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Hitler dün gec yarısı Viyanadan ir en ir 
f sovyetoır<dluD~ırd lhl~~oır! 1 Münih'e döndü 

Moskova: 16 (Radyo) - Tas ajansı bildiriyor: Sovyetler birliği: Çekoslo

vakyaya taarruz takdirinde bütün kuvvetlerini Almanyaya tahrik edecektir· 
Hükümet bunu resmen ve radyolarla il~na Tas ajansını memur etmiştir. 

1Amerika Almanyaya karşı çok cidd 

Cenevrede Hatay seçimi i Kamutayda 

1 •• • d 1 müzakereler 
ta imatnameSİ UZerJD e Buhran, muvazene kanun 

tam anlaşma hasıl oldu layiaha~ı pek !akında 

Cenevre: 16 (Radyo)
Cenevredeki eksperler 
komitesinde müzakere 
edilmekte olan hatay se
çim talimatnamesinin bü 

tün esasları üzerinde tam 
bir anlaşma hasıl olmuş 
ve yeni talimatnamenin 
yazılmasına başlanmış 
tır. 

HATAY MESELELERi 

Arap matbuatı menfi 
propagandalarda 

Mandater hükümetde hala Türk 
düşmanlığı siyaseti yolunda! 

Antakya : 1e (TUrksllzU muhabirinden) - Yeni bir kararna· 
ma lla Antakya va lekenderun beladlyelerl için yeniden 16 pe
lte alınması takarrür eylamı,tır. 16 pollsln 8 1 Antakya ve 8 t 
da lskena.lerun Beledlyelerlnden maa, alacaklardır. ] 

Yalnız hayretle llOrendlOI· Şeşhrimiz Türk Baş konsolos-: 
me gllre, yaniden tayin edllen 
bu 16 pollsln g u ~ rmenl ve 
7 et dlOer anasıra mensup o
lup yalnız bir tanesi TUrktUr. 
Anlaşılıyor ki, hükOmet ve Beledi 
yeler, nazar fdeijmesin diye 16 po· 
lisin içine bir de Türk ilAve eyle
mişlerdir, 

luijuna müracaat ederek bu habe
rin doğruluk derecesini sordum. 
Baş konsolos bana dediler ki: 

"Ben Zeki Arsuzi için en ufak 
bir teşebbüs bile yapmadım. Aksini 
iddia ederlerse buun Mandater hükO 
mete yafanlıyabilir.• 

meclıse verılecek 

Ankara : 16 (Telefonla) - Ka. 

mu tay bugünkü toplantısında ruz.na·~ 
medPki maddelerin kabulünden son· 

ra kürsüye gelen maliye vekili büyük ' 
Şefin nutuklannda işaret ettikleri I 
ve hükümet programında da temas 1 
edilen vergi tenzilatı"' ait olmak ü 
zere hazırlanan hayvan vergisi ten· 

zilatına ait kanun mclisr verildiğini 
v~ bunun biran [evvel kabulünü te
min için alakaJar encümenlerin müş 
tereken tetkik elmelefrıi istem;ş "" 
bu münasebetle buhran ve muvaze 
ne vergilerine ait tenzilat hakkında· 
ki kknunıın da yakında meclise ve 
rileceğini bildirmiştir. 

r-.- - -
1 lngiliz hava 

kuvvetleri 
Yeni bütce dün 

kubul edildi 
Londra : HS (Radyo) -

lnglltere hava kuvvetleri
nin azami hadde çıkmaaını 
temin edecek olan mun· 
zam bUtca bugUn Avam 
kamarasında rey'e konmu, 
92 muhallfe kar,ı 143 rey
le kabul adllmlftlr. 
-~--------- .. ----.--

Bu polislsr ayin 16 sında işe 
başlıyacaklardır. 

Arap ajansının Suriye gazetele· 
rine verdiiji bir habere göre, Suriye 
istikJAI bayramının Hatayda kutlula· 
nacaijını ! ve bir çok evlerin bay
raklarla donatıldıijını bildirmekte• 
dir. 

1 Portekiz hükumeti artık 
asilere yardıma başladı 

Suriye istiklal bayramı Hatayın 
hiç bir yerinde kutlufanmadığı gibi 
bir tek bayrak ta çekilmemiştir. 

Yalnız işin garip tarafı şud.ır 

ki, Arap aiansı çekifenlbayrakların ne 
b;.yragı olduğunu bifdirmemektedir. 
Herkesin bildiiji gibi, o gün yalnız 
resmi daireler hükumetin emriyle 
kapalı kalmıştı. 

Yine bu ajansın bildirdiijine gö 
re, güya Türk konsolosların te· 
şebbüsü üzerine, Zeki Arsüzinin 
Hataya girmesi yasak edilmiş buna 
s ebepte yaklaşan intihabetta Arap· 
larJa üzerinde büyük nüfuzu olan 
2ekı Arsuzinin Sancakta tahrikdt 
yepmasına mani olmak imişi 

Buğday ofisi 
kuruluyor -

Ankara : 16 ( Tridonl,.) _ ik
tisat vekaleti buğday istihsal ve ih 
raç işleri ile uğraşmak ve bu işleri 

ltanzim etmek üzere bir buğday ofi. 

si teşkilini karar aştırmıştır. / 
iktisat vekaletince bıına dair ha ! 

zırlanan kanun layıhası mutaleaları ! 
alınmak üzere alakalı vekaletlere · 

gönderilmiştir. ,Layihanın meclisin 1 

bu dev. e ictim1ında çıkarılaca~ı sa· 

nılıyor, 

Dün şiddetli muharebeler oldu 

İspanya Reisi Cumhuru 
Barselondan Tulus'a geldi 

Barselon: 16 (Radyo) - Üç gün
den beri Ka folonya köylerine düşman 
otuz 1 i:ometı e hdar yaklaşmıştır 

Bu vaziyet bilhassa köylüler arasında 
büyük heyecan uyandırmıştır. 

'fuluz: 16 ı Radyo) - ispanya 
Reisi Cumhurnnun bugün buraya ge
leceği ıayyare istasyonuna bildiril
miştir. 

Barse!on: 16 (Rad}O) - Düşman 
Monterdam mıntakasında şiddetli bir 
taarruza gcçm:ş faht ilerleyememiş. 
tir. Hükümct kuvve ' leri bu taarruzu 
durdurmuş! ur. 

Asılcr Mudfayı işgal etmiştir. 
Hükumet hava kuvvetleri dı şmr.nı 

m:ifemadıyen izaç etmektedir. Bugün 
yapılan bir hava çarpışmasında dört 
asi tayyaresi düşürülmüş bir de hü· 
kilmet tayydresi sakatlanmıştır. 

Endülüs cephesinde hükumetçi· 
~kr hiik~m bir vaziyettedir. Dün ırece 
ı ı hakım tepe işgal edilmiştir. 

Madrid: 16 (Radyo) - iyi kay
naklardan alınan malumata ve hu· 
dudda YRpılan müşahedelere göre 
Portekiz hükumeti Frankocufara her 
madde i;z. rinde mühim mıktarda 
yardımda bulunmaktadır. Sevkiyat 

l•panya reisicumhuru Azana 

büyük yo cu tayyarelerife yapılmak· 
tadır. Keza Alman gemileri de, asile· 
rin elinde bulunan sahıllere esleha ve 
mühimmat yıgmaktadırlar. 

bir cephe almış bulunuyor 

Büyük Almanya bundan sonra 
üç merkezden idare edilecek 
HİTLER MÜNİHTE, GÖRİNG BERLİNDE, 

SAYS İNKUART'DA VİYANADA iŞ GÖRECEK 

ateş püskürüyor • par ıs 

HiTLERŞUNU 
---------ııs;=:ııslia••o 

BiLSi iYiCEKi 
, 

Eğer Çekoslovakyaya bir hücum 
olursa Fransa tek bir adamdır ? ! 

Viyana : 16 (Radyo) - Avus· 
turya zenginlerinden birisi, üzerin· 
de bir milyon Şifin ofduiju halde 
kaçarken hudutta yakalanmıştır. 

Nevyork : 16 (Radyo) - Avus 
turya hadiseleri üzerine Avustur· 
yadan Amerikaya bir çok sermaye· 
ler kaçmıştır. Şimdiye kadar görü I· 
memiş miktarda, altın girmiştir. Bu 
miktarın bır ay içinde 3,000,000 
altın olduiju tesbit edilmiştir. 

Vaşington : 16 (Radyo) - A· 
merika Haribiye Nazırı Bay Huf bu 
gün radyeda büyük bir nutuk söy
liyecektir: Bay Hul'un nutku dikta
törlerle anlaşmak istiyenlerle, Hit· 
!erin son hareketlerine göz yuman· 
farın takibettiiji sakin poletika mev· 
zuunda olacaktır. 

