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YUMUKTEPE KAZISI 

Bu yılın planı sona 
bulunuyor • 

ermış 

Mersinin tarihi hak
kında güze I eserler! 

Tarsus hafriyatından bir gUrünU'I' 

Mersin : 24 [ Hususi ] - Garstang'ln riyasetinde tanınma., 
teknlsiyenlerden mürekkep bir heyet tarafından Mersinin gar· 
bindeki " VUmUktepe ,, hUyUğUnde Uç aydanberl yapılan haf
riyatın birinci yıllık pilini tamamlanmı,tır. Heyet flmdl hafrl-

vatta çıkan tarihi : maızameyl 
tasnifle me,guldur. Bir kaç 
gUne kadar şehrimizden ayrı 
lacak olan Profesör Garstang 
Önlimüzdekl ilk Te,rlnde tek· 
ı ar gelerek hafriyata devam 
edecektir. 

Bu bilgi hafriyatı daha başlan
gıçta da ta lımin edildiği gibi böl
gemizin tarihini aydınlatacak çok eıı-
teressan neticeler vermişl'ir . Buna 
göre : 

Mersic ve havalisi fsli\m, Bizans 
ve Yunan istilaları devrinde ço'< az 
mütemekkin olmus va miladdan 1400 
yıi önce birleşik Eti imparalorluğ-u 

zamanında mühim bir medeniyet mer
kezliği yapmıştır. 'Hafriyat bunu is. 
pat edecek ınalzameyi ortaya çıkar
mıştır. Hüyüğün 2,5 metre derinliğin 
de bulunan bir kale harabesi Bogaz 
köyünde bulunan Eti kalesinin ve az 
küçük olmak şartile tıphısı ve bu 
gün karakterleri tamamen tesbit edil
miş olan Eti kale mimarı tarzının ör
neklerinden biridir. 

Yümüktepe hüyüğünde büyük 
hafriyattan başka bir de mak ta haf· 
riyatı yapılmış ve en mühim netice 
hüyoğün hüviyetini tayin için yapıla n 
bu hafriyatla elde edilmiştir. 

Hüyüğün üstten iki metrelik kıs

mından sonra Etilere tesadüf edilmiş 
Ve be~inci metre nihayetinde de Pre
histarik devirde tahminen ınitaddan 
4 bin yıl ı•vvel muhitimizin yaşamış 
denjz alış verişi yapmış Kıbrıs, Su· 
ı·iye ve hatta Ciritle ticari münase
betler tesis etmiş olduğu ıesbit edil
ıniştir . 

Prehistarik devirde bulunan se
<mik karçalar Anadolunun muhtelif 

Meksikoda 

Bir madende 
infilak oldu 

Altmış amele öldü 

Meksiko: 24 (Radyo) - Burada 
çok feci bir maden kazası ofnıuştur. 
Dün akşama doğru civar madenlerin 

birinde 200 sandık dinamit ateş 
almış ve müthiş bir infilak olmuştur. 

Altmış kadar amele ölmüştür. Bir 

çokta yaralı vardır. 

Filistin hadisatı 

Kudüs: 24 (Radyo)- Çetelerin 

tecavüzlerine karşı yeni tedbirler 

alınmıştır. Tayyareler bütün mın· 
tıkalar üzerinde kontrol vazifelerini 

yapmaktadırlar , Polis kuvetleri şe· 
birlerde arttırılmıştır. 

yerlerinde yapılan hafriyatta elde 
edilen parçalarla münasebet göster
mektedir ki bununla da Mersin ha
valisiniıı o devirde Anadolu ıribi ya
şamış olduğu anlaşılmaktadır, 

Çinlilere 
muavenet 

Sovyet hiikiimeti 
daha yetmiş 

tayyare verdi 

Çinlilerin bir zaferi 

Şanghay : 24 (Radyo) - Sovyet 
~ükümetinin Çine gösterdiği yardım· 
]ar temadi etmektedir. Haber ı 1 ı•dı 
ğına göre Sovyetlcr dün, Çin hükü
mcl ne yenid~ıı ycınıiş t ıyyare 
göndernıi~lerdir. ı\yııca b r çok silah 
da gönderildiği söylenrnekted;r. 

Ş•nghay : 24 ( Radyo ) - Çin 
kuv\'etleri diin bir zafer kazandılar. 

B.r Çin haoa filosu, F2ntoıı adasınJa 
daki Japon hava üsoüne yaptığı 
ani bir baskın neticcsı 40 Japon tay
yaresini tahrip etmiştir. 

Dört gündenberi cephelerde esas. 
lı hiç bir hareket yokıur. 

Milli Mensucat 
sahipleri 

Belediyemize kırk bin 
lira teberru etti 

ŞelırimizdeVi Milli Mensucat 

fabrikası sahipleıi belediyemize on 

bin liralık emlak l ve otuz bin lira 

nakdi olmak üzere kırk bin liıalık 
bir teberruda bulunmuşlardır. Bu pa 

ra ile Döşeme mahallesine büyük 

bir ıııevdan ve ayni mahalleden es· 

ki ista~yorıa doğru mükemmel parke 

bir cadde yapılacaktır. 
Hayırkarlıkları yaptıkları bir çok 

teberrularla ötcdenberi belli olan bu 

değerli hemşerileriınizin son yar

dımları da çok yerinde ve memle

ket için çok faydalı bir hayır ola 
caktır . Kendilerini tebrik eder ve 

bu hayıı karlıklarmın diğer zengin
lerimiz için de nümune olacağını 
umarız. 

T oros - Mersin 
yurdu maçı 

Bu Pazar günü şehrimiz sta 

dında yapılacak olan Toros - Mer 

sin ldmanyurdu maçında, Mersinin 

lstanbuldan takviye ettiği oyuncu 

laıla teşkil edilmiş bir takımla ge· 

leceği söylenmektedir. Torosspor 

kulübünün de bu maçta, takımda 
bir kaç yeni oyurı cuyu tecrübe ede

ceği ili ve edilmektedir. 

t 

t 
Moskova : 24 (Rad- t 

yo) - Tas ajansının 

bildirdiğine göre, Sov
yet hükumet i evvelki 
gün Japonlar tarafın
dan zaptedilerek 33 
tayfası tevkif edilen 
gemi meselesinden 
çok müteessir olmuş 
ve hükumet bunun ü- ( 
zerine mukabeleibil- ~ 

_:ı:sil kararı almıştır. l 

Hariciye vekilimiz 

Mart sonunda Türkiye
M sır dostluk paktını 
i1nza\:ı mağa gid'yor 

• 

Londra kabinesinin hareketi 
çok f.ena karşılanmakta ! 

İngiliz işçidartisi bir beyanname neşrederek, 
siyasette yapılan değişiklikten seçicilere 
malumat verilmemesini protesto etti 

Londra : 24 (Radyo) - işçi par- 1 
tisi bugün bir beyanname neşrederek 

Çemlıerlayn hükümetinin dış siyase· 
tinde yapılan değişiklikten seçicilere 
malıimat verilmesini prote•to etmiştir. 

Vaşington : 24 (Radyo) - Bura 
siyasi mahafiline göre, lngiliz kabinesi
nin bugünkü hareketi, demokrasileri 
dafbelemek yolundadır. Amerika ef· 

karı umumiyesi Çemberlayn hüküme• 
tinin hat ve hareketini pek fena kar
şılamaktadır. 

1.ondra : 24 (Radyo) - Başvekil 
Çemberlayn, hariciye nezareti mat
buat protestosunun faaliyetine niha
yet verecek veya Büronun vazaifini 
tehdit edecektir, Çemberlayn, bu 
bronun şahsi propagandalara alet ol
duğu kanaatindedir. 

