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PARiS, VAZiYET A DAHA DEGiŞiRSE SE· 
Fransanın Londra sefiri 'FERBERLİK iLAN EDECEK 
işin vehametini anlattı r------------------~-------------~--------------, 

Paris 15 ( Radyo )- Başvekil B. L. Blum ve Hariciye Nazırı) 
B.· Pol Bonkur Fransanın Londra Sefirini, Fransanın vaziyeti biraz 
daha teklikeli gördüğü takdirde acil tedbirler almak ve seferberlik 
ilan etmek mecburiyetinde kalacağı hakkında İngiliz hükumetini 

Fransa, Çekoslovakyayı 
müdafaaya hazır oldu
ğunu dün resmen bildirdi 

1 
haberdar etmeğe memur etmiştir . 

-----------------------------·-------------------------·--------Paris milli müdafaa şurası dün 
gece müzakereler yaptı 

Silah imalinde sür' ati tem in için 
bütün sendikalara tebligat yapıldı 

Viyanada birçok yüksek memur
lar kaçarken trende yakalandı 

Hitlerin son • 
emrı 

ve tatbikatı 
1- Bütün Avusturya sefarethaneleri, bu

lundukları yerlerdeki Alman elçilerinin emrin 
dedir. 

il - Alman Avusturya orduları birleştiril-

miştir. 
111- A"ustuıya hariciye işlerini Alman ha-

riciye nazırı görecektir. 
iV - Viyana Almanyanın bir vilayetidir. 

Says İnkuart'da validir. ________ , 

Bütün dünyada müsbet, men
fi heyecanlar gösierilecektir 

1 Londra: ıs (Radyo) - Avustur. 
ya mucleleı i üzerine fe\kalade bir 
içtima yapmış olan avam kamara ' 
sında, Başvekil Çemberlayn bu hadi. 
•clere temas etmiş ,e _ezcümlc de· 
miştir ki: 

•·lngiliı hükumetinin, A•usturya
nın Almanya tarafından }utulmasına 
iöz yummuş olduğu hakknda dola· 
Şan şayiaları tekzibe lüzum bile gör· 
müyorum. Çünkü böyle bir şey gü- 1 

lünçtür... Kamarada bundan sonra 
silahların müstacelen arttırılması hak· 
kında ehemmiyetli müzakereler ya· 

pılmıştır. • 
Belgrad: ıs (Radyo) - Bugun

lerde toplanması mukarrer olan Kü. 
çük Antant konseyi ıçtima ı yapılma· 

yacaktır. 
Yugoslavya, böyle bir içtimaın 

yersiz olduğunu, çünkü, Küçük ·An. 
tant devletlerini alakadar etmir~n 
Avusturya hadıse!eri dolayısile böyle 
bir toplantının sui tefsıre yol açabi· 
lcceği kanaatindedir. 

HITLER VIY ANADA NE 
SURETLE KARŞILANDI? 

.. Vıyana· 15 (l<adyo) -- Evvelki 
gun ak_ş•m. üzeri Vıyanaya gelmiş 
olan Hıtkrın otom•,bılini 17 mitralyöz 
otomobili muhafaza edıyordu. Fuhrer 
otomobilinin içinde ayakta duruyor 
ve nazi usulü ile halkı selamlıyordu. 
Bir az sonra Emperyal oteline vasıl 
olan Hitler, halkın arzusu üzeri ne 
otelin balkonuna çıkarak halkı tekrar 
selamlamış ve şu sözleri söylemiştir. 

- Alman arkadaşlarım! Son beş 
gün içinde sizin duyduklarınızın ayni

• ni ben de duydum. Bu duygu, yalnız 
6, > n ı, ı ı . halkın değil 75,000,000 

luk Alman milletinin kalbinde mev· 
' ~-· ·-

Fransh: Oıı!ilveklll . !.5!um 

cııltu Alnı ır-yo mCdh ş ı.:r 1 uHett;r 
Tehdit, ,?Jdet, mahrum yel lı:zı tut 
tu~uıııu:ı. yokl<ıı .-slJ donJiıreııu·z. 

demiştir. 

Hıtl erin· bir kısa, fakat nııın•lı 

nutku şiddetle alkışlanmıştır. 

Berlin: 15 (Radyo) Bütün Al. 
man gazeteleri ''büyü) en Almanya,, 
mevzuu etrafında hararetli makaleler 
neşrelnıekte ve Almanyanın arlık 
önünde durul:naz bir kuvvet olduğunu 
kaydetmektedirler. 

Budapeşte: 15 (Radyo) - Muha· 
lefet lideri bugün matbuata beyana· 
!ında, !tslya, Avusturya, Macaristan 
ış ~ırliğinin labiatile üç taraflı kuv• 
vetını kaybetmiş olduğunu, fakat 
ltalya-Macaristan iş b" 1.,.. . t d" 

J • • ~ ır ı 6 ının ema ı 
eueceğını soylemiştir 

Vaşing ' on: ıs ·(Radyo) _ Bir 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

BULGAR· KABiNESi 
i YAKINDA DÜŞECEK 

Mut1alifler yüzde doksan 
intihabı kazanmış halde 

MÜCADELE BAŞLADI 
... ... ) gari5tandan alınan haberlere göre, ıtun.ı geçen pazar günübildirmiştim. Bu 

lstanbul : 15 ( Telefonla ) - Bul· ı vilayetde hükumetin maıtlup oldu· 

HUkOmetçl lspanyallar dUfmanı gUzlUyor 1 
Geçen hafta Şümnu ve eski Zağrada gün, Burgaz ve Plevne •ancakların· 

yapılan mebus intihaplarında 48 meb· t da çok hakaretli ieçen;intihap müca
ustan ekseriyeti eski partilere men· \ delelerinde eski partizanlar iene ga-

lspanyol harbi nihai 
bir safhada bulunuyor 
Salamanka: 15 (Radya) - Cenup 

1 
cephelerinde kayde deg-er : hareket 
olmamakda isede şimal ve şimali şar. 
ki cephelerinde Franksistler şitdetli 
hücümlerde~bulunmaktadırlar. Hiiku· 

t metci er büyük mıktarda zayıata uıtra 

mış ve bir çok silah, mühimmat bıra
kıp süratle geri çekilmişlerdir, Dün 
gece Valansiya üzerinde asi filola
rı hücümler yapmışlarsada karanlık 
dolayısile atılan bomba la r hali ara 
ziye diişmü~tür. 

Ayın 10 uncu günü, şehrimizde kurulacak Türkkuşu binasının teme· 
li büyük bir davetli ve kalabalık bir halk kütlesi önünde yapılmıştı. 
Vaktın geç olmasına rağmen o gün bu intibalara ait resimlerin kılişe· 
te rini koyamamıştık. Temel atma merasime ait iki pozu yukarıya bugün 

koyuyornz. S b · G '"J b ·· b ti d l'I Türk Eava kurumu başkanı a rı u u munase e e avet ı ere, 
Adana şubesinin çalışmaları ve kurulacak bu güzel binanın yarının hava 
kahramanlarına bir yuva teşkil edeceğini ve ayni zamanda şehrimizin 
·marına yardım edeceğini anlatmıştır. Bundan sonra temele ilk harcı 
~alimiz Tevfik Hadi Baysal, Belediye reisi Turhan Beriker atmıştır. 

