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DEYLi HERALDA GÖRE 
ngilt re - italyaarasında1 

gizli bir iti18f varmış 1 
işçi • • 

partısı takririni bu gün verdi 

ay Edenin istifası kar-! 
,, şısında dünya matbuatı! 
aı' 

•J" 

Londra - Roma 
müzakerelere 

bu hafta içinde 
başlıyacaktır 

Roma: 23 (Radyo) - İtalyan - İngiliz müzake
releri bu hafta içinde başlıyacaktır . Muzakereler 
Rornada yapılacaktır. Gazeteler tarafından İngil
tere aleyhinde yapılan neşriyatın, hükumetin em

rile kesileceği söyleniyor. 

Londra : 23 (Radyo) - İşçi par
tisi bir ademi itimad takriri verdi . 
Bu takrirde Avam kamarası Edenin 
istifasını teessüfle karşılar ve harici 
Siyasetin sevk ve idare~inde Majeste 
nin ~imdiki nıüşavirlerıne asla itima
dı olmadığını beyan eyler ., denil· 
llıektedir. 

ı I Deyli Herald gazetesi İngiliz ti
caret nezareti ile ltalya arasında giz 

1'İ li bir itilaf yapıldığını ve bu itilafna· 
llıe mucibince İtalyanın İngiltereden 
Iııühim bir kredi alaca~ını yazmak
tadır . 

Vaşington : 23 (Radyo) - Ame. 
tika gazeteleri, İngiliz siyasi buhranı 
~tddetlcniyor, İngilizler faşist bloku 

~ 0 nünde teslim oluyor.:" İngiliz hükı'.\ 

01 
llıeti tehlikede ,. başlıkları altında Bay f'den 
neşriyatta bulunmaktadırlar. 

ıf Vaşingtonda siyasi müşahitlerin la müzakereye girişilmemesini iste. 
e~ kayd ettiklerine göre Ruzveltin şim· meğe karar vermiştir. Amele fırka. 

diye kadar takibettiği siyaset faşist sının Londra şubesinde Edenin isti 
devletlerle demokrat devletler ara. 

fasile harici sıyasetlJ görülen teh 
sında kat'i_ bir fark gözetmek olmuş. 
tur. Eğer hıgiltere faşistlerle anlaşa· likeleri protesto etmek için bir top. 
cak olursa, Ruzvelt artık, böyle sa- Jantı tertip etmiştir. Cenubi gali 
rih bir fark gözetemiyecektir. maden işçileri federasyonu da mi-

Recep 
dün 

Peker 
gitti 

istirahat etmek w tatili geçirmek 
üzere Mersin ve Adanada gelmiş olan 

1 
Kütahya mebusu B. Recep Peker dün 
kü ekespresle Ankaraya hareket et· 
miştir. İstasyonda Adanada bulunan 
mebuslarımız, vali, kumandan, beledi 
ye reisi ve bir çok partili tarafından 
uğurlan ıtıışlardır. 

Bay Recep Peker dün hareketin· 
den evel matbaamızıda ziyaret etmek 
lJtfunda bulunmuşlar ve Adana mat 
buatı hakkında uzun tafsilat ~ımışlar· 
dır: 

Bay T atarasko 
Ankara ya 

gelmiyecek 
Konseyde kendisini bir 
hariciyeci temsil edecek 

Ankara : 23 (Telefonla) - Sala· 
hi,·ellar mahafilden alınan malumata 
gÖre, Romanya hariciye nazırı Bay 
'fataresko, Romanya dahili siya$etin
deki vaziyet dolayısile Balkan antan
tı konseyinde bulunmak üzere Anka. 
raya gelmiyecektir. 

Bay Tatar•skoyu konseyde, Ro
men hariciyesinden Komnen temsil 
edecektir. 

Atine : 23 (Radyo) - Bütün Yu
nan matbuatı, bugünkü siyasi hadise• 
!er karşısında Ankarada toplanacak 
olan Balkan antantı konseyinin ehem
miyetini tebarüz eıtirerek uzun maka. 
leler yazmaktadır: Gazeteler, ezcümle: 

- Bu buhranlı zamanda, Balkan 
antantının hedefine doğru büyük bir 
imanla gidişi Balkan milletlerini se· 
vindirecek bir hadisedir. Demekteeir
ler. Londra : 23 (Radyo) - Lordlar ı ting yapacaktır 

kamarasında Edenin istifasını mevzubahs ----------------------------
eden liberallardan bir aza şöyle de
miştir : 

- Eden iktidar mevkiine gelme-
lidir. 

Halifaks ta beyanatta bulunmuş 
~e hariciye nezaretini vekaleten ka

uJ edişini izah etmiştir. 
Lond ra : 23 (Radyo) - Eski 

Hariciye Nazırı Bay Eden Cuma ak
şamı bir nutuk söyliyecektir. Bay 
Eden bu nutkunda, kendisini istifaya 
Sevkeden sebepleri bazı cihetler müs
tesna, izah edecektir. 

Paris : 23 (Radyo) - Bu gün 
Fransız gazeteleri hulasatan, Edenin 
istifasını lngiliz kabinesi hesabına bir 
ziya telakki ~temktedirler. 

''Hatay Türk memleketi, 
buranın Arabı da Türk,, 

Bir Suriyeli münevver 
böyle diyor ve Türkiyeden 
hayranlıkla bahsediyor 

ıı 

Londra: 23 (Radyo) - Edenin 

istifası üzerine avam kamarasında 
heyecan dün de devam etmiş 
ve başvekile bilhassa Luid Corc 

tarafından şiddetle hücum edilmiş
tir. Avam kamarası işçi partisinin 

takbih takriri 168 reye karşı 300 
reyle reddetmiştir. Londrada siyasi 

~ahfeller hükumetin elde etmiş ol · 

Antakya : 23 ( Hususi muhaoi
rimizden ) - Antakyaya gelen Su
riye münevverlerinden Suphi Berekat 
Yenigün gazetesine şu beyanatta bu
lunmuştur : 

- Hatay davası bilmiştir. Burası 
Türk ekseriyetinin bulunduğu bir 
Tiirk memleketidir . Buranın Arabı 
da Türktür, Türkü de. Türk. 

Bir kaç ay önce yine Antakyaya 
gelmiştiniz. Dünkü ve bugünkü An
takyada ne fork buldunuz ? 

e' 

l 
,_ uğu ekseriyetin nıçiz olduğunu 
k:Yan. etmektedir bu ekseriyet hü 
Urnetın büyük meselelerde bermu 

t~.d elde etmekte olduğu reylerden 

Yuz noksandır. Milletler Cemiyetine 

:~izahcret birliği lngiliz şubesi on 
. ılyondan ibaret mensupları Edenin 
ıstifasını ' intaç ahvale karşı protes

t~Ja bulunması ve ltalyanın hüsni· 

nıyetin~ delil ·elde edilmeden o_nun 

- Türkiyede. gördüğüm hüsnü 
kabulden çok memniınum . Yapılan 
inkılapla yükselen Türkiyenin on yıl 
içinde bu kadar mükemmelleşmesine 
insanın inanamıyacağı geliyor . Milli 
bankaların itibarı , şömendöferlerin 
m\ithiş faaliyeti, ziraatin islahı, sana
yiin inkişafı on seneye değil ancak 
asırlara sığacak işlerdir. Bu azametli 
Türkiye karşısında Atatürke Ataşark 
demek daha doğrudur . 

- Bundan böyle Halayda mı 
oturacaksınız ? 

- Ben zaten Hataylıyım. Ve Tür· 
küm, ecdadım, anam babam ve bü
tün ailem Türktür . Gayem anavata· 
nımın refah ve saadetini temindir . 

