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Ferid Gü•en Cuma -- -- •• s 
SAHiP ve RAŞMUHARRIRı 

z 18 Mart 938 
Kurulu, Tarihi Ondördüncü Yıl - Sayı : 4080 

1 Kdnunusanl - 1924 5 Kuruş 
ADANA ı Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucanıl yakınında hususi daire Pir:. 44 

AVUSTURYANIN iLHAKINI iNGil TERE TANIYOR MU ? 
1 

,.

1

--L-o_n_d-ra_:_1_7_(_A __ A.)-- İngiliz hariciye nazırı Avusturya hadiseleri münasebetile Lord1ar kamarasında söylediği , 
bir nutukta herhangi bir siyasetin takibinde ne muahedelerin metnine nede enternasyonal hukuka as]a riayet edilme
diğini, bu sahada sözünü geçirenin yalınız kuvvet olduğunu, milletler cemiyetinin bugün için Almanyayı tuttuğu 
yoldan çeviren iktidarda bulunmadığını söyledikten sonra demiştirki: İngiltere Avusturyanın bugün ortadan kalk 
rnış olduğunu ve Alman devleti taıafından tamamile temsil edilmek üzere bulunduğunu tanımak mecburiyetindedir. 

........................................................... ı ............... 

Rusya büyük devletleri teşrikimesaiye çağırdı 
BAY HiTLER 

.. 
DUN BERLiNE DONDÜ 1 Rusya hariciye komiseri 

FUHRERI KiLiSELER TAKDiS • HALK ÇOK BÜYÜK BiR TE- beyanatta bulundu 
ZAHÜRAT iÇiNDE KARŞILADI YE ÇILOINCA ALKIŞLADI 

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

Viyanada Yahudiler tehdid altında bulunuyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

B~trDön ~ ır©m~ möllılv~ırö 0 

. '' ., .......... -.............. . 

-
<C®JPlhl~~Ölfi1Ö k©lyb>~döy©ır! 

Musolininin son mühim 
nutkunun hülasalarını 
ajans heberleri içinde 
bulacaksınız . 

....................... _ .... J 

ingilterede Avusturya meselesinderı dolayı 
bir kabine buhranı baş gösterecek gibi ! 
LONDRADA BERLINDE ROMADA P ARISTE 

Kabinede ihtilaf 
Amele fırkası, Bay Çör

çilin kabineyi derhal 

kurmasını istemkte ve 
şiddet göstermektedir 

Londra : 17 ~adyo) ) - Siyası 
llıahalil, !spanya 't.e Avusturya, Çe
k?slovakya mesel~leri üzerinde ka· 
bınede mühim bir ihtilaf çıktığını ve 
bir kabine buhranının muhakkak ol· 
duğu ve dört nazırın istila edeceğini 
söylemektedir. Bunlar' Almanyanın 
son hareketlerinin müsamaha ile kar
şılanmasından müteessirdirler. 

Mühafızkarlar bu istifaiara mani 
ol_nı&k için teşebbüse geçmişlerdir. 
Soylenildiğine göre Çörçil'in riyase· 
tinde yeni bir kabine teşekkül ede. 
Ccktir . 

Londra : 17 (Radyo) - Çem· 
berlaynın ademi müdahale siyasetini 
devam ettirmek di!şüncesi amele fır
kası tarafından şiddetle reddedil
llıiştir . 

Çemberlayn Avam k3marasında
kı beyanatında Çekoslovakya rnese
leie ı hakkında sarıh malumat ver
miştir. 

Halifaks da Avam kamarasında 
vaki bey ınatında Çemberlaynın söz
lerine müşabih izahatta bulunmuş ve 
A.lmanyanın lngiltercye karşı olan 
vaadlerini tutacağını ümit etmekte 
bulundul!'unu söylemiştir. 

Londra: 17 [Radyo]- Avam ka 
ınarasının dünkü toplantısında muha 
~elet partisi azaları baş vekil B. Cem 

1 erJayn den son hadiseler karşısında 
ngıllerenın alaca"ı va . t h kk d 

• • 6 zıye a ın a 
ıstızahta bulunmuşlard F k b 

k ·ı b ır, a at aş ve ı eyanatta bulunmayı red t . 
• l . e mış 

tır. Yalnız ngıllerenin bu hususta 
k.i n;e~buriyetlerin millet .er cemiyeti
nın ıkı azalarının mecburıyetlerinin ay 
nı olaca~ını söylemiş ve lngilterenın 
Paristeki sef•rinin Fransız hükumetinin 
lngilterenin son hadiseleri hakkındaki 
kararını nasıl endişe ile beklediğini 
hiidirdiğini ilave etmiştir. Bu hususta. 
başvekil lngilterenin Fransa ile daim1 

surette teması h,.Jinde kalacağını te· 
min etmiştir. 

. Ru beyanat üzerine muhalifl~r dün 
bır memnuniyetsizlik izhar etmışler· 
dir, • 

Führer diyor ki: I Duçe diyor ki: 
Almanya büyük Alman- ı Avusturya bize yardım 1 

ya olmuş'ur. ve artık! müracaatında bulunmadı; 
böylece kalacaktır. Al- fakat İtalyan hududları 
rnanlar emın olmalı! mükemmel müdafaada! 

Beri in : 17 (Radyo) - Hitler bu 
sabah Münihten Berline dönmüştür. 
Führer şehire girerk~n bütün kilise
lerin çanları harekete geçmiş ve onu 
takibetmiştir. 

On binlerce lıalk büyük teza
hürlerde bulunmuştur. 

Hitler halka kısa bir nutuk söy· 
!emiş ve demiştir ki: 

- Milli birlik gayesinin vücut 
bulduğu bu günlerdeki hissiyatımı 
size anlatmak güçtür . " Almanya 
Almanya büyük Almanya olmuştur 

\'e böyle !.alacaktır . ., 
Berlin : 17 (Radyo) - Rayştag 

Meclisi Cuma gllnü toplantıya çağ· 
rılmıştır. 

Praır : 17 (Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre, Bay Şıışning 

sıhhalledir. 

Viyana : 17 (Radyo) - Burada 
adedi yedi bıu beş yüzü bulan polis 
memurları Alman polis müdürü Him· 
!er onunde sadakat yemini etmişler· 

dir. Himler, doğru hareket ettikleri 
takdirde daima polis kadrolarında 
yerleri olduğunu kendilerine söyle· 
miştir. 

Viyana : 17 (Radyo) - Burada 
müdhiş bir Yahudi aleyhtarlığı b&Ş· 
lamıştır. Nazi gençliği nümayişler 
yapmıştır. 

Bu sabah binlerce halk " kahr 
olsun Yahudiler ., diye ba~ırmış ve 
Yahudi mağazalarına hücum ederek 
bir çok tahribat yapmışlardır. Polis 
kuvvetleri bütün bu hadiselere se· 
yirci kalmıştır. 

Marut milyoner Roçlld 
tevkil edlldl 

Viyana; 17 [Radyo] .. Mıiruf milyo 
ner Baron Roçild burada tevkif edil 
miştir. 

1 
ı 
1 

Roma : 17 ( Radyo )- Musolini 
son nutkunda İtalyan milletine , ez· 
cümle şunları söylemiştir : 

- Geriye doğru son 20 senelik 
hadiselere bir nazar atfedersek , bu

günkü gördüğümüz Avusturya hadi. 
sesi mukadderdir. 

Duçe bundan sonra Avusturyanın 
tarihçesini yaparak sözlerine şöyle 
devam etmiştir : 

- Bütün dünya matbuatında lü· 
zumsuz sözler söyleniyor . Bunlar 
tarihin sırrını kaliyen değiştiremez . 
Çünkü anşelosc karşı Avusturya hal· 
kının derin bir isteki mevcud idi . 

