeli değişme1. )'alnız posla m•srafrl 
zammedilir. 

2 - llıinlar ıçın ıdareye müra

caat edilmelidir. 

Yitik şahadetname 
Osmaniye Yedi Kanunusani ilk 

okulundan 931 932 ders yılında 
aldığım şahadetnameyi kaybettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan eylerim. 

C. Osmaniyede 
SABRİ BICIK 

- ·-----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

istimlak olu· 
nan mahallin 

mikdarı (Metre 
istimlaki yapan daire murab'>aı) 

Hususi Muhasebe 2029,48 

• • 

" " 

• • 

" • 

" • 

" • 

• " 

1410,80 
94,25 

96 

657,80 

371,60 

866,06 

2640,00 

Beher metre 
murabbaına tak 

dir olunan sahibinin 
kıymet Harita isim ve 

Mevkii Cinsi Kuruş No. şöhreti 
Döşem~ Tarla 4 1 Alason

yalı Meh 
met. 

• • 
• Bahçe 

n Tarla 

" 
Bahçe 

• Tarla 

• • 

" • 

3 
3 

4 

4 

3 

4 

5 

2 " " 
3 Simer -

bank. 
4 Alason· 

yalı Meh 
met. 

5 Darende 
li Mustafa 

6 Kilisli 
Mahmut 

7 Tüccar. 
dan Sa· 
deddin. 

8 Mıiteah 
bit Hakkı 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmck istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

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

Re~mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır , 

Türı..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Hususi Muhasebece yeniden açılacak ·Karaisalı - Tarsus iltiı;ak yoluna 
tesadüf eden ve yukarıda mikdarı, mevkii, cinsi, beher metre murabbaına 
takdir olunan kıymet, ~arita numarası ve sahiplerinin adları yazılı gayri 
menkullerin istimlakine karar verilmiştir. 

--------------------------
Menafii umumiye istiınlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan 

alakadaranın malumu olmak üzere ilan o1unur . 9016 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti. 8985 6-10 

or. Muzaffer Lokman 
fç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

• 

/ 
/ 

f 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO Hcı 

Renk 
Koku 

il mikdaı ı ) 0.2 sm3 
Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

Tadı 

Teamül 

Kokusu• 

Latif 
: Mutedil 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhunıuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( '\o 2 ) ., 0.00.JO 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

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

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 11 aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, trmizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 158 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, saglam, ucu1., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
'[(jRKiVE iŞ BAN~. 

375 
12Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
say<!sinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

M it d yakmak için en 
0

ekonomik, en ucu• 

Alacaıı;mı'l a iZ a kömüıüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulac•ksınız .. 

Maden k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih-
0 mu ru lakıni arttırmış ve hem de müstefıd 

olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kÖmÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

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

Satış yeri Yeni Mağaza -----------
37 8879 

Ş. RIZA İŞÇEN 
7967 124 Belediye karşısında 

Umumi neşıiıat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbauı 

-