Hul bu nutku ile, tedbirler alın· 
masına teşebbüs edilmesini de is· 
tiyecektir. 

Viyana ; 16 (Radyo) - Avus
turya hükOmeti ecnebi memleket 
lerdeki sefirlerini geri çaı:lırmıştır. 
Viyanada sefir bulunduran ecnebf 
memleketlerden de mümessillerini 
geri ça(jırmafarını rica etmiştir. 

Hitler, kendisini büyük Al· 
manyanın Reisi ilan edecektir. Bü·j 
yük Almanyanın merkezi Münih ola· 
caktır. Mareşal Gtıring Aimanya 
Başvekili sıfatife Berlinde. Bay 

Çamaşır meselesi 

lıısaııııı yalnız kırli dPğil, temı: 
de tJ'sa başkalarına gö.ıteremiyrceğı 
bazı çamn§friarı ı,;rı.r clır . Hıılbuki., 
şelıri" eıı işlek cuddelrrıııiıı üzerinde· 
ki evfrrin balkon/onııo, tera>lorına 
Ôu çeşıı çamaşırların asıldcğını, hatta 
güneşlenmek Üzere yorgıırı. ratllk VP· 

saire gibi şeylerin de peııcerelerden 
sarkıtıldığını görmekteyiz. Bu hal bir 
şehir halkının terbiyesi haUmda kötü 
not verdirebilec'-k bır şeydir. 

En işlek bir caddenin üzerindeki 
bir evin balkonunda, bahçenin cadde 
üurindeki kısmında don, gömlek, 
kombinezon, sutiyen gibi iç çamaşırla
rını teşhir etmekteki laubalilik her 
halde nıüsanıalıa ile hükmedilecek bir 
şey almasa gerektir. 

''Hitler harp istiyorsa, Pır 
ağa sataşsın da görelim,, 

ilhakı A vusturyanın • 
uzerıne 
•• 

Viyanada birçok büyük adamlar 

karıları, oğulları kızları ile 

Dün ir1tihar ettiler 
Says lnkuart Vali sıfatile Viyanada 
iş gtlrecektir. 

Münib: 16 (Radyo) - Hitler 
dün birdı,nbıre tayyare ile Viyana. 

dan Münihe dönmüştür. 

Viyana: 16 (Radyo) - Avus· 
tııryadan yabancı memleketlere o 

dun ve kereste ihracatı yasak edil

miştir. 

Vaşington: 6 (Radyo) Ameri 
ka seksen yedi memleketin istifade 
edeceği tenzilatlı gümrük tarifele· 
rioden Almanyayı hariç bırakın ştır. 

Viyana: 16 (Radyo) - Alman 
kıtaatı Avusturyada kendilere gös
terilen mevkilere_ kamilen yerleş 

mişlerdir. 

Paris: 16 (Kadyo)- Bütün Fran 

sa bir tek vucut halinde bulunuyor. 
Fıansız matbuatı Hitlere ateş püs 

kürüyor. Gazeteler diyorlarki: Orta 

Avrupada geçen hadiseler, Alman 

lıalyan mudahalasım bütün çıplaklığı 
ile ortaya koymuştur. Orta Avrupa 

Hitlerin idaresine geçtiği takdirde 

lngiltere bilmelidirki rahatı bizimle 

beraber selb olacaktır. Hitler şunu 

bilmelidirki, eger ç .. kosloyakyaya 

bir hücüm olursa Fransayı tek bi 
bir adam gibi karşısında bulacaktır. 

Hitler harp istiyorsa Perağa sataş 

sın bakalım. 

Viyana: 16 (Radyo) - Avstur· 
yanın ilhakı üzerine müteessir olan 

Binbaşı Vahi, karısı ve oğlu bugün 

intihar etmişlerdir. 

Keza federai partisi reisi kızı 

ile birlikte kendini zehirlemiştir, 

Viyana ünüversitesi profesörlerin 
den Şut da kızı ve oğlu ile birlikte 
tabanca ile intihar etmişlerdir. 

Parti grubunda 

Hükumetimizin hare
keti tasvip edildi 

Ankara: (Telefonla) - C. H. P. 
Kamutay gurubunun dünkü toplan. 
tısında Hariciye Vekili Hatay mü· 

zakerelerinin son safhası hakkında 
izah•! vermiş göçmenler meselesi· 
ııin grupça teşkil edilecek bir ko 

misyona tevdii kararlaştırılmış. Baş· 
vekil Celal Bayar ile Maliye vekili 
sayım vergisinde yapılacak tenzilata 

dair Büyük Millet Meclisine sevke· 
dilen kanun layihası hakkında bcya· 

natta bulunmuşlardır. Hükumetin 

beyanatı müttefikan ve alkışlarla 
tasvip edilmiştir. 



Sahife : 2 
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Fransa kendi tedafüi 
stratejisinde mikdardan faz 
la kalite itibariyle üstün 
görd iieü !<uvvetlerine da
Y . anı k t ?.dır. Fransar.ın 40 
n1il ! ,n nüfu,,;u,Alm nyanın 
65 ve İtalyanııı 40 milyon 
ni fusiyle yarışa çıkamaz . 
Onun için Fransa istihkam
lannı çok kuvvetli bir şe
kilde yapmış , silahlarının 
mükemmelliğine de çok bü 
yük bir ehemmiyet vernıiş
tir.Bir nıilli'< parçao;ıo ;ı aşa

ğı yu'~:uı 2 milyon dolar 
para git niş olan l\ılajiııo hat 
tı, Belçika ve İsviçre sınır 
)arına doğı u uza 'ılmakta
dır. Bu istihkamların , her 
hangi bir Alman hücumu
nun durduracağı umulmak 
tadır. 

FRANSANIN 
ve onunla müttefik 

olanların 

SiLAlıtLARI 

D ii nya harbi başladık• za. 

man Fransa , yüz •enedir 

müd. faa vaziyetinde kalmış bir 
memleketti . Üçüncü Cumhuri· 

yetin ilk reisi Tiyer , Franklurt 
muahedesini yaparak hem Fran· 
sadaki iç harbi . hem de Fransız -
Alman i hlilafmı halletmek için mü
zakerelere giriştil!'i zaman bütün 
Fransızların düşüncesi şu idi : 

!stcnilcn razminatı vermek ve 
islilA ordulorını Fransadan çıkarmak. 
Sunu müteakik Tiyer Fransa için bir 
milli inşa programı hazırlanmıştı. 

Bir asır içipde üç defa ( 1814, 
1870,1914 ) Almanlar , Fransız top· 
raklarına girmışlerdir . Son harpte 
ise Avrapada zafer , harabeler üze
rinde temin edilebilmiştir . 

Fransa, büyük harpte de gene 
gene müdafaa vaziyetinde kalınış . 
neticede karşı tarafa majtliıp olunca 
bir sulh ınu•hedesi dikte etHrmiş . 
gene tedafüi b ir inşa programı tat
bikın e girişm i ştir . 

F ra nsa , bugün Avıı:pada demo
krasinin mukadderatını tayin edecek 
bir memleket haline gelmiştir. iç ih
tilafları devanı etmektedir . Endüstri 
saha~ındaki huzursuzluk her tarafa 
yayılmakt adır. Milyonlarca işçı zaman 

1 

za ma n gı ev ilan eder . Ticaret ha
yatıl'da bu h ı ,. n baş göstermiştir. Ser· 
maye memlekcttcıı ç ıkmağa ve Fran
sa altın ihtiyat akç:ısı, günden güne 
eksilmeğe başlamıştır. 

Fransada buhran daimidir. Rır ka
:>ine g id ~r . b'I ka bine gelir , Çünkü 1 

Fransız v <1 t an<l;; •ının kafasında, hala, J 

1789 ih ti lalinin ruhu yaşarr.aktadır . ' 
Hürrıy ~ t \e müsavat csdirisi saye-

1 

sinde s~ğ la rl a soila ra karşı kendini 1 
tutabilen bir halk cephe~i teşekkül j 

clmış ve lspan}ada dolayısıyle baş gös
teren da hili ihtilaflara rakmen bu 
teşekkül Jyakta kalabılnıiştir. 

• ngiltere bu ittihada neden mü-

lafı 1914 senesindekinden daha sağ
lamdır. 

Bu vaziyet ,gcçcn ilkbaharda Fran 
sız ve İngiliz elçilerinin Brükselde 
müşterek bir teblik neşrederek üçün 
cü bir devlet tarafından hücum vaki 
oldu~u takdirde Belçikayı Fransa 
,.e lng.ltereye karşı } nrdıın etmek 
taahhütlerinden kurt a ran bir karar 
aldıkları zaman büsbütün mı ydana 
çıkmıştır . 

