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Merkezi Avrupa devletleri birliği 
teşkili yolundaki mesai arttı 

l .r BİR AY 
'\ 1 

İÇiNDE ı 

FON PAPEN iTiRAF EDiYORI 
lstanbui ; 26 (Radyo) - Bugün 

/ 
Berlinden alınan bir telefon haberine 
göre, Hitler ikinci bir nutuk söyle· 
miştir. Führer bu nutkunda Almanya·' 
nın müstemleke talebleri üzerine is· ' 
rar etmiştir. 

Paris : 26 (Radyo) - Matbuata 
göre, Avusturyaya dair istediklerlni 
aşağı yukarı elde etmiş olan Alınan· 
yanın bu sefer Çekoslovakyayı tazyik 
etmeğe başlıyacağı ihtimalleri kuvvet 
bulmuştur. Almanyaııın sabık Viyana 
elçisi Fon Papen'in Amerika gazete
lerine verdiği beyr.nat bu bakımdan 
çok şayanı dikkat görül ıııektedir. 
Fon Papen bu bPyanatında Alm•nya 
- Avusturya itilafının : Almanyanın 
idaresi altında merkezi Avrupa dev. 
letleri birliği vücuda getirilme>ine 
doğru atılmış ilk bir adım olduğunu 
beyan etmiştir. 

Diğer taraftan A imanca Angrih 
gazetesi Prag hükiimetinin Çekoslo
V•kyadaki Alman ekalliyetleri hakkın
daki itilafnameyi daha realist bir esa
se istinadan yeniden tetkik etmek· i 
tasavvurunda bulunduğunu yazmakta.; 
dır. Halbuki Çekoslovakya hüküme· 

Fon Papan 

tinin böyle bir tasavvuru yoktur. Prag 
siyasi mahafilinin kanaatına g9re ga· 
zetenin i:böyle yazması Almanyanın 

Çekoslovakyayı korkulmak istemesin. 
den ileri gelmektedir 

Bu ıııahafil, iliive ediyor: « Fakat 
Çekoslovakya tam hükümranlığını 
muhafaza ehneğe azmetmiştir.» 

FRANSIZ KABİNESİNDE 

Bay Delbosun istifa 
edeceği söylenmekte 

da Delbos, Şotanın 
çekilmesini arzu 

kabineden 
ediyor 

Bu hareket Çemberlayn hükume 
tine protesto mahiyetindedir 
Londrn; 26· 

(Radyo) - Bıı 

ra siyasi ma 
hafili, Fransı' 
kabinesinde dt 
bazı değişik. 

likler oldcağın 
dan bahset• 
mektedir. 

Deyli Tel 
graf gazetesi 
nirı yazdığına 

göre, Fransa. 
da Milli Birlik 
kabinesi !eşek 
kiıl edecektir. 
Fransız Hari· 
ciye Nazın Del 
bos Ba~vekil 

Şotanı birliktt 
kabineden çe· 
kilmek husu 
sun da iknaa 
çalışıyor. 

Bu çekiliı 
İngiliz Başve· 
kili Çember 
!aynin siyase 
tine karşı bir 

: rroteslo ma-
hiyetinde ola- Avam kamarasında geçenkl haı-aı-elll celsede 

Çekoslovak gazeteleri, Prağ hü· 
kümelinin kendisinin dahli işlerine 'ec· 

nebi herhangi bir devletin müdaha· 
lesine asla müsaade etmiyeceğini kay-

\ detmektedirler. 
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ı Balkan antantı 

NEVZAD GÜVEN -·------

B alkan antantı konseyi al· 
tıncı içtimaını yapmak üze
re Ankarada toplancfı . Ve 

dündenberi de konuşmalara baş· 

landı. Avrupanın karma karışık ol· 
duğu ve bilhassa Orta Avrupada 

Sansasyonel siyasi hadiselerin VU· 

kua geldiği bir zam ana rastlayan 
bu toplantı neticesini Avrupa ef • 
kılrı umumiyesinin merakla bekle· 
diğine hiç şüphe yoktur . 

Balkan antantını teşkil eden dev. 
!etlerin Orta Avrupa ve Akdeniz 
politikasındaki ayrı ayrı hdiz olduk· 
ları çok ehemmiyetli roller düşünü

lecek olursa, bu dostların müşterek 
menfaat ve sulh arzusile kurdukları 
antantın Avr.ıpa muvazenesindeki 
ehemmiyetli yeri de derhal göze 

çarpar.Bir zamanlar Avrupanın,, Ba· 
rut fıçısı ,, diye ad verdiği Balkan· 
lar , bugün dünyanın en değerli 
bir sulh ve emniyet unsuru halini 
almıştır . 

Bu vaziyet, bir takım sun'i şart· 
!arın ve geçici zaruretlerin eseri 
değil, antan ta dahil milletlerin ha
ki ki menfaatlerinin , tar.hi şartla· 

rın, ve devam! ı bir arzunun netice

sidir. 
Bundan başka , antantın bütün 

ruhuna hakim olan şey , sulh ve 
sükun prensipidir. Bu, anlaşma hiç 
bir kimse aleyhine matuf değildir · 

Ve işte bunun içindir ki, antantın 
kucakladığı , muhtelif ırk ve dile 
mensup altmış , yetmiş milyonluk 

bir insan kütlesi bugün tek bir mil· 
let manzarası arzediyor . Bu kadar 
kuvvetli bir surette yerleşmiş bir 
blokun dünya kuvvetler muvazene· 
sinde oynayacağı rol , antan tı teş· 

kil eden milletlerin dış emniyeti 
için en kuvvııtli bir garanti unsuru 
olduğunda hiç şüphe yoktur . 

Antantın Ankarada yaptığı bu 
son toplantıdan biraz dalıa sağlam· 

!aşmış , biraz daha kuvvetlenmiş 
olarak çıkacağı da muhakkaktır. 

Milletlerin b ir zamanlar bütün 
umudlarını bağladıkları Milletler Ce· 
miyetin in if!Asından , kollektif em• 

niyet prensipinin unutulmasından 
sonra menfaatleri biribirine en ya
kın milletlerin yapacaijı yegane iş, 
biribirlerinin elini sım sıkı tutmak· 
tadır. Bizim olduğu gibi Balkanlar· 
daki müttefiklerimizin de bu haki. 

caktır. Eden beyanalta bulunuyor kati anlamış olduklarını bu son 
. Bu ~uıetl~ i_ngil"z ef~arı u.ıııuıni. ı den. ayın yirmi .altısrnda Fıansız ka· topla~tıdan alı~acak parlak n~tice· 

~c~ıne bır tesır ıcra edııecektır. ıııurasında soylıyeceğı nutukla Çem· 1 ler dünyaya bır kere daha ı;:!nt 
~~k: !"~a;.J:_ !:!~Şv:'.<.'.'. B•" ~!e:c; ~E·e~!~Y'- Jiyij~etın: -ıı:ed:ı ede-:.cl-;k· · J · -edec-ekf.• . 

İhracatımız 
13 milyon lira 

İdhalatımız 
9 Milyon lira 

Ankara : 26 (Telefonla) -
Memleketlmlzln ldhallt lh· 
racat ı,ıarlnde gUnden gU
ne bir lnkl,af görUlmekte
dlr • Memleketlmizln 938 
ikinci Klnun ldhalltı kly
met ltlbaı-lle dokuz milyon 
ve lhı-acat da kıymet lllba
rlle on Uç mllyon llradır. 
Geçen yılın ayni ayına na

zaran ldhalltımızda dört 
buçuk milyon, ihracatımız. 

~ da da iki mllyonluk bir ar
~ tı• vaı-dıı- • 
___... 

Yeni Tayyare 
Fabrikamız 

TAYYARE MOTÖRLERI DE 
YAPMAGA BAŞLIYOR 

İstanbul: 26 (Telefonla) 
- Yeni kurulan Tayyare 
Fabrikamız bundan böy!e 
Tayyare IV1otörlerirıi de 
yapacaktır. 

