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i 5 Kuruş 

Türk - Elen munza~n 
paktı dün imzaland• 

Çocuk 
nasıl • 

haftası YENi BiR 
geçıyor 

Beş kanunsani ilk okulu çocuk 

hafta.sı şerefine tertip ettiği müsame. 

reyi dün saat 15 de Asri sinema 

salonunda ve-rdi. Müsamere salonu 

davet edilen, yamaçlı, güneşli, Sey· 

han, Akkapı, Mirzaçelebi mahalle 

leri halkı ve diğer davetlilerle hınca 

hınç dolu idi. Çocuklar "Canlı tarih. 

piyesile Küçük çiftçiler manzum pi· 

yesini temsil ettiler. Bu piyeste öğ· 

retmen ·rolünü alan Hatice Akyar 

gösterdiği muvaffakiyetle eserin 

kuvvetini bir kat daha artırdı. Kü 

çük çiftçiler adındaki manzum pi 

yes bilhassa ahlaki ve içtimai bir 

gaye ile programa konulmuştu. Bu 

piyeste de çocuklar büyük varlık. 

lar göstermişlerdir. Eğlenceler sıra
sında yapılan kırzantem dansı, kır
da bahar oyunu ve köylü zeybeği 

halkın coşkun alkışlarına sebep ol

muştur. Kırda bahar oyununda tatlı 
sesile güzel şarkılar okuyan Ner

mın Tetik oyun devamınca seyirci
lerin alkışlarını toplamıştır. 

TALEBE CiNA YETi 

Başvekilimiz 
mühim bir 

Yunan matbuatına 
beyanatta bulundu 

Dün gene, canavar ruhlu bir 
talebe orta mektepte muallimi

ar kasından bıçakla vurdu • 
nı 

Türk Yunan milletleri tebrike layıktır ; 
Türk Yunan dostluğu daimidir,daimi _ka 
lacaktır;bu dostluğun taalisine çalışacağız 

Bayan Binzetin yarası oldukça ağırdır 

Cinayete 
numara 

sebep gene 
meselesidir 

Bir Bulgar gazetesine göre Celal 
Bayarın Atina seyahatinin manası 

DUn sabah ,ehrlmlzde çok mUeaalf bir hAdlae oldu Bir 
talebe cinayeti; bir bayan öjjretmen talebesi tarafından ders. 
hanede bıçaklandı, 

Atina : 28 ( Atina ajansı bildiri- 1 
yor ) - Türk - Elen mun_zam paktı j 

bugün saat on ikide Türkıye cum
huriyeti başvekili ekselans Celal Ba
yar ile Elen başvekili ekselans Me. 
taksas arasında imzalandı. 

Bu münasebetle değerli misafiri
miz Türkiye başkvekili matbuata 
beyanatta bulunmuşlardır. Celal Ba
yar bu beyanatında Yunan gazete
cilerine e1cümle demiştir : 

- Çok kıymetli bir vesika elde 
ettik • Türk - Yunan milletleri teb
rike layıktır. Türk - Yunan dostluğu 
daimidir ve daimi kalacaktır . Bu 
dostluğu daima taaliye çalışacağız. 

Başvekil bundan sonra gördüğü 
1 -1Jttsnültııbulden bahsetmiş ve samimi 

hissiyatını izhar etmiştir . Bu nutka 
başvekil Metaksas heyecanla ve sa
mimi bir lisanla mukabele etmiştir. 

• 

YuMn başvekili, Celal Bayar ile 
Rüştü Aras şerefine büyük bir ziya· 
!et vermiş ve bunu bir resmikabul 
takip etmiştir. Burada da iki başvekil 
arasında nutukiar teati edilmiştir. 

Bir Bulgar gazetesi Türkiye baş- ı 
vekili Celal Bayarın Atina seyahati 
hakkında şunları yazıyor: 

Hadiseler hiç bir zaman mücerret 
olarak vukua gelmezler . Hadiseler, 
biribiriııden ne kadar uzak olarak 
vukua gelirlerse gelsinler. aralarında 
gena irtibat noktaları vardır ve mııh· 
telif zeminlerde olmakla beraber , 
karşılıklı bir surette tesir ve akisler
de bulunurlar. Orta ve garbi Avru· 
pada ise şimdiye kadar birçok yeni 
hıldiseler oldu . Bu hadiselerin, son 
zamanlarda nisbl bir sükunet içinde 
bulunan, Balkanlara tesir yapmalarına 
imkan yoıktur. Anlaşılıyor, ki Balkan· 
!ardaki politik hareketler önümüzde-

ki hafta zarfında başlıyacaktır. Tür· 
kiye başvekili Bay Celal Bayar, ilk 
harici seyahatini Atinayı ziyaret et
mekle yapacaktır. Başvekil Atinada, 
bundan bir müddet evvel Ankarada 
parafe edilen ve şimdiye kadar gerek 
Avrupa ve gerek Balkan basınlarında 

bahis mevzuu olan mütemmim Türk
Yunan paktını imzalıyacaktır. Atinada 
Türkiye - Yunanistan arasında mev
cut dostluğu tebarüz ettirecek olan 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Dün saat 14 de Gazi Paşa ilk oku· 

lu talebeleri de kendi salonlarında bir 

müsamere vermiş ve davetliler çok 

iyi saatler geçirmişlerdir. Bu müsa· 
mere umuma bu akşam bir daha 
verilecektir. 

Dokuz Mayısa intizar 
Milletler eemiyetinde hara

retli müzakereler olacakmış 

Konseyin son içtimaına Fransa ve 
İngilterede ehemmiyet veriliyor 

Londra : 28 ( Radyo ) - Oey· 
li ekspres yazıyor: Mayısın 9 unda 
Cenevrede açılacak olan 101 inci Mil
letler Cemiyeti Konseyi, bugüne ka· 
dar yapılmış konsey içtimalaı mm en 
hararetlisi olacağı anlaşılıyor. Her 
gün ruznamede yeni yeni münakaşa 

mevzuları beliriyor. 
Geçen hafta Habeşistandaki !tal· 

yan idaresini tanımak ve Avusturya 
mültecileri meselesi vardı. 

viçrenin ananevi bitaraflığının iadesi 
meseles' ile meşgğl olmaktaydı. 

- Gerisi üçüncü sahifefo -

Çoban Mehmet 
mağlup oldu 

Ankara; 28 (Telefonla) - Is. 

tonya güreşlerinden alınan malıl· 

mata göre, lstonya şampiyonu Ço· 
ban Mehmedi dün Tuşla yenmiştir. 

nçerl©Je 

Üçler paktına doğru 
Yazan : Pi)"er Dominık 

* 
Namuslu hırsız 

(Avı upa hadiseleri) 

* 
Sened 

( Nefis bir Rus hikayesi ) ............... ~ ...... 

lnglllz Ba,veklll Çemberlayn Bugün Milletler Cemiyeti sekre· 
terliği Hatieşistan imparatoru Haile 
Selasinin bir telgrafını neşrediyor ki, 
imparator burada Mılletler cemiye· 
tine kendi sinema mümessillerini gön
dereceğinden bahsetmektedir. impa
rator Milletler Cemiyeti misakının 
4 üncü maddesini ileri sürerek diyor· 
ki, " Bu maddeye göre, Milletler Ce
miyeti azasından herhangi birisi, ken
di menafiini alakadar eden mesele 
mevzubahs olduğu zaman Konsey 
içlimaında bulunmak hakkını ha· 
izdir. ,, 

Adana stadı inşaatı 
Yeni stadyom cumhuri 
yet bayramına kadar 

bit iş olacaktır Daladye ve Bonne'nin 
Londra temasları 

Fransız - İngiliz müzakereleri 
• 

ruznamesı tesbit edildi 

Fransız nazırları fngiliz kralının 
yemeğinde misafir oldular 

b Londra: 28 (Radyo) - Fransız 
aş vekili bay D 1 8 adya ile hariciye 

nazırı bay bonne L d 
on raya gelmiş 

bulunuyorlar. 

Misafir nazırlar bu sabah j .
1
• 

h . . . .. ngıız 
uıcıyeıınde , fngılız ricalı ile te mas 

lar yapmışlardır. Bu 'görüşme! er esna 

sında fngiliz - Fransıy konuşmaları 
•uzn~mesi tesbit edilmiştir. Bu müza 

;areler bay Çemberlayn, bay Hali

aks, bay Daladya ve bay Bonne a · 

tasında cereyan etmiştir. 