Halepte yeni bir 
parti teşekkül etti 

edilen muhalefet Şamda Tevkif 
liderleri mahkemede mahkum oldu 

AYAKLANMA HAREKETLERİ 
• 1 

• 

Bay Tevfik Rüştü Aras 

Londra : 24 (Royler) - Türki 

ye dış bakanı T. R. Ara~ Mart baş 
langıcında Kahireye giderek sorı 
yapılan Türkiye - Mısır dostluk pak 

tını imza edecektir. Ayrıi zamanda 

Atatürk adına kral Fa•uğu Tiirkiye
ye davet edecektir. 

1 Şam. 2·1 (Anadolu ajansının husu ı 
1 si ıııuhalıiri bildiriyor)- Burada tev 1 

kif edıleıı muhalefet şetlel'inin muha- 1 
kemesi bugün sona erdi. Muhitlin ııd. 

liini ve daha iki al'kaddŞI dörder ay 
hdpse mahküm olduhr. Bunların mah 1 

kıiıniyetinc sebeb , halkı ıhtıliile 

teşvik suçudul'. 
Ha leh: 24 (hususi nıuhabiı iıniz

den) - Burada Kamil Hananonun 

ryiasetinJe yeni bır parti kurul - uştur. 
Pdrtinin adı (kıı katı Hanano) dır. Bu 

partiye Harimden İsmail Sermedi 
Mumbuçtan Fadıl Akili, Hal~pten müs 

lüman, hmstiyan bazi Usbeciler in
tisap etmişlerdir. Alameti farika ola

rak partinin kabul ettiğ; işaret yeşil 

zemio üzerine ey ve salipten müle· 

sekkildir Mamafih bu partinin vatani 
partisi karşısında zayıf kalacağı mu• 
hakaktır. Hükümetten resmi müsaade 
istenmek üzeredir. 

Şam hükümetinin muhaliflerden 
birçoklarını tevkif etmesi her taraftan 

Mahut Cabbare Hatayın -----·'-Suriye nezdinde ajanlık 
------..-................................. D!lli:ll\l'il 

vazifesine geçirilecekmiş 
..................... ıiiiiıı ..................... .. 

İntihap hazırlıkları uzere bitmek .. 

Antakya: 24 (Hususi Muhabiri
mizden} - Hatay intihabatı i.,:in ya
pılmakta olan hazırlıklar ikmal edil · 
mek üzeredir. Milletler Cemiyetinin 
yapacağı tadilatı havi anlaşmanın 
imzalanması gözlenmektedir. 

Söylendiğine göre, intihap esna
sında asayişin temini için teşkil cdi· 

lecck kuvvetler güyı.ı Şamdan getiri· 
leceknıiş. Bu haberin aslı yoktur. • 

Bir müddet evvel Halepten İs. 
kenderuna giden bir zat, or"da, 
maliye müdürü Hasan Cabbare ile 
görl şmüştür. Bu zatııı, kendisinden 
öğrendiğine göre, Hasan Cıbbare 
kat'1 olarak ittihadı vatani ccmiye-

çekilmekte olan telgraflarla t<svip 
edilmektedir. Ayrıca hc'küıııeti icra

atında teşci edici mazbatalar da ha· 
:llJl(jnıyor. 

Burada yeni ihdas olan polis kıs 
mı siyasi şefliğin.· tayin olunan Eset 
esel Terınanı yarın buraya gelecektir. 

Bu daireye verilecek on memur da 
seçilmiştir. bu dair~ daha ziyade va

tani partisi merkezine baglı olacak 
ve islihbarai işlerile uğraşacaktır. 

Şam 24 (Hususi)- Kömünist par
tisi sekreteri Halit Bektaşm, koır.ünist 

organı «Savtulşaab» gazetesinde bir 
beyannamesi intişar etmiştir. 

Vatani kütle sekreterliğine tevdi 
edilen bu beyannamede Cezire ınesc 

lesi hakkında yardım edileceği vade
dildikten sonra aşağıdaki tekliı\eade 
bulunmaktadır. 

1- Müşterek bir halk komitesi 
«Frent populaire» teşkili ile müşte

rek faaliyete geçilmesi, 
2- Vatani küfle ile Kominist par 

tinin bu hayatı meseleyi müzakere 
etmeleri için heraiki partinin tayin 
edeceği deleğelerin toplanması. 

Vatan! kütlenin bu teklife vere

gi cevap merakla beklenmektedir. 

Osmanlı ordusundn vazife görmüş 
olan bir çok zabitler reisi cumhur ta 

rafından ısdar edilen kararnamelerle 

milli müdafaa teşkilatının muhtelif 
şubeler şefliklerlne tayin edilmişler. 

Yüce komiserlikle y•pılan anlaş
madan sonra milli müdafaa teşkilatı

na ebemmiyel verilmiş ve mecburi 

hizıneşi askeriyenin Suriyelilere tatbi
kine karar verilmiştir. 

Yakında askeri heyetlerin Fran. 
,aya gönderileceği bildirilmektedir. 

tinden çekilerek Halayın Suriye nez

dinde ajanlığına tayin edilecektir. 

Bunun tahakkuku imkan haricinde 
olmakla beraber, bazı kimselerin bu 
işe teşebbüs ellıkleri ka\'idir. 
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Asya ile Avrupa il' 'ı 
arasında bir köprü 1 ş e hl Ü il"' hl ©ı it?> e il"' o e il"' Ü •• !' ..................................................... _ ....... _. _________ , 

T U R K •ı y E Araz~ tahriri ve Usta işçiler Büyük bisiklet 
vergı kayıtları Vekaletten gelen emir müsabakaları 

"Bu memlekette askeri 
resmi geçitleri • 

yerıne 

gösteriş 
. ' ış.,, 

PENCERELERİAVRUPAYA 
BAKAN ASYA DEVLETİ 

Jô ragda çıkan Çekoslovo gazetesi Türkiye için funları 

........ 
Yapılmakta o1an arazi tahriri 

snasında tahrir cedvellerine geçmi 
yerek ta hı irin ikmalinden ve tahrir 
komisyonlarının ilgasından sonra 
meydana çıkan arnınm tahrir 
kayıdlarma ne suretle intikal ettiri 
lec~ği bakkmda maliye vekaletinden 
vilayete biı tamim gelmiştir. 

IJ' yazıyor. 
Ankara kanunusani nlhayetıerl - Asya ile avru pa 

nın blrıe,tlOI noktalarda dUnyanın farketmedlğl yepyeni bir 1 

hUkOme yetlfmektedlr • Bu • J ----

Umumi tahrirde kayıd harici 
kalan, talırinlen sonra yeniden açı

lıp ihya edilen arazi, üzerindeki bina 
yanarak veya )ıkılarak aıazi vergisi 
mevzuu dahiline giden, evvelce bi 
nanın mütemmimi iken sonradan 
ayrılan ve müsta~il bir halde kulla
nılan arsalar tahrir ct.tvellerine id 
hal iclilerek vergiye tabi tutulacak· 
tır. Bu tahrir cetvellleri mahalle 
ve ya köylere aid cedvellere ilave 
olunmak için tutulacak ilave cetve 
line ya_zılacaktır. 

Rus lhtııaıııe yalnız heyeti umu mektedir. O zaman henüz yücut 
mlyealnl kıyas :edeblleceglmlz bulmakta olrn hiikuınetin kadrosun· 
fikri ve iktisadi inkişaf diyarı 

TUrklyedlr. Ancak bu kıba, devam 
edegelmekte olan Türkiyedeki bü
yük irıkilabı tarif etmektrn başka 

bir gayeye matuf değildir. Rusyaya 
nazaran: Tür kiye muazzam ve esaslı 
tebettüıler geçiren yegane av•upa 
devletidir. 