Zirai islahat 
kanunu 

Komisyon proje Üzeriıı
deki çalışmalarını bitirdi 

Ankara: (Telefonla) - Ziraat 
Bakanlığında Ek011omi. Finans iç 
Adliye Sağlık ve sosyal yardım ba 
kanlıkları ile Tapu ve Kadastro 
genel direktörlüğü delegeleri ile 
Ziraat bakanlığının muhtdif şube· 
!erine mensup :mümessillerin iştira· 
kile aylardanberi çalışmakta olan 

komisyon çalışmasını bitirmiş gibi· 
dir. 

Komisyon toprak klnununu de
ğil , bu mevzuu da içine alan "zi · 
rai islahat,, kanun proje.ini hazır · 
lamaktaJır. Proje toprağ ı , ıııiilkiyl't 
meselerini, topraam işletilmesini 
geniş ve esaslı hükümler 1., içine 
topla)•an ve toprak ekonomisini esa · 
sından halleden bir aııa kanun ·ha. 

lindedir. Bütün dünya milletlerinin 
arazi politikalaıı, mahsul ali ııleri 
uzun boylu tetkik e dilmiş ,.e bir 

çok milletlerin tarihleri üzerinde 
tetkikler yapıldıktan mm a projen 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Proje. bu mevzular üzerinde a. 
sırlardanberi ihmal edilmiş ve geri 
şartlar altında ananeleşnıiş olan usul 
leri tasfiye eden, devletin temelini 
kuran bir kanun olacak, küçük müs. 

tahsile olduğu kadar büyük ve oı ta 
halli çiftçinin menfaat ve baklaıını 
da gözetecektir. Proje aynı zaman· 
da müstahsilin toprağı ulu orta kul
lanmasını önleyecek ve dt-vleti yurt 
topraklarının daimi bir kontrolörü 

haline getirecektir 
Kanun tatbikini temin için lüzum 

lu o lan uürolar \'e kurunılır da tesis 
c!:.ıııacal'.!:!". , . 

Japonların ani hücumu 

Tokyoya giden Japon 
kumandanı diyor ki : 

Askeri harekatımız, siyasetimizle hem 

ahenk yürümelid ir; ben şahsan Çin -

izalesine taraftarım 
------
Japon ihtilafını11 

Hankeo: 26 (Radyo) - Birkaç 
gündenberi hareket göstermiyen Ja· 
pon hava kuvvetleri bugün 59 tay
yare ile Naçank·Çin hava üssüne 
ani bir hücum yapmışlar ve bombar
dımana başlamışlardır . Fakat bu sı
rada havalanan Çin tayyareleri Ja. 
pon filolarını püskürtmüşler ve 13 
Japon tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Tokyo: 26 (Radyo) - Geri ça· 

ğırılan Çindeki Japon kumandanı Bay 
Meko bugün Tokyoya muvasalat et• 
miştir. Fakat kumandana büyük bir 
merasim yapılmıştır. 

Kumandan, Japon gazetecilerine 
demiştir ki: 

"Askeri harekatımız, siyasetimiz
le hem ahenk yürümelidir; ben şah· 

sen Çin Japon ihtilafının izalesine 
taraftarım. 

BALKAN KONSEYi 
MÜZAKERELERDE 

Atatürk kıymetli misafir
leri kabul buyurdular 

Hariciye vekilimiz misafirler 
şerefine büyük bir ziyafet verdi 

Ankaı-a: (Telefonla) - Balkan antantı konseyi mllzakaı-alerl 
dUn öljleden soı-na ba,ıamı,tıı-. Müzakerelere bu gUn devam 
olunacaktır". 

"Altın geçmiyecek,, 
şayiası 

Dalaveı-e emellerlne matuf 
blı- propagandadan başka 

blr,ay defilldiı-

i3irkaç. gündenberi şehrimizde hal· 
kın bankalara, saı raflara müracaat 
ederek ellerinde bulunan altın para 
ve ziynet altınlarını tebdil için hü· 
cum edercesine acele gösterdikleri 
nazarı dikkati celbetıııektedir. Bunun 
sebebi, altının artık geçıııiyeceği hak· 
kında ortaya atılan manasız ve da· 
lavere emellerine matuf olduğu şüp
hesiz olan bir şayiadır. 

Ortada fol yok, yumurta yokken 
halkımızın böyle bir yalana inanması 
tamamile kendi zararına olmaktadır. 
Bilhassa ziynet altınları halkın tasar-

Büyük Şef Atatürk dün ölj · 
leden ııonı-a Balkii9n antantı 

delegeleı-lni kabul buyurmu•
laı-dıı-. AtatUı-k, evveli Elen 
baş vekili Ekselans Metaksası, sonra 
Yugoslavya baş vekili Ekselans Stoya· 
dinoviçi ve müteakıben Romen delege 
si Ek•elans Coııınen'i ayrı ayn kabul 
buyurmuşlar. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
Balkan antantı konseyi delegeleri şe · 
refine gece Çankayada bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette baş vekil Caliil 
Bayar, büyük millet meciisi azalar', 
elçiler, ecnebi matbuat erkanı, Türk 

matbuat münıessılleri, vekaletl~r erkanı 
hazır bulunmuşlardır. Bunu bir resmi 
kabul takip etmiş ve bilahere bir sii 
vare verilmiştir. 

İngiliz Hükumetinin 
resmi tebliği 

Lord Halifaks Hariciye 
Na:urı, Bakler Hariciye 
Müsteşarı resmen oldu 

ruf dltiği para ve ailenin ihtiyat ak· Lôndra . 26 [Radyo] - Lord 
çası demektir. Birçok mahrumiyet· Holifaksın hariciye nezaretini vekil· 
!erle bir tarafa konulmuş olan bu leten idareyi kabul etmesini, efkarı 
altınları kötü niyetlerle ortaya atılmış umu iye başka yolda tefsir etmişti. 
bir şayiaya aldanarak yok değerine Yapılan tabıııinler yanlış çıktı. Hükı1· 
satmak delilikten başka birşey de· met, bu gün bir resmi teblig neşrede-
ğildir. Devlet altına muayyen bir fiat rek Lord Halifaksın Hariciye Nazır· 

1ıx.ı~a ve Lord Baklerin de Hariciye koymakla altının kıyınt:tini emniyet ~ 
1 Müsteşarlığına geçirildiğini bildirdi, 

altına a ınış ve altın kaçokçılığına Henüz resmen bir malümat yoksa da 
mani olmak istemişlir. Bu tedbirde her iki zat bu vazifeleri kabul etmiş 
bize açıkca gösterir ki, hükumetimiz bulunmaktadırlar 
de sahip ·ıld.ığumuz altınların elimiz· _ BUOU.N - ____ 

1 

den çıkmaması ve harice gitmemesi 1 
için azami titizlik göstermektedir. Mersin - Toros maçı 
Bir kere daha tekrar ediyoruz ki, •• 
"Altın artık geçmiyecek,. demek ne 1 Oğleden sanra 
kadar cahilane bir sözse, bu söze yapılacak 1 
inanarak elinde bulunan altınları yok 

k d l Yazısı içeride J değerine ~una, buna satma a o 
ke.dc: :a~L~·~ ~::-- ::!rek tt::'." "'-"'· =='-=== 



Sahife ; 2 Tlirkaöd 

ROMA -BERLiN MiHVERi 1 

Ve 

TUNA 
B Schsschnigg'in Berchtes 

gadene yaptığı seyahat 
• Avrupa efkarı umumiyesi 

nin üzerine yıldırım gibi düştü. Ga· 
zetelerin ekserisi buna beklenilmi· 
yen darbe dediler. Ve brmen he 
men bütün matbuat bu ziyaretle, 
birkaç gün evvel Avrupayı hayret· 
ler içinde bırakan iki hadise ata· 
sında bir münasebet aradı: 

AJmanyadaki iç kriz ve Roman
yada B. Goga'nın istifası. 

Hakikatte, mevzubahs olan Lu 
ziyareti sadece Almanyada vukııa 
gelan iç kriz ve B. Goga'nın is!ifası 
il~ münasebcttar görülerek değil 
Almanya ve ltalyanm Orta Avru· 
padaki 1Jütün siyasetleri de düşünü 
lerek ancak tahlil edilebilir. Alman· 
ya ve İtalyanın politikası ise bu iki 
devletin Jngiltereye karşı olan ~iya · 
seti ile hududlanmaktadır· 

Bu irtibat hiçbir zaman geçen 
iki hafta içinde olduğu kadar açık. 

