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ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 

MEMLEKET HASTAHANESİNDEKİ HADİSE 

lnglllz deniz kuvvetletlnden bir kaç parça 

Silahlanma konferansına doğru 
iki yeni proje 

Vaşington , 15 {Radyo) - Nevyork Taymis gazetesinin yazdığına 
göre, dünya silahlanma konferansının açılması için Bay Ruzvelte tek· 
lifler yapılmaktadır. Fakat Ruzveltin böyle bir teşebbüse geçmeği ka
bul edemiyeceği de söylenmektedir. 

Ayan azasından iki kişi bu hususta iki tip kanun layihasını meclise 
arzetmişlerdir . Bu projeler dünya silahlanması için son bir teşebbüs 
mahiyetindedir. 

Almanya - Avusturya 
arasındaki konuşma 
Şuşnig, Mussoliye müracat 
ederek tavassutunu istedi 

Hitler, nutkundan evvel Avustur
yadan kati cevap bekliyor 

Rerlin : 15 (Radyo) - Alınan 
malumata göre, Hitlnin teklifleri üze
rine Bay Şuşnig eski ricalle temaslara 
geçmiştir. 

Hitler, 20 şubat nutkundan evvel 
Arn,turyadan katı bir cevap istemek· 
tedir. 

Şuşnig Mussoliniye müracaat ede
rek tavassut istemiştir. Fakat bu ta
labe, 0dçe tarafından henüz bir ce. 
vap verilmemiştir. 

Roma : 15 (Radyo) - lPolonya, 
Romanya, İJalya, Macari~tan müşterek 
mesaileri hakkında gazeteler muhtelif 
tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

Bu hususta kont ciano da yakın
da Varşovaya giderek siyasi ricalle 
temaslarda bulunacaktır. Bu seyaha
tm uzaması ve Almanya - Avustur· 
ya meseleleri ile de alakalı bulunma· 
sı muhtemeldir. 

Arap particilerinnin 
ihtilafı hal edilemedi 

Bir kaç Arap gazetecisi 
Antakyada tevkif edildi 

Şam: 15 (Türksökü muhabirinden) 
Antakyada ittihadı vatanicilerle Us
becilerin kavgaları hala durmadı. Bu 
münasebetle Liızkiye muhafızı İhsan 
Gabbare Nebih ve Adil Arslan An· 
takyaya ~eçm'ış'c .k. . . 
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sını oulmak ısıemişlersede buna mu. 
vaf!ak . olamamış.lardır. Bu teşebbüsler 
temamıle n e t .. ı ~ c s i z kalmıştır. 
Geçen pazar gunu Usebecilerle itti-
hadı vataniciler arasında vuku bulan ha 
dise dolayısile çıkardığı bir ilaveden 
dolayı Elurube gazetesi biıiımüddet 
kapatılmıştır gazetenin sahibi ve mü. 
dürü Süphi ile memurlardan Cebir 
emel bJ nc)riyattan dol ayı tevkıf e
dilmiştir. Bu gazetenin idarehanesin• 
dede polisler araştırmalar yapmıştır. 

TUrklye - Suriye hudut ko• 
rnısyonu. 

Buradaki gazetelerin yazdığına 

gere Türkiye - Suriye hudut komisyo
nu bu günlerde Araz'da toplanarak 
hududa müteallik işler üzerinde görü

şecektir. 
Komiser Martelin vazifesi 

Genebura gazetelerinin yazdığına 
göre, Suriye Ali komiseri Martel te·7 
k~üde sevk olunacaktır. 

Habeşistanda 
isyan çıktı 

Londra : 15 (Radyo) - Haı..e 
şistanın bazı mıntıkalannda isyanlar 
çıktığı ve Ad:sababadan kıtaat gön 

derildiği Adenden bildirilmektedir. 

Edenin beyanatı 

Gönüllüler tamamen geri 
alındıktan sonra muharip 

hakları tanınacak 

Londra : 15 (Radyo) - lngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Eden, Avam 
kamarasında şu beyanatta bu!un 
muştur : 

" ispanya meseleleri hakkında 
bir karar sureti hıııırlanarak dev· 

!etlere arzedildiiini biliyQrsunuz, ls
panyollar tarafından verilen cevap 
ta malümdur .. lspaı1yaya gönderi· 
lece!.- komisyonlar için teşkilat sis
temi vesair işler üzerinde bir anlaş 

ma hasıl olJuğunu kuv .etle zanne 
derim. Gönüllüler tamamile geri 
alındıktan sonra muharip haklarının 
tanınacağına da şüphe yoktur. " 

Tekirdağlı Litvan-
• ya şampıyonunu 

dün yendi 

Parla : 15 (Radyo) - TUrkl
ye alır alklet profeayonellerln
den Teklrdallı ilk gUreelnl bu
gUn kalabalık :bır seyirci kUt. 
ıesl önUnde Lltvanya •amplyo. 
nu Tasman ile yaptı. 

Teklrdallıı yUz kilo sıkletln· 
deki Lltvanya L,amplyonu Tas
manı on dört dakikada mallup 
etti ve çok alkı,ıandı. 

Halk, TUrk ~pehllvanına bU
yUk tezahurat yapmı,hr. 

Ajansın bir tekzibi 

Ankara : 15 [ Telefonla ] -
Bazı ecnebi matbuatında 1 ür· 

kiye - lran ve Irak arasında lstan
bulda Antı Komintern mücadele 
için bir müzakere cereyan etmekte 
olduğu hakkında bir haber intişar 

etmiştir. 
Bu haberin asıl ve esastan ta· 

mamen iri olduğunu beyana, Ana· 

dolu ajansı memur edilmi~tir. 

lngiliz - Portekiz 
ittifakı dedikodisi 

Londra : 15 (Radyc) - lngiliz 
Portekiz ittifakı, matbuatta bir 

takım dedikoduhra yol açmıştır. Bü

tün Londra gazeteleri biribirine zıt 

tefJirl:rd: bJ!uı nı'<:tadırlar. 

•• 
Olmüş diye ezarlığa 
gönderilen kadın dirildi ! 
f ~~ RESMİ TEBLİG ~-
yeni Adana ve / 
Haber gazetesi f 
Vekiller Heyetince 
üç gün kapatıldı 

Ankara : 15 ( Telefon
la ) - Kom.fU devletlerle 
dostlulu rencide edecek 
ve efklrı umumlyeyl bu. 
!andıracak ••kilde yelen 
yanlı, nefrlyat yaptıkla. 
rından dolayı Adana . 
da çıkan " Yeni Adana ., 
ve letanbulda çıkan •• Ha
ber ,, gazetelerl Uç gUn 

l 
müddetle Vekiller Heyetin· 
ce kapatılmıftır. Anadolu 
•Janaı bu hueuatakl resmi 
tebllll bu gUn ne,rettl. 

İktisad Vekili 
İzmirde tedkiklerde 

Bay Şakir Keseblr 

lzmir : 15 [ Hususi J - lktisad 
Vekili Bay Şakir Kesebir şehrimiz · 
de bulunmaktadır. 

Şakir Kesebir bu sabah Ziraat 
enstitüsünü ve zirai müesseseleri zi 
yaret etmiş ve öğleden sonra ihra
catçıların bir toplantısında buluna· 
rak temaslar yapmıştır. 

İngilizlerin Singapurdaki 
üssü törenle açıldı 

Londra : 15 (Radyo) - lngi
lizlerin Uzak Şark deniz üssünde 
Singapurda inşa ettikleri büyük ge· 
miler ve üç Amerikan gemisinin iş 
tirakile törenle açılmıştır 

Tarihte ilk defa olarak lngilte
re Süveyşin şarkında zırhlılarını do. 
ka çekebilecektir. 

Tali adc.mi müdahale ko
mitesi içtimaının tehiri 

Londra : 15 (Radyo) - Tali 
ademi müdahale komitesi içtimaı 
gelecek hafta sonuna kadar tehir 
edilmiştir. 

içeride 

Mabetlerin esrarı 

* 
Sosyal ve kültürel bak·m

dan Çin-Japon 

* 

Müddeiumumilik ve sıhhat müfettiş
liği derhal işe vaziyet etti ! 

Mesuller hakkında adli ve idari 
tahkikat yapılıyor! 

Bayramın ikinci günü akşamı şeh
rimizde hayret uyandırıcı bir hadise 
olmuştur: Memleket hastahanesinden 
ölü diye mezarlığa sevkedilen Cemile 
adında bir kadın, mezarlıkta ölü 
yıkayıcı kadın tarafından yıkanmak 
üzere iken dirilmiş. 