Türkiyede 1--ugün, devlet yalnız 
bilfiil politik bir rehber olmakla 
kalmıyor. Hususi ve devletci ka 
pitalizmin bir teıkibi denil;cek şe· 1 

kilde olan sistemin çerçevesi içinde i 
iktisatçı, inş~cı ve bankacı da oiuyor. 
Demokrat zihniyetle Türk devletinin 1 

tenkit edecek olursak: bu devlete 
Avrupai bir mertebeye erişmek 
için yaptığı anudane gayretlere rağ 
men. mikyas olarak Avrupayı ala 

1 
mazız. Mamafih şu son 80 sene: • 
içinde Avrupada şahit olduğumuz 

milli inkilapların en enteresanını ge 
çirmekte olan ve yüzlerce senelik 
kültürlü ve iktisadi inkişafı aşılamak 

istiyen bir memleket için şimdiki 
Türki_ı,enin idare tarzıııdan baska 
bir tarz imkanı 'mevcut olmazdı. 
Bu gün vucut bulmakta olan eser, 
Türk milletinin hallC kitlelerinde 
iyice köklendiği zaman Türkiye bi. 
zim bildığimiz demokrasiye yaklaş· 

mak imkanını bulacaktır. Bugünlük 
bu dev Jet idealini Türk iyeye tatbik 
etmek mümkün değildir. Yine Tür 
kiyenin cumhur reisi ve rehbeıi 

Kamal Atatürk biı kaç sene evvel 
paılemento muualefetini vücuda ge: \ 
tirmek istediği zaman bu hal vazıh 
suaette gendini gkstermiştir 

O zaman bu teşebbüs muvaffa 
hiyet görmedi. Çünkü muhalefetin 
arkası~a sığınanlar valrız politikacı 

muhalifler değil; bugün TürkiyeJe 
bütün olup bitenlere muhalif olan 1 

lar, yani diğer bir tabirle Türkiye
nin maddi ve manevi Avrupalılaşma 
aleyhtar bulunanlar da oldu. Çünkü 1 

laik ve modern Türki)enin kat'ı J 

bir hükiimsüzlüge mahkum ettigi 
ilk şey müsluman ruhanileri ve ruh· 
ban sınıfı almnslur. 

Askeri resmi geçit gösterlş

da esasen mevcut bulunmakta olan 
yeai politika partisi işte bundan 
sonra teşekkül etmiştir. 

Pancerelerl Avrupaya ba
kan Asya devletl : 

Coğrafi noktai nazardan harp
tan sonraki Tür kiye hemen hemen 
tam amile bir As} a memleketidir. 
ı 62.000 kilametre murabbaından 

müteşekkil ınesahai sathiyesinden 
24.000 kilometre murabbaı Avrupa 
kıtasırda bulunmaktadır. Yani ancak 
yüzde üçü dem :ktir. Buna rağmen 

yrni Türkiye" bir Asya Devleti ol
masını ıstemiyerek kelimenin ta'll 
mana .ile bir Avr.pa devleti olmak 
eızusundadır. Bundan başka Türki 
ye yalnız Baikaniarda değil, umu 
miyetle Avrupada bile ciddi bir 
sulh amili bulunmaktadır. Çünkü 
kendi için tasauvur etliği mühim 
vazifeyi ifa edebilmesi ancak sulh 
ile kaiiildir. Bu devlet büyük harp
te mağlüp vaziyete düşenlerin ara. 
sında reviziyonizm olmasıı.da bu 
lunmamış, ve ancak iktisadi ve kiil 
türel inkişafın icabettird ği siatünün 
mnhafazısından başka bir arzusu 
olmıyan yegane devlettir. 

Onallmcıdan onsekizinci asra ka· 
dar Tü rkiye nasıl Asyanııı Avrupa. 
ya müteveccih bir oku olarak bulun 
muşsa, bugünkü Türkiye de o nis 
bette Avrupanın Asyaya doğru dön 
müş oku bulunuyor. Hem bu ok kan 
lı bir ok değildir, Bil'akis Avrupa· 
nın maddi ve manevi kültür gayesi 
ni taşıyan bir oktur. 

'I ahakkuk etmekte olan prog 
raınmda eğ••r muvaffak olursa Av
rupanın kültürlb devletleıi ile Asya 
lıükümttleri arasında bir vasıta ol 
mak Tiirkiyenin tarihi gayesini teş· 

kil edec~ktir. Batla bunun bazı eına 
releri bugündrn tecelli etmektedir. 

Şiıııdilık Türkiye. pek tahii o 
larak kendişil" çok mqğul bulunu· 
ı or ve Asya ya bakmaktan ziyade 
geniş açılmış pencerelerden Avrupa 
ya bakıyor. 

- Gerisi UçUncü sahifed 

Vilayette zam gör
memiş memurlar 

Da~iliye vekaleti, f-azı viiayet. 
!erdeki merkez teşkilatını genişlet 
mek ve uzun miiddettir zam gör 
memiş memurlaıın maaşlarını arttır 

nı ık için hazırlamakta olduğu ka 
nun projesini yakında bitirecektir, 

Hava kuvvetle ine 
yardım vergisi 

1 Marttan itibaren tam maaş 
Üzerinden ke~ilecek 

Mülhak büdçeli idareler memur 
!arının vergileri, 2921 numaralı ka
nunun yedinci mad1esinin verdiği 
muafiyete istinaden, tekaüt sandığı 
aidatı çıktıktan sonra lıesap edili· 
yordu. 

Son defa, Büyük Millet meclisin 
ce, hava kuvvetlerine yardım vergi· 
sinin ücretlerin ~sıllarından yüzde 
iki olarak kesilmesi kararlaştırılmış 

bulunduğundan bu leamü: değişmek 
tedir. Bunun ne· icesi olarak mart 
938 ayından itibaren hava kuvvet 
ferine yardım vergisi ücretlerin asıl· 
!arından hsilecek, diğer vergiler 
eskisi gibi tekaüt sandıkları aiJatı 
çıktıktan sonraki nıikdar üzerinden 
alınacaktır. 

Büyük milld ıneclisiıı son kararı 
üzerine şimdiye kadar. hava ku~vet· 
!erine yardım vergisinin maaş\ rın 

'.vergi-iz kı ımlarından talıakkuk et· 
tirilmiş olmasından mtitevellit fark
lanla alalo.:hrlardan tahsil oluna· 
caktn. 

Bazı tısta ve tecıübeli işçilerin 

müesseseler tarafından iş kanununda 
yazılı muayyen müddet zarfında 

çalıştırılarak işlerind~n istifade edil
d ği ve soııra kanunun taahhütle
ri altına girmemek için İşçilere yol 
verdikleri görülmüştür, iktisat ve· 
kiiletiııden şehrimizdeki alakadar 
lara gelen bir emirde bu gibi ha· 
reketlere katiyen müsaade edilme· 
mesi bildirilmiştir. 

Memurlar lokatasına bir 
kontrolör tayin edildi 

.Şehrimizde eski postahane bina· 
sı altında açılan memurlar lokantası 
bölge Spor Başkanlığının tayin et· 
tiği bir memur tarafından kontrol 
edilmektedir, 

Tenzilattan istifade edeceklere 
hü,iyet varakaları verilecektir. 

r·-------, 
Bir muhabir 

alacağız 

Gazetemizin şehır istihba· 
ratında çalıştırılmak üzere bir 
muhabire ihtiyacımız vardı•. 

1 - Asgar! Orta mektep 
mezunu olmak. 

2 - Yirmi yaşından küçük 
olmamak lazımdır . 

3 - Bu vazife için hususi 
bir imtihan açılacaktır. 

istekliler , Yazı işleri Mü· 
düı lüğümüze müracaat etmeli 
dirler . 

Kurumlar balosu 
Balo Halkevi salonunda 
yarın akşam veriliyor 

Şehrimiz Çocuk Esirgeme ve 
Türk Maarif Cemiyeti çıkarına 26 
Şubat ( yarın ) akşamı Hafkevi sa 
!onunda bir balo verilecektir. 

Bu balo için davetiye'er dağıtıl
mıştır. Balonun hazırlıkları için se. 
çilen komite çalışmaktadır. 

