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Hatayda ilk intihap nizamnamesi 
nihayet dün ilan edilebildi 

intihabın IY!ayısa 
kalması __ muhtemel 

Seçimi kontrol edecek heyet henüz 
Hataya hareket etmiş değildir 

Antakya: 19 (Hususi Muhabirimizden) - "ittihadı 1 Fakat Halayda, Bilhassa mahalli hükumet tarafından 
v~_tanT,, adı altında iş gören çapulcu _p~rtisi, Halayda~ i i~tihaba dai~ bir hazırlık ve bu mevzuda bir a14ka gö
Turk kitlesinin tesanüdünü sarsmak ıçın akla gelmez rulmemektedır. 
bin türlU dolaplar çevirmektedir. intihabı kontrol ve idare edecek olanMılletlerCemiyeti 

Hdtay halkını Türk istiklali aleyhine tahrik etmek heyetinin yola çıktıllı söylenmekte ise de, sa14hiyettar 
istiyen bu cemiyetin mı.hali! hükOrnet adamlarından ve alAkadar mahfeller böyle bır haberi teyid etmemekte. 
kuvv9t aldıı)ı, bu yüzden cüret gösterdiği artık inkiir dirler. Bugünkü vaziyete göre, intihabın nisan sonla· 
edilemez bir hakikat haline gelmiştir. rında başlaması şüpheli görülmektedir. ilk intihabın 

ilk intihap nizamnamesi neşredilmiş bulunuyor. ancak mayısın ilk haftasında başlayabileceği ümit 

Bir gün ·çtnde 
değişen memleket: 

TÜRKiYE 
Profesör Pitar hayranlıklarını 

Anadolu ajansına bildirdi 
ATATÜRK TARAFINDAN KABUL EDİLMEK 

OIBIE şsız BiR SAADETE NAiL OLARAK 

MEMLEKETiNiZDEN AYRILIYORUM 

lstanbul: 19 (Telefonla)- Profe- • 
Sör Pitar lstanbuldan ayrılırken Ana i 
~·ılu ajansı muhabirine, memleketimiz 1 

akkındaki intibalarını bildirmiştir. 1 

Profesöt ezcümle dem'şlirkı: 
-" Türkıyr hakkındald intibala

rım Çeşit çeşitdir. Ve hepside biribi 
rınc uygundur. memleketiniz için 
" -&"un içinde değişen Türkiye,, dernek 
Yerinde olur . Ankaıada bir keç av 
ıç'.nde olan değişıkliklere hayret ettim 
Turk talebelerinin cidrliyctini, dikkatı 
terb· · 

ıyesı ve zekasına meftun oldum. 
b 

1 
Ça_nkayada Atatürk tarafından ~.a 

n u_
1 
edılmek gibi eşsiz bir saadete 

aı olarak mcrnleketini1den ayrılıyo
rur Büyük şefiniz, gündelik hadi. 
se erle meşgul olmakla beraber, kül· 1 

tür vadisindede en küçük bir hareke· 
li bile ihmal etmiyen e~si1. bir şahsi- ı 
ycllir,, 

Profesör bundan sonra tarih tet
kikleri hakkında demiştirki: •Adıya
ınanda yaplıgımıı arka olojik araştır-

1 

malarımızda muvaffak olduk. topladı
jtırnız eserlerin tetkiki bir az uzun 1 
sürecektir. Müteakiben tetkikleriınizC ı 
ait geniş bir eser hazırlayacağız. 

Konferanslaıımda Avrupanın As
yaya neler m"dyun oldujtunu anlat
tım,. 

Bundan sonra bayan Pitarda 
Türkiy"den ayrılışı rnünasebetile duy
duğu tesiri. Türk gençliğine olan hay 
ranlığını tebarüz ettiren 1. isler izhar 1 
etmiştir. 1 

1 

Muhalif ingiliz gazeteleri! 
Çemberlayn' 11 ·· cumda 1 

'' Ingiliz - Italyan anlaşması 
1 demokrasileri hoşnudedemez 

Fransız -İngiliz müzake
releri 28 Nisanda 

teı Londra : 19 (Radyo) - Deyli 
ır . &"rafın bugün verdiği bir habere 
• ~re, Fransız lngiliz müza~ ereleri 28 
,,ısand 

a başlıyacaktır. 
,
1 

Bu müzakereler esas itıbarik Fran 
cd~-İtalyan -lngiliz konuşmaları ola
ıı tır. Ayrıca bu tarihlerde Almanya 
~de bir müşterek siyaset anlaşma

b ı:ı muzakerelerine başlanacağ"ı ha-
er \' · ı k en me tedir. 

'a Fransız lngiliz nazırlarının 28 Ni
ndaki konuşmaları çok mühim ola-

• 

Deyli ekspres gazetesi de bu 
mevzu etrafında neşriyat yaparken 
Fransa hakkında "müttefik,, kelime
sini kullanmaktadır. Bazı muhalif ga• 
zeteler ise Çeınberlaynın siyasetine 
şiddelle hücum etmekte ve lıalyan 
-l~giliz ~nlaşmasıııı tenkit ederek l 
ezcurnle dıyorlar ki: l 

- "ltalyan - lngiliz anlaşmasını 
tahakkuk ettiren hareket, bütün de
mokrasilerin ademi memnuniyetini 
mucip olmuştur. Buna şüphe edilme
sin ! 

Cezirenin 
istiklalı 

Meselenin iç 

yüzü nedir? 

"EBER FRANSANINI 
HÜSNÜ NiYETi VAR
SA BiZE TAM BiR 
MUHTARiYET VERiR" 

Şam 19; (Hususi muhabrimiz
dcn) - Bir kaç gün evvel Cezire 
mıntakasında isyan zuhur ettiği hak 
kında bir ha beri gazetelerde oku
dum. Epey eski bir maziye malık o· 
lan Cezire hadiselerinin son şeklini 
kısnen anlatmak isterim: 

Yüce komiserliğin Suriye dev:e
ti nezdindeki daimi delegesi Koııt 
Osturg ynnında yrni Cezire muha· 
fızı Haydar bey Mardanı ve bir çok 
yüksek rütbeli Fransız zabitleri ol 
duğu halde Hasiçeye gelmesi son 
zamanlarda Cezire hadiseleı ine ve
rilen ehemmiytli bir kat daha aılır
mıştır. Ko ıtun lurekctinden bir giin 
evvel hem emniyet tertibatı almak 
ve hem de vaziyetı sondJj yapmak 
gayesi!~ Cezire istihbarat reisi kap
bn Mayer Hasiçeye gelerek Konta 
kaı şı büyük bir istikbal merasimi 
yapılmasını, kendisine uluorta laflar 
söylenmesini ve yeni muhafızın red 
dedilmesini de Cezire lıderleriııden 

ricı etmiştir. 

Her taraftan gelen halk mü
messilleri o g~ce toplanmış ve ya
pılması lazım gelen şeyleri uzun 
uzadıya görüştükten rnnra arala 
rında bazı kararlar verıni 1 lerdir, 

Cezirelilerin taleplerinin kabul 
edilmesi , evvelce Cezire muhafız 
larını kaçıranların derhal tahliye 
edilmesi , bazı memurların hemen 
vazifelerinden uz ık!aştırılması ve 
diger taleplerinin de nihayet bir 
ay zarfında bitirilmesi . 

lstihbarnt zabitlerinin b ü t ü n 
çalışmalarına rağmen Kont Os

turog Hasiede basit bir tarzda kar. 

şılanmıştır. Öğleden sonra hükumet 
konağında lidcrltriıı de iştirakile 

yapılan toplantıda Kont nutkunda 
Cezire mes:lesi için Cemil Mar

damla Yüce Komiserin anlaşmış 

olduğu müjdesini verdikten sonra, 
siyasi mahkumlara af ilan olunaca
ğını söylemiş ve Cezire muhafızını 

takdim t'tmiştir . 

