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Profesör Hasan Reşit Ta nkut'un konferansı 
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Profesör diyor ki : 
Londra sokaklarında Eden 
lehine halk tezahürat yaptı 

Eden, Çemberlaynın takip ettiği me
todlar içinde çalışamıyacağ nı söyledi 

Alevi ismi alanküçük bir zümrenin mevcudiyeti, bazı politikacı alimlerin 
gayrete gelmesini mucip oldu. Bu, dünyanın her tarafında, bilhassa bizim mem
leketimizde ötedenberi spekülasyon fırsatı hazırlayan hususiyetlerdendir. 

Hariciye nezaretine Lord Halifaksın gelmesi nluhtemel 

"BİZ EDENİ 
İTALYA İLE 

İSTİYORUZ. İNGİL TERE 
ASLA KONUŞAMAZ.,, 

Londra: 21 (Radyo) - Londra kabine,; saat bir bu· 
çukta toplandı. içtima tam üç buçuk saat sürdü. Bu sıra· 
da binlerce hılk Başvekalet binMı etrafını sarmıştı. 

şamaz, diye bağırdı. 
Kabine iki celse yaptı. Birinci celse 3,5 saat, ikınci 

celse bir saat sürdü. 

Kabinede geçen hadiseler mahrem tutulmaktadıL 
Yalnız şu anlaşılmıştır ki. oaşvekil Çemberlayn ıle Harı
ciye naz.rı Bay Eden arasında lngiliz-ltatyan görüşmeleri 
meselesinden dolayı hiçbir ihtilaf yotur. ihtilafın asıl se· 
bebi Hariciye nazırı Edenin, Başvekil Çeınberlaynın takip 
ettiği metodu iyi görmemesidir. 

Siyasi mahafilde kuvvetle söylendiğine göre, Başve
kil Çemberlayn, hariciye vekaleti için Lcrd Halifaksa t~klıf 
yapacaktır. 

Edenin istifa~ı, resmi tebliğ neşredil emiş ise de, 
tahakkuk etmiştir. 

Mu'ıafazakar partinin miilıim bir kısıııı ve nynı za. 
manda efkarı umumiye Edenin noktai nnannı t~svip 

etmektedir. 
Eden Başvekalet binasından çıktığı zaman bütün halk: 
- B'z Edeni istiyoruı. İngiltere, İtalya ıie asla konu· 

Londra: 21 (Radyo) - Başvekil, İngiltere ile. İtalya 
arasında muallak olan meseleleri halletmek maksadı ile 
müzakerelere bıışlanılmasını dcrpi' eden bir fngiliz-fıalyan 
müşterek beyanname projesini İtaıyan büyük elçisine ver
diği ve elçinin, Musolininin tasvip etmeğe amade bulun· 
duğu bu metni Romaya gönderdiği bildirilnıekteJir. 

HiTLERiN NUTKU '~ . -• :ifiM ,, 
Almanyanın Milletler Cemiye- '"· 

Eti Türkleri ve 
bir Konferans tine dönmesi imkansızdır ,, 

" Fransa ile aramızda hiç bir 
toprak kavgası kalmamıştır " 
Berlln : 21 (Radyo) - Alman Devlet Relel Bay Hltler _Ray,. 

tag'ın açılı• töreninde beklenilen bUyUk nutkunu binlerce ki · 
•inin önUnde eöyledl. 

Hltler Almanyanın iktisadi vaziyetini tebarlJz ettirdikten 
•onra dı' polltıkael11a temas etmiş ve Milletler Cemiyetinden 
bahsederken demi.tir ki : 

- ltalyanın ayrılı,ından eon 
ra Almanyanın artık Milletler ! 
Cemiyetine dönmesi lmkAneız
dır • 

Ftihrer, Alman Fransız ınünaıe· 
betine temas etliği zaman da şöyle 
deınişliı : 

Halk evleri 
yıl dönümü 

Bay Şükrü Ka · 
yanın nutku 

ANK.6.RA HALKEVİNIN 
BÜYÜK TÖRENİ 

NEVZAD GÜVEN 

Ç ok. d~ğerli Dilci ve Tarihçi· 
lerımızden Profesör Hasan 
Reşid Tankut pazar günü 

Parı i toplantı salonunda , dcin de 
Enstitü Konferans salonunda , Çu· 
kurovanın etnografik ve tarihi blin· 
yesi mevzuu üzerinde iki kıymetli 

konferans verdi . Konferansın ılmi 

şümulü tabii olarak Çukurova ve 
Çukurovanın bir uzanmasından iba· 
ret bulunan Hataydakı Eti Türkle
rin• de içine almıştı . 

Recep P«:>ker 
şehrimizde 

IJu.ı u,.,.,,, l'ı /.er 

Cumhuriyet halk p•rlisi gen yön. 
kurul üyesinden ve KuıahJ" meb· 
usu Recep Peker dün eşleı i ve çocuk 
Jaıı ife beraber Mersinden ;~eh riınize 

gelmiş ve istasyonda Adamıda bulun
makta olan nıcbuslarım11 , Vali, kuman 
dan , belediye reisi ve daha bir çok 
zevol tarafından karşılanmıştır. Yeni 
otele inen değerli meb'usunııız ak· 
şam yemeğini vali Tevfik Hödı Bey· 
salın evinde yemişlerdir. 

İstiıahat etmek ve ;ıatıli geçirmek 
üzere Mersinde bir ıniiddet kalmış o
lan Rerep Pekerın adan~da da bir 
kaç gi:ıı kalınası ınuhtcın. ldir. 

Adanalılar için biiyiik bir zevk ola· 
cağında şüphe bulunm·ıyan ı,u ihtimal i 
tahakkukunuu bizde di!er kcndı'erine 
hoş geldin deri1. 

- Sar'ın Almanyaya iadesinden 
sonra Fransa ile aramızda hiç bir 
toprak kavg.m kalmamıştır. fngilte
re ile d., Leyle bir ihıilalımız yok· 
tur. illaki müsleııılekeler hakkındaki 
hlklı isteklerimiz bir ihtilaf sayıla . 
Almanyanın ispanyadaki kanlı vazi
yetinden de bekledi ği müsavi hiç bir 
menfaat yol tur. Biz Almanyayı teh
lıkeli bir maceraya sürüklemek niye· 
tinde değiliz. Almanya kendi talep
leri ve menfaatleri ile çerçevelenmiş 
ınahdut bir çerçeve içinde çalışacak· 
lır . Avrupada bütün devletlerle 
dost geçinmek niyetindeyiz. Yalnız 
dostluğunu .ıramadığımız ve bu gün- ı 
l<.ü ınünasebetlermizden daha fenası· 

Ankara : 21 (Telefonla) - Hal. 
kevleriniıı kuruluşunun yıl döııümii 
ınenılekelin her tarafında büyük 
bir nwrnsiınle kutlanmıştır. Bu mü· 
ııasebetle Ankara halkevinde yap ı· 
lan toplantıda büyük millet meclisi 

reisi Abdulhalik Reııda ile vekiller, 
mebuslar, Vekaletler ileri gelenleri 

ve kalabalık bir halk kütlesi hazır 
bulunmakta idi. 

