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• • BUGUN 
Bütün Avrupadaki noktai nazar 
'' AVUSTURYA ALMANYA YA 
ARTIK iLHAK EDiLMiŞTiR ,, 

• • 

_........., 

Avusturyanın Almanyaya ilhakı 
kan dökülmeden başar ldı ! 

-~,._,--.. ___ __ 
Almanya - Avusturya arasındaki 

Gümrükler yakında kalkıyor 

Romanın itidaline 
hagret ediligor 

Viyana : 19 ( Radyo ) - Avus· 
tnrya kabinesi en mühim mahkıimi. 
l'ctlcrde dahil olmak üzere siyasi 
ınucrimler hakkında umumi af ilan 
ctrniştir . 
. Vaşington : 19 ( Radyo )- Amc

~.1~a Hariciye Nızareti Avuıturya is- ! 
1 !Alinin hukukan mevcut ve fakat 

filen ortadan kalkmış oldutu fikrin· 
dedir • Ve Almanyanın önümüzdeki 
manevrasının Çekoslovakya istika
metinde çevirileceğini tahmin etmtk
tedir . 

Paris : 19 ( Radyo ) - Polonya 
ıazeteleri Avusturya hadiselerinin 

- Gerisi kinci sahifede -
'----~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IGEMiLERiMiZl 

Hamburgra t~zgalıta bir gemimiz 

tez Berlin 19 [Radyo) - lzmir - lstanbul arasında işlemek üzere Alman
iş~;~~larına sipariş edilen Türk EFET qemiei bugün törenle suya indiril 

ısırda yine karışıklıl(lar mı başlıyor? ı 

l<ahirede Nahas Paşa 1 

araftarlarının hareketi! 
Polisle boğaz boğaza! 

, .. l(•hlre : t9 (Radyo) -BugUn bUtun Kehlrede heyecan uyen
tı •" bUyUk bir hadise olmu,ıur: Naha• pafa taraftarı olan ye 

llliftllekllkler çarfılarda nomayı, yapma§a ba,ıamıflar, bu-
'~a""•"•tmek isti yen polise ··· ···········- --

tnıı n~e, bıçak, sopa ile hUcum B M t k 
şkil 'e ·~~lr. Blnler ce kisinin ay e a SaS 
ta b ttı~ı alay sokaklarda tezahu
si h aşlanuş ve Mahmut paşa kabi
tdir akkında fena sözler sarfetmiş· 

trıi ~iiınayişçiler otobüslere hücum 
~lr\!:r, ticarethane vitrinlerini, hü
%lrd tarafdarlarınm evlerini taşla-

ır. 

ili ?~_lis kuvvetlerinin kafi gelmedi· 
lb~oren hükümet, aske.i kuvvetler 
tla erek akşama doğru nümayışı 

Yatıştırmıştır. Bütün Kahirede 
sclc:r büyük endişeler doğur· 

Yarın Atinadan Anka
. raya hareket edecek 

Atina: 19 (Radyo) - Ankara· 
<la toplanacak olan Balkan antanta 
konseyine iştirak edecek Başvekil 
Metaksas, salı günü Atinadan An
karaya hareket cdacelctir. Metaksas 
cumeı günü Ankarada olacaktır. Me· 
taksas Ankara dönüşünde trenle 
A tinaya gidecektir. 

1 

Halkevleri 
_,_., 

NEVZAD GÜVEN 

IC5) u gün, birbirinden birer, 
(g) ikişer yıl ~ara ile kuru· 

lan Halkevlerinin yıldö· 
nümünü kutluyoruz. Bu gün yine, 
yurdun muhtelif yerlerinde bu ay· 
dınlık ve inan ocaklarından bir ço· 
ğunun kapısı açılacak. Şu anda 
memleketin her köşesinde yürekleri 
sevinçle, heyecanla çarpan binler. 
ce, yOz binlerce insan var. 

Bütün bir yurdu bir bucatjın· 
dan, ta öbür bucağına t kadar saran 
bu sevinç dalhaeı evvel~, Türk in-
kilabrnı tamamlamak vazifesini o
muzlarına yüklenen bir müessese 
nin yeni bir yaşa girmesinden ve 
sonra, bu ocağın realitelerle gös
terebilecek muvaffakiyetlarinin, ba-
şardığı işlerin gözönünde bulunma
sından ileri geliyor. 

Halkevleri, :kurulurken memle
ketın kültür sahasındaki inkişafı, 
sosyal inkilabın yol almasındaki 

ahengini tanzim gibı güç ve güç 
olduğu kadar da kudsi bir işi üze· 
ne almıştı. 

Saltanat devrinin uyuşukluğu, 
bu devir idarecilerinin bilgisizliği, 
hakiki yurt işlerile ilgisizliği bizi 
kültür sahasında çok geri bırak• 
mıştı. Diğer birçok milletler bu yol
da kendilerini göremiyeceğimiz ka
dar ileri bir mesafede bulunuyordu. 

Yurdun sosyal derdlerine henüz 
parmak bile konmamıştı. Milletin 
büyük yığını koyu bir karanlık için· 
de idi. 

Atatürk inkılabı taptaze enerjisi 
ile bütün bu gerilikleri kısa bir za
manda telafiye ve başlarımızı asır-
ların yığdığı kötülük yığınlarının 
altından kaldırmağa koyuldu. 

Halkın medeni bir olgunluğa 
yükseltilmesi, gençlıiği inkılabın is
tediği şekild~ tam bir yurddaş ya· 
pabilmek için (klasik nıek~ep t~_rb~· 
yesi) nin gücü, sürati katı degıldı. 
inkılabın bu sahadaki işinde kendi
sine yardımcı olacak, ileri hamlele· 
rini tanzim ve takip edecek bir mü
esseseye ihtiyacı vardı. 

işte bu büyük ihtiyaçtan, ülkü· 
sünü: memleketin büyük menfeat
lerinin tesbit ettiği halk evleri 
doğdu. Halkevri üzerine aldığı 
vazifeyi tamamile yapabiliyor mu? 
kar şılaştığı bin bir ihtiyaca 
tam bir surette cevap vere· 
biliyor mu? Şüphesiz ki, hayır! fa
kat henüz zazzuv halinde olan bu 
genç müessesenin birkaç yılla sayı
labilecek doğum tarihi göz önüne 
getirilecek olursa, onun bu kısa 
zaman içinde olduğu randıman bize 
ileri için büyük umutlar verecek kel· 
dar geniştir. 

Hafkevlerinin çalışmalarına aid 
elimizde bulunan blançolar yarına 

aid bu ümidlerimize hak verecek 
birer vesikadır. 

YILI 
,...,.~~~~~~ 1 
HasanReşitTankutun l 

Eti Türkleri 
hakkında 
konferans 

LONDRA - ROMA 
MUZAKERELERi 

Şehrimizde bulunan dll 
tetkik cemiyeti ikinci reisi 
Maraf Saylavı Bay Hasan 
Rafit Tankud bugün saat 16 
da halk partisi salonunda 
huauaf davetlllere Fti TUrk
lerı hakkında bir kanferans 
verecektir. 

Bay Hasan Re,lt Tan. 
kut aynı mevzudaki kon
ter•nsını yarın saat 17,5 
da ••hrlmlz kız san'at ana• 
tltUsU salonunda umuma· 
verecektir. 

Bay Çemberlay
nın yeni nutku 
Sulh •• daima sulh l 

Bay Çemberf ayn 

Londra : 19 (Radyo) - Başvekil 
Bay Çemberlayn bugün bir nutuk 
söylemiştir. Başv-.kil bu nutkunda ez 
cümle demiştir ki: 

« İngiliz siyasetinin hedefi, her 
şeyden evvel sulhtur. Yeni bir harbin 
çıkmasına mani olmak için her fır
sattan istifade etmek İngilterenin hem 
şahsi menf.aatı hem de insani bir 
borçlur. Biz bunu böyle kabul edi
yoruz. Yeni silahlarla günden güre 
kuvvetleniyoruz, bu silahlanışın tek 
hedefi sulhtur. Daima sulh için çalı
şacağ-ız.• 

Fransız kabinesi toplan tısı 

Paris: 16 (Radyo) - Şot .n ka· 
binesi bugün öğleden evvel toplan. 
mış ve askeri tahsisatların çoğaltıl· 
masma karar v eı miştir. 