Ç"" ............................................................. < 
f Bombayda i 
: karışıkhk ! 

NAZi KOMPLOSU 

ı Bombay: 19 (Radyo )- * 
* BugUn Bombayda yerıı - * * lerle askerler ar-asında çar : 
* pıfmalar olmuftur . Şehir. * 
* deki bir çok maOazalar * 

Danimarkada birçok 
kişiler tevkif edildi 

l 
taarruza uOramıftır • Ka 
rısıklık yatıftıktan sonra ı 
sokaklarda bef ölU ve yet. * 
mi~ yaralı bulunmu,tur • * 

t öıuıerden ikisi asker UçU i 
1 yerlidir • Yaralıların yet- • i mlfl de yerlllerdendlr, t 
• • .......................... .. ........................ . 

Kopenhag : 19 ( Radyo ) - 13 
Nısanda Parlamentonun tatilden ev
velki son celsesinde nutuk söyle
mekte olan Adliye Nazırı Sleinehe'in 
üzerine Şlezvigli Nazi tahrikatçılar· 
dan Vastergaıt kuru sıkı iki el ateş 
etmiş. ayni zamanda parlamento •a
lonuna Nasyonal Sosyalist beyanna
meleri atılmıştır . 

gelecek seferinde işin ciddi olaca
ğını söylemişti. Yapılan tahkikat bu 
hadisenin devletin emniyeti aleyhinde 
hazırlanmış bir komplo ile alakadar 
bulunduğunu meydana çıkarmıştır , 
Dört kişi fevki! edilmiştir . Bunlar 
arasında danirnarka Nazi partisinin 
lideri Polovezenin katibi Bak Peter
sen ile Umumi Harple Almanlarla 
birlikte harp elmiş olan Danimarkalı 
Almanlardan Peter Petersen de var
dır. Bu sonuncusu uzun uzadıya is· 
ticvap edilmiş, fakat hiç bir şey bil· 
rnediğini söylemiştir. 

O zaman yakalanan Vestergart 

Türkiye- Iran yolu için 
Tahranda çalışmalar 

Tahran (12 Nisan) - An 
kara-Tahran yolunun biran ev 
vcl inşası işine Tahran hüku 
nıeti büyük ehemmiyet ver· 
mektedir. lran hükumeti bu 
yolun Tahrandan Türkiye hu· 
dutlarına kadar olan kısmının 
inşasına bu aylar içinde baş 

layacaktır. 

Bu hususta lran nafıa işle· 
rine emir ve tahsisat verilmiştir. Tahran beledlya binasının görUnUfU 

Madride çok ani bir 
taarruz yap ldı 

F rankisistler Linsen civarında iki 
mühim mevzi ele geçirdi 

Madrldden bir görUnu, 

Safamank" : 16 ( Radyo ) - 30 kadar Franklst tayyaresi 
Madrldt bombard1m3n etmek lstemı,sa de Ast tayyareler ha
va toplarlle defedllmiftlr. 

Fakat bunlar vzirl" halkı ta
rafından g.ırantiden ziya Je laf ola
rak telakki edilmiştir. 

Cezireliler namına veril~n ce · 
vap şudur : 

" - Bizim istediğimiz tam muh 
tariyetıir . Eğer Fransanın hüsnü
niyeti varsa bize bunu yazı ile bil
dirmrsi lazımdır .• 

( 

cumhuriyet tayyareleri de. 
asııerln toplu bulundukları· 
mıntakaları ,ıddette bombar. 
dıman etmiftlr. 

Cephelerden alınan haberlere 
göre, Franksistlerin ileri hareketleri 
süratle devam etmektedir. Fr nko 
kuvvetleri Linsan civarında iki mühim 
mevzi daha işgal etmişlerdir. 

Evinde yapılan taharriyatla ne
tice vermemiştir . Diger bazı Dani
markalı Nasyonal Sosyalistler ve bil
hassıı hükumet aleyhinde tehditler 
savurmuş olan Kont Knut hakkında 
da takibatta bulunulacaktır. 

Gıdalar için 
yeni bir 

nizamname 
YA<3, SÜT, EKMEK, 

VE SUCUKLARIN iMAL 
TARZLAR! VE EVSAFI 
TESBIT EDiLiYOR. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Sıhhat 
Vekiilcıi zaruri ihtiyaçlardan ve rnem· 
lekelle umumi şekilde istihlak edilen 
gırla maddelerinin esaslı ve sıkı bir 
kontroldan ğ"eçirilrnesi için bu mad
delerin evsafını ve imal tarz nı ıesbit 
eden bir nizamname hazırlıyor. 

Nizamnamede yağ, süt, ekmek 
pastırma ve sucuk gibi halkın zaruri 
ihtiyaçlarından olan maddelerin ne 
şerait dahılinde hazırlanacaj!'ı hakkın 
da esaslı hükümler vardır .. 

Bu rneydadana pastırma ve sucuk 
ekseriya halkın sıhhatini gözelrni
yen bir yol tutmuş olduğu görül

ınüşlür. Bu hususlarla alakadar bazı 
nvat pastırma ve sucuk imal tarzı

nı müzmin bir dert olarak tavsif et
mektedirler. 

Sıhhat Vakaleli bu sebeble ge
çen sene Kayseri imalathanelerini ka-

palmiştı. sonraları yapılan müracaat
lar neticesinde bir sene zarfında sıh

hi birrne1.baha inşası ile pastırma ve 
sucuk imal tarzının sıhhi şartlara uy
durulacağı yolundaki vaat ve taahhüt
leıle rnüsade edilrnişdi. 

Bu hususta salahiyelli bır zat 
şunları söyledi: 

" - Piynsada makbul olan Kay
seri pastırma ve sucukları sıhhi şe

raiti haiz mezbahanın inşasından son
ra sıhhat bakımıdan itimat ed 'lir bir 
şekil aladaktır. 

Buraya gelen haberlere göre mez 
baha inşası hazırlhkları ilerlemekte

dir. Bundan başka nizamnamede hal
kın sıhhati ile oynayan amiller hak

kında cezai hükümler tesbit olun -
muştur, 

Kontun böyle bir şekle yaklaş
maması Üzerine çok şiddetli ve ağır 
müna~aşalar olmuş ve müzakere 
arzu edilerı şekilde nihayete ermt. 
miştir . 

Bu hadiseden yedi sekiz gün son 
ra Hasiçeye gelen Fransız mebusla 
rından mösyö Grada fevkalide bir 
kabul ~öste rilmiçtir. istihbarat zabit _ _ ...._......__...._ ______ ---

leri~in bütün mümanaatına rağmenj•••••••••••••••
Bu sebepten her iki tarafça em

niyet tedbirleri alınmış. !:ütün gece 

halk uyumadığı gibi gece yarısıııa 
kadar da Fransız tayyarderi Hasiçe 
üzerinde uçmuştur. Alınan haber· 
!ere göre Cezireye ait bütün kaza 
ve nahiyelerde halk dükkanları ka

payarak nıüsellfih olarak sokaklar· 
da dolaşmağa başlamıştır. 

şehır Fransız bayraklarile donatı la 

rak her bayrağın üzerinde manidar 
ve kindar bir cümle konmuştur. Bun 
lar arasında (istiklal ve hürriyet 
istiyoruz · vaadini tutmayan F ran· 
sız değildir · Araplara bizi nasıl he 
pimiz · hürriyeti pctrola değişmeyi 
nız ya istiklal ya ölüm) gibileri 
de vardır. 

- Geı isi ikinci sahifede -

içerid-. 