Misafir Fransız nazırları akşam 
hıııeğinde kra:ın misafiri olmuşlardır 
Gör· 
t
. uşm,Jere yarında devam edilecek 
ır, 

Fransız ba,veklll Daladye 

İspanyol hükumetinin silah iste
mesinden de ayrıca dramatik sahne. 
Jer doğacağı zannedilmektedir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi bun· 
dan başka, Çin hükumetinin talebini 
ve lsviçrenin her hangi surette zec
ri tedbirlere iştirak mecburiyetinden 
azad edilmesi meselesini de görüş· 
mek zaruretindedir. 

Buh susta Taymiste şunları yaz
maktadır: 

Milletler Cemiyeti konseyinin bu 
defaki toplantısında lsviçre bitaraf
lığının konuşulacağı muhakkaktır. İs
viçreden Milletler cemiyeti sekreter
liğine bildirildiğine göre, İsviçre, 
"Milletler Cemiyeti çerçivesi dahilin
de kendisinin bitaraflığını istihdaf e
den,, bir muhtıra hazırlanmaktadır. 
Bu muhtıranın konsey ruznamesine 
konulmasıne konulmasını istemek· 
tedir. 

İsviçre federal hükumeti, HaLe· 
şistan harbinde zeçri tedbirlerin 
tatbiki mecburiyetinden doğan vazi
ye't dolayisiyle bir zamandanberi, İs· 

Yapılacak stadyomun planı . Bu plan üzerinde ufak tefek tadilat yapılmıştır 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre Türk spor kurumu Seyhan böl 

gesi Adana stadyomu spor sahalaıı 
inşaatına başlamağa karar vermiş 

ve Adana. lstanbul ve Ankara gaze 

telerine münakasa ilanlarını vermiş 

tir. Bu suretle Adana izkaı alı fenni 

bir futbol sahası ile bir koşu pisti 
kazanıyor. 

Bu hususta aldığımız habere gö 

re Türk spor kurumu Seyhan böl

- Gerisi üçüncü sahifede -

ı 
Mualllm ve talebe kimdir? 
Bıçaklanan mualllm birinci 

orta okulda fen kimya öjiret· 
meni Bayan Blnzet, öOretme· 
nlnl bıçaklayan talebe de aynı 
okul yedinci sınıf talebeslnden 
77 numaralı NeJad Clrlddll". 

H3dlse nasıl oldu? 
Dün bütün Adanada büyük bir 

teeseür uyandıran bu hadisenin 
safahatı çok acıdır Çünkü, Nejad öğ· 
retmenini sınıfta ders verirken bıçak
lamıştır. 

Dün sabah saat 8,40 da orta o
kul ikinci sınıfın ilk dersi kimya 
idi. 

Öğretmen bayan Binzet her za
manki gibi derse girmiştir. Öğretmen 
birkaç dakik~ kadar bazı talebelerle 
dersleri hakkında görüştükten sonra 
ders vermeğe hyzırlanmış fakat tam 
bu sırada sıralar arasından elinde bir 
bıçak alduğu halde fırlayan bir tale. 
be birdenbire öğretmenin arkasına 
gelmiş ve rlindeki bıçağı olanca ku• 
vetile bayan Binzetin kabur- galarına 
saplamıştır. 

Talebeler ko,uyor 
Bu birdenbire beliren facia sah

nesi karşısında smıllaki talebeler bir 
an hayret içinde hareketsiz kaldıktan 
sonra derhal vaziyeti muhakeme ede
rek öğretmenin imdadına koşuyorlar 
ve Nejadın, bıçağı ikinci bir defa 
daha saplamasına mani oluyorlar. 

Talebelerin bir kısmı, yere yıkı· 
lan öğretmeni kaldırmağa uğraşıyor, 
bir kısmı da suçlu taleb•yi kolların· 
dan yakalıyorlar. Bazı talebeler de 
derhal vaziyetten mektep idaresini 
haberdar ediyorlar. Bunun üzerine, 
müdür ve müdür muavini hadisenin 
vuku oulduğu ikinci sınıfa geliyorlar. 
Ve vaziyeti anladıktan sonra derhal 
emniyet müdürlüğünü, müddeiumu
miligi, maarif müdürlüğünü işten ha
berdar ediyorlar. Diğer taraftan Öğ· 
retmeıi Binzet celbedilen doktorların 
ve mektep müdürünün refakatinde 
derhal hastahaneye kaldırılıyor ve 
tedavi altına alınıyor. 

MUddelumumlllk ve polls 
ı, ba,ında 

Hadiseden haberdar olan müddei
umumi bay Ahmet Tevfik Şatır za
manında bir müddeiumumi muavini 
ile tahkikata başlıyor . 

Yali ve maarif mUdUrU 
hAdlse mahalllnde 

Müessif hadiseden maluma:ttar e
dilen Vali Teyfik Hadi Baysal ve 
maarif müdürü vakadan birkaç da· 
kika sonra mektebe geliyorlar ve 
hadise etrafında malumat alarak ica· 
beden emirleri veriyorlaa. 

Ekmek bıçaOı ile 
Suçlu talebe Nejat iğretmeni 

bayan Binzeti ekmek bıçağile vur
muştur. Bıçak ucu sivri, foyu uzun 
ve geniştir. Aldığımız malümuta göre 
talebe bu bıçağı mektebe evvela 
çantasında getirmiş ve sonra sınıfta 
cebine koymuştur. 

Hlldlaeye sebep 

Talebe Nejadın öğretmeni Bin

zeli bıçaklamasına sebep, kırık nu· 

- Geıisi ikinci sahifede -
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İngiliz - İtalyan anlaşması 

Paris .. lond a - Roma 
an ş ın oğ acak 

" Kayadelen ,, 
Sahipleri mahke

meye verildi 

Yeni bir talebe cinayeti 

Yazan 

Piyer Dominik 

!ıalyan basını lngiliz ltalyan an 
!aşmasının imzalanmasından sevin
mekte ve anlaşmanın Mısıra ve Ha 
beşistana aid olan kısımlarına husu
si hir ehemmiyet atfeder görün 
mektedir. ltalyan gazeteleri bilhas· 
sa bu anlaşmanın iki büyük impa 
ratorluğun müsaviliğini kabul etm»si 
keyfıyeti üzeıinde durmaktadıılar. 

Bıınlar halkı tatmin için kullanılan 
ve politika adamlarının kulak asma· 
ları icap etmiyen sözlerdir. 

ltalyan imparatorluğu 3.200.000 
kilometre karadır. lngiliz impara
torluğu ise on misli dnha geniştir. 

Birinci anavatan hariç 13 mily<•n, 
anavatanla birlikte 56 ila 57 mil
yon nüfusa maliktir; ikincisinin ana 
vatan hariç 350 milyondan fazla ve 
anavatanla birlikte 400 milyona ya
kın nüfus sahibidir. Görüldüğü gibi 
biraz tafsilata girişilince kıyaslama 

gülünç düşer. Fa:Cat esasen, mesele 
burada değildir. Büyük Britanya, 
ltalyayı büyük bir devlet telakki 
etmekte ve onun imparalorluğunu 
tanımaktadır. Hepsi bundan ibaret· 
tir ve muhakkak ki bu da ehemmi 
yetli bir şeydir. ltalyada, diğer ta
raftan, lngiliz münakale yollarını 
tehdit elememeyi ve fngiltere impa
ratorluğuna karşı silahlanmamayı 

taahhüd etmektedir; bu da daha 
az ehemmiyetli değildir. 

iki devletin vaziyeti 

Daima tekrarladığımız gibi iki 
imparatorluk ve bunlara Fran
sayı ilave edebiliriz . birihirine zıd 

değil, bilakis itm•m edici menfeat 
!ere sahiptirler. Başlangıçta dava 
neydi? 

ltalya için iki kapısı lngilterenin 
muhafazasında olan AkdenizJen ko
layca girip çıkma bürri)etini temin 
etmek ve bilhasrn Metropolle Ha
beşistan arasında münakale serbes· 
!'.sine sahip olmak. lngiltere için de 
mühim olan Mısırla civarı Arap ül
kelerinin masurıiyetini temin etmek 
ve Mısır Südanın su kaynaklarında 
tadilat yapılarak harabiye uğratıl

masına mani olmak; ayni zamanda 
itaya Sicilya hizasında deniz yo!unu 
kapatabileceği için Akdenizde lngi· 
liz gemileıinin seyir ve sefer ser· 
bestisini temin etmek; bir de Gib· 
raltar boğazının ispanya ve lspan 
yol Fası sahilleıinde lt-sıs edi1ebi 
lecek ltalyan üsleri ile kuşatılmaM 
na veya kıymetten dlişiırülmesine 

zamanda en az yarıya indirilecek-
tir; 