Köyden 

röportaj: 

Hadırlı 
-

Yazan: 

A. A. 
(Yazısı içerda) 

Konnşmalara resmen 
değil isede filenbaşlandı 

Londra: 19 (Raciyo) - B·ı gün, İtalyan delegesi 
Grandi, İngiliz Başvekili Bay Çemberlayn ve İngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Eden arasında İngiliz harici
yesinde müzakereler olmuştur . Bu müzakereler 
mahiyetinin, İngiliz - İtalyan yakınlaşması Üzerin
de olduğu kuvvetle söyleniyor. 

Bu görüşnıeler, İngiliz - İtalyan 
ne filen iptidar mahiyetinde kabul 

müzakereleri
edilmektedir. 

Antakyada bir Türk 
kolle ji açılıyor 

Usbecilerle vataniciler arasında 
sokak muharebeleri oluyor ! 

Yapılan gülünç münasebetsizlikler 
Antakya: 19 (TUrksözU muhabirinden) - alınan malOmata 

göre pek yakında Antakyada bir TUrk kollejl açılacaktır. Bu 
kolteJJ, hususi bir cemiyet idare edecektir. 

Buralarda hala münasebet- 1 

siz hadlsalerln önU altnma- ı 
mrftır DUn sabahleyin Seldlren : 
kUyUnden gelmekte olan Arif 
oglu İzzet adlı bir köylü köprüden 
geçerken, orman kolcusu Fuat tara
fından durdurularak elinde taşıdığı 
bastonu almıştır. İzzet bastonu ver
memek istemiş fakat kolcu baston ta-
şımanın yasak olnuğunu tehditkar bir 
lisanla söyliyerek bastonu zorla elin · 
den almıştır. 

Evelki gecede ihasla ittihadı va
taniciler]e Usebeciler arasında bir kur 
şun O}tınu olmuştur. Saat yigirmide 
offandan geçmekle olan ittihat vatani 
mensuplarından Mihaile meçhul el· 
ler tarafından iki kurşun atılmış fa
kat iııabel etmemiştir. Bunun ü1erine 

yetişen ittihadı vatanicilerde kurşun sık 
mağa başlamış, çur~ı harp meydanı
na dönmüştür. 

Bayram tatilini geçirmek üzere 
refikasile birlikte Beyruta gittiklerini 
yazdığım Türk baş konsolosu Firuz 
Kesim dün akşam şehrimize dönmüş
tür. ittihadı vat anicilcr propaganda 
larında muvaffak olmak için bir çok 
para sarf etmektedirler. Hatta bir çok 

.kimseleri avlamak için palas otelini 
angaic etmişlerdir. Burada bazı yo
bazların yatmasını ve yiyip içmesini 
emin etmektedirler. 

Suriyedeki 
müzakere 
Kont Martelin 

temasları mahiyeti 
gizli tutuluyor 

Şam : 19 ( Türksözü muhabi· 
tinden ) - Ali Komiser Kont dö 
Martel ile Suriye hükumet erkanı 
arasında cereyan edeu ve muahe· 
denin tatbikatına ait olduğu zanno. 
lunan müzakerelerin mahiyeti ve 
teferruatı hakkında dışarıya hiç bir 
haber sızmamıştır. 

Alakadar mehafil, bu anlaşma
lar hakkında ketumiyeti muhafaza 
etmektedir . Konuşmalar hakkında 
Ali Komiserlik tarafmdan ileride 
bir tebliğ neşrediJeceği söyleniyor . 

Yeni paralarımız 

lstanbul: 19 (Radyo) - Darpha
ne, yeni gümüş paraların nasılması 
işini bir ay sonra bitirecektir. Yeni 
basılacak bronz 10 parahklar için 
bir halite tesbit edilmiştir • Cumhu· 
riyet altınlarının resim leride hazırlan. 
maktadır. 

Ayni zamanda milli müdafaa 
vekaletinin istediği 200,000 istiklal 
madalyasının da darbına başlanmış 
tır. 

. , 
1
,.-Halkevlerinin kuruluş 1 
yıldönümü kutlama 

1 programı içeridedir • I 
--



Sahıfe ; 'l TtlrklözG 

Hitlerden sonra Almanya
nın en kudretli adamı 

H 1 IV~LER 
O, nazır olmadığı halde kabine toplantılarına 
iştirak eder ve Hitler ona sormadan bir şey yapmaz 

GestaponunAlmanyada 
ve hariçteki kudreti ! 

Roehm, General .3chleicher ve 
hücum kıtalalarının bütün erkanı 
harbiy.,si hususi müfrezelerin ve 
Himmlerin kara muhafızlarının ma· 
kineli tüfeklerinden çıkan kurşunlar· 
la can verdiler. 

- Dünden 

Bu muvaffakiyetsizliktrn doğan 
n.uvaffakiyeti bilhassa hayırlı, zeki 
ve cesur Hımınler istismar ediyoı du. 

Nihayet orJu, kararını verdi. Hit 
!eri seçmişti, Hitlerin muvaffakiyet 1 
sizlikle neticeleneceği muhakkak olan 
birinci hükümet dubesine karışmak : 
tan çekin nişti. Fakat şimdi artık 

1 
küçük ihtilalcınııı ne yapm<oğa nıuk- 1 
tedir olduğundan eminJi. l' unun için ı 
dir ki onu, sosyal - drmokrabİye 

karşı kullanmak üzeı e intihap < di 
yordu. 

H•tl~r. mağlup ve hatta gülünç· 1 
Lir halJe girdiği hapisaneden çıktığı 
zaman kendini üç defa daha kala- ı 
balık, ve daha çok ateşli taraftarla 
rın toplandığı bir partinin ştfi l:uldu. ! 
Bundnn sonra arkasında, kendisiri ı 
tutacak, ileriye doğru itecek olan 
ordunun bulunduğunu anladı. Ve bu 
ordunun arkasında Bismarck'ın bü 
tün eski ve ananevi Almanyanın ve 
Hohenzollernleı in bulunduğunu bili 
yordu. 

Hitler kazanmıştı. Bundan sonra 
gelecek muvaffakiye ve zaferler 
artık mukavemet ıdilemez bir cere
yenın mantıki rr.erhaleleri idi. Genç 
partinin eı kanı haı bi) esi arasında 

yalnız tek Lir adanı lu umumıyete 

iştirak etmiyordu. 

Hirnmler 1 bu hususta; oıdunun 

takdim ettiği bu yardımı lu kadar 
biiyük bir minnet ve acele ile kabul 
etmek hususunda ştfi ile ayııi fıkir 

de değildi. O çok iyi bilı} ordu ki, 
ordunun l u eski Barden gen er alları, 
ucu sivri miğferli Yunkerieri, bu, ev· 
velaMarnın, sonra ihtilalin mağlup
ları, ela göz!ı ri için bir zabit veki. 
!ini, lir dı\ar Loyacısıı.ı, bir Arnst. 
ralyalıyı ıktıdar nıC\kiine getiımiye. 

ceklerdi. Himn.ler biliyordu ki, oı , lar 

1 füleıe h~karetle rakı)Orlar, Fa~at 1 
ihtiyaçları v~rdı. 

Harap vücudu delik deş'k olmuş 
ıııcml~ket ve millet lıütün felaket 
leıine selıfp olan bu iıtsanlarm adı 
rıı kolay kolay işitmek ist<miyecekti. 

ZAFER 

kalan -

dunun tazyiki ile ıhtiyar Maraşal 
Hindenburg Hitleıi davet rdenk 
Alm•nyayı kendisine tes!ir.ı etti. 

