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BULUNUYOR! 

Frankoya İngiltere tarafından • 

len notada aynen böyle 
verı

yazılı 
a 

Gönüllüler işindeki italyan 
teklifini Fransa müsait karşıladı 
Musolininin 

Londra: 8 (Radyo) - Akdeniz· 
deki korsanlıklar üzerine Londra ka
binesi bugün de bir içtima yapmış 
ve müzakereden sonra Frankoya şid
detli bir nola göndermiştir. 

Gemilere yapılan tecavüzlerin artık 
llıu'<abelei bilmisil hükumeti mecbur 

~ Clti~i, Franko tayyarelerinin ve deniz 
~ltılarının bu tecavüzkarane hareket
Crden vazgeçmeleri bildirilmiş ve 
~~nen şunları ilave etmiştir: "İngiltere 
ukumetinin artık sabrı kalmadı:,. 

Siyasi mahafile göre, bu çok şıd· 
deli notadan sonra hiçbir tecavüzün 
Yapılmasına imkan yoktur. 

Paris: 8 (Radyo) - Musolininin 
Oğlunun Franko kuvvetlerine filen 

oğlu İspanyol 
hizmet etliğini bizzat Musolini itiraf 
etmiştir. 

Salamanka: 8 (Radyo) - Nasyo
nalistler Teruel cephesindeki ileri 
hareketlerine devam etmektedirler. 
Dün daha yirmi kilometre ilerlemiş

lerdir. Nasyonalistler 300 esir, bir
çok harp levazımı, 300 otomatik lü
fek, 25 kamyon, 1000 kadar silah 
almışlardıı· . 

Londra: 8 (Radyo) - Fransa, 
ispanyadaki ecnebi muhariplerin yüz· 
de ellisinin geri alınması için Grandi 
tarafından ileri sürülen şartları mü
said karşılamıştır. Fakat Sovyetler, 
buna itiraz etmektedirler. 

Salamanka: 8 (Radyo•) - Bugün· 

d· 
ıer 

rfı 

Almanyada hazırla
nan hükumetdarbesi 
Blomberg'in işten alınmasının 
~üyük sebeplerinden birisi de 
ltalyaya karşı husumeti imiş! 

Mussolini Hitleri tazyik mi etti ? 

Kumandanlardan bir çokları Sov
yet - Alman işbirliğinin takviyesi 

arzusunda imişler ! 
Parla : 8 (Radyo) - Almanyadakl son siyasi hAdlseler bü

Yük akisler doOı.ırdu. Fransız gazeteleri bu deOlşlkllk hakkın
d111 uzun tefsiratta bulunuyorlar, Pötl Parlzlyen gazetesi yapı. 
lan bu dejlşlkllğln neticesinde 
Ordunun yine NazlleşmedlAlnl 
fakat :siyasi sahada Ribben. 
trop•un Hariciye Nazırı olması 

ı, ile " Berlinin harici siyasetinde bir 
Şiddet devresine girdiğini ,. yazıyor. 
. Jur gazetesi de yopılan değişik
lıklerde, meydana çıkarılan bir hü
llıet darbesi hazırlığının sebep oldu-
~Unu söylüyor ve diyor ki : 

" Dört sefirin /.çekilmesi, Rib· 
j trop'un Hariciye nezaı eline gelmesi 

Ve on beş kadur g·eneralin gözden 
düşmesi hazırlanmak ta olan hükumet 

ıı darbesinin vehametini göslermekte
e' dir .• , 

.. Ayni zamanda Führerin ~günün 
b~rınde İttihaz etmek mecburiyetini 

ih hıssedece!ıi kararların tatbikini te· 
O !ninen impuratorln!ıun bütün otori

fı lelerini bundan sonra elinin altında 
bulundurmak hususundaki azmi de 

nit alınan bu tedbirlerde görülmekte
dir 

MatPn gazetesi de diyor ki : 
" Harici siyaset sahasında gö

'Üldüğüne göre, iktidar mevkii ne ge
lenler bila kaydüşart Alman - !tal· 
Y~n teşriki mesaisi taraftarıdır. ,, 

Ekodöpari gazetesi de şöyle di. 
Yor : 

B Giden Başkumandan ile Mareşal 
.1~rnberg, İtalyaya karşı husumetle

tını saklamamakta idiler. Yine ayni 
- Gerisi kinci sahifede -

1 İngilterenin 
kuvveti 

tayyare yapacak 
fabrikalar 

Londra : 8 (Radyo) - lngilter~
nin hava kuvvetleri gün geçtikçe art

maktadır. lngilteredeki ihtiyat pilot· 

!arın adedi sekiz bini bulmuştur. Şu 
hale göre bu kadar da ihtiyat tuy· 

yare var elemektir. 

Tayyareler adedinin plotlar ade 
di ile müsavatı devam edecektir. O
tomobil fabrikaları ameleleri daha 
şimdiden tayyare imalını da öğren
mektedirler. Otomobil fabrikaları 
icabında tayyare fabrikası haline ge 
tirilecek bir şekle sokulmuş bulun
maktadır. 

Şu h~ le göre. lngiltere senede 

20,000 tayyare imal edebiiecektir. 

cephelerinde 
kü çarpışmalarda Franksistler birçok 
mevziler elde etmişlerdir. 

VALİMİZ 

Bay Teyflk Hadi Baysal 

6 Şubat tarihli Kurun ve Son· 
posta gazetelerinin Ankaradan al
dıkları bir habere göre Posta Tel
graf Umum Müdürü Bay Nazif bir 
Valiliğe naklolunacak ve yerine Va

limiz Bay Tevfik Hadi Baysal ge
tirilecektir. Bay Nazifin Adana Va· 
!iliğine tayin edileceği de söylen· 
mektedir. 

TÜRKSÖZÜ: Valimiz Tevfik 
Hadi Baysalın posta telgraf telefon 
umum müdürlüğüne tayini lıakkın· 
daki haber tahminden ibarettir. 
Çünkü: ~alimizin barem derecesi 
biı inci sınıftır. Posla telgraf umum 
müdürlüğü ise ikinci derecedir. 

Bay Tevfık Hadi Baysalın bu 

vazifeye naklen tayini haberi kuv· 

vetle asılsız olsa gerektir. 

Hul'un nutku 

Vaşinğton : 8 (Radyo) - Ame
rika hariciye nazırı Bay Hul "dünya 
daki silah yarışı " ınevzuunda bir 
nutuk söylemiştir. 

Hul, sil~hlaıın tahdidi iç.in ne la 

zım gelirse Amerikanın ferağet gös· 

tereceğini söylemiş ve silahlanma. 

dan doğan iktisadi harbin, beyne!· 

milel faliyetleri sekteye uğrattığını 
ve muhtemel harpler için yapılan 
hazırlıkların bir çok memleketler 

ekonomisini mahvettiğini söylemi~tir. 

lngiltere ordusu gün geçtikçe reka· 

bete girişilemiyecek bir hale yüksel 

mektedir. Bu müthiş silahlanış sullıu 
korumak için kuvvetli olmaktan baş· 
ka bir şey değildir. 

Bir köyümUz, köylüler ve harmanlar 

r~----------< 

Madrid Türk 
elçiliğine teca
vüz meselesi 

Anadolu ajansı haberi 
tekzip ediyor 

Ankara : 8 (Telefonla) 
- Dün gece Bari radyosu, 
Madrlddekl Türk elçllljilne 
Kızılların tecavüz ettıjilnl 
etçiye ve elçlllk erkanına 

hakarette bulundukları hak 
kında bir haber vermişti. 

Bugün Anadolu ajansı bu 
hususu trvzlh ve tekzip et· 
mektedlr. 