4 - İtalya, Lon'a deniz anlaş 
masına girecektir; 

5 - ltalya, ispanyadaki gö· 
nüllült'rini lıarp devam ettikçe ted
ricen ve lıarp bitQr bitmez tama 
men çekmeye amadedir; 

6 - lıAlya, lspan~·ada: Balear 
adalarında veya İspanyol Fasında 
hiçbir siyasi, iktisadi, mülki imtiyaz 
veya avantaj istememeyi taahhüd 
etmektedir. 

iki tarafın Akdrniz veya Kızıl 
denizde statükoyu tek taraflı veya 
gizli Lir şekilde ih1al edecek hare·· 
ketlerd e lulurmamayı kabul ettik
lerini de ilave etmeliyiz. 

iki mesele 
işin esasında lngilt re için iki 

j geçit vardı: süveyş ııeselesi ve gıb ı 
raltar me<eles!ltalya için mesele tekti: 1 

lmpaıatorlu~un taı,ınması. 
Çünkü radyo propağandasının 

kesilmesi veya Libyadaki askeri kuv 
vetlerin azaltılması hiç ehemmiyeti 1 

' olmayan şeylerdir. Bugün propağan 1 

dalar tekrar başlayabilir. Ve Libya 
ya yeni tümenler gönJerilebilir. Bu 
nun gibi lngiltere de Süveyş kanalı 
nı açık bulundurmayı teabhüd et 
mekle büyük bir taabhüdde bulun
muş değildir: Ne zarııan istese ka · 
nalı gene kapayabilir. 

Buna mukabil Habrşistandaki 
İtalyan imparatorluğu bir kerre tas 
dikedildikten sonrd, bu kararı de
ğiştirmek mümkün değildir; ltalyan 
lar da bir kerre ispanyada, Balear 
adalarında, Rif,de hiç bir siyasi, ik· 
tisadi mülki imtiyaz veya avantaj 
istememeyi,, taahhüd ettikten sonra 
ki etmişlerdir, sözlerinden dönmele
rine imkan olmayacaktır, bunu lngil 
terenin nıüzaheretile bizzat gene· 
ral F ranko red edecektir Bu anlaş· 

1 madan sonra, ltalyanıc şu veya bu 
şekilJe ispanyaya tabi arazide meseli 

lngilterenin vaziyetine üslün bir va · 
ziyet elde etm •si tasavvur edilemez 

Bu itibarla Rom~ anlaşması en 
1 ternasyonal bir ehemmiyet almakta· 

dır. ltalyarıın kabul ettiğini Alman 
yanında ergeç kabul eJeceğine ina 
nılabilir. Esasen B. Çemberlayn'm 
hedeflerinden bindir; lngiltere devlet 
a:lamı bu suretle yarınki ispanyayı, 
müfrit ve anorm:ıl bir ltalyan veya 
Alman nüfuzundan kurtarmayı gö· 

müsaade etmemekti. 
1 

zetmektelir. ltalyan ispanyayı ter· 
ke.iec.,ğini bilm:k, Fransaya, lspan· 
yayla anlaşmak İçin cazib bir zemin I 
hazırlamı ştı r. 

Neler elde ettiler 1 

Her iki taraf ta arzularını tama. 

Bundan bir müdet evvel Kaya 
delen rnyunun satış yeıinden alman 
nü.nunesinin tahlili neticesinde lit 
resin Je (1000) adet koliba ;il çıkma 
sı iizerine mevcut suların Belediyece 
imha edildiğini yazmıştık. 

Bdediyece mezkur suyun men· 
l>aından tekrar ııümune alınarak tah· 
lıle sevked'lmiş ve suda kolibasil 
olmadığı anlaşılması üzerine suyun 
Adanada kirlendiği kanaatı ha~ıl el. 
mU}tUr. 

Bu vaziyete göre su adi ve 
kirli sularla karıştırılmış veyahut kap 
!arının temizliğine clikkat olunma
mıştır. 

Her iki şekilde umumi hıfzıssı 
lıa kanunu mucibince cezayı müstel 
zim ahvalden bulıınduğu için bele. 
diye ' ;u sahiplerini müddei umumili
ğe tevdi etmiştir. 

Bir memur beraet etti 

Adana Milli emlak idaresi tah· 
siidarının zimmeti ve ihtilasından do 
layı bir müddet ev ~el işten el çek
tirilen maliye tahsilatı mümeyizi Rifat 
Temel'in Maliye müfettişliğince ya
pılan tahkikat neticesinde bu işte 

alakası olmadığı tesbit edilmiştir. 

Uzun seneler Maliyenin muhte 
lif şübelerinde çalışan Rifat Temel 
tekaütlük müddetini tamamladığııı
dan tekaütlüğü yapılmıştır. 

Oç imparatorluk 
Hakikatta inğiliz - ltalyan anlaş 

ması, şu suretle hülasa edilebilecek 
üç taraflı bir anlaşma yolunda atıl 
mış bir adımdır: 

lngilt re, fi' ransa ve ltalya iiç 
akdeniz devletidir, Akdenizin ve onu 
okyancslara bağlayan iki kapısır.ın 
serbest bulu~maları her üçünün de 

menfaatleri ica':>ıdır, Gene üç dev[etin 
menfaatı bir silahlanma yarışına 

girişmemektf'. Üçüde ispanyanın 
sükiine kavuşmasını, ve ne sovyetle 
rin ne de Almanların hakimiyeti altı
na girmemesini isterler. Nihayet bu 
devletler üç İslam inıparatoduğunu' 
teşkil eJerler. Bu itibarla impara 
torluğunda inkişaf e,ı:lebilecek garb 
aleyhtarı bir İslami harekete karşı 
müştereken mütevakkiz davranmak 
da nıenf•atleri icabıdır. 

Daha ileri gideceğim. Üç dev 
lelin :ııüştertk menfaatleri yalnız kı 
zıldeiıiz ve Akdeniz,. münhasır değil 
dir. Hnt okyanusuna ve uzak şarka 
da şamilılir. 
Uzak ,:::rk yolunda 

Piza, Venedik ve CPnava g:bi 
büyük den;z cu·nhuriyr.tleriııin \'ari 

Birinci sahifoden artan -

mara almasıdır. Nejat geçen 11ene 
sınıf dönmüş ve bu yıl da ilk imti· 
banda sıfır ve ikinci imtihanda bir 
numara aldığından öğretmene muğ
ber olmuş ve bu suçu iş:emiştir. 

Suçlu talebe ve di~er 
talebeler sorğuda 

Hadise mahall ne gelen müddi· 
umumi derhal tahkikat açaıak 
suçlu talebeyi sorguya çekmiş 

tir. Suçlu talebe soıulıın suallere 
ezcümle şu ceval:ı verTİştir: 

- Geçen sene sınıfta kalmış

tım busene aldığım kırık numaralardan 
do layı ikinci bir defa sınıfta kalaca
ğımı düşününce ne yapacağımı bile. 
medim ve .... 

Bundan sonra diğer talebeler 
ayrı ayrı sorguya çekilmiş ve hadi. 
senin sureti ceryaııı hakkında bay 
Müddeiumumiye malumat vermiş· 

!erdir. 

Sorgudan sonra tevkif 

Suçlu taleb~ Nejadın yapılan 
sorgusundan sonra tevkifine karar 
verilmiş ve tevkif edilmiştir. 

Bedbaht vell hlldise mahallndıı 

Nej~dın velisi Bay S"dettin, va 
kadaıı bir az sonra haberdar edil 
miş ve mektebe celbedilmiştir. 

Bedbaht veli, hadiseyi işitince 
hayret ve hudutsuz bir teessür için-: 
de kalmıştır . 

Müddeiumumilik Bay Sadetttin. 
den Nejat hakkında bazı sualler sor· 
muştur. Bay Sadettin bu vaziyeti 
hayretle ve teessürle karşıladığını 
ve çocuğun kötü hareketinden zerre 
kadar malümatı olmadığını ve Ne 
jadın evde gerek ev halkına ve ge-

si olan ltalya, yalnız Akdenizde ve 
Atlantikte değil, fakat Somalıya 
sahib olduğu Hind okyanusunda 
Ja büyük bir deniz ticaret devleti 
olmaya namzettir. 