Böylece Belçika, haı plen önceki 
tarafsıdık durumuna dönmüş, fakat 
lngiltere ile Fransa bir saldırgınlık 
taktirinde biribirlerine vardım etmek 
taahhüdüne sadık kalm~şlardır. 

Aelçika si!Ahlanm ktadıı. 1914 
vaziyeti gene kendini gösteriyor. Çe 
çen mayista Brükseli ziyaret eden 
Eelbos, Belçikanın baş~ a bir mııak ed e 
imzalamamış oldukun;ı kanaat ğJt i r e· 
rek gçri dönmüştür, Bu z iyare t i~ 
yardım ~kuvvctlcıi gelıııceye kadar 
Belçika ordusunun bir is tila ordu•un. 
ne kadar müdden k r~ı koyabilecel!'ı 
de tetkik edilmiştir. Böylece bütün 
bu dünya hadiseleri karşısında eski 
büyük harp müttefık l e ı i kendilerini 
geke aynı kayık içinde buldular. 

F r.ansa siliihlannıakta "e yalnız 
şark hudutlarını düşünerek de 

ğıl, Rusyayı , Çekoslovakyayı 
ve Belçikanl«rı de düşünüp hesaba 
kata rak bir müdafaa sist emi vücuda 
getirmektedir. 

1870 senesiııde Fransa tecerüdün 
ne demek olduzuııu öğrenmiştir. Aarp 
ten sonra kurulan Küçük antant, Fran 
sadan müzaheret görmekte ve ~fa~ist 
devletlerin kerşısında durmaktadır . 

Fransanın Küçük antnnt ile olan 
alakası bakımından Ç~koslovakya ile 
Romanya bu aııtantın en kuwetli ele 
manian sayılmak Jazım gelir. Geçen 
hrziranda Romanya ordusunun baştan • 

1 tvn aşağı motorize edıfmesi ışi, başla 

Skodo olnı~k üzı-re bütün Çekoslcı
vokya firmalarına tevdi edifrııiştir. 

1 >.a h eı et gösterdi ? Büyük harbin 

uyandırdıgı hissiyat dolayısiyle mi ? 
Şüphesiz ki hayır 1 fngiltere, Fransa 
gibi, kendı kendini idare eden bir 
milletıiı . Her ikisi de devam ve ba· 
kalarının esasını parlamento demo· 
kras sinde görürler . lki~i de dikta 
törlük istemezler Fransada Delarok, 
lngilterede S ir Osvald Mosley'in uyan 
<lırmak istr.diıti cereyan, tutmamıştır . 1 
iki memlek<-t de Milletler Cemiyet ine 

1 

nıü1ah e re t ederler . ikisin in de Ak- i 
denizde mFştcrek menfaatleri vaı dır . ı 

lngilterenin Al.:ılenizdeki can d•- i 
manna !..arşı yapılan bir ltalyan teh
didi , ayni zamanda Fransanın bir 
harp vukuunda , ana vat&n ordusunu 
be•lemek uzcre asker getirecej!"i Af
rika sonıürgelcri ile ol an mııvasala 
yolunu da tehdid eder . 
. Bundan dplayı . son yıl içinde 
lngilterenin Paristeki askeri, hava ve 
deniz ateşeleriııi üç misline çıkarmış 
olmasına hayret edilmemelidir . 

lngilizler Fransızları sevmezler . 
Fakat Alm•nlara sempati besliyen 
İngiliz hissiyatına güvenmek de Hit· 
ler için bir hata olmuştur.Onun güt
t!ikü siyaset, Londra ile anlaşıp İn
giliz - Fransız ittihadına mani ol
maktı. 

Kr.ıl Karol'un Praı< ziyeretile de 
takib edile bu hadis.!nin sıyasi dheın. 
miyetini tebarüz ettirnıeğe h•ceı bile 
yoktur. Bu meselede Çekoslovak ya, 
Almaıı r~kabetine karşı muzaffer ol
ınuştu f . Sonra bir de ıletin biitün si· 
lahlanması işini bir diker tlevlete cm 
niyet ve tevdi etmesi, ona karşı tle
vamlı bir emniyet beslediğine, "'ala-
ı ında hiç bir niza çıkmasına ihtimal 
olmadıkına delület eder. Şu halee 
Romanya, devamlı sure tte Çekoslovak 
ile beraberdır; bun-lan çıkan mana 
bu olmak lazım gelır. 

Reis Beneş, Çekoslovakyanın Fran 
sa ile müttefik kalmasının lüzu:n un a 
inananlardandır. 

Çekoslovakya harbiye nazırı F ranz 
Machnik de kadınlı erkekli bütün 
vatapdaşfarın 6 dan <ıtlmışa kadar 
bir müdafa~ harlıi için asken talime 
hazır olmalarını bir layiha ile :teklif 
ettiği z~nLıı, Çekoslovakyanın bir 
müdafal harbine nasıl hazıı l a ıımakta 

olduğunu meydana koymuştu. Bun· 
dan b<- ;;İlr hudutlarda yapılan kuvvet 
li tahkikat da bu memleketin sade 

Londradaki Nazi propagandası 
hem Fransanın , hem de Rusyan·n 
aleyhindedir. lngilizlcr bunu anlamış 
ve bundan nefret ctm!şlerdir. Bu pro 
paganda tamanıiyle aksi bir tesir 
uyandırmış ve Fransa ile İng iltere 

arasında. ltalya - Habeş harbi dola
yı<iyle Laval tarafından uyandırılmış 

olan sokukluk unutulmuştur . 

' Rusyaya ve onun Kızılordusuna gü
venmekle iktifa etmediğini göster · 
miştir. 

Bugün Londra ile Paris gayet 
sıkı bir işbirlil!'i yapmış bulunmak· 
tadır. Bugunkü Fransız - lngiliz ilı· ı 

Çekoslovakyanıo ulak, disiplıni ve 
Saoda silahlarife mücehhez hazır or· 
dusu, her hangi bir küçük devlet or 
dusundan daha kuyvetlidir. Fakat 
nede olsJ, bu kuvvet, eger Hitle r ı 
Drang Narh Oskn hareketine giıişip 
on beş milyon nüfusu olan bu küçü.,,. 

memleket üzerine çullanacak olursa 
o zaman Alman orduları karşısında 
duraın z, O 2aman Çekosfovakyanın 
bülün ümidi Fransadadır. 

R omanyanın, Fransa ve fransız 

müttefıklerile beraber davran
mak si~aseti bir anane halin-

dedir. Bu memleketin payitahtı •Bal 
kaniarın yansı» adıuı aldıkı gibi, Kral 
Karo! da sürgünlük hayatını geçirmiş 
olduku Gransaya ziyadl'sile bağlıdır 

· Faka t bir çok ırklara mensup insan· 
!ardan mürekkep olan bu memlakette 
lıi r ib;aine zıd temayüller taşıyan bir 
takim gurupldr, hizibler vardır. 

Nazı düşmanı olan grup denıok 
ı eli ır ve Milletler cemiyetinden yana 
dırla r. Fakat bunların tkarşısında Ro 
manyarıın Fransadan ve Çekoslovak· 
yad an ayrılmasını is teyen Nazi taraf 
tarı muhalifler ;de vardır. Bununla 
beraber, bir çok kabine değişiklikle
rine rakmen Ber)inin umdukları haki 
..dl olmamıştır. 

Yugostavynya gelince bu memle
ket Küçük Antanttan ayırıp kendile 
rine bJğla nnk , hem Almanyanın • 
hem de fta lyanın hedelıni teşkil e. 
d e r. lttılyanlarla Yugoslavlar arasında 
i'll za!an3~ so ~ m·1ahedenin bile bu 
maksadla v3cude getirildiği söylene· 
b;lir. Fakdl B Benes, Yugoslavya
dan İtalyan nüfuzu altında bulunan 
Macaristan il" bir anlaşmaya g"iremi· 
ycceği h ı'd: ın l.ı taminat almış, Fon 
Noyratın ziyare ti sı ralarında da hal 
km gösterd ı;ı ;mtipati de burada 
Alının s;pse•inin n.rzu edilmediğini 

gösterm iş t ir . Her ne kadar başvekil 

Sıoyodino ~ i\', de mirden bir elle hü
küınet •Ürmzkı e i~e de gene halkın 
Fransad Jn yAna o J.m hissiyatını bil · 
mezlikten gelemez. Rununla beraber 
bu memleket b:iy ük •ilah siparişleri 

yaj)m ·ık h us~;unda ha la tereddüt 
göstermek tedir. 