Maliye vekaleti gönderdiği bir 
emird,• Ni arı 936 dan Şubat 938 
gayesi~e kad11 verilen ücretlerden 
eksik kesilmiş olan hava kuvvetle 
rine yardım vergisinin yüz de on te 
ahhur zammı aranılmaksızın yatırı!· 

ması bildirilmiştir. Bu emir üzerine 
bütün idareler, memur 1 rın bu müd· 
dete ait vergi borçlarını tesbit ede· 
rek bunları maaşlarından kesecek· 
!erdir. 

Federasyondan müsabaka 
programı geldi 

Haber aldığımıza göre, 13 Mart 
tan bir Mayısa kadar, bölgemiz res 
mi \:ıisiklet müsabakaları ıapılacak
lır . Bu müddet içinde ~sekiz mü. 
sabaka olacaktır. 

Birinci müsabaka 13 Martta arı
zalı arazide yapılacaktır Ve 20 ki
lometre olacaktır. ikinci müsa'"ıaka 
25 kilometredir. 

Düz koşular : 27 Martta 30 ki· 
lometre , 3 Nisanda 40 kilometre, 
1 O Nisanda 50 kilometre, 17 Ni
sanda 75 kilometre, 24 Nisanda 100 
kilometre, Bir Mayısta 125 kilomet· 
re mukavemet yarışları yapılacak· 

tır . 
Bu müsabakalarda birinci gelen· 

!ere bir puvan, ikinci gelenlere iki, 
üçüncü gelenlere üç, neticede en az 
kuvan alan bölge birincisi olacak· 
tır . 

Federasyon bu müsabakalar için 
bir miktar tahsisat ta göndermiş bu· 
lunma~ tadır . 

Muhtelif kulüplere mensup bi · 
sikletçiler antremanlara ba~lamış 

tır . 

Bay Hadi Baysal 

Vali Bay Hadi Baysal biraz ra
hatsız olduğundan dün istirahat 
etmiştir . Valimize geçmiş olsun 
deriz. 

Fakir çocuklara 
yapılan yardJm 

Şehrimiz Çocuk Esirgeme Ku
rumu tarafından bakılmakta olan 

520 fakir ve kimsesiz talebenin ih
tiyaçlarına sar fedilmek üzere fahri• 

kat<ır Bay Salih Bosnalı tarafından 
bu kuruma elli lira teberru edilmiş
tir . 

Kurum, bu vatandaşa teşekkür 

ediyor. 

Ankara şehir 
tiyatrosu geliyor 

Dün haber aldığımıza göre , An
kara Şehir Tıyatrosu pek yakında 
şehrimize geleıek bir kaç temsil 
verecektir.Yinf öğrendiğimize göre, 
Aokara Şehir Tiyatrosu ile , Asri 
Sinema anlaşmıştır . 

lerl yerine ıı:ı: 

,~----------------------------~--~---~--------------------~-------------------, Türk devlet otorıtesi süııtüsü r 
evyoı k baştan başa Lir 
mektep, bir sergi; bir 
müze olan bir şehiı 
diye tarif edilebilir. 

Dünyanın en büyük mağazası 
olan Mrcy'e giren bir adam Ame· 
rikada medeniyetin bugünkü hali 
hakkında Lir fikir edinebilir. 

n~ istinat etmiyor. Geniş halk 
kitlesinin hükumetin idare tarzına 
karşı beslediği emniyet hissini isti 
nat edizor Çünkü lu hareket tarzı 

milli emperyalizmin tehlikeli yolla
rına sürüklemeden onunu ha yat se 
viyesini yükseltmek ve en muvafık 

yol olarak bulduğu Avrupa kültü
rüne ulaştırmak gayesişdcdir. Tür· Filh~kika \,ütün medeni ihti 
kiyede bazi memleketlerde olduğu yaçlar, hu ihtiyaçlara tekabül eden 
gibi kütlenin büyük içtimalar yap ihtiyaç! ır ve eşya Amerikan mille· 
tıgı silahlı milislerin ihya ve tashi · tinin zevki ve zevkine göre hazır. 
hi gibi şeylere tesaeüf edemeyiz lanmış mamulat, masnuat, Aıneri 
ve yoktur. Radıo ile nutuklar veril kada lıassa~iyetin şimdi bağlı oldu 
diği vethükumet idarelerinin bir ta ğu teşkilat, mal satmanın ~imdikı 
kını nümayişler yaktık1 31ı ğörülmez usulleri, sınai teşkilat, reklamcılığın 
Cigc:rlerile Türkiyeyi de alıp mnti bugünkü türlü şekilleri ... Bütün bun 
kılan bir politika partisi değil tek l lar dik katlı bir müşahidi!l gözü ö 
bir adamın birçok politika partisi · nüne konulmuş birer -~i~.ap gibidir. 
nin serbest ittifakla hareket ederek Orailen çıkıp ta buyuk transat 

Türkiyeden halife ve suf~anı tardet-

NevvOrk 
-- Amerika mektubu 

lan:ik vapur acentalarınm canıekaııı 
önünde Juran l ir adam dünyanın 

hatra gelen ve gelnıiyrn her mem
leket in tabii güzellikleri, beşeri en 
miizeçlerı, mamulat ve mahsulatı 

hakkında icmali, fakat çQk canlı ve 
özlü malüıııat edinir. 

Vapurların yolcu taşıdıkları top· 
rakhrı yalnıü şimdiki halı değıl, o
rada eskiden mc' cut, şimdiki mün 
kariz cemiyet, camaat, ırk ve me 
deniyetlerin hıısusiyetlerini de ö~re· 
nır. 

Bu eski medeniyetleri o şekilde 
canlandırıyorlar ki bunu ı,;, ı<ere 

gördükten sonra insa unutamıyor. 

Belli başlı bir balık lokantası, 

yani daha ziyade denizden çıkan 

ınektilatı pişirip satan lokancılann 
camaka ılan önünde denizden çıkan 
yenelıilir ve yenilemez güıel görü 
nüşlü, korkunç bütün mahlüklar! 
görmek miimkündür. 

Nevyoı kun beşinci caddesinde 
İngiliz ölçüsü ile bir devam eden 
bir saha vardır ki orada bütün nıe 
deniyet mütekasif bir haldedir de· 
nilebilir. 

Dünyada muhayyilenin taham 
mül edip edemediği tn geniş ma· 
nasile servet, meta, mal, manıulat 

ve mahsulat en nefisten olmak şar 

tile bir iki saat içinde burada gö 
rülüyor. Bir iki saatte görülür, fa 
kat görüleni anlamak ve anladığını 
hazmetmek tabii başka bir mese 
dir. 

Daha çok zamana muhtaçtır 
Bradvey ki deniz kenarından 

başlayarak şehri başlan başa do 
la ştıktan sonra la Nevyork ş' hrine 
kadar yüzlerce kilometre uzayan !..ir 
caddedir. O da ba~ka türlü doimi 
bir sergidir. Spor, Ati. tisıne, dans, 
tiyatro, sinema, taganni, hatıra ge. 
len ve gelmiyen eğlence, yemek, iç
mek, eğlenmek ve eğlendiı mek, en 
geniş manasile ilancılık bu cadde
nin üierinde insanlara adeta "oiz 
buradayız, bize geliniz, bizi tttkik 1 
ediniz, bizimle alakadar olunuz!. 
diye seslenir. 

25 Şubat 1938 

Sulh benzin 

Lesterdeıı Londraya hareket 
eden kuvvetli ve büyük bir kam
yon, tamamile yiiklü olduğu halde 
sulb benzin kullanmıştır. Bu kam· 
yon sulb benzin yakmak ve tama· 
mile yüklü olmak şartile saatte va· 
sati olarak 45 kilometre yol almıştır. 

Bu benzin, adi cins ve ufak par
çalı maden kömüründen istihsal e 
dil mekte ve küçük mikaplar şek· 
!inde satılmaktadır, yer tutmadık 
tan başka fiat itibarile de yüzde 
50 60 daha el verişlidirl 

Mormonlar gayrette! 
Amerikada Mormon denilen bir 

hırıstiyan mezhebi vardır. Bunlar 
!sanın şiddetle yasak ~tmiş olması· 
na rağmen bir sürü kadınla evlene 
bilirler. 