Nasyonal sosyalizm mütevazi 
bir zaferle iktifa edemı zdi. lşba;ına 
geçer grçmez, her şeyi kökiinden 
sallamağa V<" her makanizmayı eline 
almağa lıaşladı. Yüksek idare mev
kileri derhal Nazi şeflerinin eline 
geçti. Bu sırada Himmler de Munich 1 

emniyet direktörlüğüne tayin olundu.1 

Bu taşrada orta halli bir me 
mur mevkii idi. Şurasını dnhal söy 
lerr.ek lazımdır ki, Hitlerin Himııı 
ı~ı e karşı olan itimadı yavaş yavaş 
husule gelmiş ve artmıştır. Arala 
ıında hiç bir zaman hararetli bir 
anlaşma, heyt canlı sevgi olmamışlı. 
Himmler krndi arzusile ihtilalin bir 
memuru kalmak istiyordu. Küçük 
bir satranç partisi oynamıştı. Bir 
an gelip kendi saatinin de çalaca· 

Ordu ilk partiyi kaybetmişti. 
Ve Bundan sonra Hitlerin en Sadık 
en mahıem arkadaşı olan Himml'1 
ondan sonra Almayanın en kudretli 
adamı olmuştur. Bugün, Gestapo 
Almanyayı, ecnebi memleketleri a. 
fanlaril~ öldürmüştür. Almanyanııı 
bütün politikasını o idare ediyor de. 
nilebidiği gibi l•azı büyük Avrupa 
devletlerinin politikası üzerinde de 
mühim rol oynamaktadır. Hususi 
müfrezeleri teşkil eden 200,000 kişi 
şeflerind~n ve Führere canlarını \e 
recek kadar bü)Ük bir sadakatle 
bağlıdır. Himmler nazır olmadığı 

halde kabine toplantılarında hazır 
bulunn ve Hitler ona sormadan hiç 
biışeyi yapmaz. 

Bütün A vrupadaki 
noktai nazar : 

- Birinci sdıifcdcn arl<.n -

ğından emindi. Polonyada uyandırdığı endişele, e ter 
Municlı'de güıültü;üzce fakat cuman olmaktadır.Hükümet gazetesi 

mukavemet edilmez bir kuvvetle " Alman genişleme sıyaseti Avustur· 
işe başladı. Evvela partinin düşman· yada mühim bir zafer kazanmıştır . 
larile uğraşmak lazımdı. Sonradan Avusıuryanın Almanyaya ilhakı kan 

dol. ülmeksizin başarılmıştır ,, demek-
onu kendisini dostlarına kar~ı mü tedir . 
dafaa etmek mecbuıiyetinde kalmış Berlin : 19 l Radyo )- Berlindc 
bir vaziyette de göreceğiz. ısrar ile dönen şayialara göre Avus-

llik1erine kadar milliyetperver turya ile Almanya arasındaki güm 
ve katolik olan Himmlerin iki düş. rükler tedricen kaldııılacak, iki mem-
manı vardı: Komünistler ve Yahu. leket için müştereken bir para ihdas 

ve Al manyaaak i büyük nafia işleri 
diler... Avusturyaya da teşmil edılecek,Avus· 

Kısa bir tecı übed.)n sonra on· turya kabinesinde mühim nazaretlere 
lan sokakldı da sopa ile döğınenin Nasyoııal Sosyalistler getirilecek , 
hiç biışeye yaramadığını anladı. lk· Avusturya , Almanya siyasetine uy• 
tiJar mevkiine geçtikten iki ay son gun bir siyaset takip edecektir. 
r'i meşhur (teksif karargahları) nı Viyana : 19 ( Radyo)- Umumi 

aftnn istifade edenlerin mevcudu 600 
icat etti ve matbuata verdiği kısa 

düı· . 
bir tebliğle Munich'de Yahudi ve Viyana : 19 ( Radyo ) _ Sıyasi 
komünistler tarafınan Hitlere karşı mehafil Avustuıyada ıeyıiima müıa-
teslıit edilen lıir komplo h§f ettiğini caat edileceğini ihsas etmektedir. 
ve bu tak·liıde memleketteki tehli· Berlin : 19 ( RrC:ı o ) - Siyasi 
keli elemanları kö!ülük yapamaya. mehafılin kanaatine göre, Avusturya 

d Mılletler Cemiyetinden çekilmiyecek· 
cak bir hale getirmek lazımgel iği- · tır . 
ni bildirdi. Daclıau karargahı kuıul Roma : 19 ( Radyo ) Almanya-
muşhı. Bu karargah f:.eş bin nıev Avusturya mestle'eıi karşısında ııik. 
kuf istiap edebil<li. bin olanlar, Almanyanın AYusluıya-

Altı ay sonra Himmler bütün dan ıleride yeni imtiyazlar istemiye 
cej!;ini söylemekte , bedbin olanlar 

Baveraya emniyet direktörü tayin da, Avıısluıya. Almanyaya ilhak edil· 
clundu. Partinin siyasi istihbarat miş gibidir , diyorlar . 
servislerini teşkil ve tekamül ettirdi. Berlin : 19 ( Radyo ) - Alman 
Çok geçmeden bütün Almany•ııın gazetelerine göre , yabancı efkarı 
filen emniyet direktörlüğünü ifa umumiye Avusturya - Almanya me-

sailini sükunelle karşılamaktadır . 
etnıiye başlamıştı. Bunun üzerine Gn~eteler, bilhassa İtalyanıd ha· 
Hitler kendisıni Beılinc çağırdı ve diseler kaı~ısıntlbki ag-ır başlılığından 
resmen Gestapo crnilen yüksek si sıayişle bahseımekıedirler. 

yasi emniyet bürosunun başına ge· . ----- ---------
çirdi 

( Şebüır 
~-----------.... ---------------------·-------------' 
Otel beyanname
leri damga resmin

den muaf 

Adana 
kuruluş 

halke:vinin 
yıldönümü 

Zabıtaya verilen hüviyet vara 
kalarıııın hepsine damga ve tayya· 
re pulu yapıştııılması otelcilerin 
şikayetlerine sebebiyet vermişti. 

Maliye vekaletinden alınan ma
lumata göre otel beyannameleri 
damga resminden maaflır. 

Bugün şehirde büyük 
bir tören yapılacak 

Kurulu• yııdönUmUne lllt tören pro§ramı 

Bu vesikalaıın yalnız bir ve iki 
numaralı olanları 2459 numaralı 
tayyare resmi kanunu mucibiııce 
ikişer kuruş tayyare resmine tabidir. 
Dört numaralı gidiş hüviyet vara
kaları ise damga ve tayyare resmi 
ne asla tabi değildir. 

1 - 20 Şubat 938 zazar gUnU saat (9) dan itibaren TU
men nandosu çalma§a ba,ııyacaktır. 

2 - Saat (9,30) de kurumlar, orta okullar, Cumhuriyet 
haık partııerl, memurlar ve halk bahçede krokiye göre yer. 
!erini almı• bulacakıar dlr 

BELEDİYEDE 

Yollara beynelmi
lel işaret konacak 

Belediyemiz, şehrimizin büyük 
bir turizm yolu üzerinde bulundu
ğunu nazarı dikkate alarak yolların 
icabcden yerlerine b:yn~lmilel yol 
işaretleri koymaya karar vermiştir. 
Bu husustaki hazırlıklara başlan
mıştır. 

Parktaki büvet 
Atatürk parkında Belediyenin 

yaptırdığı büvet icara verilecektir . 
Burada soğuk meşrubat ile, kabuk· 
suz kuru yemişler, çikolata, şeker 
leme, tütün, kibrit, kart, pasta, san. 
döviç gibi şeyler satılacaktır . 

On beş gün içinde 
evlenenler 

Belediye evlcnrr.e işlerinden al· 
dığımız malumata göre bu ayın bi· 
rinden on beşine kadar şehrimizde 
yirmi altı çiftin nikahları kıyılmıştır. 

Divan yolu parkel;!n\yor 

3 - Saat [9,45) de bando
nun çelacağı lstlkllll mar,ı ile 
törene ba,ıanacaktır. 