- Hatay davası hakkında ne dü· 
ştinuyorsunu3 ? 

- Bugün, hakikat biraz daha anla· 
şılmıştır. Eğer bazı kiınseier hakika
ten siyasi bir parti kurmak arzusun· 
dalarsa , kapısı herkese açık olan 
Halk Partisine girsinler . Halk Parti
sinin programı Anayasa ve Statünün 
çerçevesindedir. 

- Tlifkiyenin Suriyeye karşı duy· 

guları .. 
- Çok dostane ve samimidir . 

Türkiye, Suriyenin de Irak, Mısır ve 
Hicaz gibi müstakil olmasını dileyor 
ve büyük bir ağabey sıfatile Suriyeye 
elinden gelen iyiligi yapmak istiyor . 

Bay Suphi Bereket Türkiyenin 
-btfgiinkü · yiıkselişine -karşı duyduğu . 

. "'"\ 
Bır Fransız va-
puruna tecavüz 

Havalardaki 
Korsanlar 

Marsilya : 23 ( Rad
yo)-· Bu sabah alınan 
malumata göre,lspan
yol sahillerinden on 
beş kilometre açıktan 
giden bir Fransız tica
ret vapuruna, Franko 
tayyareleri hücum et
miş, bombaıdman et
mişlerdir. Tayfalardan 
iki kişi ölmüş bir kaç 
kişi yaralanmıştır. 

Fransız nazırları 

meclisi toplandı 
Yeni silahlanma 

projeleri, müzakeresi 

• 

ŞAMDA 
ANARŞİ 
Hükumet telgrafla 

tehd·it ediliyor 

Şamdan bir görUnUş 

Şam: 23 (Türksözü Muhabirin 
den) - Suriyede '· uhalefet hareketi 
sözden, harekete intikal elmiş vazi
yettedir. 

Çünkü Paristen gelen haberlere 
göre muahedtnin parlamentoya tev
diinden evvel Kont Rober dö Kenin 
senelik raporu bekle" mektedir. 

Şamda bir toplantı yaparak hü· 
Paris: 23 [Radyo)- Nazırlar mec

lisi bu gün reisicumhur bay Lebrun' 
un riyasetinde bir toplantı yapmış

tır. Bu toplantıda hariciye nazırı Del
bos, haaici siyaset üzerinde beyanat-
ta bulunmuştur. 

' kumet aleyhine nutuklar söylediklerin
den ve beyanname neşreltiklerinden 

dolayı mu halef et ileri gelenlerinden 
bazılarının tevkif edildiklerini yaz-

Bundan başka mazbata muharriri 
olan "Riyo,, Cenubi Fransada on beş 
günlük bir tedkik seyahatına çık
mıştır. 

Bu sebepler dolayısile muahcdenin 
ancak mart sonlarına doğru Fransız 
Parlamentosuna tevdi edileceği an
laşıldığından Suriye başveziri Cemil 
Mürdümün Paris seyahatı da martın 

on beşine tehir edilmiştir. 

Meclis milli müdafaa için fevkalade ı 
tahsisat projesini kabul ettiginden bu 
mevzu üzerinde uzun müzakereler ya
pılmıştır. 

Bu marttan itibaren, silahlanma 
işleri için Fransacla amurtisman san· 
dıklan vücudu getirilecektir. Tatbikat 
da bu tarihde başlayacaktır. ı 

Fran31z hava teşkilalıııdada büyük 
değişiklikler olacağı söylenmektedir. 

Filistinde 
karışıklık 

b
. . . 1 

Bir İngiliz za ıtını 

katil ettile( 

Kudüs: 23 (Radyo)- Hayfa 
- KuJüs yolunda silahlı Arap çe

teleri bir çok otomobillere ateş et· 

mişlerdir. Yolculardan bir İngiliz za · 

biti ölmüş, bir inği 'i z kadını ile bir 

Yahudi ağır surette yaralanmıştır. ı· 
ltalyan radyolaıı tarafından neş· 

rtdilen bir haberde İngiliz tayyare 

leırinin Filistinde silahsız halk üzerine 

bombalar attığı bildiıilmişti r. Bu ha 

ber Süviz ajamı tar afın,Jan yalan 
laaIRak tadır. 

Mısırda bütün te
şekkül kapatıldı 

Kahire: 23 (Radyo) - Mısırda 
yarı askeri bütün teşekküller ve bu 

meyand~ yeşil gömlekliler teşkilatı 
kapatılmıştır. Hükumet bu hususta 

bir resmi tebliğ neşretmiş bulun· 
maktadır. 

Iıayaranlığı tekrarlıyarak sözlerine 
son vermiştir. 

B. Suphi Berekfıt dün sabah saat 
cında Parti merkezine gelerek Genel 
Batkanı ve Parti erkanını ziyaret et
mişler ve burada iki saat kadar kal· 
mışlardır. B. Suphi Berekat bir çok 
zeval tarafından evlerinde ziyaret 
edı!miktedirlcı . 

mıştım. Suriye gazeteleri, memleke· 
tin her tarafından hükumete telgı af· 
!ar çekilerek muhaliflerin haı ek eti 
takbih ed ld!ğiııi bildirmektedirler. 
Şamda vaziyet normal olmamakla 
beraber muhalıflerin mahalleleri sıkı 

zabıta kontrolü altında bulundurul-
makta ve her hangi bir nümayişe 

meydan verilmiyecek surette hare
ket olunmaktadır. 

Muhaliflerin beyannameleri ve 
tevkifleri hakkında hükümet bir be. 
yanname r.eşrederek umumi menfeat 
karşısında hiçbir tahrikete meydan 
verilmiyeceğini şiddetli bir lisanla bil
dirilmektedir. Mevkuflar en kısa za· 
manda muhakemeye verilerek n.uha. 
keme olunacaklardır. 

Suriye muahedesinin Fransız par· 
lamentosunda tasdiki işinin şubattan 

mart ayına talık edildiği anlaşılmak

tadır. 

PARi TE 
T ekirdağlının 

ikinci galibiyeti 

Paris: 23 (Radyo) - Türk 

pehlivanlarından Tekirdağlı bugün 

Pariste ikinci ıı-üreşini Romanya 

Türklerinden Mehmet Arifle yap· 
mış ve dokuz dakika on beş sani
yede Arifi yenmiştir. 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Ankara : 23 ( Telefonla ) -

icra Vekilleri Heyeti dün Başvekil 
Celal Bayarın Reisliğinde ve Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmağm da huzurile toplanmış ve 

muhtelif işler hakkında yüz otuzu 
mütecaviz karar vermiştir. 

Romanyada yeni 
kanun meselesi 

Bükreş: 23 (Radyo) - Yeni 

kanunuesası 25 ~ubat 938 tarihinde 

cuma günü umumi reye vazedilecek. 

tir. O gün bütün Romany-ıda mü· 
esseseler, ticdrethaneler, daireler, 

adliye kapanacak bütün münev· 
verler bu işle meşgul olacak ve her· 
kes aynı günde reyini verecektir. 
Reyler kısa bir zamanda !:;eyetler 
huzurunda tasnif edilecektir. 

FRANKOCULAR 
TERUELi ALDI 

Hükümetçiler 3000 • 
esır verdi 

Salamanka : 23 (Radyo) - Dün 
karanlığa kadar süren çetin bir harp
tan sonra Franko kuvvetleri Terueli 
tamamen işgal etmişlerdir. 1 

H_ükümet kuvvetleri ihtilal kuv· 
vetlerıne 3000 esir. bir çok silah, cep 
hane ve mühimmat terk ederek kaç. j 
m•şlardır. Hukumet kuvvf;tlcı i çol. 

feci bir halde rücat etmislerdir. Fran 
ko orduları cumhuriyetçileri takibe 

koyulmuştur. 