Hadise etrafında uzun boylu tah
kikata giriştik. Aldığımız malGmatı 
aşağıya sıralıyoruz: 

Hasta kim? 
Dirilen ölü, bir haftadır hastaha

nede tedavi edilmekte olan otuz beş 
kırk yaşlarında Cemile isminde bir 
kadındır. 

Tedevl safahatı 

Doktoıların anlattığına göre, Ce
mile dizanteriden muztariptir. Hasta, 
bayramın üçüncü günü biraz ağırlaşı
yor; o gün hastahanede nöbetçi bu

lunan doktor Kemal Arıksoy, Cemi
leye bir morfin yapıyor. Ve bu su
retle hasta derin bir uykuya dalıyor. 
Ertesi sabah hasla morfinin tesiri ile"' .. 
derin uyku halinde bulunuyor. Bu va
ziyeti gören hastabakıcılardan Sıdıka, 
hemşireye malümat veriyor. Biraz 
sonra hemşire geliyo~ ve Cemilenin 
öldüğüne hükmediyor. 

Hemşire, bu hadiseyi nöbetçi dok. 
tora haber vermeden, servis şefi 
doktor Ürfiye bildiriyor ve sabahle
yin tabela da buna göre tanzim edi
liyor. O s.rada Cemile, hastahanenin 
önünde duran ölü otomobiline konu
luyor ve doğruca metarlıt• sevkedi 
liyor. 

ÖIU dlrlllyorl 
Ölü otomobili mezarlığın önünde 

duruyor ve ölü Cemile otomobilden 
gasl taşının üzerine konuyor, fakat 

tam yıkan11cağı sırada cesette hayat 
emmareleri görülüyor? Ölünün göz
lerinde hayret ifadeleri müşahede 
ediliyor. iş artık anlaşılıyor ve bunun 
üzerine Cemile derhal hastahaneye 
iade ediliyor ve hastanın ölmediği 
hastahanede hayretle görülüyor. 

Tedavi bafında ı 

Bu vaziyet karşısında doktorlar 
derhal harekete geçiyorlar ve has
taya evvelce vurulan morfinin zıddı 
olan ayıltıcı morfin yapılıyor, hasta, 
muhtelif vasıtalarla tedaviye baş· 
!anıyor. Fakat hasta o gece ölüyor. 

Adliye ı, ba,ınde 1 

Vakayı haber alan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliği derhal işe el 

koyuyor.Ve Müddei Umumi Muavini 
Bay Şeref Gökmen tahkikata baş. 
lıyor. 

1 - Hasta niçin öldü ? 
2 - Ölmemiş bir hasta nıçın 

mezarlığa sevkedildi ? 
3- Hastaya nasıl bir ilaç ve-

rildi ? 
4- Nöbetçiler kimdi ? 
5- Mesuller kimdir ? 
6- Acaba hastanın son ha 

kiki ölümüne ihtimamsızlık ve ge
çirdiği bu safahat mı sebep oldu ? 

7 - Doktor rapor vermeden 
hasta nasıl ölmüş diye mezarlığa 
sevkedildi ? 

Müddei Umumilik bütün bu su. 
allerin cevabını alabilmek için tah. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Dünya konferansı 
mesaisini bitirdi 

Japonya ya 
Petrola 

artık kredi açılmıyacak 
ambargo konacaktır 

Japonlar bir Fransız vapurunu 
dün sabah tevkif ettiler 

Londra : 15 ( Radyo ) - Çine yardım etmek ve Japonyaya 
boykota) yepmak için Londrada toplanan dUnya konteraneı , 
meaalalnl bltlrml• ve sulhu tehlikeye koyan Japon tecavUz
larlnl takbih eder bir karar suretini lttlfakla kabul etmı, ve 

bir tekım kararlar almı,tır • l 
Bu kararlar araeında Japon- H 
yaya her turlu kredi açılma- ollanda - İtalya diplo-
sın• nihayet verllmeal , Çine masi münasebetleri 
kredi açılmosına başlanması , Japon
yaya gidecek petrola anbargo kon
ması vardır. 

Şanghay : 15 ( Radyo )- Gelen 
haberlere göre , bir Fransız vapuru 
bu sabah Japon'ar tarafından tevkif 
edilmiştir. Vapurda bir zabit, bir ta
lebe ve bir de levazım memuru bu· 
lunmaktadır . 

Vapurun tevkif edilmesine se· 
bep: Bu üç kişinin memnu mıntıkada 

Labey : 15 (Radyo) - Hollan
da - ltalya ile diploması münase· 
batını tanzim için teşebbüse geçe
cektir. 

Riyadojeneyroda bütün 
teşkilat lağvedildi 

Avrupada Karnavallar rotograı almalarıdır. •••••••••••••I Japonlar bu üç kişinin karaya 
çıkarılmasını talep etmektedirler, 

Riyadojeneyro : 15 (Radyo) 
Buradaki bütün siyasi ve gençlık 
teşkilatı, hükümetin bir em!rn111: 

sile kapatılmıştır. 
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Pierre Vo\ff'den 
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Kadın - Zavallı kccacığ m .• Bu hal ne ? Ne oldu sana ? Elbise· 
rın toz. toprak içınde, yakan yırtılmış, şapkan ezilmiş. Otur, otur .. 

Erkek - Ayiı ı 

Kadın Yavaşça şekerim ! Bır tarafın da k rık falan yok ya ? 
Hayır ray• ' Konuş 1 Rahat et b,•az. Yarabbı ! Her akşam saat ye. 
dide yeme!je geld ğin 1alda saati ı dok ız olduğunu görünce deli ola
caktım ... 

Erkek - Bıraz su. 
Kadın - Derhal güzel m .. Yavaşça iç yudum, yuduın . 
Erkel< - Ne yı yüreklisir karıcığım. 

Kadın - Ş:ll'dı kendini bır.ız daha i} ı hissediyorsun değıl mi ? 
Erkek - Zannederir.! .. 
Kadın - Anlat şill'di, ne oldu, ba~ına neler geldi ? Zavallı koca· 

cıgım 1 

Erkek çarş . dan geç yord~m . Al(I mdan, gidip epeyce zamandanberi 
istediğ n bülbülü satın almak geldi .. Görüyorsun ya bulbDlünü ? 

Kadın - Canım kocacı{jım, h 'l ben -ı yuümdeıı 1 

Erkek - Neş'e ile. elimde kafes caddey; geçiyordum. 
Kadın - Ne gUzel ka'es ı 

Erkek - Tam bı.. sırada son slır'atle. gelen bit otomobil önüme çık· 
tı. Ancak kafesle beraber yere yuvar'andığ11111 bilıyorum ... 

Kadın Aman yarabbı ! 
Erkek - Hele ki. yalnız otomobilın çamurl•ıgu çarptı. Kazadan son

ra benı bir eczareye gııtürmüşle• Elımı, yü1umü temızlemi ler. biraz da 
Kordial verl"!'şler. O zaman biraz kendime gelebi 1dim, lhtıyar bir kadın 
kafesi arkamdan oraya getirınış 

Kadın - Bana bak bana! 
Erkek - Ne var? 
Kadın - l}i bak, iyi' alçak mendebur. rezil herıf. yalar.cı, kepaze 

senı .. beıı burada meraktan ölüden, kim bilir hangi şırfıntı kadının ya
nında mestanellk yapıyordun .• 

Erkek - Allah a ilah ben mı ? 
Kadın Ser ya, ben mi? gözlerinı iyi açta bnk! bülbülünün çana· 

ğındaki su bile yerinde duruyor,. 

Sosyal ve kültürel bakımdan 

ÇiNLi -JAPON 
Çinli gözü ile Japonlar 

Japonlar kiiltürlerini Çinden, müesseselerini 
Avrupadan kopye etmişlerdir 

Japon •• goz ile Çinliler 
Cehalet Çinlileri 

iki mill .!t 
beyaz ırka esir 
elele ve;·ecek 

kılmıştır. Halbuki 
olursa ! . 

M eşhur Amerikalı gaze· 
leci Knukrrboker Çin 
- Japon harp cephe-

sinden gazetesine gör.dndiği Lir rö 'ı 
portajda şunlaıı yazıyor: 

"Japcn donanması Singapurun ı 
şarkırıa dQşen bütün denizleri kont 
rol ediyor, Şanghaydan Kobeye doğj 
ru Fransızların Jan Labord vapuriyle. 
seyahat ediyarduk, 150 den ıazla j 
Japon harp gemisinin ve diğer va· 
purlaıın dolaştığı~ı gördük. 

diger devletler Japonların buralarda 
polis muhafaza vazifesi,ıi gördük. 
!erini itiraf ediyor!< r. 