4 - istiklal marşından sonra 
Hadi Okan tarafından Halkevleri· 
nin önemli ve çalışmalarını beliıte:ı 
bir nutuk verilecektir. 

5- Bundaıı sonra törende bu 
lunanlar, önde bando ve çelenk or 
duğu halde hükumet baddes-Saat 
kulesi - Belediye önü ve asvalt yol 
üzerinden Atatürk parltına giderek 
çelenk koyma merasimini yapacak 
laı dır. 

Çelenk, bandonud çalacağı is. 
tiklal marşı ile konubcak bvndan 
sonra Raşıt Binöz tarafından bir nu 
tuk verilecek ve bu tören de Cüm· 
huriyet marşi ile nihayet bulacak. 
tır. 

7 - Sinemalar bugünkü nıati. 
nelerde Halk evimizin muhtelif yıl. 
)ardaki çalışma laı ına ait filmleride 
de gösterileceklerdir. 

8 - Saat (13) te Halkevi ci· 
ritcileri tarafından Demir köprü a· 
!anında cirit oyunları yapılacaktır. 

9 - (14) te Halkevinin motör 
kursunu bitiren talebelerin vesika· 
lan törenle dağıtılacaktır. 

10 - Halkevi, Belediye önü ve 
köprü başına konacak radyolarla 
Ankara Halkevinin yayını halka din
letiletilecektir. 

11 - Ankara yayını bittikten 
sonra Halkevi tarafından evin bah· 

1 çesine konulacak hoparlörle muzik 
neşriyatı yapılacaktır 

inşaatı bir müteahhide ihale 
edilen Divan yolunun parkelenme 
ameliyesine lıaşlanmıştır. Keza As- 1 
falt yolun da tamirine başlanmıştır:. 

Seyhan - Toros bu gün 1 

12 - Halkevlerinin gayelorini 
ve bu güne kadar yaptıkları hizmet
leri halka. tanıtmak üzere öğretmen 
ler tarafın<la11 (15) kahvede musa 
lıabelJr yapılacaktır. karşılaşıyor 1 

13 - Hava yağışlı olduğu tak 

Dün de yazdığımız gibi, şehri· I dirde bu preğramın gündüze ait 
nıiz Seyhanspor kulü ü ile Toros· 

1 
maddelerinden yalnız dördüncü kı· 

spor " A " takımları arasında bugün sım tatbik olunac~ktır. 
öğledm sonra saat 14,5 da hususi ! 14 - Törenler hoparlöılerlerle 
bir futlıol maçı y•pılacaktır. ı1 halka yayılscab tır. 

15 - Bu mutlu günün şeı~ine 

1 

saat (21) de Asri .:>inenıada hususi 
davetlilere bir konsrr verilrcek 

Örge Evren 

Balıkesir saylavı bay Örge Ev· 
ren dün şehrimize gelmiştir. Örge 
Evrene hoş geldin deriz. 

Varşova : Şarkılı kentet konseri ( lı· 
kandinav musikisi ) 18.15 Roma kı· 

ı tır. 

Bisiklet koşusu 

İşçi ücretlerinin 
haczi meselesi 

........... 
iş kanunu, 30 liraya kadar ol~P 

işçi ücretlerinin hacz edilmiyeceğioi 
amir bulunmaktadır. Kanunun lıV 
sarahatine rağmen bazı devlet dai· 
relerinin devlete aid lıorçlar için ;O 
liraya kadar olan işçi ücrellerioİ 
haczetmekte oldukları anlaşılmıştır· 

Maliye vekaleti, bu hususta alıi 
Kalılara yolladığı bir emiıde 30 liraY 
kadar olan işçi ücretlerinin hactİ 
cihetine gidilmemesini uildirmiştir: 

KÜLTÜRDE 

Mektep doktorluğu 

Kız lisesesi doktoru bulunan AIİ 
HikmetP, ilaveten Erkek orta okul 
doktorluğu da verilmiştir. 

MAHKEMELERDE 
Berat etti 

Karaisalıııın Yağlıta~ köyündr~ 
Ali kızı F atmanın ırzına geçmek' 
teşebbüs etmekten suçlu Mehme1 

hakkında, dün atır cezada yapıl~~ 
duruşma sonunda suçlu Me hmedi~ 
Fatmanın ırzına geçmeğe teşeblıii' 
ettiği hakkınd 1 kafi tıir delil olm• 
dı~ından beraatına karar verilmi~tİ' 

ZABITADA 

Bir kız bil' gencı 
taşla yaraladı 

Abdullah kızı Emine, Hüseyi1 

oğlu Osman isminde bir genci yan 
ğından taşla yııralamıştır. Zabıt<' 
Emine lııkkında kanuni muaıne!edt 
bulunmuştur. 

İki küçiiğün kavgası 

Hıtler hapis;; neden kuı tulur, kur. 
tulmaz Nazi partisini yeniden müca 
deleye atlı: Fakat Lu dafa meşru 
bir şı kildr, intıhap mücadelesine .. 
Himmleıi Bavna mıntakası sekre· 
terliğine ve pı oı aganda ikinci baş· 
kar lığına tayin etti. 1929 da Himm 
lcr Hillerden, ateşli taraftarlarından 
disir !inli, üniformalı ve hususi lıir 
surette Hitlc. in hayatını muhafazay~ 

1 
memur ve icalıında Reohnı'ın hücum 
kıtaalaıını kontrol edecek hususi kıt· 
alar teşkilini istedi. Hitler kalul etti. 
Himmln bu işe evvela on bir kişi 
ile başladı. işte bu on bir gişi (hu. 
susi müfreze) lerin başlangıcı olmuş 
tur. Ve bir kere 1934 yılı 30 Ha ı 
ziıanında ve ikmci defa da 1938 bir 
~ubatta Hitleri ve rl'jimi kur !arınış· 
!ardır. Teşkilatın kuruluşunu takip 
den ikinci •ene de Hitler bu intih~p 
zaferini kazandı. Haki gömlekli ~c b.1 
uslar Reichstag'ın bir cephesine ha. 
kim olmuşlardı. Bav1.:radan seçilen 
Himınler de bunlar arasında lıu'u 
nuyordu. 

KARA ADAM 

Bu sonsuz saliihiyet ve kudreti 
haiz ıılan memuriyete 1934 yılı 

21 nisanında geçtı. O burada geçir
diği iki ay içinde herşeyi görmüş, 

herşe}i aı.!amıştı; Hitlere, erkanı 

harbiresinden ve hücum kıtalaıın· 

dan bir hsmının, aleyhinde bir , ui
kast hazırladıklarım haberverdi. 
Führer en eski, en büyük mücadele 
arkadaşlarını adi, birer hain adı gibi 
sayan l.u lıuz gibi sesi korku, Ür· 
perme ile dinliyordu. En sonunda 
bağırdı: 

1 1 
sa dalgası: Odıı musikisi kon,cri. 19 

Radyo programı Layipzig: Mandölin kenteti ( piA'.nno 

----- Buakşam----· dahil ) 

Bugün, Eski istasyondan başla. 
yarak Kahyaoğlunda bitecek o:.:'1 
bisiklet koşusuna sal.ıah saat do· 
kuzda başlanacaktır. 

Osman oğlu 10 yaşlarında p.b 
dullah ismiııde bir çocuk komşu!' 
rından Mustafa kızı Fethiyeyi kal' 
üzerinden .aşla yaralamıştır. Zatııt 
Osman hakkında kanuni muamrl< 
yapmıştır. 

1933 yılı 30 ikinci kanunda or-

Yeter Himınleı! 
Bildiğin gi'>i yap! 
l'u mükalemenin neticesi 30 ha 

ziran faciası olJu. 

SENFONiLER 

9.15 Berlin kısa dalgası : Sen
f< :ık konser, 14,40 Roma kısa dal. 
gası. Senfonik konser. 19.10 Layp· 
zig : Senfonik oı keslra, Sopraıı, vi
yolons•I. 