Londra : 23 (Radyo) - Teruel 

dün düşmüştür Bu haber itimat edi

len kaynaklar tarafından teyit cdıl
mü.tcdıı. 

• 
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Hataya dair 
•• 

iKi GUZEL ESER 
Hatayll Ahmet Faik TUrkmen tarafından lstanbulda iki bU

yUk eser neşre dl lınlştlr. 
Hataym mufassal coörafya ve edebiyatım ihtiva eden birin· Prof. H. Reşit 

Tankut gitti 
el cllt lsmail muştak Mayako
nun mukaddemeslle baflamak 
tadır. 

Dlger elit ise 644 sahife 
olup yalnız Hatayın tarihini ihtiva 
dmektedir, 

Bu iki ciltlik kitap, mevzuunun 
Türkıyedeki ehemmiyeti kadar de. 
gildir. 

Geçen sene "cumhuriyet" de 
Antakya tarihi hakkında bir seri 
makale neşreden müellif son eserle 
riyle ciddi ve ilmi bir tetkik sava
şından zaferle çıkmış bulunuyor. 

Bilhassa Hata)'ın coğrafya ve 
edebiyatında "Nuseyriler,. in Türk· 
lüğü hakkındaki kısımlarını çukuro 
vada giriştiğimiz hars davasını da 
alakadar edeceği için büyük bir 
zevkle okumuş bulunuyoruz. 

Geniş uir bibliyografyaya daya· 
nan bahisler üzerindeki ilmi netice· 
ler bize Antakya alevileri hckkında 
olduğu kadar çukurovadaki Alevi 
Tü~kler için de şayanı kabuldur. 

* * * Bu değerli kitaplar için şu satır · 

lan yazarken müellifin, Hatayıo u
mumi kültür tarihine tahsis ettiği 
sahifelerle Hatayda yetişen birinci 
ve ikinci grup şahsiyetler üzerinde 
muhitimizi de alakadar eylemesi he· 
sabi} le durmak istiyoruz. 

1 - Bu kıymetli kit:ıpta gördü · 
ğüınüz hir çok din alim\eri ~e ~a· 1 
irJeri arasında Adanada yem Ca · 
mii yaptıran Antakyalı Abdurrazak'a 
rastlayamadık. Büyük bir hayır 
sever ye alim o\au Abdurrazak An 
taki Adanaya yaptırdığı cami ile 
muhitimizde daima anmağa yaşayan 
bir şahsiyet olmuştur. 

Antakyanın ölrnezleri arasında 
mühim bir yeri olan Ab:iurrazak 
lıicri 1137 de Adanadaki camii yap 
tırmıştır. Bu camiin minaresi ise 
}İne bu a1imin akrabalarından Ali 
Başşa tarafından 1143 yılında kurul
muştur ki tarzı mima!"isi itibariyle 
Adananın kıymetli bir camiidır. Bir· 
birine baklavavari geçme taşlardan 
yapılan bu minarenin Turistlerin 
gözünü çeken bir karakteri vardır. 
Cemi· safasmda ise Abdurrzak An· 
taki ile yine onun neslinden Antak· 
yalı müftü Sadıkın merkatlerl mev· 

Nefsırıc tabi ola1ılm lıcr zaman rol 
dan §O§Or 

Kıl namazın, tut orucun e) lmıe asla 
Ti) a 

!lem rrfıirı ola l.urau ile imam ıle 
::.af er 

l azdı bu mısraları A11takyalt Ali ilmi 
Na::.m olswı bu me elite akıla11e lıub 

eser 
Tarihi)le mahlası ismim e§'ar eyledin. 
Bın ıkı')Üz doksmı ikide tahrir eyledmı 

4- Bu münasebetle muhitimL 
ze ait bir eser müellıfi hakkında Ha 
tay tarihinin bibloğrofyasında gözü 
müze ilişen küçük bir yanlışlığa işa 
ret etmek istt~riz. 614 üncü .sahife 
de "cenupta Türkmen oymaklarının 
müellifi" Ali Rıza Seyfi ,, olark gös 
teri imiştir. 

Kuvvetle zannediyoruz ki [Ali 
Rıza Seyfı) ı i ı bu yolda bir eseri 
mevcut değildir. Bu eser şimdilik 
dört cildi çıkan Adana müzesi di. 
rektörü " Ali Rıza" Yalman yalgının 
dır ) .. 

Bu biblografyada halkiyatcı Ali 
Rıza ile tarihçi Ali Rıza Seyfi bir· 
birine karıştırılmıştır. 

Hülasa olarak Hataya ait bu iki 
kıymetli eser uzun bir emek ve 
alın terinin mahsuludurl 

Hatay davaşının temiz gayesini 
de tebellür ettiren ve o nıesut yur
dun tarih coğrafya ve edebiyatını 
yaşatan Faik Türkmeni takdir ecle-
riz. 

Taha Toros 

Dünyanın en 
büyük binası 

I 

Moskova'da inşa edilmekte olan 
Sovyet sarayının yapıcıları, 650 bin 
ton sikletindeki bu muazzam bina
nın esas temellerini koyma ameliye
sini bitirmişlerdir. Halen, bu temel· 
ler üzerine beton armadan 64 mu· 
azzam kazığı dikmekle meşguldürler. 

Profesör l\r1ersin ve Tar
susta konferanslar 

verecektir 

Bir kaç gündt:nberi şehrimizde 
buluna.1 dil tetkik kurumu ikmci baş. 
kanı profesör Hasan Reşit Tanku 
tun şehrimizde Eti Türkleri hakkın· 
da konferanslar verdiği malumdur. 

Profesör bu konfl ranslarını Mer 
sin ve Tarsusta da tekrarlamak üze· 
re dün şehrimizden ayrılmıştır. 

Hasan Reşit 1 ankut bir kaç gün 
kadar Mersinde kaldıkhn sonra 
Tarsusa geçecektir. 

Hasan Reşit Tankut'a, Örge Ev. 
ren de refaket etmektedir. Prof esö
rün Mersin Tarsu!itan başka cenup 
Anadoluda başka yerlere ugrayıp 

ugramıyacağı henüz malum değildir. 

Askerlerimize 
Yardım eden şehrimiz 

fabrikacı\arı 

KOMUTANLIÖIN TEŞEKKÜRÜ 

Şehrimizdeki Doğıuluk, Bosnalı 
ve Milli Mensucat fabrikaları asker 
lerimize yatakları için pamuk vermiş \ 
\er ve müteahhit Bay Hüse}in de 
yat. k için ol vermiştir. 

Ordu namına Adana komutaPt 
mız Hakkı Akoğuz bu müessese sa 
hiplerine teşekkür ve bunu iblag 
için gazetemizi tavsit etmiştir. 

Hars Komitesinin 
kenferans.ları 

Şehrimiz Hars Komitesi üye)e 
rinden Bayan Mürşide Akyol .. Ada 
sokağı ,, mahallesinde dün, " Türk 
Dili ., mevzuu üzerinde bir konf -
rans vermiştir. 