Hind okyanusunda lngilter e ve 
fransanın yanında onlarla müsavi 
haklar dairesiııde yer alması pek 
tabiidir. lngiltere ve Fransa, Japon 
yanın ve belki günün birinde Çi. in 
karşısında garp devletle-inin kudre· 
tini muhafaıa için ltalyanın müzahe 
retine mühtaç olacaklardır. 

Böylece lnğiliz · ltalyan anlaş
ması şark v, uzak şark yollarında 
Avrupanın kalkınmasına hizmet ede 
bilecek bir lem 1 gibi görüşmekte· 
dir. Ha gün biraz ·daha kuvvetle 
nen bir Amerika hrşl'ın•la, Kaos 
dan çıkmış bir sarı düny. brşısırı 
da. hayat ve istiklal haklaıını iste 
yen yirmi kadar esir millet karşısın 

, da Avrupa devletlerinin nıuKadde 
ratı bi rb

0

rinden ayrılamaz (1) 

rek kendisine böyle bir şeyden bah
setmediğini ve l>u sabah dahi mek- i 
tebe giderken kendisinde bir fevka 1 

lidelik göremediklerini söylemiştir. ı 

MUddelumumlllk ne diyor? 

Hadise etrafında ~saslı bir ma- l 
lumat almak için dün müddeiumumi 
Bay Ahmet Tevfık Şatıra müracaat 
tltık . Bay müddeiumumi ezcümle 
bize şu malumatı vermişi erdir. 

. ! ladisede bir tek suçlu vardır : 
Nej;ıd. Suçlu talebeyi kimse teşvik 
etmemiştir. Nejad, geçen seRe sı 

nıfta kalması ve bu ;ılki imtihan· 
!arda da kırık numara alması do 
layısile bu şuursuz hareketi yap
mıştır. 

Bayan Blnzetln vaziyeti 

Müddeiumumi Bay Tevfik Şatır, 
bize yaralı öğretmen Bayan hakkın· 
da da s0n malumatı vermişlerdir. 
Bayan Binzetin yarası hafif değil

dir. Doktorlar, kan zayi etmemesi 
için yaralıyı iiç gün konuşmaktan 

menetmişlerdir. 

Mektep ldarealnin hadise hak· 
kında vardlAI malOmat 

Dün, kendisini ziyaret l'den mu· 
harririmize birinci orta okul di-
rektöru, hadise hakkında fU mal(}. 
matı vermiştir : 

- Vukuu melhuz bir çok teh
likeleri göz önüne alarak, okulda 
disipline azami ehemmiyet vermek 

teyiz. Böyle bir vaka hatırımıza gel
memekle beraber, iki talebe arasın 
da her lıangi bir kavgayı göz önüne 

alarak sık sık talebe üzerinde a•a
malar yapıyor, talebeleıimizin bir I 
çakı ve bir jilet dahi taşımasına mü· 
sade etmiyorduk. 

Bu sabah hiç ummadığımız bu 
hadise ile karşılaştık, büyük bir hay· 
ret ve yese düştük. 

Hadisenin aklslerl 

Bu talebe cinayeti, dün gerek 
kültür mahafilinde ve gerek halk 
üzeıinde büyük bir tees.ür uyandır
mıştır. 

Adllye korldorlarlnda 

Suçlu talebe Nejadın har~keti, 

meşhud cürümler kanunu ahkamına 
temas ettiğinden muhakemesi için, 
Nejad adliyeye götürülmüştür. 6ıı 

sırada kendisile görüşen muharriri· 
mize Nejad demiştir ki : 

- Ne çare öldüremedim. Yere 
yuvarlandığı zaman üzerine otur. 
muştum, bıçağı ikinci d, fa vuraca· 
ğını sırada arkada~lar ve nıüdiir 
kollanına yapıştı. ,, 

Bunu söylerken, Nejad, hiç vic 
dan azabı çek mi yor görünüyordu . 
Yüz.inde, yaptığına nadim olmayan 
bir ifade vardı . 

men elde etmişlerdir. Esasen başka r-------~-------------------------------·-------------------
türlü olamazdı, çünkü, dediğimiz ' c on Kenet Milis, bir ma Na rn us 1 u 1 h 1 rs 1 z bilecekleıini düşününce, Londrayal 
gibi menfaatleri bunu icabettirir. cera geçi. mek istiyor. gidip, polise bir kartpostal gönde 

it 1 ld d. 7 Hayatında bir macera ı 
a ya ne e e e ıyor -'•---• AVR 1 riyor. Blakbörndeki hırsızlığı kendi 1 H b · d 1 1 h gecirmek hevesine ka· '• UPA HADiSELER ----·-- a eşıstan a ta yan a sinin yaptığını bildiriyor. 

kiıniyetinin yakında çünkü Millet· pılması dolayısiyle de, şimdi 12 ay O, denizciliğe heves du}uyordu. ği ınesltk olarak seçiyor. Fakat, bu Mahkemrye veriliyor, mahkeme· 
1 C · t' · b b k t k ı· hapse mahkum edilmiş bulunuyor. Bahriye, muhtelif cephelerden hoşu mesleg"ı' 1'ı<.renç ıııahı'yette bulduğun b h k er emıye ını esa a a ma a ı; sı aşlıyor, a im sual sorunca, an-
zımdır taııılacaktır. Fakat, macerada bu neticeyi he na gidi) ordu. Bir yandan güzel üni- dan, çalıuk vazgeçip, seyyar olarak !atıyor: 

2 - Yeni ltalyan imparator saba katmamıştı. Çünkü, hapıshane forma. bir yandan bahriyeli olarak ticaret işleri takip ediyor. Bu yolda - Ben, hepsini sırf macera ge 
ko"şe · · k "k' t f kt bir çok memleket gezmek ve bu a. d k luğunun şah damarı olanSüveyş ka sının sı ıcı su ununa a ı ma an a para azanıyor ve Kensingtonda çirmek hevesiyle yaptım. Heyecan 
U"rktu"ğu·· .. mahk d .. t · t• rada macera geçirmek! Belki de bir 1 b. nalından münaklae 1886 anlaşması nu, eme e gos ermış ır. güze ır yuva kuruyor. verecek bir şey aradım, düşüne dü. 
H'k' d k d' hk deg· il de, lıinbir macera! B mucıbince her zaman, yani harp za· a ım en en ısini ma um etme- una rağmen, şimdi 26 yaşını şüne bunu tasarlıyarak, tasarladığımı Fakat, bahriveli olamıyor, göz 

manmda bile serbest olacaktır. mesini rica etmiş, fakat bakimin kal· tekmilliyen Milse, hayat gene yek yerine getirdim, işte! 
b leri 1-ıiraz zayıf görüldüğünden, bu 

lngiltere ne elde ediyor? ini yumuşatamamıştır. mesleğe alınmıyor. Sakin bir şehirli nesak geliyor. Aradığı macerayı Blak Kül rengi, çıplak duvarlar ara-
1 - Bari rodyo istasyonu A- Onun bu neticeye varan mace- mesleği seçmek de kendisini tatmin böındeki bir bürodan çek ve para sında, demir parmaklıklı pencere ar 

rap muhitlerinde lngıltere aleyhtarı rası nasıl geçmiştir? Kendisi, 18 ya· etmiyecekl O, kendisinde, tehlikeye aşırmak şeklinde geçirerek, 29 in · kasında geçireceği 12 aylık zaman 
neşriyatı kesecektir; şında bir lngiliz delikanlısı iken, mek atılmak cüretini duyan bir delikan· giliz lirasını cebe im1irİ}or. Ancak, ihtimal daha az cezayımucip veya 

2 - Mavi Nilin kaynağı ol .n tepten çıkınca, artık uzun zamandır lıdırl yaptığı hırsızliği saklamıyor, sakla- hut da hiç cezayı mucip olamıyacak 
Tsana gölü sularının tcvziiadeki tahayyül ettiği sahaya atılabileceğini lngiliz, Fransaya grçip, b;şka mağı korkaklık sayıyor. Hele bu yüz maceralar tasarlamasına yarıyacak: 
lıaklar yeniden tanılmaktadır; düşünmüştür. memleketler aleyhine casusluk etme den başkalarının zannaltında kala- böyle sanılıyor!? ... 