Ajansın yaptıijı tahkike· 
a- •""•- u--..ı...ı.t.t.cald Tlll"k 
elçlllğlne böyle bir tecavüz 
yapılmamıştır . Bari rad 
yosunun bu haberi, lapan. 
yol pollslnln Türk elçlllOI · 
ne bir muamele için gırlp 

çıkmış olmasından galattır. 
Elçlllk erkanına böyle bir 
tecavüz yapıldığı külliyen 
asılsızdır. Hüklimet, vazı. 
yeti ayrıca Madrld elçlll-
ğlnden sormuştur. ~ 

Yeni Adana gazetesi 
toplatrldı 

Yeni Adana gazetesinin 
Bari radyosunun hilafı hakikat 
olduğJ halde ve Madridde cere 

yan etlgini bildiren bir havadisi 
(Rusy:ıda Türk elçiliği basıldı) 

şeklince um O mi efkarı . bozacak 
şekilde tahrif ettiginden vila· 
yetin 3mri üzerjne dünkü nus 
haları toplatd ırılmıştır. Bu ha
vadisn esası hakkındaki Ana· 
dolu ıjansı notunu yukarıya al· 
dık. 

Toprak Kanununun 
projesi hazırlıkları 

Memleket içindeki 
bütün araziler 

devlete ait 
ölçülecek 

Ankara: 8 (Hususi Muhabirimizden) - Alakalı makamlar, topraksızlık 
davasını Atatürkün büyük direktiktifleri dahilinde· halledecek olan kanunu 
hazırlayıcı tetkiklere başlamışlardır. 
. He~ şeyd~n önca, bütün memleket içindeki devlete aid araziler tes· 

bıt ~dılecektır. Bu tesbitten sonra, müstahsil her nüfusa ve aileye veril• 
mesı kararlaştınlacak .. olan vahide göre, devletin elindeki toprak mıkta
rının ~aç topraksız ~ustah.sıli yer sahıbi edeceği taayyün etmiş olacak• 
tır. Eg~r'. devlet'.n ~lındekı mıktar kafi gelmezse o zaman, işlenmemekte 
olan buyük arazılerın satın alınması meselesi bahis mevzuu olabilecektir. 

Geçen sene hazırlanmış olan kanun projesi yerine, yeni bir proje 
h~zı~lancaktır. Hazırlanacak projede evvelkine göre daha vazıh ve kat'i 
huk~mler bulunacaktır. ilk tetkikler bittikten ve lüzumlu rakamlarla 
malum~t toolandıktan sonra. bu i~ ivin bir komi8yonun kurulması muh· 
temeldır. 

Hatay halk partisinin ma 
halli hükumetle teması 
Delege, parti 
hakkında 

mümessillerile işler 
temaslarda bulunuyor 

Hatay İşi Üzeıinde Cenevredeki mesai 
Antakya: 8 (Hususi rrth<b : ı·n 'z. 

den)- Rir polisin, elinden kzç<n bir 

1 

genem üzerine silah sıklığ ı nı \e bu
nıı. n üzerine halkın rri"d< helcsi vuku 

\ bulduğunu dün haber vermiştim. 

\ 

Haddizatında ehemmiyetsiz ve ala 
iade olan bu vaka her ned ense izam 
edilmiş ve evvelki akşam şehrimiz me 

salihi Hassa zai:; iti il e parti ıeııel baş-

Çdcurova ve Amerika pa 
md<çuluğu mukayesesi 1 

B~ Klark Çifçi Birliğinde dün 
nühim bir konferans verdi 

Şeh:niz Çifçi Birliği tarafından 
pamuk ütehassısı Bay Klarkın da· 
vet edil~ini ve Çifçi Birliği rnlo· 
nunda t konferans vereceğini yaz
mıştık. 

Bay~lark dün Çitçi Birliği sa
lonunda,<alabal•k bir müstahsil gru· 
bu önüre konferansını vermiştir . 

Müt·assısın pamuk müstahsil
lerile haihali çok istifadeli olmuş. 
tur. 

Mütassıs Klark , Amerikadaki 
pamuk zıati şekillerile , Çukurova
daki park ziraat şekilleri üzerinde 
mukayeıer yapmış ve Çukurova 

ziraat şeklinin iyi ve köiü taraflarını 
teknik surette izahetmiştir . 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

içeride 

Kadınlar cenneti 

* 
Altının istikbali 

* 
Berlinin son hareketi 

Bay_Numan Menemencloğlu 

kanı arasında görüşmeler olmuştur. 

Ayni gece saat 24 de Beyruttan 
şehrimize dönen Delege Roje garo 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Sovyetlerin Bük
reş elçisi kayboldu 

Bükreş : 8 (Radyo) -
Sovyetlerin Bükreş elçisi 
dün esrarengiz bir şekil
de kaybolmuştur. 



Sahife ; 2 

BERLiNiN SON 
HAREKETi 
matbuatındakı çok Dünya 

şayanı dikkat tefsirler 
İNGIL TEREDE ,. , zü ve kuvvetlerinin 

Gazeteler, gunun 
en mühim bir hadisesi 
olarak bu sabah Alman 
kabinesinde ve oı dusun 
da yapılan değişiklerle 
meşgul olmakladır: 

Taymis gazetesi, 

lngilterede 
Fransada 
İtalyada 

Macaristan da 
Y ogoslavyada 

daha ziyade fazlalaş

ması demektir. " 
MACARISTADA 

Budapeşte mahfille· 
rine göre, Alman yük
sek kumanda heyetinde 
ve hükumetinde yapı

nasyonal sosyalistlerin iktidara gel
diklerinden beri Almanya idaresin· 
de yaptıkları [ilk hakiki değişikliği 

şimdi yapmış olduklarını kaydet· 
mt:kle ve şunları yazmaktadırlar; 

Dtinkü kabine diğışikliği netice 
sinde Hitlet in nüfusu görünüşe gö 
re artmıştır. Y c;ıpılan değişikliğin 

sebebi, bir ihtimalle, nazi partisinin 
radikal elemanları ile ordunun ve 
Berlin idarelerinin eski ananderi 
arasında kuvvet muvazenesini tesis 
etmek icm daima tesadüf edilen güç. 
lüklerdir. 

Bu Von Blomberg'in ~vlenmesi 

ordu'nun ona karşı eski memnuni 
yetsizliğini son dereceye götürmüş
tür. Ordu onu "koyu bir nazi ,, ola. 
rak, na zilerde onu ''koyu bir asker,, 
olarak tanımaktadırlar. 

Bazı nazi partisinin ihtirasları 

tahakkuk etmemiş olmakla beraber 
partini'l ordıı üzerindeki kontrolu 

es~slı bir şekilde artmışlır.,, 

Niyuz Kroniki ba~makalesinde 

diyor ki: 
"Bu işde n;ıziler kazandılar Von 

RiLbenlrnp'un tayini ve Almanyada 
nazi tt fevvukunun tersini dolayısiy-
le Avrupada gerginlik artın ı sı ha 
disesinin şümulü ve devamı şu me 
sdeye bağlıdır: Mağrur Reichewelt 
ne zamana kadar buhurekete kat. . 
lanabaktır?,, 
FRANSADA 

Fransız matbuatı, Hitlerin dün 
aldığı tedbitlerden bahsederek, bu 
tedbirlerin büyük bir tarihi ehem
miyeti olduğunu ve gerek siyasi' ge · 
rek askeri ve iktisadi sahalarda bü · 
tün Alman milli kuvv!' tlerinİıı tek· 
sifini tazammun eylediğini yazmak· 
tadır . 

Pöti Parizyen eliyor ki : 

lan değişiklikler Almanyanm Lütün 
siyasi ve askeri kuvvetlerinin dış 

siyaset emrinde lemer küz ettirilmesi 
mahiyetindedir. 

Bütün bu degişikliler müftitle 
rin mutedillere galebe eU:ğini gös· 
terir. Von kibbentrop'un da hari
ciye nezaretine tayini büyük bir e. 
hemmiyeti haizdir. Çün~ Ü antiko 
minist paktini ortaya atan ve onu 
tahakkuk ettiren bizzat kendisidir. ) 

Yarı r~smi Pester Uoyd diyorki 
Von Ribbentrop'un h~riciye ne· 

zaretioe tayini başlrbaşına bir P· 
rogram teşkil eder: Alınanyada 
çok mühim hadiselere hazırlanı. 
yor. 