Hakiki bir ilim adamı, salahiyet 
ve bitaraflık!a konuşan H:ısan Re· 
şidi dinlerken. Çukurovada Fellah· 
lık, Nasurilik, Alevi!ik gıbi cehalet 
ve mezhep husumetlerinin icadct · 
tiği ş<>ylerın hakikata ne kadar ay
kırı şeyler olduğunu, daha doğrusu 
bu kotleyi büyük Türk topluluğun· 
dan k<ıparabilecek birer ayrılık un· 
suru olamıyacağını bir kere de ilmi_n 
<ğzından işitmiş olduk. Bu değerlı 1--------------

alimimiz bize ve bütün dünyaya bu !ılıklarını çok yakın tarih hac'isele· 

nı ıla temenni etmediğimiz bir dev· 
lct vardır: Sovyet Rusya. 

Hitler bundan sonra Almanyanın 
koınünizmle yapmakla olduA-u ve 
Yapmakta d~vanı edeceği mücadeleyi 
ıncvzubahs etmiş ve demiştir ki ; 

- Komünizmle mücadeleden hiç 
hir suretle vazgeçmeyiz. Bu müca
deleyi bilakis arttıracağız. Japonya 
•le olan bu g'Ünkü münasebetlcrimi
ıin şeklini de komünizme karşı olan 
bu husumetimiz tesbit etmektedir. 

Almanya - Avu•turya münase
betlerinden bahseden Hitler demiş-

- Gerl•I Uc;UncU ••hlfed -

Merasime saat 5,30 da istiklal 

11ıarşı ile başlanmış ve bunu t&kibcn 
içişlerı bakam ve parti genci sekre 
teri Bay Şükıü Kaya söylediği bir 

nutuk il.- halkcvlerinia değerli çalış
malarını öğmüş ve 42 yeni halkevi · 

ni açmıştır. Bay Şükrü Kayanın nut. 
ku sık sık alkışlanmıştır. 

Nutuk Ankara ve lstanbul radyo• 
farı ile neşredilmiştir. Nuı ku mü ta 
akip Halkevi temsil kolu 1 imur pi· 
yesini bü) ük bir muvaffakiyetle oy· 
namıştır. 

ırkdaşlarımızın ne kadar bizden rile de isbat etmiş olan bu ırkdaş· 
olduklarını, arzularile olduğu kadar, larımızın öz Türk kökünden oeldik· 
tarihlerile, kanlarile de ne kadar lerinı bugün artık antropolojinin ta· 
Türk olduklarını nkara , halta rihin, etnografyanın . bir kelime ile 

münakaşaya tahammül etmez 
şekilde ispat etti. 

bir ilmin bütün kuvvetile dünyaya is· 
bat edecek bir vaziyet!eyiz • 

Hasan Reşid Kankutun bu Koıı· 
fcransları sadece şahsi etüdlerinın 
mahs.ılil değildir. Bu kenferansların 
istinat ettiği doküman ve mehaz· 
lar arasında her birisi birer ılim oto· 
rittsi olan bir çok Avrupalı ve Arap 
bilginlerinin, tarihçilerinin tetkikleri 
ve hükümleri de vardır . Muhtelif 
ırk V'l memlekete mensup olan bu 
insanların hiç bir siyasi endişeye 
düşmeden söylediklerı bu hakikatlar 
karşısında artık , yalanın , yanlışın 
ve politikanın ses çıkarmasına im· 
kan yoktur, 

Vicdan ve arzularının en kuv· ı 
vetli tezahürlerile Türk birliğine bağ 

Büyük bir sevınçle haber aldı· 
ğımıza göre Hasan Reşid Tankutun 
bu Konferansları yakın bir zamanda 
Türkçe, ve muhtelif. dillerde neş· 
redeceği değerli bır esere esas 
olacaktır. Bu eser neşredıldiği za· 
man her Türkün onu okuması milli 1 

bir borç olacaktır 
Bana kalırsa , bu eser : asırların 

kafa ve vicdanlarımıza yerleştirmeğe 
çalıştığı kötü bir fikri. zararlı bir 
inanı kökünden koparıp atmağa 
kafi gelecek ve bir taraftan ceha
letin. diger taraftan lıusumet ve 
politikanın ilım hüviyeti vermeğe 
çalıştığı bir iddiayı da bütün dün· 
yanın gözü önünde çürütmeğe ye. 
necektir . 

Şehrimizde 
bulunan dil tet. 
kik kuıumu 
ikinci başkanı 
profesör Ha
an Reşit Tan. 
kul Eti Türk· 
leıi hakkında
ki ikinci kon· 
feransını dün 
kız sanat ens
litüsü salonun
da kalabalı·, 
bir dinleyici 
kitlesi önün. 
de verdi. 

Profesörün 
bu değerli kon 
feransını im. 
kan nisbetinde 
not edebildik. 
okuyucuları · 
ınıza sunuyo-
1 uz: 

Jlct'İ nerede olursa 
ol<uıı ~erek giiı-de 

yopı.11 gerek ı.ırilı ve 
gerek inanç bakımırı 
dan büyük Türk ır· 
kınııı ı e benliğinin 
mer"e:i11Je kalmıştır. 

Hakimiyet, rejimin 
feyzı, bu ufak tefek 
re ehemmiyetsiz lıu
.<•ısıretlerı Türk ilmi. 
rıiıı mü.ıbeı telakki· 
"ı ıçi11de re çnk· yıı· 

'"" bır znmaııda e
rıtip /;u/dı?uc11kıır. 

Şırnılı, lıizim içiu 
fıtr ll'lı: içtiuıai nızanı 

rartltr: bırbı'rİmizı 

.\t>r 1nrk. 

- • • • 

llawııı He~iı Fani.ut 
koııferaıı wıı ıoerıı heıı 

Sayın bayaııler baylar: 
Adana g-ibi memleketin maddi ve 

manevi her bakımdan feyizli bir böl· 
gesinde sizin gibi seçkin bir heyetin 
huzurunda söz söyleınenin sevincini 
yaşıyorum. Bu toplantıyı hazırladı· 
ğıııdan dolayı hars komitesine ve b~ş 
kanına teşekkür ederim. 

