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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

Kanunusani -- 19 • 

-- •• •• Pazar 

20 Mart 938 

ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire 

Ondördüncü Yıl - Sayı : 4082 

5 Kuruş 
Pk. 44 

SOVYET- JAPO HUDUDUNDA TAHŞiDAT 
Almanya A vusturya 

ile iktifa edecek mi? 
HITLER, BÜYÜK ALMANYANIN HUDUTLAR! 

---:-::-:-:-=-::--;-----: 
iÇiNE GiRMESi LAZIMCELEN TOPRAKLAR! 

---:-:-=-:-:--::=-·-;----:-:-:-:-=-:--~:-::--::c:------:--,-
[ MEIN KOMRF ] UNDA TESBIT ETMiŞTiR 
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Hitlcr Nasyonol - So•yolizmin hakiki incili olan 1 Mein Komrf ) adıo
d:tki e<erinde Almany:>.nın bu gunku genişleme politikasının butun hedefleri
ni tesbit etmiştir. O bu kitabında. Almanyanın ~rgcç ilhaka mecbur olduğu 
hudutları çizmiştir . Bu hudutlar , içinde Cermen ırkı na mensup insanların 
.vaşadıgı toprakları ibtivn etmektedir. Avusturya, Almanyanın bu yoldaki 
~·UrUyUşUnUn ilk merhalesidir. 

Yukarıdaki harita.da, Almanya.nın Anşlus'un hudutları içine dahil ettiği 

ve ilhakını mili! bir zaruret s:>.ydığl mınbknlnr noktalarla gösterilmiştir ki . 
haritada da görU!cceği Uzerc bu arazi Fransa, Belçik.1 , ltalya , lsviçre. Yu
goslav~·a , Polonya. '"" Litvanya toprakları Uzerinde bıılunmııkladır . 

Luksemburg ve Dnnzig koridoru bittabi tamamile bu hudutların için
dedir. Avu.turyayı ilhak ile Almanya fi milJ on 700,000 vatandaş kazan
mıştır- Almanyanın göz koydugu diğer topraklarda ise on buçuk milyon 
Al..,an vardır. 

• 

Şam müzakereleri 
Mart el tekrar Şama gidiyor 

Usbeciler 
kongre 

Şamda bir 
akdedecek 

Şem: 19 (TUrk s özU Muhabirinden) - Bu eyın 23 Uncu 
gUnU Usbe1Ulame1Ulkavml partisi Şamda b i r kongre akde. 
decektlr. BUtUn S urlyedek l •ubelerlnden gelecek m urahhas· 
ların lftl r aklle yapılacak olıtn bu toplantıda Surlyenln siyası 
'Vazi yeti dUfUnUlecektlr. 

Cezire muhahzııAına t ay in 
o lunan Maara kaymakamı ve 
baf vezirin a muc a z adesl 
dokto r Hayda r MUrdUm y eni 
vazifesine bafla mıftır. 

Bcrul: 19 (Hususi) - Ccbclıdü. 
tuzu ziyaret etlikten sonra buraya 
ırelcn Fransız mebuslarından Filik~ 
Garat Suriyenin muhalif liderlerini 
kabul eylemiş ve onlarla hararetli 
ırörüşmelerde bulunmuştur. Grat ırö 
küşmclerin neticesinden sonra Laz · 
ıyeyc hareket elmiştir. 

Şam: 19 (Hususi) - Ati komiser 
Kont dô Martel pazartesi günü Fr.ıın
aız ~ark orduları kumandanı General 
Hodscnjer ile b' 1 . ır ık le Şama gelecek 
ve gclırg elmez h . 
cektir . aş vezıı le görüşe-

Henüz teeyyüd etmi~c h b .. .. · . . ;, n a ere 
gorc, Yuce komıser ıle hükumet a-
damları arasında mcsalihi müştcreke 
ordusu ile Suriye ordusun un yerli 
hükumete devri muamelesinin pek 
Ydkında başlayacaA-ı söylenmektedir. 

lskenderun: 19 (Radyo) - Ya
pılı. n bir ihbar üzerine Çekmecede 
abluka edilen tki evde polis ve ian
d>rmı tarafından bir araştırma ya
pılmış ve aylardanberi aranmakta o• 
lan Edıp Arsuzi tutularak tevkif e· 
edilmiştir 

Barselon 8 
defa bom
bardman 
edilmiş! 
650 ölü 

11qo yaralı 
Barselon : 19 (Radyo) - Barsc

lon dün 24 saat içinde tam sekiz de
fa bombardman edi l miştir. Şehirde 
650 kişi ölmıiş, 1100 kişi yaralanmış
tır. 