Muhafaıakar pesti Hirlap da şöy 
le yazıyoı: 

Almanya nasyonal sosyalist 
partisinın bütün metalibatını hari 
ci sahada ileri . süreceği benziyor. 
Binaenaleyh Avusturya meselesi 
nin tekrar bahis mevzuu olması bek 
lenebilir. 

YUGOSLAVVADA 
Politika gazetesi Alman hadi

selerinden bahsederek diyor ki: 
Alman hükumeti ve Alman Hi· ı 

kiimeti ve Alman müseflah kuvvet 
leri şimdiye !radar :·mükemmel bir 
tarzda geçine gelmişlerdir. Dün aiı - \ 
nan tedbırler bütün salahiyetleri 
Hit]erin elinde toplamayı istihdaf ı 
edeo nasyonal sosyalist prensil..ıinia 

tabakkukunden başka bir şey değil · 
dir. 

Hariciye nezaretinde yapılan 

de~işik lik de diğer degişikliklerin 

tabii bir neticesidir. 

Selahaddin Sepici 

Ceyhan Belediye Reisi arkada 
şımız Selahaddin Sepici düıı şehri· 

mize gelmiştir. 
" Bütün "salahiyetl.:r Hitlerin 

elinde toplanmış bulunuyor. Son alı· 
nan tedbirler F ransada yüksek ku
manda heyetinde yapılan ıslahata 
Alınanyanın cevabı mahiyetindedir.,, 

,. 
ITALYADA 

Alman hadiselerinden bahseden 
Pt:polo d,halia diyor ki : 

" Hitler tarafından dün alınan 
tedbirler Alman [siyasetinin bütün 
sahalarda tarsinini istihdaf etmekte
dir . Hitler Göring'i Mareşal tayin 
etmekle iymanlı bir adamın mezi 
yeti erini nıük afa tlandı rmış oluyor . 
Von Ribbentıop.un harici}e nez:\ 
retine tayini hiç te hayret edilecek 
bir hadise değildir, Hitlerin kendisi 
için husuı-,i bir meclis teşkil etmek 
istemiş olma ; ı da gösterir ki Alman· 
ya bundan höyle haıici ,siyasetine 
daha büyük bir ehemmiyet atfede. 
cektir. 

Stampa diyar ki : 
" Yabancı memleketlerde de 

veran etmekte olan şayialar hilafına 
olarak nasyonal sosyalist rejimi şe
fınin et rafında temerküz etmekte- 1 
dir. Şimdi vazifelerini terkede nl~r 
nasıl bu güne kadar şt fe sadakat 
ettilerse onların halefleri de bundan 
böyle ayni tarzda hareket edecek· 
Jerdir . " 

Gazetta del Popolo diyor ki ~ 
" Başkumandanlık da Hit!er din 

de bulunuşu ordu ve parti arasında 
daha çok sıkı bir irtibat temin ede 
cektir. Hükumette yapılan değişik 

tikler Almanyanın milli kuvvetleri · 
oin daha sıkı bir tarzda. temerkü 

A
merikanın Virginya eyale 
tinde yalr.ız kaJınlara mah 
sus bir sanatoryom vardır, 
Orada hir iki hafta yaşı-

y<ın kadınlar hakikaten gençleşiyor· 
lar ve hemeo hemen tanıomıyacak 
halde evleı ine dönuyorlarm1ş, .. Ora· 
daki hayatı tarif eden bir gazeteci 
şurıları anlatıyor : 

Nevyorkun meşhur kadın terzi
hanelerinden birinin müdüıü bayan 
B. hic dinlemeden ardı ardına Lir 
kaç sezon çalıştığı için çok yorgun. 

düşmüştü. Oııuo için iiç haftalık 
bir mezuniyet alarak dinlenmrge 
karar verdi. Mabadı çoktanberi 
ismini işittiği kadınlar cennetine 
gitmekti. Virginya eyaleti dahilinde 
kurulan bu müessese hakkında çok 
şeyler söyleniyordu. Büyük orman
Jarın. arasına kurulmuş olan bu mü 
essese adda mücizeler yaratıyo:muş, 

Kadınlar cennetine girenler genç· 
leşmiş asal..ıı dinlenmiş, teni tazelen· 
mış olarak çıkıyorlar ve adeta ye
ni bir lıcıyata atılıyorlarmış ... Bunun 
hakikaten böyle olması lazımdı, yok 
sa bir günlük cennet hayatı geçir· 
mek bile olsa, insan güude elli do 
lar veriµ orada kalır mı? 

Ben bayan B. yi kadınlar cennt"· 
tine giderb n de, oradan çıkıp gel 
dıkten sonra da gördüm. Yaş'ı 

bir kadın olarak oraya gittiği hal-
de bir kaç hafta sonra nasıl olup 

Tllrksöztl 9 Şubat 1938 

Kadastroda 

Reşadbey mahallesinin 
s· cilleri yapılıyor 

Şehrimizdeki kadastro dairesi . 
nin faaliyetini ötedenberi takip et. 
mekteyiz. Memleket için çok faydalı 
bir iş üzerinde uğraşan bu daire
nin son günlerdeki faaliyeti etrafın 
da aldığımız malumatı aşağıya yazı 
yoıuz: 

Karasoku ve Ulucami mahalle
lerinin kadastrosuna btışlamak için 
lazım olan kayıdlar ikmal edilmek 
üzeredir. Pek yakında ical •eden kati 
muameleye başlanacaktır. Reşat bey 
mahallesinin muamelatı v~ kanuni 
müddeti bitmiş olduğundan yeni 
sicil defterlerine yazılmasına baş 

lanmıştır. Çınarlı ve Tepebağ ma. 
hallelerinin mesahası devam etmek. 
tedir. 

Hazineye ve evkafa aid bulunan 
yerlerin tapu senedleri hazırlanmış
tır. Kurtuluş mahallesinin karışık 

olan ve hatla sahiplerince yerleri 
bilinemeyen on altı parçad-ın iba_ 
ret bulunan arsalar kadastronun in
celemesi neticesi olarak tamamen 
meydana çıkarılmış ve bir günıt ih· 
tilafa ve mahkemeye lüzum kalma 
dan halledilmiştir: Bunların mesaha. 
larına devam edilmektedir. 

Vilayet bütçesindeki 
münakale 

Seyban 937 Vilayet bütçesinde 
yapılmak istenen münakaleleri hu 
susi idaı eler bütçe Komisyonu 
k. .. uuı eunıştır. ıvıunakale 1<aran yük-
sek tasdika arzedilmek üzere Baş· 
vekalete verilmiştir . 

Ziraat kongresi için 
hazırlıklar 

Ônümiizdeki ay Ankarada top 
!anacak olan Ziraat kongresine gön 
derilmek üıere Şehrimiz Ziıaat Oda 
sı ile kongre ile alakadar müesse
seler müşterek bir rapor hamlıya 
caklardır. 

haı~~rO~rü 
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Umumi Meclis 
dün toplandı 

Belediye sömikok 1 004 senesindeyiz 
fiatma narh koydu 1 

Vilayet Umumi Meclisi dün öğ
leden sonra saat 14,30 da Vilayet 
salonunda toplanmış ve ruzna. 
met.eki meseleleri müzakere ed ~rek 
encümenlere havale etmiştir . 

Bu toplantıda esa~lı iş l e r üzerin 
d~ bir karar alınmamıştır. Sa nıldığına 
göre, Umumi Meclisin önümüzdeki 
içtimaında Vilayetin mühim işleri 

üzermde kararlar veı ilecek tir. 