Ahenk 
(Hıkılye) 

Yazan: Çarı Çaphn 

Çin muzaffer olursa 
Yazan: Plyer Domlnlk ----iiiilliii--·---· 



.S;ıhife : 2 

Politik bahisler 

Çin 
'fl-ş-~ıııfııım-lh-ü----lh1-~-lb>-~~-<®-~-n-' 

muzaffer olursa 
Çlndekl harp Japonyanın aleyhine bir cereyan alıyor. Şüp

hesiz ki, Sarı nehir ,ımallnde Pekln'ln fethi nlsbeten kolay ol
mu,tu. Diğer taraftan Mavi nehir vadisinde, Şanghay düfmÜf 
ve şlddetll bir muharebeden sonra Nankln alınmıftı. Fakat bU· 
tün bunlar bir şıey değlldl. Asıl mesele ı, bundan sonra bıış 
lamıftı. 

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

Evelli şılmalcfakl Japon mevzilerini Mogollstandan ve Kan· 
su'dan gelecek hücumlara karfı muhafaza etmek ıazımdır. 

Sonra da Mavi nehir Uzerlndekl Japon mevzllerlnl Mavi ve 
Sarı nehirler arasında yerlefrrlf Çlnlllere ve cenuptan ilerle· 
yen Çin ordularına kar,ı korumak lcbaeder. Bunun ifade et
tiği mana fUdur ki Japon kuvvetleri en az 4,000 k ilo metre· 
ilk bir saha Uzerlnde harbetmek mecburiyetindedirler. 

Yazan: Piyer Dominik 
Asıl Çrnin - 18 vilayet- 4 mil 

yon kilometre kara mesaha ye (f ran 
sanın yedi misli) ve 300 ili 350 mil 
yon nüfusa malik olduğuru dü~üne· 
lim işte Japonya böyle örümcek a 
ğına düşmüştür. Tibet, Çin Türkis 
tan, iki Mogolistan ve Mançuri huiç 
olmak üzere asıl Çin, Rusya olmak 
üzere hemPn Avrupa kıtası kadar 
büyüktür ve nüfusu da hemen gene 
Avrupanınki kadardır. 

Bir kaç yüz bin kişilik, hatta is 
terseniz bir milyon kişilik l.ıir ordu 
nun Lizbundan Rigaya ve Brestden 

lstanbula kadar bütün Avrupa 
kıtasını feth~ kalkıştığını tasavvur 
ediniz. Üstelik bu koca kıta ahalisi 
nin asırlardanberi bir birlik teşkil 
dtiiini ve bir çeyrek asırdan beri 
de ıniil ı yet şuuriyl~ işlenmekte ol \ 
duğunu da hatırlayınız. I 

Muhakkak ki Japonlar çok daha 
seri bir netice alacaklarını umuyor· 1 

larJı. Daha ilk mağlubiyetlerden, 

Pekin, Şanghay ve Nankin'i kaybft 
t!kten sonra Çang Kay · Ş•kıin ikti 
darı kayl e lect-ğini sanmıştı . O za 
man diktatörün siy~si h1 sımları ik 
tidarı ellerin ~ al ıc1klır ve J•ponya 

1 
ile aıılaşa~ak M~nçuriyi, i~ Mogolis· 1 
ta'lı, b :l·<ı h S. 'l~ Knn~ ı ona terk 
kedecekler ve şimali Çınde Japon 1 

yanın mutlak ekonomik nüfuzunu 
kabul edec ~klerdi. 

Bu mükemmel bir iş olacaktı. 

Askeri bakımdan elbet. Nazari ola· 
r<k Japonya her sınıftan 400,000 
kişi. yani milyonla •ca kişiyi seferber 
edebilir. fakat bu milyonları teçhiz 
etmek, silahlann-ak, bt-slem«k lazım 
dır ki, mali n.esele burada meydana 
çıkar. 

Japonyanın vaziyeti vahimdir. 
Japonya sulh zamanında bile, ordu 
sunu büyük devlatler hiz~sında tut · 
mak için pek Lüyük güçlükler çe 
kiyordu. Halbuki o zaman yalnız 
400.000 kişilik bir orrlu~u vardı. 
Bugünse ayni Japonya o zamanki 
kinin iki ye ya üç misli kuvveti harp 
halinde bulundurmak, yani sulh za 
manınkinden beş altı misli fazla pa 
ra saıfdmek mecburiyetindedir. 

Bu gayret uzun zaman devam 
ettirilemez. Bir taraftan hayat ba 
halılaw, iş ücretleri inerktn bir ıa· 
raftan da halk kütleleri arasında 
hoşnutsuzluk aıtmaktadır . 

Şimdiden polisin müdahal.-sini 
İcab ettiren hareketler görülmüştür. 1 

Şüphesizki bunlar devam edecektir. 1 

Japon halkı bugün çindeki harbin 
kendi lehlerine inkipf etmedi~ini 

Çinin her gün biraz daha silahlandı 
ğını J aponyanın acele sulh yapma · 
dığı taktirde harbi kaybedebileceği 1 
ni bilmektdir. Fakat zaferden e· 1 

min sonuna kadar beklemeye muk 
tedir bu itibarla da tavizlerde bulun 1 

mak istemeyen bir Kuomintang kar 
şısında acde bir sulha karar ver· 
nıek kolay değildir. 

Liselerde jmti
hanlar meself>si 

Kültür Bakanhğından Liselere 
ikinci yazılı sınavlar hakkında bir 
tamim gelmiştir. 

Bn tamime göre: Ba:.anlıktan 
gelen soıulara ait sınavlar hüküm· 
süzdür. fakat bazı imtihanların so· 

ruları Bakan'ı 1dan gelmeyip lırr o 
ku ida muallim taraf ndan hazırlan· 
m ı ştır. işte bu i·n i ıanların notları 

verilec•k ve eski suretle sınıf grçİ· 
lebileceklir. Yine Bakanlıktan g len 

sorular mektepte lüzum üzerine 
değiştirilmisse yukardaki gibi rotlar 
verilecek ve sınıf geçilecektir. 

Diğer der$1eri de Birinci yazılı 
ve kanaat no!u ile olacaktır. Birinci 
yazılı ile kanaatın iki mislinin üçle 
taksimi. geçme notu olacaktır. 

Gayri mübadillere verilen 

malların vergileri 

Türk gayri mübadillerine tahsis 
edılen malların vergileri hakkındaki 
kanun projesi ruznameye alınmıştır. 

Üç maddelik projeye göre, gay 
ri mübadillerin istıhlıakına karşılık 
tutulan gayri menkulların satılarak 

tescil defterlerine teslim olundukları 
tarih.o kadar tahakkuk etmiş ve 
tahsil edilmemiş olan bina ve arazi 
vergileı iyle beleJiyeye ait resimleri 
teıkin olunacaktir. 

Tebrik telgrafları 

Çocuk esirgeme kurumu tarafın 
dan sureti husueiycde Viyanada bas 
tırılan lüks tebrik telgraf kagıtları, 
her telgraf merkezinde bulunmakta 

dır. 

Güreş birincilikleri 1 

Ankarada yapılacak Türkiye gi:• I 
reş birincilik müsabakalarına gircbi· l 
lecek güreşçileri srç:nek için önü· \ 
müzdeki 11yın sekizinde şehir stadın. 
da bölge birincilik müsabakaları ya· 
pılacaktır. 

Musabakalara her sınıf ve sik· 
!ette amatör olan her güreşçi İştirak 
edebilir. 

Musabakalar greko Romcıı alaf · 
ranga ve s·rbe~t karakucak güreşi 
olmak üzere iki kısımdır. Kayd müd . 
de ti müsabaka gününe kadardır. Bu ı 
müsabakalara ait mütcmim tefsi· 
!at ayrıca ilan edilecektir. 

Tapu sicil muhafızlıkları 

2997 sayılı Tapu teşkilat Ka· 
nunu ile Tapu Müdürlüklerinin lağ 
vedildiği, hunların yerine yalnız Ka· 
nundaki unvanlarile Tapu sicil mu 
hafızlıklarımn kaim olduğu Vılayet 
ten ~ütün dairelere bildirilmiştir. 

Baş muharr·irimiz 

Baş muharrir imiz Ferit Celal 
Güven dünkü ekspresle Ankara:fan 
şehrimize gdmiştir. 