Leh istan, Frilnsanııı en eski mü · 
tefikidir. Harbden sonrd transa, Le
lıist:ına karşı başı Fran;ıı siyasetine 
bal!'lı ik inci .ı~ıf b ir devlet muame
lesi yapnı ık halasında bulunmuştu. 

Bunun üıcrin" Lehistao da keniisini 
Fransız vesayetinden kuı taı mak için 
Alınanlar bir saldırına7.lık paktı iın· 

zalanmışt " l' akat bugün Lehi •tan. 
yeniden Almanlaıdan ayrılmak ve F
ransızla ra yan~şmak temayülünde
dir Almln lıwlu-iun-la yapılmakta o-: 
lan Maj ino h :> ttı istikatnları Fraııs ı7. 

se ı mayesil u y > pı l ıy.ır: bu rada Fra n
sız ınühend 's'cr : çu:ı:mal. tad r llu 
tedbirler. şayet Hitler rnv~etlere k :ıı 

~ı biı lıarnke : c geçecek olursa Leh is· 
t a nın bor haıb sn h atı haline ke'rr,e· 
nıek hu,,usundaki azim •e ~ araı ıııı 

gcsterır . Lelıliler, Fıansız ordusunu 
severler. General Gaınlen ile Rizd Ş
migli'nin B. Bekle B. Delbos'un Y"P· 
tılklaı ı ~. arşılıklı ziyaretlerden sonra 
bu hag büsbütün kiiv•etlenm i ~tir. 

Son zamanlarda yapılmış olan f 
ransız -- Leh aske. i anlaşmasiyle bir· 
likte gayet gen;ş b.r de ekonomik 
anlaşnıa inıwlanmıştır. 

1 iç şüphesiz. Fraıısıının bi rla· 
kım kiiçük devletlerle ~kted· 
<liği hu tedafüi ıttifaklarda,: 

kcndis ne büyük bir katb kuvveti 
olmakt adı . F.ıkat bütün bu Bnlo şm.ı
lar, F rnn•aya o kadar fazla mecbc· 
budyctle r yüklemekted ir kı A\'mpn· 
da bi ı hnrb patlıyacak olursa Fran 
sa nın biitün bunla. ı vcı ir.e getirip 
gcti ı enıiyeceği şOplıelı<lir. 

Gelecek bir harbde Fransanın 

Borsada 
Pamuk a1 i.m 
satımı dL ·du 

iki gündcnberi şehrimiz ticaret 

ve zahire borsasında pamuk alım sa 

tımı durmuştur. 
Koza, dün 5 50 den 6,50 ye ka 

d e r, ytrli çi~it 2,6?,5 ye kl r vllnd 

çi,:-ldi de 3, 2.5 Ü7 ıind ·n s' tılm ış 

tır. 

Halkevinde 

Çanakkale zaferinin 
yıl dönümü kutlanacak 

Yarın akşam saat 20,30 da 

şehrimiz halkevi salonunda Çanak

kale zaferinin yıl donümü törenle 

kutlanacaktır. 
Bu geceye İştirak için halkevin· 

den giriş kartı almak lazımd ır 

MAHKEMELERDE 

Hırsız tevkif edildi 
Has~n adında birisi hazır elbise · 

cilerden Mehmedin dük~amndan 12 
parça çamaşır çaldığından adliyeye 

sevkedilmiştir. Dün ikinci sulh ceza. 

da yapılan duruşma neticesi Hasan 

tevkif edilmiştir. 
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Gök yüzü açık. Hava rüzkarlı. 
En çok sıcak gölgede 17 santigrad 

derece. En az sıcak geceleri 'J,9 
santigr• d derece. 

stratejik va7.iyeti, büyük lıarbdekin 

den adam akıllı farklı olacaktıı. Bu 
takdirde Almnnya ile, büyük bir ih 
timalle; İtalya ile harbctmek mecbu· 
rizetinde kalacaktır. Musolini F ransn 
hududundan 80 ve Marsilyadan 200 
milj mesafede bulunan Cenevrcde en 
büyük bir hava ve deniz üssünün ya . 
pılmasınıoı emretmiş bulunuyor. Şu 
halde Fransanın gelecek teddüi har· 
bi iki mesele karşısında kalacaktır : 
Evvela kuvvetleri ıkiye bolünecek. 
sonra Afrikadan sömürge askerleri
ni ııakletmek işi felce utruyacak· 
tır . 

Fransa, J..endi tedafüi stı~ıejisinde 
miktardan la7.ln kalite itibaı iyle üs
tün gördükü kuvvetlerine güvenmek. 
tedir. Fransanın 40.000.000 nüfusu 
vardır. Bu it bJr iie Üz,yine İtalyanın 
40 milyon ııüfusunıı da zam ve iliive 
etmek !Azım gelen 6S n ı i ly" "luk Al 
manya ıle yarışa çıkamaz, buntlan do 
layı Fransa, istihkamlarını çok kuv· 
vetli surette vücude getirmiş, silah 
laınını mükemmeliyetine de f, zla e· 
lıemmiyet vermiştir. 

B:r millık kısmın~. a~ağı yukarı 
2 m:lyon dola r ı n a gitmiş olan Ma
i·no istihkamları Belçika ,.e fsviçre 
sınırlarına doğıu d.~ uzatılmaktadır. 
Fransnlar Jüra daklarırıdan Dö ker. 
ke kadar ıızanan bıı çelik ve beton 
manianın çok kuvvetli olacağını ve 
bunun karşısında her hangi bir Al
m 10 lıikuınunım akim ka'ac•tını um
makta •1ı ,1.ı r. 

ftnl)'n~ hududunda ise arnzi zi · 
yadesıle dağlık oldukund n bun• d.ı 
istihktoı ııl n r , ~cude getirnıcğe lüınnı 
görülnıPın<'~ tedir. 

1936 Fransıı biidcesinde milli 
nıüdafo _p tahsis cdilerı 20 mılya r 
frank ile bu silahlaıım:ı ve müd afaa 
programının (bıı büdce sonradan ar. 
tırılmıştır) ancak hir kısmı ba~anla · 
caktır. Bu sene Fr< nsız endü~tr is i 
sermayesin in yii1de yirmi dördü ,i. 
liıhlanınaya harcenma ktadır. B tCo 
Fr.ınsız harp e ııdüstı isi de ınil.ıicşlı· 
ıiloıiştir . Bu itıba rla lıaıp cndüatrisi 
nirı viicude gelıı diği bütün mühim-

17 Mırt 19'8 

Arazi tahriri işleri 

Komisyonlara yardım etmiycn 
muhtarlar ceza görecekler 

Vılayet ikinci arazi tahrir ko

misyonu faaliyetine devam etmak· 

Ledir. Şehrimizin biitün bağlarının 
talı iıi yapılmı~ ve bu suretle talıı ir 

lıa • ici hiç iıir t arla 'c bağ blma 

ını~tır . 

iki aydanberi de şehit dahilin 

deki ar sa~ve bahçelerin tahriri ya· 

pılınaktadır. Fakat haber aldığımıza 
göre, mahalle muhtarları, tahrir ara· 

zi komisyonlarına istenilen yardımı 
göstermemektedirler. Bu yüzden 

i~ler aksamaktadır. Halbuki arazi 

tahrir kanununun 14 üncü maddesi 

komisyon tarafından sorulacak olan 

Feci bir 
cinayet! 

bilcümle malumatı komisyona bil . 

dirmeğe mecburdu•lar. Bu madde 

hi iafına hareket eden muhtarlar, beş 
li rad aıı yir ,ni brş !im ya kadar pdra 

cezas i l ~ cezalandırılacaklard ı r. 
Şehrimiz arazi tahrir i şleri vekil 

Jetin emri üzerine mayıs nihayetiııe 

kadar bitirilmiş olacaktır. 

Kömür fiatları 

Şehrimizde kömür fidtları 3,5-4 
kuruş arasındadır. Şehirde arlık kö 

ınür s:kıntısı kalmamakla beralıer 

fiatların daha düşeceği de sami 

maktad.r. 