Merasimde bulunanlara limonata ve pastalar verilmiştir. Mera
sim çok güzel olmuştur. 

sup muhalifler kazanmıştı ve bu iki - Gerisi üçüncü sahifede -

Surigenin politikası 
Cemil Mürdüm beyanatta bulundu 

Paris komünist mebuslarından 
müteşekkil heyet Suriyeye geliyor 

Martel, Ankara yolu ile bu hafta Parise gidiyor 

Şam : 15 [ Husual ] - Verilen malOmata göre, Franaada 
müstakil ınğ parllya mensup mebuslardan Fellko Oratln'İn 
Surlyede ta hkikatta bulunmak için gtinderllmealnden kufku-

r~-~~ 

Sovyetlerde 
seferberlik 

Moskova bu ha-
beri yalanlıyor 

lstanbul : 15 (Telefonla) 
- DUnKU llabeır gazetesin 
de " Rusyada seferberlik., 
oaşhjlı altında Londra mah 
reçll şu haber vardı : 

"Moskovadan, gelen bir 
habere gUre, Alman tehll· 
kesi kar,ısında yUksek Sov 
yet harp konseyi Rusya
nın Garp hududlarınJa se
ferberlık illin etmı,ur . Al· 
manyanın Avusturyadan 
sonra Çekoslovakyaya sal 
dırması takdirinde menfa
ati hasablla Sovyet Rusya
nın Almanlara karfı koy. 
ması lcabetmektadlr • Bu 
itibarla haberin uaOruıuıu 
kabul edllabillra.:ı de Roy
tar alansının muhabirine 
Moakovadakl aııllhlyetll 
makamlar , bu faylaların 

doGru olmadıGını sUylemlf 
~ bulunmaktadırlar • ,, 

lanan komUnlst mebuslarla 
komUnlst partisinin azaları 

Oabrlyel Perl'nln zamanında 

Suriyede mukabil tahkikatta bulun· 
mak üzere müstaacelen bir karar al· 
mışlar ve Surıyeye hareket etmişler
dir . 

Suriye Başvekili Cemil Mürdüm 
Arap ajansına şu beyanatta bulun· 
muştur : 

" Halihazır ıejimi Smiye mille· 
linin umum! itimadına daya nan bir 
rejimdir. Memleketin istiklale kavuş
ması ,için bu itimad hükumetin .isti· 
nad eyledıği yegane silahtır. Ve bu 
sayededır ki hükümet intikal devre
siııi ğ'eçirecek ve her türlü maniala· 
ra göğüs~geracektir, Muahedenin ak
dinden bu güne kad ar milletin gös
terdiği bu yüksek vekar dünyanın 
takdırıııe mazhar olmuştur. 

Hükamet bu müddei zarfında 

-Gerisi dördüncü sahifede 

lçerıde 

On yıl sonra 
Nakleden: Nevzad OUven 

(Hılraye) 

* 
Aşk ve mide 

* 
Anşlus ve akisleri 

• 
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SiY ASI GÖRÜŞLER 

A LU 
, ........................... - .......................................... 1 

Eğer cebir devrine nihayet verilmezse 

Bir umumi harp pek 
uzak değildir ! 

Ankara yeni 
Türk tiyatrosu 
şehrimizde 

Seyhan üzerindeki 
ameliye genişliyor 

B UlUn dUnya gazeteler!, Avuaturyanın ilhakı mevzuu> 
Uzerlnde, bllhassa lnglltere gezetelerl serbest fikirler 

26 Mart akşamı tenısillere 
başLınıyor Yeni makineler geldi 

ve mUtaleaıer serd etmektedirler. 1 
Muhafazakar Deyll telgraf end Mornlng post baf ,,· 

Ankara yeni Türk tiyatrosu, 26 
Mart akşamından itil:aren şehrimiz 
ası i sinema salonunda temsillerine 
başlıyacaktır. 

Sondaj işleri tekemmül etti 
makaleslnde dlyorkl: \ 

E n aziz ı melinin cnüre ge 
çebilectk Lir vaziyetin mry. 
dı:na gelmekte olduğunu 

gören Almanya, kılıcını çtkmekte 
teı eddüt etmemi~tir. Bir dakikalık 
bir ültimatom ile bir memleketi 
ilhak etnwık, enternasyonal münase· 
betlerJe herhangi Lir kaide ile ma 
zur gösteril< mez. Avustuı ya mese
lesinin, ırk beraberliği sebebiyle 
Almany•nın bir dahili meselesi ha· 
linde gösterilmesi, kabul edilir ve 
müdafaa olunabilir bir keyfiyet de 
ğildir. Bu hadisenin vereceği fena 
neticeler hakkında ş imdiden birşey 

SÖ)lenemn. 
Liberal Mançester Gardian 

diyor ki: 
AvusturJa meseleleri bizim için 

bir ihtaıdır. Hükümetimizdrn bugün 
istrdiğimiz şey, lngilterenin hava 
kuvvetleıini vakit kaybttmeksizin 
dünyanın rn büyük ve en kuvvetli 
hava orduları paritesine gelir· 
mektedir. 

işçi parlisine mmsul' Deyli He· 
rald diyor ki: 

Avrupa için lıu i~te en mühim 
cihet, Alman diplomasisinin tercih 
ettiğı bir silah olarak yeni bir teca 
\'Üzün ortaya çıkmış clmnsıdır. 

Bu cebir ve tahakküm devrine 
bir hudud çizmeğe muvaffak oluna · 
maz ise, Avrupadaı kim bilir belki 
de düny•da, }enidtn umun.i bir 
harp görrcrğiz. Bugün lazım olan 
kollekt if sistemin yrniden ihyasıdır. 

Taymis, başmakale~inde diyor ki: 
Alman haıici politikası usullerı 

nin bu en son ve en kötü tezahiiı ü 
Berhttsgaden anlaşmasının ne gibi 
şerait altında vücude getiıildiği 
hakkında lngilterede mevcut endişe 
ve şüpheleri arttırmıştır. Bu hareket 
uzlaşma ve teskin siyasetine büyük 
bir darbe vurmuştur. Ziraat, bu gi· 
lıi ve celıir hareketlerine her dakıka 
maruz bulunan bir kitapta lıöyle 

t•~kin siyasetine imkan yoktur. 
Bugü!'l Avrupada bir ayaklan. 

maya sebep olması muhtemel böyle 
bir hareketin neticderine bir had 
Hıilemez. 

şey bitmiştir . Yiımı senelik feda· 
karlıklar, imtıhanlar ve cesaret fay 
dasız kalmış, bütün garantiler boşa 
çıkmiştır. Yaşamak arıusunda olan 
bu memleket, kati olarak mahküm 
edilmiştir. Şiddet muzaffer oluyor. 
Avusturya da , akibetlerinin kest:r . 
mek imkansız olan bir dram ecre · 
yan ediyCJr. Feci vakalar, kafi de. 

rrcede beliğdir. Her hangi bir tef 
sir bunları ancak sön ~kleştirebilir. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 

Avusturya bugünden itibaren 
Berfin tarafından bir nevi müstem
leke gibi idare olnnacaktır, Musoli· 

ni bu acıklı işin Fransa ve lngilte
re kadar manen kendisine de tesir 
ettiğini aıılatmaHa g(cikcmez. 

Sen Bris de Jurnal gazetesinde 
şunları yazı~ or: 

Ceryan eden hadiseler feci rn 
rette beliğılir. Birkaç gün içinde i 
kinci devafa olarak Avusturya al 
man çizmesi altında ezilmiştir. lkin-

1 ci meydan okuyuş birincisinden çvk 
1 daha vahimdir. Askeri tazyik silah 

lı bir istilaya kadar vaımıştır. Kü 

çük Cümhuriyetin hüriyetinin ihlali 

lıükümetinin kuruluş tarzını ona 
dikte ettirecek kadar ileri götürül 
müştür. 

Bayrn Tabui~, Ôvr gazetesinde 
diyoı ki: 

ltalya ilk kurbanının gene ken 
dısi olacagı bu hadis~de, garip bir 
mesulıyeti taşınıa 1dadır. Fakat ma· 
clesef bu, sonuncu mesuliyet değil 
dir. Paı is ve Londrada endişe pek 
büyüktür. 

insan, Avıupada anlaşma ve iş· 
birliğini görmek hususuodalı:aki ar 

zuları ne olursa olsun Paris ve Lond 
ranın müsamaha ile karşılayama

yacak1aıı bir piyesin umumi prova· 
sını seyrettiğini sanıyor. 