Nevzad Güven 

Balkan Antantı matbuat kon· 
gresine iştirak eden yazı işleri mü· 
dürümüz Nevzad güven dünkü rks· 

presle şehrimize dönmüştür. 

Baytar ı,ıerl 

Tavuk hastalığı 

Kadirli ve köylerindeki tavuklar 
da zuhur eden çiçek hastalığının geç 
miş olduğu şehrimiz baytar müdür 1 

lüğünc bildirilmiştir. 

ZABITADA: -

Kirli sulara 
açılan çukurlar 

Bazı kimselerin sokakların altına 
pis su çukurları ;ıçtıkları görülmek· 
tedir. 

Belediye, şehir İçme suyunu kir
letmesi ihtimalini gözönüne alarak 
her cihetten mahzurlu bulun&n bu 
hali menetmiştir. 

Halen mevcut !:.ulunan çukurla
rın da cadde ve sokaklardan kaldı· 
rılması için sahiplerine Ağustos baş. 
langıcına kadar r11ühlt:t verilmiştir. 

Şefkat pulları 

20 Nisandan başlıyarak 30 Ni. 
sana kadar mektup , kart ve tel. 
graflara Kanunun tayin ettiği mik· 
tarda Çocuk Esirgeme Kurumu Şef. 
kat Pullar yapı$tırılacaktır . 

Küçük bir 
kızı kaçırdılar 

Çırıarlı mahallesinde oturan 
Ahmet kızı 14 yaşlarında ikbah 
hürriyet mah;;llesinden Mustafa oğlu 
Mehmet adında birisi kaçırmıt fa· 
kat yapılan takibat neticesi Meh 
met yakalanmıştır. 

Suçlu derhal adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Şehrimiz hapishanesin

den başka yerlere sevk 

edilen mahkumlar 

Şehrimiz hapishansind.,n bazı 

mahkumlar başka yerlere nakledil 

mektcdir. 
Tecavüzden yedi seneye mah. 

kum Mustafa, altı sen•'Ye mahkum 
katil Kamil ve hırsızlıktan üç seneye 
mahkum Mustafa Nigde ceza evine 
sevkedilmişleıdir. 

Jap'.lnya bir h1mlede kendine 11,080- i 
00() kilo n~tre rneHhuıoda 320 ila 
35) oily> ı n ıh<l ı bir s5 n'irga el· 1 

d" ·!. ni ı o' acı'<tı, b:ı s •ıretle diinya 
nın en muızıa-tı devleti haline gde · 
cekti. 

Japonya mukaJderatının en tra 
jik anmı y•şamaktadır. 

Tebrik telgrafınızın bu süslü ka· 
gılla muhataba verilmesini isterse 
niz a. zunuzu telgraf müsveddenizin 
bir köşesine lüks kelimesini yazınız. 

Bir hırsız tutuldu YENi NEŞRiYAT 
1 -

Ç1ng -K1y -Ş :k iktidarı mu· 
h ıf an ettiği takdirde, Japonya P<!
kin v~ N ınkin'Je mıhalli hükumet 
ler k·H nayı düş1nüyordu. Buıların 

biri Çıı!n meşru hükumeti haline 
g l •:ek ve Çıııg - K1y - Ş :k bir 
a;i ma'tiyetine girecekti. 

Bu projderin tahakkuku için 
Ç1ng -Kay- Şek'in Amana düşü 
rulmesi lazımdı, halbuki düşürüteme 
di. fngiltere Çıne yardım etmiyecck 
sanılırken Hong - Kong yoliyle ona 
silah ve cephane vermei<te devam 
etti. Sovyetlerin atıl kalacağı sanı · 1 

lrrken, bu devlet kenJi menfaatlerin 
aoıladı. Çin komünistlerine Çang · 
Kay -Şek'e birleşrnelerini emretti, 
Mogolistan Sin Ki~ng yoliyle Çine 1 

yardımlarda bu'undu; \ 

Çın ordusu böylt>C! ciddi bir mu 
kav .·met göste•ecek hale gelmiştir: 1 

D.ğer taraftan sivil çetelrr Japon 
me~zilerinin gerilerir.de z:ıptedilıniş 
Çin şehirlerinde taciz muharebeleri 
yapmaktadır. Japonlar demir yolu 

• hattından nya Mavi n~hir sahillerin 
den bir kaç kilometre mesafede kın 
dilerini emniyette kissetmiyorlar. 
Yalnız kalan her Japon hatledilmek 
le, her ;evkiyat kafilesi ancak kuv· 
vetli kıtalaıın himayesinde sevkedi· 
lebilmektedir.Mavi ve Sarı nehirler 
arasındaki nııntaka Japonların elin· 
de değildir. Henüz hakiki Japon mağ 
lubiyetinderı bahsedilmek mevsi nsiz 
olsa bile, son uğradıkları darbeier 
vahimdir, uğrddıkları kanlı akamet 
ler Japonların yeni bir mali ve as· 
keıi gayrete sevkedecektir. 

Japcuıya buna mukte< i~ midir? 

lngiltere, Amerika, Rusya hadi 
selerin al-lığı cereyandan ~evin ek 
tedirler. Uzak şark ordusu nıükem. 
mel görünen sovyet ordu;unun 1905 
in intikamını almak için fırsattan \ 

MAHKEMELERDE: lbrahim oğlu Fazıl makarna fa? Çocuk 
rikasından 40 lira değerindeki pre 1 

Cezası tecil edildi 
Çocuk mecmuasınının 82 nci sa· 

se taz}'ik makinesinin çalınrlığırıı şika ı yısı çıktı. Bu nüsha çok dolğun bir 

yet eylemiş, yapılan tahkikata ve suç şekildedir. Çecuklarımıza tavoiye e 
isıifadeye kalkışması beklenebilir. ı' Rıza Salıh Sarayın zeyntt kasa 
Rus hava kuvvatleriııin Japonya· sını kıarp içindeki zeynetleri çalma-

yerinde görülen parmak izleri üze. deriz. 

nınkilere çok üstün okluğunu, Japon ğa teşebbüs itmekten suçlu orta 

şehirlerinin Vıa livo>tok' dan sekiz okul talebelerinden Ş ı'ıanın ikinci 

rinde icra kılınan tetkikat netice 

sinJe 5uçlunun evvelce fabrıkada 
çalışmış o!an Hüsevin oğlu Süley
man olduğu parmak izlerinden 
anlaşıldığıııdaıı yekalanarak makine 
meydana çıkarılmış ve Suçlu 
hakkında icap eden muamele yapıl· 

yüz kilomrtre mesafede oldukları asliye ceza mahkemesinde yapılan 
un•ıtulmamalıdır. Halbıı!<i Japon duruşması bitirilmiş ve dör ay hap 

tayyareleri sovyet topraklarındd ta se konulmasına karar verilmiştir. 
arruz edec•p hedtf lıulamiyacak· St•çlunun ahlakı temayüllerine göre 
!ardır. Rusların Vladivostok'da kırk cezası tecil edilmiştir. 
ka~ar d ·nizaltı gemisine . sahip ol· 1 
dukları da unutulmamalıdır. Bu kuv 
vdler Japon or lusunun Japonya 1 

ile rabıtasını kesebilir. ! 
mıştır 

Japon} a böylece, mağlubiyetten 
başka yolu olmayan bir mac•raya 
girmiş görünmektedır. Almanya ve 
fta!y?. japon}anııı mlıttefigi oldukları 
İçin bu neticenin dah~ şamil bir ına ı 
hiyeti vardır. 

lki hırnz tevkif edildi j Bir adam bir ka 1ını döğdü 

Salih.ye mahdlle>inden Ôıner oğ. Abdullah oğlu Cümali Ali kızı 
lu Mdh nulun parasını yank~sicilik 1 Nazireyi üç ğün s'.>tlra tekrar mua 

rnretile ç ıl ı nakta'l su<; lu istiklal ma yenes'ni ic1p ettirecek derecede döğ 
hııllesin1 e ıı Ali tayyar ve Ahmet dügü vaki şikayetten anlaşıldığın 

oğlu Osm<ının mı gulaıı } apıla·a k dan suçlu haklı ı ,l a kanuni muame 
tevkıf edilm işlerdir. le yapılmışbr. 