Bana Adanada konferans vermek 
teklifi yapıldığı zaman çoktanberi 

,,,.~~~"'-1., 

Bütçe hazırlığı ı 
Ankara : 21 ( Hususi ) 

Umumi muvazeneye da
hil dalrelerle m U 1 h a k 
bUdçe ile idare edilen 
genel dlrektörlUklerden mu 
hlm bir kısmı 1938 bUdçe 
projelerini yeni ihtiyaçla
rını da IUlve etmek sure. 
tıyle hazırlıyarak Flmıns 

Bakanlıjiına vermı,ıerdlr • 
Dlgerlerl pazartesi gUnO 
bUdçe proJelerlnl tamamen 
veı mı, olacaklardır • DUn 
Ekonomi Bakanı ve Ziraat 
Bakanlıjiı Vekili B. Şakir 

Keseblr her iki Bakanlık 

ile Bakanlıla ballı daire. ~ 
lerln 1938 bUdçe proje- \ 
lerl Uzerlnde me,gul ol
mu,tur. 

1938 finans yılı bUdçe 
projesinin ballanma•• et
rafındaki çaıı,mıııara Fi· 
nane Bakanlıjiında faali· 
yetıe devam edllmektedlr. 
Projenin yakında Bakanlar 
Heyetinde muza keresine 
ba,ıanma•ı mukarrerdir • 

görmediğim Adanayı tekrar görmek 
ve oranın cıvanmerl ve candan hal· 
kı içinde tekrar bufunmak fırsat ve 
şerefini kazandığım için içten sevin
miştim, Sömestir tatilinden istifade· 
yi ihmal etmedim. 

M'vzua varmadan evvel hepimizin 
göksiınü kabartan ve bize istikbali
mizi aydıo ve ışıkla dolu bir halde 
görmek kudretini veren bu günkü iç· 
limai vasfımızın kemalini bir an 
için birlikte düşünmemizi islerim, Os
manlı imparatorluğu, sürümünce hang'i 
şekilde bir idareye tabi olursa olsun 
Türk yurtları genç cumhuriyet devri
nin kemalini görmedi. 

Safahatı ile mukayese edebilmek 
için bu günkü vaziyetimizi bir yaban
cı gözile ve dışardan tetkik etmek la
zımdır. Biz bu mazhariyetin tam içinde 
ve merkezinde olduğumuz için feyzi-

mizi ölçm~k ve tahmin etmek bizim için 
müşkül olur. İnkiliibın ileıi hamleleri 
onların göz kamaştırıcı neticeleri yıır-

dun dışında bize tahsis edilen hürmet 
ve itıbar, kuvvetli esaslara dayanır. Bu 
lçlinıai bir heyet teşkil elliğimizin en 
biiyük delilidir. Varlıg·ımız bu zaferi 
dede! idaresi için bulunmuş esasla· 
rın fizik ve sosyal milli bünye· 
ye tamamile uygun olmasındandır. 

Bunlar içlinıai ve teşrihi bünyemize 
uygun olmasaydı . ya onlar zayıflaya· 
cak ya biz yürüyenıiyecektik. 

Büyük Şef bu hakikatı keşfedip 

aydına çıkardığı ve esas olarak tes· 

bit ettikleri zaman memleket idare

sinde esasları tebellur etmiş oldu. 
şimdi .altı ok tabirile sembolize et· 
tiğimiz, cumhuriyet lıalk partisi um 
deleridir. Mevzu dolayısile bu um. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Mısırda 
particilik 

Eski ve yeni kabinenin ga 
zeteleri ateş püskürüyor 

Kahire : 21 ( Radyo ) - Mısır 
matbuatının son günlerde en fazla 

meşgül oldugu mesele parlamento 
r.un Kral Faruk tarafından dağıtıl. 
ması, ve intihabat için yapılan ha

zırlıkla ı a aittir. Bu vesile ile Veftçi 

gazeteler Mehmet Mahmut paşa ve 

sair kabine erkanına, hükiimetçi ga

zeteler ise Veft partisine ve bahu· 

sus Mustafa Nahas paşa ile Müker

rem Abit paşaya hücum etmekte 

devam ediyorlar . Veft gazeteleri , 

hücumları sırasında Meclisin feshinin 

partice büyük bir muvaffakiyet ol· 

d u ğunu tebarüz ettiriyorlar. 

Bunların iddiasınca Mehmet Mah 

mut paşa hükumeti iş başına geç. 
tikten sonra Meclisin toplanmıısını 
bir ay kadar geciktirmiş ve bu müd 

det zarfında Mecliste ekseriyet elde 

dmeğe çalışmış ise de partinin par· 

lamentodaki kahir ekseriyeti karşı· 

sında hiç bir şey elde edemiyerek 

parlamentoyu dağıtmak ıztırannd1 
kalmıştır , 



Sahıfe : ı 

Profesör Hasan Reşit 
Tan ut'un konferansı 

Tfirkıôzft 22 Şubat 

- Biı inci sahifeden artan _ mmes Turques en Turquie) adlı 

konikasyonundan aldığım şu endis· 
ler "Kafa ölçüsü derecesitt Anadolu 
ve Suriyedeki Sünni ve Alevi bü
tün Türklerin bugünkü ve mazideki 
ırkların hararet ve kat'iyetle ifade 
eder: 

r 
·~•Bm~~A·~-İ~Ç-İN•D•E~~-~~~~~~~~·~~-,~~~' Telef on marifetleri 

Şehrimizin Adana Halkevinin Avrupanın biı çok şehirlerinde 
otomatik teldonlatın 14 numarası 

açılınca bir kadın sesi saatin kaÇ 
olduğunu bildirir. Garbda numara· 
raya "Mis saat ,. adı verilmektedir. 
Osloda bu numara vardır. 

Büyük bir tören yapıldı 

idhalit ve beşinci yıldönümü 
Elisef umumiyetle! Türk 84.40 • 
Von Luechan. Batı Türkü 81 
" " Tahtacı Alevi 86 

ihracatı 
Nusayri 86 

İhracat 
480,445 

fazlası 
liralık 

1 Şehrimiz Halkevinin kuıuluşu 

1 

nu l beşinci yıldönümü Pazar günü 
büyük l>ir törenle kutlandı. 

Chantre Anadoltu kızılbaş 86.11 
" K"!badokya Türkü 84 53 

Hausd1ild ve 1 

Wagenseil Anadolu Türkü 84.19 , 
I Törene salıah saat 9 da başlen-

Pittard ,, ~4.78 j 
Ştwket Aziz " :: BS.Ol .1 

" " .. 84.19 1 

Şehrimiz Ticaret Odası, Ada. 
nanın son bir aylık ithalat ve ihra· 
catını gösteren istatistiği neşretmiş 
tir . 