Popüler şunları yazır: 

1 
• 

Londra ve Patis, Berlinin, Avus 
turya devletini hükiimranlığının ihlal 
elmrsi ve Avusturyanın dahili ha· 

yatına müdahalesi üzerine eneıjik 

Parls gazeteleri hadiseyi l.ıir demarş yapmışlardır. Bu demarş 
nasıl tefsir ediyorlar? iki hafta gecikmiştir. Fakat eğer bu 

Tiyatronun kıymetli gençlerinden 
Yaşar heyet gelinciye kadar hazır 
lıklarda bulunııak üzere Jün şehri · 

nıize gelmiştir. 
Yeni Türk tiyatrosu 26 Mart, 

27 Mart, 28 Mart geceleri olmak 
üzere şehrimizde üç temsil verecek 
tir. Birinci gece •Afacan., ikinci ge· 
ce "aşk uyumaz,., üçüncü gece "Sam 
son. adlı eserleri oynıyacaktır. 

Yeni Türk tiyatrosu şehrimize 
kuvvetli bir ka.Jro ile gelmektedir. 
Gelen gurupta, Feriha Tevfık, Dur· 
nev, Nezahet, Muattar, Kadriye, 
Mürvet, Raşid Rıza, Şadi, Ercümend 
Behzad; Yaşar, Fahri, Furuzan, Fct 
hi, Refık ve Fıkri gibi kıymetli san 
atlcfırlar bu 1unmaktadır· 

Adanalılar 938 in Ü~ güzel ge
cesini yaşıyacaklardır. 

Borsada vaziyet 
Şehrimiz ticaret ve zahire bor· 

sasında, mevsim dolayısile vaziyet 
durgun bir haldedir. 

Dünkü satışlarda piyasa parla· 
ğı asgari 25, azami 2 ı ,62,5 dan • 
piyasa temizi asgari 20,50, azami 
24,50 den alınıp satılmıştır, 

Şehrimizde sebzeler 
ucuzlamağa başladı 

Son ~ünlerde şehrimizde sebze 
fiatları halkın alabileceği şekilde 
ucuzlanmağa başlatmışlardır: Bakla 
k.losu 60 kireviz, 30 karnebalıaı 
30 ısbanak 6 prasa 3 patates 6 ta 
ze sarımsak :,ıs lahııe danesi 30 
portakal 3 limon 2 marul 2 danesi 
5 turuncunda 8 tanesi 5 kuruştan 
satılmaktadır. 

MAHKEMELERDE 

Fabrikacılar meselesi 
Kanunun emri hilafına falııikala 

rında pamuk çekmiş olan fabrika 
cıların diin yapılan duruşmasında 
Pamuk mütehassısı Bay Klark'ın 
izahatı dinlenilmiş ve muhekeme 
başka bir rüne talik edilrniştir. 

Vılayet su i~leıi te~kilatı pek 
yakında Seyhan üzrıindeki faaliye 
tini genişletecektir. Kara! işlerinJe 
kullanılacak olan büyük makineler 
gelmiştir. Pek yakında bu makineler 
kurularak knnallar üzerinde kullanı
lacakt11. Yeni makinelerin sondajla· 
rını yapacak olan mühendisler de 
gelmiş bulunmaktadır,: 

İspirtoların 
tenzilatlı satışı dünden 

itibaren başladı 

Hükumetimizin b i r kararla 
bütün ispirto fiaytlarında büyük ten 
zilat yaptığı ınalumdar. Bu karar 
mucibince inhisarlar idaresi dündeıı 
itibaren tenzilatlı ispirto satışlarına 
başlamıştır. 

MÜTEFERRiK 

Şehrimiz metereoloji 
istasyonunda tesisat 

D~vlet metereoloji işleri umum 

müdürlüğü metereoloji istasyonları 
nın modern ve ahenkli aletler ve va 
sıtalarla mütecanis bir surette çalı· 
şır bir sistem şekline getirilmesine 
karar vermiş ve hazırlıklara başla· 

mıştır. 

Aldığımız malümata göre şehri
miz metereoloji istasyonu tesisatı da 
ikmal edilecektir. 

Nafia müfettişi geldi 
Vılayet nafia işlerini telkik ve 

teftiş etmek üzert', Nafia miifettişle 
rinden Bay Aziz şehrimize gelmiştir. 

Payas liman işleri 
Payas liman reisi Zeki, Fenike 

liman reisliğinr, yerine de s~bık A 
ratlı liman reisi Emin tayin edilmiş· 
tir. 

Karısına keserle 
hucüm eden 

bir adam! 
, usturya hadiseleri hakkında dem;rş hayaller. zaaflar devresinin 

Pertinaks F.ko dö Pari gaze l..itti~i manasına geliyorsa, bunu az lcadiye mahallesinden Osman 
lesinde diyor ki: çok ferahlıkla selamlarız. Viyana za oğlu Rauf adında birisi, karısı Gül. 

iktisadi ve askeıi bakımdan da- feri üçüncü Rayh'ın ve Roma- Ber· lü ile aralarında hasıl olan bir aile 
ha kudretlenrn Almanyanın Akde· lin mihverinin tal •p!erini aratıracak 1 ~ Mart 938 kavg1sından dolayı üzerine yüıümüş 
rıiz etrafında başka hükümetler bul- lır 1935 de Habeşistanda ve 1937 ve elindeki keseri kaıısının başıııa 

Aldığımız malumata göre sonda 

işleri kkmil etmiş ve bu işlere ait 

keşif evrakının tanzimine de başlan 
mıştır. 

Önümüzdeki aylar içinde Vtka

let projeleri tasdık eder etmez re

gülatörlerini inşaat işi eksiltmiye 
ko;,acaktır. 

Bir aşk 
Cadde ortasında 
bir kadını kaçır

mak istedi 

Ali oğlu Hasan adında bir genç 
Yeni istasyon caddesinde araba ile 
gitmekte olan, Şeyhzade mahalle. 
sinden Ali kızı Zülal'i kaçır<nak is . 
temiştir. 

Zabıta, vaki şikay~t üzerine 
Hasanı yakalamış ve hakkında ka. 
nuni icabı yapmıştır, 

Arkadaşını taban
ca ile yaraladı 
Tayur köyünden Ali adında bi 

risi arkadaşı Ali o~lu Ahmc di ta· 
banca ile ayağından yaralamıştır. 
Suçlu derhaİ tutulmuş ve adliyeye 
sevkedilmiştir. Yaralı da memlekP.t 
hastahanesıne sevkedilmiştir. 

Zeytincilik ensti
tüsü kurulacak 
Edremidde tetkikler 

baş' andı 
Balıkesir, (Hususi)- Hükümet, 

Edremidde bir zeytincilik enstütüsü 
kurulacak ve bir de modern, fenni 
tesisatı cami zeytinyağı fabrikası 
inşa edilecektir. 