Bunlar yakın zamana kadar sıkı 
takibata tabidird.rler. Şimdi bu ta· 
kibat biraz gevşemiştir. Mormon· 
larda da bir ikilik baş göstermiştir: 
Bir kısmı çok karı almağa artık 
lüzum görmemektedir. Bir kısmı da 
aksini iltizam etmektir. 

Londra Mormonlarından mürek· 
kep ve en büyüğü 21 yaşını grç 
memiş olmak üzere 500 kişilik bir 
Mormon kafilesi, mezhep reislerin· 
den cıoktor Romonm ı iyasetinde 
Avrupa ve Arap diyarına doğru 
bir propaganda seyahatine çıkmış· 

!ardır. 

Ayrı, ayrı asırlarda 
doğan üç kardeş 

Bu küçük arz üzerindeki garİ' 
belerin haddi hasabı yoktur. 1fü 
babanın her biri ayrı bir asırda 
olmak üzere üç çocuğu olabilir mi? 

Fransada Piycr Dcfuınc\ adlı 
bir ;;damın birinci oğlu 1699 da, 
yani on yedinci asırda, ikinci oğlu 
1338 d:, yani on sekizinci asırda. ş 
üçüncü oğlu da 1801 de yani t 9 v 
uncu asır da doğmuştur. 

Üçüncü oğlı• 120 yaşında iken k 
ve henüz 19 yaşında bulunan genç b 
karısı dogurmuştur, adamcağız 129 c 

yaşında ölmüştür. c 

MAHKEMELERDE 

Fabrikadan rakı 
çalan b1r kız 

inhisarlar boğma rakı fabrika' 
sından Mustafa bzı Naime ismind4 
birisi bir ' şişe rakı çalıp kaçarkeo 
cürmümeşhut halinde yakalanmıı 
ve deghal adliyeye sevk edilmişti 
Naimenin yapılan duruşması sonuO 
da, yirmi giin hapsine karar vr 

rilmiş. fakat saLık mahkümiyetı 

olmadığınJan cezanın tecili karar· 
laşdırılmıştır. 

Karı koca olup 
komşuyu tahkir 

Muıtafa oğlu mehmet isminde 
birisi karısı raziye ile komşuları Y 
suf kdrısı necmiyeye fena söıicC 
söyledıklerinclen haklarında kanu01 

muamele yapılmış ve aeliyeye sc• 
edilmişlerdir. Bunların muhakern1 

si sonunda üç glin hapislerine "' 
birer liı a par~ c.ez~sı ile tecziyclc' 

1 
ne karar verılmı~tır. , 

Fakat mahkumiyeti sabıkalar' /1 
madığından cezaları tı-cil edilıııil 
lir. 

24 Şubat 938 

Gökyüzü açık, güneşli, Ha"' 
rüzgarlı. En çok sıcak 20 santigraJ 
derece. 

Dl 
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25 Şubat 1938 

Spor 

Bölgemizde faaliyet 

Bir müddettenberi Adana spor· 
cuları komşu bölgelerin spor takım- 1 
larile anlaşmamazlık yüzünden te 
mas yapamıyordu. 

Dün Toros spor umumi kapta
nile spor hakkında 'görüştüğümde 
uınumi kaptan aşağıdaki izahdı ver
di : 

Kendisile spor işlerinden bahse· 

Ttirltı&d 

• 

Göring dün akşam Var· 
şova ya geldi \sovyet pilotlarının 

Sahife : 3 

1 

1 Asri sinemada 
Bu akşam 

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

mevsimin eıı güzel filmi 

dcr~1end bu yıl 
1
spor ~~ali~ eıl~i~:s B • t b •• •• k h 

gcrı e iğini söy eme n uzerıne o . 1 zıyare e uyu e em 
sror umumi kaptanı şu ceva~ı ~e~.dı: U -

rekorları 
ŞANGHAY 

Oy - 11 anlar: 
CHARLE::ı JYER-LORETTA YONNG-WARNER SKIPUWOıR "Havaiarın yağışlı · gitmesı yuzun· ı • • 1 • 

den hakikaten spor faaliyeti durmuş 1 mıyet verı ıyor 
denilebilir. Fakat bu ~on zam~nlarda I 

e Moskova 24 (Tass)-Ôğrenil
diğine gür~. Entunasyonal havacılık 
federasyonu genel konseyi, yaptığı 
umumi içtimada, Sovyet pilotlarının 
vücuda getirmiş oldukları 29 enler. 
nasyonal rekor ile bir dünya reko· 
runu tescil etmiştir. 

Ayrıca: En son ve en yeni dünya havadisleri 

ir 
r 

ı · 
e 

•• 
n· 

spara layi.kile ehemmıyet verılmek· 1 
tedir. Nitekim bölgemizde yapılan ı 
şilt maçlarında takımımız iyi netice· 

1 
ler alarak bölge şampiyonluğu almış 
ve son durgunluklara nihayet ver· 
tniştir. Bu defada Mersin böl • 
g esi ldmanyurdu takımile pazar· 
günü maç yapmağa karar vermiş 
bulunuyoruz. Takımımız bunda da 
iyi ·neticeler alırsa başka bölgeler

Varşova: 24 (Radyo )-Alman Hava Nazırı Ma
reşal Göring Varşovaya gelmiştir . Varşovada iyi 
malumat alan mahfeller Mareşalin Leh devlet adam 
Jarile yapmış olduğu görüşmelere siyasi bir eh~m
miyet atfetmektedirler . 

Sovy~tler Birligi kahramanı ün 
vanını haiz Gromov, Yumaşev ve 
Danilin·n, Moskova·Şimal kutubu 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 
TELEFON : 250 ASRI 
DiKKAT: 

UMUM! ARZU VE T ALEB ÜZERiNE 
Son defa olarak 

( i L K A C 1) 
Emsalsız şaheseri 

• r: 

ık 

a 

den futbol takımları getirtmeğe ka· A 
rar vereceğiz: bu suretle Çukurova ! sy a ile Avrupa arasında bir köprü 

San Jacinto yolu üzerinde vücuda ge. 
tirdikleri 10.148 kilometrelik dünya 
mesafe rekorudur, 1937 ı;enesi zarfın 
da kurtlmuş olan yegane dünya re · 
korudur. Yalnız dünya rekor'arı için 
ibtas edilmiş bulunan Vauls madal 
yası, Gromov'a verilmiştir: 

26/ Şubat I 938 Cumartesi Gündüz 2,30 matinesinde gösterilecektir 
8970 

k· 
spor kütlesine iyi günl~r yaş~ta~a· \ 
ğımızdan eminiz. Mevsım dola~ısıl.e 1 _ İkinci sahifedtn artan -
~undan Löyle havaların musaıt 
gideceğini ümmit etmekteyiz. 

ç 
ir 
n· 
e 

ru 
ş· 

ri· 
ir 

da 
i? 
ölı 
a, 
ıu 

a, 
19 

Bu hafta pazar günü Mersin !d. 
tnanyurdu ile yapacağımız maç ka· 
naatımıca çok iyi olacaktır. 

Toros spor umumi kaptanına 
faaliyetlerine devam etmelerine ve 
tnemleket gençliğini spora daha ya· 
kından alakalandınlmalarmı rica 
ederek ayrıldım. 

Eski bir sporcu olmak dolayısi
le şu bir kaç satırı ilave etmeyi fai. 
deli görüyorum. Sporda aranılan 
Yegane evsaf, memlekete sağlam vu 
cuttu, seciyeli ve karakterli gençler 
Yetiştirmektedir,. 

Bunları yetiştiamek spoı un ba
şında çalışan agabeylerin yegane 
Vazifesi olduğunu bilmemiz lazımdır. 