MAHKEMELERDE 
cuttur. \ 

2 Ayni kitabın 146 mcı sahi· 

Bu kazıklardan her biri 400 
metre mikabı hacminde olacak ve 
b!n tondan ağır sikleti hniz bulun
maktadır. Bu kazıkların üzerindedir 
ki binanın metal iskeletini tutacak 
muazzam çelik lavhalar konacaktır, 

fesinde hayatından ve edebi şahsi
yetinden bahsedilen Müftü Sadıkın 
(Mekremetlu) kelimesi hakkıııda yaz 
<lığı şiiri Adi\nada bulduğumnz bir 
cönkte görmüştük. Ayni kaside} c 
yazılan cevapta "Reddiye,, Sadık 
deııdinin şiiri kadar kuvvetlidir: 

Dünyanın en ) biiyük binası ola. 
cak bulunan vc:, üzerinde Lenin'in 
100 metre yüksckliğinJ~ bir hey
kelini ihtiva edecek olan ovyetler 
Sarayının İrtifaı 415metreyi tuta· 
caktir. inşaat için 300 bin ton metal 1 

gidecektir. inşaat için 1938 sarf iyah 1 

352 milyon rubledir. M krcmrtli demedrn o 1 durı ise seıı 
dılgır .. r 

Hırsız çocuklar 
Ali oğlu,Hurmalı mahallesinden 

Bay Salibin Hindi , ve Abdullah 
kızı Eminenin evinden bazı şeyler 
çalan Güllü ve Emine hakkında 
Sulh Ceza Mahkemesi 23 gün ve 
Güllü için de 40 gün mahkumiyet 
cezası vermiştir . 

1 

24 Şubat 193~ 

siyasette 

Avu~turyanın yirmi 
yıllık m~cerası 

Adana hava meydanı Harp sonu ola:ı 1918 den bu· 
günkü hadiselere kadar Avus 

turyanın yirmi senelik tarihi netice· 

En modern şekilde olacak si Avrupa için mühim olan bir çok 
ve katarla doludur. Bunları kısaca fi 
suretle hülasa edebiliriz: 

Hava istasyonunda bir de 
istasyonu kuruluyor 

telsiz 1918 yılı Teşrinievvelinde Avus· 
turya itilaf devletlerine sulhk muza· 

kereleri açmışhr, Bundan sonra, AvıP' 
turya - Macaristan krallığı nihaytt 

Şehrimiz hava limanının tesisa
tının ikmaline hararetle çalışılmak ! 
tadır. ·1 elsiz istasyonunun kurulması 
işi hayli ilerlemi~ tir. 

Geçen sene evvela Ankaradan 
başlanmış olan devlet hav<:. yolları 
uçuş meydanları yapılması işine bu 
sene de devam edilecektir. Bu mey
danların Avrupada olduğu gibi uçu· 
şun ve inişin tam selametini temin 
edecek, bütün tesisatı cami ol nası 1 

takarrur etmiştir. 1 
Bu sene evvela Ankara çimento 

hbrikası karşısında yapılan uçuş is· 1 
tasyoouna bir devlet hava yollan 
umum (müdürlüiü, bir de Ankara 
merkez istasyon müdürlüğü için iki 

Yeni yiiz liralık 
kupurler 

Haber aldı~ımıza gÖrt", Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası tara
fından bia MaTt 938 tarihinden iti· 
baren yeni yüz liralık kupurler de 
tedavüle çıkarılmağa başlanacak ve 
beş liralıklar gibi çıkarılacak mik
darlar mukabilinde mütedavül ban
knotlardan ayni mikdar tedavülden 
çckilece-ktir • Yeni yiiz liralıkların 
aslını görmek istiyenler Merkez ve 
diger Bankalara ve kazalardaki Mal 
Müdürlüklerine müracaat edebile 
ceklcrdir. 

23 Şubat 938 

Gök yüzü kapalı . Hav:ı rüz· 
garlı. En çok sıcak 19,8 santigrat 
derece. 

~Eşya piyankosu listeleri 
neşredildi 

Geçen pazar günü çekilen şeh· 
rimiz Büyük Eşya Piyankosun<la ka 
zanan numaralara ait listeler mat· 
baada tabedilmiş ve dünden itiba 

bina yapılacaktır. Bundan sonra Is· 

tanbul, lzmir, Adana ve diğer lıava 
seferleri yapılacak şehirlerde istas· 
yonlar tanzim edilecektir. 

Bilhassa tayyarelerin· metereo
loii istasyonları ile daimi temasla· 
rını temin içi•1 bütün hava istasyon 
larında tebiz muhabere merkezleri 
kurulaca~ı gibi posta tayyarelerinin 
geceleri dahi sefer y"tpabilmelerini 
temin edecek tertibat alınacak, hava 
meydanları projektörlerle techiz e· 
dilecektir. 

Du sureti~ hava yolları postala
rile uçuş en emniyetli şekle sokul
muş olacaktır. 

, 
Bir muhabir 

alacağız 
Gazetemizin şehir i~tihba· 

ratmda çalıştırılmak üzere bir 
muhabire ihtiyacımız vardır. 

1 - Asgari Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşından küçük 
olmamak lazımdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir imtihan açılacaktır. 

istek tiler , Yazı işleri Mü· 
düı lüğümüze mÜfacaat etmeli 
dirler . 

Kız kaçırmak 
istemişler! 

Süleyman oğlu Fahrinin gece , 
kızı Bediayı kaçırmak istiyen Ali 
oğlu Vehbi, Abdullah oğlu Süley 
man, Muzaffer oğlu Cahit, lbrahim 
oğlu Celal ve garson İbrahim dün 
evraklarile birlikte Adliyeye teslim 
edilmişlerdir . 

ren halka dağıtılmasına başlanmış 
tır • 

bulmuştur. 

1919 Eylülünde Scn Jcrmtn 
muahedesi imzalanmıştı. Bu muahede 
ile, Oıta Avıupada lugür~Ü 
hudutlar tayin olunmuştur. 

Bundan sonra, on !teneden fazla 
bir müddet, Orta Avıupada bu mu· 
ahrde ile tayin edilen vaziyet (staıli · 
ko) muhafaza olunmuş ve Avustur. 
ya Macaristan, Almanya ve diğer 
komşu devletler sükün içinde yaşa· 

mı şiardır. 
1931 de Lahey adalet mahkeme· 

si Avusturya ile AJmany1 arafll1 
da~ iticaret-muahedesni, muahedele 
re aykın bulmuş ve bu anlaşma. mah · 
kemenin karan ile bozulmuştur. 

Avusturyada ilk karışık ve ne 
zik vaziyet 1932 de başlayor. O se· 
ne mayısında DoHus başvektl ve itk 
kabinesini kuruyor. 

Dolfus Aw~turyanın istiklalini 
korumak gayesini gütmekteydi, Al· 
manyanın kuvvetlen Jiii. bütün mua. 
hedeleri bozarak silahlanmaya baş· 
ladığı o günl:rde Avusturyanın böy
le bir adama ihtiyaci vardı. Çünkü, 
Almanya, h:up sonundanbeti bir an 
takip etmekten vazgc mcdi~i •An· 
şlus" (Avusturyayı Almanyaya il· 
hak etuıtk) ~ayesini siyasete hedef 
etmiş gör iinüyordu. 

Avusturyada Almanyaya iltihak 
taraftarları ve onlara mukal il ola· 
rak, vatanperverler, Dolfus hüku
meti zamanında mütemadiyen çar 
pışmışlardır. Bundan 'laşka, 19,,3 
senesi sonlarında memlehctte sosyal 
demokratlaı m harekeli fazlalaşmış 
ve nihayet bu da bastırılmıştır. 

Avusturyanın Almanya ile ltal· 
ya arasındaki nüfuz kavgasına mev· 
zu olması kendini 1934 martında 
gösterir. ilk olarak. Avustur~a, ~a· 
caristan ve ltalya ararında bır hca-
ret anlaşması imza edilmiştir. 