Roma : 17 [ Radyo ] - Muso· 
iininin nutkundan bahseden bu sa• 

bahki gazeteler, Roma-Berlin mih • 
verinin sağlamlığının bir kere daha 

teyid ettiğini yaımakta ve Roma -
Berlin mihverinin orta Avrupa siya· 

setine istikamet vereceğini ilave ey· 
lem ek tedirler . 

Londra 17 (Radyo)- B. Musolini 
dün m~busan meclisinde seçildiği tak 
tirde Avusturyanın Almanya tarafın· 

dan işgal meselesine temas ettiği za· 
man ezcümle şunları söylemiştir. 

«Avusturyaya Almanya ile eyi geçin· 
mesini tavsih ederim· Sabık bas vekil 

Şuşning yapacağı plepisit hakkında 
benimde fikrimi sormuş ve bende 

kendisine bu tedbirin bir hata olaca 
ğını ve bunun kendi ellerinde patlaya 

cak bir bombadan haoka bir şey ol· 
madığını söylemiştim. 

Bundan sonra Duçe Avıısturyanın 

kendisini müdafaa etmesi için ltalyaya 

muracaat etmemiş bulunacağı fakat 
ltalyan hudutlarının icabında mükem

mel surette mudafaa edilebeğini söy. 

!emiştir. 

Mutedil hareket 
Blum kabinesi sür'atle 
harekete geçmiş ve teh 
likeleri önleme ve mü.:. 
dafaa tedbirleri te
şebbüsünde ! 

Paris : 17 [ Radyo J - İngiltere 

-Gerisi dördüncü sahifede -

-------------
Uzak şarkta 
son vaziyet 

Bir .Japen nöbetçisi 

Şankhay : 18 (Radyo) - Çin 
- Japon orduları şimalde ve şima· 
li garbide mütekabil akınlar yapmak 
tadırlar. Japon tayyareleri bir çok 

küçük kasabaları bombardıman et 
nıiştir. 

Japonlardan selahiyettar bir za· 

tın matbuata beyanatına göre, Ja. 
ponların Fransız imtiyazlı mıntalr:a 
!arını işğal ettikine dair olan haber· 
ler yalandır, 

Ayni zat diyor ki: 

"Fransız makamlarile idame et· 

tiğimiz münasebat mükemmeldir ; 

bunu asli bozmayız." 

Moskova: 17 (Radyo) - Sovyet Hariciye ko
miseri yabancı gazetecileri kabul ederek Sovyet 
hükumetinin Avusturyanın işgali ve Çekoslovak
yanın tehdide maruz kalması dolayısile sarfı zaruri 
olan faaliyet ve yapılacak icraat hakkında müza
kerlerde bulunmak üzere bugün büyük devletlere 
birer beyanname göndereceğini ve Sovyetlerin 
her türlü taarruz hareketlerini durdurmağa ve 
nıütemadiyen artmakta olan tehlikeyi bertaraf 
etmeğe matuf her türlü kollektif harekete iştirake 
amade bulunduğunu söylemiştir. 

.~- -
Geçen bombardmanlarda Barselonun tı, 

mahallelerlnedkl vaziyet 

Barselon - Salamanka 
mütareke akdi peşi.nde 
Cephe1erde harp dutmadı, hükfı
metçiler tarafından asker toplanıyor 

Fransa 
yardım 

hükümetçilere artık 
edeceğe benziyor 

13arselon dün bombardıman edildi, 
İngiliz kulübü harap oldu 

Loadra: 17 (Raqyo) - iyi kay· 
naklardan haber alındığına göre. a
demi müdahale tedbirleri kaldırala· 

cak ve Fransa ispanya meşru hüku. 
metine yardımda bulunacaktır. 

Barselon: 17 (Radyo) - Mitli 
müdafaa nezareti bahriye sınıflarını 
silah altına davet etmiştir. 

Barselon: 17 (Radyo) - Dört 
gündenberi Katolonya merkezi, asi 
taarruzunu büyük heyecanla takip 
etmektedir. 

Madrid: 17 (Radyo) - Cumhu
riyetçilerin Aragolıdakı müdafaa ter. 
tibatı ikmal edilmiştir. Yeni taarruz· 
fara başlanacaktır. 

Frankşist kuvvetler Aragonda 
aldıkları araziye yerleşmeğe çalış· 
maktadırlar. Fakat hükumet hava 
filoları düşman ordularını çok meşgul 

etmektedir. 
Barselon: 17 (Radyo) - Başve· 

kil Nagri komünist nazırları ile bu. 
giin uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Paris: 17 (Radyo) - Siyası ma· 
hafilin söylediğine göre Salamanka 
ile Barselon arasında mütareke çare
leri araştırılmaktadır. 

Londra 17 (Radyo) - Dün Bar
selon şimdiye kadar görülmedik de· 
recede tiddetli ve müthiş bir tayya· 
re hücumuna maruz kalmıştır. 

Şehrin her tarafında korkunç yan. 
gınlar çıkmış lngiliz kulübü biri biri 
ardına vukua ırelen iki müthiş infi
lakla tamamile harap olmuştur Şehir 
halkı tasviri imkan haricinde bir pa· 
nik içinde şehri terk etm.işlerdir. Ôlü 
mıktarının çok fazla old.ığu tahmin 
edilmektedir. 
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18 Mart 19'8 

Avusturganın işgali 

FRANSIZ MA TBllJAll 
\,------~--~------------·----------~ 1 Şelhlüır lhlallbeıroeırn 
,~ .................... _ .................................... : ......... ~ 
Adana- Ankara 1 su iŞLERİNDE İmar planı ATEŞ PÜSKÜRUYOR 

hava seferleri Sondaj makineleri Nafia vekaleti şehrimize 

bir heyet gönderdi " Lö jurnal,,tn baş makalesi: 
' ' F ırtına b!iy:iyor. Faciı isıret eden şimşekler 

en görlrine bile közlerini kamaştırıyor. Mütema 

diyen yayılan, artan gök gürültüleri en vurdum duy 
mazları bile korkuya düşürüyor. Şarktan yükselen bir 
cinnet rfzgirı kendini şaşırmış Avrupanın üzerini sarı· 
yor. Daha dün Hitler fırtınası bir tehdit halinde idi. Bu· 
güu hançerini çekmiş ve Avusturyanın kalbine sapla· 
mıştır. Daha iyisini yapmak fırsatını da beklemektedir. 

Bu vaziyetin doğuracağı tehlikeyi, karanlığı en zaif 
zekalar bile sezmekte güçlük çekmez! Harp ejderibir ke 
re daha başını kaldırmış bulunuyor. Herkes bunu hisse 
diyor, biliyor, ve ıörüyor. 

•* 
Herkes? hayır işleri! güçleri kötü lüle olan bir takım 

Manyaklar vardır ki, böyle bir anda bile yirmi sene için. 
de bizi mütarekenin şaşaasından alıp içi tehlikelerle do
lu olan böyle bir karanlıga düşüren bayağı ve caniyane 
oyunlarına devall\ etmek istiyor. 

F ransanın başında şu anda bir hükümet yok. Ve bir 
hükümcte sahip. olması için de onun, alnı aşıJiıda, omuz 
farını sıkıştırmış bir surette bir kaç yüz şeytan çalğını 
kise düşkünü, Ve bunağın kluplerinin izbe köşelerinde 

toplanmalarını ve müzakere etmelerini beklemesi lazım ıe 
liyormuş. 

Alman ordusunun motörlü fırkaları Avusturya hu 
dudunu geçiyor. Fakat S.F.l.O. nun milli kenseyi (milli?) 
felkalade (ohl ofl) konseyi toplanmadan evvel kabinede 
teş,kkul edemiyecekmiş. Hitler bir yumruk darbesile 
Şüşning'i yere seriyor. Fakat B.L Blum balkonunda bir 
sineına artisti gibi arzıendam etmekten başka bir şey 
yapınıyor. 