OPERALAR OPERETLER 

12 t3erlın kısa dalg~sı : Neşeli 
opera mus,l.isı, 17.15 Roma kısa 

dalgası : Lirik opera musikisi. 2o.45 
Koloıı}a : Strauss'un '" Eine ., Nacht 
ıo Vencdig opereti. 21.10 Pfşte: iki 
küçük opeıet 1: " Familienrant ,. 2: 
11 Fa.5chinısabenlcıter " ! 

ODA MUSIK iSi 

14.30 Varşôva: Caz triyosu. 17.5 

RESiTALLER 
12 15 Roma kısa dalgası: H.Jk 

şarkıları ve konser. 17.39 i3erlin kısa 
dalıası : Kaaışık şarkılar. 20 30 Viya· 
na: Piynnc> refokatile Viyana havala· 
n. 22.10 Bül.reş: Tenor tarafından 

İtalyan şarkıları: 
DANS MUSiKiSi 
19:15 Bükreş: 20,30 Vaışova 

( plakla ) 23 30: .Laypzig, Kolonya. 
23.35 Viyana, Graz, 23.45: Roma, 
Bari, 

MUHTELiF 

19.10 Roma kısa dalgası: Arap
ça musıkili progrtm. 20 30 Baıi. lıal· 
yan ve·Tfirk musikisi. 21.15 Bari: 
kunıca musikili neşıiyat. 

Dün de yazdığımız gibi, uölge 
bisiklet ajanlığı hakem heyetini 
seçmiştir. 

Bir memuru 
köpek ısırdı 

Su işleri şirketinin köpeği, dün 
yeni istasyon elektrik memurların· 
dan Salih oğlu Cahidi ısırmıştır. 

Köpek kuduz olmak ihtimaline 
binaen Veteriner dairesine müşa· 

hede allına alının ıştır, 

19 Şubat 938 ,.., ' 

Gök yüzü açık, güneşli. hav' 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak gölged1 

19,5 santigrad derece. 

Bu gece nöbetçi eczaııt 
.Kelekapısı civarında 

l M. Rifat eczanesi~ 

• 
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HADIRLI 
Hadırlıya Seyhanın 

batı kıyısındaki sed Çukurovada şalrAne yollardan şiirsiz 
köylere çıklldıOı çok olur. 

Üzerinden gidilir. Yol b h Şehirde asıl olıın çatı köyde asıl olan 
a çeler arasından ve topraktır. Bu köylerde kamış suya mu· 

ağaçlar altından ge· kavemetl yUzUnden kerplce tercih edl-

çerr-k. aşağı yukaıı gü ' llyor. 1 
ney ıstikametinde gi-
d Ad d 

Yazan: A A er, ana an kalkan • ' -

yayalar bir saat sonra Hadırlıda 

dırlar. Bu küçük yolculukta bir Ha 

lık sağ yanda Adasokağı köyü gö 
rünür, kaybolur. Ve sol yanda sey 
hanın öbür kıyısında yolun ağaçla 
ıın ve bahçelerin biraz gerilediği 
bir yerim~en sivri kulasi kırmızı ça 

tısile kanara görünür sonrada kaybolur. 
Yolcular, sizin hayran hayran ba 1 

karak oyalandığınız ağaç ve ve dal 
bolluğundan ha lıersiz gelirler, geçer· ı' 
ler . Mevsim ne olursa olsun bu 
yol kurak zamanında ve açık ha-

1 vada küçük bir bisiklet hatta oto. 
mobil. gezisi için en güzel yoldur. / 

Bız ırmağın batı kıyısındaki Ha I 
dırlıya ırmağın Joğu kıyısından do 1 

laşarak ve suyu biri 14 gözlü taş köp . 
rüden, biiri de Çukurovamn gemi de 1 

diği bir salla olmak üzere iki defa 
geçerek, daha doğrusu sol kulağı. 

mızı sağ elimizle gösterircesine git. 
rniştik. Ve yaya bir saatlik yere 
kısmen otomobilden istifa eltiğimiz 
halde bir buçuk saatte varmıştık. 
Buna sebep asıl yolda çamura sap 
lanmak korkusuydu. 

Çukur ovada şairane yollardan j 
şiirsiz köylere çıkıldığı çok olur. Ben 

şiirsiz derken birçoklarının aklına "sizn 1 

le biten başka kelimelerin gelece· 
ceğini bilmiyor d~ğilim. Geçelim. 

Hemen her evin ayrı bir kulü 
becik halinde hamamı var. Hamamın 
içindeki dolu kazan dışardan yakı· 
lan ocakla ısıtılır. Büyük manasile 
köy temizliği iptidai ve çaresiz l:.ir 

vaziyette iken l·edeııl temizliğe verilen 
bu ehemmi yet şayanı dikkattir. Ha
mama dini ıııaııasile " gusülhane., 
gözü ile bakıldığı tahmin edi ebilir 

Aydınlık için gazyağı kullanılır. 

ısıtma ve mutfak işlerinde dal kırık 
lan, bağ çubukları, ölü ağaçlar 

ocakfarı doyurabilir. Kömür falan 
p~k araıımaz. Tezek te az kullanılır. 
Soba yok gibidir. Köylüler ekmek· 
leıini mayalı hamurdan kalınca yufka 
şeklinde kendileri yaparlar. Bu işe 
mahsus forunlar vardır. 

8 kahve saydık. bunlar ayni za
manda bakkal dükkanıdır ki önlerin· 
deki sandal yalarda oturulur, konu -
şulur.Buralarda kahve pişirmek 
adeti yoktur. Yalnız sabahları çay 
yapılır. 

Herkes alış veriş ettiği dükaııın 

kahvesinde oturur veya kahvesinde 
oturduğu bakkaldan alış veriş eder 
bakkallarda daha çok şt-hirden 
getirilen şeyler satılır bu arada tü
tün birinci rakı, ikinci gelir. Yazın 

İş güç zamanında kahveler. dük· 
kanlar üç hatta ikiye iner. müşterı 

iş başına gelmiştir. Bakkal da esas 
işi olan toprak işlerine dönmüştür. 

'rllrksl5zll 

Yahudiler 1 Çinin tayyareleri 
moratoryoml 500 olacak 

istiyorlar 1 

Kudüs: 19 (Rndyo) - Şimdiye 
kadar iki ser.e içinJe filistiııe 9800 
yehudi muhaciri gelmiştir. ve yahu 
diler Araplardan 29000 hektar ara 
zi satın almışlardır. , Bu gün telavive 
toplanan yehudiler hükumetten mo· 
ratoryoın ilanını istemişlerdir. Hüku ) 
nıetin y~hudilerin bu talibine nasıl 

bir C• vHp verece ği herıuz mağ1üm 

değıld ir. 

Y alıud i çeteleri ile İngiliz asker 
!eri arası.ıda çarpışmalar devı:m 

etmektedir. 

Seyhan valiliğinden: 

Memleket dahilinde alt un tica · 
retini nizam allına almak ve alwn 
fialarında bir istikrar temiır etmek 
üzere 14 938 tarihli ve 2 yahut 8030 
numardlı icra vekilleıi heyeti karama 
mesinin şahıslar tarafıııdan yanlış an 
laşıldığı haber alındlğından maliye 
vekaletinin iş'arile aşağıdaki izaha. 
ta liizum görülmüstür, 

1- Kararname veçhile (A) Em 
lak Eytam Bankası, (B) Türkiye iş

bankası, (C) Türkiye ticaret barkası 
(D) Tüıkive cumhuriyeti Ziıaat ban· 
kası, (E) Osmanli bankaları aliun 
ticareti yapmaya mezun kılınmış ol· 
duklarından altun satmak isteyenler 
altunlarını bu bankaların bilumum 
şübelerinde seı be~lçe ve normal 

Hankov: 19 (Radyo)- Çin hü 
kümeli tayyarelerinin adedini beşyü 
ze iblağ etmek üzeredir. Bunun ya
rısı Sovyetlerden ve yansıda Avrrpa 
fabrikalarından temin edilecektir. 

Şamda nasyonalistler 
bir toplantı yaptı 

Şam: 13 (Radyo) - Nasyona 
lıstler bugün birkaç bin kişilik bir 
toplantı yapmıştır. Başvekil Mardanı 
bu münasebetle bir nutuk söliyerek 
Suriyenin siyasetini izah etmiştir. 