Vilayet zeytincilik mütahassısı 
il Nizameddiıı bu iş içi Ankaraya 
gitmiş, Ziraat Vekaletinden dirdif 
alarak dönmüştür. Şimdi eııslütü

nün projesini hazırlamaktadır. Fab 
r ika iŞiu de tetkikler yapmak nerede 
karulmasının mümkün ohbileceğini 

bir raporla bildirecektir. 

muş, kendisine yaıdım edeceği, dü de Çinde devam eden hareketin Gökyüzü açık. Hava ruzgarl·.• vurarak Güllüyü kanlar içinde bırak· 
şüncesiyle, ltalya orta Avrupada ciddi hir şekilde ,ıurdurulması la En ç.ok sıcak 16 s~ntigr•d derece. mıştır. bıtaca kanuni takibat yapılarak ev 
Mittelemopa'nııı teşekkülünü tevek- zımdır. Avusturya "Emrivaki" in son Geceleri en az sıcak 3,5 santigrad Yaralı kadın derhal tedavi altı· raklarile birlikte adliyeye sevkedil 
külle karşıladı. Avusturya elinde kurbanı olmalıdır. derec.-. na alınmış ve kocası hakkında zabi· miştir. 

olunca, hitleri Almanya Macarista ,--------------~------------------------·------------------
na da kolayca hakim olacaktır. E. 1 K adın kocasının sevgisini Aşk ve , ,, .-de fakat, biraz sonra, başka bir., 
ğer Fransa ve lngiltare Çekoslo· beslıyebilmek için ne· delil karısının hakikat n ihanet et 

k d f d 
feri gözönünde tutma. 

va yanın mü a aa e ileceğini en lıdır? Bir Garp darbı. --------•••••••••••• tiği kanaatini uyandırmış. Günün bi 
kati bir lisanla belirtmezlerse, Al. mes~li,'" Aşkın yolu, mideden g~ gayet mesud hissedi)ormuş . Ka ğıııı söykmi~ler. O, buna ehemmi· rinde, karısının haftalardanberi se· 
man hegemoyatı çabuk hakikat ı ki' d d' B d k dm, kocasının her r.ıbah işe gider· fertasına sucuklu yemek koyma"'ı olacaktır. çer .• şe ın e ır. 11 a ocasının Y"t vcrmey;p de. Fakat bir rııüd· I ıs 

sevgisinin tül enmemesini istiyen ka ken birlikte götürmesi için seferta· d t k k ihmal ettiğinin faı kına varmış. ~te e sonra ·aıısının endisi tarafın. 
Eğer Garp Avrupası atıl kalır- dının, orun yemeğine itina göster· sına koyduğu yemeklerin lezetli ol· asıl delil, onca bu 1 Mademki karı-dan verilmemiş bazı süs eşyasına sa k d 

sa, doğu veya merkez Avrupasının, mesi icabettiği cihetinde durularak, ınasına daima gayret edermiş. Ko sı en isinin en sevdiği yemeği ar 
muhtariyetini tehlikeye koymamak tefsir olunmaktadır. ca, sucuklu yemekleri tercih ettiğin· hip oldu~unu görünce, Luııları ne- tık umursamıyor, bu kocasını eski. 

ve istiklalini korumak istiyen hangi Arnerikada bu cihetle alakalı den, sefeıtasında hemen her gün reden bulduğunu sormuş. Kadın si gibi sevmediğinin en bariz delili! 

milleti, Beılin taıafından empoze bir c'ava görülmüştür. Nevyork mer- böyle yiyecek şey bulunurmuş. bir amcasının kısa bir müddet için Bu noktadan boşanma dav1sı 
edilen politik veya ekonomik anlaş- kez garının eşya nakli kısmı şefi 0 - Günün birinde l;azı kimselt r. Nevyorkta bulunduğunu, hu süs eş açan koca, davayı kazanmıştır. Nev. 
malan redde cesaret edebilir ? lan Çaris A. Stif dt', 1 u kanaattey bu adama kaııs nııı ktı disiı>i ~lclat· yasının onun hediyeleri olduğunu york mahkemesi, karı kocanın biri-

Figaro şunları yazıyor : miş ve karısı yemeğine itina göster· tığını , yabancı bir erkrkle şurada, söyfcyince de, bu me. zu üzeriııde birlerine yabancılaştıkları kaydiyle, 
Avusturya kendini müdafaa hak- diğinden, e•lilik hayatında kendisini burada, eğlence yerlerinde dolaştı- daha fazla durmamış. boşanmalarına kınar vermi~tir. 

kını elde memeeksizin ölüyor. Ht'r· ,.., ________________________ , _______________________________ ..,_; 

• 

16 Mart 1938 

Gramofonla ninni 
Teknik ileıi ' ik ga'iba dadılara 

da yol verdir•cek, Arneleriıı çocuk· 
larına ninni söylemelerine h c t l ı· 
rakınıFcak. 

K1n<lada Vin~pek şehrin'.!e ço· 
cıı 1< a ·a'ıalJrı y~p1n bir fabrika, 
y 'P y~.ıi bir çocıık arabası piyan a 
çıkarmıştır. 

13ıı fabrikanın yadtı~ı çocuk ara· 
bala ı ıı'.l bir Je gra nofo:ı!arı vardır. 
Ara;1aya kurulmuş olan gramofon, 
ufa\; bir ınarıivela ile işlemekte ve 
kiiçüciik p1a'darı otomatık olarak 
birbirleri aıkasından değiştirmekte· 
dir. Plaklar çocuk türküleri ve nin 
ni mı·lo:lileıi ile do durulmuştur. Y •· 
vaş v~ tatlı bir sesle çalan gramo 
fonu, çocuklar, ilk önrle bü}'ük bir 
alaka ile dinlemekte, ondan sonra 
uykuıa dalıp kendilerin-len gec11ek· 

tedirler. 

Mezardan gelen şahid! 
Budapeştede görülmekte olan 

bir davada şahidin biri çok büyük 

~ orku vesilesi olmuştur. 
Muhakemeyi dinlemeğe gelmiş 

olanların hrpsi, şahidin ilk sözlerin· 
den sonra danup kalmışlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Bay Asbot isimli olan bu şahi 1 

bir hakaret davasına şahid olarak 
çağrılmıştır. Nefesi tıbna tıkana ve 
adeta koşar adımla hakimin huzııru 
na çıkan şahit, m\'zardan çıkıp gel · 
diğini ve geldiği yere hemen dön· 
mek mec'luriyetinde olduğu için 
derhal sorguya çekilmesini rica et· 
miştir. Bu sözlerden sonra mahke· 
salonunu derin bir sezsizlik ve kor· 
ku kaplamıştır. Muhakemeyi dinle:_ 
meğe gdenlenler, tüyler ürpertirici 
sözleriyle kenJil!rini dehşet içinde 
bırakmış olan şahide ürke ürke bak
mağa başlamışlardır. Heıkes. bu a
damın lıır timarhane kaçkını olduğu 
na h 'ikmetmiştir. 

Anlaşılan şahid de yarattığı deh· 

şetin farkın' varmış olacak ki, he 
men sözlerine vuzuh vermek lüzu
munu his etmiş ve mezarcı olduğu 
için acele işi o!dğunu ilave etmiştir . 
Meğer adamcağız, bir saat sonra 
görııülecek olan bir cenaz~nin me· 
zarını yanında bırııkarak mahkeme

ye gelmiş iınİJ. 
Şahid bu izahda bu!undukı~n 

sonra herkes ı ahat bir nrfes al mı~. 
Benzi uçmuş olan h3kim, şahidin 
arzusunu yerina getirerek svrgusu· 
nu beş dakika fan fazla sürdürme· 

miştir. 

1- R3dyo programı 
ım .. -•aBu akşam 

Ssnfon;ıer 

1 
16,30 Paris Kolonyal: Senfonik 

konser (Paray, Berlioz, Vagrıer vs) 
18,30 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konseri, 20,25 Viyana : Senfonik 
konser (büyük ko'1ser salonundan), 
21 Laypzig: Arıtorı Bruckner'in eser· 
!erinden senfoni, 22 Roma Bari, 
Seofoni 'c konser (bunu mütea~ip 

dans ııı • ı•ikisi). 
Operalar, operetler 

9,30 Berlin kısa dalgası: Karı

şık opeı a musikisi, 12, 15 Roma kı
sa dalgası: Lirik opera musikisi, 
(17,15 keza), 21,30 Floraııs, Napo 
li: Franz Lehar'in (Zigeunerliebe) 
Oj>ereti, 22 Milano, Torino: • Vert

lıer .. operası, (Göthe'nin romanın· J 
dan). 