Bu istatistiğe göre belli başlı 

maddelerden şehrimize Kanun:>ani 
ayında 410,628 liralık ithalat ya· 
pılmı.ş, yine belli başlı maddelerden 
895,096 liralık ihracat olmuştur. 

Şu hale göre 484,045 liralık 

Lir i1uacat fazlası vardır. 
ihracat ~ıekı1nunun en fazlasını 

j ~~muk tutmaktadır. Kaounsani ayı 

Profesör Afetin 200 Türk kadı
•ı üzerinJe yaptığı tetkik 85.06 va 1 

satisini vermiştir. Bundan çıkaraca ı 
ğımı.z dct ice AnadoluJa ve Hatay. 1 
dakı slinnileriıı 85.81 ve Alevilerin 
86 vasat İ ~'erdikler idir. Brakistfal 
(yuvarlak kafalı) olmayan ~ir cami
ada bu raka uları bulmak imkan dı 
şındadir. Gerek Anadoluda gerek 
Halayda A!tviler La~kalarile evlen· 
medikleri için kafatasları 86 dan 
aşağı düşmemiş ve kendileri de ta. 
~.amen fortbrakisefal kalmış görü. 
nuyor. Acaba bu kafa ölçüsü dere
cesi mazide de böyle mi idi? Bizi 
bu hususta aydınlatacak olan endis 
kranien, yani iskelet ölçüsünden a
lınnııı.. dereceleri de yine sayın 
profesör Afetin broşüründen ala
rak naklediyorum. 

1 
ıçınde 366.237 liralık pamuk ihra 

1 

catı yapılmıŞtır. 

Devlete ait ilaın harçları 

2503 sayılı kanunun neşrinden 

evvel tahakkuk eden de. !ete ait ila· 
matı cez <t iye harçlarının tahsili fm· 
va! kanununa tevfikan tahsili lazım-

Neolitikte Anadalu (Kül tepede bulu
nan kafalardan ) 82,68 

' geleceği hakkında Maliye Vekaleti 
tarafından bir karar ittihaz edil. 
miştir. 

Pı oto Eti ( Alacahüyükte 
bulunan ) 
Eti 
Selçuk 

82.77 1 

81.32 ı· 
86.51 

Osmanlı 84.07 1 

Bu derecelerin tetkikinden Ale- j 
vileı in nerede bulunur sa bulunsunlar 1 

Stlçuk devri Türk kafa endisini 
muhafaza ettikleri anlaşılıyor. 

Bundan soııra Profesör Alevi
leri tarih l.ıakımından tetkık et
miş eski ve yeni kayna'darın ve dün. 
yaca tanınmış büyük alimlerin eser ı 
v: kitaplarına islinad ederek Is- 1 
lamdanA e~vel ~ütü~ Kiiikya, Hatay 1 
ve hatta şımalı SurıyeJe bir tek ke· 
lime Arapça konuşulmamış oldu 1 

ğunu ve o havalide lskit. Eti, Ha· 

diklen sonra sözüne şu şekilde ni· 
hayet vermiştil : 

ister Alevi, ister Sünri her Türk 
hakikati halde eskidenberi gönül bir
liğinin sağlam ve vecdi aşkı içinde 
daima tek ve bir olarak yaşamış· 
lardır. Hadiseleri ve mefhumlıırı dar 
çerçeve etmek dt'ğil, fakat birbirle· 
rile münasebetlerini geniş bir kav· ı 
rayışla tetkik ettiğimiz zaman oıta . 1 

daki aykırılıkların hatta günlük ko· ı 
rmşma mevzularına bile giremiyecek 
kadar ehemmiyetsiz olduğunu te l 
barüz ett!rmiş ve demi~tir ki : ı 

Alevı nerede olursa oisun ge· 
rek ?'övde yapısı gerek tarih ve ge. \ 
rek ınanç bakımından lıüyük Türk 
ırkının içinde ve benliğinin m~rke

zinde kalmıştır. 

dı. Saat 9,30 da şehrimizdeki ku 
rumlar, orta okullar, Partiler me. 
m .. rlar ve Halkevliler iştirak etmiş 

~i .. S~at 9,45 de bandonun çaldığı 
ıstıklal marşı ile törene başlandı . 
Bundan sonra bir Halkevi üyesi ta· 
rafın<ian Halkevlerinin önemi ve ça. 
lışmaları mevzuu etrafında bir nu . 
tuk söylendi. Bunu müteakip tören
de bulunanlar önde bando ve çe 
lenk olduğu halde hükumet cadde 
si.~i takiben saat kulesi belediye ö. 
nu ve asfalt yol üzeı inden Atatt.irk 

Eşya piyangosu 

Biiyük ikranıiyeyi 
kazanan ~umaralar 

Şthrimiz hayır ve gençlik ku 
rumları menft'.'atine tertıp edilen bü
yük eşya pi~ .... osu pazar günü öğ. 

leden sonra ticaret odası salonunda 
çekilmiştir. 

Piyango tertip heyeti birkaç 
güne kadar kazanan numaraları 

gösteren listeleri neşredecek tir. 
Biz şimdilik büyük ikramiyeleri 

kazanan numaralan yazıyoruz: 

parkına gitmişler ve Atatürk anıtı 
na törenle çelenk koymuşlardır. 

Burada da bir genç tarafından 
Halkevlerinin yıldönümii mevzulu 
bir nutuk verilmiştir. 

Öğleden sonra Halkevi cirrdçi· 
leri, Demirkö1 .rü civarında halka ci· 
rid oyunla~ı .da göstermiştir. Saat 14J 
de Haıkevmın motor kursunu biti· 
renlere törenle vesikaları verilmiş 

. tir . 

Bundan sonra Halkevi HopeT' 
lörleril~ müzik neşriyatı yapılmış 

ve g <'ce Asri Sinemada hususi da 
vetlılere, Halkevinin müzik kolu 
gençleri tarafından bir konsa ve
rilmiştir. 

T oros - Seyhan 
maçı yapıld1 

5-0 Toros galip 
Şehrimiz Toros spor kulübü ile 

Seyhan sgor ıcA" takınılan arasında· 
~i hüsusi futbol maçı pazar gÜ,!)lİ 

oğleden sonra Şehir stadmda ya 
pıfdı. 

Bu maçta Seyhan spor takımı 
çok zayıf bir oyun oynadığından 
Torosa 5- O mağlu olmuştur. 

Mersin İdmanyurdu 
Toros maç1 

Önümüzdeki Pazar günü, Mer
sin ldmanyurdu ile şehrimiz toros· 
spor kulübü arasında şehir stadın 

da bir futbol maçı yapılacaktır. 