Çinde japonyanın akamet~ uğr ı 1 
Bir carihin sorgusu 

ması - Habeşistanda İtalyanların 
ugradıkları müskilat ve TundJa Al 
m1n ~m~ll :ri gihi - f ransa lngilte. 
re ve Amerikanın davasına büyük 
hizmttlerJe Lulunabilir, Amerika en 
büyük rakibin in kuvvetler ini Çinin 
bitmez tüken ııezliği içinde yavaş va 
vaş erittiğini memnur iyetlı: görmek 
te ve P.ısifik'de emniyetleri artmak 
tadır. Singapora iyice yerleşmiş olan 

1 

lngilterenin Hindistan, Avusturalya 1 

veya Hoog Kong için fazla korkusu 
yoktur. japonyanın mağlubiyeti in 
giltcrenin uzak şarkta vaziyetini 
kuvvetl.:-ndirmekle Avrupaılaki vazi 
yetini de kuvvetlendirmiş olacaktır. 
Diğer taraftan Londra ve Roma 

İ!<i yankesici tutuldu 

Bolulu Ahmet oğlu Hüseyini ya 
ralamaktan suçlu Rec~p oğlu S, la. 

1 

hittinin biıinci sulh ceza ha~imi ta 
rafı~dan yapılan sorgusundan 
tevkifine karar verilmi~tır. 

bir anlaşma arifesinde 

sonra 

1 

dan, Almanyanın diplomatik vaziyeti 
git gide kötüleşmektedir, ~ğrr fran 
sa da kuyvetli bulunsa ve ltalya 
ile anlaşsa bu Lüsl:.ütüıı kötüleşir · 
di. 

Sabıkalı yankesicilerden Musa 
oğlu !sa ile Ahmet oğlu Osman 
genç oğlu hamidin ctlıinden 210 
kuruş parasını yankesicilik suretile 
çaldıkları gön.ldüğünden cürmii me 
şh.ıt halimle y;::kalanmışlardır. 

19 Nisan 938 

Japonyanın Çir.de mağlup olma- ı Gök yüzü bulutlu. Hava rüzgar 
sı Avıupada sulhun tesisi için fayda lı. Erı çok sıcak 21 şantigrad dere 
lı bir amil olacaktır· i ce, 

Ana 
Bu adlı mecmuanın dördüncü 

sayısı çıktı. Bu güzel mecmuayı ev 
kadınlarımıza tavsiye ederiz, 

Kozanda 
gençliğin 

hareketleri 
Kozan: 19 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Koz~n gençliği bu yıl 
gerek spor ve gerekse içtimai ba· 
kımdan çok harekdli bir haldedir. 

Kozan gençlerbir !iği Ceyhan 
halkevi spor kolunu kozana davet 
etmiştir, Burada bir futbol maçı 
yapılacak ve bu vesile ile Ceıhıın 
gençliği ile Kozan gençliği tanışa· 

caktır. 

KARACAOÖLAN GECESi 

Gençlerbirliğinin teşebbüsü ile 
evvelki gece birlik salonunda bir 
karacaoğlan gecesi tertip edilmiş· 
tir. Gece çok parlak geçmiştir. Ko 
zandaki bilumum !lıuallim ve me
mur kitlesi ile halk bu geceye işti 

rak etmişlerdir. 

Kozanda ) ağmurlar 

Bir hafta içind~ kozan ve civarma 
bol yağmurlar düşmüştür. Çıftçi· 
lerimiı vaziyetten çok memnundur. 

20 Nisan 1938 

Hafıza kuvveti bu ka

dar olabilir! 

Osloda vergi mükellefleri, hiç 
bir ihtar veya tebliğ b~klenmeden 
herkes gidip hükumete olan vergı 

bo·cunu verir. 
Son zamanlarda, boıcunu geti · 

rip vermiyen mükelleflerden bir kör, 
h~r ne kad.u aranmışsa da buluna 
mamıştır. 

Bunun üzerine vergi dairesi 
(]ensen) eski ve tecrübeli bir katibi 
bu körii arayıp bulmağa memur et 
mişti~. Tecrübeli katip, bir kaç gün 
içinda, çoktanberi borcunu tasviye 
etmiycn körle karşıkarşıya gelmişti. 
Kör, vergi katibinin ilk sesini işidir 
işitmez: 

- Evet ]enseni 
Diye mukabelede bulununca, lra· 

tip ş1şırm1ş ve: 
- ismimin (Jenten) olduğunu 

nereden anladım z? 
Diye sormuştur. Kör müstehzi 

bir eda ile: 
- Hatırlavığıma, gört<, bundan 

24 sene evvel seninle maliye daire. 
sinde görüşmüştük!. 

Cevabını vermiştir!.. 

29 aylık çocuk 
.. 
uç 

lisan biliyor 

Londrada, ( Karlen Romberts ) 
dında 29 aylık bir çoculc, lngilizce· 

den başka mükemmel F ransrzca ve 
ltalyanca konuşmakta ve okumuk· 
tadır . 

Londra belediyesi, bu çocuğ~ 
bir mükafat vermeğ; kabul etmiş ve 
fakat mük2fı.tın ne olması lazım· 

geldiğini henüz tcsbit edememiştir. 

Cezirenin istiklali 
- Bir inci sahifeden ar tan -

Bütün bv hadiseler şunu göster 
mektedir ki, yakın zamanda yrni y1 

kanlı vakalara şahit olacağız, Dad3 
geçen'erde büyzk gürültülere yol a· 
çan Cezire işi hala birinci planda 
ki yerini mthafaza etıııektedir. :Mu 
hakkaktır ki, Kont dö Martelle Ce 
mil Mardanı arrsında yapı'a ı müz• 
kerelerde Cezire meselesi üzerio 
de tam bi. anlaşmaya varılamamıl 
hr. Vatani partisinin ortaya atlığı 
en mühtm şey Fransa, Cezire mel 
!esinini hallt.tmediği taktirde veril 
mesi kararlaştırılan imtiyazlardaP 
bazılarını geriyt. almak ğibi bir ta" 

kını hadiselt'r çıkacaktır. 

23 Nisan 

Size çocuğu düşünd 1 

re::ek haftaıııo başlan' ' 
gıcıdır. 

Asri Sinemada 

Ankara Şehir 
Tiyatrosu 

Bağdat dönüşü şehrimizJe üç ı0il; 
!esna temsil 23 Nısan cu:narW 
gündüz muallim ve talebelere te~ 

zilatlı matine gece umuma 

( Samson ) 
Piyes 4 perde , 

DiKKAT : Numaralı ko!tulc1
' 

ve Localar satılmaktadır . Üç te~ 
sil için az yer kalmıştır. istical e 
niz. Kişe her zaman açıktır. sO 
Telefon ASRI 2 

----~----.. 
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20 Nisan 1938 

Hikaye 

AHENK 
t?::!!,. enç mahkum, idam kararını 
~ infaz edecek olan manganın 

karşısına çıkarıldığı vakit 
henüz şafak söküyor , ölüm haber· 
cisi günün ilk ışıkları lspanyol ha· 

pishanesinin küçülen l>ahçrsinde yeni 
kımıldanmaya başlıyordu . idamda 
bulunması adet olan memurlar bir 
köşeye sıralanmışlar , ıstıraplı bir 
sessizlık içerisinde donup kalmış 
gibiydiler . 