3 - Li'uyadaki kuvvetler kısa 

• 
vesecıye 

aman zaman vuku bulan 
talebe cinayetleri, maa· 
rifimizdeki terbiye sis· 

temlerini münakaşaya )'Ol açmaktu, 
tiirlü ılirlü fikirler izharına sebep 
t~şkil etmektedir. Muhtelif ağızlardan 
şunlar dökülüyor: 

- Talebe niçin muallimine karşı 

iisi? 
- Talebe niçin hakkına razı ol

mıyoı? 

- Mııallimler haksızlık mı ediyor? 
Bütün bu sualler, «öldürende mi 

ölende mi kabahat• sözünden fazla 
manalı değildirler. 

Dün şehrimiz birinci orta okulun· 
da işlenen talebe cinayeti, bu mevzu 
üstünde fıkirleri gene hareketlendir
meğe vesile olmuş bulunuyor. Bu ci
nayette diğerleri gibi: 

Talebe kırık numero almağa ta
hammül edememiş ve muallimini ders 
esnasında bıpklamış. 

Şimdiye kadar işlenen talebe ci
nay~tlerinin kurbanları hep erkek 
öğretmenlerdi. Ve bunun için bazı 

kimseler: 
- Talebeye karşı müşfik olmak 

lhımdır. demekten kendilerini ala· 
mamışlardı. 

Fakat dünkü cinayetin kurbanı 

bir Bayan öğretmendir. Bu, bize ırös. 

tcriyor ki, meseleyi cf.üsnü muamele• 
cephesinden beyhude kurcalamamak 
lazımdır. 

Hadiselere bu yolda sebep ara
sak bulamıyacağımızı görüyoruz. Çün 
kü öğretmenlerimiz, talebelerine şef

kat ibrazını esirgememektedir. 
Şöyle sorulsa: 
- Bıçaklanan öğretmen, eli bı· 

çakh talebeyi aceba kaç defa tekdir 
etmiş, kulağını ne zaman çekmiş? 

Bu suallere muhakkak verilecek 
cenp şudur: 

- Hiç bir zaman! 
Diğer bir cepheyi ele alalım: 

Numem meselesi. 
Muallimin, talebesinin malumatına 

göre nümerosunu !artarken hasislik 
göstermesinde kazancı ne olacak; ki 
böyle bir hisle harekrt etsin? 

Bu böyle olunca, talebe cinayet
lerinin sebebini bu vadilerde asla a
ramamak lazımdır. Bize, eli diplo
malı adam değil, kafası rlolırun adam 
Jıizıın. Bunun için öğretmen, talebe· 
sine bol keseden ihsanlarda bulunur
sa, , •ıl cinayeli işlemiş olacaktır ki, 
talebeye hakkını vermek prt nsib'i ce· 
miyet hesabına tutulmuş en doğru, 
en vicdani yoldur. 

Muallim ile talebe arasında vu 1 u 
bulan bu gibi hadiselerin kökünü ku
rutmak için çarenin, ne clıüsnti mu
amele• ne «bol numara vermekte», 
ne ele inzibatı şiddetlendiı mekte ol· 
madığını görmüş bulunuyoruz, Bina
enaleyh hadiselerin vukuundiin ınek

teı.r idarelerini ve ciğretmenleri sııçlu 

göremeyiz. 
Bu suçların tek bir hedefi vardır; 

aile yuvası. 
Her şeyden evvel taleben 'n hare 

ketini ana ve babrnın kontrol etmesi 
lazımdır. 

Eskiden babalar, mekte.p hocaları
na oğullurı i.,:in: 

- «Eti senin k~miği benim» di
yorlardı. Şomdi ise öğretmenler hesabı 
na onlara şunu söylemek lazım geliyor: 

- Çocuğunun ruhu senin, kafası 

heniın. 

Çocuklar mektebe iyi bir ruha 
sahip olarak tes!im edilmezse, ondan 
her fenalığı görmek şaşılacak bir şey 
değildir; ve bunda suçlu aslıı öğret· 

men olamaz. Çocuğu seciyelendirmek, 
ona hak ve hudut mefhumlarının 

manasını öğretmek vazifesi evvela e 
ve düşer; sonra mektebe. 

NiHAD TANGÜNER 

28 Nisan 938 

Gökyüzü kısmen bulutl<ı. H ıv1 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak 27 de 
rece. 
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- Birinci sahifeden artan - Asri Sinemada 
yardımları 

SENED 
ızla delikanlı beraber dolaş· 

a beraber gu!ı.tileıe gitm~ğe, 
ber sin<malara, ti} atrolarn gi· 
ıknıağa başladılar ... Hatta bi
lninin kollarına bile iirmeğe, 
irlerinin kulağına aşlkane söz
ısıldamağa başladılar ... Velhasıl 
a ııeln, neln yaı n rdılar.. Ne 
ar kaııştırmadılarl 
Gene böyle bir güı g• ç kızla 
canlı gezıneğe gitmişlerdi. . Bir· 
şeyler konuşmuşlar, tatlı tatlı 
t geçirmiş)Prdi. Laf Jrasında 
:alı genç kıza dönerek: 
- Anna dedi biliyor mu~un 
•una ne geldi? Biz şimdi senin· 
ltlı tatlı konuşuyoruz.. Beraber 
P tozuyoru~ .. Fakat ileride ne 
ağını bilmiyoıuz.. Malum ya ... 
ıııızda çok samimi bir münase· 
var .. Bu münasebetin icabatı o· 
k ileride belki bir çocuğumuz 
ık İhtimali de var. Binaenaleyh 
cocuğumuz olursa benden her
~i bir talepte bulunmayacağı· 
• Çocuğu bana maletmt ğe kal· 
' "Yacağınıza dair bana bir senet 
ıiz! Elimde böyle bir senet l:u 
cak olursa, o zaman sana karşı 
1 nazik, daha tatlı davranacağım. 
rusunu isterseniz ~imdi aşkımda 
bir sallantı var .. Aşk vadisinde 
nı her adımı, ceza kanununun 

l'Yen maddelerine uydurmak 
buriyetinde kalıyorum ... Bu key 
t aşkımın harareti üzerine tesir 
Yor .. Onu soğutuyor .. Mütema 
·ıı ceze kanununun muayyen bir 
ldesile ceza göreceğim. çocuk 
nafaka vereceğim korkusu çek. 

lense aşktan vazgeçmek daha 
ul bir hareket olacak ... Binaen· 
h vaziyet bu merkezdi".. Ya 
bana böyle bir senet ver; veya· 
ben bu sevdadan vazgeçmek zo · 

la kalacağını .. 
Ya kız bu seı seriye Adam akıllı , 
11ndu veyahut delikanlı parlak 
tıle kızın gözünü boyamıştı, Her 
Be .• G •nç kız münakaşayı fazlı\ 

adı. Eline lralami alarak deli· 
, 11ıın istediği vesikayı imzaladı.. 
ıka: ileride bir çocuk falan zu· 
lnda, genç kızın delikanlıya kar· 
~r~anği bir iddiada bulunrnuya · 
mealinde id. 

C.enç kız bu vesikayı imzala. 
la peraber birkaç söz söyle· 
ten de kendini alamadı: 

Doğı usu, Cledi, bu hareke· 
'e h· ıç akıl etd!remedim.. Ben 
'le k• 1 b'. 1 .k ı ımse er-e oy e vesı a ar, 

1 
e senetler vermemiştim.. Aşkı 

lrı ~~le garib safhalara dökül. 
ık· . ı çok incitiyM .. Fakat ma· 
• 

1 Sız bu kadar ısrar ettiniz, 
~llıla etm~m~zlik ed mn:diın .. 

~likanlı g .. nç kızın bu kinayeli J 
tınc aldırmadı 

-G·· . • . uzelım dedi, ben hiçle ena 

1 .ırılinı.. Etrafta ne olup ne bit.

1

1 

~'. 1 ~ekala görüyorum .. Birçok 
~ ~ın düştüğü vaziyete ben de J 

e taraftarı değilim.. Bunun 
r aşkımızın selameti namına böy 1 
ır Ves·k · 1 
• 1 ayı ımza etmiş olmanız 1 
ısabetli oldu ... 

~. eys~ la.rı uzatmıyalım. Delikan 1
1 u bır ımza ·ı .k 'f . ı e ı lı a etme<lı 1 

kız ves·· . 
ııcayı ımzaladıktan son 

Unu aldı ve ev ku d d 1 
k man anın a 1 rere ımzayı tasdik ett· d. O 

a' I ır ı. y 
.asma uygun olmıyan b· . 