Ziraat kongresine 
gidecek rapor 
~nkarada toplanacak ziraat kong 

res·ne her bölgeden birer rapor gön 
der ileceğini ve Çukurovadan gönde· 
rilecek raporun hazırlanmakta oldu 
ğuou yazmışlık. 

Bunada "Mis hava denilmekte· 

dir . 
Bizim telefonlara da tatbiki el/· 

vela halk için sonra da fazla bir iş 
olacaktır. 

Uğursuzluk var mı? 
Londra da azsaı oldukça çok bİ 

kulüp vardır. Bu kulüp vardır. 
Bu kulüb uğursuzluk isnad edi· 

len bazı adetleri hükümsüz bırak· 
mak İçİf1 çalışmaktadır. 

Kulüb 1939 senesinin ilk umu 
mt içtimaını yapmıştır. 
Bu kulüp azası, 13 rakamından kor~ 
mamaia, bir kibrit ile üç sigara ya~ 
maga, ev içinde açık şemsiye i!t 
dolaşmağa ve daha bir çok uğursııı 
adedilen şeyleri yapmağa mecbur" 

dur1 

Bir isnada yerinde 
bir cereyan 

Sinema aleminioin kemik çifti 
"Şişko ve Sıska" meşhurdur 

Bunların da karı kaca oldukları 
halde ayrıldık,arıda malumdur. Şiş 
Virjinya Ruş Lorel sabık kocası 
Şıskoya "çıplakçı,ık ,, diye itham el 

miştir, 

Sıska sabık karısının bu isnadına şıı 
cevabı vermiştir. 

- Ben çıplaklık tflraftarı llc' 
ğilim. Maamaf\h çıplakhk taraftarı J 
mak benim için fevkalade veya g• 
rib bir Şf>y olmıyacaktır. Çünkü sa· 
bı~ ze vcemi:ı benden i~ ttdiğı taıf1lİ 
nat, mahkeme kararile tasdik edil 
irse, ben istesem, istemesem de çıP 
lak kalacağım 1 

Japon kılıcının 

Bataoc:.bi adlı bir Japon, logil' 
tereııin Tokyo sefiri Sir Al beri 
Krasneze eski bir kılıç vermiştir. 

Japon gazetelerine göre, bu kı 
lıç şu ifade ile sefire verilmiştir: 

"Bu kılıç, Japonyanın Bay Ed.: 
ne cevabıdır . ,, 

Fakat, sefir bu kılıç 

şu suretle anlatmaktadır: 
- l'u kılıç bana lngiltereoİ 

eski dostlarından ve Japonyanın ' 
sil bir ailesi tarafından hediye edil 

miştir. 

• 

· zar, Kalaç ve Buda Tiirkleı inin ya
~arnış olduğunu ve bu Türklerin 
lslamdan scınra ve istila devrinde 
dahi o huvalinin yerli ve hakim aha 
lisi bulunmuş olduğunu ispat. et . 
miştir. 

Hatip beş ırkın eski dinindtki 
e~as~arı izah ederek bunların her ye. 
nı Jınde ehemmiyetiı·i kaybetme
~~e·k. Ş.?rtile yeni yeni kisvelere gC"Ç• 

tıgım ve eğer şimdi Alevi denilen 

Hakimiyet, rejimin feyzi, bu gi 
bi ufak tdek ve ehemmiyetsiz mev
zuları 1 ürk ilminin mi.is bet tel ak ki~i 
içinde ve çok yakın bir zamanda 
eritip kaldıracaktır. Şimdi bizim 
için bir tek İçtimai nizam vardır: 

7234 numaraya otomobil, 1838 
numaraya fotoğraf makinasi, 37 41 
numaraya daktilo makinesi, 8553 
numaraya gümüş kol saati, 187 
numaraya bir aylık seyahat bileti, 
14812 numaraya av tüfengi, 6699 
numaraya radyo, 7407 numaraya 
halı seccade, 2225 numaraya altı 
öküzlü köten, 3035 numaraya buz 
dolabı, 1b14 numaraya dikiş ma
kinesi, 12000 numaraya bisiklet, 
2926 numaraya işlemeli yatak takı. 
mı, 3983 numaraya salan takımı, 
9687 numaraya gümüş c-ep saati, 
7075 numaraya ipekli kumaş, 13201 
numarı:ıya :ı];ıfı anga eğer takımı, 
3302 numaraya bir takım eıkek 
elbiseliği çıkmıştır. 

Bisiklet koşusu 

. Bu iş için seçilen btyet mesai
sıne devam etmektedir. Rapor bir 
kaç güne kadar tamamlanarak kong 
reye sonulmak üzere Ziraat vekale
tine göndeıilecektir. 

Anlaşıldığına göre, bu kılıCI 
'iki tarafı da keskin. Çünkü ha i~ s 
taraf ta iddiasında haklı görünme~ 0 

, z.~mrenin içinde muhite yabancı gö 
runen bazı tesis!er ve mefhumlar 
hissediliyor ve duyuluyor sa bunla. 
rm ht-psine o eski <'lnanelerin halk 
hafızasında da tarıhi miraslar ve 
sembolik tesisler olduğunu söyle· 

Birbiıimizi sevmek. Ve bütün Türk· 
lerin gönlünü ve vicdanını tamami
le Jolduran ve doyuran bir tek ke
lime vardır. Atatlirk 

*** 

. . Pazar günü sabahleyin, bölge 
bısıklet ajanlığının tntibettiği Eski 
istasyon - Kahya oğlu arasındaki 
bisiklet koşusu yapılmıştır. Koşuda 
ldmanyurdundau Salahaddin birinci
liği, T orostan Ali ikinciliği, Sey· 
handan Kemal üı;üncülüğü kazan· 
mıştır. 