Bayramda yapı
lacak futbol 

maçları 
---

Önümüzdeki Kurban Bayramı
nın birinci ve üçüncü güaleri Ada. 
na fdmanyurdu ile 1 orosspor ara 
sında iki maç yapılacaktır. Lik maç 
!arının çok yaklaşması yapılacak bu 
maçlara büyük bir ehemmiyet ver
dirmektedir, tÇünkü bu maçlarda 
galip gelecek takım bu sene böl· 
ge şampiyonluğu neticesi hakkında 
bir fikir vermiş olacaktır. Bilnassa 
Adana İdmanyurdunun Ankarada 
yapılan Türkiye birincilik müsaba 
kalcrından sonra takımda genç ele
manlara geniş nisbette yer vermesi 
buna mukabil T orossporun eski kad. 
rosunu muhafaza etmesi bir ç0k 
tahminlere yol açmaktadır. Her iki 
kulübümüze de muvaffakiyetler di 
!eriz. 

Müı uı u La.mana 
v ugrayan vergiler 

ı 

Belediye Somikok kömürü fiat· 
larını tetkik etmiş ve fabrika fiatile 
nakliye ve tüccarların karları da na. 
zarı itibara alınarak somikok kömü 
rünün tonuna toptan otuz lira narh 
koymuştur. 

KÜLTÜRDE 

Fakir çocuklara yardım 

İlk okullardaki yoksul çocukların 
iaşeleri için kazalarda himaye He· 
yetleri kurulduğunu yazmıştık . Bu 
Hirr.aye Heyetlerinin köy okullarına 
da teşmil edilmesi düşünülmektedir. 

Kitaplardaki ıshlahlar 
Lise ve Orta okul ders kitapla

rındaki değişmeleri tesbit etmek 
üzere Bakanlıkta toplanan Komis· 
yon , çalışm alarını tamamlamıştır . 
Bilhassa önümüzdeki ders yılı ba
şından itibaren Riyaziye, Fizik gibi 
Bioloji gibi derslerden Arapça olan 
ıstılahları yeni terimlere çevirilmiş

tir . 

Ecnebi okullar talimatı 
Ecnebi okulları için bir müşte

rek talimatname yapılmakta oldu . 
ğunu yazmıştık . Bu talimatname 
Kültür Bakanlığı talim ve terbiye 
Heyetinden çıkmıştır. Yakınd'l ala
kadarlara bildirilerek tatbikata ge
çilecektir . 

Hamamlarını pis 
tutanlar cezalandı 

Hamamlarını pis tuttukları görül 
düğünden Irmak, Mest. n, Çarşı ve 
Yeni Hamam ·sahipleri belediyece 
yirmi beş ..:r lira para cezasile teczi· 
ye edilmişlerdir. 

2656 numaralı kanuna göre, 932 1 

yılına kadar olan vergiler ve resim· ı ~ -~'- ~ 
ferden mürur zam•na uğrayanların ·~19_! ·~~ ~ 
kaydinin terkini için yrni bir k anU'l ~-L _I_ 
çıkmıştır. Bu kanuna nazaran mü- j , - ..... 
ruru zamandan istifade edenlerin e Şubat 938 

vergi ve resım borçları hiç bir sorgu J 

ve merasime hacet kalmadan ait ol· ı' 
duğu daireler tarafından doğrudan 
doğruya terkin edilecektir. 

Gök yüzü tamamen kapalı , ve 
yağmurlu. Ha va hafif rüzgarlı . f n 
çok sıcak 16 santigrat derece. 

1 

1 
1 

Bugün 1938 seoesindeyiz . fa~ 
kat hindulara nazaran bugünkü ta· 
ribini şu nkamla ifade etmek lazı[ll 
gelir : 

155,521,972,849,004 
Hinduların takvimi dünyanın eıı 

eski takvimidir ve Brahma'nın ilahi 
başla} ı~mdan başlar.Bunların zamııll 

ölçüsü biıim gibi " sene " değildir 
" Kalpa ., dır. Brahmanın hayatındıı 
bir g Ü n demek olan K a 1 p 8 

4,320,000,000 senedir . 
Brahma, her birinde 365 kalpa 

bulunan 100 sene yaşıyacaktır . .:;.ıı 

halde onun hayatını tamamlayabıl· 
mesi için daha 2,158,027,150,998 
sene geçmesı lazımdır. 

Yahudilerin tarihi de dünyanırı 

yar<Jdılışından başlar. İsrail 0ğul1a 11 

nm itikadına göre de :dünya m: tad·ı 
dan 3760 sene önce yaratılmıştır! 

. ~ ./ 

Dairelerde tayinler 

Osmaniye kazası seyyar sıhhat 
memuru Abdullah Çalapverdi naııı· 
zetlik müddetini bitirdiğinden me' 
mur sımfına geçirilmiştir. 

*** 
Merkezi Adan' o!mak üzere 

Seyhan, Gaziantep, içe!, Maraş sıh· 
hat ve içtimai muavenet müfettişli· 
ğine doktor Fuad Şahinler tayin 
edilmiştir. 

*** 
Karaisalı kazası maliye tahsilat 

katipliğine Adana lisesi son sınıfın· 
dan Hüseyin Metin namzed olarak 
tayin edilmiştir. 

*** 
Ceyhan kazası belediye ebesı 

Fatma Biyenç flgaz kazası belediye 
ebeligine ve yerine de fnebolu h?S· 
tah:rnesi hemşiresi Merzuka Tun3 
tayin edilmiştir. 

,..-- .., 
DUnUn dtni bayramları, 

bugUnUn Mim mesetelerıne 
yardım için uygun bir ta
vassuttur. Hava Kurumuna 
yardım ediniz • 

______________________ ___.. 

Ceyhanda 

Kadınlar cenneti 
----------, Taklid altınlarla iş görel1 

bir adam yakaland! baldan ibarettir. GGndr, o da zorla 
••••••ı•mn••tHllkAye glb1•1 R aıt ••mmım••' •• 

ta genç bir kadın olc.rak gddiğini 
bu güne kadar kavı ıyamadm. Bu 
rada o müesssese için rek im yap· 
tığımı zannetmeyiniz. Mües~senin 
ismini bile bilmiyorum. Bir edayide 
bu kadar muvaffak ol..ınmgunu 

hiç gö ~mediğim için hayretmi iz 
bardan başka bir şey yapmyorum 
Bu muvoffakiyet bir te.:iavi değil 
insana adeta bir şıka gibi :eliyor. 
Kadınlar c ·ırne tin le hiç bir mahnı. 
mi yet, hic Lir işkence, l unu la be 

raber hiç bir er kek de yoktr. 
O Ct> nnete erkekler kabl edil · 

mi yor. aceba geoçleşınenir sırrı 

bunda mı? Bu hususta bir )z söy
lemeğe kendimi selabıyattar~örmı 
yorum. her halde gayet mıüazam 
bir hayat sürülüyor. 

Kadınlar cennetine ya olmabil 
v..:.1 .ı otobüsle gidiliyor. Çı1nli cen· 
ı.e t insanların oturdukları yılerden 

1 

beş saat uz:ıktadır. Uzaklan ,ki bir 
Fransız .şatosunu andıran sc:ator· 
yom çam ormanları arasıJadır. 
Bl?yan B. nin anlattıklarına ~kıla -

cakoluı sa o•ada yaşanan ha~t öy· 
le muntaz:ı m ve öyle istiı a lt ve· 
rıcidit ki. bir insan bir send cen · 

nette yaşasa evine mutlaka;ocuk 

arabasile götürülmek lazım gelir. 
Bavaıı B. diyorki: 

(OJada baş: cenuba, ayaklar şi. 
male ·gelmek surt> ti! P. hamaklarda 
yatılıyor. Yatak oJasınm kapısı a · 
açık duruyor , balkondan yakında· 
ki göle doğru doyulmaz Lir manza
uzanıp gidiyor, Kuştligü yorgan 
o kadar hafif ki üzerinizden uçup 
gideceğini 'zannediyorsunuz. 'abii 
çam ve göl koku!-ıile karı şık ıtrıyat· 

I;\ dolu ohn hava 'ta fevkalade bir 

uyku çekiyorsunuz. Yedide mutlaka 
yataktan kalkmak lazım. Ondan ııon 
ra bir hasta bakıcı kadın geliyor. 
onun üzer inde, .• asta bakıçının talima 
tı: aJtınJa, yirmi dakika beden ha· 
reketleri yapıyorsunm, Uzuvların 

hareket , gf' tirilm ~sini müteıkib çevik 
bir halde banyoya giriyorsunuz. 