Aranılan gaye ve maksat bugün 1 
eo kü spora karşı verilen ehemmiyetin 
nÇ boşa gitmı:den iyi sporcu, bu spor· 
29 cular arasında bağlılık ve sohbet vü 

ka· 
in 

eO 

ıı 

işti 
nu~ 

vr 
etı 

ar 

cude getirmek suretile öziü bir spor. 
cu kütlesi yetişti• ilmesiııi içten gelen 
bir istekle aı zu ederiz. M. Güım 

Alsara y si:ı~::· 
Bu akşam 8,30 da 

1 

(Hırçın Kadın) 
O>ııayan : 

ELfzA LANDl-GARRI GRAN 
TOSKA 

Operasını Karozo kadar yaşatan 
E'lizalandinin billfir sesini mutlaka 

dinleyiniz 

2 
Bay Çetin Denizaltı 

Hakimi 
2 inci program 

DIKKA T : !ık akşam Bay Çetinin 
birinci programı gösterilecektir 

....!efefon : 212 8978 
se• -
nıt 

Ankara Halkevi 

Ankara Halkevi bu isimde çok: 
~efis bir broşür neşretmiştir, 

9 Bu broşür Ankara Halkevinin 
37 - 938 faaliyetini tebaıüz ettir 

llıektedir 
' 

Ge"k broşürdeki yazılar ve ge 
'ekse tabı çok nefi~tir, 

1.. Bu eser bütün Halkevleri kü· 
3vl Upbanelerinc gönderilmiştir. Okun· 
raJ ıııt ah ve görülmeğe değer bu eseri 

av . 
•ıye ederiı. 

Şarklı, Avrupalıya tahavvUI 
ediyor : 

Zeni Türkiye, şarklıları asri ve 
rasyonel Avrupaya tahavvül ettir· 
mek istiyrn azimkar adamlar tara· 
fından idare edilmesi dolayısile en 
şayanı dikkat hareketlerden birini 
teşkil etmektedir. Bütün bu yeniden 
yaratmaııın ancak 13 senedenberi 
yakılmakta clduğunu hatıı lattığımız 
zaman, elde edilen netice bizi hümet 
ve itibara sevketmelidir. 

Birçok Türk,trn de işittiğimiz 

gibi, Türkiye pek tabii olıırak zayi 
edecek zamalik değildir. Şimdiye 
kadar yapamadığına erişmek ve Av 
ı upanın ancak bir kaç asırda manen 
ve maddeten yaptığı terakki devir. 
ferini birden allamak mecburiyetin· 
dedir. Knmalizm - Türkiyt de ha!i 
hazırda yapılmakta olan terakkilere 
resmen Kemalizm denilmektedir. 

Avrup1dın inkiıafını tahlil etmiş 
ve bundan sonradır kı onun özünü 
alarak Türk milli istiklali için isti
mal stmiştir. Bugünkü Türkiye milli 
bir devlet 'olmok istiyor. Öyle bir 
dealet ki politika sahasındaki istik . 
lali, iktisadi istiklal ile takviye edil· 
sin ve bunnn neticesinde de Avrupa· 
nın büyük kültüründe olduğu gibi 
nıilli kültürünün istiklali inkişaf et
sin. Politika noktai nazarından ise 
(mühim bir Türk politikacısının bu 
makale sahibine söylediği veçhile) 
19 uncu asrın büyük ideallerini son
radan sebebiyet 'verdikleı i mahzur. 
fardan ve krizlerden ari olarak ınem 
lekete ithal etmeyi arz etmektedir. 

lhtllllcl tnkl ,atın lstltade 
ve mahzurları : 

Bu inkişafta Türkiycye tİüşcıı 
büyiık avantaj, arza ettiği nisbette, 
Avrupayı uzun zaman müşkiliit için· 
de bırakmış olan kültürel, amal ve 
iktisadi tecı übelerden istifade ede
bilmesi, hatta Aurupayı yapmış ol· 
duğu hatalardan ders alması ve bü 
tecrübeleıin aras111da en musib ola· 
nı alabilmesidir. 

ZABITADA 

Genç kıza 
•• tecavuz etmiş 

Ali kızı 13 yaşlarında Cemile 
yi iğfal eder<k bir hafta kadar ya 
ninda alakoyan hocazade mahalle 
sınde lbrahim isminde bi•isi dün 
yakal4nmış ve derhal adliyeye tes· 

lim edilmiştir. 

Şimdiye kadar da bir çok vak'a· 
larda böyle olmuştur. 

Mahzurlarına gelinke, bu da ol. 
dukça mühimdir. Avrupa yetişebil. 
mek için gösterdiği leliştır. Çünkü. 
eski arap harfleri yerine latin harf · 
!erini ikame etmek le veya fes ve 
atmakla şarkılı adamın ruhunu de. 
ğiştirmek kolay olan bir mesele de· 
ğildir. 

Maneviyatı yeniden yaratmak i· 
çin şimdi Türkiyede, yavas yavaş 

büyüyen nesiller lazımdır. Bu· 
günkü türkiye temelinden damıoa 
kadar inşa ediltn büyük ve güzel 
binaya benzemektedir. Bu menfi ıib 
niyetle veya kasidle söylenmiş bir 
tenkit değildir. Türkiyenin çizdiği 

yolda devam edebilmesi bir yol ol· 
madığını tasdik etmek gerektir. Ye -
ni Türk rejimi, kendisinin spylcde· 
di5i vechile cümhuriyetci, halkı, dev
letçi, laik ve inkilapçıdır. Bugün tür
kiyede cerayan eden hal hakikatten 
bir inkilaptır. 

Hem de yalnız iktisadi bir ın

kılap değil, fakat başta olarak kül· 
türeldir. 

Kemal Atatürk, Türk ten, asır 1 

lardanberi herşeyini teşkil edenleri 
yanı sultan ve sultanla beraber hali. 
felği, halla mabetlerini,f esini ve şark 
lı ruhunu almıştır. bunların yerlerine 
ona latiıı harflerini, hayatiyetini le· 
minedecek olan asri fabkaları, sekiz 
saatlik mesai ,kadınların hürriy~tini 
v·rmiştir. Şimdiye kadar mekkeyedö 
nmüş olan nazarları Avrupaya doğ. 
ru çevirtmiş ve Türk'ün maddi ha
yalını ve kültürünb islah <!decoığini 

ve oııu aurupanın seviyesine yüksel
teceğinini vrad etmiştır. 

Bu cesur olduğu kadar musib 
bir rehcerlik tacavvurudur. Şimdide 
onun tatbikine şahit oluyoruz. Mu· ı 
vaffak olacağına dair olan ihtimaller 
kuvvetlidir. Bununla beraber açık 
pencerelerden, Avrupanın şimdiye 

kadar halletmeğe muvaffak ~İmadı-

Allah lngilizlizlcri 
cezalandırmadı ! 

Viyanada 53 yaşında bir adam 
Ednest Lissauer adlı bir bestekar 
öl mü§ ve cenazesi ancak belediye 
arabasile ve hiç bir kimse tarafın

dan takip edilmeden kaldırılrııış!ır. 

Halbuki 1914 senesinde bu adamın 

bestelerinden birisini teganni etme. 
miş bir Alman hançcresi kalmamış. 
tı . 

Bütün Almanların bu kadar r~ğ· 
hetini kazanan bu beste "Allah ln
ğilizleri cezalandırmış God slrafe 
Englanbi,, diye başlı yan beste idi. Bu 1 
beste için bestekara Almanya impa· 
ratoru ve hükünıtli büyük tedbirler 
ve heJiyeler vermişti. 

1918 mağlubiyet ve mütareke- 1 
si üzeıine bestekir cezalanmak kor
kusile kaçmış ve saklanmış ve niha
yet tam hır metrukiyet içinde can 
vermiştir. 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

1-Adana müzesinde tadilen ya 
pılacak (2456) lira (84) kuruşluk ta· 
mirat açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 Eksiltme 10-3-938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on bir· 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3-Keşif evrakını görmek istiyen· 

fer Nafia dairesine müracaat ede· 
bilirler . 