'' Pari-Suar'ın makalesi: 

H itler Avusturyayı aldı. 
Şuşning'i istifa ettirmek, kıtaalarını Viyana Ü· 

zerine saldırmak, ve çapraz haçı Viyana baş vekalet 
binasının üzerine dikmek için ona bir ka,ç. saat kafi geldi. 

Bu zaman ~içinde F ransanın başında bir hükümet 

yoktu. Gruplar münakaşa yapıyor, partiler birbirlerine 
sual ve cevap göndermekle meşgul oluyordu. 

.... 
Almanyanın bu yeni darbası da nihayet gözlerimizi 

açmıyacak mı? bir kaç s•nedenberi zilletten, zillete dü. 
şü1oruz. Bütün dünyaya Fransanın tarihi ve nüfuzlu ro 
)ünü kendi elile terkettiği hissini veriyoruz. 

Fransanm yeniden fransa olması lazımdır. 
Fran.sanın bir takım feragatler yığını yapmak sure· 

tile herkes için mukaddes olan sulhu muhafazaya muvaf. 
fak olamak. Son hadiselerde halis! bunun elle tutulabi 
lecek delilleridir. 

•• 
O halde ne yapmalı? 
Evvela hakikaten milletin çehresini aksettıren kuv· 

vetli bir hükumet etrafında birleşmek. 
Sonra, çalışmak, istihsal etmek, kuvvetli olmak, ve 

memleketimize, B. Şamberlen'in lngiltere için dilediği 
(korku verici) kudreti vermek lazımdır. 

Ancak bu bahayadır ki,harp yangınçılarının adımlarını 
geri çevrilebilir. 

•• 
Bunun için de tam zaman gelmiştir. Fransa tarihi· 

nin vahim ve kati bir saati yaşamaktadır. 
Yakında, bu defada onun milli ve derin enerji men 

balarından istifade edip edemiyeccğini, ve ecdad mirası 

Bu Skandal devam ede;:k mi? Uzun zamandanberi milli şuurunu canlandırıp canlandıramayacağını ve en 
aldatılan, uyutulan ve bir çok maskaranın saflığını is· karanlık günıerinde imdadına yetişen ve kendisi için 

t. tt•ı1: F 'il f b ·· artık her •eyi açık ıonsuz bir kuvvet ve ancak bir kere daha onu ve sulhu 1~.~~r e B
1111 ransız ! mkıl edı ugutnk us m t • tehlikeden kurtarabilecek olan milli vicdani harekete 

goruyo•. u maymun u ar an ar ı an ış ır. . . . , . . k d .. • . 
O k 1 B. h"k" t bü.t' .. ·ı j geçırıp geçnemıyeceğını ya ın a goreccgız. artı uyanıyor ve un ıyor. ır u ume , un mı . 

Jeti temsiledecek ve fırtına karşısında gemiyi idare edebilecek bir hü. 
kümet istiyor. o böyle bir hükümeti bütün kalbi ile arzu ediyor. Derhal 
bir umumi selamet ka!>inesinin kurulmasını istiyor. Harekete geçmek için 
çok zam~'I kalmamıştır. Her geçirilecek saat kan sellerine mal olacak· 

tır . 

ı 
1 

l 
Üç lira 
adam vuran 

• • 
ıçın 

Eğerhadiselerin dersini anlayamayan deli veya caniler hala mevcut l 
sa onları derhal bir deliğe tıkmak lazımdır. 

Fransa mahvolmak istemiyor 1 

DOST GÖZILE -------
Bir rüya 

hakikat oldu 
Heykellerde, reelmlerde gör· 
dUllUmUz AtatUrk'U canlı ola· 

rak da gördük 

bilhassa Çankayadaki ininde (esati 
rin devlerine teşbihan. B.K.) zordur. 
Bu sefer tali bize yardım etti. Kon. 
seye gelen ecnelıi'eri saraylarına da 
vet ettiler. 

Bundan itibaren konseyin ehem 
miyeti zayıflamıştı. her meseleyi "Ga 
ziniıı" müessir siması gölgelemişti 
-Gerisi dördUncU uhlfede -· 

Üç lira için, Zeytun köyünden 
Hasan oğlıı Osmanı, boğazından bı· 
çak!a kesen katil Bekir oğlu Emin 
Jandarmaluın eline geçmiş ve dün 
adliyeye teslim edilerek tevkif edil
miştir. 

Belediye reis muavini 
Birkaçgündenberi hasta oliın 

şehrimiz belediye reis muavini B~y 
V cdad Güçlü iyileşeı ek dün vazifesi 
başına gelmiştir. 

Adana - Ankara hava seferleri. 
nin Nisan iptidasında başlıyacağını 
yazmıştık.Dün aldığımız son malu· 
mata göre, seferler Mayıs ortasında 
başlıyabi!ecektir. Ve ayni zamanda 
Adana-Ankara hava postaları, Is· 

tanbul-Ankara gihi her ıün o!mı· 
yacak, ancak haftanın bir kaç günü 
tahsis edilecektir. 

KÜL TÜR iŞLERi: 

Okullarda müsamereler 

lik, Orta okullarla Liselerde 
verilen müsamereler hakkında ki.il 
tür bakanlığı bir tamim ğöndermiş 

tir. Bu tamime göre oku!!ar gerek 
sınıf ve gerekse yıllık müs11mereleri 
nı nisan ayı sonuna kadar vermiş 
bulunacaklardır. 

Mayis ayı talebenin imtihana 
çalışma ayı olduğu için bu ayda 
yalnız ders ve imtıhanla meşgul 
olunacak, müsamere katiyf'n veri!mi 
yecektir. 

Kooperatif talimatı 
Orta okullar için kültür bakan 

lığ bir kooperatif talimatnamesi 
vücude getirmiştir. 

Bu talimatname bütün vilayet 
okullarına gönderilerek tatbika baş 
lamıştır. j 

Gelecek ders yılı başından itiba 
ren koopeı:atif talimatnameleri ilk 
okrllardada teşmil olunacaktır. 

Jimnastik şenlikleri 
19 mayıs 938 da yapılacak ohn · 

jimnastik şenlikleri için kültür ba 

kanlığı taraiından hazıılanan tılimat 
name i'gili vilayete gefm;ş ve ala 
kalılara tebliğ edilmiştir. 

Şehrimizde bu şenliklerin mü 
kemmcl olabilmesi için şimdiden ha· 
zır!ıklar yapılmaktadır: 

Mekteplerde maçlar 
Şehrimiz Erkek lisesinde futbol 

kupa maçları başlamıştır. 
ilk maç dün edebiyat şubesi 

ile fen şubesi takımı ara . 
sında yapılmış neticede edebiyat 
şubesi maçı 2 1 kazanmıştır. 

Su işleri şehrimizdeki faali
yetini günden güne artırmaktadır. 
K aıal açmak için yeni getirilen top 
rak makinesi iki gündenberi işleme
ğe başlamıştır. Bir iki güne kadar 
diğer makineler de faaliyete geçe 
cek ve amele darlığı bu suretle or 

tadıın kalkacaktır. 

Borsada alım satım 

iki üç gündenberi durgun bir 
vaziyette bulunan borsada, dün alı'TI 

satım biraz hareketlenmiştir. 
Piyasa parlağı 26 27, ikinci 

klevland 37 3ı,5, koza 5,75,-6, 
yerli çikit 2,65 - 2,70, klevland 
3-3,50 üzerinden satılmıştır . 

Güreş müsabakaları 1 

20 mart pazar günü şehrimiz 

stadyomunda hava kurumu çıkarı 
na bir güreş müsabakası yapılacak· 
tır. Ve bu güreşler için köylerdeki 
pehlivanlar çağıtılmışlardır . 