Belediye önümüzdeki yıl, köırı li r 
üzerinde daha sıkı tPdbirler alac.~ k 

tır 

Otomobillerin 
• 

muayencsı 
Bir adamı hıçakla 1 boynundan kestiler ; 

1 
Şehrimiz bc!e.liy~si, köyl~re ça · 

ı Z lışan bilumum kamyon ve otomo. Dün a dıtım malumata göre ey 

1 k f b 1 billerin fren ve motorla•ını muayene tin köyü yo unda ço eci ir cina-

i etmiştir. Makinelerini ınuay~ne el· yet olmuştur. 
Hasan og!u o~ınan adında birisi tirmiyen otomobil sahipleri para 

zeytin köyü civarında karanlıkta ge i cezasile cezalandırılacaklardır. 

zinmekte iken Bekir oğlu Emin adın · ! f b . k k J 
da birisi Önüne çıkarak bıçakla üze . : a rı a urs arın-
rine hücum etmiş ve osmaııı yere ! d k ) 
yatırar:ık bıçakla beyııunu kesmiştir. ! a o uyan ar 
Osıııa.1 derhal ,ölmüştür ' 

K..til Eıııin jandarmala: tarafın 
Jan yakalanını; V•' müddeiumumilik 

lnlıkıkatu v. ziyet etrnişlir . 

m.ıl ~ c silahla r dokruca hükünıetin 
elillP ıreçecek demektir. 

Le Caeusotıda meşhnr Şnayder 
silah fabrikası, Hoçkis makinesı tü
fek fabrikası , Bra~ silah fabrik2Sı ile 
Reno otomobil fabrikasının tank ya
pan kısmına hükumet el koymuştur. 
Bundan sonra sıra diker fabrikalarla 
deniz tezgahlarına gelecektir. 

Oıdu: "Dünyanın en iyi ordusu., 
diye anılan Fransa ordusu, Afrika 
sömürgelerinden ıreleıı renkli asker· 
lcr de dahil olmak üzere, subay ve 
nefer 708 bin kişidir. Sömürge as
kerlerinden yarım milyonu bügün 
Fransada bulunmaktadır Bunlar şark 
hududundaki islihkamfara yerleştiril 
mi~lerdir. Fransanın ihtiyat kuvvet· 
leri 6 milron kişidir. Bundan başka 

sömürgelerde ihtiyat olarak 2 milyon 
kişi seferber edilebilir. Fran•aı . ın ıııo· 
törlil topları ve 1935 modeli Reno 
tanklan, stratejik manevra kabiliyd
lcri itibarile dünyanın en modeın si
lahları telakki olunmaktadır. 

Donanma: Fransa nın donanm.:ı~ı. 

~..Jıı imiz Milli mensuc1t fabrika 

sı .ku ,Jaı ında okuyup yazma öğre 

nen 96 İşçi vesika almağa hak ka 
zanmıılardır . Bunların inıtihaııları 

şehrimiz Ziya Gökalp ve Necati lıey 

ilk okulları baş öğretmenleri tara 

fından yapılmıştır. 

Vergiye tabi olmayan 
tazminatlar 

Maliye vekaleti, tlivanı muhase 

batla mütalaaya kalarak orman a 

menajm~n memurlaıı i!e harita su 

bay!arına verilen hzminatın kazanç, 

buhran, müvazene vergilerine tabi 

tutulmamalarını brarlaştıımıştır 
Çiinkü, orman amenajman memur 

lan ıle harita sulJaylarıM veıılnıekte 

olan tazminat, arazi Ü7~riııde çalış 
tıklıırı zaman için yapacakları zaıur: 

m.1srafl a rla iaşelerinin karşı lığı o'a

rak ikanır t yevrııir·si mahiyetind ~ 
ve kanunun istisnalar~ m\ib a lık 
mad.Jelerine göre olduğund3n in 
zanç, iktisadi buhran v -. nıiiv:ızeııe 

vergilerinden nıu•f tutu;ına~ı ve Y"l · 
nız hwa kuvvetle•ine ynrdım ve ı ~,; 

sinin k•silmfsi ic~p rtnıekt e Jır. 
Avrupada lngiltereden sonra en kuv
vetli donanmadır. ı:rc.nsa, ne olursa 
olsun, denız kuvv~tleriııi ftalyadı n 
ve Alm1nyadan üstün b:r v' ziyetıc 
\utmak azim ve kararındadır. 

. :MÜTEFERRiK 

Yeni deniz programı tamamlandıkt<.n 
sonra Fransa, yer yüzünde J;ıponya 
ile lakın bir rakip olınb~ üzere ü
çüncü deniz de~l e ti haline gelecektir. 

Hava kuvveti: Fransanın üçte 
biri modern olmak üzere 3 hin tay. 
yaresi vardır. İhtiyat lıava kuvvetı 
yoktur. Bin beş yüz birinci sınıf biı 
havil ıırmadas ı ile yüz d e elli ihtiya
tını vücude ıretiım ·k knraı ı da veril
miştir. Tayyare fabrikdarının d a ıııil

lileşliril mesi sayesinde Fıaıısanın bu 
planı tatbikte muvaffak olacağı ümit 
edilmektedir. Beyi~ olmakla beraber; 
Fransanın hava müdafaası planını lıu 
senenin sonundan evvel tamamlıyabil 
mesi ihtimal dışındadır. 

Fransa için tam hazırdu denilm~
se bil e hazır Jıklarını yapmıştır ve 
kendi askeri vaziyetinden emindir di-/ 
yebniriı. 

on b .: ş gün içindt 
şe:.i.12iı.cle evleııerıler 

·---~----

Mart ıa birinci güniiııJ~n dürıt 
kadaı şehrimizde 28 çiftinin evkıı 
tliği dün be lerfiye evlemn•! ışleriııd 
aldığımız rakaırılaı ım anlaşılmıştır 

Belediye reisi muavini 
Şehıimiz Beledıye reisi nıuavirİ 

vedad Güçlü bir kaç günderıbrı 1 

hasta olduğundan vazife~i başına '/.c 
lememektedir. geçmiş olsun deriz. 

Baytar müdürü 
Vilayet Baytar müdürü Adil o: 

gun bir haftadanberi hasta olduğun' 

dan vazifesine gelcmemektfdir. GrÇ 
miş olsun deriz. 
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l5timai Meseleler r ' 
Elimizde olmayan tek şey Türksözü 

MESUD OLMAK? 
Bünyenin saadet üzerin \ 

de mühim rolü vardır 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

Şimdi bl'r şeyin "il'm• ';ı ı a .ma. ı 
rilet. addolunduğu bir devı c le bu
lunuyoruz. Böyl~ bir devrede "sa11 · 
dt"t ilmi,. ı.in de ortay~ çıkacağıııı 1 

pek tabii bulnıam11. icalı eder. Bu 
yeni ılınin müe~si~i son zamanlarda 
Londra ve Pari;t.· citleıle esu ya 
zarı Rus doktoru Bc•ris Sokoloftur. 
l~in garibi müellifin eserinde ~anki 
~alabiyettar bulunduğu bir anemi 
ve>at.uı bir nevrcsteni mt"selesi gi· 
bı saadet maddesini tahlil \'I' tetkik 
ıle uğraşmasıdır Doktor sa<.det me· 
selesini l•iı filozof veyahut bir sos
yolog gibi d"ğil bir dahili emraz· 
doktoru ~· klinde ktkik elmekte ve 
klinik müşahedeleriyle tetkiklerini 
ispata çalışmaktadır. 

Binaf'naleyb şabadtt emrazı a
sabiye mütehassısların "Münbitlik. 
dedikleri hal ile mütenasip bir va 
ziyettir. insan okuyup yazmağı na· 
sıl öğrenirst, türkü ı;ağırmak, oy 
namak için ndf'sini nasıl talim e· 
erse, sıh 
hatini mufaza için nasıl hıfzıssıhhat 
kaidelerini öğrenirse tıpkı bunlar 
gibi saadetin de ilmini öğrenebile 

Cl'ktir. 
Kaldı ki insanın böyle bir şeye 

ınanması giiç bir şey dedel!'ildir ve 
her i\in hayatta ttsadüf edilen sa 

Portakal 
ambalajları 

Tüccarlar yeni şekle 

itiraz ediyorlar 

İkıisıtt Vekaleti mütehassısları · 
nın portakal ihraclıtı için hazırladık · 
ları bir ninmname projesi tacirle 
rimizin şiddet'i itirazım mucip ol· 
muştur. 

iktisat Vekaleti mütehassısı dok 
tor Baade ve arkadaşları cenup vi 
!ayetlerimizde yaptığı tetkikler so· 

nunda portakal ihracatında mali 
y~t fıyatlarının düşürülmesi için aın 
balajların l>üyütülınesi sandıklartı 
daha fazla portakrl konulmasını mü 
nasip görmüşlerdir. 