4-lsteklileriıı (148) lira (26) ku. 
ruş muvakkat teminat ve Nafia mü
dürlüğünden verilmiş ehliyet vesi- 1 
kasını gösterme ye mecburdur . 

8966 22 25· 1-3 

Seyhan kızılay 
yetinden: 

cemı-

Cemiyetimizin umumi meclisi 
1 - 3 - 938 tarihine müsadif sa· 
1ı günü saat 16 da halk partisi sa
lonunda toplanacaiından cemiyeti
mize kayıtlı hayırsever azanın top· 
lantıda hazır bulunmaları rica olu
nur. 

Ruzeame~ 

1- Yeni seni" bünceei 
2- Merkez heyeti seçimi 
3 Yeni tekliflerin muzakere~i 
4- Umumi meclise murahas in· 

lihabı. 8973 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararııaınc No : 7756 

(Dünden Artan ) 

Jandarma Komutanı nezdinde mnhallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından verilmiş vesika bulunduğu takdirde cemiyetleri teftiş edebilir. 

Doğrusu aranırsa, Allah İngiliz
lere ceza vermedi, Almanlar mağ

lup oldular; bestekarda 20 sene 
metrukiyet cehennemi içinde yaşa 
dı . 

Madde 122 - Jandarma gerek umumi yollar üzerinde silahlı top
\ lantıları, gerek umumi huzur ve istirahati bozacak surette yapıları silah· 

1 

sız toplantıları Tecemmüat Kanunu hükümleri dairesinde men 
eder . 

:--------------• Madde 123 - Jandarma gelip geçmeğe mahsus yollarda yapılacak 
1 içtimaları, güneş doğmadan evvel ve güneş battıktan sonra da yapılacak 

içtimaları ve hryannamesi verilip ilmühaberi alınmaksızın yapılan içtima
i lan ve açık yerlerde yapılacak içtimaları lctimaatı Umumiye Kanunu 

kükümleri dairesinde hükumetin emrile meneder. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

iki büyük ve fevkalaJe film 
- 1-

birden 

Paris Operası Primedonn~sı 
altuıı sesli 

LILY PONSE 
Tarafından mükemmel bir tarida 

yaratılan 

Güzellik, Aşk,Nefıs müzikli parça· 
larile süslü küyük temaşalı film 

Madde 134 - Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre han, otel. 
gazino, kahvehane, içki yerl~ri, bar, tiyatro, sinema, hamam, plaj gibi u
muma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması için polis teşkilatı 
olmayan yerlerde evvel emirde kaza jandarma komutanı tarafından tah
kikat yapılır, mahzur olmadığı takdirde nreceği rapor üzerine en büyük 

l
i mülkiye amirinin müsadesile açılır. 

Mad le 125 - Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis teşki· 
latı olmayan yerlerde aşağıda yazıli mahalleri kaza jandarma komutanı 

\Rüyalar diyarında 

ğı meselelerin bir mahreç bulup 
Tüıkiyeye girmiyeceği, veya tahav· 
vüle uğramış ~arklı ruhunda, şarkla 
garbın karşılaşmıyacağını, yani Av
rupanın hiçbir yardımda bulunmu-

1 
yacağını ve ancak tüıkiyeniıı bizzat 
kendine bir çare aramasıni icap et. ı 

lirccek bir krizin vuku bulmuyaca
cağını henüz. temin edemeyiz. Maa· 
mafih Türkiyenin bu gibi manevi 
krizlerden muaf kalması çok muh-

kat'i daliller elde ettiği takdirde mahallin en büyük mülkiye amirinin em
rile kapatabilir. 

A) Kumar o~nanan umumi veya umuma açık yerleri, 

temeldir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuat eczanesidir 

-2 ·- B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerleri, 
MÜDHİŞ HEYECANLI C) Mevcud hükümlere aykırı hareketleri görülen umumi evleri, bir. 

KORKUNÇ leşme yerleri ve tek başına fuhuş yapanların evlerini, 
sahnelerle dolu büyük bir Ç) Ahlaka ve umumi terbiyeye uygun olmayan veya devletin emni· 

haydutluk fılmi yet ve siyasetine mazarratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil veri 
,( Kalpazanlar Çetesi ) ! len yerleri 
Baş rolde: CHESTER MORRIS Yukarıda yazılı yerleri kapatmayı ınucib olan sebebler suç teşkil :t· 
Pek yakında : tiği takdirde tahkikat evrakı derhal adliyeye verilir. Mahkemeden aksıne 

NİNO MARTIN! 1 bir karar veriliııciye kadar bu kapatma devam eder. 
ŞEN HAYDUT Kapatmayı icap ettirecek sebebler mahkemeye verilecek hallerden 

değilse kapatma en çok üç ay devam edebilir. .. . . 

Reji: RUBEN 
Şaheserinde 

MAMULIAN 
8979 

Madde 126 - Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa gore polıs teşkı
ı 

!atı olmayan yerlerde kaza jandarma komutanı aşağıda gösterilen 

1 ( Sonu Var) 8083 



.Sahife : 4 

Adana Kültür direktörlüğünden: 

istimlaki 
yapan daire 
Kültür Di
rektörlüğü 

• 

• 
• 
" 
• 

• 

• 

" 

Mülkün 
cinsi 
Arsa 

• 

• 
" 

" 

" 

• 

Takdir olu· 

istimlak edi n?.n kıymet 
lecek saha beher metre 
nın miktarı murabbaına 

fı 1.ml.r<. bbaı kuruş Mevkii 
780 30 CemaJpaşa 

2715 

940 
925 
905 
854 

569 

569 

30 

30 
30 
30 
30 

30 

30 

mahallesi 

• 

• 
" 
" 
" 

" 

" 

Sahi binin adı 
Kasım oğlu Zeki 

Hüseyin oğlu iz· 
zet,Mehmet kızı 
Şadiye,Lui Virlo 
Bekir o. Ömer 
Hüseyin o.Naşi! 

Ömer o. lbrahim 

Osman oğlu Şa 
kir Özer, Osman 
kızı Fatma,Ab. 
durrahman kızı 

Melek . 
Hacı oğlu Meh 
met Sabancı 
Mehmet oğlu dr. 
Ali Naim. 

1055 30 " Adana Bele · 

9312 Yeküu diyesi . 
Mesahaları ve sahiplerinin adı ve takdir olunan bedelleri yukarıda ya

zılı bulunan 9312 metre murabbaı arsanın, Kültür Bakanlığı tarafından 
Azami 1 Mart 1938 tarihine kadar Orta Tecim okuluna kurağ yapılmak 
üzere istimlakine- Vilayet idare Heyetince karar verilmiştir. Menafii umu 
miye istimlak kararnamesinin 8 ve 13 üncü maddelerin~ tevfikan alaka· 

darların maliirrıu olmak üzere ilan olunur. 8972 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Saimbeyli 
luğundan: 

İcı a memu ı · 

Cinsi : Bağ ytri Dönüm : 6 
Mevkii: Mana,tır Tarih No 55 
Hu ludu : Şarkan yol garbeıı 

keçe lrnş oğlu Kıkor şimalen kt • 
beli Mahmut cenu~ en kara bıyık 
oğlu Bayram . 

Cinsi: Bostrnlık Dönün. : 2 
Mevkii: Manastıı Tarih No. 
Hu<fodu : Şarkan Mahmut ağa 

Seyhan Vilayetinden: 
Hususi Muhast be Merkez tahsil 

Şubesine (40) lira ücretli bir tebliğ 
memuıu alınacaktır . 