Fransız vapurile hareket eder 
ken, Franşız r.abitleri bize fotograf 
makinelerimizi kulalnmamamızı söy
lediler. Bundan başka vapurun insan 
gözüne görünen yerlerinr. iizerle 
rinde müstahkem ı vkilerde resim 
almak vt> dürbün ile sahillere bak-

·- Gerısi üçüncü s;.hıfede-

Şehirde bayram 
nasıl geçti? 

Şehrimizde kurban bayramı, gü. 
neşli, ılık bir hava içinde geçti. 

Geçen bayrdmda da olduğu 
gibi, çocukların eğlenmesi için bay 
ram yeri, şehir stadı arkasındaki 
sahada kurulmuştu. 

Havanın gayet ılık geçme•İ do· 
layısile bayram çok neş'eli olmuş

tur. Bayram yeri asfalt, demir köp 
rü civarı ve stad arkasındaki yeni 
yol çok kalabalık olmuştur. 

Şelıiıdtki sinemalar bayramın 

dört gününde de dolgun pı o gram 
lar tatbik etmiş lerdir. 

Tayyare piyangosu 

Şehrimizden kimler 
kazandı? 

Tayyare piyangosunun 11 şubat 
938 krşi desinde 36472 numaralı 
bilete isabet eden 15000 liralık ik
ramiyeyi şehıimiz kundura lıoyacı. 
larıiıdanMustafa alacaktır. 4247 nu. 
maralı bilete isabet eden 10,000 
liralık ikramiyeyi de yine şehıimiz
den seyis Eşref •lacaktır. Bu iki 
biletin sahibi de şehrimizde bulun
maktadır. 

Karadonlar 
kazalarda da 
giyilmiyecek 
Vılayet Umumi Meclisinin üç 

yıl evvel verdiği bir kararla şehri· 
mizde karadon giyilmesi yasak edil· 
mişti. Umumi Mecli ;İn dün ittihaz 
ettiği diğer bir kararla bu vaziyet 
kazalHa da teşmil dilmiştir. Bi
naenaleyh bundan böyle kazalarda 
da karadıın giyilmesi yasak edil
miştir, 

ıs Şubat 938 

Gök yüzii açık, güneşli. Hava 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak kölgede 
18 santigrad der~ce. 

Tütün Ücreti 
beyiyeleri arttı 

ln11isarlar idaresi şehir ve kasa· 
ba bayilerine şimdiye kadar tütün 
satışlarından yüzde beş beyiye üc. 
reti vermekte idi. 

Dün inhisarlar umum müdürlü· 
ğünden şehrimiz inhisarlar başmü

durlüğüne gelen bir tamimde bu 
nisbetin yüzde altıya iblağ edildiği 

bildirilmektedir. 
inhisarlar idaresi bayilerin şevk 

ve gayretini artırmak maksadı ile 
beyiye ücrtlini aıttıımış bulunmak· 
tadır . 

Bir tren faciası! 
Bir amele öldü 

Evvelki gün Osmaniye. Mamure 
arasında Hr tren kazası olmuş ve 
bir amele ölmüştür. Hadise etrafın

da aldığımız malumata göre, o gece 
amele dolu bir terezin mamureye 
doğru gitmekte iken arkadan gelen 

tr'" terezine çırpmış ve amele · 
ler den birisi çiğnenmiş, diğer
leri hattın dışına düştüklerinden 
kurtulmuşlardır. Kazaya seb,•p: 

Terezindeki amelelerin fener yak· 
maması ve hareketlerini istasyo
na bildirmemiş olmalarıdır. 

İki yerde kaçak 
rakı imalataneleri 
meydana çıkarıldı 

Adananın Havutlu bucağı kö· 
yünde eski muhtar Süleyınanın hah 
çrsinde müstecir Ahmed oğlu Yu. 

suf ve diğer arkadaşları bekçi Ha
san ile Recebin kaçak boğma çı 

karmak içiır kurdukiarı aletler· ya 
kalanmış ve suçlular adliyeye tes · 
lim edilmişlir, 
Gene Adananın Havutlu bucağı kö

yünden Fadıl kızı Meryemin evinde 
kaçak boğma ve diğer suç ortağı 
o'an Abdurrahmanın evinde de ra
kı çıkarmağa mahsus bir kazan ya
kalanmış ve suçluları mahkemeye 
verilmişl~ı di ~. 

Amiral gemisi fdzuırıa ın yanın 
dan geçerken bu gemın,n giiverte
sinde gazetecileri kabul ede-ı Anı 
ral Kioşi Yiazegavanın gülrn yüzii 
ile tat 1 ı ve }unııı~ak sözlerini hatır 
!adım. O vakıt Jap< n anıiralı lıize 

karşr çok ıı.:-\teH dav anmıştı Ge 
ne ayni günlerde ıdı kı mitrnlyozlı·r 

ile lngilız ve Ameriblılara ateş a 
çan korkun~ Japon tayyareleri Çin 
todrak la rının içinden Şaı ghaya dö 
nüyorlardı. Bu tayyareler aıııııal Yi 
azega•anın kumandası altında olu;:> 
i.ıçüncü hava filo unu lt§kil ediyor 
!ardı. 

abed!erd<', sırları yalnız 
bırbç pıpazdan başkası 
tarafından malum olma
yan Tamı hpykdleri h~r-

Mabetlerin Esrarı 

Japonların Şanghaydaki haki· 
miyetleri şundan ileri heliyor ki, ln
gililer buraya asker göndermemiş· 
!erdir. 1927 senesind~ lngilizler 
Şanghayla 25000 asker bulunduru 
yorlardı. Bugünkü askerlerinid sayı
sı 2500 'dür. 

lngi lizler uzak şarktaki kııı;ık. 
lığın başladığı gün, Şanghayı müda
faa edemiyectklerini anladılar. Çin. 
liler d.:niz silahların3 malık değildir. 
Japon kuvvetlerine denizlerde karşı 
koyamıyacaklarını anladıkları için 
bütün enerjilerini kara kuvvetleı-ine 
tahsis ettiler. 

Uzak Şarktaki Japon deniz 
kuvvetleri o dereee kuvvetlidir ki, 

•-•••••- Tarihten yapraklar -•••••••• 
ke e ko• ku verirdi. unların baş. 

!arını sal'<ımasr, kaşlarını çatması, ldrını söyleıneğe lüzum var mı?. 
gözlerini açıµ kapaması, elinde ve Mıeırlıların en ziyade saydıkla-
ya yiizünJeki çizğilerin uf,.k bir ha- rı Tanıılaıdan biri de (Ölüm- Tan 
reketi, dini l litiiıı halk uzerinde de· rısı Aıııbisidir. Bu söylediğimiz 
rin bir tesir lıu~ulc gdiıirdi. Bıır:u gibı papazl~rdır. 
bir mucize biliyor1ar, yerlere kapa· !3un1ar sıra larını dışarı v ı mez· 
ıııyoriardı. Mabedleı e kurbanla•, !erdi Arkada~ları tarafından öldü 
gönderiı•orlar, adaklar ai:lıyorlaıdı. rülmek korkusu, en geveze!, ri birer 
Papazlaı; kurbanları affyetle yiyor, dilsiz yapardı. Sonra susmak, ya. 
adakları satıyor, paralarını araların- ban..:ılaı a lıaı ice bir şey sezdirme 
da· paylaşıyorlardı. Papazlardan mek menfaatleri iktizasındadır. 
birinin gizlice çekiverdiği bir ip, (Tan 1 pe) deki (Serapis) tapı 
bellenilcıı tesiri uyandırmaya kafi nağı Linlerce dini Lütünü çekerdi. 
geli}ordu. İ•kenderiyeye gitmek için (Nil nehri) 

O vakitler uir Firaun veya bü- kı) ılarını takibe mecbur olan ker· 
yük bir memur seçmek, tayiıı et ---va..;nlar, yollarını değiştırirler. ( Ölüm 
mek içı ı .ııcıtlaka ( Anıon Ra ) nııı tanrısı ) nla yardım diltmeğe gi-
heykelin · baş vuruldu. (Amon Ra); deri• rdi. 
Mısır lıelkına, kimin Firaunluğa da· ('ieıapis) deki (Ölüm tanrısı)nın 
h~ layık açık memuriyetlere kimin üç başı vardı: Birisi kurt, diğeri kö 
nasbedilmesi daha muvafık ol<luğu· pek, öteki de buğa kafasına ben 
nu i~aretle bildirirdi. zerdi. 

Bu gibiler in, daha evvel papaz. 13u kafalar kıymetli taşlaı la in· 
!arla görüşüp anlaştıklarını rüşvet ciler le süslü idi. Ayak laıının altın· 

ve lıediyeletle işi sa~lama bağladık- da altın, gümüş akçeler serpil•, Hin. 

din değerli ıaşları, Iranın az bulunur 
kumaşları, güzel halıları serili idi. 