Bu şekilde şimdi 100 lük olan 
ıoııb .. lajların yerine 200. Jük vı: 150 
liğin yerine de 300 lükler. ikaını
,.,lilnıış olacaktıı. Bu suretle aınba 
laılarn mıliyet fiyatında yüzdı." 5 10 

nis"ıetirıdc ucuzluk mümkün olacaktır.· 
Portakal ihracatcıları buna şid·, 

d~tle itiraz edeıek iktisat vekaletine j 
ıııürncant t tmi~lerdir Tacirler bu 
tarda ambalajın ma!iyetind~ küçiik 
bir tenezzül olsa bile bıı kadar bü 
yük l ır :ımbalajın 25 - 30 günlük 
lh seyahatle portakal!arı nıubakk1k 
çı1riit~ceğini küçiik ambalajda por 1 
1 ~kalların hava alınası imkanı bulun 
duğu halde büyük :ımbalajlarıla bu 
"nı ·an ortadan k;ıl-acağını göz önü 
ne koymakta ve bu şeklin iktisadi 
d~jtil, ·gayri iktis3di olacağım söy· 
!emekledi<. 

Bir yosma 
bıçaklandı 

l 

1 

adet teferruatını düşünme .ı kafidir. \ 
Bır piyango isabeti, bir ki' -nar ka
kazancı, bir, terfi, bir ıouı; 'faki. 
yet da im~ göı ülmekt<:dir kat 
bunların lırpsi k~çük saa ' it ı · ş 
kil eder. Binaenaleyh biitün b : ,rılar 
ile daha başkalarının mecmuundan 
bir bütünlük busu le gelt Lilir. Bu 
bütünlük de saadettir. insan bu ka. 
naate yetişirse o vakit saadet yara· 
tılmış bulunur. 

Fakat şu başkaları denilenlerin 
büyük ehemmiyeti vardır. Saadet 
ilctisab için insanların hepsinin ay
yni kuvvette olmadıklarının her şey
den evvel düşünülmesi icap eder. 
Hapishanede ayoi istidat, ayni bil· 
gi. ayni idrak bnlunmuyor. Doktor 
Sokolof herkesin saadetinin uzviye· 
tinin hayatiyetinden ileri gelebile 
ctğini söyleyor. insanların hepsi ha 
yata mukavemet için aynı ınukave
mrtte değildirler. Bazılarının dahaza 
yıfbr, Binaenaleyh bazılarının daha 
kuvvetlidir. Bir uzuvivetin hayatiye· 
ti neden ileri gelir? Yani saadete 
erişmek liyakati nasıl iktisap edile· 
bilir. Doktor Sokolof bu şorgnya 

hiç tereddüt etmeden şu cevabı ve 
riyor: 

ICdeniz e bir 
apuru atırıldı 

Londra heyecan içinde! 
Londra : 17 (Sabaha karşı )- İspanyada Fran

kocular bir lngiliz vapurunu batırmışlardır • Royt,er 

ajansının verdiği bu haber,esasen Avusturya me

seleleri üzerine gerginleşen sinirleri bir kat daha 

asabileştirmiştir • 

Bükreşte bir 
Türk-Romen 
ticaret odası 

Bükreş : 16 (Radyo) - Burada 
bulunan Türk ticart't ateşesinin te
şebbüsü ile Bükreşt e bir Türk -- Ro 
men ticaret odası k urıılmuştur. Bu 
oda Türkiye ile Romanya arasında 
ekonomik v~ kültürel !münasebetle· 
rin takviyesi yolunda çalışacak; Türk 
Rom"n tüccarları ar a!ılnda mütevas· 
ssıt rolünü oynuyacaktır. 

Bugün Mersinde 
Atatürk günü 

Büyük nlerasim yapılacak 

Mersin : 16 (Telefonla) - Ya 
rın (bugün) Mersinde, Atatürk'ün 
Mersine ayak bastıklarının yıl dönü
mü büyük törenle kutlanacaktır . Bu 
gün için:büyük bir tören programı 
hazıılanmıştır. 

. 

Radyo programı 
Bu akşam 

- Hayatiyet bezlerin dahili 
ifrazatından ileri gelmektedir Bina· 
enaleyh saadet bezlerin dahili ifra 
zatının iyi çalışmasından ibarettir. 

Hayııtiyşti tanzim eden saadeti Alsaray 
meydana getiren bunlardır. Bilhassa : 

..sinema 
sında 

1 
Senfoniler 

13, 15 Roma kısa dalgası: Sen
i fonik konser, 20.55 Bükreş: Senfo· 

deıekii - Boğazdaki bezlerin - bu B k 8 45 d 
hususta~ i rolü çok büyüktür. . u a şam ' e 

Bu m e s e 1 e n i ıı daha iyi Yirminci asrın modern hay:ıtımn 
a n 1 a ş ı 1 m a s ı ıçın dok- en eğlencdi tarafı Oper11lar, operetler 

tor Sokolof sıhhat ile hayatiytt a- Kansı ve Katibesi 14,40 Ro:n1lcısa dalgası: Lirik 

' ııik konser Berli ·ıden nakil). 

rasında çok güzel bir mukayese Fevkblade neşeli ,,e zevkli fılnıde opera musikiıi, 18,20 Roma kısa 
yapmaktadır. Sıhhat ve bayatiyef görünüz dalgası: Lirik operalardan bir perde 
başka başka ~eylerdir. Hayatiyeti OYNıY ANLAR : j 21,35 Viyaııa: Lco Fall'in şarkıla · 
kuvvetli fakat sıhhati bozuk İn Cl.ARK GABLE MIRNLOY _ rından {operetlerden), 22 Roma, Ba-
sanlar da vardır. Hayatiyeti çok JIN HARLOY 1 rı: Bizet'nin "Carmen. operası . 
kuvvetli bir insanın herhangi bir ILA VE : 1 Oda muelklel 
hastalığın ilk darbesine boyun iğ. E 1 

•1 son du"" nya haberlerı· · 16,30 Paris Kolonyal: Oda mu-
mesi mümkün olduğu gibi çok za· ' · ı 

1 sikisi konseri, 
yıf uzviyetlerin ihtiyarlığın son m r- _ 1ı halesine kadar varmaları da müm DiKKAT : l ek yakıııda Cezayir Reell•ller 
kündür. Rus doktorları , Volteri nıi- Bata:Chaneleri l 17, 15 Roma kısa dalgası: Halk 
sal göstennektedır . 9037 1 ,arkıları, 18, 15 Miliino, Torin0 : 

Küçük çocuklu~uııdmı bü~laya ı--------------1 Şarkılı konser, 19, 13 llelgrad: Halk 
rak bütiin ömründe sılıbatı berba 1 şarkıları, 20 Peşte: Macar şarkıları, 

1 
20,35 Bükreş; Fransız havaları, 21,05 

idi. Daima hasta lıiç bir vakit :;ılı
·----1, Viyana: Eski Viyana şarkıları "Brü. 

hatlı görünmemiştir. Volt.-ı k<1ı - - - · -
derl~'in Fein. 22,30 Berlin kısa dal 

disi ıçın )'311 ciddi lıi r ~ ' olaıaı- , go<ı ı .., bir ariztiğini tam mc5ut olma 
go.'zler"ıı11· açtıg"ı dakı'k,ıd ı ıııl.arcn : • gası: Aşk ~arkıları, 23,14 Varşova 

sına imkan bulunmayormuş. 1 
", ~lü.ııc hazırlanıoış,, 1:ir J ııı der 1 tal yan şarkıları, 

M-şhur islahatçı Kalvin a·iztin 
n·i~. F'akat Voltcr Lu r r' \aziyet im'ş ve Ç •.lCukluğu ·ıdaııberi hayatta 

rr lıiç lıır kimsrnin nıukı~ liı ulamı 1 daima betbaht olmuş Bu ln stalık 'I TAN 
ı·acağı Hr kudrette ç .. ,lı~mı, ve 1 insanı tariki dünya gibi yaşamak Sın ması 
d,ıksan yaşına yaş:ımışlır . Stlıelıi 1 mecburiyetin~e bulunduruluyo• ve l . ' 
dahili ifrazat bezlerinin fevkalade ı her şeyi siyah gösteriyormuş, Jok BU AKŞAM 
muntazam sureti<! çalışmasıdır. lor Sokolof, diğer bir misal olarak Ben Bir PrangJ Kaç~ğıyın v~ Kara 

Sağlam bezleriniz var mı? Arlık büyük Napolyonu ele almaktadır. Yılgı gibi daima büriik fılrnler 
korkınayınızl Bütün hastalıkları is- Nabolyon ı810 da ilk defa artirtiz vücude g ~tiren sinemanın en ka-
"hf f d b'I' · · h t rakter ve en sanatkar Artisti tı a e e ı ırsınız. ve aya ın sa me tutuİmuştur. O vakıttan .itibaren 

adetine erebilirsiniz.Bezleriniz daha "sukut. başlayarak büyük asker ( Paul Muni ) 
yüks~k olacal!'ı gibi mesut olmak hayatiyetini yava~ yavaş kaybetmiş· yi yeni bir es.:ri olan ve en müthiş 

İngiliz 
Muhtellf 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş • 
1200 
600 
~oo 

100 

19,06 Roma kısa dalgası: Arap 

ça musikili program, 20,36 Bari : 

1 - Dış memleketler ic;ın Abon 

Türkçe lıabeşler ve musiki, 21,15 
Bari: Rumca haberler ve Elen mu
sikisi. 

bedeli de~işmez yalnız posta masraf 

1 zammedilir. ::J 
1 2 - ilanlar için ıdareye müra-
i caat edilmelidir. 