Sıhhat ı,ıerl 

Sıhhat baş müfettişi 
Sıhhat vekaleti baş müfettişi B. 

Süleyman Enver dünkü ekispresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. bay 
Süfeyman sıhhi müesseseleri teftiş 

edeçektir. 

MAHKEMELERDE 

Bir haydud adliyede 
Ahmet oğ:u Aliyi tenha bir 

yerde ö!dürm ,k istemektm suçlu 
Mehmet o21u Ali yapılan sorgu 
neticesi tevkif edilmiştir. 

17 Mart 1938 -----
Gün yüzü açık, hava rüzgarlı. 

En çok sıcak 17 santıgrat derece 
Geceleri en az sıcak 4 santıgrat 
derece. 1 

1 

Şehrimizin imar planı üzerinde 
tetkikat yapmak üzere nafıa veka · 
leli mutahassıslarından profesör 
Egli ile nafia vekaleti mühendisle. 
rinden Hilmi Baykal dünkü eks· 
presle Ankaradan şehrimize gdmiş. 
[erdir. Bu heyet şehrimizde birkaç 
gün kalarak imar planını tedkik 
ettikten sonra Ankaraya dönecek· 

)erdir. 

İzmirden Adanaya 
bazı ziraat aletleri 

geliyor 

Pamuk müstahsillerine satılmak 
üzere lzmir Ziraat Bankası tarafın. 
dan Avrııpadan 109 mibztr ve 140 
at çapası getirilmişti. 

Ziraat Vekaleti bu aletler in A 
dana müstahsil!erine parası taksitle 
ödenmek şartile verilmek üzere A
danaya gönderi!mt ~ini Ziraat 

Bankasına bildirmiştir. 

Evkaf müdürü 
. Vilayetimiz evkaf müdürü evkaf 

umum müdürlüğünün emri üzerine 
dün Ankaraya gitmiştir. 

ZABIT ADA 

İnek hırsızı 

Mıı t h oğ,lu Mahmut adırda 

birisi •ski hamam mahallrsindı·n 
Osman .. ğlu Tevfigin, inciılık kö;ü 
civarıııda otlamakta ol ııı bir inegini 
çaldığından jandarmalar laı afınılan 
yakal.ınmış ve hakkın la kanuni icıbı 

yapılmı~tır 

--------ı--;;::::-0 prograını 
~Bu akşaın••--•IH 

Senfoniler 

12, 15 Roma kıH dalgası: Sen· 
fonik konser, 21 Varşova: Senfu 
nik konser, 22 Roma, Bari: Senfo· 

nik konser. 

R üya hakikat oluverdi . 
Tuzlü çölün öbür ucunda 
bulunan Türk payıtahtı 

r---------------------- ---------------, 
k ki 1 Gu··nu··n , Ç o tanberi işsi1. a mış o a - Vazgeç, aziz.im, vaıg~çl Ka· 
arkadaşını sokakta gör· tini görüverir de, kime göz kırptığı· ünca m erhabalaşllktann 

Operalar, opereti ~r 

13, 15 Ro'lla kısa dalgası: Lirik 
opera musikisi, 20,35 Biikreş: Ope 

ra piyesini nakil. nın cadde ve meydanlarındaki hey . 
kellerin aslını, yani Kemal Atatürk'ü 
canlı olarak ıördiik. Çankaya tepe 
sindeki sarayının kapılarını açarak 
bizi, yani Balkan konseyine gelen 
gazetecileri kabul ettiler, Dış bakan· 
lııtın vasıtasi!e yapılan bu davetin 

hepimizde uyandırdıği t heyecan zor 
tasvir olunabilir. ~·Gazıyi~ giirm~k 
kolay değildir. On altı milyon kişi 
nin ilah ve hakiki .bir mabud gibi, 

ııdına yemin ettiği ö.ıderi, halkı;;;;;
dımağında derin izler bırakmış olan 
onun nurlu siması ,istrnildiği zaman 
görülemeı. 

Bu sözlerimden tecrit edilmiş bir 
halde yaşadıkı manası çıkarılmasın. 
Bilakis. Milletinin hayatı kendi ha· 
yatıdır. Kalbinin ıiarabatı milletinin 
de kalbidir. Bilumum siyasal, sosyal 
ve süel tezahürata bilfiil iştirak eder. 

O sık sık Halkevini ziyaret et. 
mekte, mektepleri gezm !kte ve fab. 
rikalara her vakit girip çıkmaktadır. 
Binaenaleyh mukaddeı, sayğı değer 
ve sevimli simasını herkes bilir. 

Lakin bir kaç gün için Ankara
yı gelen ecnebilerin onu görmesi 

onunla bir kaç kelime teati etmesi, 

• 

sonra sordu: -ı•-••------------------ mı tahkik için behi bütün bir gün bir 
gece sigara çeker. Göz kırpmak, soıı-

N e var, ne yok? iş buldun Yolcu bileıini ırö•terdi. Kontrol - Çünkü yüzmek bi/miybrum. ra böyle uzub zaman da sürebilir. Ne· 
mu? 

- Buldum, hem de mükemmel 
bir iş. 

- Nerede çalışıyoı sun ? 
- Bir domino fabrikasında do· 

minoların üstünü işaretliyorum. 
-- Bugün fabrika paydos mu ? 

Neden gitmedin? 
- Fabrika çalışıyor ama buğun 

"hep beyaz., lar yapılıyor! 

• Hukuktan yeni çıkmış ve stajını 
henüz bitirmio olan avukat ilk dava· 
sındu maznunun müdafaasını yapıyor-
du, Şöyle dedi: • 

- Beni müddafaa vekili seçmiş 
olan maznunun tam manasile akkıllı 
olmadıi'ı kanaatini edindim. Müşahae 
de altına alınmasını ve ona göre hak
kkında bir hüküm verilmesini talep 
ederim, 

• Umumi harpte Mudanya-Bursa 
treni yokuşta nefesi kesiıerek zınk 

diye duruvermişti. Yolcular inip tre· 
ni itmeyi koyuldular. Biraz düzlü~e 
çıkınca tekrar vagonlarına geçecek
lerdi. Kontra! memur yolcular arasın
dan bir adamın halini be~enmedi, ya
nına naklaşıp sordu: 

- Sizin biletiniz var mı ? 

memJru: t()t me lazım, ben tecrübesiz inandım 

- Ceza vereceksihizl dedi, 
- Neden, biletiın var ya ... 
- Var ama üçüncü mevki, hal. 

buki siz birinci mevki bir vagonu 
itiyorsunuz . 

• Gazeteci, tımarhaneyi geziyordu. 
Bir aralık delillerden biri zavallının 
üzerine atıldı ve yum uklama~a baş· 
ladı. Güçbela kurtardılar. Müessese 
baş hakimi g•zeteciye: 

- Geçmiş olsun, dedi, bu kovuş. 
ta görülecek baska bir şey kalmadı. 
Şimdi si7C azgın cfelilleri göstere· 
yim. 

~ 
- Yaramaz) neden kOçük kar· 

deşine kurutma kılğıdı yediriyarsun? 
- Ne yapayım anne? demin ya. 

rım şişe mürekkep içti! 

• Kayıkla gezmei'e çıkmışlardı . Ar· 
kadaşından borc i~tedi: 

- Bana yirmi beş lira ver. Ay 
başında öderim. 

- Karaya ayak basar basmaz 
ceyabımı veririm. 

- Neden şimdi de~il? 

- İngilizce dersine iyi çalış o&-· sanal 
lum dünyanın yarısı lng lizce konuşu- + 
yor . 

- Bu 
baba? 

k.darı Hfi gelmiyor mu 

• - Karımın sinir hastalı~ı n~sıl 
Doktur tedavi edebildi mi? 