14,45 Roma kısa dalgası: O.la 

musikisi konseri. 
Dans musikisi 

16,45 Berlin kısa dalgası: Bü. 
tün dünyanın danslarından, 19, 10 
Varşova; 21,30 Bükreş: Kahire mu· 
sikisi, 23, 15 Stokholm: 23,30 Layp· 

zig, Florans, Ndpoli, 24, 10 Peşte. ' 
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Hikaye 

On sene sonra 

u sabah, on senedenberi 
görmediğim ve on sene 
evvel de bir kere gördü-

ğüm bir baydan mektup aldım. Hiç 
bir erkek bana onun yazdıklarını yaz 
mamıştı ve eminim ki, biç bir erkek 
bunrlan sonra da yazmıyacaktır. Bu 
benim gurur duyacağım bir şey mi· 
dir? .. . Bu münakaşa götürür bir ci· 
bettir, Hıkayeyi anlatıısam siz de 

hak vereceksiniz: 
Ona rast geldiğim zaman ben 

bir istikamette o ise aksi istikamete 
yürüyordu. trotuvar çok dardı. Ve 
sokakta çok az insan vardı, insanın 
birbirini görmemesi hemen imkan· 
sızdı. Ona çirkin bir erkek denile 
m•zdi. Bana gelince; bilmiyorum . . 
O beni gördüğü zaman takip ettiği 
istikameti terketti. Çünkü beni ta 
kibe başlamıştı. Ben bir '.kahveye 
giAJim, o da arkamdan girdi. Bir 
masaya oturdum, o da hemen Y"· 
nımdaki masaya yerleşti. Ve lıeman 

bana qönerek: 
- Buraya gelmek istemez mi 

siniz? diye söze başladı, Karşımda. 
ki boş koltuğu gösteriyordu: 

- Niçin? diye sordum. 

1 Fransızcadan --

JN e vz ad Güven\ 
leniriz. Eğer bu numrodan evvel du 
rursa, evlenmem. Halbuki o gün gir 
diğiniz kahvenin numrosu 66 idi. Ar· 
tık tereddüsüz nôşanlanmam lazıcı:ıdı. 

Değil mi? Hayır! 

Tekrar kendi kendime şöyle de· 

dim : " lzdivacımla onu önüme çı· 
karan tesadüf rehberlik etmiş olma· 
sın. onun ruhu, iffeti de bunda mü· 
..tr olsun, şimdi içeride yanıma 

davet ederim. Eğer kabul ederse 
hafif meşrep bir kadın demektir ki, 

bu bir Ealıhayır değildir . Binaena
f.,yh bu genç kızla evlenmem. Ka· 
bul etmezse artık bu defa tereddü· 
de mahal yoktur. Derhal evlenirim: 
Kahvede teklifimi reddt:ttiniz. lsrar 
tttim, siz de redJe ısrar ettiniz. Bi. 

naenaleyh artık düşünmeğe mahal 

yoktu. 
Derhal bu genç kızla evlendim. 

Paris, vaziyet az daha 
değişirse seferberlik 

ilan edecek 
- Birinci sahifeden arlan -

mebus , m'clısc bir ı .. krir vererek 
Avusturya yeniden i•t ık l al i ni kazanın 

caya kadar Almanya ile d iplomatik 
münasebatın kesilmesini ist~m i ştir. 

Berlin: 15 (Radyo) - Bütün Ber
lin gazeteleri bu sabahki nushalarm· 
da Almanyanın yeni haritasını neş. 

retmcktediı ler. 
Bari: 14 (Radyo]- Başvekil B. L. 

Blum refakatında hariciye nazırı Pol 
Bonkur olduğu halde Çekoslovakya 
sefiri kabul etmi~lir. Bu mülakat es· 
nasında Fransız baş vekili her hangi 
bir tecavüz kaışısında Fransanın Çe
koslovakyaya vadini bir kem daha 
tekrar etmiş va Fransanın bugün her 
zamankinden daha ziyade Çekoslo · 
vakyanın futuhatı olunacağını söy· 
!emiştir. Mıittfigi iiç devlet adamı 
icap ettigi takdirde alınacak tedbir· 
!eri kararlaşdırmışlardır. 

Bu gün toplanacak olan milli mü 
dafaa ~urası bu tedbirleri müzakere 
edecektir. 

Bari: 15 [Radya)- Fransa hükume 
ti , Çekoslovak yada Almanya ~ tarafın 
dan bir tecavüz vuku bulduğu tak
tirde Fransanın Çekoslovak · Fransız 
anlaşmasına temamila riayete hazır 
bulundugu hakkında kati teminat ver 
miştir 

Bari 14 [Radyo)- Baş vekil B. L. 
Blum milır müdafaa nazırı B. Daladie 
ye ordunun müstacel teslilıatına sarf 
edilmek üzre meclisten kredi isteme 
si için bir' proje hazırlanmasını talep 
etmiş ve bütün sendikaiara hita ede 

Vaşington : 15 ( Radyo ) -
Amerikada de n:ckrat birliği azalan 
Vaşirgtonda Alman sefareti önünd< 
tezahüratta 1lulunmuşlardır . Yirmi 
kişi tevkif edilmiştir. 

Roma : 15 ( Radyo ) - Roma
dan Varşovaya dönmekte olan Po
lonya haıiciye nazırının Viyaııada 

Hitlerle görüşeceği söylenmektedir. 
Londra : 15 ( Radyo ) - Belçi. 

kanın Liej şehrinde Nasyonal Sos 
yalistler bir nümayiş yapmışlar ve 

Hitlerin şerefine şarkılar söylemiş · 

lerdir. 
Viyana : 15 ( Radyo ) - Bütün 

Avusturya sefarethaneleri bulunduk. 
ları şehirlerdeki Alman elçilerinin 
emri altına girmek emrini almışlar
dır . Sekizinci Alman ordusu ku. 
mandam Avustuıyadaki bütün mü· 
sellah kuvvetlerin kumandanlığını 

deruhte etmiş ve Alman ve Avus 
turya kıtalarının birleştiklerini bil
dirmiştir . Alman Hariciye Nazırı 
Avusturya harici işlerini de deruhte 
etmiştir. Seys lnkuarta diger Alman 
devletlerinin Valilerine verilen un· 
vana tekabül eden u ııvan verilmiş 
ve kendisinin Avusturya Başvekil 
!iği nihayet bulmuştıır . Almanya 
maliye nazareti neşrettiği bir teb· 
!iğde Avusturya gümrük resimleri· 
nin şimdilik ipka edildiğini bildir· 
miştir. 

rek silah !mali işinin süratlendırılması --------------
hakkında yardım etmelerini istemiştir. 

Viyana 14 {Redyo]- Emniyet di 
rektörü diğer bazi yüksek memurlar 
kaçmak üzere iken trende tevkif edil 
mişlerdir . 

Budapeşte : 15 ( Radyo ) -

Budapeştede on bin Nazi bir nüma 

yiş yapmıştır. 

Sineması 

Bulgar 
yakında 

kabinesi 
düşecek 

-Birinci sahifeden artan-

!ebe çalmışlardır. 
Bu iki vılayette seçilmesi lazım 

S.blfe ı 3 

Aşk-Kahkaha-Müzik- E~lence-Neş'e haftası başlıyor 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

iki büyük, müstesna Türkçe sözlü film birden 
ı- Dünyanın tanınmış sevimli iki komiği karşı karşıya. Dayanılmaz de. 
recede gü :ünçlü bir m~vzu-Ruhlara gıda ,·eren meşhur Çığan müziki

Bir bııçuk saat mütemadi zevk ve kahkaha 

Stan Lorel-Oliver Hardi 
Şimdiye kadar çevirdikleri filmlerin en güzeli 

1 
1 
1 Çocuk Hırsızları 

2-- Bütün halkımızın rağbet ve teveccühleıini kazanan hakikaten Cennet 
denilmeğe layik ( HAVA YAN ) adalarında geçen bir Aşk destanı 

Doleres Delrio-Joe Mak Gre nin 
Seyrine doyulmaz temsilleri : 

Cennet Perisi 
Sinema: Tam saat 8,30 da başlar. Kişe her vakıt açıktır. 