ı ---------

Aşk-Kahkaha-Müzik - Etlence-Neş'e haftası başlıyor 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

İki büyük, müstesna Türkçe sözlü film birden 

1- Dünyanın tanınmış sevimli iki komiği karşı karşıya. Dayanılmaz de. 
recede gülünçlü bir m~vzu-Ruhlara gıda veren meşhur Çığan müziki -

Bir buçuk saat mütemadi zc vk ve kahkaha 

Stan Lorel-Oliver Hardi 
Şimdiye kadar çevirdikleri filmltrin en güzeli 

L_Ç_oc_u_k_H_ır_s_ız_la_r_ı _I 
2- Bütün halkımızın rağbet ve teveccühleı ini 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 viıkıt açıktır. 

Localarımzı lı1tfen telefonla isteyiniz 

Telefon : 250 Asri 9041 
-----------------------.... ~---~-------------------...: 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararnl!me No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Muhafaza işlerinde kullanılan jandarmalar kendi amirlerinin emirleri 
altındadırlar. 

Madde 224 Jandarmalar hapishane ve tevkifhanelere iirmasi ya-
sak olan silah, alet ve eşyanın bu yerlere sokulmasına mani olurlar 

Madde 225 - Hapishane ve tevkifhane muhafazasında bulunan jaıı. 
darına hapishane ve tevkifhane müdürünün ve müdür bulunmayan yer
lerde bu vazifeyi yapan memurların yazılı müsaadesi ve jandarma mu
hafazasında olmadıkça bu yerlerden mevkuf veya ve mahpusun dışanya 
gönderilmemesini' dikkat eder. 

Mad Jc 226 - Hapishane veya tevkiflıane:le kavga çıkar ve bunun 
garJiyanlar tarafından menedilmesi miimkün olmazsa jandarma kuvve 
tine müracaat olunu r, Jandnrma kavganın beıteraf edilmesi ~e sülı:ünun 
iadesi için lüzumlu gördüğü tedbirleri almakla mükelleftir. Türk Ceza 
Kanununun (49) uncu maddesince göre meş• u müdafaa şeraiti mevcut iae 
jandarma ~ilah kullanmağa da salahiyetlidir. 

KISIM 
4 

Mevkufların tahkikat uy11 duru§nıaya 
götüriilme/nr 

için de o ııisbette liyakatınız olacak tir. hf'yecanlı sahneleri ' dolu 

tır. Hayat ve saadet bezlerin dahili Bu gün fen, ariztıııııin mi bezlere (Doktor Sokrat) Madde 227 - Tevkifhanclerden tahkikat veya duru~ma için sorıu 
ifrazatı meselesidir. tesir ettiğ;ni yahut bezlerin ıyı ça hakimi nezdine veya mahkemelere götürüleceklerin isimleri tevkifhane 

lsinıli son ve mükemmel Fransızca f 
Tberküloz gibi bazi hastalıklar· hşmaları 5uretiyle arizlizmin husule dd müdürü tara ından mümkün oldu"u takdirdi', lıir ııün evvel bir müzek· sözlü filminde görünüz . Ci en 11 

da çok gorip olarak bezlerin çalış- geldiğini tayin edememektedir b. 'k kere ile jandarma karakol komutanına bildirilir mevsimin en güzel ve iıyu 
ması takviye edilmektedir. Bezleri Yani hangisinin aebep oldu~u filmlerindendir Karakol komutanı mevkufların adedini, mevkufiyet sebeblerıyle vaı'u 
iyi olan veremliler bile mesut olur. malum değildir. Fakat mesele bunun iLAVETEN : hallerine iÖre İcab eden tedbirleri aldıktan sonra istenilen vakit ve ma-
lar: pek çok sene yaşarlar; Doktor bilinmesinde değildir. Ariztizmin Güzel bir (\~iki Ma VS halde bulundurmak üzere mevkufları teslim alır. Muhafız jandarmaların 
Şokolof arız tizliler için hadisenin insanın hayatiyetini azalttığıdıı. , refakatında vilayetlerde bir de gardiyan bulunur ve bunurı · İcab edip Umumi ev kadınlarından Hasan 

kızı Hatun, uzun zaınandan!:ıcri dos 
t•ı bulunan Gani sar mahallesinden 
Ali oğlu Kazım tarafından ağır su 
ı ette bıçaklanmıştır. 

zıddı zuhur ettiğini söyleyor. Çün işte . rus doktoruı,un yeni nazarı Çok yakında : etmeyeceğini Cürnhuriyet Müdrl•iumumileri takdir eder. 
' kü bu lıa•talık bezlerin dahili ifraza yeleri bunlardır, Acaba fenni bir Marltme Dietrich Chaı les Boyer Madde 228 - Mevkufların sorgu hakimi nezdinde veya ınabke 

tı~ı eksiltmekte imiş. Ancak bu gi kıymeti varnııdır. Yoksa zamanımız tamamen ıenkli meye götüıülm~siııde biç bir kim;e ile konuşmasına veya di~er kimseler-

Sebrp, Hat unun, Kazımın istedi

~· para)'ı 'eıınenırsidir. Kyzını ya· 
kalanmış ve tev~if eJilmiştir. 

bı lıastalıklarm çok yaşamaları has dı tesadüf edilen sayısız hesapsız ( A\lah1n Bahçeleri ) I de bir şey a!upivermesine ve mevkuflara tecavüz edilmesine veya ııevk 
talık seb~biyetl" kendilerine fcvka- hayaller gibı bir ş .. y midir? Bunun Bıiyük filmde edilenlerin suç işlemelerine veya kaçmalarına meydan verilmez. 
la.:le itina ile bakmalarından ileri tayini mütelıassılarıoa aıt olsa gt'rek 9030 ı 
geliyormuş, Yine Rus doktoruna tir, ---------·----= (Sonu Var) 8303 



Sahife 4 

Bahtiyar çocuk 

Londrada 12 yaşlarında (Mişel 
Halintey) adında bir çocuk dersleri· 
ne çalışmamaktadır. Çocutun ebe· 
veyni lıu halden müteşekkidirler . 
Son ıünlerde, anası ile babası mek 
tebe giderek çocutıJn öğretmenle
rine şikayet etmiılerdir. Fakat öt· 
retmenler, bu şikayete karşı hayret 
etmişlerdir. Zira (Mişel Halintey) , 
üç yüz çocuk arasında daima bi· 
rinciliti muhafaza etmekttdir. Me 
ter bu çocu~un. harikulade 6ir ha· , 
fızaya malık olduğu v ! bir kere o· 
kuduğunu bir daha okumadıtJ an 1 

1 laıılmıştır. 

• 

,. -, 
Felaefe öıretmenl Hal8Jh Faik 
TUrkmen tarahndan ıazılan 

muf••••I 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya ciıdleri çıkmıı 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. 
miştir. Bay Fak Türkmen vaktiyle 
Adana lisesinde yctiımif kıymetli 
gençlerimizdendir. fstanbul Üniversi· 
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Paris Üniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip· 
lomahdır. 640 sahife tutan eseri Ha
laya ait yüze yakın resmi ve Hata· 
yın yeni hudutlarını gösteren bir d• · 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malumat yüksek 
\•e ilmi fikirler mevcntıur. Bilhassa 
Alevi Tüı k kardeşlerimiz hakkında 
U7.un ve şay<.nı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kurufa satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilerimize ha· 
raretle tavsiye ederiz , 

İngiltere Kraliçesi ·--------------------------lnriltere kraliçesi Elizabet, tah· 
ta oturduğu gündenberi ilk olarak 
Eylulün 27 inci günü radyoda bir 
söylev verecektir. O gün, kendi 
adını alan büyük lngiliz gemisi de 
nize indirilecek ve kraliçe tcrefinc 

! 

büyük tenlikler olacaktır. 
lngiltere kraliçesinin sesi, rad 1 

yoda son derece tanınan bir ses ola. ~ 
rak tanınmış~ır . O, daha evlenmeden 
önce de radyoda bir çok söylevler · 
vermiş ve sesini bütün dünyaya işit· 
tirmişti. Bu sefer verececeti söylev 
de, bütün dünya radyolarında ıöy . 

lenecektir. 