"Roma protokolü" ismi verilen 
bu anlaşma üzerine, bilhassa Avus· 
turyadaki Almanya taraftarları (Na· 
ziler) harekete geçmiş ve memle
kette tehlike artmıştır. 

Nihayet 1934 temmuzunda Na 
ziler Başvrkil Dolfusu öldürüyorlar. 

Bugünkü Başvekil Şuşnig, Dol 
fusun yerine geçmiş ve memleket· 
teki kaı ışık vaziytti düzeltmeye 
muvaffak olmuştur. 

. . . . . . ' . . ' . 
'eıı dı> bu rıictlıed(• bu re mılc ol· 

dun tt>.:kir 
Mel. renıetten digerı ı;a1mı sana lıir 

V ücud kadar mühim ve insan· 
lar için bizzat kendi vücut
larını tetkik etmek kadar e 

Yirmi Milyon ikiz ralarını okuyunca insanın tüyleri dil 

ken gibi olur. Fevkelade raporlara 1 
Avrupada kabine lıuhranlat1m 0 

sık sık görüldü~ü ve meseli fran· 
sada bir sene tutunan k:ıbine par· 
makla gös~erildiği bu son srnelcrde 
Şuşniğin başvekalet mevkiini böyle 
döri seneye kayın hir müddet mu 
haf aza dm esi Avrupa siyasileri ta· 
rafından büyük bir muvaffalciy~t 

tabir! hemıniyetli ve meraklı bir ;ey yok· 
, . . . · · · · · · · · · tur. Zira, maddi ve manevi bir çok 

. · • · · gereJ.:;e pir 01• kusurları olmakla ı.eraber mekaniz
Başı talısrn /wr:ıı ol ıstrr.teıı tabrrr ol. ması birçok gizli harikalı Jır. 
/Jılıip etıL'iJL lıüııer fll(ltlrıı le/sır ul 

d - insan viicudunun gösterdiği mu· l'r11e cll.abın bu suretle e er • ·-
. . kebir a!lımalar karşısında en ziyade dik. 

. . . . . . . . , · · · · kat rıazarı çelcen şey doğumdur. 
Çaıe '.)akı ur edı nıc: lamse usulu loğ 

,ır 

Mrkr<;meııen ga) rı ı;armı smw bır 
tabir 

Doğmak, dünyaya gelmek!.. Bun. 
dan, bunun sırrını anlıyabilmekten 
daha maraklı ne var ? .. Doğmak ve 
ölmek .. Hayatın esas prensipleri. 

3- Antakyada ydişen büyükler Dünya kuru lalıdanberi insanları dü
ararsında birde Ali vardır ki daha şündüren bir mesele ... 
çok fıkıhcıdır. Tabıata şiriyesi olan Her devirde en büyük alimler, 
Ali takriben bir asır evvel do~muş 1 en meşlıur falçılar, kayıptan habt r 
tur. p . s· ve.rt:n kahinler bunu araştırmışlar, 

ayasta yapıcısı ınımar ınan ) .. k . 
d 

· d'I b .. ··k ·· doğurma sır arınım öğrenme ıste. ol uğu tarımın e ı en uyu camım . 
1 

d. 
minber taşında bu antakyalı sima· mış Rer ır. 

1
• t ld ğ .. 

1 omanın teme ı a ı ı ı gun, 
nın birkaç mısraına da ras ıyor\JZ. . . . 
B 1 h 1 P ·· · (Romülüs)le (Romüs) tt-n brrını şrf u satır ar a en ayas camımın . • . . . 

d t 
tayın etmek lazım gelmrştı. Devrın 

taşın a mevcu tur: h k k A ı· 1 · (R ··ı·· ) ·· t•l 
8 l . • ı ı ı a'·ıbeı bir u u a ım erı, omu us u seç ı er. u c ım) aya ıep ge en er n 

_________ llİll _________ _ 

gelince bunlar da böyledir; (Kinlof) 

adlı bir Rus köylü kadını 17 53 te 

(Büyük Katcrin)e müracaatla, 21 de 

fa 57 çocuk dogurduğunu söyltmiş 
ve kocasının bunları beslemek iste· 

Çünkü o, lıa\'a fa uç.an kartalların 
adedini doğru olaıak saydı: 12 de 
di. Halbuki karde~i (Romüs) ancak 
1 O tanesini sa ya bilmişti. 

Bu gibi kararsızlıklara tarihte 
pek ço1< lesadiif olunur. Ekseriıetle 
büybğün tayininde güçlük çekilir. 

HükürnJar sülalelerinde saltanat 
hakkı büyük çocuğundu. Eski Fıan 
MZ kanunlannda, ikiz doğan çocuk· 
laı ın en son doğanı büyük telakki 
olunurdu. 

Daha eski devirlerdeyse aksine 
idi. Isparta kraliçesi (Egine) ıki ço-
cuk doğurdu. Bu sırada yanında iki 
hizmetçi kadınddn başka kimse yok· 
tu. Çocukların her ikisinin de hüküm 
dar olabilmesini temin için, hangi
sinin evv .:1 dünyaya geldiğini söy
lemedi. Bunun üzerine ( lhfyarlar 
meclisi) kraliçenin hareketlerini göz 

altında bulundurmaya karar verdiler:· 
ılk süt vereceği çocuğun veliahdlığa 
hakkı oldu~unu söylediler ... 

Fransa tarıhinde, ikiz doğurma 
vakaları pek çoktur. Bilhassa (Kape) 
sülalesinde (Filip Ogüst, Vlll inci 

Lui 1 inci Şarl Darıjo). (Burbonlar) 
dan (Mari Lecinska), ve (Savua) ha· 
nedanından ikiz doğuranlar çok gÖ· 
rülmii~tür, istatistikler gösteriycr ki, 

yüz çocuktan yalnız ikisi ikiz doğar. 

Bunlardan bir kısmının doğar doğ· 

maz yeya az sonra oldüğünü farze · 
der ve dünya yüzünde bir buçuk 

milyar insan olduğu düsünülürse, 20 
milyona yakın ikiz mevcut bulundu· 
ğu anlaşılır. 

Bu hususa dair bir çok mütale 
alar, fakirler ileri sürülmüştür. (Di· 

mediğindcn şikayet etıniştir.Pariste, 

( Brunet ) adlı bir kadın da 7 sene 

içinde 21 çocuk dünyaya getirmiş 

ve hepsini büyütrr.üş, yetiştirmiştir. 

Son yüz yıl hb yıllıkları,ikiz do. 

ğurmaların çok olduğunu kaydeder. 

Fakat , bu müddet içinde dört ve 
beş çocuk doğuranların sayısı dü 

züneyi geçmez . Bunlarıo çolu da, 

dotduktan bir iki saat sonra ölür· 
ler . Kanadhların ( beş kardeşler ) 
diye şöhret alan ( Diyon ) lara o 

kadar ehemmiyet vermelerinin sc 

bcbi de bu değil mi ? onis) ve (Ambroise Pare) nin hah· 
--.-!~===~======s====ı==ııııı.-........... 

O · · Şuşnıg sayılmaı.tadır. nun .•çın: 
Orta Avrupadaki vazıyetın ~uha· 
fazasında gene büyük bir. rolu ol~
catı tahmin ,dilmekted1r. Hatta, 
Almanyanm tekliflerini, vakit kazan· 
mak için kabul ettiği bile söylen· 
m~ktedir. . 