Beıezilyanın eski ~sefiri de bonı
b~ ile yaralanmışlı r. Şehirde büyük 
bır Panik olmuştur. Hasara! çok n.ü
hin_ı~ir. Cephelerden, şehrin müdafaa
sı ıçın .. h~ va kuvv~leri getirilmiştir. 

Hukumet bi• beyanname neşre
derek hal~ ı sükün ve itid ale da e t . . v 
etınış\ır. 

-- -, 
1 
·--.. -··---- .. .. ... 

1
1 Uzak şarktan dün çok endişeli 

il CENEVRE' DE 

1 .Hatay bir takım haberler verildi 
1

• komisyo - ı HER iKi TARAFTA AÇIKÇA, SÜR 

• Tam anlaşma ! 
' ' 

i Cenevre : 19 (Radyo) - ı 
Cenevrede toplanmış olan 
Hatay intihabat Komitesi 

* mesaisini bitirmek Uzere-ı 
* dlr. Hemen Hemen bUtUn 
t meseleler Uzer lnde anla•

ma haeıl olmuş ' ve-mUhlm 
ve esaslı noktalardaki TUrk İ 
noktal nazarı kabul edil- i 
m~ttr . * 

• ._ .. .. ..................................... .. 
Kont Ciyano 

Lord Pört 
görüşmeleri 

İngili z - İta lyan t icaret 
muahedesi imzal and ı 

R oma: 19 (R adyu) - Kont Ci 
yano ile lngiliz delegesi Lord Pört 

~omadan b la gllrunu, 

arasındaki müzakereler drvanı et- Al 
mektcdir. Görüşmeler, memnuniyet ), man 
verici sahneler geçirmektedir. Dün 

tezi ve 
iki devlet mümessili arasında yapı 
lan görüşme tam 3,5 saat sürmüş· 
tür . 

R o ma: 19 (Radyo) - lngiz İtal· 
yan K liring anl~ması ile tica ret mu 

a hedesi bugün im:.:a edilmiştir. 

Londra : 19 (Radyo) - ,lngil 

tere ile İ ta lya arada bir 

kle ring anla şması ve tica ret muahe

desi imzalanmışdır ticaret anlaşması 

lngilterenin ltalyan kömür ve m~n 
sucat ihracatını fevkalade artırmak 
ta buna mukabil ltalya mallarına 
konulan kontenjanla rla yüzde yirmi 

yedi buçuk nisbetinde artırılmak 
tadır . Kl cring anlaşması ise şimdiye 
kad ar eski borçları n tasfiyesine gi

den mühim meblakları ser best lıı 
rakacaktır. 

IA VUSTUR y AY I 1 
1 İLHAKTAN SONRA .. I 

Hitler -
açılıyor 

Olı!.. yedıkçe i~ııham 

• 

Italya matbuatı 

Fransanın teklifini Roma 
katiyete reddetmiş! 

Lonı:lra: 19 (Raoyo )- Royterin si
yasi muhabiri bildiriyor: ltalyan mal
buatı Avusturyanın Almanya larafın
dan işgali üzerine ilk ün kararsız, 

:ıakaı Almanya lehine olduku kisse
dilir neşriyatta bulunmuş ve 13 mart 
ıarihli gazetelere gelince doıtrudan 
doıtruya alman tezini müdafaaıa baş 
lamıştır, 

Bülün ırazeteler büyük faşist kon 
seyinin tebliıt etıiıti beyannameyi neş 

retmektedir. Beyennamede denili-
yor ki: 