tedir. 
. . ... 

~~~ r·------------~ 
- , ~~ Bir muhabir 

21 şubat 938 

Gök yüzü kapaJı, yagmurlu. Ha 
va hafif rüzgarlı. En çok s1cak 18 
santigrat derece. 

Hastalığında ziyarete gelen ah· 
baplarile akrabasında 14 aişi istin 
taka çekilmiştir. Safdiller, tılısımlı 

taşın · çalımasından sonra ölüm hadi

sesinin vuku bulduğunu inanmakta 1 
dırlar. 

alacağız 

Gazetemizin şehir istihba· 
ratmda ça\ıştııılmak üzere bif 
muhabire ihtiyacımız vardır. 

l - Asgari Orta mektel' 

mezunu olmak. 
2 - Yirmi yaşından küçii~ 

olmamak lazımdır . 
3 - Bu vazife için hususi 

bir imtihan açılacaklır. 
istekliler , Yazı işleri Mtj 

dürlüğüınüze müracaat etmeli 

dirler . 

Alakası kesildi 

• 11'' 
Şehir muhabiri sitajiyerı .1 

F aikin Gazetemizle alakası kefl 

miştir. 
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Sıhhi bahisler 

•• u ZELL iK 
Bayanlar ! daha güzel olmak 

sizin elinizdedir ! 

Romanyada 
Y enİ kanunu esasi umu

mi reye konacak 

a· ----------- -, H er kadın, İçinde I(" Kadın güzelligi, hiç şüphesiz ki,. dedele~imi· 1 

Bül:reş : 21 ( Radyo ) - Yeni 
kanu nu esasi 24 Şubatta halkın tas . 
vibin ~ arzolunacaktır. Reyler aleni 
olacak ve defterlere kaydedil. cek
tir. Yeni kanunu esasi , ilga edilen 
idaır, cezasını kabul etmiş bulun
maktadır . Bu ceza bilhassa siyasi 
suikastlerin faillerine tatbik edile 
cektir . Meclis , Adliye tarafından 
veı ilen bir idam kararını tasdik et
mek salahiyetini haiz bulunmakta· 

dır. 

ir· 
mutlaka güz 1 zin .;arşaf içinde dü~ündüğünü gôrmıyen vazıyet· 
!eşmek arzusu lrn artık çıkmış bulunuyor. Güzel kadın kı~.e 

.e· rıu besler. Güzelse, daha de· '.er: ve hangi kadın güzeldir? Bu mevzu .henuz 
güzel olmak ister, güzel hailedilmemekle yahut harekete gazere ?.eğışm~k-

ıV· değilse, güzelleşmek le beraber bizzat kadınlar vücuılarını guzelleştır· 
iş Çarelerine baş vurur. mek hususunda kendi görüşleı ine nazaran ayrı 

B ayrı usuler takip etmektedir. Bu yazıda bir kadın 

İspanyol harbi 
u çarelerin başında k k 

b J 1 ~n:as~ı~l!g~ü:ze:l~le~şi~r,~o~nu;;_o __ ıı~y.ac•a-:-s-ın~ız_ .. _. __ '.':"':'":'"" ___ • e İren de tuvalettir. suniı. 
yürümekle yorulmak, gecikir! 

bir vasıtalardan, usullerden, şu ve bu şt . · Boyun, ense, Om.,', sırt masajları 
kilde hareketlerde bulunmak ve bu lıaflf tertip yapılarak, taydalanılır. 

ı· lnnmaktcn istifade için uğraşmak.. Kırmızı hayat usaresi, insan uücudu 
k· Münferit olarak uğraşmalarm nun en miihinı merkezlerine böyle-

Yanısıra, bilhas<a son zamanlarJa Jikle daha kolay akar ve bu kan 
u toplu çalışmalarda yer tutuyor. Ve berraklaşması, dimağ berrakiığı da 

~u suretle d~. hedefe erişmek ko- temin eder. 

1~ aylaşmış ve koleylaştırılmış sayılı · Mevzun bacaklar, her kadının 
a~ Yor, Bu hususta kurulan t nstitülerin tahayyül ettiği şeylerdir. Kadın, ba -
i\I en bariz faydası olarak, az ve ucuz cek farın nasıl bir sufle mevzunlaştı-
uı vasıtalarla en en kestirme yoldan rılacağını bilir~e, kısa bir zaman içe 
r' ınaksada ulaşmak esası gösterilmek 1 isinde favdasıııın farkına varır. bir 

tedir. Bir kadın. güzulleşmek için ne yandan elle masaj, bir yarıdan ileri 

Teruelde şiddetli muha
rebeler oluyor 

Salamanka : 21 ( Radyo ) -
Radyo Nasyonalin bugün neşret 

tiği bir teb l iğe göre, Temel mıntı · 
ka sında dört kol, Başkumandanlığın 
gösterd1ği hedeflere vasıl olmuşlar

dır. Askeri bakımdan Teruel alın 

mış addediliyor. Şe hir tamamen sa
rılmıştır . 

Yapması İcap ettiğini evvelinden bil geri hareket .. yeteri 
ınelıdir ve takip edec•ği yolun do Bu kabil bir çok seminarda ol- ~ 
lambaçlı olmadığını Öğrenirse, gev· dıığu gibi, Berlinde Lessing yüksek 
Şemez,güzelleşmek işini başarmak mektebindekinde de toplu bir şekil · 

fti İçin hararetle ileri atılır; bu hususta de yapılan bu husustalı{ hareketler. 

rı 

iş 

gayrete gelir! de, kıziar, şarkı söylerler, hep bir 
Bir çok memleketlerde - güzel ağızdan tsmpo tutarak, hem şevke 

leşrrıe enstitülerindeJl, ~alonhıından gelişle ışı kolaylaştırırlar, hem de 

sı ayrı olarak · mekteplerde ayrılmış yeknesaklıktan bir teviyelikten gel. 
el kısımlar vardır. Bunlardan biri de me can sıkıntısını giderirler. 

Almanyada~idir, Berlinde Lessing 
ş~ Yüksek mektebinde deri ve vücut 

bakımı senıinarında, bu mektebin 
e· talebeleri olan kızlar, proglamlaştı 
ol rılmış olarak bu kr dınlık idealine 

Hitlerin nutku 
- Birinci sahifeden artan -

•· doğru yürüyorlar.! 
• tir ki : 
3· " Derini göster bana ve neyın 
fil' eksik, söyleyeyim sana l " noktasın 
il darı bıkımda, adeszye tabi tutulan 
ıp deri, bu işin ehli olmıyan kimselere 

kabacrcıklı bir satılıtao ibaret clarak 

görünür. Halbuki mütehassıs gözler, 
si "lup. la bakınca, bu kabarcıklı sat. 

hın ne gibi ;eylere ihtiyacı olduğu· 
il' 111.ı kestirir. Ve tesbit edilen esasa 
rl !rÖrı:, başlar. 

• . Tedaviniu, sıkıcı, bunaltıcı geçti-