Halk arasında kök sa1an, yer · 
leşeıı bir inanışa göre bu tanrı te· 
davisi gayri kabil hastalıkları iyi e 
derdi. 

Köı !erin gözleı ini de çarlaı dı . 
Bu üç başlı kocaman heykel, 

bir mihrabın önünde dururdu. Halk 
karşısında yerlere kapanır, dua e 
derdi. 

Bir gün, dini bir ayinde hazır 
bulunanlar pek acıklı bir sahneye. 
şahid oldular: 

Paµaslardan biıinin kardeşi 
(Abraham ) ayine iştirak etmişti. 
Tanrı, kocaman elini uzattı, (Abra · 
ham) ı boynundan yakaladı, hava· 
ya kaldırdı. BBnu görenler korku 
dan donud kalmışlardı. Nefes bile· 
alınıyorlardı. 

lfo koca el; (A 1>raham)ı, önünde 
yatan büyük bir ateşin tam ortası

na düştü, cayır cayır yandı. Bunu 
ilahi bir ceza gibi sayan halk yer-

Spor faaliyeti 
Şild maçları Torosun 

faaliyeti ile nef celendi 
938 senesi şild şampiyonluğunu 

şehrimiz Toros spor kulübü kazan 
mış bulunuyor. 

Torossporla Seyhanspor ara· 
sında bayramın ikinci günü yapılan 
maçli Toros 6· 2 lazanmıştır. 

Bayramın üçüncü günü de şeh
rimiz ldmanyurdu ile Seyhanspor a . 
rasında yapılan hususi maçta 3·3 
berabere kalııımıştır. 

Bayramın dördüncü günü Toros 
spor, Mersin ldmanyurdunun daveti 
üzerine Mersine giderek orada yap
tıği maçta bakim bir oyunla 3· 1 
galip gelmiştir. 

Aldığımız malumata göre, önü 
müzdeki hafta Torosspor kulübü 
bilmukabele Mersin ldmanyurdunu 
Adana stadında maç yapmak üzere 
davtt etmiş ve Mersin, bu dave:i 
kabul etmiştir. 

Ayrıca verilen malumata naza 
ran, pek yakında bölge lik maçları 
başlayacaktır. 

Kır koşuları 
Kır koşularının ikincisi Pazar 

günü 3500 ve 7000 metre üzeria· 
den yapılmıştır. 

3500 metrelik koşuya muhtelif 
kulüp ve mekteplere mahsus 11 
atlet iştirak etmiş ve bunlardan 9 
tanesi muvaffakiyetle ikmal etmiş· 
etmiştir. Birinciliği ldmanyurdundan 
Seyfi 13,46 ile ikinciliği Torosspor· 
dan Galip 14 dakikada üçüncülüğü 
yine Torosspordan Hasan 14,45 le 
bitirmeye muvaffak olmuşlardır. 

7000 metrelik koşuya 5 atlet 
iştirak etmiş 3 tanesi muvaffakiyet· 
le bitirmiştir. Birinciliği ldmanyur· 
dundan Ökkaş 26,40,8 le ikinciliği 
Seyhan Adanaspordan Sadettin 28,5 
le üçüncülügü Tcırosspordan Hakkı 
30,4 le bitirmeye muvaffak olmuş. 
!ardır . Her iki koşunun galiplerine 
madalyalar:verilecektir. 

Üçüncü koşu 27 Şubat 1938 
tarihine rutlayan Pazar güııü ya 
pılacaktır. 

Doğum 

Şehrimiz ekmekçiler şirketi mü-
1 

messili Fuad Onat'm bir erkek ço 
cuğu doğmuştur. tebrik eder yavru 
ya uzun ömürler dileriz. , 

lere kapanarak tanrıya yalvaııyor 

!ardı. Tanrı heykelinin arkasında gizli 
papaşlar, makinenin bu başarısın 
dan dolayı birbirlerini tebrik edi· 
yorlardı. 

(Abraham); heykelin ne suıetle 
harehte getirildiğini rasgele öğreıı. 
miş ve bunu ı apaslara söylemek 
gafletinde bulnnmuştu. Boğazlığıııın 
cezasını çekti. Zira. pafJaslar bu sır
rın bilinmesi taraftarı değillerdi. O. 
nun için (Abraham) ı gözden çıkar
maktan çekinmemişlerdi. 

Putolemeeler devrin ·fe lskende· 
riyeli alimler, fizik kanunlarından 
birçoklarını bilirlerdi. Buharın kuv 

veli ve tahrik kabiliyeti meçleri de· 
ğildi. Bunu, kenü iptidai olan (oto· 
mat) lara da tatbik etmişlerdi. 

Su dolu büyücek kabı, tan•ınm 
önünde yanan ateşin kenarına ko· ı 
yuyorlardı. Heukele bağlı gizli bo 
rularla, su ısındıkça hasıl olan bu 
ğuvu istenilen noktaya sevkediyor 
!ardı. Bazan tanrının başını, ellerini 
ve kollarını oynatıyorlar, bazan ağ· 
zıuda ıslık gibi sesler çıkartıyorlar, 
bazan ea göz bebeklerini sağa ve 
sola döndürüyorlardı. 

bir yumurta 
Hayır, sayın okuyucu, bayır, de 

lirmedik. Bizim taze yumurtanın ıı< 

eksik ne fazla olmak şartile, ta111 
iki yüz yirmi beş milyon !enelik ol· 
duğunu fen erbabı tasdik etmekte· 
diri 

Kaç senelik olduğu bilinen tek 
sasta bulunan bu yumurtanın yalnıt 
hangi cins kuş veya tavuğun yunıur· 

tası olduğu meçhuldür 1 

Hiddet ve güzellik 

Şu aşağıd1ki yazılarımızın en 
biiyijk ihtiyati kayıtlarla telakkisin• 
ric~ ederiz: 

Hiddet, insanın güzelliğini ar 
tıı ırmış. 

Hiddetlenen bir insanııı kanı 
harekete gelir ve tenine başka l.ıi' 
guzellik veririmişl 

Bir şehir satlığa çıkarılJJ'1 1 

içinizde bir İngiliz şelıı i sal 
almak istiyen var mı? Eğer var~1 

hic durmayınız Doret vilayetinde bl 
şehir satığa çıkarılmış .. 

Bu şehrin adı, Milton Abas'M 
Yakınd1 müzeyede ile satılacaktı' 
Büyülüğü 680 hektadır. . 

Milton Abas cidden garip bıf 
şehirbir, Daima ayni yerde durınaı 

iki yüz yıl evvel, bir adamı~ 
keyfi arzusu üzerine yerini değiştir 
di Bu adam şehri bütün evleeri, ~ 
yvanları' makineleri ile beraberbal 
ka birmaballe naklini istemişti. 

Bu arzusu yerine getirildi ve şı 
hir Lord Wi1tonun idaresi altın 
bulunan bir yere götürüldü. 

Salisbuı i şehri de ayni akibt~ 
uğramıştır. 17 inci yüz yılda, bar' 
sınbiri, kilisenin yanındaki eski ka' 
de sinirlenmiye başlamış. ve günİİ 
birinde kiliseyi de etrafındaki bn' 
lan da başkabir yere nakletmiştir 

Ahali buna itiraz vekHla mii1 

acaatetti. Fakat faydası olmadı. P 
kas: 

- Bu kale asabımı bowyor, sı 
nirleniyrnm, dedi. Burada oturrıı' 
kta maııane? Ben kiliseyi iki rf 

ötede güzel bir vadiye götürecegi 
kiliseye merbut olanlar gcloin. 
miyrnlar da yerlerinde kalsıu . şiıl 

diden söylüyorum: 
Hepsini afaroz edeceğim ... 
Ve dediğini yaptı, papasın ~ 

aldan nasıl müsaade aldığı malıl1 

değil. Bazılarına göre, gece rüya· 
nda !sayı gördüğünü, onun tavsiy 
üzerine şehrin nakline karar vedi. 
ini krala söylemiş, acaba doğ' 
mu? .. 

ZABITADA 

Üç kişinin yaptığı hırsııl 
Süleyman oğlu Mehınet, Mu 1 

oğlu Süleyman ve Ahmet oğlu Y 
lbrahim oğlu Hüseyinin 715 kurU• 
nu çaldıklarından zabıtaca yakala 
mış!ardır. 

Para resmini gösterere 
dolandırıcılık yapmış 

Mclıınet Emin oğlu Nihad a 
da biri gazeteden korardığı bel 
ralık evrakı nakdiye resmini Hii' 
oğlu Ômere göstererek 450 gurv• 
nu dolandırdığı anla~ıldığından l 

yakalanmıştır. . 