Herhalde İtalya hükümeli bariz 
sebeblerden dolayı Avusturyanın da
hili politikasına hiçbir suretle müda
hale etmemiye ve milli mahiyette o
lan bir hareketin inkişafına karışma
maya karar vermişt ir. Bu mılli hare 
kelin mantıki neticesi kolayca tahmin 
edilebilir. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Plebisit Avusturya ve 
Almanyada yapılacak 
Rayştag toplantısında Hitler son 
hadiseleri hülasatan izahetti 

RA YŞT AG !\ ECLISI DÜN FESHEDiLDi 

Fl~rlin : 19 [ Radyo J - Rayştag 
dıin toplanmıştır . Toptanlı 4,5 saat 
kadar siirmüştür . Avusturya umumi 
Valisi B. Says 'nkuart ile B. Göring 
de loplantıda haıır bulcnmu~ lardır . 
B. Hıtler mecliste büyük bir nutuk 
söyliyerck son hadiseler :n mahiyetini 
ızahetm i ştir. Hitler bu nuıkunda umu
m! hatlar üzerinde yürümüş , tefer
ru3t üzerinde izahat veı meıniştir. 

RayşJağın bu toplantısında ver 
diği kata ra göre, Vivanada pilebiıit 

yapılırken ayni güu Almanyada da bir 
pilcbiıit yaprlacak ve bıı suretle Al
man camiasının Alman hükumetine 
karşı sarsılm a z itimadı bir defa daha 

tebarüz etıirilecekıir . 
-Gerisi d ördüncü sahıfede -

iÇERiDE 

BANKER 
fllPji s biı Rus lıiktiye.'1 ) 

• 
HlTLERIZMIN 
YÜK HAİLİ 

• 

EN BÜ
YIKILDI 

GÜNÜN VODViLi 

I Polonya 
Litvanya 
meselesi 

Polonya bir 
emri vakie 

1 

hazırlanıyor 

Litvanya kabinesi 
istifa niyetinde 
Paris : 19 (Radyo) - Havas 

muhabiri bildiriyor : 
Litvanya hUkümeti neşrettii)i 

bir beyannamede. halktan soğuk 
kanlılık ve sabır istemiştir, Litvan
ya hilkOmeti, Polonyaya cevAbını 
dostlarından alacaği cevap üzerine 
verecektir. 

Litvanya Polonya notasındaki 
şartları kabul arzusu göstermedii)in
den dolayı vaziyet çok vahimfeş
miştir . Sanıldıi)ına göre, Po lonya 
teklifleri sureti kat'iyede red edi
lecektir . Litvanya hOkQmetinin is· 
tifa etmesi de pek muhtemeldir . 

Siyasi mahafilde de beslenen 
kanaata göre . Polonyaya notasına 

mu tfak suret te menfi cevap veril
me lidir : 

Polonyanın Paris Elçisi Litvan, 
yanın Paris Elçisi ile görilşmek ia
tememektedir. 

Polonya hükumetinin, Paris El
çisine yeni talimat verdiği anlaşıl
mıştır. 

Polonya hükOmeti Litvanyaya 
yapılan tek lifatı bu gün halka bil · 
dirmiştit Reisicümhurun da bir 
beyanname neşredeceği söylenmek
tedir . 

Royter muhabi
rini Viy anadan 

koğdular 
Londra: 1~ (Radyo) - Gazetele

rin bu sabah verdiki bir habere göre 
Royter ajansının Viyana muhabirı 
dün gece hükumetin emrile hudut 
harici edilmişti. 

Royterin Viyana muhabirlikini 
yapmakta olan zat on altı seneden
beri Vınada ikamet etmekte idir. 

Son hadise Londrada büyük asa
iıiyet uyandırmıştır. 

Sabaha karşı 
LITVANYANIN MUTAVAATI 

[,andra : 20 - Ro}ter hildirıyor: 
Liı..anya Poloıı,-aııırı ültinıııtonwnda 

demı-.yaıı ettiği şarılurı kabul ~imiştir. 