- Doktor fevkalade imiş, azizim 
bir tek sözle karımı iyi ediverdi. Şim
di ne siniri var, ne de asabiliğ' .. 

- Nedir o söz? 
- "Bütün bunlar ihtiyarlık ala. 

melleri., deyince karım iyileşti. 

• Dok tor - Nasıl, tedavim fay· 
da veriyor dc~il mi? 

Hasta - Evet doktor, teşekkür 
ederim. Hafızam epey kuvvetlendi . 
Simdi bir ŞP.y unuttuğumu hatırlıyo• 
rum. Eakat ne unulu~umu henüz bu· 
lamıyorum. 

- Göz kırpmak, o kadar kısa 

müddet içerisinde mümkündür, ki 
Halta bir an, bir saı iyecik sürer! F e 
le birtecrübe eti 

Kılıbık koca, bu tecrübeye ya
na~ madı: 

Feler - Kırk yaşına kadar pa· 
rasız ve bedbah yaşayacaksınız. 

- Sonra Y .. 
Falcı - Sonra bu hayata 

mış olacakiınızl. 

• 
alış· 

Doktorun kapısını, zili kopara· 
cakmış gibi çaldı içeri girip salona 
alınınca dok tor sordu: 

- Muayene satlerimin ikiden be 
şe kadar oldu~unu bilmiyor mu i· 
diniz? 

Hasta cevap verdi: 
- Ben bılyordum doktor, fakat 

beni ısıran köpek bilmiyordu! 

• Arkadaşına dert yandı: 
- Kanın çok iyi kadın . Temiz 

kalpli, iyi ahlaklı, uysal, ev hanımı 
•ade. Fakat bir kusuıu var ki mühim: 
Çok Mü•rif., 

- Ya .. Çok mu para istiyor? 
Ne diyorsun? Bir gün bir lira, iki 

gün sonra üç lira, beş lira, velhasıl 

mütemadiyen istiyor, 
- Ne yapıyor acaba bu kadar 

parayıÇ 

- Bilmem Hiç venli~im yok ki .. 

Oda mua!klsl 

18,15 Berlin kısa dalgası: Şu· 
!::ert.teıı düo konseri 19,55 Bükreş; 
Filarmonik kuartet (Bethoven), 

Rasitaller 

9,30 Berlin kısa dalgası: A~k 
şarkıları, 11,45 Berlin kısa dalgası: 

1 
Güzel lıavolar, lS, 15 Varşova: Leh 
şarkıları, 18, 15 Roma kısa dalgası: 
Halk şarkıları, 20, 15 Peşte : Piya 
no resitali. 22,30 Berlin kısa dalga· 
sı: Piyano konseri (Mozarl), 23, 15 
Belgrad. Org konseri. 

Dans musikisi 

24,05 Peşte: 

19,06 Roma kısa dalgası: Bari: 
Arapça musikili program, 20,26 Ba· 
ri: Türkçe haberler, çocuk bahsi, 
21, 15 Baıi; Rumca lı,abı-rler, Efen 

wusikisi 

Mevsimin en nez h ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanınız ! .. 
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Tansiyonlu mıntıka 
ların siyaseti 

" Bnkaradaki mü ı 
zakereler, tahminimize Balkan Antantı mevcutdu. fa-
nazaran matlup netice· ı kat o Titüleskonun idi, Bu gün 
fere erişmiştir. Şöyle aynı meselenin tekrar mevzuu-
ki. bir Bal~an Antantı , h d.I , b b k b" 
mevzuubahs edilmiştir. oa s e ı mesı unun aş a ır 
Esasen bir Balkan An. ı a ılaşma olduğunu aşikar kıl
tantı mevcut idi . O, maktadır. 1 
Titülesko'nun idi. Bu -- Cuvontul - Romen gazetesi --

Bu gün aynı meselenin tekrar mev. 
zuubahs edilmesi. bunun, başka bir I 
anlaşma 0lduğunu aşikar kılmakta· ! 
dır . 1 

Bizim Balkan siyasetimiz, be
nim için çoktanberi bir sır idi. Ya· 
ni anlı 'amıyordum. Ro nt'nlerin mem· ı 
leketi, A'"'upaııın cenubi şarkisinde 
kaindir. Yahut hiç olmazsa - dün ı 
yanın bu kısmında - büyük men. 
faatleri vardır. Bunu y&lnız ben söy
lemiyorum. Bunu ilk defa, cenubu 
şarki tetkik enstitüsünü kurduğu 
vakit Yorga söylemiştir. işbu ens· 
titünün himayesini deruhte etmek 
lltırarında kaldığıni hisseden Romen 
hükumeti de, bunu, iyi veya fena 
da ols1 !anımıştır, Fakat halk ve 
Sturza sarayı, işleri başka türlü dü . 
şünmüşlerdir. Cenubu şarki doğru, 
Yani bizim için hir vazıfe yapmak 
ihtimali mevcut bulunan mahalle 
teveccüh etmd.Jiğimiz lazımdı. Şa
yet bıı mahal bir rol oynamıyacak 
ise bütün zincirlerimizi ve demirle· 
rımizi atarak merkezi Avıupaya 

bağlanmaklığımız lazımdı. Bu ha· 
dise ancak bu suretle izah edilebi · 
lir . 

İlk zamanlarda Macaristana kar· 
şı bir garanti vaziyetinde bulunan 

düşündüklerini de meydana çıkar· 

mamıştır. O günden bu güne kadar 
Bulgarlarla olan'samimi münasebatı· • 
mız bir haylı terakki etmiştir. Bu· 
nun bir nizahı var mıdır? zannıma 
kalırsa vardır. Ve bu izahı da Titü 
lesku,nun haıici siyaseti anlama tar 
zında göı üyorum. Titülesku birleş 
me küvvetini tamamiyle küçük itila 
fa inhisar ettirmişti. Yeni müttefik 
devletlerin, bizden talep ettiklerin· 
drn çok daha fazla olan bu birleşme 
Balkan antantının tahakkukuna hiz
met etmiştir. Bu doğuş şeklen dahi 
olsa, "ufki sistemin,, mümesiili ol
muştur: Fransa, ç.ckoslovakya, Ro 
manya, Polonya ve U. R. S. S. 

Bay Titülesku,nun işbu birleşme 
hadisesi ne mana ifade ediyor? Kü 
çük iıilafın Macaristanı, Balkan an" 
tantının Bulgaristanı ve ufki siste· 
min de Almanyayı izale ettiğini gör
dük ve anladık. Titülesku'nun siste· 
mi, komşuları ile bir anlaşmayı ne
ticelendirmek ve yahut tahakuk et· 
tirdiği bir takım sistemlerin tazyiki 
altında sabık düşmanlarımızı muat· 
tal bırakmaktı. Yani biz normal bir 
inkişafı arzu edeıtk mumaileyh tansi 
yonlu mıntakalar yaratıyordu. Titü / 
lesku'uun takıp ettıği siyaset bu idi 
Pu sebeplerden dolayı düşmrsi de, 
her tarafta bir hafıflı k tevlit etmiş 
ti. Çünkü biz bütün kom,ularımız 
ite sulh içerisinde bulunmağı istiyor 

,,.· küçük itilaf, ( ne mütevazi bir isim.) 
Bilahara, . Titülesko'nun teşebbüsleri 
ile . yapılan teşebbüslerle bir siya· 
set birliği olmuştur. Bunun iyi veya 
fena olduğu hakkında bir miitalt'a 
YÜrutmeden evvel biz, aııcak bun 
dan sonra tnyin edilen hedefe vasıl 
olabilecek bazı vaziyetler lehine ge· 
nişleyen yollarımızdan ; uzaklaştığı· 
rnıza delalet eden Lu teşebbüsü !et 
kik etmekliğimiz lazımdır. 