!tı ne kıymeti olabiliı dil ır ım 
Neyse.. Delikanlı bu kıymetli 
1 adyı güzel ve emin bir yere 
a ı. 

;tadan tam bir buçuk yıl kadar 
anıan geçtikttn sonra iki sev 
~ bir gün süklüm büklüm h ~ki On .. 

~tı Unde durmuş eski sevdalarını 
Yorlarrlı 
~ . 
1 cııç kızın üzerinde örme beyaz 
~Osr· 

b. um vardı .. Kucağında da kü 
it 

Çocuk tutuyordu .. Sakin bir 

Yazan ......................... .. .......... .. 
' ' 
: Mihail Zoşçenko t 
L--.~~ Bir Rus hikayesi , " ., J 

sesle hakime şunları söylüyordu. 
- Evet diyordu vakıa ben ona 

hiçbir istekte 1:-ulunmıyacağıma dair 
ı,jr senet vermiştim.,. Fakat ne ya 

Lira 

5 Halıcı Ömer Limonoğlu 
4 Çukur kah veci Ali Keınalmaz 

10 Avukat lıhami 
25 Nedim Kozacıoğlu 
2 Ter7i Fikret Aydın 
1 .. Yunus Nadi 
'/. 

2 
.. Mustafa Utku 
.. Mehmet Fevzi 

palı m ki bir çocuğumuz oldu .. Şim 1 .. Necmeddin Görgün 
di ben onun da bu çocuğun baba 5 • İsmail Hakkı Görgün 
sı sıfatile çocuğa alaka göstermesi 5 • Ali Rıza Akkan 
ni istiyorum. Dünyaya gelen bu 6 Çörekçi İbrahim Dumludağ 
masum yavrucuktan yalnız ben me 2 Terzi Muzaffer Çayhan 

B 
'

. k 1 .. Naci Doğan 
sul olmam.. u mesu ıyeti i ioıizin 20 Hakkı Salih Bosna 
müştereken paylaşması lazımdır. Ba 25 
husus ben şimdi çalışmıyorum da.. 1 

Delıkanlı kızın yanında duruyor 
ve kızın bu sözlerine karşı bıyık al 
tından gülüyordu. Hakime de şu 
cevabı verdi: 

- Bu vatandaşın ne demek iste 
diğioi anlamıyorum? Ne sıfatla ve 
hangi bakla benden çocuğuna bak 
mamı i , tiyor? Mesele gayet açık .. 
Şu vesikayı, sc:nide okumak liitfun. 
da bulunur musunuz.? 

Delikanlı cakalı bir eda ile çe 
ketinin düğmelerini çözdü. Cepleri 
ni karıştırarak mahut senedi çıkar· 
dı . 

Ve gene bıyık altından giilüm 
siyerek vesikayı hakimin önüne koy 
du. 

Hakim dikkatle vesikayı gözden 
geçirdi.. imzayı "Ev kumandanı,. 
nın tasdik mührünü tetkik etti. Gü 

Yeni Otel sahibi İsmail Çorak 
5 Tüccardan Muhtar 
5 Ahmet Hidoyet tüccar 
5 Çifçi Abuzar oğlu Ahmet 

10 Milli Yasin çitçi 
3 Çifçi oteli müsteçiri Hilmi Kuşçu 

10 
5 

10 
3 

60. 
10 
25 

100 
10 

Kalekapısında benzinci Ali Şükrü 
Alsaray sineması Orhan Arık 
Elbiseci Fahri 
Kunduracı Salih İnan 
Ekmekçiler Şirketi 
Pamukçu Tahir Çifçi 
lbrahim Borduroğlu tüccar 
Çifçi Recai Tarımer 
Yıldızbar namına Niyazi 

20 Ömer Başeğmez benzinci 
10 Bakkal Ahmet pekmezci 
5 Masaracı Kamil Güven 

10 Bakkal zade Ethem 
50 Ergirler Ortaklığı pamuk 

fa brik ası 
5 Çitçi Tepeçaylaklı Mustafa 

476 
10 Müteahhit Nebi 

lümsiyerek: 150 Kasaplar Cemiyeti 
- Evet dedi vesika tamamen ,50 Maıangoz lsmail dülger 

d - d 1 200 F•brikator Salih Bosnalı ogru ur, .. 
Delikanlı kendini tutamadı sevinç 836,50 Yekun 

le atıldı: ı Umum yekQn 4t76 llra 

- Evet, evet, dedi, benim ya · 
lan söylemediğimi görüyorsunuz!. .. 
Elimde böyle bir vesika varken o· 

( Dün 500 lira ıeberruuıı karşısırıa 
Bay Nulı aci yazılmıştı . Bu !ıfılli 
Mensucat fabrikası olacaktı . ) 

nun (sabık sevgilimin) sizleri rahat -----·----------..: 
sız etmesi affedilir bir kabahat de-
ğildir. Adana Stadı inşaatı , 

bu resmi ziyaretten sonra Türkiye 
başvekili Belgrada hareket edecek; 
oranan Bükreşe gidecektir. 

Bu ziyaretlerin sadece bir pl'O· 
tokol icabı yapılmadığı gibi esasen 
bu sıralar hiç bir taraftan tahtı leh
didde bulunmıyan Ralkan antantını 

takviye etmek maksadiyle vuku bul
madığı damaliimdur. Bu ziyaretlerin 
Balkanlarda yeni bir politik hareket 
devresini açtığına şüphe olmadığın

dan bu hareketleri ciddi bir ilgi ile 
takib etmek tazımdır. Çünkü; vukuu 
beklenen hadiselerin, az veya çok, 
Balkanlilrla ilgisi vardır ve Balkanla -
rın istikbalde oynıyacakları önemli 
rol bakım ından da bunları göz önün· 
de bulundurmak gerektir. 

Bugün ortada Balkanlara verilen 
ehemmiyeti tebarüz ettiren başka 
deliller de mevcuttur • Bu ke} fiyet 
karşısında çok dikkatli olmak lazım
Satranç tahtasına bütün pionların 
dizilmelerini ve oyuna başlanma em• 
rin in, bizim muvafakatim'z alınmak· 

sızın, verilmesini beklemiyelim. Oyu
nun cereyan tarzını yakından takib 
etmek için vuku bulmak ta olan işlere 

şimdiden iştirak eylemek bizim için 
daha hayırlıdır. 

9 Mayısa intizar 

- Birinci sahifeden artan -

Yeni yapılan muracaat, lsviçre
nin bu mecburiyetten muaf tutulması 
yolundadır. 

1920 Londr• beyannamesine gö· 
re, İsviçre esasen askeri zecri ledbir
lerden muaf kılınmıştı, yeni muafiye• 
tin neticesinde de, İsviçre Milletler 
Cemiyetinin yalnız içi ima! ve insani 
aıaliyetlerine işi irak edecek tir. 

Alsaray si~~:r:· 
Ankara Tiyatrosu 

Bu akş.ım 

Sayın Adana Halkına muazzam 
bir temsil sunuyor 

; 

Bu akşam 
Misli görülmeyen aşk filmi-Aşkın , hissin en güzel romanı 

(Bekaret ) 
Oynayanlar : 
LIL DAGOVER-SABINE PE l ERS - KARL SCHNBOCK-

GERALDIN KATT 
Bekaret , Bir macera filmi değil , 16 yaşında genç 

aşkını g~sterir bir şaheserdir 
bir kız ile annesinin 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

Ayrıca: En dünya haberleri • yen1 

Localarınızı telefonla isteyiniz 
Telefon ASRI 250 

9198 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA İŞÇEN 
7967 163 Belediye karşısında 

.--~----~~~----~--~~-------~--~--------! 
1 

!=----------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hakim bir daha gülümsedi. 
-Evet oğlum dedi vesika haki 

katen doğrudur. Ortada hiç bir su 
çu olmayan masum bir çocuk var 
Ve kanun herkesten evvel çocuktan . 
yanadır. Binaenaleyh senin gihi 
böyle hinoğlu hin. böyle hergele 
bir babad•n olduğu için çocuğun 

mcsul olı:ıası eziyet çekmesi revayi 
hak mıdır? Bu itibarla ve bu bakım 
dan sizin vesikanızın bizce hiçbir 
kıymeti yoktur .. Ben hatıra olarak 
saklamanız için size bu vesikayı ge 

- Birinci sahifeden artan- l Bir kavuk devrildi 1 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Koltuklar numaralıdır 

Telefon 212 
9197 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

1 

1 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/ l 936 

Neşri tarihi: 29 '11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değ-iştirilenl inci madde: 

Dünden Artan -
ri veriyorum. 