Bir adam çiğneyecek!' 
Osman oğlu Reşat aJmda b 

Mustafa Rindi oğlu Tevfike kaı1ll 
nile çarparak yaralanmasına seb 
olduğundan hakkında kanuni ıııv· 
mele yapılmıştır. 

Bir kızla bir kadını aı 
daha çinletecekti 

lbrahim oğlu lbrahim adınd 1 

risi, Hasan kızı Elile ile iki yaşın 
Kamil ismindeki çocuğa araba'.' 

bl' çarparak yaralanmalarına sebe 
verdiğinden yakalanmıştır. 
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ALMANYADAN RÖPORTAJ 

KarnavaHarı Nisten güzel şehir 

MAY TS 
Avrupa nasıl eğlenir ? 

• 

Karnaval mevsiminden bahis açılınca bütün dünyada hatıra 
bilhassa Nis şehri gelir . Bu arada Maynts şehride karnavalla· 
rıyle haylı meşhurdur . Bu sene, orada karnaval e!jlencelerinin 
esaslı benimsenmesine mebde olan tarih gtız tınünde tutularak 
karnavalın 100 üncü yıldönümü de tesit olunmak sureti le, kat 
kat fazla eğlence ler hazırlanmıştır . Bütün bu s a t ı r 1 a r d a 
Maynts karnavalı tarikçesi , karnaval mevsiminde nasıl eğle· 
n i ldiği ve ne türlü kıyafetlere bürünüldüğü. kadınların 'girmesi 
yasak olan bir eğlence yerine, genç bir kadını erkek kıyafe· 
tinde girmesi v. s. anlatılmaktadır! ... 

Karaval eğlenceleri bu şehirde ı 
100 seneden daha eski zamanlarda 
da adetti, Ancak, 19 kannnusani 
1838 tarihinde "Maynts şehri kar 
naval cemiyeti" nin kurulduğu ve bu 
suretle bu adetin kesenkes benim· 
sendiği tarih olmak itibarile, mebde 
i olara belirtirmektedir. O zaman 
Maynts şehirlilerinden, bu arada 
güzel sanatlar mensuplarından, şa · 
irlerinden teşekkül eden topluluk ; 
karnaval faaliyetini bariz surette can 1 

landırmağı ve olageldiğinden daha 
1 

derli töslu bir hale getirmeği bir . 
nevi etiket içerisinde cereyanını te- : 
ınin etmeği. gözleri ve ruhu okşayan~ 
bir manzara ve hava 'yaşatmağı göz 
önünde tutmuştur; ve bu gayeye doğ 
ru başarılı bir tarzda yürümüştür. 
"l 00 sene evvtl vaftiz edilen çocuk 
karnaval, ebedi gençlik tazeliğini 

muhafaza ediyıır!,, denilmektedir. 
Bu arada "Karnaval prens ve 

Prensesi" nin tanınmış olan .~ıakla
rından layıkile istifade edemediği 
hatta hiç istifade edemediği safha la· 
rin gelip geçtiği elmuştur. Eğlençe

yi aksatmamak maksadile kurulan 
cemiyetı memıeketin ve şehrin geçir 
diği felaketli bazı senelerde, evvelce 
eğlenceye tahsis edilmış olan parayı 
zarure çeken şehirlilere yardım işi 
için harcamıştır. Harp sralarındaki 

askeri işğal de, tabii eğlenceyi arı
zaya uğratmıştır. 

Karnaval prensi le prensesi ola· 
rak bu sene tahta çıkmoğa hak 
kazananlar Maytsli Martin Ohavs, 
ve annesi Maytsli olan Hildegart 
Künedir: Prens Filıpin adalarında 
Maniladan. Prenses de Berlinden 
gelmişlı:rdir, 

100 Senedenberi Maynts karna· 
valında Prens ve Prenses olanların 
resimleri, karnaval görünüşlerine ait 
tablolar ve başkaca hatıralar, kuı u 
lan hususi ve lıvsusiyenli bir müzede 
saklanıyor, mevsiminde herkesin gör
ıneşine açık bnlunduruluyordu. Fa· 
kat 1876 d:ı bu mü~e yanmış, o yan 
Rınfa arada ne varsa. yanıp kül ha 
linde havaşa savrulmuştur. Şimdi 
elde mevcut olanlar o zamandan 
sonra toplanan hatıralardır, ki buw 
lar da az değildir; bilakis .. 

Elde bulunan rasirnlerden lıazıla
rına dair tarifler ve izahlyr, bu mev 
ıu la bir fıkir verebilir. Mesela 1860 
da karnaval Prensi, Frants Şöpler 
İsminde kumral koca sakallı bir şe· 
hirliydi. Boya'ı olan fotografların 
dan, bu Prensin mavi üzerine Her 
ınelin kürk kaplı bir pelerin giydiği 
kostümünün dç sum sırma işlemeli 
0'duğu anlaşılıyor: Hatta uzun konç 
lu çorapları da benek bonek >um 
51.rına yıldızlaala süslü görülmekte
dır. 1874 de Prenses k:ız diye bir 
~p ortaya konulmuştur. Bu figürü 

· B. Haym,i "Çizmeli erkek kedi ve 
llıaiyeti. grubunda sıraya kon mu; 
tur, Bu tip, cemiyetin " hümoristik 
hayvan muhiti olarak alaya katılıyor· 
du. Prenses kaıı beyaz yelpaze al· 
ınış ve sarı kıvrımlı saçları ü.tüne 
b~yaz bir haz oturmuş olarak, alay. 
da kurn!a kurula ihtişamla ilerledi. 
1~84 de Mihşacl Diş Prens ve Av· 

gust Ved~kiıd Prenses .olarak tahta 
çıkmışlardır. Prenses de eı kektir; ka. 
dııı kıyafetine giren bu erkek, ergü . 

van renğinde ve üzeri sarı renkte 
1 süslü bir esvap giymişti. Kacası, pa-

la hıyıkıı, yandan kısa sakallı ve çe 
rıeoi üzerinde de bir tutam sakal bu 
lunan bir adamdı; parıl parıl beyaz 
üzerine mavi süelü ergüven rengin· 
de bir pelerine bürünmüştü. 1888 
Havbinger hassa muhafızları binlJa 
şısı Enders, kadın kıyafetinde ken· 
disine çekidüzen vermişti. Şark kır
mızısı eteklik , bacaklarına siperliyar 
du; kırmızı kudife üzerine sırma iş
lemeli çizmeler ve belinde de boy
nudaki altın sarisı bir zincile takılı 
kisa ve enli kılıç.. sırtında kar gibiJ 
beyaz danteleden bir bluz , belinde 
yaaın zirh, ellarinde eldivenler, ba 
şında uzun lepiska saçları üzerinde 
ıniğferimsi bir külah bulunan sa 
kallı, bıyıklı bir adam. 

Sonra 1900 tarihinde Rayn nelı· 
ri üzerinde donanmış bir vapurla ge 
zinti yapan bir grup. Alaca bulaca 
bayraklar, erkeklerin başlarında ka· 

1 

dınların gece yatarken saçlarının bo 
zulnnması için başlarına geçirdiklrrı 
gibi boneler, çocukların başlarında 
görüldüğü gibi kukuleteler ve kucak· ı 

1 
larında hepisinin birden babası ol· 
dukları - zenci bir bebek. Derken 
929, derken 933, Prenses Hildegard 
fon Narragoniyen, Maynts de daha 

1 
çocukken ilk karnaval balosuna gi-
den bu genç kız, şimdi karnavaı talı 
tınd~dır; bu sene, bu meysim .. Onun 
köpeklerile yanyana ve at üstünde 1 

çıkarttığı birkaç resimden sonra, 938 
de karnaval sarayı kadınları tarafın·, , 
dan süslenmesi ve,. 933 karnavalın-: 
da dünya seyahatine çıkış yollu ha- ' 

1 reket eder görünen, öyle fevazımla 1 
alaya katılan bir kafile .. işte bütün 
bu şimdi neşir sahasına da intikal 
eden rresimlere bakılınca, bunlar 1 

göz önüne getirilince, Maynts karna
valının eski ve yeni · zamanları hak· 
kında bir fikir edinilebilir!. 

Maynts şehrinin karnaval eğlen 
celeriııin tadını nükt..lerile artıran 

muhtelif tiplerin eıı bellenmişlerin· 

den biri, Filip Keplınger isminde bir 
şehirlidir. O, fıçılar devirir, masalar 
üstüne çıkıp mutlaka söyler. Bu se· 
ne de Vays Ferdi ismile ve kıyafe 
tile göıüııcrek, neşeye neşe kata
caktır. 