ı cluk. Bu da t•şriki mesai demekti. 

Bunlara rağmen Kral ikinci Ka· 
rol, saltanatlarının ilk günlerinde 
arzularını pek açık olarak söyle. 
rnişlerdi. Kralın adeta şahsi dene
cek derecP.de komşulariyle tesis et. 
!iği münasebet, o kadar samimiyet 
kesbetmiş idi ki, bunu her türlü şelc 
Ve şüpheden azade olarak Bulgar 
Kralının bize yaptığı manidar ziya· 
·~t!e karakterize edebiliyoruz, 

Romanya, şahsen cer,ubu şarkiye 
tııüteveccih bir kara dahiliııde kom 
Şuları ile barış içerisinde bulunması 
Ilı temin eden bir siyaseti arzu edi· 
Yordu, 

Buna hepimiz inanıyor ve sevi· 
rıiyor idik. Bilhass'1 ı 933 senesinin 
son baharında Titülesku, · kralın 
bir arzusunu tahakkuk ettirmek üz 
re Sofyaya gitmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Fakat bu sofya ziyareti 
bütün Balkan payıtalıtlarına teşmil 
edılerek bir emri vaki yapıldı. Uu, 
lıalde zatında fena bir iş değildi. 
F' ena bir şey varsa o da, bu ziya 
•etten elde edilen neticedir. 1 

Bizim ile Bulgaristanın arasında 
1 

ki münasebeti samimileştiredek tam 
bir anlaşma tahakkuk ettirilmemiştir. 
liangi maksatla? Bt.lgarları izale 
etmek maksadile. Bizim meııfaatımız 
bu mu idi? Biz o vakıt bununıu 
bekliyorduk? Zannedeısem hayır 
Müsa denizle şunu söyliyeyim ki 
bunu hiç bir kimse arzu etmemiştir. 
liadisede bunu arzu etmeyenleriıi İyi 

• 

Fakat Titiilesku'ııun sistemi, muhare ' 
be bari c olmak üzere, bilcümle fa· 
aliyetimiz için ı::ıemleketiıı hududla 
rını bize kapıyor idi Allaha çok 
şükür şimdi işler d.,ğişmiştir. Artık 

Titülosku, hile ile ve yahut doğru· 
dan doğruya çevireceği fmldaklar 
ile arzu ettiğimiz iyi komşuluk mü· 
nasebatına mani olmıyacaktır. • 

Menfeatimiz Yugoslavya, Bul· 
garistan ile münas~batını sıklaştır· 
mak bize takaddüm etmiştir. işbu 
fuliyetin,biıi teveccühden dü:ürdü· 
ğünü zannetmiyelim. Bilakis bu, bir 
yol açmıştır. 

Bugün yeni bir Balkan antantı 
mevzuubahsolduğu şu sıralarda biz 
de, kralın ilk saltanatı senesinde 
tesbit ettiği surette noktai nazarı 

mızı bildirelim: 
Balkan antantı ·fakat Bulgaris 

tan ile. 
Buna, hiçbir kimsenin müşkülat 

çıkarm yacağını ümid ediyoruz. Bil· 
hassa Bulgaristan . hayır. 

Milii köylü partisi organı Drep. 
tatea gazetesi (2 3· 1938) Balkan 
antantının kararları başlığı altında 
neşrettiği bir yuıda ezcümle şöyle 

diyor: 
"Balkan antantı konferans mesa

isine nihayet vermiştir. Tüıkiye, Ro 
manya, Bulgaristan ve Yugoslavya 
arasında müesses bu genç, fakat 
müsmir ittifak, işbu devletler bey
ninde mevcut tam ittihadın tezahü 
rüne bir vesile oldu. 

ilk evvela şunu kaydedelim ki, 
daimi konseyin önümüzde duran 
resmi tebliği, Balkan antantının Mil
letler Cemiyetine ilimad reyi ver· 
diğini göstermektedir, 

Dahiliye vekaletinden Mısır Demiryolu tahvilleri 

hayat ucuzluğu 
Şubesi kurulacak 

Ankara: 17 (Telefonla) - Ha· 
yat ucuzluğunun mahalli idareler, 
iç pezarlar ve belediyelerin kendi 
uhdelerine düşen kısımları üzerinde 
tetkikler yapmak ve ledbirler almak 
üzere, iç bahanlığı bir hayatı ucuz 
!atma şubesi kurmayı kararlaştır· 
mıştır. Bu şube, vilayetlerin ve be
lediyelerin bayat ucuzluğu bahsi 
üzerinde almaları lüzumlu olan ted 
birleri tesbit edecek ve bunları pro 
ğramlaştırarak belediyelere bildire
cektir. 

Belediyelerden kendi mıntaka· 
!arı dahilinde istihsal ve istihlak edilen I 
maddelerin istihsal şekilleri fiatları 
nerelere ve ne suretle ihraç edildi· 
hakkında sorulan suallere cevaplar 
gelmeye başlamıştır. Bu listeler 
tamamlandığı zaman, yurdun mub 
telif yerlerinde pahalı ve ucuz olan 
maddeler. tesbit edilmiş olacaktır. 

• 
pıyangosu 

Kahire : 17 (Radyo) - Mısır ı 
Demiryolu tahvitleri piyangosu bu 
gün çekilmiştir. 

340 tahvillerinden 8040 numa· 
raya 50,000 frank ikramiye isabet 
etmiştir. 

Alsaray sinema· 
sıııda 

Bu akşam 8,45 de 

Çoktanberi be~lenen şaheser 
sunuluyor 

Cezayir Batakhaneleri 
OYNlYAN: JAN GABiN 

Nefis Arap musikisi-Arap dans· 
ları ve heyecanlı sergüzeşt 

iLAVETEN: 

dünya haberleri 
9046 

İstanbulda zelzele 

lstanbul : 17 [ Telefonla ] 
bu gün 2,55 de İstanbulda bir zel· 
zele olmuştur. Zelzelenin merkezi 
lstanbula yüz altmış kilometre u 
zaktadır. 

Sııiılfe ı 3 

Romanya Kralı Londra 
seyahatinden vaz geçti 

Bükreş: 17 (Radyo) - Roman 
ya Kralı beynelmilel vaziyet doıa. 

yısile Londra seyahatini geri bırak· 
mıştır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

T oros eczanesidir 

Aşk-Kahkaha-Müzik-Eğlence-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 mevzu- Ruhlara gıda veren meşhur Çığan müziki ·

Bir buçuk saat mütemadi zevk ve kahkaha 

Stan Lorel-Oliver Hardi 
Şimdiye kadar çevirdikleri filmlerin en güzeli 

1 Çocuk Hırsızları 1 
2- Bütün halkımızın rağbet ve teveccühler ini kazanan hakikaten Cennet 

denilmeğe layik ( HAVA YAN ) adalarında geçen bir Aşk destanı 

Doleres Delrio-Joe Mak Gre nin 
Seyrine doyulmaz temsilleri : 

~-------------,--~----------------------------------- Cennet Perisi 

1 

BiR RENK BiR GÜZZELLIK VE BiR ZERAFET ŞAHESERi 

lan Sinemasında 
Bu akşam başlıyor 

Sinemanın biri Alman digeri Fransız iki dehakar yıldızı 
ÇOK SEVDIGINIZ ÇOK BEGENDIGINIZ 
MARLENE DIETRICH CHARLES BOYER 

Nin ilk renkli şaheserleri, Arabistanın kızgın Çöllerinde başlıyan ve gine 
kızgın çöllerinde biten ateşli bir aşk manzumesile süslü 

( Allahın Bahçeleri ) 
Harikulade filmin ilk gösterilmesi müoasebetile bütün sinema meraklıları 
Tan Sinemasına koşacak ve iki yaratıcı Yıldızın sanat kudretlerinden 
fışkıran bir hbiliyetle temsil ettikleri bu Çöl, ihtiras Şiir, Aşk şaheserini 

merak ve heyecanla seyredeceklerdir 
Bütün gönülleri biiyüliyen , Gözler için bulunmaz bir ziyafet teşkil 

edecek bir film 

DiKKAT : 
Kalabalığa meydan vermemek için kişe erkenden açılacaktır. Yerlerin 

erken temin edilmesi rica olunur.Localarınızı Telefonla ayırtınız Tel No. 266 

1 

1 

1 

Sinema: Tam saat 8,30 da başlar . Kişe her vakıt açıktır. 
Localarınızı !atfen telefonla isteyiniz • 

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

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

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaııınamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

1 Madde 229 - Mevkuflar sorgu hakimi nezdine veya mahkeme hu-

1
1 zurana çıkıncaya kadar adliye dairesinin emniyet odasında muhafaza o· 

1 
lunurlar . 