Açıkgöz delikanlı işte altı aydan 
beridir, nıahkeme kararile çocuğa 

tıkır tıkır nafaka vfrnektedir. 

gesi ilk iş olarak spor sahalarını 
intizama sokmaya karar vermiş ve 
Ankara ~tadyomu pıaolarını yapan 
mimar ve mühendis Viyoli Viyoleti 
ye yaptırmıştır. Ankara stadyomunu 
yapan bu ,...ülıendisin Adana sıad 
yomu için yaptığı planlar; Türk spor 
kurumu genel merkezine tasdıka 
gönderilmiş ve ufak defek tadilat 
da merkezce yapılarak tasdik edil 
miş ve türk spor kurumu Seyhan 
bölgesine gelmiştir. Yapılan keşifle 
ı e göre futbol sabası koşu pisti 
kanalizasyon ile seyircileri spor sa 
hasından tamamen ayıran 4 mili 
metre aralıklı çelik tel kafes ve 
ttferrüatı (18873) liıa tutmaktadır 

Yapılan ·şaıtnamelere gö•e İnşaat 
cumhuriyet bayramından eve! bitiri · 
lecektir. Tahminlere göre stalyomun 
açılış töreni cumhuriyet bayramında 1 

yapılabilecektir. 1 

( 776 ) lira bedeli keşifli Ada-
na meı kez inkılap ilkokulu binasının 'ı Yoklama heyetile 
tamiratı 4 Mayıs 938 çarşamba gü· vali ve kaymakam 
nü saat on birde Vılayet Daimi En · !arın vazifeleri 
cümeninde ihale edilmek üzere açık 

Madde 11 - Yoklamalar, mes'ul bir kol ba· 
şının idaresi altında en az üç kişilik kollar marifeti· 

le yapılır. Bu kollar her yıl nisanın üçüncü haftası so 
nuna kadar mahallin en büyük mülkiye memurunun 
reisliğinde en büyük maliye memurile vilayetlerde 
varidat memuru ve jandarma kumandanından müte· 
şekki! olarak toplanac,ak heyet civar vilayet ve 
kazalarla da muhabere ederek yoklama mıntakala· 

rını ve civar vilayet ve kaza kollarile buluşma ma. 
hal ve nizamlarını tayin eder. 

Güzel ve büyük bir film görmek 
İ • teyenler 

BU AKŞAM 

Ta. n sineması 
na muhakkak gidiniz ve gösteril· 
meğe başlanacak olan umumi har
bin en faal ve en korkunç şahsiye 
ti ve Matmazel Doktor ismi altın· 
da yaptığı casusluklarla efkarı 
umumiyeyi heyecan içerisinde bt 
rakan meşhur Alman Kadın Ca· 

susun hayatına aid yapılmış 

Casus Kadın 
[ Matmazel Doktor ] 

Şahaser ini görünüz. Hayatınızda 
hiçbirzaman unutamıyacağınız 

bir film olarak kalacaktır. 
Yaratanlar: 

P(ER BLANCHAR ve Dita Parlo 

Cumartesi 2.30 da 

Tarzan CASUS KADIN 
9199 

eksiltmeye konulmuştur. lsteklileı in 
ihale gün ve saatında yüzde yedi 
buçuk teminat akçası makbuzlarile 
birlikt~ Vilayet Daimi Encümeninde 1 
hazır bulunmaları , keşif ve şa rtna · 
mesini görmek için de her gün Kül-
tür dairesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 9140 16- 20 - 24- 29 

C. H. P. İl yön kurul 
Başkanlığından: 

Kiraya verilecek parti akarları: 

Tkaret odasının bulunduğu bina (Yıldız gazinosunun üotü) Yeni ecza 
neye 1,:itişik 17 ve 15 No. lu dükkanlar. 

Okuma odasına bilişik 9 Ne. lu dükkan. 
33. Numaralı hazır elbiseci dükkanı. 

35. " ,, " " 
37. " ,, " ,, 
39·1. • Köşe başındaki dükkan. 
Parti emlakind~n yukarı •:la yazılı akaı lar açık artırma ile kiraya 

verilecek ve kati ihalesi 10 Mayıs 938 Salı günü saat (17) de parti bina· 
sında yapılacaktır. isteklilerin her gün saat (16) dan sonra partiye uğra
yarak tekliflerini yapmaları ve ihale tarihi olan 10 Mayıs 938 Salı günü 
saat (17) de parti binasına gelmeleri ilan olunur 

22-29· 7 9164 

1 
1 

1 

Yoklama 
icrası 

sureti 

Vali ve kaymakamlar, geçit yerlerini tuttur
mak v<! yoklamada inzibatı temin etmek suretile 
yoklama kollarının vazifesini kolaylaştıracak her 
türlü tedbirleri almakla mükellef ve mes'uldürler. 
Bu işler en son nisanın yirmi ikisine kadar lbitirilir 

Madde 12 - Yoklama kolları; nııntakaları da
hilinde hayvanların bulundukları mahalle ıle ahır, 

mandıra, ağıl gibi yeı !eri, geçit ve meraları yoklıyarak 
kayıd defterinde yazılı miktarlara ve sahihlerinin el· 
!erindeki kayıd ilınühabtrleri muhteviyatına muta
bık çıkarsa keyfiyef yoklama memurları tarafından 
ilmühabere işaret ve imzalar ile tasdik olunur. Muh. 
tar ve ihtiyar meclisleri yoklama kollarına vazifele· 
rini kolaylaştıracak yardımı yapmakla mükellef· 
ti ler • 

ikinci maddenin (c) ve (d) fıkr~larında yazılı 
hayvanlara aid vergi karnelNile makbuzlarının ve 
damızlık vesikalarının . yoklamada kayıd defteri ile 
mutabakatı tetkik olunur. .Seyyar nakliyecilerden 
yoklama esnasında hazır bulunmıyanların vergı 

(Sonu Var) 8303 
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Adana Belediye Riyasetinden : 

T. C. K A R A R 7121938 

ADANA BELEDiYESi Oı: 83160 metre murabbaı 
D. Encümen tarlamn iıtimliki H: 

No: 206 

Memleketimizin zirai ve smai bir muhit olması aebebile hariçten ge. 
len halkın bannmasa için ne ııbhi ve ne de fenni mesken bulunmıdıtı gi· ' 
bi yerli halka bile mevcut meskenlerin kifi gelmediği ve şehrin de Şi. 
male doğru inkişaf etmekte olduğu görüldütünden ucuz Belediye evleri 
inşa edilerek mesken buhranının önüne geçmek maksadile Asfalt cadde 
üzerinde Fransızlara ait oldutu anlaşılan iki kıtada 64170 metre murab. 
baı, ayni mevkide Ali oğlu Aliye ait 15310 metre murabbaı ve Suriye 
tabaasından Antasyas kızı Katibeye ait 3860 metre murabbaı İci ceman 
yekun 83160 metre murabbaı tarlanın Belediye Kanununun 15 inci mad· 
desinin 68 inci fıkra~ma tevfıkın istimlikini isteyrn F rn Müdürlüğünün 
31111938 tarih ve 245 sayıla yazısı okundu : 

Ucuz 11hhi ve fenni Belediye evleri iuş~ edilince hariçten gelen hal· 
km barmabilcceği ve bu suretle şehirdeki mesken buhranmın önüne geçe· 
bilecf~İ anlaşılmakla n ezkiir evinin inşası maksadile mrsahaları hudut. 
lan bağlı haritada gösterilen Fransıılara,Ali oğlu Aliye ve Suriye tabaa· 
ımdan Antasya:s kızı Katibeye ait ceman yekun 83160 met ~e murabbaı 
tarlanın Belediyeler istimlak Kanununun birinci maddesine tevfikan lü. 
zumu istimlakine ve keyfiyeti istimlakin umumi menfaatlara uygun bu 
lundutunun tasdiki zımnında Seyhan Valiliğine arzına sözbirliğile karar 
verildi . 

Belediye Encümeninin yukaı dalci karannda mevzu bahsolan istimlakin 
umumi menf aatlara uygun olduğuna karar verildi : 2512/938 

Mühür 
Aslı gibidir Styhan Valiliti 

N. 
Vedat Güçlü 

T. C. 
ADANA 2. NCl NOTERi 

ASIM AKTOK 

Umumi No: 1661 
Hususi No: 94 

T. H. Baysal 

Türksözü) 
• 

Sin ger Sin ger 

Ucuz sağlam zarif 

Almanyanın maruf fab
rikaları mamulatından 

SiNGER 
bisikletlerimiz gelmiştir . 