ça tezahür etmtmiştir. 

ALMANYA YE ITL YANIN 
aO.LOKLERI 

Üzerinde israr edilecek birinci 
nolcta: Almanya ile İtalyanın ma
ruz bulundukları güçlüklerdir. Al
manya. bu yıl teslihat sahasında 
azami dereceye çıkacaktır, Fakat 
daha şimdiden bu senayi arbabı ve 
sermayedarlar şikayet etmeğe baş· 
lamışlardır. bizzat Almanyanın için 
de bıle, meşhur dört senelik pila· 
nın memft.keti iflasa sürüklemekte 
olJuğu hakkında sesler yükseli-

Yazan-----

Pierre Dominıpue 1 
"' /.a 1'r1bü11e des \utions,, dan - . 

• 

rupadaki bir ~z da tabii olan Alman l 
ve ltalyan zıddiyetini de hesaba kat· 
mak lazımdir. Hiç şüphe yoktur ki 
bazı noktalarda aralaı ında tam bir 
mutabekat vardır. Mesela iki devlet 
Yugoslavya ve Romanyaya yanaş· 
mak hususunda tam bir surette mu 
tabık kalnıışlardır. Ve bunun içindir 
ki B. Goganın sukutu hem ltalya 
ve hem Al nanya için bir hezimet ola-
ı ak göıülmüştür. Ve hiç şüphe yok 
ki; komünist aleyhdarlığı saffına gir. 
mek için yaptıkları israr karşısında 
B. Schuschnigg kont Ciyancyu oldu
ğu gibi Hitleri de atlatmıştır. Fakat 
Almanyanın Avusturya ve Mac·nis· 
tan hakimliğini almak hususunda 
yaptığı hareketler karşısında büyük 
bir endişe duymadığı da muhakkak 
tır. Çünkü bu hamilin vaziyetini ltal· 
)a Avusturya ile Roınada imzaladığı 
protokolarla daha evvelden almış 
bulunuyor. Elhasil orta Avrupada 
Balkanlara hatta Polonyaya kadar 
bir taraftan f talyanın, diğer taraftan 
Almanyanın yaptığı işler biribirinin 
mütemmimi hareketlerin değil, bir 
birinin zıddi olan çalışmaların neti · 
cesi ş~klinde sayılabilir. Yalnız biz· 
zat Lu zıddiyet bir muvazene yap 
maktadır. Avusturya, uclarından, bir 
birine zıd iki kuvvet tarafından çe· 
kilen bir ota benzemektedir. O bunu 
biliyor ve böylelikle vaziyeti idare yor. 

Filha~ika silihlarıma prk ala a· ediyor. 
ma şu iki şeyden birini muhakkak MUSOLINININ ROLÜ 

yapmek lazımdır: Bcrchtesgaden mülakatına dön 
Ya: durmadan silhJanmaya de· mek için unutmamalıdır ki , 4 Şu . 

dt vam ttn eiidir: Çünkü t<lyyare, tank battan sonra B. Hitlerin Almarıya 
ve top kadar modası çabuk geçen bir ve djnya efkarı umumiyesinin dik. 
şey yoktur. - Ve l unun içinde kat naza.mı çekmeğe ihtiyact var. 
iflasa kader gitmek lazımdır. Yahut dı. Kendisini son derece sulhsever 
da bu silahları kullanmak yani harp göstermek ayni zamanda buhrandan 
yapmak mecburiyeti vardır. sonra da Lüyük bir politika taki . 

Yalnız ışte bu noktada kuvvetli bine muktedir olduğu isbat etmek 
bir ordusv olan ve ha va kuvvetle · isti) ordu 
ıile donanmasını takviyeyi korarlaş Diger taraftan bir İngiliz ltal· 
tırmış bulunan bir Fransa \le mü- yan yaklaşması hazırlamakta olan 
temadiyen silahlanan ve bilhassa aziz dostu Musoliniye küçük hir 
deniz ve hava kuvvetlerinideki tesli· 1 ders vermek de hoşuna gidiyordu. 
matı hakkında söylenilenlerdan daha 1 Fakat B. Schus~· clınigg ile mii 
fazla bir enerji ile ilerleytn bir lngil. I temadi temas halin de bulunan Mu 

tere ile karşı karşıya bulunulmaktadır. 

1 

solini Avusturya Bt1şvekilinin Hıt-
Müttdik Japonyanın Çinde bü leıin yanına gidip Avusturyanm is 

yük meşguliyeti vardır. Ve general 1 tiklalini muhafaza hususundaki arzu 
Franko ise ispanyada ilerliyemiyor ve enerjisini ispat etmesini hiç de 
Almanya ispanyada 80000 askeri, ' fena bulmamıştı . 
Libya da altı fırkası, habeşistanda 
bir buçuk milyon kilometre murab· r 
baırıdaki bir genişliği ciddı, bir su · B u diiııyada i.ısanın mai 
rtlte zabt etmtğe kafi gelmeyen şetini temin etmesi ko 

lay bir şey değildir. 
bir ordusu olan italyaya pek güven . Hayatı kazanmak için 
memcktedir. Diger taraftan' Çekos- m: alesef herkesin malik olmıyacağl 
lovakya her hangi bir tecavüze kar· bir sürü hasletlere ihtiyaç vardır. 
ŞI ku.disini ölünceye kadar mwdafa Müdekkik bir lngiliz bu mesele 
aya karar vermişdir. Avasluryanın ile meşgul olmuş, r iiz binlerce, mil 
Lir ordusu vardır, Polonyanın va· yonlarca ~insanlar üzerinde yaptığı 

yiydi htnuz mechuldur. uzak Rusyaya tetkiklerden sonra insanların ,.aş1 · 
gelince, Maraşal Toukhktehevski ve yabilmeleri için 20,000 tüılü meş 
dostlarının idi mı oı dt nura be şını kt ğuJiyet olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

mekle gclmtkle bı•tabtr birinci sınıf Bu "rakam belki de size müba. 
bir devlet halini muhafaza etmektedir. lağah görünecektir. Fakat müdekkik 
ve bura· dan gelcek bir reaksiyon İngiliz i~sanlardan her l>irimizin ya· 
çok tehlikeli olabilir. şayış usullerinin kendisinin bulundu 

Ve nihayet Alr~an ordusundaki 1 ğu teyit ternektedir. 
muhalefet son hadıselerle çok açık Pek doğru olduğu halde inanıl · 
bir surette meydana çıkmıştır. Ordu· mıyacak Jaccede garip sanatlarJan 
daki zabitlerin üçte biri ya tekaüde bazılarını zikredelim: 
sevkolunacak veyalıut da müsstafi Liveı pulda lastikten kondura ya-
sayılacaktır. Binaenaleyh Almanya· pan büyük bir fabrika vardır. Bu 
nın maddi ve manevi kuvveı ten bir f b ·k 1 d b. 1 ı . .. a rı a ar a ın erct": genç gız ça ı · 
haylı k~ybetmış olduğunu soylemek şır! Eğer bu kızlardan birisi ile ta· 
haklı bır şey olur. nışırsanız sakm bir pazar günü öğ· 

ALMAN VE ITALYAN leden sonra yaya.bir gezi teklif et· 
ZIDDIYETI meyiniz! 

Musolini B. Schusschniggi bu 

vurmuş oluyordu : Evvela lngiltcre 
nazarında o da kendini bir barıştı· 
rıcı olarak gösteriyor ve diger ta
raf tan Viyanada da mevkıini kuv· 
vetlendiriyordu. 