Yugoslavya nüfusu 

Belgrad: 19 (Radyo) - Son 
sayıma göre Yııgoslavyanın nüfusu 
14,400,000dir. 

Seyhan vil->,yet' nden: 

1 - Hususi idareye ait olup sey. 
laptan yıkılan karşıyakadaki (250) 
lira muhammen beddli kahvehane ı 
enkazının peşin para ve açık a rlır· 
ma suretile satışı 2 3 938 çaşanba 
günü saat 10 .na kadar uzatılmıştır. ı 

2 lsteklı olanların sözü geçen 

Şehirde asıl olan ı;atı, köyde a· 
sıl olan topraktır. Bunu da geçelim. 

Fakat bu sebebledirk1 Hadırlı 
köyünü de Hadırlının bağı bahçesi 
ve tarlasi olarak kabul edelim· evi 

_____ ,.. ___ ..,.,.,.....,_,_..,.., fiatlarla satabileceklerdir, 
2- Halk normal ve makul ı:ıik 

gün ve saatta 18 lira 75 kuruş te 
minat makbuzlarile daimi encüme 
ns ve engazla şartnameyi görmek 
istenildiğinde her gün hususi muha. 
sebeye mrracaatları 

. . 
çatısı ve damı olarak degil.. 

.E~J~r arasında kalan boşluğu 
~c~ırcılık ltrimlerinden sayabilace· 

~n:'.ız .. Sokak kelimesi anlatamaz. Taş 
doşelı veya buna benzer bir metre 
kar~ yer yok. evler eksuiyetle çit 
halıne getirilmiş ve sıvanmış su 
kanıışıııda. kamış suya mukavemeti 1 
yüzünden kerpice tercih ediliyor. ya· 
lınız bir kaç kerpiç ev de görün 
mekte. pencare yok. Bunun isti 
nası pek az. Kapular ctnuba bakıyor 
sebebi poyraz veya kıble. 

Yılın üç hatta üç buçuk mev 
siı~inde hayat dışar la geçtigi için 
cvın mesele teşkil etmediğni bizzat 
köylü söyledi. Eger öyle olmasay
d'.. havasızlık, rutubet ve güııeşıizlik 
koyü sağ bırakmadı. 

TAN Sinemasında 

Aynalı yumurta / 
Masal deyipte geçmiyelim. Çün 

kü şu aşağıdaki vazıları okuduktan l 
sonra tavuklar arasında altın yumurt 
liyan!arın da mevcut olabilece~ine 
inanaca~ızl . 

Cenubi A merıkada yerliler ta 
rafından "Tinamu,, adı verilen bir 
tavuğun yumurtalarının kabuğu ay· 
na gibi parlak imiş! O kadar par· 
lak ki, bunları ayna gipi kullanmak 
tamamile mümkün oluyor ve yerli 
kadınlar bu yumurtaları, icabında 
yüzlerine bakmak üzere ceplerende 
taşıyorlar. 

Telefon hastilığı 
Amerikanın maruf sinir doktor

ları yeni bir hastalık keşfetmişlerdir: 
13u hastalık ta "telefod hastalığı. 
dır! Bazı gecelerde mütemadiyen 
ve yerli yersiz telefon etmek iptilası 
bir sinir hasb!ığı şeklini almaktadır 
Telefenoınoni lıa•t)lığına müptda 

BU AKŞAM 

Mevsimin ıki Büyük ve 
Güzrl filmi birden 

-1-

Büyülı Alman a. tisli 

Luiz Trenker 
Tarafından lıarikulad~ bir tarzda 
Yaratılan büyük ve emsalsiz bir 

fılm, aşk, heyecan, m;cera. 
giizellik ve nefis manzaralaı la 

siislü 

ı ola.nlarııı lir kı,;mı, ellerın.• geçird,k· 
lerı telefonu saatlerce bırakmakta 
im;şler. !:ıunlardarı birisi Nevyorkta 
tam altı saat telefonla görüşmiiş ;. 
mi~! 

Güneş kralı 
B· 2 
ınlerce meraklı tarafından görüle u 
ve tekrar Görülmesi istenen: şa 

haser Türkçe Sözlü 

ŞEYH AHMET 
BAŞ ROLDE 

Ramon Novarro 
PEK YAKINDA : 

RÜYALAR DIYARINDA 

8949 

Ameıika sinir doktorlarının yeni 
keşfettikleriui sandıkları Lu hasta 
lık bizde çoktanberi mevcuttur; hatta 
bu hastalık yüzünde bir çok daire· 
lerde telefonların af;ızlarına birer 
kilit vurmak mecburiyeti hasıl ol
muştur. 

Tdefonu tesbih gibi oyuncak 
telefon etmeği marifet, çok telefon 
etmeği bir büyüklük sayan budala 
!arın bizde adedi kafi derecede 
çoktur. -·------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

!ardaki zinet ihtiyaçlarını kuyumcu
lardan bersabık temin edebilecek-
lerdir. 

3- Halkın altun alış verişinde 
yukarda yazıl dığı vechile hareket 
etmeleri ilan olunur. 

8954 20 22-24 

içki • 
yerı Yeni 

Kale kapusunda Cihan oteli 
haışısıuda kadehle içki satmağa baş 
ladık, gelelecrk müşterileri mem. 
nun edeceğimizi vadederiz. 

Ahmet Kaptıkaçti 
20-22 23 

Alsaray 
Bu akşarn 

1 

7960 

srnema 
sında 

Sinı ma aleminin en muazzam 
şaheseri 

Bakir delikanlı 
Gary Guper- an Artur 1 

Gi)rdüğünüz ve göreceğiniz l j 
fılml rin en muazzamı 

2 

~~!a~~a~~ 1ıe~~tf~;i 1 
Telefon : 212 8950 

8956 

Seyhan Vilayetinden : 

Muvakkat vergi 
teminat kıymeti 
Lira Lira 
97 1290 

•· nev r 
bahçe 

Miktarı 
1870 

HUDUDU : Şarkan; tarikih1s ve 1 

Nazif ve Şeyhzade ve Zabel ve Ser-1 
ki~ ile zevcesi Makit ve Parsih ve 
Kara~et ile zevcesi Ossanna ve Na- ı 
zarcı ıle zevcesi Şeyhzade ve A b. 

1 

raham ile zevcesi Araksi ve Misak. / 
Garlıen; Zehra ve Musis ile zev· 

cesi ve Ağop ile zevcesi ve tariki· 
has. 

Şimalen; Nazif ve Gulit ve Musis 
ile zevcesi ve Aksa ve Pıka , 

Cenuben ; Türkmen Naum bah· 
çesi ve Aksa ve Pıka ve D.krarı ve 
Ossaıına ıle nıahdu t . 

1 Döşeme ıııahalle~i r. den Ali 1 
oğlu Alinin arazi ve bina vergile· 
rindtrı Loı.c~ olan (165) lira (25) ku 1 

ruşun t P mını tahsıli içitı vukaııda 

hudut, miktar ve me' kii iıe .""rgi 
kıyınetı yazılı b, hçesi açık a• tırma ı 
su~etilc sotlığa ı,ıkarılnııştır. l 

2- Şartnamesi Hususi Muba;.ebe ' 
k • . i 

a<em•nde görülebilir. 
3 Artırma 11 Mert-938 cuma 

günü saat onda Vilayet idare He 
yetinde yapılacaktır . / 

4 - Muvakkat lemİn•l miktaıı (97) 
dobarı yedi liradır. 

8955 20~23 - 26-1 

--------

Kimyager alınacaktır 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

• Kırıkkalede çalıştırılmak üzere nıaden tahlillerinde çalışmış ve yetiş· 
miş bir kimyager alıııacaktır. isteklilerden Askerliğini yapmış olanların 
vtsikalarile Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları . 