Dolfusıın öldürülmesi ve yerme 
Şu~nig'in geçmesi üzerine ltalya 
derhal harekete gelmiş ve Bıe~nr~ 
hududuna asker yıtmıştar. Bugunko 
hadiseler üzerine de hal) anan aynı 
harekette bulunduğu da şayi olmuı 
tur. hl'k e 

Suşnig, Avusturyayı le 1 ey 
karşı kuvvetlendirmek için bir~ok 
tedbirler almış ve, bu arada, 1936 

-Gertwı df;Uftctl ntttfM-
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24 Şubat 1938 

TURKSÖZÜ'NÜN HiKAYESİ 

Seni sevenıenı 
' ; ... ~ 

~ 1 , . 1' 1 ( ~ 

TGrkı4zll Sahife ; 3 

Yeni bir halter 
aünya rekoru 

1 1 
-~_ir_Sovyetı vapuru 
tevkif __ edildi 

Moskova ve Leningrad halter· 
cileri arasın~a yapılan musabakalar 
esnasında , Moskova skorcularıydan 
Aleksandr Bojko, 158,3 kilogramlık 
bir halteri iki elle kaldırmış ve bu 
suretle yarım ağır siklette 157 ki· 
loğramla fransıl Austi'in rekorunu 
1,3 kilogramla kırarak yeni bir dün 
ya rekorn tesisetrnişıir. 

t?::!!, enç kı. 
~ zın saç

ları dim· 

..---- Yazan --- - Ltmankızım, 

1 
' 

seni evvela ıztırap 
Nihad Tangüner tan kurtaııp hay 

dik oldu, çılgına 

dönmüştü. 

-- -- rete düşürmek için 

- Yarabbi, diye inledi. 
Hayretten açılmış gözlerini er

kek kardeşi NlZıma olanca dikkatle 
çevirdi: 

şunu söy : enıeliyim ki, sen Nazımın kar· 
deşi değilsin !. 

Tayfalar hapsedild~ ! 
Tokyo: 23 ( Radyo)- Japon adal · rı civarın~a 

llu sabah bir Sovyet vapuru , Japon mürakabe ge
mileri tarafından tevkif edilıniş ve vapurun müret
tebatı olan otuz Üç kişi hapsolunmuştur. 

Oelbosun Amerikan ve 
Sovyet murahhaslaıile 

dünkü temasar 

Paris: 28 (Radyo) - Fransa 
Hariciye nazırı Delbos, Amerika 
ve Sovyet sefiılerile yapmış olduğu 
görüşmelerde Hitlerin nutkundan 
ve Edrnin isıifasından sonra hadis 
olan beynelmilel vaziyeti tetkik et· 
miştir. 

1 A vusturyanın 
yıllık macarası 

• • 
yır mı 

- İkinci sahifed• n artan --

da, Avusturyada askerliği mecburi 
yapmıştır. 

Bugüne kadar, Almanyanın A
vusturyayı ilhakı tehlike~i birçok 
kereler krndini göstermiş, fakat leh · 
like da ima atlattırılmıştıı. 

- Sen .. Kardeşim .. Bunu bana 
söylüyorsun öyle mi ? 

Bir kıştı, bir karlı kış gecesi, se· 
ni köşkümüze meçhul eller bırak
mıştı; bir yaşında ancak vardın .. ı 

Aradan geçen on dokuz sene~içinde - ·-----------·--• 
sana hir gün bunu anlatmadık, çün· 

Nihayet ] 936 lernmuzun da Al
man elçisi Fon Pııprn ile Şuşnig 
Viyanada bir anlaşma imzalıyorlar. 

Delikanlının cevap vermesine 
rneydan kalmadan odadan bir :•ay 
gibi fırladı, merdivenlere koştu. 

Hasta büyük annenin karşısına 
gelince göz yaşlarını sildi, belki 
söyliyecckleri, bu ihtiyar kadını öl. 
dürebilirdi. fakat söylemek lazımdı. 
gözlerini kapadı ve kekeledi : 

- Büyük anne 1 
Ne var kızım ? 
Nasılsın? 
Bu gün çok iyi ! : 
Söyliycceklerime tahammül 

kü seni çocuğumuz gibi sevmiştik, 

Genç kız hayretler içinde, bü 
yük anneıe bakıyordu. ihtiyar ka
dın ilave etti : 

- Artık büyüdün, seni başka
larına vermeğe de kıyamıyorduk. 

Nazım hakikatı biliyor ve seni se· 

1 
viyordu, Ona evvelii bu fırrı anlat· 
masını, ondan soı: ra sana sevgisin· 
den bahsetmesini söylemiştik. 

r
1 

Radyo progiam-:'1 
-•• Bu akşam • M 

Senfoniler 
13,15 Roma kısa dalg•sı: Sen· 

fonik konser. 21.15 Bükreş; Senfo · 
nik konser nakli (Vachlav Talich'in 
idaresinde). 

Oda musikisi 
Fakat o yanlış hareket elti. Ve sen 10, 15 Berlin kısa dalgası Keman 

gelmiş o'acaksın. eserlerindee oda musikisi sonatları 

Bu anlaşmanın esası Almanya
ııın Avusturya işleıine kaıışm<ması 
dır. Bugün Avusturya dahiliye na
zırlığına Almanya taraft .rı inkarım 
geçirilmesini Şuşnig'., kabl') ettire. 
rek belki Berlin Avusturya işlerine 

görünüşte müdahale etmemiş ve an. 
(aşmaya riayet etmiş bulunuyor. 

Son Hitler Şuşnig mülakatı da 
Berlinde bu 1936 Temmuz anlaşma
sının yeni bir safhası vt onu kuvvet
lendirmeğe yarayan hadise olarak 
karşıianmıştır. 

r-----------------------~~------,.---~ 

Asri sinemada 
Bu akşam 

8,30 da süvareden itibaren 
Aşk-Heyecan-Servet ihtişam ihtirasın bir arada rol oynadığı 

mevsımın en güzel filmi 

ş· ANGHAY 
Oynayanlar : 

CHARLES BOYER - LORETT A YONNG-WARNER SKltUVVOıR 

Ayrıca: En son ve en yeni dün ya havadisleri 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 

TELEFON : 250 ASRI 
Çok yakında: BETHOFENIN EN GÜZEL SENFONiSi OLAN 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
Lil Dagover-VVilli Birgel 
Seyretmekle doyulmaz munzam temsilleri 

Dokuzuncu Senfoniyi cmlandırm'k için ( VILLI BERGEL ) gibi büyük 
bir sahne üstadı seçilmiştir ki cidden yerindedir. 

Berfin Operasının ve Berlin Solistler Orkestrasından (250) kişilik 
bir Heyet tarafından çalınan 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
Bir müzik şaheseri olarak yükseliyor . Sabırsızlıkla bekleyiniz .... 

8970 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
edebilecek misin ? 

ihtiyar kadın zoraki 
Rösterdi: 

de onu tamamile dinlemeden bana ( triyosu. 20.20 Bükrtş: Debussy'nin 

Gene; kız Öu büyük mevzuun te- 21,30 Berlin kısa dalğas Yaylı ku-
hir hayret sirile kendinden geçmişti, bir ro · 1 artet tarafından romantik akşam En iyi Ücret alan muharrir •-----

- Ne gibi ? 
- Şey .. Büyük anneciğim, bü. 

Yük biı ahlak faciasının içinde ya 
Şıyoruz. 

- Ne olmuş? 
- Ne mi olmuş 1 Kardeşim o 

lacak o alçak .. 
- Nazım mı? 
- Evet ... Bana, seni seviyo 

ruın dedi, düşün bir kere büyük an· 
neciğim .. 

Büyük anne, yatağında doğrul
d.u, derhal, toronunun tedbirsizliği· 
nı tamir etmek lazımdı: Gözleri, 
~danın loş köşelerine dalmıştı. Ona 

er Şeyi anlatacaktı! 