BERLIN-ROMA MiHVERi 

Bazı gazeteler, bilhassa ltalyan 
gazeteleri bu hadiseyi Roma-Ber
fin mihverinin kuvvetlenmesi ve Ro 
manyanm tam işi gevşettiği bir sı 

rada Avusturyanırı bu mihvere ilti· 
hakı şeklinde göstcrdi1er Ben ken
dim, buna ,lıu çok basit görüşe inan
mıyorum. Evvela , bu hadiı,eleri ta
mamile coğrafya bakımından gör· 
mek demektir. Sonra da , Hitlerin 
daveti ottaya atıldığı bir sırada 
Avusturya, Çekoslovakya ile anlaş· 
makta idi. Hakikatte Musolini, Vi· 
yana ve Prağı hatta Budapeşteyi 
Berlin - RomJ mihverine idhal et· 
mekle Almanyayı hem Avu:.turyada 
hem de Çekoslovakyada muhasara 
etmek istemiştir. 

Bu üç d .!vletin müşterek şayan 
hayret d e r e c e d e kuvuetli 

Bugünkü maç 

Meı sin İdman Yurdu 
T orosla karşılaşıyor 

Bugün Meısin İdman Yurdu "A,, 
takımı ile şehrimiz Torosspor ku· 
lübü "A,, takımları arasında şehir 
Stadında bir futbol maçı yapılacak· 
tır . 

Maç öğleden sonra saat on dörtte 
başlıyacaktır . 

Geçende de yazdığımız gibi,Mer· 
sin idman Yurdu takviyeli bir kadro 
ile iştirak etmekte ve Toros takımı 
da yeni genç oyuncular çıkarmak 
tadırlar . 

Dün gece veri
len balo 

Dün gece Halkevi salonunda, 
şehrimiz Çocuk Esirgeme· ve Tür'< 
Maarif Kurumları tarafından verilen 
balo çok kalabalık, \ ' C pek neş'eli 
gçcmişt ir. Balo, sabaha kadar de· 
vam etmiştir · 

bir ananenin varlıkları ve yeryerine 
çok yakın komş•ı oldukları için an 
!aşmak zaruretini duymaları kadar 
tabii bir şey olamazdı. Avusturya 
Macaristanın bir tuna federasyonu 
şeklindeki muhtemel bir basübadel · 
mevte şiddetle muarız olmasına 
rağmen İtalya burıu ancak eyi bir 
gözle •görebilirdi. Diğer taraftan 
hiç şüphe yokki Almanya İtalyanın 
bu hareketinde dostluk maskesi 
altında kendisinin cenube doğru i· 
lerlemesini durdurmak isteyen bir 
arzuyu anlamıştır. 

1 ,- Bir 
, 

muhabir 

Ko7.anda 
çallşmalar 

Ağaçlanma faaliyeti 
1 

Kozan: 26 (Hususi muhabirimiz
den) - Cumhuriyet alanımıza, ağaç 
dikme mevsiminden istifade ederek 
Adan:ıdan gı!tirtil en fıdınlar munta 
zanı ve güzel bir şekilde diktirt· 1 
meğe başlatılmıştır. Esasen >•eni Par 
ti bin;tmız da aynı saha içerisinde 
olduğund~n ekilen fidanlar parti 
binası öniinc g~lme-kte tabii mımza · 

rası bvl olan kozan kasabamıza bir 
kat daha güzellik vermektedir. 

Kızılay konjresl 

ilçemiz kızılay yıllık konğresi 
başkan vekili Emin knrtoğlu tara 

alacağız 

Guetemizin şehır istihba· 
ratında 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. 

istekliler , Yazı İşleri Mü· 
diiı lüğümüze mütacaat etmeli 
dirler . 

fından ve k1yıtlı üyelerin huzurile 
öçıldı. kongre başkan'ığına tekrar 
Emin kurtoğlu seçildi ruznamede· 

ki mad Jelerin görüşülmesin:ie sa
mimi bir birlik oldu. İdare heyetine 
seçilen arka !aşlardan Eczacı Ne · 
dim Çetiner haşkanlıga Nimet Da -
ı ıı~ veznedarlığa Emin k u r l o ğ 
lu s ~krelerliğe seçildiler Genel 

konğraya Koz.m şubemizi temsil 
etmek üıere murahhas olarak ada· 
na saylavlarıııdan Bayan Esma Nay 
man seçilmiştir. E.K. 

Geçinme yolu 
__ .. ___ Hayat içinden -------

Sebebinin ne olduğnu bitiyor mu 
sunuz? 

Pek sade! Çünkü bu kızlar çalı~· 

tıklan fabrik<rnın malu ·nalını lt cru· 
be etmek sıfatını yaparlar. 3u tec 
rüue Je bir hayli dolaşnı:ıkla omr. 
KızlarJan lıe r birinin bir İş sen e~i 

İçinde 8,000 kilome t ı e yol yürüdük· 
(eri hesap edil nişlir. Binaenaleyh 
sanatı yol yürüınektP. olan bu kızın 
yürümeyi sevmemesi mümkün mü? 

Şimdi bir insanın yapmasına im 
kan tasavvur edilerniyec~k başka 

bir saınt daha: 
İ rıgiltc renin Çeltonı şehrinde yu. 

ınurtJ tamirinde ihtisas kazanmış 
bir a<laın vardır. 13u çok karlı olan 
sanal size k~tiyen tuhaf görünmesin. 
Yumurtanın .ııiçin ve na~ıl tarr.ir e· 
dilcbileceğini soruyorsunuz değil rni? 

Fakat böyle bir sanat me\.Ccıttur 

ve bugün mevcut o!mıyan yahut pek 
ender bulunan kuşların yumurtaları 

tamiredilmektedir. Dünyanmbir çok 
hayvanat müzelerinde böyle yumur· 
talar vardır. Bunlardan herhangi bi · 
risi yarılır veya zedelenirse Çeltanı' . 

<laki mutahassıs f ngilize gönderilip 
hayreti mucip olan bir ust:ılıkla ta 
mir ettirilir. 

Malum olm~yan sayısız ve hesap· 
sız sanatlar arasında bir de kurbağa 
toplamak. sanatı vardır. 

Du saııalla meşgui olanlar da hay· 
li para kazanır ve topladıkları kur · 
beğaları it crübeler yapmakta olan 
bir takım ilmi müessesel~re sahrlar. 

Çok aı;ıkgöz bir Londıah 1.ıgi· 
lizlerin orta ve aşağı tabakasına 
mensup olanlarmrn kurtlu Çeşter 
peynirini yiyeınediklerine dikkat et· 
ıniş ondrn sonra bp kapı dolaşa · 
rak böyle kurtlu peynirleri toplayıp 
müşterilerinin pek beğendikleri aris. 
tokrat merkezlerde satmıştır. 

Londtada hayatlarını müşteri gi· 

Eşya piyankosu 

İkramiyeler sahiplerine 
teslim ~diliyor 

Geçen hafta şehrimiz Ticaret 
Odası salonunda çekilmiş olan Bü
yük Eşya Piyankosu ikramiyelerinin 
sahiplerine tevziine başlanmıştır. 

Piyanko biletlrrinin arkasında 
da yazıh olduğu iizere piyankonun 
çtkilişirıden itibaren altmış gün zar 
fında alınmayan ikramiyeler Kurum· 
lara teberru edilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Eşya hırsızları duruşma 

neticesi mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel dok
tor Bay Muzafferin e·. inden muhte-
lif cinslerde eşya çalan Halil kız.ı 
Fatma ve bu eşyalardan bir kısmını 
satın alan Mehmed oğlu Bekir hak
larında şehrimiz sulh ceza mahke· 
mesınde yapılan duruşma sonunda 
Fatmanın altı ay hapsine ve Beki· 
rin de üç gün hapsine ve bir lira 
para cezasile mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

Suçlu değillermiş 
Bir kızın ırzına geçmek teşeb

büsünden suçlu Mehmed oğlu Ab· 
dulJahın ve ona yardım etmekten 
suçlu arkadaşlarının böyle bir ha· 
reket:eri sabit olmadığından muha· 
kemelerinin menine karar verilmiş· 
tir . 

Seyhan kızılay 
kongresi 

Kongre bir Martta şehri
mizde toplanıyor 

Seyhan Kızılay yıllık kongresi, ı 
bir Mart 938 de şehrimiz Parti ilyön 

1 
kurul salonunda toplanacaktır. Kız ı l· 

ay bu kongre içiQ bütün azalara da 
veliye göndermiştir. 