Sonra Yosef Mııver, bu ~eıza 
vatçı da, karnaval dalğaları arasına 
atılıı. K ndisile ahbap olan bir likör 
fabrikatörü ve başka birisile birlikte 
"ı(nortsl ilesi" diye komik bir aile 1 

vücuda getirip, boyuna hitaber sa. 
çar Nükteler, cinaslar, gayetle ma 
hallidir. 

Maynts de karnaval mevsiminde 
bir bina içerisinde yarılan toplantı. 
!ara kadınların girmesi, katiyetle ya
saktır. "Yalnız biri müstesna!,, Ve 
bu "müstesna olan,, da. işte bu zer. 
zevatçı Jozef Maverdir. o da erkek 
değil mi ? Evet; fakat bu toplantı
larda kadın kiyafetinde gözleri ok· 
şar! Ve kocasiie, oğlan çocuğile bu 
"Kadın,, - hepsi birl;kte "Knorsl 
ailesi., - mükafat dağıtan komite 
reisi arafından 1 inci mükafatla tak
dir ve taltif olunur 1 

Kadınların girmesi yasak olan 
bu toplantılara, şimdiye kadar hiç
bir kadın girmek fırsat ve imkanını 
bulamamış mıdır? "Yalnız biri müs· 

T!irkı<Sz!I 

Memleket hastaha
nesindeki hadise 

- Biı inci sahifeden artan -

kikat üzerinde bulunmaktadır. Ayni 
zamanda dün ölen Cemilenin ce
sedi üzerinde otopsi ameliyesi ya· 
pılmıştır. 

Ölünün ahşası alınarak,ölümün 

sebebi hakkında Tıbbı Adlinin fen 
ni mutalaasına müracaat edilecek 
tir. Ahşa hugiin lstanbula gönde
rilecektir. 

Ölü mezarlığa götürüldüğü za
man yıkarmak için soguk taşın üze
rinde iki saat kalmıştır ? Hastanın 

bilahare hakiki ölümüne acaba amil 
oldumu? 

Müddei umumi muavini bay Şe· 
ref Gökmen bütün bu sualleri ay· 
dınlatmak için geniş bir tahkikat aç. 
mıştır. 

Sıhhıye müf"lttişide işe derhal 
el koydu! 

Şehrimizde bulunan sıhhat ve 

içtimai muavenet müfettişi bay dok· 
tor Fuad d11 bu hadiseyi haber alır 
almaz derhal •_idaıi bakımdan ışe 
vaziyet etmiş ve tahkikata geçmış. 

bu münasebetle mesullere tahriri 
sualler sorulmuştur. 

Yugoslavyada bir dahili 
istikraz yapılacak 

Belgrad : 15 (Radyo) - Mali
ye Nazırı, 500,000,000 dolarlık bo · 
no çıkarılması için meclise bir layi 
ha takdim etmiştir. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

Sosyal ve kültü
rel bakımdan 
Çinli - Japon 1 

- İkinci sahifeden artan -

mak yasaktır .. cümleleri yazılı lev· 
halar astılar. 

Hey şeye rağmen Vagpunun ; 
yanından geçerken dürbünümü kal· 
dırdım ve şehrin, yakın zamana ka
dar mamur olup , bugünlerde bir 
harabeye dönen manzarasını temaşa 
ettim.Bütün binalar tahrip edilmişti; 
Japonların harp ~idemi böyledir . 

Üniversite komisyonu reisi olan 
general Neyli Malkolm'un topladığı 
malumata göre Şanghay , Nankin , 
Paufintfu ve Nançouğda üç üniver- J 

site tamamiyle harap olmuş , on 
dört üniversite zarar görmüş 53 
akademi ile 25 başka mektep içine 
girilmiyecek bir hale getirilmiştir , 
Maddi zarar on milyon dolardan 
fazladır . 

50 bin talebe mektepsiz kalmış· 
tır. Japonlar ( Japon aley.}ıtarı pro· 
pagandayı ) öldürürken en büyük 
düşman saydıkları kimselu profe 
sörlerle talebelerdir. 

Japon tayyarelerinin şehir ve 
köyleri bombardman edişi, Çin hal· 
kı arasında Japonlara karşı müdlıiş 
intikam duyguları doğmasına sebep 
oluyor. 

Felsefi bazı eserlerile tanınmış 
bir Çinli alim bana şu sözleri söy
ledi : 

~ıhifc : 3 

Bayram gün ve gecelerinde sayın müşterilerinden 
gördükleri rağbet ve teveccühe müteşekkir kalan 

Alsaray-A " s r ı 
Sinemaları 

Muhterem müşterilerinin talep ve arzularını terviç 
ve görmeyenlerin de görmelerini temin için : 

1- Aleksandr Dumafisin filmıle yarattığı , ilahi Artist Grata Garbo -
Kadınların prestşikarı Robert Taylorun yaşattıkları Metro Goldvin 

Mayerin en yeni şaheseri 

Ladam o Kamelya 
2- Görenlerin takdir ve hayretlerini kazanan 

harikuladeler filmi 

Dişi Tar zan 
İki saat h•"yecan -Aşk - Binlerce vahşi hayvan -On binlerce figü 

ranın iştirakile vücude getirilen büyük şaheser şiınd;ye kadar yapılan 
Türkçe sesli ve sözlü filmlt-rin en güzeli Holüvudun en güzel vücutlu 

esmer yıldızı 

Doroti L'tmorun misilsiz temsili 
filmlerini daha bir kaç gün göstereceklerdir 

Alsarayda Asri de 
Bugün gü'ldüz 2,30 da matinede 

1- Ladam o Kamelya 
2- Şeytan kulesi 

Akşam 8,30 süvarede 
1- Dişi Tarzan 
2- Şeytan kulesi 

Telefon 212 

Bugün gündiiz 2,30 da matinede 

1- Ladam o Kamelya 
2- Hafiyeler şahı ( Ken 

Maynardın kardeşi) 
Akşam 8,30 süvarede 
1- Dişi Tarzan 
2- Hafiyeler şahı 

telefon 250 
8943 

Aşçı ve 
aranıyor 

hizmetçi -------

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat 
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Senenin en büyük Türkçe sözlü 
ve şarkılı şaheseri 

•Japonlar Çinlileri bir esir vazi 
yetinei~etirmek maksadile bütün 
mektepleri yı Çirlleelni ılartu'şgi 

ögdyazd mişure uceth kıyar" Çin· 
!ilerle japonların akraba oldukları 
malumdur. Böyle olduğu halde saç 
saça baş başa denecek derece şid
detli olan düşmanlık nereden ileri 
geldigini Çin felesofunun sözleri 
çok güzel ifadelendiriyor. 

.·--------------------------------------------~-------
ŞEYH AHMET 

Büyük 

BAŞ 

Ramon 

Şark filmi 

ROLDE 

Novarro 
Göıülmemiş derecede büyük ve 
emsal>iz mizansenli ha.rikulade , 

mevsimin en güzel filmidir 
2 

Pre~ton f oster 
Tarafından yaratılan heyecan , 

dehşet şaheseri 

( Ölüm Evi ) 
PEK YAKINDA : 

Giineş kralı 
8940 

Aleni teşekkür 

Uzun zamanrlanberi müzmin a 
pandisitten muztarip bulu .ıan eşim 
devleti vaktmda teşhis edip çok kısa 
bir zamaı,da hissettirmeksizin ame
liyat ve tedavi eden çok kıymetli ve 
lıazik operetörlerimizden sayın bay 
binbaşı Fehmiye. sonsuz miıınet ve 
şükranlarma kıymetli gazetenizin 
tercuman olmasını rica ederim. 

Zevci Milli mensucat fabrikasın 
da Kazım. 8941 

tesna!" Lilo isminde g~ııç ve modern 
bir kadın otel odasında esvap değiş 
tirmiş, erkek elbisesi giyerek oraya 
yollanmış, kapıdaki karnaval polisini 
atlatmış, kontrolde onu da erkek sa 
nıp avucuna "crkelik alameti"ni baş· 
mışlar ve bu suretle 4000 erkek a
rasına karışmıştır. Ve bütün o gece, 
sa baha değin, bu smokinli ve külah 
lı kadının 4000 erkeğe külah giydir
diğinin hiçbir erkek farkına yarma· 
ınıştırl . 

Maynts şehrı karnaval eğlence· 
!erinin hususiyetlerinden bir kısmı, 
bunlardır; ve daha pek çok hususi
yet devardır!? .. 

Garpten gelen bir avrupalı Çin 
li ile Japonluyu yan yana görünce 
hangisinin Çin hangisinin Japon ol 
duğunu katiyen fark edemez. 