Localarınızı luıfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matine 
1- Cennet Perisi 
2- Cesur Adam ( Ken Maynard ) 

Telefon : 250 Asri 9041 --
Radyomuzun 
ıslahı için 

250,000 lira tahsisat 

Ankara : 15 (Tetefonla) - Ma 
liye vekaleti, Ankarada yapılacak 
büyük radyo istasyonu için posta 
ve telgraf umum müdürlüğü budce· 
sinden temin edilecek masraflara 
karşılık olmak üzere veril.,cek para· 
yı bir programa bağlamıştır. Bakan. 
lık 1938 finans yılında büyük radyo 

istasyonu için P.T.T. idarcsıne 250, 
bin lira verecektir. 

Seyhan Defterdarlığın -
dan : 

Adananın Sisli mahallesinde As 
keri Merkez Komutanlığı binasının 
alt katı bir sene müddetle ve 400 
lira muhammen bedeli icarı üzerin· 
den açık artırma sure tile kiraya ve. 
rilecektir.lsteklilcrin O/o 7,5 teminat 

_akçasile 31-Mart-938 perşembe 
günü saat on dörtte Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri ve 
şeraitini anlamak üzere Milli Emlak 

müracaatları . 
9040 16-20- 24-29 

·-----~·---------------------------· Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- Çünkü, hoşuma gittiniz. dedi. 

Gülü nsedim ~ve cevap verdim: 

- Ha;nl 

Ve o gündenberi bir an bile zayıf
lamayan bir saadet İçinde yaşıyo· 

ruz. Bu saadeti bana siz verdiniz 
madam 1 Size vaad ettiğim gibi on 

sene sonra yazıyor ve teşekkür edi. 

TAN 
gelen 41 mebustan ekseriyet yine mu- .._ ____ _ 
hatiftir, Eski nazırlardan Ustoyço BU AKŞAM 

O ısrar etti. Ben gülümsemekte 
devam ettim. Çünkü, hiçte çirkin 
lıir delikanlı değildi. Gülümsiyor, 
fakat "Hayır,, demekte de ısrar edi · 
yordum. Bunun üzerine o: 

- Madam, beni harap ediyor. 

sunu7. dedi. 
Ba defo gübıeğe başladım. Kı · 

z"ır gibi oldu vc.>: 
- Madam, dedi isminizi ve ad 

rcstnizi veriniz; size on sene sonra 
yazmak ihtiyacıııı duyacağım. 

Halinde deli olduğunu anlatan hiçbir 
şeyi yoktu. ismimi ve adresimi söy· 
le Jim: "on sene kadar .. ,, diyordum. 
Teşekkür etti ve yanımdan ayrıldı. 

D:in, bu küçük m ıceramn Ü Le· 
tin len L1m o ı yıl geç Tiiş oldu, iti. 
raf ed erim ki, ben artık bu hadise 
yi hatırlamıyordum, bile .. 
Ondan şu mektubu aldım : 

"Madam, 

yorum ,, . 
••• 

Bilmeden bir adamın saadetini 

yaptığım için çok memnunum. Fa· 
kat hakikatte benim bundan büyük 
bir iftihar duymama hakkım yok 
zannediyoru:rı .ÇünkÜ o gün, o kahve· 
ye kocamı beklemek üzere girmiş· 
tim. O anda bu ddikanlının dave· 
tini kabul etmeıne elbette imkan 

yoktu ... 

hava Soğuk 
vagonları 

Vekaletin çok güzel 
bir teşebblisü 

---·----
ARTIK ADANADAN BOL BOL 

SEBZE VE MEYVA SEVK 
l DEBILECEKTll' 

Nafia vekaleti, elimizde frigorifik 
Oa sene evvel kü çük bir kahve 

köş•sınJe size takdim ettiğim ve si 
N~fia Vekaleti, elimizde frigorifik 

zin r~ddetmiş olduğunuz bir kadeh 
Vermutu hatırlıyor musunuz? vagonlar l:.ulıınmamasından dolayı 

Ben 0 gün sizi, bir ilah takip ..: meyv~ ve sebze ihracatçılarımızın 
der gibi takip etmıştim. _ Her ze· çektiği sıkıntıları ve hatta bu yiiz 
ınan bir ilahın arkasından gidilmez den ihracat yapılamamakta oluşunu 

nazırı dikkate alarak frigorifik va· 
ya 1 Bazen de sizizin gibi ilahelrrin . . . · B ğuk 
ark•sınd:ın k 1 b'. .. k dd gonlar sıparış etmıştır . u so 

oşu.ur- utun mu a a . Al 
ratını sizin mini m· . il .. . . . I hava tertıbatlı vagonlardan manya. · 

ıııı e erınızııı ıçı . . d ' I 'lk k. t · ·· -ne t erketnıiştim. E 1 b" .. ı ya sıparış e ı en ı se ız anesı onu 
vet. ulun mu· .. . I k . . 

kadderatımı. Ailenıiıı be · k d .. 
1 

muzdekı ay sonlarında meın e etımıze 
• nı en ısı e . · J 

evlendirmek istediği genç bir kız ta gelmış olacaktır. Devle.! Demıryo • 
nıyordum. Bizzat kendim de onuııla lan hesabına bu sekız vagondaıı 
evlenmeyi çok istiyordum. Bu g•nç , başka olarak on tane daha frigorifık 
kız benim rüyamdaki genç kızJı. Fa. vagon sipariş edilmiş bulunmakta-

k dd" d' 1 dır . 
at bununla beraber tere ut e ı- Nafia Vekaletinin bu tedbirile 

yorun., lzJivaç bir erkeğin hayatın ihracat tacırleıimiz büyük bir ni · 
dı çJk mühim bir ha lisedir. mete kavuşrııuş olmaktadırlar . Bu-

Sizi böıle düşünerek takip et nun önümüzdeki ihraç mevsiminde 

Ben Bir Pranga Kaçağıyın ve Kara 
Yılgı gibi daima büyük fılmler 
vücude getiren sinemanın en ka. 

rakter ve en sanatkar Artisti 

( Paul Muni ) 
yi yeni bir e3eri olan ve en müthiş 

heyecanlı sahnderlc dolu 

(Doktor Sokrat) 
isimli son ve mükemmel F(ansızca 
sözlü !ilminde görünüz . Cidden 

mevsimin en güzel ve büyük 
filmlerindendir 

iLAVETEN: 

Güzel bir Wiki Mavs 

Çok yakında : 
Marlene Dietrich Charles Boyer 

tamamen renkli 

1 

( AUahın Bahçeleri ) 
Büyük filmde 

9030 

sebze ihracatının uzun vapur yol 
culuğuna mütehammil olmaması ve 
frigorifık vagonlar bulunmaması do-

la yısiyle meyve ve sebze ihraca! ı ya 
pılamanıaktadır. Halbuki yanımı7.da 
Bulgarlar merkezi ve g~ı bi Avrupa 
memleketlerine soğı.k hava tuti 
batlı vagonlaıla mütemadiyen yaş 
sebze ve meyve ihracatı yapmak
tadırlar. Bizim ihracdtçılar Avrupa· 
dan vagonlar kiralıyarak ihracat 

yapmağı tecrübe etmişlerse de pek 
pahalıya mal olan bu teşebbüste 
muvaffak olrr.amışlardır. 