Kongrenin ruznamesine göre; ye. 
ni sene bütçesinin tetkik ve kabulii 
mii1akere edilecek, merke ~ heyeti 
intihabı yapılacak, yeni teklifler mü 
zakere edilt-cek ve umumi meclise 
murahhas seçilecektir. Es~i merkez 
heyeti hesahat ve faaliyet plançosu 
nu hazırlamakla meşguldur. , 

bi gezinf!rek temin eden bir sınıf in· 
sanlar vardır. Sanatları müşteri gi lıi 
görünmek olan bu adamlar çok müş 
terisi bulunduğunu göstermek istiyen 
bir mağaza sahibi tarafından kirala 
nır. 

Sanatları müşterilik yapmaktan 
ibaret olan bu insanlcır mağazanın 
umuma mahsus kapısından içeriye 
gir ~rlcr satın aldıkları paketlt'• i çık 
tıkları yan kapılardan birisinde bı 
rakırlar. Bir çok zamanlar bu müşte 
terilerin alacaklorı paketl er ht1zıı lan· 
mış bulunur. 

Fakat içlerinde de hiç bir şey 
yoktur. Boş fakat süslii kutul:ırdan 
ibaret. 

Tiyatrolara alkışlamak için ücret 
le tululan insanlar da aşağı yukarı 
ayni sanatı yapmaktadırlar. Bu ver. 
diğimiz misallerden anlaşılacağı ü· 
zere insanların y:ışamrsı için pek 
garip sanatlar vardır. 

Bir insan dalıa iyi bir iş sahibi 
olmak için lazım gelen ev ._afa malilc 
almazsa yalancı alkışçı veya müşteri 
olur da maişetini bu suretle temine 
uğraşır! 

Hepsi bu kadar değil. Orta Av· _ _.. _____________________ ,,_.._...,.,__ ______ ~-----~-
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Borsada satış 

Şehrimiz borsasında pamuk ve 
hububat satışları oldukça hararetli· 
dir. Yerli pamuk yirmi sekiz kuruş• 
kadar, klevland da kırk ikiye kadar 
alınıp satılmıştır. 

Alakadarlar tarafından yapılan 
tahminlere göre müstahsil elindeki 
pamnk mahsulü önümüzdeki ay so
nuna kadar tamamen ~satılmış ola· 
caktır. Bilhassa piyasanın biraz da· 
ha yükselmesi de ümid edilmekfe 

dir . 

Bay Şeref Gökmen 

Şehrimiz Müddei umumi muavi 
ni :bay Şeref Gökmen ile mem· t 
leket hastahanesi dnhiliye mutahas 
sısı bay Bozkurtun kardeşi Bayarı 
Bedianın evienmeleı i münasebeti le 
dün akşam Bay Müslüm apartıma · 
mnda bir çay verilmiştir. 

Çay kalabalık ve neşeli geç· 
mişlir. Saadetler dileriz. 

26 Şubat 938 

Gök yüzü açık , güneşli . Hava 
rüzgarlı . En çok sıcak 17 santigrat 
derecd. Gece en çok soğuk sıfırın 

altında 8 derece. 

ZAITAOA: 

eir kadın 
bıçaklandı 

Hüsne adında, Seyhan mahal· 
lesinde oturan bir ka<lım , aynı ma· 
halleden Siileyman oğlu Ahmet 
çakı ile ağır surette yaralamıştır. 

Caı ih yak:ı!anmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılc:.rak det hal 
adliyeye sevkedilmi~tir. 

Hır!Sız çırak 

Mehmet Tahir adında birisi, ya. 
nında çalıştığı Süleyman oğlu Yah
yanın eşyalarını ve arkadaşının 
evin.den pisikletini çalmıştır. 

Zabıta suçluyu yakalamak ıçın 

takibat yapmaktadır. 

Ceyhanda kızılay 
teşkilatı 

Yeni idare heyeti se
çildi, bütçe yapıldı 

Ceyhan: (Huşusi Muhabirimiz· 
den) - Kızılay kurumu c~yhıln 
şubes ııin se nelık kongresinin bu 
ayın 1.5 inci salı günu yapılacağım 
e vvele,~ bildirmiştim. Muayyen gün· 
de eksetiyet bulmadığından kongre 
nizamname mucıbince bir hofta sonra· 
y3 tehir edilmişti: ikinci toplantı gü
nünae kongreye kaymakamımız rİ" 
yaset etrnış ve evvela ruznamcnin 
muhtelif mad<leleıi üzerinde konu
şularak karara bağlanmıştır. Kmu· 
mun 937 yılındaki faaliyeti memnu
niyeti mucip bir şekildedir. Yeni 
büdçe 1200 lira olarak heyeti umu 
miyece tt'sbit ve iltif akh kaLul e· 
dilmiştir. 

Yeni idare heyeti seçimi de ya · 
pılmış ve t·eisliğe Kemal Mutlu, mu· 
hasipliğe hususi muhasebe refikı 
Halis Can, . veznedarlığa Osman 
Tarhan ve diğer b.eş azalığa da 

--- -
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Paris mektubu ------
PARiS EV EŞYASI 

SERGiSiNDE 
Suda batmaz sabunlar, elektrik 
cereyanı "ile öten kuşlar .. 

neşreden elektrikli Koku 
çiçeklerin hayatı nasıl ? 

Pari.stc modern et t §) alarınırı teş· 

lıir olunduğu bir sergi oçı/mıştır. Pa· 
ris Soir ·rn bir muharriri, ) eni cıli bir 
rifıi hir ıclıbP.r deMlettlc dolo§tımıak 
te konaşturmalı su rctilc lm scrgı' i oku 
'luculamıa ala\ lı bır tarz.da §öy le cm 
fatıJ OT : 

Bay - Ne kalabalık! Koluma 
gir sevgilim ... 

Bayan - Kaybolurum, diye mi 
korkuyorsun? .. 

Bay - Dikkat et, aspiratörle 
tin (havayı çekme aleti) pek ya 
nina yaklaşma ... 

Rehber - Bir rehber ister mi· 
siniz, bayım?.: 

Bay -- Sergiyi gezmek için 
rı hbere lüzum vs r mı ? 

Rekber - Hayır, bayım ... Mec 
huri değil, arzu ederseniz. V f"kit 
kaybetmemek, hrr şeyi görmek, 
her şry kakkında bir fıkir edimek 
için ... Buranın biricik rehbt-ri benim. 
Yazın seyyaklar le çıılışırım. Kışın 
da burada ... Ne çare, geçinme dün 
)'ası bu . On dakikada size bütün 
lergiyi gezdiririm. Bunun için de 
Çok biı şey 1veıece k değilsiniz: beş 
frank ! .. 

- Pekala ... 
Rehber - Sofrada şarap şişesi 

ıçarkt'n, örtüye bir d;ımla dökülür, 
leke olacak diye bayan kızar. Kı· 
Zınca kavga çıkar. Kavga çıkınca 
dargınlık olur. Dargınlık bazan çok 
Vahim neticeler doğurur, boşanma· 
Ya kadar varır. Bütün bunlara se· 
hep de ufacık bir lekedir. Fakat 
•sıl sebep ihmaldir. Eğer ihmal et , 
llle~·ip de küçük kauçuk süpap alıp 
tirbuşonun ucuna geçirilmiş olsay· 
dı, ne şarap damlar, ne leke olur, 
ne de kavga, gürültü çıkardı. değil 
itli bayım ? . 

Bay - Çok doğru ... 
Rehber - ( Defterine işaret

le ) kaydettim, arzu ederseniz, çı. 
karken bir tane alınız. Şimdi dık· 
kat nazarınızı 1 ~u ( münebbihli ve 
Çalgın kahvalıı:takımı ) na çekerim. 
8'ı ilet sayesinde, ( sade bir priz 
kifidir. ) Sabahltyin karyolanızın 
baş ucundaki ktiçük masanın üs· 
~Ünde bir fincan sıcak sütlü kahve 
ıl~ .iki de küçük francala l>ulabilir
sınız. Bir başka alet daha var. E
ler Yorulmak istemezseniz bunu 
tavsiye ederim, Kahve süt ibrikleri 
başucunuzda asıhdır. Ağzınızı açın. 