AMARIKA BiTARAF DEGIL 

/ oşi"gton : 20 - Royıer hildırı)ıJt: 
. ~mrrıka11rn )eııı La11drıı dçıM u. 

munıi bır lırırp ıakdirinde Amerikanın 
mutlak t·e her ne bahasına olursa 11(

.<1111 bitaraf kalacotırır ,anncden!eriıı 
hala eylem;§ oldu.kları.1' süylemişıır. -



S•bife : 2 

YUGOSLAV .MATBUATINDA Mersinli Ahm 

Hitlerizm'in en büyük Profesyonel 

hai yıkıldı ~m .. ım1 .. 11m1GZ ... mmıım11ll!ll __ ım!I ........................................... ~ Menin: 19 (Telefonla) -
sinJi /\hm edin pı ofesyont'I o 
kararını verdiği hakkında bazı 1 
bul gazetelerindeki neşriyat al 
dır. Mersinli Ahmet bu husust{. 
lar1 soylcmektedir: 

Avusturya hadiseleri Yugoslav matbuatında gayet derin bir 1 
alaka uyandırmıştır. Gazeteler' gOnün d ış politika meselelerin- 1 

den Avusturya hadiseler:i hakkında gayet uzun haberler neşret- ı 
mektedirler. Bütün gazeteler birinci sahifelerini baştan başa 
bu hadiselere muteallik telgraflara tahsis etmişlerdir. «Politi kan ı 
birinci sahifesinin serlevhasında Almanyanın Brenn~r'e ltalya ı 
hududlarına dayandığını t ebarüz etti rmekted ir. 

Toprak bayramı 1 

1 

Yan resmi ~reme,, şu serlevha 1 
ları neşretmektedir: "Hıtler Avustur . 
yada,,, "Berlin Alman kıt'alarının A I 
vqstaryaya girmeleri'lin meşru oldu· 
ğunu .tel ariiz etliri}or ,. , .. Vi)cmda 
nasyoneJ-sasyalizm muzaffer; Ber· 
linde heyecan; Romada huzur ve 
sükunet; Londrada hadiseler kollar 
göğüs üzerinde kavuşturulmuş ola
rak seyı ediliyor; Pariste nazırlar buh 
ram. n 

Yarı resmi "Novost;" Ayusturya 
ya dair olan haberleri birinci sahi. 
fesinde tebarüz ettirmektedir. Yarı 
r.!smi "Novost,, müstesna olmak üze· 
re gazetelerde bu meseleye dair ma 
kale yoktur. Haberlerin neşir tarzı ı 
Yugoslavya matbuatının Alman or· 
dusunun Avusturyaya puhulünü so 
ğuk kanlılıkla karşıladığını göster 
mektedir. 

•Yarı resmi gazetelerin Almanya· 
ya taraftar bir teba.üz tarzı kullan· 
dıkları göze çırpmaktadır. Zarı reş 
mi "Novosti" Avusturya hadiseleri. 

1 

ne tahsis ettiği baş makalesinde hü. 
fasa olarak diyor ki: 

"l 936 senesinde Avusturya ile 
Almanya arasında akdolunan anlaş· 
ma zaten yanlış bir surette tefsir 
edilmişti. Bunun için Viyana ile Ber 
lin arasında bir çok suitefehhümler 
meydan almıştı. Bundan sonra ak· 
dolunan Berhtesgaden anlaşması da 
fena tefsir edildi ve netice fatal ol· 

1 
cek olursa bu da kuvuetle yapıla· . 
bilir. j 

Yeni ziraat 
bölgeleri 

J < ' ı üçüncü bö geye 
ayrılmış bulunuyor 

Ziraat bakanlığı, Yurdun zirai 
bölgelere ayrılması meselesini yur · 
dun iklim, Toprak ve mahsulü b•· 
kınımdan bir esasa bağlamış bulun· 
maktadır. Yurd ziraat bakımından 
10 zirai bölgeye ayı ılmıştır. Bu böl 

Yarın büyük merasimle 
kutlulanacak 

Toprak bayramı, yarın şehrimiz· 
de törenle kutlanacaktır. Bayram 
töreni şehrimiz ziraat mektebi bah· 
çesinde yapılac ktır. Törf'n saat 14 
de başlayacaktır. Bütün halk bu tö 
rene davetlidir. 

dorsada alım, satım 
iki gündenberi bilhassa klevland 

pamu~u üzerinde alım satım hare 
ketlenmiştir. Pıyasanm bundan böy
le daha iyi olacağı tahmin edilmek
tedir. Dün klevland pamuğu 40·42, 
piyasa parlağı 26 27,5 koza 5,50 6 
ve yerli çiğidi de 2,75·3 arasında 
satılmıştır. 