En küçüğünden en nüfuzlusuna 
kadar bütün a•iler ' erkanıharbiye· 
nin idam hükmünü talik edeceğini 
ummuşlardı. Vakıa mahku n tut!uk· 
lan yolda yürümelerine engel ol. 
maya çalışan bir adamdı, fakat Is 
panyada çok meşhurdu . Herkes 
kendisini severdi. O,parlak bir mi 
zah muharririydi Yıllarca vatandaş· 
farını neşelendiren ,·kederli dudak· 
ları tebessümden süslemenin sırrını 
bilen birisi. 

Yazan 

~ar!~,-ç!~u~I 
bakındı? Burası neresiydi?. Burada 
sırtını duvara dayamış bir adam 
vardı.. Bunun karşıs nda da başka 
altı adam... Bu iki grup tıpkı bir· 
denbire makineleri bozularak tiktak· 
)arı kesilmiş tersine çevrilmiş saat 
lere benziyordu. 

Hiç kimse kımıldamıyordu. Bu 
dakikada hiçlıir şeyin manası kal. 
mamıştı. Etrafta tamamiyle anormal 
bir hal vardı. Bu manzara tıpkı bir 
rüya sahnesiydi, bir dakika sonra 
yok olacak, gözönünden dağılacak 
bir rüya! 

Zabit yavaş yavaş kara ve ka. 
ranlık bir uykudan l'yanır. Uyuşan 
hafızası kımıldanıyordu.Ne vakitten 
beri buradaydı? Ne yapmıştı? Ne 
yapacaktı? işte hatırlıyor ... Bir emir 
vermişti. Bundan sonra başka bir e. 
mir verecekti. Bu emir neydi? 

"Hazır oll., demişti. Sonra "silah 
doldur!., "nişan al!. ve nihayet "a 
teşl. diyecekti. O bu kelimeleri ha· 
fızasının boşluklarında yakalamak 
için çabalıyor. Fakat ağzından çıka· 
cak bu sözler, beyninin içinde yok 

Tlrkııöztl 

• 
.Sabite ı 3 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

Dün orta r Anadoluda 
şiddetli zelzele o~du 

( 776 ) lira bedeli kı şifli Ada· 
na meı kez inkılap ilkokulu binasının 
tamiratı 4 Mayıs 938 çarşamba gü· 
nü saat on birde Vilayet Daimi En· 
cümcninde ihale edilmek üzere açık 
eksilımeye konulmuştur. fsteklileı in 
ihale gün ve snatmda yüzde yedi 
buçuk teminat akç•sı makbuzlarile 
biı likte Vi layet DJimi Encümeninde 
hazır bulunmaları, keşif ve şartna· 
mesini görmek için de her gün Kül
tür dairesine müracaat etmeleri ilan Salmanlıda bazı evler 

Bugün saat on üçü yirmi ve on 
dördü on ve yirmi beş geçe Anka· 

rada iki şiddetli diğerleri hafif yer 

sarsıntısı hissedilmiştir. Şehir ve 
kazalarda mühim hasar olmnmıştır. 

Yer sarsıntısı Narlıhan izzettin Yer 
köy Yeniyaban ve Sekili istasyon· 
larında da hasar yapmıştı•. 

Sarsıntı Kayseri, Çankırı, Yoz
gat ve Arapsunda şiddetli, Samsun,, 

Sinop, Adapazarı ve Ulukışlada 
hafif hissedilmiştir. Sarsıntı merke· 
zi Sinop, Ulukışla hattının arasında 
ve Tosya Çankırı Yozgat, Çorum, 
Akdağmadeni, Kırşehir, Arapsun 
çerçevesi içinde tesbit edilmiştir. 

Yozgatın Salmanlı nahiyesinde 
on ev yıkılmış Kırşehirde de bazı 
binalar fazlaca zarara uğramış ve 
çöküntüler olmuştur. Niifusça za
yiat yoktur. 

Sayın Abonelerimize 
Gazetemizin müvezzii değişmiştir. Gazetelerini 

alamıyan sayın abonelerimizin İdarehanenıizi ha
berdar etmelerini rica ederiz . 

yıkıldı olunur. 9140 16- 20 - 24-29 

Baştan aşağı Heyecanlı , Meraklı, Müthiş ve Muazzam sahnelerle 
dolu bir şaheser 

BU AKŞAM 

Asri Sinemada 
8.30 Suvareden itibaren 

Tanınmış ve se vilrniş iki '>üyük yıldızın en güzel , en çok sevilen ve 
en kudretli verimleri 

Nefis bir Müzik-Hazin bir Macerayı Aşk-Hayatı Hakikiyeyi bütün 
açıklığile gösteren bir film 

Şehirler alev içinde 
Oynıyanlar 

idam müfrezesine ku nanda eden 
zabit m'lhkı'.i'llu çok iyi tanıyordu . 
isyandan evvel dost olarak yaşa· 
mışlar,Madrid Üniversitesinden dip 
lamalarını beraber almışlar, Kralı 
ve kili~eyi devirmek için beraber 
çarpışmışlardı . Bir masada kadeh 
tokuşturmuşlar , bir kahvehanenin 
tahta iskemlerleri üzerinde bir çok 
geceler beraber sabahlamışlar, gül
müşler, şakalaşmışlar , bir çok ge· 
celeri felsefi münakaşalara hasret. 
mişlerdi . Arasıra hükumet tarzları 
Üzerinde görüşürken uyuşamadık 
lan da olmuştu. 

gibi... Uzaklarda boşlukta sallanı· -------·--·------------------
yorlar. O kadar uzaklarda. ki... . 1 

JOSSELİNE GAEL - SUZY VERNON 
AYRICA: 

GABRIYEL GABRIYO 

işte , aıkadaşça münakaşa eder· 
ken uyuşımadıkları bu ihtilaflı nok· 
talar büyüye büyüye bülün lspan· 
yayı kan ve ateş içerisinde boğan 
felaketi doğurdu ve nihayet günün 
birinde , arkadaşını bir idam müf· 
rezesi karşısına çıkardı . 

Fakat muiyi hatırlamak neye 
Yarar? Muhakeme e t'llenin ne fay· 
dası var? isyan başladığı günden· 
beri akıl , mantık , muhakeme sus· 
ıtıadı mı ? Hapishane bahçesınin 

sessizliği içerisinde bütün bu sual· 
fer, alevden bir istifham işareti ha 
linde zabitin beynini yakıyor . 

Hayır, maziyi tamamiyle silmek, · 
geçmişi unutmak lazım. Burada dü- ı 
şünülmesi lazım olan nokta yalnız 
. k 1 
ıstikbaldir. istikbali kurtarma , yeni . ı 
bir cemiyet yaratmak düşünülüyor. 
Eski arkadrşını içerisine almıyan, o 1 

na Ydşamak hakkı vermiyen bir ce ı 

Güçlükle, anlaşılmaz bır şekılde 
haykırdı, ağzından hiç manası olmı·ı I 
yan bir takım kelimeler fırladı. Fa· 
kat neferlerin silahlarını doldurdukla· 
rını ve nişan aldıklarını görünce şaş 
kınlığı geçti. Bu adamların hareket· 
!erinin ahengi beyninin ahengini can 
lan dırmıştı. 

Fakat yine uzunca bir fasıla 

başladı. Hapishane avlusunda hızlı 

hızlı yürüyen insanların ayak sesleri 
işitildi. Zabit bu seslerin manasını 

biliyordu. Zabit bu seslerin manası. 
nı l'iliyordu. Gelrn af kararıydı. Şu· 
uru derh•l yerine geldi. 

idam hükmünü infaz edecek 
müfrezeye heyecanlı ve ateşli bir 
sesle haykırdı: "durunuz!., 

Altı neferin ellerinde birer tü. 
fek vardı. Altı adam şuurlariyle de· 
ğil, evvelden düşündükleri ~akala· 
rın zihinlerinde yaşayan bağlanış ve 
ahangiyle hdreket ediyorlardı. "Du· 
runuzl., emrini işiten altı nefer, işit
tiklerini değil, düşündüklerini anla· 
dılar ve ateş ettiler. 

nı· --------------:: ıyet... 