Safıye Temel, Huriye Kaptan oğlu, 
liüseyin Kavlak ve '3clkis seçilmiş
"rdir. 

Köy heyeti seçlmlerl 

Mırıtakamız umum köylerinin ihti. 
)ar heyeti seçimlerinin yenıden 
~1Pılması hazırlığına başlandığını 
ldirrniştim. Yeni ihtiyar heyeti se 

~lerine l u ayın 23 ünde başlan· 
._•ttır. Bu seneki muhtar ve aza 
b'tihabı münakaşalı ve gürültülü 
~1 

•lirette devam elmt-ktedir. Ha. 
t aldığıma göre, bazı köylerde 

11htar ve aza intihabatında ihtilaf 
maş ve birkaç köyün yeni yapı-

l) ihtiyar heyeti seçimleri bozula
tckrar seçimleri yapılmıştır. 

. Bu ikinci seçimde, her hangi 
t hadisenin zuhuruna meydan ve. 
llıcrnesi ve seçiminde usul ve ka. 

dairesinde yapılma ı için ihtilaf 
!\ köylt'rde bizzat kaymakam 
.fından seçime nezaret edilmek-

sanız yavaş yavaş akar francalada 
kendi kendine gelir ... 

Bay - Olur şey değil!. 
Rehber - (defterine işaretle) 

kaydettim. Çt"karken alırız. El yı 
kar, banyo yaparken, sabnnun ~li· 
nizden kayıp yere, veya suyun İçİ· 
ne düşmesi kadar can sıkan bir şey 
varmıdır? Hele banyonun içine dü· 
şerse... Arar~ınız, bulamazsınız, su 
köpürdükçe köpürür, Halbuki (man· 
tar sabun) boyle mi? Suyun üstün 
de yüzer, vücuda surmedikçe kö· 
pürnıez. Beni dinlerst'niz, bu suda 
batmaz sabunludan bir dizine alı· 
nız ... 

Bayan - Aman, ne güz~I ma
sa bu? 

Rehber Aldanıyorsunuz, ba. 
yan ... Biliniz bakalım, bu masa zan· 
netliğiniz şey nedir? Sade bir mut. 
fak ocağı ... Şık değil mi? .. 

Bay - Evet, fakat biz daha 
sade .... ir şey istiyorduk. 

Rehber - Heltlşu çama,ır ma
kinesine bir hakınız, harika... O 
kadar mükemmel ki, çamaşırları 
hem temizler, '{em de kirfetirl. 

Bayan - Acaip ... 
Rehber- Bu bir!ıey detil, de

hası var: işte çekmek için küçük 
qir (yeldeğirrneni). konyal şişeleri 
likör kadehleri ... Prize dclcundunuz 
mu, kendi kendine kelir ... 

bay - Mübalağa erliyorsunl.. 
Rehber - Asla !.. Size bir şey 

daha göstereyim: Şu kafesteki kuşu 
gördünüz mü ? Bu , elektrik ecre· 
yanından başka bir şey yemez, fa , 
kat Mozar'ın en güzel havalanıu 
söyler. Ya bu bekçi köpt-ği ... O 
da makinelidir.Ayda ancak bir kaç 

mikrovat saıfeder. Şu sun'i çiçekler, 
gündüzleri açılır, güzel kokular sa
çar; geceleri de , tapkı bir ~emsiye 
gibi kapanır . 

Bayan-Akla sığar şey değil 1.. 
Rehber - Şimdi , rica ederim 

bayım ... Hizmetimden memnun kal . 
dınızsa ücretimi , yani beş frangı 
lutfediniz . . 

Bay - Peki ama , biraz daha 
gezmek istiyorduk .. 

Rehber - Maalesei ... Bana bu 
sözleri oöyletcn plaka bitmek üze. 
re .. Ben de makineli bir rehberim . 
Farkına vaımadınız mı ? ( Parayı 
alır ) teşekkür ederim. Yalnız, mü· 
saadenizle son bir tavsiye : Hizmet. 
çiye lüzuı:ı olursa Robo şirketinden 
alınız . Çünkü bu şirketin otomatik 
hizmetçileri çok İyidir . 

Alsaray ·~~::ı: 
Bu akşam 8,30 da 

1 
( Hırçın Kadın) 

Oynayan: 
ELIZA LANDl - GARRI GRAN 

TOSKA 
ı · Operasını Karozo kadar yaşatan 

Elizalandinin billur sesini mutlaka 
diııleyiniz 

2 
Bay Çetin Denizaltı 

Hakimi 
2 inci program 

DlKKf\ T : ilk akşam Bay Çetinin 
birinci programı gösterilecektir 
Telefon : '.l12 8978 .:-........ ~,,·~------.............. .. 

Memleketimizder.~! 
tütün ticareti ___ , __ _ 
Bir birlik kuruldu 

lstanbul: 26 ( Telefonla ) -
Memleketimizde tütün ticareti tan 
zim ve tevsi edilecektir. Bu hususta 
mühim tedbirler alındı. Bütün tütün 
tüccarları ve şirketleı i bu yolda 
müşterek çalışma için bir birlik 
kurmuşlardır. Alınacak tedbirler 
sayesinde hem tüccaı lar zararr et 
miyecck hem tütün zıraı tütün 
şirketlerinin rekabetinden kurtu· 
lacaktır. 

Romanın tekzibi 

ltalya Libyadaki kuv
vetlerini geri çekmiyor 

Roma: 26 (Radyo) - Bazı a· 
janslar ve radyolar, ltalyanm Libya· 
daki kuvvetlerini gizlice gt-ri çekti· 
ği ve bu kt•vvetlerin ltaJyada top· 
lanmakta olduğu hakkında · bazı 
haberler neşıetmektedirler. Roma 
hükumeti, bu habe1 leri kal'iyetle 
tekzip eder. 

Göring Berline döndü 

Ber lin: 26 (Radyo) - Bay Gö 
ring bugün Berline dönmüştür. 

-------------
Suni gübreler ve 

Pulluk 

Pulluk fabrikamız y·lda 
500000 pulluk yapacak 

& ...... 

Ankara : 26 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Başbdkan B. Celal Ba· 
yar, Bir kaç ay önce Orman çifli
ğinde toplanan Orta Anadolu köy· 
lüleriyle görüşmüş ve köylülerin di 
leklerı arasında bulunan pulluk ve 
suni gübre işi için direktifler ver· 
miştir . 

Ziraat Bakanlıtı, bn direktifler 
üzerine calışmalarına baaşlamış koy 
lülerimizin tarlasını kuvvetlendire 
cek olan suni gübre istihsa1i üzerin
de tetkiklerini ilerletmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler
lerden alınan neticelere göre orta 
Anadoluda, orta Anadolu köylüsii · 
nün gühra ihtiyacını karşılayabile· 
cek suni ve kim} evi bir gübre 

fabrikası kurulacaktır. Fabrikanın 
bütün planları ve istihsal kudreti 
tesbit edilmiş ve planlar Ziraat Ba 
kanlı~ına verilmiştir. Haber aldı~ı 
mıza göre suni kimyevi gübre fab 
rikası Kütahyada kurulacaktır. 

Diğer taraftan Ziraat Bakan 
lığı pulluk fabrikası üzerindeki ça· 
lışmalarını da bitirmiştir. 

Fabrika Knede 500,000 pulluk 
imal edecek bir kudrette olacaktır. 
Fabrikanın orman çiftliğinde, devlet 
çiftlikleri işletmek lurumunuo halen 
mevcut pulluk fabrikasının genişle. 
tilmesi suretile tesis edilmesi düşü· 

nülmetedir. 
Mevcut bulunan bu pulluk fab. 

rikası ı,on günlerde köy kalkınması 
progı anımın tatbikinde lüzumlu O• 

lan pulluklar için Ziraan Bakanlığı 
ile 5000 pullukluk bir anlaşma yap
mıştır. Gene aynı fahrika orta Ana
dolu muhacirleri için iskan genel 
direktörlüğü ile de 5000 pullukluk 
bir mukavele imzalamış bulunmak· 
tadır. 