Bebekler için 

açık ve kapalı arabaları
mız her zaman bulunur . 

Singer 

Satış deposu : Hükumet 
•e 

caddesinde o ıiı e r 
Başeğmez ticarethanesidir. 

Telefon: 168 telgraf adresi: Başeğmez 
4 9170 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Düf)yanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır • 

1 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Raza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret· 
nane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 15 

Asfalt cadde bitişiğinde bulunun tapuda Presyüperyör Anderya na· 
mına mukayyet bulunan ve mumailı:yhin tahtı ta sarrufund :1 olan (64 l 70) 
metre murabbaı vüs'atindeki tarlanın , Belediyece istimlakine karar ve
rilmiş ve beher metre murabbaına dört kuru ş k ı ym~t h '<d ir ed ilmiş ve 
mumaileyhin vuku vefatı'la mebni varislerinin i 'ıii mleri ve mahalli ikam ... t · 
leri meçhul bulunmuş olmakla Hukuk Usul Muhaktmeleı i kanununa tev· 
fikan keyfiyetin sayın gazetenizde ilanı suretile tebliğat icrasına lüzum 
gösterilmiş olduğundan bu baptaki Encümen karar suretile merbutu ha. 
rita bath olarak gönderilmiştir. Kararın ve haritanın küçültülerek işbu 
teskere ile birlikte aynen neşir ve ilanı ve ücretinin Belediye dairesinden 
almma11 ve ilinab vak11yı muhtevi iki nushanm dairemize gönderilmesi 

1 
Vilayet Daimi Eencüme- Halkevi Başkanlığından 

difetindeyim, saypr. 20 Nisan 1938 
Adana 2 inci Noteri 

ASIM 

c _J 
~ 

fr,UJ 5ı l T. l'e r s.:.:per-•J D"f- fln r:/ı :c 

IS'.i"O I ~ 

l ,, 
...._ ______ ----

Belediyece istimlak edilecek arsaların haritası 

Fransız T. Pör Süperiyör Andria 

Ali otlu Ali 

Fransız T. Per Süperiyör Andria 

Suriye T. Antanyas kazı Katibe 

Yekun . 
M. 1 --3000 

33720.00 

15310.00 

30450.00 

3680.00 

83160.00 

9192 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted 1 r. 

niuden: 

1 - Yapılacak iş: Adana · Ko· 
zan yolunun 3-t"OOO 5 + 000 arasın· 
daki (2000) metr~lik kısmın şosasile 
iki menfu inşası (24302) lira (98) 
kuruşla kapalı zarf usuliylc eksiltme 
ye konulmuştur. 

2 - istekliler bu işe ait keşif 
evrakmı görmek üzrre Nafıa daire 
sine müracaat edebilirleor. 

3- Eksiltme 18/5/938 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 11 de 
Vilayet Daimi Enci.meninde yapıla 
caktar. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1822) lira 72 kuruş muvAkkat te· 
minat verilmesi ve bu işi yapabile 
ceğine dair N::ıfia vekaletinden ve· 
rilmiş vesikayı ibraz etmesi lazımdır. 

lstiyenler teklif mektuplarını 3 
üncü maddede yazılı saattan bir sa· 
at evveline kadar Vilayet Daimi En 
cümen reislitine makbuz muk.;bi· 
linde verilmesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek teklifle
rin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilm"z. 

9193 

88 Li,.aya 

7 Lambalı 

a o 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
Beb,.kli kilise sokak No 11 A 

30 - Nisan-938 Cumartesi günü 
saat (20,30) da Halk şairlerinden 
(K~racaoğlan) için evimizde bir ge· 
ce yapılacak ve bu geceye ait giriş 
kartları Halkevindcn verilecektir. 

9194 

Kızılay cemiyetinden 
Cemiyetimiz tahsildarı Bay Ham· 

za Kar vazifosinden istifa etmiş ol· 
duğu malum olmak üzere ilan olu 
rıur. 9 ,95 

1 ÇOCUK HASTALl.\LARI 

M0TEHASSl81 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul aaallerı : Her gUn 1 

~ 15 - 18 

... ................ ... 
Devlet Demir Yolları 
Adana İşletmesinden: 

1 Mayıs 938 Taıihinden itiba· 
ren Mersinde ldaremizP. aid iskele· 

1.'cn ge ; irilecrk Tuz, Kerestf', Çimen • 
to, heı nevi işlenmiş ve işlenmemiş 
demirler, hrr nevi maden kömürle· 
ri, Maden cevhrrlrri ve ZAhireler 
dt n beher yüz kilo ve kesrindrn 
hir kuru~; ve diğ" emtia ve eşya· 

r.ın Keza yüz kilo ve kasrindcn 
iki kuruş hayvan başına büyükler 
den lıeş kuruş, orta boylardan üç 
kuı uş, kü;ü'dc rdtrı bir kuruş; adi 
yük ve binek arabalaıının behe
rinden 20 ·uruş, otomobil ve cliğer 

motoı lu va!>ılalann beherınden yüz 
kuru ş i~kele iicreti alınacaktır . 

9
1
46 9 Vi rıç iicretl eı i dr muamele ba· 

_ _.. ________ _ ____ , şına iiç yüz kıııu~hn azolmanu•k şa 

Kızıl ay cemiyetinden 

Münhal bulunan cemiyetimiz tah 
s"ldarlığına talip ol\fllann cemiye 
timize müracaat etm~ri ilan olu· 
nur. 

9196 

tile ton başına behn pa rçasının a 
ğırlığ ı bin beş yüz kiloya kadar o 
larılardan yirmi kuruş, bin beş yüz. 
den üç bine kadar altmış kuruş, üç 
binden fazla olanlardan üç yüz ku· 
ruş olmak üzere değiştirilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonları. 

mıza müracaatedilmelidir, 9191 

29 Nisan 

,-----------------------------------------
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle;.tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarmızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cil d, ırrkli vf 

bir kapak bölged 
cak Türksözünde 
pıhr. 

Re~mi eurak, CI 

veller, defterler, çel 
karneler, kağıt, s 
kartvizit ve biludl 
tab işleriniz, en • 
bir zamanda en pı 

bir şekilde en zarif 
rufatla Tür:Csözünde 
pılır . 

Tür~sözü matl7 
sı •Türksözünden,. 

ka her boyda gazi 
mecmua, tabeder. 

----------------------------------------
Yo 

--------------·----,--------------------------------
1
CÜ 
~a 
do 

1bu 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

Nasıl mı 

Kayadelen 
•ras 
ler 
iid 
ile 

Sularını içmekle 
~Crj 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ckiletinin 672 numarih raporu 
~~e 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak il Kal"< iyet : ( 100 sm3 suya sarfol una n N 

mikdarı ) 0.2 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhu 

litrede 0.40 
Sülf at ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 

Tadı : Latif 
: Mutedil Teamül 

Amonyak ,, Yok 
ennin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itib~ 

istasyona kadar içi kalayh kalvanizli ~o~ula~I~ i_çi mer~cr d~şeli beli~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da butun Fızıl<t ve K_ımy~vı cvs~fı~ı 1 hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmed"n hususı Kımyagerımıı 
Adana Sıhhat Bakanlağının tayin etti~i Sıl>hiye Memuru huıurlarmda~ 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra d. 
rralmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafın-lan mühürlenerek şehrı 
gelmektedir . 

, Kayadelen Gazozları 
Kayadelrn Gazozlan da K ayad•l•n Suları gibi berrak , sıhhi, 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarım tercjh ediniz . 
9167 

K6m0r sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker lic e! ethanesine gideıek zarif, sağlam, u 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini _ edineceğiniz mald 
sayesinde mutfağınızın ekonomi 

te ıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en 

Alacağınız a iZ a kömüı üde Ali Rıza K 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k .. müru·· kullanmakla hem milli bir cevherin .. 
O lakini arttırmış ve hem de m 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahküm 

Maden kömürünü mutfa~ınızda bir kere tecrübe 

Ucuz - T emiz-Kuvvetl 
8879 79 

Umumi neşriyat müdiiri 

Macid G üçliİ · 
Adana Türböıü mat.,_,-

s 