Mermer havuzdan iraret olan 
banyoııun SU) u hiç sıcak degildir. 
Banyo !. ll )' una demir hindi usaresi 
ve ötlar krrıştırıl dığı için yaz orta· 
smda duyulan tarla kokuları gibi 
rayihalar intişar ediyor. 

Banyodun sonra beş dakika
lık Lir masaja tabi lııtu luyorsunuz. 
Masaiı müteakip on dakika istirahat 
rJİ) or ve sonra kahvaltı ediliyor. 
Kalıveltı meyve, buğday ekmegi ve 

bir sığaraya müsaade olunuyor. Kah Ceyhan : [ Hususi ] Camus ağılı 
valtıdan sonra uzun müdden istira köyünde Hasan Oğlu Aziz isminde 
hat ediliyor. Yalnız pijamanızı giye bir adamda 42 adet altın ve bir de 
rek o r m a n d a uzun bir ge· beşi bir yerde yakalannııştır . 
zinti yapıyorsunuz, Virgir.yanın ıklı- Bu altınlar taklittir. Gamus ağılı 
mı b u n a müsaittir. Ôgle yeme- kö) Ü Muhtarı Mehmed altınlarlll 
ginden evvel gölde yüziiyorsuouz. birlıkte ele geçirdiği Azizi kaçır· 
Gölden çıktıktan rnnra kısa bir mışlır. Zabıta tahkika t yı>pmakt9· 

müddet koşuyorsunuz, nihayet hep dır Bu altınların Su ı iyeden getiril' 
sebzeden ibaret olan öğle yemeğıni diği ve köylerde satıldığı anlaşıl· 
yıyorsunuz. mıştır. 

Yemekten sonra tı}ku yok, Bü- Firari Aziz;n bu altmlan sürmek 
tün kadınlar bir gezinti yapmak için Kadirli Kaza sının Pınarlı kÖ· 
ıçın toplanıyoılar. Bir otomolıile yünd~n Yakup oğlu Bekir ile tt>ştİ 

dört beş tane yedek aral:>a takılıyor' ...... k~Aı ,..m~e~s-ai,__et .. t ..... iğ,...i_a_o"!!'!la~ş-ıl_n_u_şt_ır_. __ ._. 
bunların içine kolluklar yerleştirili· 

yor, kafile ahesle a h e s t e yol· 

almaya başlıyor. Bu gezinti esnasın 

da briç ve domino oyniyabilirsiniz, 

Gezintiden sonra serbes bırakılı 
yorsunuz. Ortalık kararınca yüzler· 

ce, vücutlara, ellere bir takım ilaç
larla masaj yapılıyor. Yine sebzeden 

ibaret olan içkisiz akaş:ım yemegi 
yeniyor. şonra ormanda dol aşılı· 

yor. Tam onda yatılıyor. tedavi 
bittikten sonra insan büsbütün de
gişiyor 20 } aş gençleşiyor. , Ka · 
dınlar eennetinden çıkan bir kadınla 
ilk defa gezmeğe çıkan bir erk('ge 
adeta gıpta etmek lazımdır. 

Almanyada hazır1 

lanan hükumet 
darbesi 

Birinci sahifeden artan -

gazeteye göre gözden diişen gene 
rallar arasında Sovyetler Birliğindell 
hiç bir zaman ümidlerini kesmeıniŞ 
olanlar ve ergeç Rapallo işbirliğ-iııi11 

takrar başlıyacağına immın<ıkta ısrar 
ed.:nler de bulunmaktadır. 

Bcrlin : . 8 (R:!dyo) - Mareşal 
Gôring, beş yıllık planın tatbiki içit1 

derhal kabineye bir teklifte bulurı1 

muştur. 

Göring ayni zamanda Almanya· 
nın bahri kadrosunun tevsiini de is· 

tcmiştir, 
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........................... 
j ilim dünyasında i 
* araştırmalar ALTIN 
• ............ .: ~- .. 

İnsanlara hem saadet hem felaket 
hazırlayan bir maden ' • 

Altının meçhul istikbali 
Şimali Çinde Japonlar 

teşkilat kuruyor 
Modern dünyanın en çok istinat: 

ettiği kuvvet, altındır. Binaları beton-\ 
dan yapılmış bankaların zırhlı kasa 
lan içinde saklanan altınlar, Hükü
rnetlerin, adına banknot denilen ka 
ğıtlar üzerine attıkları imzaların ke. 
fılit.lir. Bütün dünyada korkunç bir 
niifuza sahip olan altın, milletlere 

1 
saadet getirdiği gibi, insanları boğaz 

1 
laşmıya da sevkediyor. On altıncı ı 
asırda unutulmuş, fakir bir devlet 
olan ispanya Perudalci madenlerinde 
altın ihraç edilmesi sayesinde kuv
vetlendi. Bir kıç yüz sene içinde 
dünyanın müteı ak ki ve zengin dev
letleri arasına girdi ... Avruprnın mu 
kadderatı üzerinde büyük tesirl~r / 
yapmak istidadında olan ispanya ıh- ı 
tilali bu sarı maden yüzünden çık
mıştır. Siberyadaki altın madenlerin
den istih ka ı ıştıımak üzeredir. Çün· 
kü, bu madenler &ayesindedir,ki Sov 
yetler, cihan pazar !arına rekabet et. 
rneğe başladılar. 

nip yıkanır, tartılıp külçe haline ko 
nularak dünya pazarlarına satılığa 

çıkarılır. 

Dünya yüzünde mevcut altın mık 
tarı 400 milyar tahmin olunuyor. 

Tokyo makamatı Fransa, İngiltere 
ı ve i\merikanın her sualini cevap

sız bırakmağa karar verdi 

Tabiat, altını insana dane halin . 
de bahşediyor. Toprak ve kum için
de bulunan altın danecikleri, fazla 
rnikdarda su içinde yıkanarak mey
dana çıkarılıyor. Bir tarafa ayrılarak 
İşleniyor. Altın ağır olduğu için top 
rak yahut kumdan kolaylıkla 'lyrıla· 
rak sularla dolu büyük kazanların 
dibine toplanıyor. Son sistem yapı 
lan tesisatta altını kum, yahut toprak 
tan ayırmak için, yüz metre uzunlu. 
ğunda ağaçtan fıçılar içinde modern 
taksimat yapılmıştır. 

Bu taksimattan bir kısmında su 
diğerinde toprak yahut kum ayrılı
yor ve altınlar çok kolaylıkla bir ye· 
re toplanabiliyor. 

Kaliforniyadaki altın madenleri 
dağ silsileleri halinde uzayıp !gider. 
Maden mühendisleri kazmakla bite
c~ğini zannetmedikleri için çok kuv
vetli Pompalarını toprak üzeıine sık 
ınak suretile bu işi daha kolay yap 
rnak yolunu bulmuşlardır. 