Sabite ı :J , __________________________________________________ __ 

ı Müzik haftası başlı)or 

İran hariciye 
vekili öldü 

lstanbul: 26 (Telefon) - Tah
randan telsizle gelen bir habere 
göre lran Hariciye nazırı Bay Samii 
\'efat etmiştir. 

Moskovada 
Papenin kampı 

Moskova: 26 (Tass)- Son za· 
manlarda Moskova da Gorki kültür 
parkında, sabıh "şimal kutbu" is
tasyonunda kışlıyan cesur ilim n 
damlarının hayatlarıııı ve faaliyetle· 
rini göstermek üzere bir köşe tertip 
edilmiştir. 

"Papanın kampı" ismi verilen 
bu köşe, büyük bir buzlu arazide 
kurulmuştur. Ortada; bütün teferru 
tı ile, kutupta kışlıyanların çadırı
nın tam bir modeli bulunmaktadır. 
Çadırın iskelttini teşkil eden ince 
ve kafif düralümininum çubuklar, 
iki halın bez örtü ile kaplıdır ve 
bu bezler arasında içi tüyle dolu 
ipek örtüler vardır. Yan açık kaJ>I · 
dan içeride kürkten elbiseler, yemek 
lcvayıma ve hidrobioloğ Sirşov'un 
aletlerini havi masa gözükmektedir. 
Döşeme, hava ile şişirilmiş kauçuk 
şiltzlerden mürekkeptir. Yataklar 
birbiri üüerine düralüminiuıı çubuk. 
lara bağlıdır. 

Çadırın üzerinde gümüş harfler
le şu cümleler yazılıdır: Sovyetlcr 
birJiti, Şimal deniz yolu genel di· 
rektörlüğünün sahih istasyonu. 
Çadırm yanı başmda, denizin di
binden nümuneler almağa mahsus 
vinç ile telsiz istasyonunun direği 
durmaktadır. Bu tablo, dolma beyaz 
ayılar ile ve ilim adamlannın ku· 
tup istasyonundaki can arkadaşı kö· 
peğin, "Visioli" nin mankeni i!e 
itmam edilmiş bulu ıımaktadır. 

Muazıam haritalar "şimal kut
bu istasyonu" nun üzerinde kurul 
muş olduğu buz parçasının seyrini 
göstermekte ve şimal deniz yolu ge· 
nel direktörlüğü memurları, ziya· 
retcilere bankiz'deki hayat ve fali· 
yet hakkında izahat \'ermektedir. 
Ayni zamanda, ziyaretcirere heyetin 
buz parçası üzerine indirilmesi sı · 
ralarrnda alınan filimler irae edilmek 
tedir. 

Şimdiye kadar, bu ~imal kutbu 
köşesini, onbin!erce Moskovalı ziya. 
ret tlnıiştir. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

İki büyük ve fevkalade film birden 
1-

Paris Operası Prime lonnası 
allun sesli 

LILY PONSE 
Tarafından mükemmel bir taı zda 

yaratılan 

Güzellik, Aşk.Nefis müzikli parça· 
larile süslü l.ıüyük lemaşalı film 

Rüyalar diyarında 
-2-

MÜDHIŞ HEYECANLI 
KORKUNÇ 

sahnelerle dolu büyük bir 
haydutluk filmi ı 

( Kalpazanlar Çetesi ) l 
Baş rolde : CHEST~R MORRIS 1 
Pek yakında : 1 

NINO MARTiNi 1 
ŞEN HAYDUT 

Şaheserinde 

Reji : RUBEN MA~~:~ 
1 

• j 

Asri sine ada 
Bu akşam 

Bethofenin en güzel • 
eserı 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
Oynayanlar : LlL li)AGOVER - VILLI BIRGEL ~ETER BOSS 

Berlin Operasının ve Bcrlin Solistler teşkilatından (250) kişilik bir 
Orkestra tarafından çalınan 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
BiR MÜZiK ŞAHESERi OLARAK YÜKSELİYOR 

Aşk - Evlat muhabbeti gibi beşeri hisleri tahlil ve tasvir eden bu müs· 
tesna ve muhteşem film 1937 senesinde Venedikte yapılan beynelmilel 

film müsabakasında Müzik filmlerinin birinciliğini kazanmıştır 
muhakkak görünüz 

Ayrıca : En son en yeni dünya havadisleri 
Sinema sobalarla ısıtılmaktadır. Localar mızı lütfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 matinada hiç bir sinemada .. . "" . . 
goremıyecegınız muazzam program 

1 - Görmeyenlerin mutlaka görmeleri lazım ve günün biricik mevzuu, 
sayın bayarıların meclislerinde, topla~tılarında konuştukları ve ( La Dam 
O Kamelya ) filminden de üstün olduğunu söylediklari mevsimin değil 
bütün sinema dünyasının en güzel filmi MAGDA ŞINA YDEH-JV AN 

PETROVIÇIN ŞAHESERi temsilleri 

i L K ACI 
DiKKAT : Bu film son defa oynayacaktır. Mutlaka görünüz 

2 - ( 250 ) Kişilik Berlin Opeusının iştirakile 

[ Dokuzuncu Senfoni ] 

TELEFON: 250 

Müzik şaheseri 

ASRI 
8970 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

(Dünden Artan ) 

bulunan ve suç işlemeğe yarayan her türlü alet ve vaşıtaları alır ve edi 
len süphe üzerine bu kabil şahısların Üzerlerini aratır. Bulunacak alet ve 
vasıtalar hakkında 128 inci madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 130 - Kaza Jandarma komutanları trşınması yasak olan ka. 
ma hançer ve saldırmanın yapılmasına ve satılmasına ~mani olurlar. 
.Şu kadarki e!'ki eserlerden kıymetli olanların satışları u hbkümden ha
riçtir. 

Madde 131 - Yasak olmayarı silahlaın alınması, satılması, taşınması 
ve elJen ele geçmt>si izne bağlıdır. Bu izin olbaklaki nizamname hüküm-

leri dairesin 1e kaymaKarıd vilayetlerdeki va1ilerin muvakkat ve 

imzalariyle polis teşkilatı bulunmuyan yerlerde jandarma komu-
tanlan tarafından yazılı olarak verilir. 

Madde 132 - Jaudarma bar, kafeşantan ve meyhanelere yanların. 
da veli veya vasileri olsa bile on sekiz yaşından aşağı yaşat olan küçük· 
!erin girmesini meneder. 

Madde 133 - Polis Vazife ve salahiyet Kanununa göre vilayet ve 
kaza jandarma komutanları polis teşkilatı olmayan yerlerde umumi veya 
umumun girebileceği yerlerde halkııı rahatını bozacak veya rezalet sayıla
cak surette ve aşikar bir halde srrhoş bululanları ve sarhoş olup da baş
kalarına tecavüz ve umumun istirahatını selbedenleri yakalar, bir zabıt 
ve rakasile nihayet yirmi dört saat içinde Cümhuriyet Müddeiumumiliğine 
teslim ederlu. 
Madde 134 - Polis vazif~ ve salahhiyet kanununa göre polis teşkilatı 
olmayan yerlerde kaza jandarma komutanlan şehir ve kasabalarda gc . 
rek mesken içinde ve gerek dışında saat yirmi dörtten sonra her ne su 

retle olursa olsun civar halkının huzur ve rahatını bozacak surette pruül 
tü yapanları menederlcr. 