Biı sabah, ihtila!denberi ilk de 
fa olarak biribirlerini görüyorlardı. 
Bir kelime bile konuşmadılar, yal 
rıız hapishane bahçesine girerken 
her ikisinin de dudaklarında hafif 
bir tebessüm dolaştı. 

Kanlı sıbah, ' hapishanenin du 
Varı Üterirıde yan yana kızıl ve be· 
Yaz çizgiler çiziyor. Mustarip kalp· 
fer, lek bir kalp ahengiyle vuruyor 
ve ıstıraplı seıizliği sadece bu nok· 
!alıyor. 

Birden. Lu sessizlık içerisinde, 
kumanda veren zabitin haykırışı ha
pishanenin duvarlarında çınladı: 
"hazır oll,, Bu sessizliiin ehengini 
kıran, parçalıyan bir şey oldu. Mah 
kurn öksürdü, boğazını temizledi. Bo 
zulan sükunet, hadiselerin bağlanışı
nı altüst etti. 

Zabit ~ahküma doğru döndü. 
Onun kendısıne hitap cd • . . b' 

ecrgını, ır 

şeyler söyliyeceğini sanıyQrdu. Bunu 
bekledi. Fakat mahkum ağzını bile 
açmadı . O vakit kumandan yeniden 
askerlere doğru döndü. ikinci ku· 
nıandayı vermiye hazırlandı. Fakat 
ruhu birdenbire vazifesine isyan etti, 
hafızasında bit dakıka içerisiııde 
derinliği baş döndüren bir uçurum 
kazıldı. idamı bekliycn adamların • 
karşısında hareketsiz ve sessiz kaldı. 
l<ıın olduğunu, burada niçin bulun 
duğunu tamamile unuttu... Etrafına 

Tan sinemasında 
Bu 

HeY'•canlı. 
Zevkli iki 

akşam 
Güzel, Neşeli Ve 

film J.,irden takdim 
ediliyor. 

1 
Göslerildiği her yerde büyük 
hir alaka ile karşılanan müthiş 
fevkalarle •·nteresan ve dıkkatle 

takip c dilecek lıir mLvzua sahip 
ve yerıi Artis 

~ Jeak Laru ~ 
nın mi~ilsiz heyecanlı temsili 

Polis hazır ol 
2 

Mevsimin en güzel en nefis kome· 
di fılmi, Şampanya gibi tatlı sar· 

hoş edici eser ilahi 

Danyel Doryo 
Tarafından yaratılan ve görmiyen 

!erin isteği üzerine 

TATLI BELA 
Güzel ve zarif komedi 
T ~krar Gösterilecektir. 

••• • PEK YAKINDA 
*)!. TARZAN, TARZAN ~~ 

KUVVETLER KRALI 
9151 

1 

Hatırınızda kalsın 

Şölen lokantası 
Fevkalade tenzilatlı servisini sunuyor . lçkileri,lnhisarın satış fiatına 

içeceksiniz. lsgaralar, sebzeler, etler 15 kuıuş. Pilav, salata 10 kuıuş · 

Abonelere yüzde 20 tenzi\3.t 

4-5 9139 

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

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

Alsaray Sinema~nda 
Ankara Tiyatrosu 

20 Çarşamba akşamı 8,45 de ilk tewsil 
Mahmut Yesarinin şaheseri 

( Kahya Kadın ) 

Safiye Cevher 

Murat Şamil varyete 
Trupu 

Yıldızları Madmazel Anni ve Babacığa tarafından 
lspanyol Dansları-Milli Ş11 kılar-Sololar. 

Koltuklar numaralıdır 

Ata Akardere 

Reşat Dik 

nefis Varyete numaraları 
Fiatlar : 30-40 -60 

Telefon: 212 
9156 

Dünya haberleri-Renkli Mikimavz 
Bugün gündüz iki otuzda umuma tenzilatlı matine 
Görmeyenlerin görmeleri, görenlerin bir <laha görmek arzularını yerine 

getirmek üzere son defa 

1- Ley1aklar Açarken 
2- Şehir alevler içinde 
Localarınııı Telefonla temin edebilirsiniz. Kişe her saat açıktır 

Telefon ASRI 250 
9136 

1 

1 
~--------....;....;..._.;;;;...;.;.. __ ;..... __________________ ~ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 
(12) numaralı kararnameye ek kararoaıne 

Neşir tarihi: 19 Kanunnsani 1938 

Madde 1 - Memleket dahilinde altın ticareti yalnız Maliye Veka· 
!elince mezun kılınacak bankalar tarafıııdan yapılır. 

Madde 2 - Kuyumcular, antikacılar gibi sao'at ve ticaret erba?ı ile 
dişçiler, meslek ve sanatları icabı ol ırak . işlenecek, islenmiş vey:ı masnu 
altın alım ve satımını yapabilirler. 

Madde 3 - Hurda halinde veya masnu olan altının alım ve satımı 
Qtamamile seruestir. 

1 Madde 4 - Birinci ve ikinci madde hüküm !erine göre e ltııı trcareti 
veya alımdan 'mamul tşya alış verişi yapan ve üçöinc·i maddede yazılı 
muameleleri san'atı mutade halinde icra eden hakiki veya hükmi şa· 

hıslar aldıkdıkları veya sattıkları altınların nevi ve miktarile alış ve satış 

tarihlerini ve fiatlarmı ve müşlerilenlerin isim ve hüviyetlerini mahaller 
kambiyo mu•akabe merciinc~ nıusadd~k bir deftere kaydetmeğe 
mecburdurlar. Bunlar Lu kararnamenin neşri traihindeki m vcudla ı ını da 
c_u deftere geçirirler. 

Kambiyo murakabe mercileri alıın tıcaretine allın alını ve satımına 

aid muamelata müteallık hususatın tedkiki için bankaların ve alelumum 
eşhas ve müe<S'!Satın evrak ve defterini tedkika salahiyett'lrdırlar. 

Bankalar, şahıs ve müesseseler kambiyo murakabe mercilerince iste 
nilen yıılnız altına müteallik her tür lü mal Ciıratı bunlarca tayin 
edilen müddet içinde itaya evrak ve vesaikı teslime merburdurlar. 

Madde 5 - işbu kararnama neşri tarihinden muteberdir. 

Mar1de 6 - işbu kararnamenin içrasıne Maliye Vekili memurdnr. 

[Son ] 

Memurin kanunun 84 Üncü maddesinin 
rasile 85 inci nıaddesinde değiştiren 

(D) fık-
kanun 

Kanun No: 3335 Kabul tarihi : 9!3/ 1938 

N~şir tarihi: 17 Mart 1938 

.Madde 1 - 788 numaralı M~murin Kanununun 
D fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişlir: 

7 nci ve ondan aşağı derecelerde lıu!Jnan 
dolayisile açıkta kalan nıemurlıır dahil) memleket 

( Sonn Var ) 

84 üncü maddesinin 

ınemurlardan ( Kadar 
dahilindeki nsmi ve 

8303 



Saihfe 4 

Adana Borsası Muameleleri 
t'AMUK ve KOlA 

1 

----- - -----
CiN .:ıl 

-l<apıinaıı oaniuk 
· Piyasa parıag-ı • 

Piyasa temi•i ,. 
- iane l 

izne '.l 
-Ek<pres 
-ı<ıevlant 

Beyaz 
Siyah 

Ki 1 o 7iati 1 
En az En çok 

~/C·-=~= A. S'"= 

-- -24 25 

Satılan miktar 

Kilo 

23,So __ -~---ı---------

YAPACI 

çJCIT 
Ekspres ı 1 ·ı 

-,i.-an~e~-----. - - - -------I 

, __ Y_~-~-i _,,,::~"'°o~e~-u-':-;İu'°'' k-,-, -1-6---ı=-=I -=·------
:; U B U B A T 

Rujtday Kıhrıs - --.--- ----
,. Yerli 
.. Mentane --- ---- --------

Arpa ----- -·---- -- ·--------· 
Fasulya ---ı----------
Yulaf - - --- -- - ---------
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

- - -- - - --
----- ------'-------
- - ----Mercimek 

ı-,.S-us_am_.::..;.;_ _ ____ ı ---- -

UN 
Dört yıldız Salitı 

ı-,.-~------- --- ---
• - _ uç ,, u 

.ıs .~ Dört yıldız Dovuluk 

I~ -;; üç " .. 
;ğ ~ 2_imit " · 
~ :> Dört yıldız Cumh-u-,riy-e-:-t--

1::! "'ı üç ., ,, 1---
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan 

19 I 4 I 1938 
Kambiyo ve Para 

I~ Bankasından alınmıştır. 