Toprak yığınları suyun ta !yiki 
altında çamur haline gelerek ve al
tın danecik feri ile birlikte ağaçtan 
kanallar vasıtasile temizleme atelye
lerine doğru akar: Bu ameliye ile, 
toprağı nakil keyfiyeti dP kolaylaş 
rnış olur. Çamurlar atı·lyelerde elden 
geçiyor ve altın danecikleri temizle 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Büyük Gala Müsameresi olarak 

Pierre Richard Vilm ve 
VERA COREN 

Tarafından calibi dikkat bir tarz· 
da temsil t dilen ve Çarlık Rusya· 
nın bütün sefahat alemlerini 
ihtiraslarını, Balalaykalarını ve 
koıkunç idaresini tasvir eden 
Nüthiş Heyecanlı, Hissi, ve Feci 

Sahnelerle dolu 

( Çarın Yaveri ) 
fevkalade film ile 

Jeak Hold 
ın en .. 1 

guze macera ve kahraman-

Altınlar satılağa çıkarılmazdan 
evvel başka maddelerle karıştırılıyor. 
Bakırla karıştırılırsa, sarı, gümüş ve 
bakırla karışırsa beyaz bir hale ge
liyor. Nikel ve platin bu suretle ya
pılır. 

Altın en büyük müşterileri diş 

doktorlardır. Amerikadaki İnsanların 
ekserisinin dişleri altındandır. Kris
tal sanayi altından ıstifade eder. Kim 
ya endüstrisi de altından faydalrnır. 

Acaba dünyayı birbirine katan 
bu kıymetli maden istikbalde ucuz
lıyarak kıymetten düşecek ve insan
ların başına bir f~laket olmaktan çr 
kacak mıdır? 

Alimler, bu Jerde bir çare arı · 
yor. Okyanosların bitmez, tükenmez 
sularında altın daneciklcri vardır. Son 
ilmi araştırmalarda bir metre mika
bı suda 50 milligram altın bulunmuş· 
tur. Okyanosun sularındaki bu altın. 
lan daha ekonomik bir şekilde istih· 
saf edebilecek bir alim meydana çı. 
kacak olur<a, beşeriyet, bu ebedi I 
düşmandan kurtulacaktır. 

insanların, milletlerin, devletlerin 
iştihasını kabartan al ın madenleri 
yüzünden şimdiye kadar vukubulan 
harplerde akıtılan insan kanına acı 

nacaktır. 

Çuku.ova ve Ame
rika pamukçuluğu 

- Birinci sahifeden artan-

Mütehassıs Çukurovadaki pamuk 
ziraat şeklinin umumiyet itibarile iyi 
olduğunu görmektedir. Profesör Ame· ı 
rikanın Arizeına bölgesindeki pamuk 
ziraatinin sulama ile yapıldıj!'ını ve 1 

buı alarda beher donümden elli kilo 
pamuk alındıjtını ve maliyet lialının 

28 kuruşu bulduğunu da bildirmişt'r. 
Mutehassıs Çukurovadaki Nadas 

işleri ile. Amerika daki Nadas ame
liyesi üzerinde de mukayeseler yap
mıştır. 

Miitehassısın hu konferansı çok 
istifadeli olmuşlur . 

Tokyo : 8 (Radyo) - Japon ha
riciye nezareti namına söz söylemeğe 
selahiyettar bir zat, Japonyanın halı
hanrd11 kırk üç bin tonluk zırhlılar 
inşası maksadile planlar hazırladığını 
söylemiştir. 

İngilterenin Tokyo sefiri, Japon 
hariciye nazırı muavini ile Çin güm· 
rükleri meselesi hakkında uzun uza· 
dıye müzakere ve münakaşelerde bu
lunmuştur." 

Tokyo : 8 (Radyo) -Şimalı Çin·! 
de bir Japon bankası kurulacaktır. 
Bu yoldaki proje maliye vekaleti ta· 
rafından hazırlanmaktadır. 

Tokyo : 8 (Radyo) - Domey a-

Bir sovyet 
balonu düştü 

Kutub yolcularının vazi
yeti çok fena 

Moskova : 8 (Radyo) - Sov· 
yetlerin 1. Eks balonu bu gün şimal 
dağlarında düşmüştür .. Sanıldığına 
göre, balon bir dağın tepesine çarp. 
mıştır. Tahkikat devam ediyor. Ba
lonı.n 19 (mürettebatından on üçü 
ölmüş, üç kişi ağır yaralanmıştır. 

Diğer üç kişi de tamamile sıhhatta
dır . 

Bu balon, Kutüb seyyahlarma 
yardım için Kutüb seferine hazırlık 
tecrübeleri yapmakta idi. 

Moskova : S (Radyo) - Ku· 
tübden alınan telsizlere göre, seyyar 
buz kitlesinin üzerinde ~bulunan a· 
!imlerin vaziyeti henüz korkuludur. 
Bunlar salim bir yere rıakl içirı ça
lışmaktadırlar. 

Avusturya - Macaristan 
Çekoslovak dostluğu 

Varşova : 8 (Radyo) - Avus· 
turya ,., Macaristan - Çekoslovak 
ya arasında siyasi ve iktis<di bir 
pakt akdi fikıi, Avustuıya gençlık 
te~ki la tının gazel< si tarafından şid

detle trnkid edilmektedir. 
1 ı Gazete, Avusturya, bütün ıııa. 
• Bu gece nöbetçi eczane nasile bir Alman siyaseti lokibini 
1 

i Yenipostane civarında tralıhüJ etmiştir. Hat VP hareketin 
1 ı bu anlaşma ile nasıl telıf erlileceğini Fuat eczanesidir 
7------~----·--- kendisinden soraıız, diyor. 

Alsaray sınema· 

sın da 

Bu akşam 8,30 da 
iki büyük filmle güzel bir 

progra n sunuyor. 

l 
Kaçakçılar adası 

Oynayan 

Jak Hold 
Fevkalade nefis heyecanlı bir 

Suad Dav az D. lbosla 
bir mülakat yaptı 

1
. P"ris : 8 (Radyo) Türkiyenin 
, Paris Elçisi Bay Suad Davaz, Fraıı · 
1 sa Hariciye Nazırı Delbosla bugün 

bir mülakat yapmıştır, 
Bunu müteakip, Delbos Yugos. 

lav elçisini kabul etmiştir. 

r TEŞEKKÜR 
Türk Sözü gazetesi 

Müdürlüğüne : 

jansı bildiriyor : Bay Hirota gazete
cilere beyanatta bulunarak Amerika
ya maddi manevi her dürlü tazminat
tan Japonyanın kaçmıyacağını söyle
miştir. 

Şanğhay : 8 (Radyo) - Bir İngi
liz seyyah kafilesi dün, Japonlar ta- \ 
rafından bir çok yerlerin nasıl bom- 1 
bardman edildiğini müşahade etmiştir 

Şanğhay : 8o(Radyo) - Japon 
harekatı çok tnvsadı. Gerek yağmur
lar ve gerekse köprülerin tahrip edil· 
miş bulunması harekatı sekteye uğ· 
ratmıştır. Bu fırsattan istifade eden 
Çin kuvvetleri bir çok mevzii muvaf
fakiyetlekazanmışlard.r. 

Aras İstanbulda 
lstan' ul : 8 (Telrfonla) - Ha 

riciy,. Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah Semplon ekspresile Ce
navreden şehrimize dönmüştür. Ha. 
riciye Vekilimiz garda lstanbul Va 
!isi, Riyaseti Cümhur Yaveri ve 
saylavlar tarafından karşılanmıştır. 

Aras doğruca Perapalasa gitmiş. 

tir , ı 
------"'=""'.--~ = 

Hatay halk partisi
nin mahalli hüku

metle teması 
- Biı inci sahifeden artan -

da vaka ile alakadar olarak gece ya
rısından sonra saat 2 d ~ Parti genel 
başkanını genel sekreteri ve faal he
yetten Bay Abdullah Mursalı Dele
gasyona davet etmişsede. Başkan 

sekreter : uykuda olduklarından bu 
davete icabet edememişlerdir. Yalnız 
Bay Abdullah Mursal Delegasyona 
giderek delege ile görüşmüş. Saat 
onda tekrar görüşmek üı.ere ayrıl
mışlır. 

Dün saııt onda Delegasyona giden 
genel başlan genel sekreter, Abdu'la 
Mursal ile delege arasında hem vaka 
ve hemde muhtelif memleket masaili 
üzerinde iki buçJk saat süren bir gö
rüşme olmuştur. 