Bir çinliye sorarsanız Japonlar 
hakkında şunları söyledi: 

Japonların kendi kültürleri yok· ı 
tpr. Külrikalıye lngiltereliler de sö· 
ze karışı yordu. türünü bizden, mu· 
eeseselerini Avrupadan kopye edip 
olan Japsnlar, maymunlar gibi Ma
laya adalarından gelmişlerdir. 

Japonlar ise çinlilire şu cevabı 
verirler: 

"Çinliler eski len büyük bir mil· 
let oldukla~ı halde, cehalet onları 

beyaz ırka esir yapmıştır. l:lizim ida 
remiz altında terakkiye ulaştırılacak 
olan kalabalık Çinlilerle Japonlar 
el eh vekecek olursa. ~beyaz insan· 
lan Asyadan kovmak çok kolay 
olacaktır. Çinlilere büyük bir millet 
olduklerını biz öğretmek istiyoruz. 
Fakat onlar beş on generalııı esareti 
altında eziliyorlar. Biz olmazşak Çin 
beyaz ırka müstecleke olacaktır 

" 
Çin · Japon muharebelerini bir 

kaç ay cephelerde takip etmiştim 
Kobeye giderken vapurumuzda çin
li yoktu, fakat pek çok japon lop· 
raklannda gibi idik. 

F ransızlaa, sesle konuşuyor. Ama 
bütün konuşmalar beyaz ve sarı ırk 
lar arasında yapılacak muharebeye 
aiddi, 

Fakat, böyle bir muharebe ha· 
kikaten olacak mıdır,? 

Kobe limanına girerken kafamın 
içinde bu düşünce vardı. Bu düşün· 
ceyi gözümün önünde sıralanan dü· 
zinelerle tahtelbahir bir kat daha 
ağırlaştırdi. Tahtelbahirleri gözümün 
ucu ile saymağa başladım, 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife. 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

KISIM 
8 

Tejiışltr 

Madde 83 - Jandarmanın hizmet ve ödev ve bütün muamelatı jan. 
darmanın askeri silsile itibarile amirleri ve jandarma müfettişleri tarafın
dan teftiş olunur. 

M;;dde 84 - Vilayet İdaı esi Kanunu mucibince vali ve kaymakam
lar emirleri altında bulunan jandarm1ların emniyet ve asayişe ve kanun 
ve nizamlar hükümlerinin temini icrasına aid işlerini teftiş ve murakabe 
ederler. 

Madde 85 - Kor komutanları; mıntaka!arında bulunan jandarma 
birlik ve müesseselerinin askeri talim ve terbiye ile esliha, cephane ve 
teçhizatlarını verecekleri proğram mucibince mıntakalarında bulun· 
dukları alay ve daha yukarı ast:eri kıt'a komutanına teftiş etti· 
rirler . 

Madde 86 - Mülkiye müfettişleri jandarmanın mıntakaları dahilinde 
emniyet ve asayişi muhafazaya, kanun ve nizamların icrayı ahkamını te· 
mine aid mülki vazifelerini ne suretle ıfa ettiklerini teftiş ederler. 

Madde 87 - Her hangi bir meseleyi sormak maksadile müfetişler 
tarafından yazılı olarak istenilecek malumat ve izahatı jandarma komu
tanları vermeğe mecburdurlar. 

Bir sorgu için çağrılacak olan jandarma eratı üst rütbede bir mafevk 
ile gönderılir. 

Madde 88 · Jandarma müfettiş ve komutanlarının maiyetindeki birlik 
ve karakolların hizmet teftişlerini bir sene içinde erı az kaç defa yapa· 

cakları aşağıda yazılmıştır: 

A) Jandarma takım komutanlarının emrindeki karakolları altı 
defa , 

B) Kaza Jandarma komutanları kaza dahilindeki takım teşkilatına 
bağlı olmıyan karakolları dört defa teftişi esaslır. Kaza dahilinde la· 
kını teşkilatı varsa takıma bağlı karakolların ikişer defa teftişi la . 
zımdır . 

C) Vilayet jandarma komutanl<>rı kaza ve n~hiye merkezlerini ve bü· 
tün karakollarını bir defa, 

( Sonu Var ) 8083 



5ahife : 4 
( Türksözü ) - 31 

malıallinden Arıkoğlu Hanına bitişik olan tarafından 12 mtlıe cepheli 1 Askeri fabrikalar Umum müdürlüg" ünden : 
kısmı açık a ı tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 Behu metresinin muhammen bedeli altı liradır, Kırıkkalede Topçu mühimmat Fabrikası için beş birirci sınıf mas. 
tarcı tesviyeciye ihtiyaç vardır . Yol masraflaıı ktndilerine ait olmak 1 - Muvakkat teminatı }ÜZ seben uç liradır. 

4 - ihalesi Şubatın 28 inci Pazatesi güı.ü saa\ on lıcşte Belediye üzere yapılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle çalışmağı kalul 
ede:ıler imtihan için nüfus ve Askeı lik tahsil ve sanat vesika ve bönser· ancümen;nde ya!Jılacaktır. 

5 - Şartnaml'si Beleeiyc }azı i~ 1 rıi kalrmindedir. İstiyrnler oroda vislerile doğ-ruca fabrika müdürlüğüne müracaatları. 
görebiliıler. 16 18 22-24-27 8938 

6 - Tliplerin ilıale günü muayy,'n saalta teminat nıokbuzlarilc lıir
lıkle lleledıye encümenine müracaatları ilan olunur. 

11-16-20 24 8935 

1 Belrdi)C le mizlik işltıi lıayvı;r:.lı ihti)acı ulan 26,000-30,000 kilo 
arpa açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- MU\ ak kat temin;. it yetmiş be~ liradır. 

3 Beher kilornr.t·n n uh<n ıı-< n l rd<ii üç kuuş otl'Z Ltş paradır. 
4 ihalesi Şııhatın 17 irıci peqemle gürü saat oıı lı• ~le bdrdiye rn-

cümcninde yapılacaktır. , 
5 istekliler şartnaın sini görm•k lizere her giin yazı işlcı i kalemine 

nıüracaal edebilirler . 
6 Eksiltmeye gireceklerin ihale günü muayyen saath teminat mak· 

buzlarile birlikte Belediye Fncümrnine müracaatları ilan o!unur. 
8907 2-6 10 - 16 

Seyhan 

Mevkii 
Unpazarı 

defterdarlığından : 

" 

Cinsi 
Ahır 

DJkkan 

Numarası 

8 
6 

Kuıuköprü ma· 6 odalı ker 171 
hallesinrlc eski piçi en nıa · 
buğday pnarıııda mul ev 

Muhammen kıymeti 
800 Lira ( sekiz yüz lira ) 
500 " ( Beş yüz ) 
500 " ( Beş yüz ) 

Yukarıda mevkii ciıısi yazılı gayri menkullerin mülkiyeti hizalarında 
gösterilen kıy .netler üzerind 'il açık a:tırma suretile satılığa çıkarıl.nıştır. 
İstrklilrrin '!o 7,5 nislıetinde pey akçasile 28 Şu bat 938 pazartesi günü 
saat on döı tte defterda rlıkta toplanan komisyona gelmeleri . 

8934 11-16 22--26 

Malatya Bez ve iplik Fabrikası ürk Anonim 

ı Şirketi Adana Mensucat Fabrikası Direktörlüğünden 

Haıkım-1-Z-J-fi--1-1-a--z-a--r-1----ı l '2. 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki Hatlarla kaput bezlcrimizi 
1

1 

sattığımızı sayın müşterilerimize ilan ederiz. 

Genişlik Top Top dikkatine : j Tip santim Metre Fiatı 
ı 2 Çiftçi bezi 75 36 725 

Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin bü 
1 

4 Astarlık bez 85 36 695 

Satışlarımız, Fabrika teslimi ve peşindir. 8915 3 
yük bir

1 
it!n~ iBle Adadnamızbiçin hadzırlayıp g~n~erdiğl i lhkarman çaylafrı, J _, _________________ ------~---

mız ge mışlır. ayranı a ve ayram an sonra "aııııa ıa ınııza en ne is , 

bir çay içirmek fırsatını verdiğinden dolayı mürssesemiz guıur duyar. 1 Adana Milli Mensucat fab Adana Ziraat mektebi 
Hiç şüphesiz nefa!et ~e zerafdinin Lütün İt celıklerini lu çaydan bula. ) • l • ""d · l d 

rikası memur ve ışçi eı ı mu ür üğ ün en : 
caksınız. Bundan rnnra en nıüşkilpe~end aileler bile ( Oh çok 1 hd t ı· tl" · t"h 

1 

ma u mesu ıye ı ıs ı -

şükür bir çay içebildim ) diyec<klerdir. Ve 
1 

l~k kooperatif sosyete-

1 bı ndan Leyle frm çaylarla asal 11o1zı lozmıyac ksınız. Si7.e sıhhatinizi ka- i sınden: 

l · Mektebimiz talebesi için yapıla· 
cak 115 çift iskarpinin beher çif 

tinl" konulan beş lira muhammen 
b~del üzerinden 3 ·2 938 tarihinden l :zırndıracak o1an lu ç;;yı n utlaka bir defa o:sun nlınıı. ı · Şirketimizi n yıllık heyeti u:numiye 

Umumi müracaat yeri i\li Rıza içtimaı 14 Mart 938 pazartesi saat itibaren on beş gün müddetle açık 
14 te yapılacağından kayıtlı ortak eksiltmey" konulmuştuı. 18 2 938 

Ke\\eşeker ticarethanesidir tarın hazır uulunmaları bildirilir. 
RÜZNAMEI MÜZAKERAT 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Tic<:relhanesinin 

bir feda!<arlıeı daha 

'' A yvaJık ,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 

i 1 - 937 takvim yılı muamelac ve 
11 hesabına dair idare Meclisi raporu· 
' nun kıraat ve kabulii. 