r gı safhalar da yok değildir, Mesela, 

yüzdeki kanı cevelana getirmek ve 
; bu suretle deriye, besleyici madde 

lerc karşı hassası'yet ,, 
h .ermek, imtisas 

i~ assasını artırmak İçin, yüze konu 
lan ısıtıcı maskf', hoşa gitmez. Ya· 
kıcı, terletici bir te;İr dtner. Artık 
b~ maske yüzdeyken, güzelleşmek 
'Çın maskeyi vüzüne koyduran kadı
~~·"· karnevalın en grotesk yüzlüğü 

1 .u takmış olması, tabii esasa ınües· 

- 17 Temmuz anlaşmasının tat 
bikinde vukuagelen güçlükl.er bizi 
yeni bir gayretle bulunmağa sevket
miştir . 

Avusturya Şansölyesi B. Şuşnigi 
davet ederken yegane düşüncem 
Avusturyadaki Alman milletinin bir 
kısmına da diğer taraf gibi bir hak 
ve hisse verdlrmekti. Bu büyük ih
tiyacı anlıyan B. Şuşnige teşekkür 
ederim, 

Bu mesele üzerinde daha faıla 
durmayan B. Hitler şu sözlerle bu 
bahsi kapamıştır : 

- Beşiklerimiz nerede olursa ol. 
sun hepimiz de Alman milletinin ço
cuklarıyız ! . 

Londra : 21 (Radyo) - Hitlerin 
son nutku nıatbu}tta mutedil bir su· 
rette karşılanarak tefsir edilm ekte· 
dir. 

TAN Sinemasında 

sır sayılamazsa da .. sadece bir not 

olarak kayde dtg" er, dog· rusul. 1 z k ıı· · Ş hl 
ev ine, güze ığıne, u uğuna 

1• ~u ameliye sırasında, yüze evve doyamıyacağınız ve uzun zaman-

BU AKŞAM 

a bır krem sürülür, yüz bu kreme d b 
b an eri beyaz perdede görmedi. 

"'\ ulanır, sor.ı a mukavvadan veya ğiniz 
b~ıden maske konulur ve bu sıcak : • 
llıaske kaldırılıp da, yüz yıkanınca ' LJL Y DAMİTA 
Parmak uci)e :dokunuldu mu, terle 
llıiz yüzün aynı zamanda olgun bir 

~~Yısı gibi yumuşacık old:ğu da gö 
tulürl 

Tarafından mükemmel bir tarz. 

1 da yaratılan zarif ze güzel h-ir ko 
medi film 

Ceyhan Halkevinin 
yıl dönümü 

Ceyhan: 21 [ Hususi ] -- Dün 

Halkevimizin kuruluş yıldönümü bu 

rada büyük törenle kutlanmıştır. Bu 
münasebetle Halkevinde bir müzik

li gece verilmiş, gençlik toplanmış, 
samimi müsahabeler yapılmıştır. 

l'f,I Radyo programı) 
- Bu akşam 

Senfonller 

17 14 Rom1 kı sa dalgası: Sen. 
' 

fonik konser. 20,30 Bükreş Senfonik 
konser ( Otescu'nun idaresinde ). 

21 45 te konserin davamı. 
' Opera lar operetler 

13, 15 Roma kısa dalgası: ürera 
musikisi. 20 Berlin kısa dalgası: Se· 
vilen opera ve operetler. 21,30 .Flo· 
rans, Napoli, Fransız Leharın bır o 

t . 22 Varşova· (Krakovalı ve pere ı . · . . .• 
dağlı ) isi nli opera pıyesı 22 ~ıla . 
no.Torino, Triyeste: "Donata. ısımlı 
operet. 1 

Oda musik i s i 1 

17, 15 Varşova: OJa musikisi 1 
konseri, (Piyano, keman, klarin:~) 
l8,15 Roma, Baıi: Oda musikısı, 
l8,30 Prag: Yayli kuartet, 19,15 
Bükrsş: Oda kuartetı (Beetbove). 2~: 
Peşte: Caz triyosu. 24: Peşte: Yaylı 
sazlar kuartetıi. 

oans musikisi 

12: Varşova, 22: Kolonye: 22.15 
ır erlin kısa dalgası. 23: Peşte (Caz 

, triyosu), 23,40: Laypzig. 

1 
Muhtelif 

19 10 Ronıa kısa dalgası ve Ba 
ri: Ar~pça musikili program, 20,30 
Bari: Türkçe haberler ve konferans. 

1 
21, 15 Bari: Rumca haberler ve Elen 

musikisi. 

Ayaklar, her ad!mda bütün in-
san • 1 • G d b' b f 1 agır ıgını taşır. ün e ır e a I 
?ak masajı, bu arada hassaten aşık 1 

ua'ın oynaklaştırılması gözetilir. Bu 
d'U\le, Yürüyüş, daha çalakleşir; ka 

( Karanga ) i--1·-.eş-ek-ku-·r ~....,.,..I_ 
Nefis eseri görünüz. Cidden j ' 

iki yavrumu muhakak bir ölüm memnun kalacaksınız. ' 

/

' den kurtaıan Doktor Bay muzeffer 10
• ay • d h · h k 1 · agına a a zıyade a im eşır. 

Cak~endi el/erile, baldırlarını ve ba· 
I arırıın yukarı kısımlarını, oyluk
atırıı .. k 
b· sure li ve seri bir masaja ta· 

İlaveten : Güzel b:r 
MIKİ MAVS 

PEK YAKINDA : 
RÜYALAR DIY ARINDA 

8967 k ı tutanlar, karlı 'çıkarlar;böylelikle 1 
arı b· k 

ır at daha çabuk cevelana 

!l'elir k 1 b ~------------ve ııya ta nurmak q, ya ut ta 

Lokman ve Doktor Bay Kemal 

1

1 

Arıksoya mutaber gazetf.mizle İç · 
den gelen teşekkürleıiınin ibla 

ğını rica eder derim sayğılarımı su 
narım. C. 

Çınarlı okulu Baş öğretmeni 
M. F. Aydın 

Sarıkamışta 
bir yobaz 

Misafir olduğu evin 
genç kızına saldırdı 
Sarıkamış (Hususi) - iki gün ev-

vel şöyle bir vak'a olmuştur: Sarı. 
kamışın Selim nahiyesi merkesi 
bulunan Selim köyünde lbrahim o~ 
lu Yuşufun evine takriben birisi 25 
diğeri 15 yaşlarında iki adan gelmiş 
ler: "Garibiz, dısarıda kaldık bizi 
misafir ediniz. demişlerdir. Dar va· 
kitte Yusuf bunları evine alarak mi 
safir etmiştir. Fakat misafirlerin bü 
yüğü geceleyin evin 15 yaşındaki 
"melek. adlı kızına tasallut teşeb 
büsünde buluomuştur, Bunun üzeri· 
ne bu canavar ruhlu '.misafir yaka
lanarak bekçiye teslim edilmiştir. 

Suçlu sarıkamışa getirilmiştir. 
Üzerlerinde hüviyetlerini gösterecek 1 

bir kağıt bulunmiyan bu ,adamlar. 1 

dan büyügü 25 yaşındakiinin adı 
Abdulaziz, 15 yaşındakinin adı Ve. 
zir imiş . Üzerleri muayene edilince 
bir takım muskalarla bir tane en'am 