Delegı• M. Roje Garo evvelki ak· 
şam saat 24 de Beyruttan şı·hrimize 
dönmüştür. 

Delege Beyruttan Hu Koıniserlik
le Sancak vaziyeti hakkındı göriiş
miiş ve oradan Şama giderek Suriye 
bşvekili ilede temasla bulunmuşlardır. 
(Elkabes) gazetesinin yazdığına göre 
Delegenin Cemil mürdüm ile görüşme 
si esnasında Şam Delegesi Lazikıye 
muha fızı lh,an Cabiri ve sancak ma· 
liyemiidürü umumisi Hasan Cabbare 
de başvekilin yanında hazır bulunmuş 

lar ve hep birden muhtelif Sancak 
mesaili ile intihabat işleri üzerinde 
konuşmuşlardır. 

lık ve fedakarlık sahnelr •ile 
süslenmiş 

l isirn;~;~!~!~i ta~:a:yor. 
[ Bu akşam her halde TAN Si· 

nemasına gıdin bu emsalsiz iki fil
mi birden görün. 

film. 

2 

Saray entrikaları 

Kaybıyla üzüntü duyduğumuz 

kıymetli arkadaşımız lclal Akmanın 
cenaze merasimine gdmek sureti!~ 
acılarımıza iştirak eden büyükleri. 
mizle talebe arkadaşlarımıza teşek· 
kürlerimizin bildirilmesini gazetc
nızın tavassutunu saygılarımızla 
llileriz 

Antakya 8 (Hususi) Hariciye Ve
kaleti umumi katibi Numan Rifat 
Menemencioğludun Hatay intihap 
nizamnamesinde yapılacak degişiklık 
ler için toplanacak:komisyona ış•irak 
etmek üzere şub3t sonlarında cenev
reye hareket edeceği haber verilmek 
tedir, 

Hataylı bir heyetin de ayni iş 
için Cenevreye gidecegi ihtimallerin
den bahsedilmektedir. 

F>t.K YAKINDA : 

Şeyh ahmet 
'tüı-kçe SözlU ve şarkılı 

..._ 8916 

ı, 

1 Bu giizel Alman operetini her- ! 
ı kesin görmesi için iki gün daha 1 

göstereceğiz. 1 

Çarşamba 1 

1 Tenzilatlı matine 8925 i 
Kız Lisesi son sııııf 

talebeleri 
8927 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Sıhife ı 3 

·Asri sine a 
9-Şubat-938 çarşamba günü akşamı 8,30 

suvareden itibaren 

Tanınmış ve çok sevimli iki ünlü büyük Yıldızın şaheser temsilleri 

Birigit Helm Jan Murat 

f Voronzofların Esrarll - -
Aşk-ihtişam-ihtiras içinde geçen hakiki sahneler - doyulmaz 

güzellikler - Müzik 

AYRICA: 

l._D_e_Ii_Ie_r __ He_ki_m_i--=I 
Kahkabalarla güleceğiniz şık mevzulu komedi. 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır 

Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matine 
Umumi rağbet ve alakayı celberlen 

KRONŞTAD BAHRiYELiLERi 

Ya ölü - Ya diri (Kenmaynard) 
ZENGiN VE MUHTEŞEM BAYRAM PROGRAMIMIZI BEKLEYiNiZ 

Telefon No: 250 ASRI 8926 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Ç) Vilayet dahilinde emniyet ve asayişi temin etmek, 
D) Kaza jandarma komutanlarının mülki, adli ve askeri ödevlerini 

doğru ve tamam yapmalaı ını temin etmek, 
E) Vilay~t içinde jandarmaya düşen bütün ödev ve muamelatın yo

lunda zamanında yapılıp yapılmadığını teftiş, hata ve noksanların sebep
lerini izale etmek, icabında tahkikat yapmaktır. 

Madde 69 - Vilayet jandarma komutanının askeri amiri jandama 
mıntaka komutanı olup jandarmanın dahili hizmetleri. disiplini, zat işleri, 
idare ve ikmal hususlarınaa yalnız bu makamla muhabere eder. 

Madde 70 - Hesap işleri keza jandarma komutanlarile jandarma 
mıntaka ~ omutanfarı arasında doğrudan doğruya cereyan eder. Vilayet 
jandarma komutanları ise emrindeki birliklerin bu işleri zamanında ve 
doğru olarak yapmalarını kontrol ve temin ederler. 

Madde 71 - Vilayetlerdeki jandarma kuvvetleri Devlet kanun ve ni
zamlarının tenfizi, ve emniyet ve asayişin temin ve muhafazası vazifelerin
den dolayı valinin emri altındadırlar. 

Vilayet jandarma komutanları hu ödev!eı in ifasından valiye karşı mes
uldurlar. 

Madde 72 - Vilayet j•ndarına komutanları; her sene vilayet dahi
linde emriyet ve asayiş durumu ile jandarmaya verilen muhtelif hizmet 
lerin yapı'ması ve vilayet jandarmasının terakkiyatı, teşkilat ve t~rtibatta 
yapılması lüzumlu görülen değişiklik vesaire hakkında bilcümle malumat 
ve matbaaları havi olmak üzere umumi bir rapor bazırlıyarak valiye 

ve bir suretini de jandarma mıntaka komutanına verirler. 
Bu raporları, fikir ve mütalealaıının ilavesile, valiler Dahiliye Veka

letine, jandarma mıntaka komutanları da Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderirler. 

Madde 73 - Vilayet jandarma komutanlarının dahili hizmet ve ödev 
ferinin ne suretle ifa edileceği Jandarma genel komutRnlığınca bir tali 
matla tesbit edilir: 

KISIM 
5 

Ka=a ]aııdurıııa Komurarıları 

Madde 7 4 - Kaza jandarma komutanları kaza dahilındeki takım 
ve karakollardan müteşekkil birliğin mes'ul amiri ve komutanıdır. 

( Sonu Var ) 8303 



--- - --

5alıile : 4 

BAYRA'.DA 

Seyrine doyamıyacağınız iki muazzam film 

Alsaray - Asri 
Her iki sinemada birden 

1 - Kadınların en çok beğendikleri dünyanın en ğüzel erkrği 

( ROBERT TAYLOR) 

Eı kt kleı in pcresliş ettikleri l eyaz perdenin biricik sehhar Yıldızı 
( GRETA GARBO) nun şaheserler şaheseri temsilleri. ALEKSANDR 
DôMAFISIN ölmez eseri 

(LA DAM O KAMELYA) 
2 - Holıvudun en güzel vucutlu yıldızı Türkçe sesli ve sözlü 

( DOROTY LAMUR ) un emsalsız Temsili 

Dişi Tarzan 
DiŞi TARZAN, Baş döndürüc.ü bir sergüzeşt Filmi d• ğil film sena 

yiinin ~-ir zafer abidesidir. 
DiŞi TARZAN, Aşk . Heyecrn . insan ve ta~iat güz~lliklerinin en 

tabiilerini toplamış bir şaheserdir. 

DiŞi TARZAN; ln~anların ve insanlığın binlerce Vahşi arasında ge. 

çirdikleri en heyecanlı sefahalı gösteren en canlı bir vesika ve seyrine 
kanılmaz bir mevzudur. 

DiŞi T ARZAN, Şimdiye kadar seyrettiğiniz ve edeceğiniz Türkçe 
sesli ve sözlü fılimlerin en güzelidir. 

Bayram günleri ve gecelerinde vaktinizi hoş ge

çirmek için bu şaheserleri muhakkak görünüz 

8919 

Yiizlerce Meraklı Tarafından sabırsızlıkla beklenen ve ne zaman 
gösterileceği ddalarca sorulan Musukisi Lütün ruhları dolduracak 

Ve şarkıları herkes tarafından söylenecek olan ve Bayramda 

( Tan Sinemasında ) 
GÖRECEGINiZ 

Ram on 
Novarro 

Nın Emsalsız Ve 

Muhteşem Temsili 

(ŞEYH 
AHMED) 

" TIJRK{f 
. SörLu 

"~ 
\\ $ARKILI. 