Moskovanın 1937 
büdçesi 

~ Moskova : 23 ( Tass ) - Mos 
0va Bdediyesini"I 1937 büdçesi , 
[.a~dat ve masarifin 1,6 milyar rub· l illerinde tevazünü ile kapatılmı~-
111· Bu rakamlar , 1936 yılı rakam 
~tına nazaran yüzde 28 nisbetinde 

t fazlalık irae etmektedir. 
'il 1936 yılında 730 milyon ruble 
t;:asrafı mucip olan sosyal ve Kül· ı 
'tc . 'lıbfl ışfere, 1937 yılında 850 milyon 
~a . c sarfedilmiştir . Sermaye vaz'ı 
~d'.1

1~ olmak üzere , Maarife tahsis 
lii;~en krediler , 1936 yılındakilere 
I .etlt yüzde 35 fazladır . Sıhhat 
~ın~ , 1936 yılında 297 milyon 
bıedıfmişken, 1937 de 57 5 milyon 

e harcanmıştı•. 

man içinde yaşadığını . sanıyordu. musikisi. 
Ne muzterip, ne de mesrurdu. içi· Dans musikisi 

ı-
ni yokladı, bu iki taraftan hiç biri · 1 10,45: Berlin kısa dalgası. 18 .. 
sine mülemayil değildi. 15; Roma, Bari.19,15: Bükreş: 23.-

Bu sırad~, delikanlı odadan içe 30 Florans, Napoli. 23, 15: Laypzig. 

ri girerek, onu, büyük annenin ya 
tağı önünde ellerinden tuttu, teselli 
etmek istedi. Fakat genç kız yü· 
zündeki, asla sarsılmıyacak iradesi· 
nin izlerini gösteren bir hüviyetle 
ona mırıldandı : 

- Seni sevemem 1 Çünkü ? 1. 
Delikanlı heyecanla soıdu : 
- Çünkü reden ? Leman !.. 
- Çünkü seni yıllarca kaıde 

şim gibi sevdim; bu sevginin ma· 
hiyeli değişmiyecektirl 

Muhtelif 

19, 10 Roma kısa daltası: Musi· 
kili arakçe neşriyat. 20.39 Bari 
Türkçe haberler ve T!irk musikisi 
21,15 Ba·i. Rumca haberler ve 
Elen musikisi. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

Hastahanede 
Televizyon 

Zevkine, güzelliğine, Şuhluğuna 
j doyamıyacağınız ve uzun zaman· 

daııberi beyaz perdede görmedi· 
! ğiniz 

LİL Y DAMİrf A 
Tarafından mükemmel bir tarz. 

da yaratılan z;ırif ze güzel l-ir ko 
medi film 

Do\ tor V elmin, hastahanelerde 
sari hastalıklar koğuşlarında yatan 
hastalarla bunları ziyarete gelerin 
birbirlerile uzaktan görüşüp konuş· j 
malaı mı mümkün kılan bir telefon ( K ) 
lu televizyon makinesi vücuda ge- :ı' aranga 
tirmiştir. 

Bu makinelerden bir tanesi, ilki, ' Nefis eseri görünüz. Cidden 
Moskova sari haslalıklar klinik en•· memnun kalacaksınız. 

•itüsünde skarlatin koğuşuna yerleş - İlaveten : Güzel b=r 
tirilmiştir. Çocuğu skarlatinden ya· MİKİ MA VS 
tan ana baba. bu suretle: ziyaretçi· 
ier salonun t~rketmedeıı, telefonu 
açaıak ve bir düğmeye basuak has· 

· ı.ı çocuklarını r!:ran üzerinde gör. 
mekte ve kendısile görüşebilmekte· 
dir. 

PEK YAKINDA : 
RÜYALAR DIY ARINOA 

8967 

Muharrirlerin çoğu, hele bizim 
diyarda kiler in hepsi az para alan 
bahtiyar muharrirler de yok değil 
dir. 

En' çok yazı parası alan muharrir 
lngiliz Somerset Munyam olsa ge 
rektir. qu muharrir, lngillerede ki 
taplarından pek çok para kazandığı / 
halde, Amerikadan da hemen bu 
derecede para kazanmaktadır. Bu 
bahtiyar adam her kelime için 35 
frank almaktaclw-. Eseı leı i de vasati 
olarak 4000 5000 kelimedir, Şu 
halde Lir kitabı ıçın 140 175 bin 
almaktadır, 

Alsaray sı~~~:ı: · 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( J?ür.den Artan ) 

A) Umumi emniyet ve asııyişin tım i n ve ırn~afczaıı içir gerekli ted
birler almak, 

B) Kıı larda, köylerde ve yollarda emniyet ve asayışi ve mal ve can 
emniyetini korumak, 

C) Kanun ve nizamlar lıükümlerirıin v• bunlara dayanan hükumet e 
mirlerinin ifasıni temin etmek, 

Ç) Devamlı bir uyanıklık ve faaliyetle her nev! suçların yapılmasına 
m~ni olacak tedbirler almak 

D) Emniyet ve asayişi koruma e~nasında veya kanun ve nizamlaıın 
icrayı ahkamını teminde karşılaşacağı mukavemeti kırmak ve icabında 
tenkil etmek, 

Madde 116 - Jandnrma zabıtai mania vazifesıni kendi mıntakafaıı· 

dahilinde her yerde devriye gezdirmek sureti le ifa eder. 

Bu akşam 8,3Q da 
Mevsimin en heyecanlı filmini 

sunuyor 

Bay 
1 

Çetin Denizaltı 
Hakimi 

Madde 117 - Hizmet h~lin'1e bulunan jan•larmalar dolaştıkları yer
i !erde bir guna suç yapılıp yapılmadığını araştırırlar. 

Madde 118 - Jandorma, tevkifhanelerin haricen muhafazasına me. 
mur olduğu gibi mahpus ve mcskufları bir yerden diğer yere muhlijaza al
tında nakil ve sevkeder. 3 büyük programdan mürekkep 

şaheserin birinci kısmı 

Bakir 
2 

delikanlı 
Garry Guperin 

Madde 119 - Jandarma yangın ve su basması, zelzele ve heyelan 
gibi h;.cliselerin zuhurunu haber alır almaz kendi amirlerine ve alakadar 

, memura haber vermekle beraber vakit gecirmeksizin mahalline giderek 
ı bütün tedbirleri alır ve halkın yardımını temine, yangını söndürmeğe, teh
l likede bulnnan insanları ve hayvanları kurlarmağa ça!ışır ve eşyanıu yağ. 

edilmesine ve kaybolmasına meydan vermez. 
Bu şalıeserini görmeyenlere gör
mek, görenlere tekı arlamak için < 

fırsat olmak üzere bu programa 

Yangının sebebl-!rıni, yangın su basması, zelzele ve heyelanda vııku· 
bulan zayiatın ve kurtarılanların cins ve miktarını tahkik eder ve lutaca 
ğı zabıt varakaşn•ın bir suretini mahallin en büyük mülkiye memuruna ve 
bir suretini de Cümhuriyet Müddeiumumisine verir: devam ediyoruz 

Telefon : 212 8964 Madde 120 - 1704 sayılı kanunun ve anın tetbik suretini gösteren 
talimatname mucibince otel pansiasn ticarethane vesair umumi müesse. . ' 
selerde oturan ve çalışanların vermeğe meclJur olduklar ihbar ve hüviyet 

PEK 
il kında 

Asri • Al Sinemalarında : Marta Eggert Saray kocası jan Kipura ile bestekar 
maruf operasından konser vermeğe geliyorlar 

varakalarını almak ve bunlara mahsus kayıd ve muameleler polis bulun. 
mayan mahallerde Jandarma karakoliarı tarafından yapı!ır. 