Tahkikat veya duruşma bittikten sonı a getirilirken olduğu gibi mu. 
hafaza altında tevkifhaneye götürürler. 

KISIM 
5 

Mahpus re meı·kııf scı'k re nakli 

Madde 230 - Bir tevkifhane '«l'Ya hapishaneden diğer bir tevkif· 
hane veya hapishaneye nakilleri İcab eden mevkuf veya mahpuslar ma. 

' hall"i Cümhuriyet Müddeiumumisinin yazılı emrile en az bir gün evvel 
kaza jandarma komutanlığına bildirilir. 

Madde 231 - Nakil ve sevklerine lüzum görülen mevkuf ve mah
pus•ar evvel emirde hekime muayyene ettirilerek sıhhi vaziyetleri sevke 
mani olmadığı anlaşıldığı takdirde jandarmalar tarafııı,ı:lan teslim alıııır. 

Pek yakında: FREDRIC MARCH, ( Kraliçe Meri ) Büyük tarihi filmde 
904Y 

-------~----·--------~----~.;;.:..:,;_~---= 

Madde 232 - Nakil vasıtası ücreti temin olunmayan mahpus veya 
mevkufların yürüyerek ve karakollardan karakola mutad devriyelerin 
muhafazasıııdan sevk ve nlkilleri esastır, Ancak bu yaya sevkiyatı ayni 
vilayet dahilinde veya komşu iki vilayet arasında yapılabilir. ;,; 

Bir zamandanberi Cenevre mü· 
essesesinin düşmanları, bilerek, şah
si menfeatleri icabı Milletler Cemi 
yeti paktı etrafında sıkı ve sadıkane 
bir ~ur ette loJ.ılaııan küçük devlet· 
!ere ~iddetli hücumlarını, tevcih et 
mekten ıeri dıırmuyoı !ardı. 

Ankarada mevzuııbahs edilip 
hali hazır için fevkalade ehemmiyetli 
bulunan diğer bir mesele de Akde· 
niz siyasetidir. 

Malum olduğu üzere, lngiltere 
ile ltalya arasında cereyan etmekte 
olan müzakerelerin başlıca hedefi, 

garbi Akdeniz meselesidir. Ayni 
şekilde Balkan antantı da, sahildar 
bulunen devletlerden her bin ile 
sulhün menfeati namına bir hüsnü 
münasebat ve teşriki mesai siyaseti· 
ni zaruri görmüştür. Bunlar da şun 
!ardır: lngiltere, Fransa, ltalya. 

Malum safhalar geçiren Halıe · 
şistan meselesi, Balkan antantı için 
gayri mevcut telakki edilmiştir. 

Bunlardan sonra komünike, nasyo · 
nalist ispanya ile tesisi münasebata 
aid imkanların da araştıracağını 

kaydetmektedir .• 

Bundan maada yerlere sevkiyat tren, vapur veya diğer muvafık va
sıtalarla yapılır. 

Madde 23j - Sevk ve oakledilecı-k mahpus ve mefkufların. 

yolda iaşelerine muktazi pua ve bundan başka nakil vasıtasiyle 
naklolunacakların gerek kendilerinin gidiş ve gerekse muhafız jandarma. 
ların gidiş ve geliş nakil masrafları ilgili makamca veya sev~ ve nakil 
edilecek kimseeler tarahndan vedlmedilcçe jandarmalar bu gibileri tes· 
lim almazlar , 

Madde 234 - Sevk ve nakledilmek üzere teslim alınan mahpus veya 
m~vkufların evvel emirde kendileri olup olmadığı tedkik edildikten sonra 
üüstleri aranır. Yanlarında silah veya kaçmalarına yardım edec~k tehli
keli alet veyahut para ve kıymetli fŞ) a vaı~a alınır, cins ve 

(Sonu Var) 8303 

an sinemasında Bu akşam ALLAHIN BAHÇELERi Malene Dietrich 
Charles Boyer 



Pariste 
-Birinci sahifeden artan-

ve F ransanın Varşova sefirleri Po· 
lonya hükfimetine Çekoslovakya hak
kında mutedil olmasını tavsiye et· 
mişlerdir. 

Paris: 17 [ Radyo ] - Pol Bon
kur bu sabah Sovyet sefirini kabul 
etmiştir. Sovyet sefiri Prağa verilen 
teminatı teyid etmiştir . 

Paris : 17 [ Radyo ] - Beynel
milel sendikalar murahhasları bugün 
toplanarak ispanyada ademi müdahale 
tedbirlerinin tamamen kaldırılmasını 

istemişlerdir. 

Paris : 17 Paris-Soir gazetesi 
Londra siyaseti ve Ankara mukarre
ratı başlıjfı altındaki yazısında di· 
yor ki : 

- Sorulması liizımgelen süal , 
Balkan antantı devletlerinin bundan 
böyle Roma Berlin mihverinin siya· 
setine intisap etmek isteyip isteme· 
dikleri süalidir . Bu devletlerin 
böyle bir intisaba mütemayil olduk. 
)arını zannetmiyoruz . Çünkü Avus
turya hadiseleri ile Fulovr'in son 
nutku Orta ve Şarki Avrupa hükii· 
metlerine emniyet ve istiklallerine 
karşı teveccüh edilen tehdidi his· 
settirmiştir . 

Kamyor Roma ile mukarenet tas· 
lağ-ı 1 

Bu mukarcnetin İngiliz - İtalyan 
müzakerelerinin başlamakta olduğu 

bir zamana tesadüf etmesi ırözden 
çıkarılamaz . Britanyanın nüfuzuna her 
zamandan ziyade hassas olan Tür
kiye ile Yunanistan , Çenberlii.ynin 
politikasına yardı:n etmek istemek· 
tedirler 

Bir ruya hakikat 
oldu 

( ikinci sahiftden artan ) 

Hayalimizde onun simasını heykel· 
lerle mukayese ediyorduk. 

Ankara Palastan Balkan otomo 
mil alayı, meşhur Atatürk bulvarını 
geçtikten sonra Kemalin sarayına 
vasıl oldu. Sarayın yakınında başka 
bina yoktur. Biraz ötede, Türkiyenin 
en modern evi sayılan, kız kardeşi

nin köşkü bulunmaktadır. Saray mu 
hafızları, başlarındaki miğferlerile 

Atincnin itfaiye neferlerini andırıyor· 
lardı 

Bizi soldaki üçüncü salonda ka

bul ettiler. Birer birer ellerimizi sık· 
tılar. Harp meydanlarının cenkçisi, 
cumhur başkanının ceketini geymiş 
olmakla beraber, hiç değişmemişti. 
Kartal bakışları onun simasına kuv· 
vet veriyoadu. Zaman bile onu pek 
cüz'i olarak zayıflatmıştı. Elli dokuz' 

çift Kalpli 
bir adam 

Tıp dünyasında 
aletler ? 