ile 99 lu bir tesbilı çıkmıştır. 

A bdülazin, aslen Hınıs kazasının 
bolhızar köyünden olup halen Kar 
sın Susuz nahiyüsiniıı aşagı çanak 
köyünde oturan lsmail oğln ve mas· 
lup şeyh Saidiıı torunu olduğunu, 
kkylerde şadaka toplamak üzere do 
!aştıklarını söylemektedir. 

Yanın aki Vezir adlı gence gelin
ce; buda Selim nahiyesinin Karcık 
köyündtn Eerhadın oğlu olup oa
bası tarafındah Kur'an ve eski yazı 
öğretilmek ıçın kendisinin yarına 

verilmiş bulunluzu1u söylemiştir. 
Saf halkı dolandırmak muska 

gibi şeylerle kendi leı ini geçindirmek 

gibi mefse len yşlunda ~yürüdükleri 
anlaşılan bu adamlar Selim nahiye· 

sinin Allahüekber eteklerindeki kürt· 

Alman sinemacılığının bir harikası üç büyük 
Yıldızın en kudretli temsilleri 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Saat 8,30 süvareden itibaren 

Maıuf Bestekar PETER KREUDERIN müzikle süslediği seyrile zev
kiyap olacağının en güzel bir mevzu - Aşk ve evlat muhabbeti gibi in

sani hisleri tahlil ve tasvir eden muazzam bir şaheser -

iLK ACI 
Oynayanlar: Maruf ve sevimli Alman Yıldızı: 

MAGDA ŞiNA YDER 
iV AN PETROVIÇ 
OSKAR SIMA 

AYRICA : En son en yeni dünya havadisleri. 

Localarınızı lütfen telefonla temin ediniz. 

ÇOK YAKINDA : 
Görme1<.le bıkaınıyacağınız Müzikal şaheserlerin en güzeli LIL D .\. 

GOVER - VILLI BIRGEL- MARIA VON T ASNADY - MARIA 
KOEPPENHOFFER - THEODRE LOOS ve KÜÇÜK PETER BOS 
SE. nin muazzam temsilleri . 

250 KiŞiLiK BERLIN SOLIS ı LER ORKESTRASINJN IŞTlRAKlLE 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
BETHOFENİN : 
Şaheserler eserini seyretmekle hem müzik ihtiyacınızı tatmin edecek 

ve hem de güzel bir film göreceksiniz 

SABIRSIZLIKLA BEKLEYiNiZ 

TELEFON : ASRİ 250 
8952 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

ler:e meskun k iiyle~. gezerek niha · ·------

yet Selim köyüne geldiklerini, Beş Jandarma Teşkilat ve v azife 
köyde Mo la Mehmelte ve karakale 

de Eyubün öğlu evlerinde kaldıkla· Nizamnamesi 
rını ifade etmişlerdir. Tahkikat ince-
lenmektedir. 

Alsaray sinema 
smda 

Bu akşam 8,30 da 
Mevsimin en heyecanlı filmini 

sunuyor 

Bay 
1 

Çetin Denizaltı 
Hakimi 

3 büyük programdan mürekkep 
şaheserin birinci kısmı 

2 

Bakir delikanlı 
Garry Guperin 

Bu şaheserini görmeyenlere gör
mek, görenlere tekıaılamak için 
fırsat olmak üzere bu programa 

de,am ediyoıuz 

ÇARŞAMBA 

Bakir delikanlı 
Şeytan Çetesi 

Telefon : 212 8964 

Teşekkür 

Öteden!ıeri kulübümüze 'ıüyük 
yardımlarda bulunan hami Azaları. 
mız olan müteahbid Bay Hakkı Du 
rala Toroslu aıakadaşlar namına 
alenen teşekkür eder ve bu teşkkü 
rün sayın gazetenizle yayımını 

dilerim. C. 
Toros spor başkanı 

Halil Naci Dural 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

B) her hangi bir icap ve z~ruret dolayısile Jandarma böla-esinde 
vazife alan emniyet memurları bir hadiseye raslarlarsa jandarmanın polis 
bölgesindeki vazife ve selahiyetleri gibi hareket ederler. 

C) Vak'a fııillerinin tesbiti ve tutu!m1ları hvsusundaj andarma ve po
lis kendi bglgelerinde yekdiğerine lazım olan yardımı yakmakla mükel
leftirler. 

M3 dde 107 - Jnfarn1 m•ntakasından dahi siyasi emniyete, inzibat 
ve asayış' m·ıtı 1llik istitlht işleri ye iştigal ed~n polise jandarmalar bu 
hususta gereken yardımı yapmakla mükelleftir. Polis edindiği maliimatta 
ve jaw:larma mıntakasında yapacağı işlerden jandarmayı haberdar eden 
P0'i; v ! ja ı I ırın ı i !!< 1 k Hİ ıjn . ıı ııtı'cası~ h h1'"ıerJar olac1kları suçlu. 
lardau yekdiğerine haber vereceklerdir. 

KISIM 
1 

Jarıdarmanın adliye memurlarıyle munusehetlerı 

M ıd:I ! 103 - Jand~ı m1 :n ıka n ee memyrları Cumhuriyet Müddei 
mumiliğinin adliyeye mütealllk işlerde emirleri'lİ yapmakla mükelleftirler. 
Bu emirler mühim ve müstacel hususlarda umum Jandarm1 makam ve 
me nurlarına sifahi Vi! b~ıılardrn gayri Inıleree jandarma amirlerine 
yazilı olarak verilir. 

Şıfahi emir verildigi hallerde müddeiumumi acele olduğundan dolayı 
vermiş olduğ'u emirden Jand1rma amirini de haberdar eder. 

Madde 109 - Bir asliye mahkemesinin kaza dairesi dahilinde yal
nız o mahkemenin bulunduğuğu mahallin kaza jantlıwma komutanı zabıta 
amiridir. 

Bu daire dahilindeki kaza jandarma teşkilatına mensup jandarma su
bayları ve eratı zabıta memuru addonu1urlar. 

Kaza Jand~rma komutaHlığıyle nahiye Jandarma takım komutanlıkları 
ve jandarma karakol komutanlıkları zabıta makamıdıı lar. 

Madde 110 - A·lli ödevlerin yapılmasına dair muhabere işleri kaza 
jan:larma ko nutarılariyle C i ınhuriyet Müdıbumumileri arasında cereyan 
eder. Fah ıt s~lh hikiuleri döğrııdm doirnya kaza jandarma komutan 
lariyle muhabere edebilir. 

( Sonu Var) 8083 

Sine~nalarında Martha Eggert kocası Jan ki 
ASRi Pura ile Puçinin en maruf operasından konser vermeğe geliyorlar 

Pek yakında 

Alsaray 