SEYl-I ~ 
\.liME T J:~ 
~ ~!;, ~~ .,\\ 
~'.,~-1-?~ 

Türkçe sözlü ve şarkılı harkulade Film s~nenin 
en büyük ve rakipsiz şahaseridir 

Gösterildiği her yeı de önüne rakip diye çıkarılan fılmleri matedüp bı· 
rdkan ve tevkalade güzel, heyecaıılı mevzuu ile ve Vedi~ Rıza, Mustafa 
Çağlar, Hasan Tahsin ve daha bir çok Türk Artisleri tarafından söylenen 
Şarkı, Gazel ve nefis musiki parçalariyle süslü bulunan bu ÇÖL ihtiras 
Aşk ve Güzellik Dolu Büyük Şark Filmi•1i Bütün ADANA Sabırsızlıkla 
bc:klemektedir. 

Pek az Bir zaman kaldı hazırlanınız 
8887 

-----------------------------------------------------

Sömikok ve. Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 103 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

( Türkıözü ) 

Ceyhan Bf'lediyesinden 
Açık artırma sure tile arsa 

Parsel 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Miktar 
M2 
388 

380 

394 

375 

376 

377 

2290 

Muhammen 
Fi kıymet 

K. Lira K. Cinsi 
60 232 80 Müfrez arsa 

50 190 00 
" 

55 216 70 .. 

•o 225 oo " 

50 188 00 " 

55 207 35 
" 

1259 85 YEK ÜN 

• 
• 

satış ilanı : 

Mahallesi Semti 
Konak oğlu Eski buğ. 

ray pazarı 

" " 

" .. 

" .. 

" " 

.. " 

HUDUTLARI 
Doğusu, 4 No. arsa, batısı muh. 

des umumi yol, kuzeyi umumi yol , 
giineyi 2 l\1o. ars•. 

Doğusu, 5 No. ı;rsa, b~lısı rnuh. 
<les umuıı o i )Ol , kı zeyi 1 l\o. arsa , 
giineyi 3 No. arsa. 

Doğusu 6 No. arsa, batısı mulr 
drs umumi yol, kuzeyi 2 No. arsa , 
güntyi mesdut tekye ve Ali Gide. 

Doğusu muhtes umumi yol, ba· 
tısı 1 No. arsa, kuzeyi umumi yol , 
güneyi 5 No. arsa. 

Doğusu muhdes umumi yol, ba
tısı 2 No. arsa, kuzeyi 4 No. arsa, 
güneyi 6 No arsa . 

Doğusu ll'Uhdrs umumi yol,ba. 
tısı 3 No. arsa, kuzeyi 5 No. arsa 
güneyi Ali Gide , ve Kayserili Sarı 
Mehmet. 

9 Şubat 1938 

• 

\ 

Adana kasaplar 

yeti reisliğinden: 

cemı-

Kurbanbayramının ikinci ve ü· 
çüncü güııleri dükkanlarımızın bay
ı am münasebetile kapalı olduğunu 

muhterem gazetenizle ilan edilme· 
sini saygılarımla dilerim. 2-2 

8924 

Seyhan tapu müdürlü -

ğünden: 

ihale 10-2-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de başlıyacaktır. Parseller ayrı ayrı artırmaya 
konmuştur. Vuku bulacak ilan ve ilmühaber, ferağ,dellaliye ve benzeri sair resim ve masraflar kamilen müş. 
!eriye aittir. 

AJananın Tekke kurlıu mahalle
sia<le kain doğusu Azime ve Meh· 
met lıatısı Cemile poyrazı yol kıb· 

lesi sahibi senet veresesi ile mah · 
dut yulcarıdı bir aşagıda bir odayı 
şamil bir kııa hanenin senetsiz ola· 
rak N.sır kızı Lütfiyenin iken 935 
senesinde ölme;ile kızı Cemile ve 
oğlu Yusufa intikal eylediğindt n 
bah•.ile tesçili istenilmesi üzerine 
mahallen 22-2-938 tarihine mü· 
sadif salı giinü keşif ve tahkikat 
icra el mek üzere memur gelecektir. 
Bu tesçil muamelesi hakkında Lıir 

hak ve iddiası olanların yedltrin 
deki evrakı müsbitelerile birlikte 
Tapu müdüriyetine ve mahallinde 
bulunarak keşfi yapacak olan me 
mura iddialarını bildirmeleri ilan 
olunur. 8927 

Arsa bedeli prşindir, 
isteklilerin •/o 7,5 ilk teminat parası ile müracaat eylemesi ve tafsilat almak isteyenlerin belediye hesap iş. 

!erine müracaat eylemesi lazımdır . 8906 2-4- 6-9 

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

• 
? Nasıl mı 

KAYADELE 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku Kokusuı 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 10 Hcı 
mikdaı ı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, saglam, ueu1, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
1 2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en 
0

ekonomik, en ucuz 

Alacaj!"ınız a iZ a kömi'ıiide Alı Rıza Kelle-

Tadı Lalif Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. ı şeker ticarethanesinde bu!acaksınız .. 

Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 
1/ 

1: 

Klor ( Ci ) " 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.00.JO 
Nitrit ,, Yok 
Amony;ık ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yeıinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla 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 tayin etliği Sıf.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 
Kaya delen Gazozları da ı< aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

Maden k •• •• •• kul~a~makla hem milli bir cevherin istih omuru !akını arttırmış ve hem de müstelid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa malıkümdür. 

Maden kömürün Ü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
16 8879 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 137 1 r- ., 

Seyhan C. Müddei umu- Adana Ziraat mektebi 

miliğinden: müdürlü~ ünden : 

ihtilas suretile zimmetine para 
geçirmek maddesinden dolayı suç· 
lu olup mevkuf bulunan ve 1609 
No. lu kanuna göre hakkında ilk tah 
kikat yapılmakta olan maliye tahsil· 
darlarından Salim sevginin hesaba. 
tının ehli vukuf tarafından !etkikat 
yapılmakta olduğundan hes"batının 

tetkikine ve hakiki zimmetinin tes 
bitine esas olmak üzere evvel 
emirde mükellefler yedide bu 
lunan n•akbuzların getirilmeleri için 
ilan edilmesin~ lüzum görüldüğün· 
d • ı böyle makbuzların tetkıki için 
ikinci sorguhakiınliğine geti ı meleri 
ilan olunur. 

6 - 7 8913 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hi2me'çi aranı}or. Mat. 

1- Mektebimiz talebesi için yapıla 
cak 115 çift iskarpinin beher çif 

tine konulan beş lira muhammen 
bedel üzerinden 3 2 938 tarihinden 

itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmey.~ konulmuştur. 18. 2 938 

cuma günü saat on beşte vilavet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak 

komisvon tarafından ihalesi yapıla· 
caktır. 

2 lsteklılerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaik ile yüzde yedi buçuk nisbe · 
tinde dipo1.itolarının mııl sandığına 

yatırarak ihale komisyonuna gelme· 
!eri . 

3· Gerek şartname ve gerek 
mektepte mühüılü numunelerini gör 

mek isteyenleri bu ıı.üddet zarfında 
pazardan mada her gün mektep 
müdürlüğüne müracaatlerı ilan olu 
nur. 8920 

•• •• •• 
TURKSOZU 

!Matbaacılık! j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

1 
zelle:,.tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

l LAN 
* 

BI 

Ki TAP 

T A 

* 

C t L D 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür .. sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

'--------------~~-----------------------

_________ ...,. _________________ baanııza müracaat edilmesi, 
5-9-16-17 

Umumi neşriyat miltl ... li 

Macid Güfli 

A.ıılana Törkıiiıli ı:ea~aaıı 