2- Mürakip raporunun kıraat ve 
kalıulü . 

ıeytı'n}ağlar,mızgc'<' Pııc'a uıı; fırıl'~ ;ı; n ·u·u ·ı·:i" sabunlaııy 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cilcllerirıizi bozınıyacaksınız, " Ay- ' 
3 937 yılı bilançosunun kıraat, 

kabul ve tasdiki 
4 - idare Meclisinin ibrası 
5 - Bir mü rakibin seçilmesi ve 

ücretin!n tayini. 8939 

cuma güııü saat on beşte vilavet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak 

komisvon tarafından ihalesi yapıla· 
caktır. 

2 lsteklılerin 2490 Sa)ılı kanu 
nun 2 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaik ile yüzde yedi buçuk nisbe 
tinde dipoıitolarının mal sandığına 
yatırarak ihale komisyonuna gelme· 
leri . 

V alık " sabun!arı ve yağları her hususta sıhhatinizin koıu} UCUSU- ı 
dıır. Hilesiz, ucuzdur" 8931 3-15 

-:-----------~--~~~------~--------------~--;;.;;;:.; 
r 

Kimyager alınacaktır 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

3· Gerek şartname ve gerek 
mektepte mühüı lü .numunelerini g ör 

"'ı mek isteyenleri bu müddet zarfında 
pazardan mada her gün mektep 
müdürlüğüne müracaatlcrı ilan olu 
nur. 8920 

Askeri fabrikalar Umum Miidürlügünden: 

Kırık kalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerir de çalış\ııış ve yeliş· 
miş bir kimyager alınacaktır. isteklilerden Askerliğini yapmış olanların 
vı sikalarile Umum Müdürlüğe şifahen veya ta!ırıren müracaatları , 

16 18 -20-22 - 24 8942 

Kömür Si 
ç 

nt Si 
meyiniz 

Derhal Ali Rıza K~llc~ekcr ticarethanesine g:dc.ek zarif .a"l~m 
' .ı:; ' 

UCU7 1 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldtz 

sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin ·edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakm;ık irin en •docomık, en ucm a iZ a kömiirüde Alı Rıza Kelle-

şeker ticarethanesinde hulrc > ""ız. 

Maden kömürü ~ul~a?makla L1 m milli bir cevherin ist:h 
!akını arttırmış ve hem de ıııüstefid 

olacaksmıl. Odun kömürü aı tık araııılmamağa mahküındür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
19 8879 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
ıoo 

1 

1 
1 

1 

ı Dı~ me111ld, clkı io,:i n Abone ı 
bedeli deı;i~me1 yalnız posta masrafı 
zamnı"dilir 

2 ... fleınlar ıytır ıdareye ın üra-

ca•I cılilııır!idır 1 

Seyhan defterdalığından:' 

Ayas makarna fabıikası sahilıi 
Fazl• Ayasın muhtelıf seneltr kazanç! 
ve muamele vergisinden boı çlu ol
duğu 2193 lirayı Miadın~a vermedi 
ginden dalayı haczedilen makarna 
imalına mahs1ıs alat ve edavetın nı 

sıt hissesi satışa çıkarılmış ve mü· 1' 

zayede günü olan 4 2 938 tarihine 
mur; caat eden alıcı \arafrııdan sürü 
len pey haddi la) ik görülmcdiğin. 
den müzayedesi 5-2-938 tarihinden 
İlİ 1'a•en 15 gün müddetle temdit 
edilerek 19 2-938 cumaı tesi günü 
saat 9 da ihalesi icra kılınacağından, 
talip olaııları:ı yllzde 7,5 pey Ak- il 
çesile birlikte biri.nci tahsil şübesi 
şefligine müracaatları ilan olunur. j 

11-16-18 8933 

5 - 9 - 16-17 

Seyhaıı Nafia 

ğünden: 

müdürlü-

1 - Eksiltmeye konulacak iş: 
Adana Üretme çifliğinde yapıl acak 
Çırçıı fabrikası, kütlü aııbaıı ve su 
deposu keşif tutarı olan (21776) 
liıa 98 kuıuşla ve kapalı zarf uşuli
le eksiltmeye konmuştur. 

2 Keşif evrakını görnıek iste 
yenler Nafıa mü..Jiirlüğüne müraca. 
at edebilirler. 

3- Kapalı zarf usulile eksiltme 
2·3 938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat onbirde Nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

• 4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1632) lira 28 kuruş muvakkat te· 
minat vermesi ve Nafia vekaletin len 
verilmiş miiteahhitlık vesikasını gös· 
termesi lazımdır. 

l.teyenler teklif mektuplarını 
3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evvelin<' kadar Nafia müJürlü 
güne makbuz mukabilinde vermesi 
muktezidir. Posta ile göndrilen tek 
liflerin dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olacaktır. Po>tada 
elacak gecikmeler kabul ı-dilmez. 

8930 10 16-22-26 

16 Şubal 1938 . 

r,-----~ 
TÜRKSÖZÜ 

lMatbaacılıkl Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün olo 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 

l LAN 1 

* 

T A B 
* 

KlT AP 

bir cild, renkli ve zaıif 
bir kapak bölgede ao 
cak Türksözünde y3 
pılır. 

Re~·mi eurak, ced· 
veller, defterler, çekler 
karneler, kağıt, zaıf. 
kartvizit ve bilumurJl 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfiı 1 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas,nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenecektir. 
• 

C 1 L D 
bir şeklide en zarif b• r 

rufatla Tüıksözünde ya· 1 
Kütüphanenizi gü

zelle;.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

* 

pılır . 
1 

Tür .. sözü matbaa· 

GAZETE 
sı "Türksözündcn. baŞ' d 

ka her boyda gazete. y 

mecmua, tabeder. ı _,_ ________ ı ,, s 
b 

~-----------------~----------~~ ı, ------------·--- Q 

-----------------·---------------------------------_,.~ ~ 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

- Nasıl mı ? • 

. 

. 

1 

1 

Kayadelen 
k 
1 

Sularını içmekle d 
b Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu , 

Görünüş : Berrak ı 

Renk : Renksiz 
Koku ; Kokusu• [ 

Tadı 

Teamül 
: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

TAHLiL RAPORU : 
Kaleviyet ; ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 11'.

1 
ıl 

mikdaı ı ) 0.2 sil"' 1 

Mecmu sertlik derecesi ( Fıansız ) l.5 )' 
Uzvi maddeler için rnrfolunan müvcllidilhı.m•111 t 

litrede 0.40 gı 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 g'""' 
Klor ( Ci ) , , 0.0074 ' 
Niırat ( No 2 ) ,, 0.0040 1 
Nitrit ., Yok 1 

Amonyak .. Yok e 
Fennin en son usullerine riayet edeuk kaynadığı yerinden itibarf e 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer döşeli lıellu h : 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi ~vsafını rn~ y 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el dl"ğmeden hususi Kimyagerimize 1 g 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl.hiye Memuru huzurlarında dı e 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra do!d; ı, 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimi! 
gelmektedir . c 

Kayadelen Gazozları ; 
~ 

Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, n1 n 
fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 1~ k 

, 1 

:...----------·-----------------------------__...ld k , 

~------------------·--·--------------""'lld 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

1 
; 

ı 

1 

1 

d 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ar : 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak tol ( 

7967 106 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA lŞÇEN 
Belediye karşısında 

~ 

1 

t 
; 

~ 

Q 
1 

-------~-----------------------·--------------__...~ r 

------------~~~----~---------,Al 
Dr. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Umumi neşriyıt mi.i~irii 

Macid Gü,li 

Adanı Ttirksiztl rıııtı..uı 

' 

1 

' 