16-18-20-22-24 8942 

:Sahife : 3 

--:-------~---------------------
Asri Sinemada 

Bugün gündüz 2,30 da büyük program 

Umumi istek ve arzu üzerine son defa 

1 LA DAM O KAMELY\ ( GRETA GARBO-ROBERT TAYLOR) 
2-MAGDA ŞlNAYDER-IVAN PETROVlÇ-OSKAR SiMANIN 

en muvaffak oldukları şaheser 

( i L K AC 1) 
3- Adana Halkevinin açılış töreni 
DİKKAT: 

. Bu akşam sinemamızda Ha!kevinıizin Müzik müsameresi olduğundan 
fılm gösterilıniyecektir . 21-Şubat pazartesi a:Cşamı 8,30 Süvareden iti 
ba~en .. ( 1 ~ K A C l ) şaheseriyle en son ve en yeni dünya havadis. 
len gosterılmek suretiyle program devam edecektir . 8961 

ASRİ Telefon 250 

~~-------------------.....:.--------{ 
Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden: 

l ı2 '938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimizi 
satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genilşik Top 
Santim Metre 

Top 
Fiatı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 
n " !İp 2 90 36 839 

Şapkalı ., tip 4 85 36 695 • 
" " " tip 4 90 36 725 

B~ fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bır balyad~n noksan olan parekende satışlar için o/o 2 fark alınır 

F alırikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların d~ğ
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın-
dandır. 8900 3 

Adana 
ğünden 

Elektrik 
• • 

Şirketi Müdürlü -

Hattı havai için 8-9 metre uzunluğunda ve kaidesi 15-20 , uç ta· 
rafı 10-15 santim katranda 100 a-det 

ACAÇ DiREK 
Satın alınacaktır. isteklilerin Adana Elektrik Türk Anonim Şirketi idare. 
hanesine müracaatları. 8959 20-22-24 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
· Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Bu yardım muayyen bır mlntaka dahilinde emniyet v · 'f 1 . . .. . . ., e asayış vazı e e 
rını uzerıne a.lmak, ınzıoat devriyeleri gezdirmek veya toplu kuvvet sevk 
eetmek suretıle olur. 

Madde t 04 - Polise yardimcı olarak verilen jandarma kuvvetl~ri 
nin sevk ve idaıesi: 

A) Poli~e yardımcı ola ı aıc verilen jondarma kuvvetlerini başında ko. 
mutan_ olarak er v~ya erlıaş var ise polis memurunun emri altında iş gör· 
mek uzere yalnız ıanaarma kuvvetlerinin sevk ve idaresi kendi komutan
larına aiddir. 

13) Komiser emrindeki polis kuvvetlerine yaıdımcı olarıık verilen jan
darmaların başında subay var İse müştertk görülen bu vazifelerde ko
miserin vereceği emir ücerine her iki kuvvetin sevk ve idaresini snbay 
derulıde eder. 

C). Emniyet nıü~ür veya amirlerinin hazır bulundukları bu gibi hall
erd~ ( ıand~rma polıse yardımcı ve .~olis bölhesinde iş görüldüğü için ) 
vazıfe levzıatı bunlar tarafından verılır ve bu emirlere go"re · d . . ıan arma 
kuvvetlerının sevk ve idatesi jarıd3rma komutanına aiddir. 

Madde 105 - Polis mıntakasındaki müşterek işlerde lu"zuml .... 
1 • t'hlı kk'k · u goru. en ıs ı arat, ta ı ııt ve takıbat polis amiri tarafından idare edilir 

olur~adde 106 - Polis ve Jandarmanın yekdiğerine yardımları şu s~retle 

A) Polis bölgesiude h~r hangi bir suça rastl . d b · d . ayan ıan arma su ayı 

~e~~ ıa~ a~mı" devrıyeleri ( orada polis yoksa ) mudahale etmek ve po· 
~:ı ~ er a habe~dar. eylemek ve emnizet memurlarının talelıı halin· 

ıandarmldevrıyesı tarafından kendilerine yaıdım edilmek mecburi· 
dir. 

Hadişeye rastlamış 1 · d b d . . I' . o an ıan erma su ayı ve evrıyesı emniyet memurla-
;' ge ıncıye kadar orad3 tahkika~ yapamazlar- Vazıyeti olduğn gibi muha. 
az.a ederler ve delillerin ziyaına meydan verilmesi için icabeden tedbir· 

len alırlar. Hadise mahallinde za!>t ve ıuusadereye mecbur kaldıkları 
~şyayı vak'a mahalline gelen emniyet memurlarının makbuz mukabi
lıede teslim ederler. Emniyet mumutlarının kaybolmasına gelmesi ddillerin 
meydan verecek kadar geçtiği takdiıJe tahkikat ve yaparlar işbu tahki· 
kat evrakını talep vaki olmadan emni}'ctamirliğiııegönderirler. 

(Sonu Var) 8083 



• 

Sahıle : 4 ( Türkıozü ) 20 Şubat 1938 

ı ı Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

·------------ Kilo Fiati 

ı--H-aİk~-ı-zı_n_n_a_z_a-rı--· 
~--------------~--------------------------------------

İLANLARI BELEDİYE 

CiNSi 

Kapımalı pamuk 

En az 
K. 5 

En çok 
A. S. 

-Piyasaparlaıtı -; --- 26 -- -26,50--
Piyasa iemizi. .. ı -2"'20-.s=-ooc--- - --

iane ı 

Satılan miktar 

Kilo 
1 - Ticaret ve zahire borsası karşısında Belediyeye ait oyun yerı 

mahallind~n Arıkoğlu Hanına bitişik olan tarafından 12 metre c~pheli 
kısmı açık aı tırma ile satışa çıkarılmıştır . 

2 Beher metresinin muhammen bedeli altı liradır. 
-iane 2 ) - Muvakkat teminatı yüz seksen üç liradır. 

Ekspres --------- 4 - ihalesi Şubatın 28 inci Paz?.rtesi günü saat on beşte Belediye 

dikkatine : 
Albayrak Mustafa Nezih rnü·•scsesinin bii 

Klevlant ____ -_-_-_.__4o-;:_-_-_-___ 4_2 ___________ =·I • ancümeninde yapılacaktır. 

- Y A P A CI - 5 - Şartnamesi Beleeiye yazı işleı i kalemindedir. isti yenler orada ! 
ı--..B,-ey_a_z _______ ı·- ı 1 1 görebiliıler. ı 

}Ük lir ilina ile Adanamız için hazırlayıp göndudiği harman çayları· 
mız gelmiştir. Ba} raında ve byraından sonra claima halkımıza en nefıs 
bir çay içirmek fırsatını verdiğinden dolayı müessesemiz guıur duyar . 

Hiç şüphesiz nefaset ve zerafetinin bütün inceliklerini bu çaydan bula. 

1
.,.,=S,..iy=a ... h:_-_-_-_-_-_ -- -----_-_-..,•-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:__-__ - -_-_-_-_-_-:-.. ~::~::·:::::::::::::::-;:_ 1 1 6 - Ti iplerin ihale günü muayyen saat ta teminat makbuzlarile bir-

·----- ___ __ Ç J C 1 T , Jikle Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

1_-....,E,.,..k_,sp~re_s _____ -----ı---- 1 -------- I 11-16-20 24 
iane 

- Ye rli "Yemlik,, --- ı / 8935 

•--.-. -~ .. ·=r-,oh,...u-m-;ı""uk,...,-, -- -2,35 --1-- -
1 

Rujtday Kıbns 
.. Yerli ---

.. Mentane 
Aroa ---- -----

[-,.--------- ----1-asulya , 
ı--.Y.-u"'"la-;f~---'---- ------ --- -

---- ----------
ı-...,oc-=·-------ı----- - ı-----ı elice 
-.K,.,.-----,,------ ----ı----- --·-------

uş yemi 
----- ı------;---------

1- Atatürk parkında yaptırılan:biivet şartnamesi mucibince 1-Ha
/ ziran - 940 tarihine kadar olmak üzere yirmı yedi ay müddetle ve açık 

artırma sureti le icara verilecektir . 
2 - 27 aylık muhammen icar bedeli yüz otuz liradır. 
3- Muvakkat teminatı dokuz lira 75 kuruştur . 