Avnsturyada Sidneyde yaşayan 
bir adam, bütçn tıp alemini kendi· 
sile meşgul ecliyor; çünkü bu ada. 
mm kalbi bir değil, iki tanedir! 

Şimdi oraJaki Perth hastahane· 
sinde bulunan bu adam, ltalyada 
dünyııya gelmiştir. 57 yaşındadır. 
ismi Alvaradır. Çıfçidir. Geçende 
hastahaneye gelerek, Muhtelif ra· 
hatsızlıklardan şikayet etmiş, mua· 
yene edilmiş ye hekimler, bu ada 
mm çifte kalpli vlduğunu görünce 
şaşıp kalmışdır. Daha küçük olan 
ikincisi de sol tarafında.. Her iki 

kalp d~. ayni t~mpoyla atmı.kta 
dır. 

Bir ilim entitüsü, Alvaraya ce· 
sedini kendisine satmağı teklif et· 
miştir. 

01.Jükten sonra cesedi bu mü. 
esseıeye ait o l m a k ııırtile, 
peşin o 1 a r a k 100,000 
şiiln verilecekiir. 10,000 liraya te. 
kabül eden bu teklifi, çiftçi, redet. 
miştir. 

Kendisinin şimdiye kadar hiç 
basta olmadığı öğrenilmektedir. Bu. 

gün şikayet ettiği rahatsızlıklarında 
hekimlere göre, kalbinin iki tane 
olmasiyle hiçbir ilişiği yoktur. 

Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

Karataş Dalyanının balık avlama 

hakkile balık rüsumu 157Şu~at -
941 sonunda hitam bulmak üzere 
avlanma mevsimi itil arile 938-940 
üç seneliği 2490 numaralı kanun 
mucibince ve kapalı zarf usulile ar. 
!ırmağa çıkarılmıştır . Üç senelik 
muhammen bedeli otuz bin liradır . 
ihalesi 30-Mart-938 tarihine mü· 
sadıf çaı Şf mba günü ~aat on beşte 
Seyhan Defterdarlığında toplanan 
komisyonda icra kılınacaktır. 

isteklilerin şeraiti anlamak üure 
Seyhan Milli Emlak dairesine mü· 1 
racaat etmeleri ve muayyen gün ve 
~aattan bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını komisyon reisliğine 
vermeleri ilan olunur.9020 9-18 

yaşında olmasına rağmeıı yüzleri kıp .--
kırmızı idi. Çolt az konuşuyor ve 

Kızılay Balosu daha az gülüyordu. Hatta bu ikinci· 
si herkesiu nazarı dikkatini celbet 
miştir. 

Anlaşılan yıllarca (süren müca
deleler ruhunu galvanize etmiş oldu· 
ğundan, en büyük memnuniyet bile 
tebessüm doğuramıyor. Bütün görü-
nüşünde bu mücahedelerinin mühü 

2 Nisan 938 cumatt~si 
günü Halkevi salon!' -da 
verilecektir . 

9012 

Satılık maki· eler 

Az kullanılmış biı biçer çek . r 
Makkormik markalı patozla, J6 !ık 
bir Makkormik satılıktır. isteyenle 
rin Nalbant hanında kahveci Aıiye 
müracaatları. 9008 8 - 10 

1 

(Türksözü) 
18 Mart 1938 

BELEDİYE İLANLARI 
ı ır-

~--------------------------....; TÜRKSÖZÜ 
Beher metre 

murabba
ına takdir 

istimlak olunan olııoan 
istimlaki mahallin miktarı kıymet Sahibinin 

yapan daire metre murabbaı Mevkii Cinsi kuruş adı ve aanı 
Darendeli vakfı 
Bozz~de vakfı 

Hars komitesi 8400 Ada sokağı Tarla 6 

.. " 9200 Akkapı M. • 4 

Hars komitesi tarafından ilk mektep binası yapılmak üzere yukarıda 
miktarı, mevkii, cinsi, beher metre murabbaına takdir olunan kıymeti ve 
sahiplerinin adları yazılı gayri menkullerin İstimlakine karar verilmiştir . 
Menafi umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan ala· 

kadaranın maHimu olmak üzere ilan olunur.9047 

Seyhan Defterdarlığından : 
itiraz K. 

Köyü 
Kapılı 

Yarımca 

• 

f,rııi 
H. Mdımd o 
Mustafa 

Veıgisi 

H No Lira 

2 1 

Yusuf o.Mehmet 13 3 

lsa o.Kara Mustafa 12 6 

ihbarname karnrı 
K. s~nesi Ta rıh No. Tarih NP. 
80 936 26/6/936 115 

60 " 29 • 21118 
75 • • • 21117, 12/41 

937/98 

Balcalı lsmail o.Hüseyin 4 1 20 • 2171 • 119 291 41 
937 126 

• • • 4 o '.l4 .. " " 1142 • " 
936 yılına mahsuben hayvanlar vergisile teklif olunan ve adlarile eski 

adresleri yukarıda yazılı bulunan mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş 
ve yapılan araştırmada bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen 
hayvanlar vergisini mübeyyin ihbarnameleri kendilerine tebliğ edileme -
miştir. Hukuku usulii muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci madde. 
leri hükmüne tevfıkan tebliğat yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan 

olunur . 904 9 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
- Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaktinin 672 numaralı raporu 

TA HL 1 L R A P-0 R U 

? 

Görünüş : Berrak 1 Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N- 10 H. 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuz 

Tadı : Latif 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuıa 

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

Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., o.oo-ıo 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder• k kaynadığı yerinden İtibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerİmize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gdmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 167 

jMatbaacılık j j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kiitiiphantıı;z, ı; ii 

zdle.,tirnı•k i>fı}o ' sa 

nız kitap!a·ınızı ı ürk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

Kömür 

• 

T A B 

KITAP I 
• 

C f I~ O 
• 

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

Re~mi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekilde en zarif hu 
rufa tla TiirböziinJe ya· 
pı l ır . 

1 ur '.'- Ö Ztı nı ,,tLoa · 

sı "TürböziinJt P., U<IŞ· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder . 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tice: ethanesine giderek zarif. sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
i 2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak içih eh •ekonolllik, en ucuz 

Alacağınız a iZ a kömürüdt' Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde Lulı:cc ksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla ht m milli bir cevherin istih 
lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aramlmamağa mahkümdür. 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
45 8879 

• 

rü göze çarpmaktadır. Kemal, muha. 
tabını teshir değil, prestişiyle •aptet· 
mekte ve ona hakim olmaktadır. Ba. 
zen bir işareti, buna kafidir. Buna 
rağmen hodbin de~ildir. Müşavirle· 
rini dikkatle dinler ve çok okur; ka· 
rarlaaını tam vaktinde verir ve der· 

hal tatbikata bıışlar. Görüşürken yal· 
nız Türçe dilini kullanır. Zira Türke 
ait her şeye tapacak kadar nasyona 
listtir. 

r ~------------------·--------------~ 
Musikide de böyledir. Orkestra · 

dans havaları çalarken "Türk müzik. 
diye emretti. Anadolu havaları onu 1 
memnun ediyordu. Gözleri daha zi 
yade parlamaya başladı. 

Bu anda Gaziyi görenler mille 
tini nasıl se•diğini, anavatanına nasıl 
bağlı olduğunu kavramışlardı. Onun 
bu sevgisi, inkilap mücadelesinin 
saiki olmuştu. 

---~----------~. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

P.tbone şartları 

12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 

600 
~oo 

100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 1 
2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 131 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında ........,_,, ____________ .._. ____ .,.. 

-
Umumi ~eşriyat müdiriil 

Macid Güçlii 
Adana Tiirksöıii matbaaa -