Öğrendiğimize göre Nafia Veka · 

le 'i ihracatı himaye için frigorifik 
vagonlarla yapılacak nakliyatta as· 
gari ,ıarif Pyi tatbik edeceği gibi 
komşu memleketlerin hatlarında 
tenzilat teminine çalışacaktır. 

ııı'ş : i n: " ~ ~ ~: .ı ı ol ı b ı s:>kakta \ çok iyi neticderinin görüleceği şüp 
~ ki 60 numreyu grçerse; Bu lozla ev. hesiz addedilmektedir . Meyve ve 1 

Bu vagonlar Toros hattında da 

işleyecektir. 

Muşanof ile, çifçi nazırlardan Midelko 
Atanasof, Çankof partisinden Yoksif 
Robef, Plevneden doktor balkanski, 
Ziştevideu Yakim Yakimof Plevneden 
Topuzanof ve diğer birçok kazanan 
mebuslar hep eski partilere mensup 
oldukları için, Sobranya açıldıktan 

sonra Kese lvanof hükumetine rey· 
!erini vermiyeceklerdir, 

Yeni açılacak Sobranya da umum 
mebusların sayısı 160 kişidir. Şimdiye 
kadar dört vilayette yapılanti inhap. 
iarda 89 mebus seçilmiştir. Ve bu 
mebusların ekserisi hükumete muha· 
liftir , 
Hükumet neşredtiği tebliğde, yen 
mabuslardaıı bir kısmının, hükümetin 
mesaisinde yardım edeceklerini vaad· 
dettiklerini bilbirmekteuir. Halbuki, 
eski partiler daha şimdiden yeni ka· 
bineye girecek şahıslar üzerinde mii• 
nakaşaya başlamışlardır. 

Alsaray sınema sında 

Bu akşam 8,45 de 
Yirminci asrın modern hayatının 

en eğlenceli tarafı 

Karısı ve Katibesi 
Fevk&laJe neşeli ve zevkli filmde 

görünüz 
OYNIYANLAR : 
CLARK GABLE MİRNLOY -

jlN HARLOY 

iLAVE: 

En son dünya haberleri 
ÇARŞAMBA tenzilatlı MATINA 

DiKKAT : l'ek yakıııda Cezayir 
Bata:Chaneleri 
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Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararnıı.me No : 7756 

( Dünden Artan ) 

3 ) Mahkemece lüzum görülecek diğer şahidler ve ehli hibre 
4 } Suçtan zarar gören şahıs . 
.Sözii geçen Kanuna göre bu şahısların çağırılması için Cümburiyet 

Müddeiumumisi tarafından yazılı veya şifahi emir verilir. 
Bu emir çağıılanların hakkında jandarmaya ihzar müzekkeresinde ol 

duğu gibi zor kullanmak salahiyetini de verir. 
Madde 219 - icra ve iflas Kanununa göre icra memurlarının yazı

lı müraacatları üzerine jandarmalar kendilerine muavenet ve emirlerini 

ifa etmekle mükelleftirler. 

KISIM 
3 

Hapı shaııe ıı teı-1.ifhatıelerin muhafazası 

Madde 220 Adliyece muhafaza teşkilatı yapılıacaya 
kadar hapishane ve tevkifhanelerin harici muhafazası jandarmaya 

aittir . 
Madde 221 - Hapishane ve tevkifhanelerin muhafazası için vila. 

yetlerde ağır ceza teşkilatı olan kıza merkezlerinde ayrıcı birer 
karakol bulunur . Merkezlerinde ağır ceza teşkilatı olmayan kazı· 
!arda tevkifhane vt hapishaneler merkez karakolları tarafından muhafa· 

za edilir. 

1 Madde 222 - Tevkifhane ve hapishanelerin muhafazasına memur 
1 olan jandarmaların vazifeleri dışardan emniyet ve muhafaza tedbirleri 
1 almaktan m1hpus ve mevkufların firdrlarına mevdan vermemekden ibaret 
j olup jandarmaların mevkuf ve mahpu>larla te~as ve munasebetleri, ha· 

pishane ve tevkifhanelerin içerideki işlerine karışmaları yasaktır . Hal pishane ve tevkifhane dahilinde umumi l:ir hareket olur ve şuriş çıkar 
1 

da silah kuvvetine ihtiyaç hasıl olursa ancak bu takdirde hapishane mü
dür veya vekilinin müracaatı üzerine jandarma müdahale ederek sükunu 

iade etmekle mükelleftir. 
Madde 223 Muhafız jandarmalar hiç bir veçhile tevkifhane 

ve hapishı1nelerin dahili işlerinde ve gardiyanlık vazifelerinde kulJanıla
mazlar . 

(Sonu Var) 8303 



Sahıfe . 4 

Suriyenin politikası r --, 
Fel•efe öııretmenl Hataylı Faik 

- Biıinci sahifeden artan -

siyasi ve iktisadi sahalarda büyük 
adımlar atmış ve Arap memleketle· 
rile olan kardeşlık bağlarını kuvvet
lendırmiştir. Hükumet memleketin 
tanı i>tiklalıııi mevkii file çıkaıdı 

lJ'ından , d iger müstakıl memleketler 
ıııeyanınd' Suriye bayrağının renk
lerıni de yaymağa muvaffak olmuş 

Arap ve yabancı memleketler, kon
soloslar l<1yin eylemiştir. işte bugüne 
kanar hükumet rejimine ve adamla· 
rına müza herette bulunan Suriye 
m,IJeti t>u müzaheretine sonuna ka• 
dar devdm edecektir: 

Suı iyedeki muhacirlere gelince: 
Onlar Suriyeli kardeşler ile aynı re. 
jim~ t ,ıbidirler. Bunu onlar da böy
lece itimadla kabul etmişlerdir. On 
!ar da her zaman vatanın istiklaline 
kavuşması için sadık bir asker va · 
ziyetinde bulunmuşlardır. Bunun için. 
dir ki vatani kitle hükumeti onlardan 
yeni gidilecek ) olda müzaheret bek· 
!emektedir. :. 

Verilen malumata göre, Kont dö 
Martel bu hafta içinde Ankara yolu 
ile Parise gidecektir. 

Bir öpüşle 

Kadınları 
bayıltan 
bir adam 
Dudakların 

esrarıne? 

Peıude K im a şehri polisi, elinde 
bir tevk if müzekkeresi, 37 yaşında 
bir adamın peşinden koşmaktadır. 
Gessc M ı veri ismindeki bu adam 

acaip usullerle müteaddit hırsızlık 
yapmış, bir Ç•ık kişi) i soymuş bir 
hayduttur . 

Muhtelıf şihayetler üzerine, Li · 
nH şehrinde bir <"rkeğin kadınlarla 

dostluk edineı ek onları soyduğu , 
ı u adamın ismi Cesse Moveri oldu 

gu, anlaşılmış ,e soyma usulü de 

öğrenilmiştir. Bir kadınla tanışıyor 

bir kaç gün sonra kendisine sevgi 
siı dtn bahis açıyor, sonra da e\·lm 
ıı e tekl.f ediyor. Yüz buldumu ka 

d•nı kolları arasına çı kip 'ağzından 
öpüyor! 