Orta mektep mezunlarının ev 

rakı müsbitelerile mürncaatları ve 
Şubatın 28 inci pazarfrsi günü sa•l 
( 15) de Vılayet Una mi Meclis sa· 1 

lonunJa açılacak müsabaka imtiha· 1 

nında hazır bulunmaları i!ar: olur.ur. 
8976 

S yhan Vilayetindeıı: 
GarLen yol Şimalrn kebeli oğlu 
Mebrr.tt cerul:rn kaıa bıyık oğlu 

ve yol. 
Saim~eyli kcsabasından Omu 

Sa\a~a 110 liıa \ermeğe borçlu 
a}ni h~2h!chn Wabn ut cğtu ölü 
W.u>t<f< rın rı rr·•ra ka)ıllı "e yuka
ııda mıvki ve buc!uılu yazı'ı ıki par. 
ça gayıi menkulü satışa çıkarılmış 
ve 19- 2-938 tarihinde satışı ya 
pılacağından talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçası ile satış yeri 
olan Saimbeyli icra dair•sine mü
racaat eylemtleri ilan olunur.8975 

Medeni kisveye uygun olmıyan 
ve 934 senesinde yalnız merkez ka· 
za mıntakasında yasak edilen (Kara 
don) un giyilmesi 938 ~enesi mar. 
tının birinci gününden itibaren tek· 

mil vilayet belediyeleri hududu için· ı 
de yasak edilmiştir. Vilayet Umumi 

1 
Meclisinin bu kararı umuma ilan olu 

Ceyhan İktisadı 
şirketinden: 

nıilli 

Ceyhan iktisadı milli teşvün a· 
hm, satımoı tak lığı kooparatif şirketin 
senelik umumi artaklar toplantısı 
25/Mart. 938 cuma günü saat 14 ıle 

yapılacağından bütün ortakların o 
gür.Ü şirkde gelmeleri ilan olunur. 

23/2/938 
Şirket meclisi 
ıdare başkanı 

Ruzname muzakeratı 

1- 937 yılı hesabatıııın tetkik 
ve tasdiki. 

2- 938 meclisi idare, ve mura. 
kıpların tayini. 

3 - 938 biidcesinin tanyim ve 
tasdikı. 

4- Mecliıi idare üyelerine ve
rilecek !ıakkı huzur un tensibi. 

5- Muhasip ve veznedara veri· 
1 en maaşın taşdikı. 

6 - Şirkete yeniderı hisse kayit 
ve bedellerinin tahsili için memur e· 
dilecek şahsa verilecek aridatın 
trnsibi. 8974 

U~r.8965 22 - 25-27 ı 
' 1 

Adana asliye 1 ci hukuk \ 
hakimliği; . d n: 1 

Esas: 93846 
Adanada mukim diş doktoru 

Şefkete izafelten Vekili avukat Ş! 

rafetti Kasırıı oğlunun yozgaıta 

piyada alayı ikinci tabur kvmön 
danı vekili Sadettin evinde ölü han· 
lı oğlu Mahmut k dıısı Saniye ve 
küçük kızı Saniye va•ısı malatyada 
sıpahi pazarında hanlı lbrahim aley. 
hicrin biri 5 7·9.>5 ve diğer 7 5 935 
tarihli iki kıta emre munarre senet· 

· ıe müvekkiliı•in müddas aleyhl~rin 
mürisleri hınlı oğlu Mahmutta ala· 
cağı olan iki bin liıanııı tahsili hak· 
kında ikam~ eylediği davanın yapıl
makta olan dııruşmasında: 

müdde1 aleyhlerden Mahmul ka
rısı Sanıyerıin mahalli iku•neti mec· 
h~I ölduğu anlaşıldığından davctye· 
nın mezbureye ilauen tebliğine ve 
muhakemenin 14 3 938 pazartesi 
saat 9,30 talikına karar verilmiş 
ol•luğundan mezkür gün ve saatta 

kendisi bizzat gelmesi veya bir ve 
kili kanuni göndermesi lüzumu teb· 

lig makamına kaim olmak üzaı e ı· 
ıh JlJ l ı. 897 8 

( Türksözü ) 

l BELEDİYE İLANLARI 
~~~~~~~--~-------------------

Kanara fidanlığında yetiştirilen fidanlardan O:Caliptüs, Kazorina, Tes 
bib, Katalpa ve büber fidanlarının lıeheri fidanlıkta t •slim şartile on beş 
kuruşa satılmaktadır. 

Fidan almak istiy•nlerin Kanara Müdürlüğüne mi'racaatları ilan olunur 

8962 22 - 25-27 

--------~~~----~-------------------

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

aya 
Sularını · içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet V< kalelinin 672 numr.ralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
Kokusuı 

Latif 
Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sın3 suya sarfolunaıı N-10 Hcı 

ınikdarı ) 0.2 sın3 

Mecmu seıllik deıec<sı ( Fıansız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolLncn ınü\ellidilhunıu1a 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÖ 4 ) ,. 0.0033 gr .

1

1 

Klor ( Ci ) ., 0.0074 
Nitrat ( '\o 2 ) .. o.oo.ıo 

Nitrit ,. Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yeıinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza eder~k ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının layiıı etliği Sı~hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelrn Gazozları ela ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

fi~. temizdir Daima Kayaı.:t:len Gıızozlc.rını lııcih ediniz 148 

• 
Tl\I~ 

f: 

T6RKiVE iŞ BAN....,~ i 

366 

25 Şubat 1938 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yap !ıra bilirsiniz. 

Eserlerinizi Tüı k 

sözü rr at lıaas·nda bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizı gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı 1 ürk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

Kömür 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KİT AP 
* 

C 1 L O 
• 

GAZETE I 
________ ı 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede ao 
cak Türksözünde ya· 

pılır. 

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

bir zamanda en ncfiı 
bir şekilde en zarif Jıu 

rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür .. sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. ba:· 

ka her boyda gazete 

mecmua, tabeder. 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sa~lam, ueuı 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldıı 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekon6rnık, eıı uc 

kömüıüd~ ı , rza e e Alacağımı a ız a At• R K il 

şeker tici:ıretlırncsindc L:ı? •. ı... ~ :::.ıı • .,. 

Maden k
•• •• •• kullanımkl• 1. ııı ınilii bir cnlıeıın isi lı omuru lak.rıi arttııınış ve lıeııı de rııüstıf1 

olac-bın11. O lun köıııiiı ü ar tık araııılınaınağa ıııalıkÜrLdür. 

Maden kömürünü ımılfJğınızda bir kc•~lt·cıübe rdiı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
27 8879 

---

--------------------------~-.... --~----~----~~----..., 
alkımızın nazarı 

dikkatine: 
Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin 

yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çayl 
mız gelmiştir. Daima halkımıza en ntfıs b:r ç•y içirmek fırsatını veı 
ğinden dolayı müessesemiz guııır duyar . 
Hiç şüphesiz nefasd ve zerafetiııin bütün İı celıkleriııi Lu çaydan b~ 

caksınız. Bundan sonra en ınüşkilpeseııd aileler bile ( Ü h ÇO 

şükür bir çay iç bildim ) diyecrklerdir. 

1 bundan böyle fen~ çaylarla asabınızı l:ozmıyace ksınız. Siıe sılıhatiniıİ 
'ı zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa o:oun alınız. 

:------------------' Umumi müracaat yeri ,.\li Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Sömikok ve 
Maden kö 

Tozsuz, topraksız ve 

Kriple 
•• •• uru 

rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 114 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşı>ında 

------
Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesini~ 

bir fedakarlığı daha 
~ 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık 
zeytunyağlarımız gc 'di Pı ııc'cn ı c ı ı a fı ıır. ) ; ğlı ı 'a n 'dı 1 cı iııi1i 'e saL~~ 

a da saçlarınızı dökmiyecek ve cil<llerinizi bozmıyacaksınız, " AY 
v alık "sabunları ve yağları her hususla sıhhatinizin 

dur. Hilesiz, ucu:ı:dur' • 8931 11-15 

!..-----------~----~--------------------Umumi neşriyat müdüriİ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matba,.sl 

c 

l 
1 
r 