j 4 - ihalesi Martın yedinci pazartesi günü saat on beite Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir.isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye En-

Keten tohumu 
ı--.M,--.,-~k----- ---ercime - -- -- -----------11 cümenine müracaatları ilan olunur. 8957 20-24-1-4 
ı--,;Sc-u-sa_m _______ , ____ - ----- ----------

UN 
ı Diirt yıldız Salih ! 
) üç - " ,, - ,---- ---

B ] --Öört yıldız-rDC.:.o-::~-ru'lu'k----ı - ----

~ ~ -- ÜJ:__ "-- --"------ -_-::__:--_-_-::__~ 
:§ ~ Simit ,, 
;;ı ~ Dört yıld'ız---,C'u"""'m"-;h-u-,ri,...y-et:----- -- • --

~ u-1 üç u ,, 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
18 I 2 I 1938 

Sanıin, 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

/'en~ 

1 
__ H_a_zı_r _______ /_5_ 

Mart vadeli , 4 
06 LiTeı 1 1 

R -1--97 
79 ayişmark 

,....,""""""-;-"'""'~-.,----~-
• --1\--la-y-ıs--_-,-. ----- 5 03 Frank ( Fransız ) 24- 27 

Sterlin ( İngiliz ) 630 OÖ _______ , ____ _ 
Hint hazır 4 

Nevyork 8 1 9
4

6
4 Dolar ( Amerika ) ~- 70 

1 
Frank ( İsviçre ) 

Kozan İcra 
~undan; 

Mernurlu-

Kozanda mukim Fekeli Ahme 

din Kozanın Hamam ko}ünden o-

lü bostan Kahya oğlu Ahmet ziın· 

metinde olan alacağının temini İs · 
tifası zımmında merkum ölü Ahme 
din üzerined kayıtlı olup hudut ve 
şair t v,; f!arı ol bapta tanzim edi· ' 
dılerek dosyada mahfuz e · 
vrakta mazbut bulunan Kozanın 

Hamam köyünün domuz de~ird! : 
me,kiir.de vaki şarkan aıah-a yolu . 

şinalen cumaali vereseleıi garhen 

ekzur cenuben Ahmrt oğlu Ömer 
huduılarilc mahdut (30) dönüm tar· 

0 

lanın nısıf bissisi ve yıne mezkur 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şarlları 

12 Aylık 

6 Aylık 
3 A> lık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

' 
il 

Dı~ memleketleı için Abone 

bedeli deki,mez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lıanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

-----------------
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

- Nasıl ? 
• mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuı 

Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N-10 Hcı 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik deı ecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 1 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( Sô 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( l\o 2 ) .. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet edenk kaynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla İçi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve • 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yı~andıktan sonra doldu 

rıılmakla ve ağızları Sıhhat Memuru tarnfıııdan nıülıürlenerek şehrimize 1 

gelmektedir. Kayadelen Gazozları 1 

Kayadelen Gazozları da 1-'ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 144 

caksmız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile (Oh çok 
şükür bir çay içebildim ) di yec~klerdir . Ve 

1 bundan böyle fena çaylarla asabınızı bozmıyac• ksınız. Size sıhhatinizi ka-

l zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa o:sun alınız. ı il Umu mi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 
bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeytunyağlarımız gtldi.Bunc'an urıa frna }~ğlula midtleıinizi ve sabunlarıy 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cildlerinizi bozmıyacaksınız, " Ay-
valık "sabunları ve yağları her hususta sıhhatinizin koıuyucusu· 
dur. Hilesiz, ucuzdur' 8931 7-15 

, 
r TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık 1 j Gazetecilik \ 

h;, cild, u"kli >< ,.J 
bir kapak bölgede an ı 
cak Türksözünde ya 

pılır. 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eseılerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz dah3 kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gu

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

" 

T A B 
* 

K iT AP 
• 

C 1 L O 
.. 

GAZETE 
!,._ _________ \ 

Re!mİ curak, ced. 
veller, defterler, çekler, 

karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bılumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu ' 
rufalla TürksözünJe ya 

pılır . 

Tür .. sözü matbaa
sı "Türksöziinden. baş. 

ka her boyda gazete, 

mecmua, tabeder. 

köyde ve ayni mevkide Şarkan, 
Şimalen Ömer Garben S rı Cenu

ben Sarı su hudutlarile mahdut 40 
danüm tarların kezalik nısıf hıssesi 
ve yine Hamam köyünün karaman 
lı mahallesinin eşekci mevkiinde 
vaki Şark e n soz Şimalrn kandak 
Garben ev yeri hudutlarile mehdut 
50 dönüm tarlanın 1536 da 768 
hissesi ve yine karalar özü mevkiin· 
de Şarken AK Şimalen saz Cenu 
lıen Ahmet tarlalar ile mahdut 4 

donüm tarlasının kezalık 1536- 768 

-·~~~~~---~~------------------------~ -----------------------------------------------ı , Kömür sıkıntısı 

hsisesi aşağıda gösterilen şerait 

dahilinde satılarak vı rilcn pay işl u 
tarlalara tahmin edilen kızmetin yüz 
de 75 şini bulduğu taktirde tarih 
teıı kıı k gün sonra yeni 28 Mart 
/ 938 Pazartesi güııü ~aat 14 den 
16 ya kadar açık artırma yolu ile 
satılarak talibine ihale edilecektir. 
Şayet verilen pay haddi ayikını 
bulmad:ğı takdirde en son artııanın 
leahhüdü baki kalmak üzere aıtır. 
ma 15 gün daha tem•it edilerek 
bin netice 1 21 Nisan tarihine mü sa· 
dif Salı günü yine 14 den 16 ya 
kaC:ar ikinci artırma yapılarak en 

çok artıranın üzerine ihalesi ıcra 
edileceğinden işbu tarlaların .. atışı· 
na ait olan şaıtnameler onbeş Mart 
938 Salı gününden itibaren he:rke· 

sın görebileceği ve taliple_rin işbu 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu-

gayri menkulata tahmin edilen kıy 

melin o/o de yedi buçuğu nislıetin
de bir parayı depszito etmeleri ve 

bedelı ihalenin hini ihalede pe
şinen tediye edileceği ve işbu tar
laların satışından doğacak bütün 
mesarifatın ve sair barçların müşteriye 

ait olacağı mışrut olup bu şeıaitle :...----------------------·----·-·. ---------
talip olanların yukarda göteı ilen 
tarihte Kozan icra dairesinde açık 
bulunduruladak olan artırma şart. 

namesine pey vermeleri ipotek sa 
hibi alacaklaıile diğer alakadarları 

n ve irtıfak hakkı sahiplerinin işbu 
tarlalar üzerindeki haklarını husu 

sile faiz ve masrafa dair olan ddia· 

!arını i~Lu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün i~inde evrakı müsbiteleri 
le kna Kozan icra dairesine bildir 

meleri icabedip:aksi halde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça satış be· 

delinin paylaştırılmasından hariç 
kalacakları cihetle bu gibi bir hak 
iddiasında lıulunanların gösterilen 
müddet içinde ve daha ziyade ma· 
lumat almak istiyenlerin de her gün 

j 38-88 dosya numarasilc Kozan 

'

' icra dairesine n.üracaat eylemeleri 

lüzumu ilan olunur, 8958 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

l"'ozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 110 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

--------------------........ - ................. ------........ --......... --

çekmeyiniz 
Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarelh an esine giderek zarif, saQ'lam, ucu1, 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızııı ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacagmız M it d yakmak için en .ekonomik, en ucuı a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle· 

1 şeker ticarethanesinde bulacaksımz .. 

1 M d k•• .. •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih· a en omuru lakini arttırmış ve hem de müstefid 
1 

' olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 
1 

Maden kömÜrÜnÜ muıfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
23 8879 

Umumi neşriyat müıfifii 

Maeid Gü,Ii 
Acfan• llrbM ıaa•auı 

li 