T eksasa yağan dolu 
Son günlerde dünyanın her ye· ' 

rinc düşen dolu, geçen senelere nis 
b.:teıı çok fazladır. Düşen dolu, ba 
zı yerlerde mühim hasarat yapmış, 1 

camlar kırmış, kiremitler parçala· { l 
mış ve daha bazı zararlar vermiş
tir. Fakat, dünyaya düşen en zara~- 1 
lı ve mcbıul dolu, A nerikanın Tele· I 
sH şehtindedir. Bu şehirde bir çey· 1 
rek .aat içinde ilci milyon dolar de ., 
recesinde zarar vermiştir. 

T eksas şehrine düşen dolu, bil 

1 yaları cesametinde idi. Sokaklarda 
pek az kimseler bulunduğu için, do
lu düşerken insanca zarar olmamış 'ı 
tır. Y ılnız, bint.k otomo'°'illerinin 
camları ile elektrik ve hava ıazı 

lambaları, yüzde doksan nisbetinde 
parçalanmıştır. 

Ameı ikada gazetecilik 
Y rni dünya matbuatı, akıllara 

hayret verecek dert.cede terakki et 
miş bulunuyor. 

Son bir istatiıtike göre, bütün 
Acnerikada iki bin yüz yevmi gaze· 
te intişar etmektedir. Bu gazetelerin 
hepsi, lnrilizcedir. FransızcR, Rum· 1 
c1 ve ls,.;anyolca olmak üzere çıkan 
gazetel• de vardır. l 

Seyhan Valiliğinden: 

1-4 937 de m·r'iyete ıiren 
dahili elektrrık tesisatı işlerinde ser· 
beat olarak ç~lışmak isteyenlere nı 
fia vekaletince verilecek ehliyetna· 
meler hakkı .. daki talimatnamenin 
l 1 nci maddesi muccbınce bu tarih 
ten evvel ehliyetname almış olanla
rın 1 - 4-938 den itibaren eski ve. 
sikaları hükümsüı bulunduğundan 
ve talimatname hükümleri dairesin· 
de imtihanları y.ı-palmak suretile ye. 
niden vesika almadıklcm takdirde 
yapacaklan te'aisatın elektrik tevzi. 
ah yapan ~irket ve müessest>lrrce 
kabul edilmiyeceti ilan olunur. 

9045 

Halkevi Başkanlığından: 
18-Mart-938 cuma günü saat 

20,30 da evimizin Nlonunda Ça. 
nakkale zaferinin yıldönümü kutla· 
nacaktır. Bu ulusal törene katılmak 
istiyen arkad~lann zamanında Hal 
kevinde giriş kartlarını almalara rica 
olunur .9044 

Seyhan 
dan: 

Def terdarhğın-

24 parça köhne halı açık arhrma 
usulü ile satılacakbr . Umumunun 
muhammen bedeli (87) liradır • Is· 
teklilerin yüzde 7.S nisbetinde te 
minat akçasile 4 Nisan 938 paur· 
t~si günü saat on dörtte Defterdar· 
lıkta toplanan komisyona gdmeleri, 
görmek istiyenlerin Milli· Emlik ida
' esine nıüracaatlan . 

9043 17-22--27-1 

Yevmi razetelerden başka bü. 

tün Amerikada 11 bin mecmua ve 
1 Adana İnhisarlar Baş mü· 

haftalık gazete daha intipr etmek 1 d ·· l ·· .., .. d 
t d. : ur ugun en : 
e ar: J 

Sat~ acentalarının v~rdikleri 15- Mart-1938 tarihinden iti· 
malürnata göre, Amerikada saLah ' baren Eczacılarla bayiler muhtelif 
v~ akşam çakan gazetelerin yevmi nevi ispirtolan berveçhi iti fiatlarla 
satışı, kırk bir milyon nüshadır. Sa· satacaklardır : 
bah gazeteleri on bet milyon 600 96 Derecelık saf ispirto litrrsi 
bin ve akıam gazeteleri ist-, yirmi 280 kuruş . 

beş milyon yüz bin nü iha satmak 96 Dereceli Kolonya ispirtosu 
tadırlu. 

litreı.i 100 kuruş. 
Haftada bir ve yalnız pazar gün bo 

leri çıkan aazete ve mecmualar da, 1 92 Derecelik yakılacak yalı • ! ispirto litresi ~O kuruş. 
otuz bir milyon nüıha satmaktadır 9036 3-3 

lar. --------------

~ _,, 
ÇOCUK HASTALIKLARI -

M0TEHA88181 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul aaaaarı : Her gUn 
c. 15-t 

1 'Bu gfce i1öbetçi eczane 
Yeıı: ote! civarında 

M. Rif at . eczanesidir 

Satılık makineler 

Az kullamlmıt bir biçer çeker 
Makkormik markalı patozla, ~6 lık 
bir Makkormik sablıktır. isteyenle· 
rin Nalbant hanında kahveci Aiıye 
müracaatlara, 9008 7 -10 

(Türkaözü ) 17 Mart 19. 

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

- Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiktinin 672 numaralı raporu 

Göri\nüş : Berıak 

: Renksiz Renk 
Koku : Kokusu.& 1 

ı Tadı 
Teamül 

: Latif 
: Mutedil 

f el. 33 ) 

,, 

ı! 

~ 

TAHLiL RAPORU . 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 H 

mikdan ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan mü\ ellidilhumuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.00-40 
Nitrit ,. Yok 
Amonyak .. Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederrk kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafıza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlıtmın tayirı ettili Sı .. hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rnlmakta ve atızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1( ayadelen Sulan gibi berrak , sıhhi, ne· ı 

is, temizdir. Dairna Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz · 166 . 

Dr. 

• 

Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

~ ............ , ._ ____ .... _, ________ _ 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkl j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet·. 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle:,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarUtJzı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yapbrınız. Nefis 

l LAN 
.. 

T A B 
* 

KiTAP 
• 

C ILO 
* 

GAZETE 1 

bir cild, renkli v 
bir kapak bölge< 
cak Türksözünde 
pılır. 

Re!mİ curak, 
veller, defterler,~ 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilı 
tab işleriniz, eı 

bir zamanda en 
bir şeklide en zc 
rufatla Türksözün 
pılır . 

Tür~sözü mtı 

sı •Türksözünden 

ka her boyda i 
mecmua, tabede 

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

K6mür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~et hanesine giderek zarif, ~r.ğlı>m, 
son sistem bir 

: MAL TiZ ALiNiZ 
ıl2 mukabilinde edineceğiniz malı 
1 

Lira . sayesinde mutfağınızın ekonom 

1 temin edeceksiniz. 

M ı d yakmak için en ekonomik, e 

Alacağmız a tız a kömüriidı~ Ali Rıza Ke 

1 şeker ticarethanesinde buku ksınıı .. 
1 M d k •• - •• •• kullanmakla l ı l ın milli bir cevherin 

~------------------------~ a en o~uru~ki~ ~brmış ~ h~ de mi 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahküm 

Maden kömürünü mu•fatınızda bir keıe tecıübe 

Ucuz - T emiz-Kuvvef 
Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari ~-------- ____ 4 

__ 
4 

____ , ___ 
8_...~ 

saf ve temiz kömür ucuz olarak top- ! 
tan ve perakende satılır . 

Sataş yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 130 Belediye karş111nda 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenrhantsini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmaı ına nakletti . 8~85 -1010 

Seyhan Defterdarllğın - 1- ___ , ______ _ 
J dan: 

Babı Tarsus mahallesinde ALi
din paşa caddesinde Ankara oteli 
denilmeklt! andan otel ile gazinonun 

lıir senelik icarı açık artırmata çı 
lcarılmıştır. Otelin ı ı uhammen se
nelik bedeli icara dokuz yüz. gazino 
nun bt-ş yüz liradır . lhalf'ıİ 24 -
Mart-938 per,embe günü saat on 
dörtte' icra ka~P*e iıteklilerin 
yüzde yedi buçuk ftia~e pey ak. 
çasile mezkur gün ve saatta Def· 
terdarlıkta toplanan komisyona gel· 
Weleri. 9034 13-23 

Kaçakçılar vatan 
. hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

qçı ve bir hiım .:tçi aranı)or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

-AR.GA 

Ti ~ 
9 

TORKiYI iŞ BANK..~ l 
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Umumi neşriyat mödi 

Macid Güçlu 
Adana Türksclzö mat 