Pa~it l. ir usul 1 u gerçi , ama 

d"lıası 'r. ı: hı öpüşler, kadınların 
la~ını döndÜrÜ}or, kendıleriııi srr 
Hn , let iı(r, baıılırıor. Eundan son•a 

d1 1 ıı sd;;ın mabadını yerine geliıi il 

) or, bayılttığı kadını soyuyor. Ka 
dııı, ayıldı mı, tekrar bayılıyor. Çun 

kiı aşık ıolü oynayan çoktan kayıp 1 

lara kanşrııı~ . ken l ı sine yr ı ; i lıir kur' 
ban arnmağa g'tmiştır ve Öphiğü 

kad.nıo çarıt•>ın la veya iiurinıle 'ı 
Luluııan şeyl~ıi de kendi c•lı iıw 

Lc~a!tnıı~tıı . ! 
Uıı aJanı kaJrnlaıı öpmekte 115 I 

t .ı liı Don Jıı•n mı? K,n li·ine ıııı.h 
sus c ,zib s', 1 s .i r v tesir k;ılıi 1 

' !ıvt ti var ıfa, lıunu t. U l.ıklarıı le ıııi 1 
ka:lııı laıa gtçiıiyor? Doktorlar lıı 1 

adamı n Cer. ul:ıi Amrrikada yetişen 
U)Ulucıı maddt') i muhtevi Lir neh;.t. 
lan i~tıfa le ettiğini, Öprceği sırada 
dudakları arasınd;ı lıu maddeyi hrr 
h•ngi bir şekilde alarak, öpüşü iste 
diği gibi biçimine gitircliğir, i san· 
maktadırlar. .; ıkiiyeller htr h11fta 

arttikçe artmaktadır. Kadınları so· 

yan haydut, şiddetle aranıyor. öp 
mrsindeki hususiyet, işin iç yüzü, 
kendisi yakalandığı takdirde ihtimal 
tam~mile meydan~ çıkar. ? .... 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

TUrkmen tarafından yazılan 

mufas•al 

HATAY 
Tarih ve Co~rafya cildleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. 
miştir. Bay Fa k Türkmen vaktiyle 
Adana lisesinde yetişmiş kıymetli 

gençlerimizdendir. lstanbul Üniversi
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Par's Üniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip-, 
!omalıdır . 640 sahife tutan eseri Ha
tay" ait yüze yakın resmi ve Hala
yın yeni hudutlarını gcsteren bir d• 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malümal yüksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 

uıun ve şayanı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kurufa satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilcrimize ha
raretle tavsiye ederiz , 

Adana İnhisarlar Baş mü
dürlüğünden: 

15-Mart-1938 tarihinden iti· 

baren Eczacılarla bayiler muhtelif 
nevi ispirtoları berveçhi ati fiatlarla 
satacaklardır : 

96 Derecelık saf ispirto litresi 

280 kuruş. 

96 Dereceli Kolonya ispirtosu 
litre.i 100 kuruş. 

92 Derecelik yakılacak boyalı 

ispirto litresi 50 kuruş. 
9036 2-3 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden : 

No: 313 
Davacı Devlet Demiryollarına 

izafeten vekili avukat Fahri Uğurlu 
ile müddeaaleyh Çınarlı mahalle
sinde oturan Adana anbarının eski 

muhasiLi Nabi arasında mütehı:ddi5 

alacak davasının cari duruşması sı

rasın :la nıüddeaaleyh namına çıka

rıl•~ davetiyenin muhatabının ika · 

ınetgahının meçhul bulunduğu şer· 
hile bila tebliğ iade edilmiş oldu · 

ğundan il.inen t~bl:ğat ifasına ve 
duıuşmanın 9-4- 938 tarihine saat 

9 talikına ' karar v'rilrrıiş olmakla 
müddeaaleyhin mukür gün ve sa 
alta mahkem<'ye gclmtdigi ve ta · 

rafından bir vekil gönd" meıliği 
takdirde muhakemenin gıyabında 

drvam rdrceği ma\ü1 u olmak üze· 

re ilan olunur .9042 

.... ,... l&:::ı:BlllKlllE21-••-r.ıı ı 

• ÇOCUK HASTALI LARI 

MÜTEHııSSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul 

c. 
aaatları : Her gün 1 

15 --18 ---------. --
I'" "\ 

Türksözü 
(~öndelik sıyasi ırazetc 

·Abone şarlları 

12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 

1 Aylık 

Kuru~ 
1200 

600 
~oo 

100 

1 - Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posla masrafıl 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra· 

caat edilmelidir . 

( Turksoıu) 16 Mart 1938 

----------·---------------------------r---·~------------------------------
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vtkaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
GörGnüş : Berıak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
: Kokusu , 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 
ı 
1 

Kaleviy et : ( lCO sm3 suya sarfoluoan N 10 H 
mikdaı ı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik dcıecesi ( Fransız ) 1 5 
Uzvi maddeler için sarfolunao müellidilhuınuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( Sô 4 ) ,. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.00-10 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederrk kaynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla İçi mermer döşeli bcllu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu

hafaza ederek ve biç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-biye Memuru huzurlarında da· 

macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

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

s, temizdir. Ddima Kay adalen Q I? Hla .•111 tercih ediniz . 161 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

TÜRKSÖZÜ 

j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rPnkli -- - -- ------ lir u:d, ıı ı kli \e zaıit 

bir kapak bölgede an 
cak Türksöziinde ya 
pılır. 

her türlii tab işlciniıi · 

ançak Türksczünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zellc~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

Kömür 

' 

1LAN 1 
• 1 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

Rernıi curak, ced. 

vellcr, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya

pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~ ethanesine giderek zarif. sağlrm, ucu1, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 mukabilinde edineceğiniz maldız 

temin edeceksiniz. 

1 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

___________________ . __ ,________ M it d yakmak için en ekonomik, en ucuz 

1 Alacağınız a iZ a köınürüde Ali Rıza Kelle 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

şeker ticarethanesinde lıulaceksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kulla?makla l.ı ın milli bir cevherin ist ih 
!akim arttırmış ve hem de müstcfid 

olacaksınız. Odun kömüıü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
43 8879 

saf ve temiz .kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top- '----------------

7967 129 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA f ŞÇEN 

Ue!eoiiye karşı>ında 

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

Doktor Osman Bozkurt 

Mııayen• hanesini ALidirraşa caddesinde Namıkkemal nwktel1i 

rarıır•cla Dr Melik >parlma ı ı oıa nakletti. 8~85 9-10 

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

Seyhan Vilay eti ıı der: 
1 Hu u,i İdaıt') P ait Ali !,·,le 

m ıhalfcs ; n<f,ki Clattal ağa rıı nlıe 

sesinin eıı k ,z ı lı~y · ti h azırasile (25(:) 
lira rnul.an men b,·del üz, rinden 'e 

p~;n par~ ilr ~atılacaktır. 1 

2 - Şartnamesi Hu·u .i Muhasel'e 
kalem"nde göriilebilir. 

3- Artırma 23- 3 938 çarşam 
ba günü saat (11) de Vilayet Da. 

imi Encümrnindc yapılacaktır. 
4 - Artırma açık surettcdir. 
5 - Muvakkat teminat ı;niktarı(18) 

lira(75)kuruştur.8992 3-8-12.::.!..6 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

S;ıatbaııc civıınJa çıftçı lı.1 11 1 Li 
lişiğrndc ı a • astıorııı ıı 10.J :.ıda 39 

parsel nunı•ra>ında K") ıtlı 298 ka 
pu numaralı dükkan satılacaktır . Mu 
hamının bedeli 1875 liradır. f,ı,k 
lıle. in 21 3 938 pazartesi günü saat 
l 4 de .; 0 7,5 nisbe tinde teminat 

akçalanle defterdarlı'<ta toplanan 
komis}ona gelmeleri. 

9C'02 8-11-16 20 

Satılık makineler 

Az kullanılmış bir biçer çeker 

Makkormik markalı patozla~ 36 lık 
bir Makkorınik satılıktır. isteyenle. 

rin Nalbant hanında kahveci Aıiyc 
müracaatları. 9008 6 - 10 

r .. ... 

Ti~ 
• T(jRKiYE iŞ BAN KAS f 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb-aa_s_ı __ 