Bu yasağa dinemiyenler hakkında tutacağa zabıt varakasını adliye· 
ye verir. Zabıtadan izin alarak yapılacak düAün, müsamere ve balolar bu 
ayıltan müstesnadır 

Madde 135- Polis teş~ilatı l·ulurn upn yerletde vilayet ve kaıa 
jandarma komutanları: 

A) Kanun ve usul dairesinde verdikleri emre itaatsizlik ve ittihaz ey
ledikleti tedbirlere riayetsizlik edenleri, 

B) Vaıife yaparken jandarmaya mukavemette bulunan veya vazife· 
sinden alalcoymak maksadile jandarmaya zor la karşı koyan ve 

( Sonu, Var) 8083 . -~ 



Sıhife 4 

1 BELEDİYE İLANLARI 

1- Belediye Kanarası buz fabrikasında istihsal olunan buzun satışı 
1-Nisan-938 tarihindın 31-Teşrini evvel- 938 tarihine kadar olıı · ak 
üzere iki buz mevsimi iç'n kr.palı zaıf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Beher kalıp buzun n.uhammen bedeli 21, 125 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı iki}ÜZ dli liradır. 
4- ihalesi Martın 14 üncü pazaıtesi günii ~aat on beşte belediye en. 

cümeııinde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 

parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale ği:nü saat on dörde kadar teklif mektuplarını Be. 

lediye Reisliğine vermeleri ilin olunur. 8980 27-3 - 8-12 

Kanara fidanlığında yetiştirilen fidanlardan O~aliptüs, Kazorina, Tes 
bih, Katalpa ve büber fidanlarının beheri fidanlıkta t.:slim şartile on beş 
kuruşa satılmaktadır. 

Fidan almak istiyenlerin Kanara Müdürlüğüne mii racaatları ilan olunur 

8962 22-25-27 

Mastarcı tesviyeci 
alınacak 

Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Kınkkalede Topçu mühimmat Fabrikası için beş birinci sınıf mas. 
tarcı tesviyeciye ihtiyaç vardır . Yol masraflaıı kendilerine ait olmak 
üzere yapılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle çalışmağı kabul 
ede:ıltr imtih2n için rüfus ve Aıkeılik tahsil \·e sanat vesika ve bönseı· 
vislerile doFıuca fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

16-18-22-24-27 8938 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
112/ 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 
kaput bezlerimizi 

Genilşik Top Top 
Fiatı Santim Metre 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

" " tip 2 90 36 839 .. 
Şapkalı .. tip 4 85 36 695 " 

• " tip 4 90 36 725 • 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toplan sabş fiatı· 
dır, Bir 1::-alyada.n noksan olan puekende satışlar İçin O/o 2 fark alınır.~ 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütiin müracaatların doğ. 
ıudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın-
dandır. 89()0 4 

Seyhan vilayeti 
encümeninden: 

daimi 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Karaisalı-Tarsus iltisak yolunda 
yapılacak (1544- 50) metre uzun 
luğunda şosa bir menfez inşaati ke 
şif tı.ları olan ( 15381) lira (60) 

kuruşla kapalı zarf uşulü ile eksilt 
meye konulmuşlur. 

2 - Keşif evrakını görmek 
istiyenler nafia dairesine müracaat 
edebilrler. 

3 - Eksiltme 9 3 ~38 tarihi 
ne müsadif çarşamba günü saat 11 
de vilayet daimi ençümeninde yapı· 
lacalc.tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için (1ı53) lira 62 kuruş muvukkat 

teminat vermesi ve nafia vPkaletinden 
verilmiş müteahhitlik vesikası gösta· 
meleri lazımdır. 

lstiyenler teklif mektuplarını 
3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilayet daimi 
encümeııi reisliğine mar buz muka 
bilinde vermesi muktazidir. Posta 
ile gönderilen tekliflerin dıi zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olacaktır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edimez. ll-17-22-27 

8932 

- -----------:: 

ı Bozantı nahiyesine bağlı 
1. Bürücek köyü heyeti ih-
1 tiyariyesinden 

Köye ait bilumum dükkanlar ve 
kahvehaneler ve fırınlar ve han 19-
3 - 938 cumartesi günü saat (16) da 
Asım fabrikasında ihale suretile ica. 
ra verileceginden talip olanların mü. 
racaat etmeleri . 

1- ihaleye iştirak edecekler % 

7,5 pey akçası . 

2- icar bedeli elli liraya kadar 
olanlar peşinen. 

3- icar bedeli elli lirayı geçerse 
iki taksitte verilecektir . 

4- Kahvehanenin ve hanın ikı,üç 
senelik icatı pazarlık la dahi verile· 
bilir. 8968 23-27-5-10-15 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanesidir 

S-.yhan Vilayetindeıı: 

Medeni kisveye uygun olmıyan 
ve 934 senesinde yalnız merkez ka · 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

za mıntakasında yasak edilen (Kara 
don) un giyilmesi 938 senesi mar· 

1 tının birinci gününden itibaren tek· 
İ mil vilayet belediyeleri hududu için. 

Ti!rksözö ) 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
~ 

Nasıl mı ? 
• 

Sularını içmekle 
Sıhhat ve içtimai Muavtnet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusm. 

Tadı : Liı ti! 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( lCO sm3 suya saıfolunan N·lO Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sar~olunan münllidilhumuza 

litrede 0.40 gr. ı 
Su··ıraı ( Sô 4 ) .. 0.0033 gr.

1 Klor ( Ci ) , , 0.0074 
Nitrat ( Xo 2 ) ,, 0.00.JO 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edenk 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 ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sı~ biye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Y ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, tfmizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını teıcih ediniz . 150 

• • Ti 
• 

Tli~iYE iŞ 8"NK...~ ! 
36R 

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

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

27 Şubat 1938 

TÜRKSÖZÜ 

Müteııevvı renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Tiirksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizı gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

j Gazetecilik\ 

l LAN 

T A B 
* 

Kf TAP 
* 

C I L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaıİ1 

bir kapak bölgede aP 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

ReEmi eurak, ced· 
veller, defterler, çeklet· 
karneler, kağıt, zarf· 

kartvizit ve bilumuııı 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ncfiı 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türk. sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baŞ· 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Keli eşek er ticarethanesine giderek zarif, sağlc 111, ueu1 .. 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 

mukabilinde edineceğiniz maldız. 
Lira sayesinde ~utfağınızın .e~onomisiııı 

temın edeceksınız. 1 · 
M it d yakmak için en ekonomik, en uc 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacoksınız .. 

ıMaden k.. •• •• kullanmakla hı:ııı milli bir cevherin istib omuru lakini arttırmış ve hem de müstf 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa malıkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
29 8879 

-------------------------------------------------""'i 1 Halkımızın nazarı 
dikkatine: 

• 

Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin 

yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çaylı 
mız gelmiştir. Daima halkımıza en nefis b;r ç~y içirmek fırsatını ver 
ğinden dolayı müessesemiz gurur duyar . 
Hiç şüphesiz nefaset ve zeıı.ıfeliııin bütün iı;celıklerini bu çaydan tııı 

(Oh ço .:, caksınız. Bundan sonra en ıııüşkilpeseııd aileler bile 

şükür bir çay içebildim ) diyecfklcrdir . 1 

bundan böyle fena çaylarla asabınızı bozııııyac2ksınız. Size sıhhatiııiıi , 

saf ve temiz kömür ucuz ı k t 1 zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa alı.un alınız. 0 ara op-

11 

Umu mi müracaat yeri Ali Rıza 
tan ve perakende satılır. 

Satış yeri Yeni Mağaza Kelleşeker ticarethanesidir 
Ş. RIZA fŞÇEN 

7967 Bdediyc 116 
Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesioİ~ 

bir fedakarlığı daha 

~--~~~-----~~-~------.... ----------------- ! '' Ayvalık,, sabun~arımız - ve " Ayvalı1' ~ 
-------------------------------! zeytunyağlarımız geldi .Et ncan rcnra fı na y~ğlnla midcluinizi ve sab. ur,~ 

Dr.• Muzaffer lokman 1 a da saçlarınızı dökmiyecek ve cildlerinizi bozmıyacaksınız, "AY: 
ı l valık ''sabunları ve yağları her hususta sıhhatinizin kotu)uc~ ~ 
Ç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her giin Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

mu-

dur. Hilesiz, ucuzdur' 8931 13-15 

Umumi neşriyat müdiiriİ 
Q 

Macid Güçlü 
1 

de yasak edilmiştir. Vilayet Umumi 

..,..,.l"' .. -"i•rı ,_ııt •~•11Tı~-=~.-::;:=-====--· ~ec~~~~n bu "-k· "-a~r2ı ,._u_m;.m7 a ilan olu· ... ,t . .,J;.ı .. • ~- - ..--.--.,... ~-·-·----~.~-____ __:,.;;·-_._;;;c:;...'--====.-...='-' 
A~ıµ Türks&ü matbaa5' 