Madde 1..ıl - Jandarma Cemiyetler Kanununa muhalıf çerniyetler 
hakkında bu kanun hükümleıi dairesinde muamele yapar. 

Puçinin en Var) 8083 ( Sonu .. --
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1 - Ticaret ve zahire borsası karşısında Belediyeye ait oyun yerı 
mahallinden Arıkoğlu Hanına bitişik olan tarafından 12 metre cepheli 
kısmı açık aıtırına ile satışa çıkarılmıştır . 

2 Beher metresinin muhammen bedeli altı · liradır. 
3 - Muvakkat teminatı yüz seksen üç liradır. 
4 - ihalesi Şubatın 28 inci Paz2ıtesi günü saat on beşte Belediye 

ancümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Beleeiye }azı işleri kalemindedir. lstiyenler orada 

görebilirler, 
6 - Tliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Bcledıye encümenine müracaat 1 arı ilan olunur. 
11-16-20 - 24 8935 

1- Atatürk parkında yaptırılan büvet şartnamesi mucibince 1-Ha
ziran-940 tarihine kadar olmak üzere yirmi yedi ay müddetle ve açık 
artırma suretile icara verilecektir. 

2- 27 aylık muhammen icar bedeli yüz otuz liradır. 
3- Muvakkat teminatı dokuz lira 75 kuruştur . 
4 - ihalesi Martın yedinci pazartesi giinü saat on beşte Belediye En 

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

cümeniııe müracaatları ilan olunur. 8957 20-24-1-4 

Kimyager alınacaktır 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlilleıir.de çalışmış ve yetiş· 
niş bir k;m}ager alınacaktır. isteklilerden Askerliğini yapmış olanların 
vt sikalarile Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları. 

16-18- 20-22 - 24 8942 

Ma.starcı tesviyeci 
alınacak 

Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden: 

Kırıkkalede Topçu mühimmat Fabrikası için beş birinci sınıf mas. 
tarcı tesviyeciye ihtiyaç vardır . Yol masrafları kendilerine ait olmak 
üzere }apılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle çalışmağı kabul 
ede~ler imtibrn için nüfus ve A~kerlik tahsil l'e sanat vesika ve bönser· 
vislerile doğruca fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

16-18- 22-24-27 8938 

Adana Elektrik Şirketi Müdürlü -
ğünden • • 

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

AGAÇ DiREK 
Satın alınııcaktır. /~ttklileı i n /'>. dıra E'rktıik Tüık Ancnim Şirketi İdare 
hanesine müracaatları. 8959 20- 22- 24 

Adana 1 inci icra nıe

murluğundan: 

9381272 

Adananın Döşeme mahallesin· 
de mukim iken elyevm ikametgahı 

meçhul Nıkola zevcesi Madam Anna 
ı arafına 

Hasan Fehmi ' k ızı Zekiye vekili av•J 
kat Şemseddinin Adana Asliye Bi 
rinci Hukuk Hakimliğinden istihsal 
.. yled iği 29 1- 938 T. ve 50-21 
num.>ralı ılamile sizden iste ligi 6145 
lira 63 kuruşun ödenmesi hakkında 

tarafınıza çıkarılan icra emrine mu 
başir tardfındaıı verilen Meşruhata 

göre ikametgahımızın meçhul oldu· 
ğu bildirilmiş olduğundan icra em. 
rinin ilanen tebliğine karar verilmiş · 

tir . 

Tarihi ilandan itibaren biray zar· 
fında borcunuzu ıçra dairesine öde. 
meniz ve icra emrine itirazınız var· 
sa Lu müddet içinde bildeıneniz ve 
keza bu müddet içinde mal beyanın· 
da bulunmanız aksi taktirde icra ve 
iflas kanununa tevfikan cebri icra 
ya devam olunac&ğı gibi beyanda 
bulunmadığınız takdirde lıapsen 
tazyik olunacağınız icra emri maka
rı ' ına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Seyhan valiliğindeıt: 

Memleket dahilinde altun tica · 
retini nizam altına almak ve al un 
fialarında bir istikrar temiıı etmek 
üzere 14 938 tarihli ve 2 yahut 8030 
numafolı icra vekilleri heyeti karama 
mesinin şahıslar tarafıııdan yanlış an· 
!aşıldığı haber alındığından maliye 
vekaldirıin iş'arile aşağıdaki izaha. 
ta lüzum görülmüstlir, 

1- Karamanı~ veçhile (A) Em 
lak Eytam Bankası, (B) Türkiye iş· 
bankası, (C) Türkiyc ticaret baı>kası 
(D) Türkive cumhuriyeti Ziıaat ban 
kası, (E) Osmanli bankaları ahun 
ticareti yapmaya mezun kılınmış ol· 
duklarındaıı altun satmak isteyenler 
altunlarım bu bankaların bilumum 
şübelerinde ser be,tçe ve normal 
fiatlarla satabiftceklerdir, 

2- Halk normal ve ırakul ı:ıik 
!ardaki .zinet ihtiyaçlarını kuyumcu
lardan bersabık temin edebilecek
lerdir. 

3- Halkın altun alış verişinde 

yukarda yazıl drğı vechile hareket 
etmeleri ilan olunur. 

8954 20 22-24 

Bu gece nöbetçi eczane 

Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? • 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuı 

Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· 10 Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik deı ecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. I 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. ı ı 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( 'o 2 ) ,, 0.0040 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla 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 tayin ettiği Sıı-.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu
rulmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1' aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 147 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 113 Bdedi ye karşısın ·:la 

:.....---~--------------------------------------

/ 
' 

·' 

Ti 
• 

T~RKiYE iŞ BANKA!> 1 
365 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesi n de kabul etmekted•r. 

8971 . --..... ~......., ..... ....,,, .... .._ ___ .====·=-~-~--=-==-=-=~-~-..,.--=...,.....==============~~-=-=--~=-=-=-~==-======~ 

Halkımızın nazarı 
dikkatine: 

Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin bü 

yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çayları 
mız gelmiştir. Daima halkımıza en nefis bir çay içirmek fırsatını : verdi
ğinden dolayı müessesemiz gurur duyar . 
Hiç şüphesiz nefaset ve zerafetinin bütün inceliklerini bu çaydan bula 

caksınız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile { Oh çok 
şükür bir çay İçebildim ) diyeceklerdir. Ve 

bundan böyle fena çaylarla asabınızı bozmıyaca ksınız. Size sıhhatinizi ka-
zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa olsun alınız. ı 

Umumi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 

bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık ,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeytunyağlarımız geldi.Brnc'rn mora frna Fğlı ıla midfleıinizi ve salunlaııy 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cilcllerinizi bozmıyacaksımz, U Ay-
V alık ,, sabunları ve yağları her hususta sıhhatinizin koruyucusu· 

dur. Hilesiz, ucuzdur' 8931 10-15 

•• •• •• l TURKSOZU 

!Matbaacılık! 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her lürlii tab işlerinizi 

ançak Tür ksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE I 
1 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türr..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazele, 
mecmua, tabeder. 

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

Kömür sıkıntısı 
·çekmeyiniz 

Derhal Ali Rı1.a Kelle şeker ticarethanesine giderek zarif, saj!"lam, ueuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınız1n ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en ekonomik, en uc~ a iZ a köıniiıüı..1e Ali Rıza Kelle' 

şeker ticarethanesinde buliicaksınız .. 

Maden k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istihJ omuru lakini arttırmış ve hem de müstdı 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden köİniirÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe cdini
1 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
26 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türk6ö~ü matbaası 