--------.,..ı>o="':::''"=--~~.e 1.e 

Hazır /--4__ 83 ·~ıır~· -"------ ı ı Mayıs vadeli 4 7 4 · - Rayişmark -ı- 96 

T - Frank ( Fr.nsız ) - 25-I 09 
emmuz ,, 1 4 83 S ( - - -

ı----~:..----- - - - terlin İngiliz ) 630 1 00 
Hint hazır 1-

8
4 _ j 1

9
5
7 

Dolar ( Amerika ) -ı9-: -20 
Ncvyork Frank ( isviçıe) ---1-

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

rutubetten arı 
olarak top ucuz 

satılır . 

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

7967 156 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA fŞÇEN 
Bdediye karşısında 

(Türksözü ) 

l __ B_E_L_E~_E_iL_A_A N_L_A_R_ı __ I 
l - Buğday pazarmdöki Beıediyeye ait dükkanların l8/4193ıı la

rihinde yapılan açık artırmasında talip zuhur etmediğinden artırma on 
gün daha uzatılarrk 2/Mayıs/938 Pazartesi günü saat 15 e talık edil
miştir. 

2 - Bu dükkanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedel. 
]eridir . 

4 - Muvakkat teminat kira bedelinin yüzde yedi buçuğudu•. 
4 - faliplerin ihale günü ve saatinde yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile birlikte daimi encümene ve şartnameyi görmek istqenlerin de 
hergün Belediye Muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

9154 

1 - 18 4 938 tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen elek 
trik santıralı garbindcki belediyeye ait 1060 metre ınura l-ı baı arsaya talip 
çıkmadığından ihale müddeti on güıı uza tılmıştır. 

2 B<her metre murabbaının muhammen bed, li 45 kuruştur . 

3 Muvakkat teminatı otuz beş lira 47 kuruştur. 
4 ihalesi Mayısın 2 inci pazarte~i günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname yazı işleri kalemindedir. lsteyenlen oradan parasız 

alabilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü saat on leşte teminat makbuzlarile bir_ 

likte B~lediye Encünenine mürac~atları ilan olunur. 9155 

Al bayrak Mustafa Nezih Çayı 

Diioyanın en nefis çaylarından mürekkep harınanlardır . Her zevke 
göre ınuhtelıf numaralı tertipleri vardır . 

Albay ıak Marka Kutu ve p:ı!{etler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger miihim Ticaret 

hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 9 

Pamuk Üretme çiftliği 

müdürlüğünden. 

Müessesemiz ihtiyaçı için (85) 
beygir kuvudinde, kapalı çelik karo 
serli Adana teslimi bir kao•yonet a 
çık eksiltme suretile satın alınacak 

lır. 

2 - Şartnamesi ücretsiz olarak 
Adana parr.uk üretme çiftliği mü· 
c!iirlüğündrn alın;,bilir. 

3 - Muhammeıı bedtli [2300) 
lira ve ilk teminatı 172,5 liradır. 

4 - Eksi t ne 6 - 5-938 cuma gii 
nü s•at 15 t~ yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye iştirak edecekle 
rin mezkur gün ve saaıte Adaı a 
Ziraat müdürlüğünd , müb>yea ko · 
m'syor.umuzda tekliflerile birlikte 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

17- 20-23-26 

9145 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Adarıa Bir inci icra Memurluğun· 
dan: 

Açık artııma ile paraya çevıilecek 
gayri menkulün ne olduğu : 

350 dönüm tar lanın 60 hissede 42 
hissesi üç hisse itibarile . 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Y assıveren köyünden ve tapunun 
K. evvel 929 tarih ve 5 sıra numa. 
rasından mukayyet (Tarafları Şi
malfn Züifügar vercsderi Şarkan 
tar.kiam Cenuben Kulak ve tariki· 
am Garben lnnaplı takımı Huqit 
vcreselcri tarlası ile mahdut . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümüne 18 lira kıymet tak. 
diı edilmiştir. 

,---------------------, 66 Liraya 

~rlırmar.ın yap.lacağı yer,g.iin,saat: 1 
AJana Birinci icra Me - Birinci 
artırması 23 5 -938 pazartesi sa.1 

at 10 12 ikinci 8- 6 938 çar J 

şamba ayni saatta. J 

1- işbu gayri menkulün artırın-; 
, şartnamesi 19·4 938 tarihinden itiba i 
1 ren 38/1075 na.ile Adana lci icra dai 

resinin muayyen numarasında her- 1 

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 1 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
dosya n u m a r a s i 1 e memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

TÜRKSÖZÜ 

/Matbaacılıkj I Gazetecilik 1 

Mütenevvi r~nkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zellc~tirmek istiyorsa 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 

KlT AP 
• 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede a ı 

cak Türksözünde · a 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veller. defterler, çekler, 
karneler, kagıt, zarf, 1 

kartvizit ve bilumum ' 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n.-fis 
bir şekildi' en zarif hu 

rufatla Türksözün le i: 
pılır • 

Tür.. sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda ga'lete, 
mecmua, tabeder. 

6 Lamb:ılı 

Radyo 
1 Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
9146 3 

Zayi tastiknanıe 

M.ilga Adana Sanayi mektebin 
den 3 iO senesinde a'nıı> ol ' uğıım 

tastknamemi zayi ettin. Y rnisini 
;ı' arac1ğımdan eskisinin hükmü 
olma lığını ilan eylerim. 

Mestan zade mahallesinden 
C ın•I oğlu Yusuf Cemal 

Ôzbı k 9152 

i
l Bu gece nöbetçi eczane 

Tarsuskopısı civarında 

1 Halk eczane~id' ---------.... ------~---~ 

2 -- Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0/ 0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevcti 
edılecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını İ i bu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicililc sa
bit olmadıkça salış bL<lelinin pay
la5masından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar. 

20 Nisan 1938 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
" 

Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını İçmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? • 

Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusut 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N-10 H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 

Tadı Latif 
Mutedil 

Uzvi maddeler için sari olunan müvellidilhumu: a ı 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ., 0.0033 gr. 

Teamül Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Niırat ( No 2 ) ., O.oo.to 

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

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

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

ıs, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 187 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşcker tice! et hanesine giderek zarif, sağlam, ucuı, 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e•konomik, en uczu 
Alacağınız a iZ a Al R K il kömürüde 1 ıza e e 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih· 
lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü muıfağınızda bir kere tecrübe ediniı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 72 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğrr 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 

miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiycnin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartilc, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kar<rı fesholuııarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raıı 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana ihı:.· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 

ı 
muriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur· 

(Madde 133! 
" Tarla Yukarıda gösterilen 23-5-!1.l 

tarihinde Ad•na l icra memurluğıı 
odasında işbu ilan ve ğösterilen ııt· 

tırma şartnamesi dairesinde satıla· 

cağı ilan o!unur. 9153 

Hizmetçi aranıyo1 

Evde çalışmak üzre bif 
kadın aşçı ve bir hizmet' 
çi aranıyor. M;ıtbaamız9 
müracaat edilsin. 

l~-ÇOCUK HASTALI LARI 1 MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul sıutları : Her gU11 
c. ts-tf --------,,,,fi 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbnsı 
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