Harf inkilabı 
gelcrde otuz tali bölgeye ayrılmıştır •• :-- •• •• •• 

Her iki bölgede ameli bir surete' ! Onuncu yıldonumu buyuk 
çalışılacak, halka niimune olacak ve 1 törenle kutlanacak 
çiftçinin rirai ihtiyaçlanna cevap 
verecek ziraat merkezleri kurulacak· Aldığımız malumata göre, Maa 
tır. Bu merkezler bütün ziraat ve rif Vekaleti, Türk harf inkılabının 
baytar işlerile meşgul olacaklar, mu. onuncu yı!dönüınünü tebarüz ettir 
hitin mahsul vaziyetine göre çiftlik 1ı k ·· h ı ki k J me uzere azır ı ar yapma ta ır. 
ler, fıdanlıklar, ormanlar tesis ede B · k IAb b · k h • u ın ·ı a ın üyü e emmiyeti , 
ceklerdir: 1 memleketin belli başlı şehirlerinde 

Adana, •Akdeniz bölge~i" ismi açılacak kitap ve neşriyat sergileri 
altında üçüncü bölgt.ye tabidir. Bu 

1 
ile canlandırılacaktır. 

bölgenin tali bölgeleri yoktur: Böl- j . Vekalet, Atatürk'ün 1 Tt'şrinisa-
gede Adana, İçel, Antalya olmak ni 93R günü Türk milletine açh-
üzere üç vilayet bulunmaktaJır. ğı bu nurlu yolun on )ıl içindeki 

Kozanda 
bü 1iik verimlerini şimdiden tes'ıit 
etmektedir. 

1 

Portaka ihracatımız 

Trenle nakliyat imkanları 
bulunmasına. çahşıhyor 

Portakal lhracatçlfarımız, merkezi Avrapa memfeketlerl ve 
Almanyaya, gelecek ihraç mevalmlnde genlf mlkyaad• lhra , 
cat yapılabllmeal için nafla veklletlne müracaat ederek bazı 

eteklere bulu~mutlardı r. lh· 
racatcılar iki ••nedenberl mU· ViLAYETTE 
hlm mlkdarda ihracat yapllan 
Almanyaya 'portakal&arımızı 

vapurla göndermektedirler. 
Halbuki yc;apurla portakalların 

satış merkezl"rine ... gitmesi ancak 
25-30 günde kabil olmaktadır. 

Bu sebeple gerek müddet bakı 
mından gerekse ,malların dayana-
maması do'ayısile hazır edilmek- 1 
tf'dir. ihracatcılarunız Nafia vekile 
tinden portakallanmızın şümendüfer 
ile ihracı için imkan hazırlanması 

ve ~ümendüferin geçeceği mcmlc 1 
ketlerin hatlarında kolaylıklar göste· I 
rilmesinin teminini ric::ı etmektedir 
ler. 

Portakallarımız İçin Balkan de 
mir yollarında tenzilat yapılması 

imkanı mevut bulunmaktadır. 

Fakat Yugoslav hududundan son 
ra olan kısım çok pahalıya mal 

-
Valilerin sınıfı 

Dört sınıf olan valilerin dere
cesi yeni Lir kanun projesi ile üç 
sınıfa indirilece. maaşların mderec~k ı 
leri de yükseltilecektir. 

KÜL TÜR iŞLERi -------
Üç aylık imtihanlar 

Lise ve orta mekteplerde bu 
ay başında başlamış olan kanaat 
notu yazılı imtihanlara ay nihaye· 
tinde bitecektir. Nisan içinde son 
dersler verilecek ve bu sene biraz 
daha erken olarak sözlü imtihanlara 
Nisan ortasından sonra başlana 

caktar. 

olmaktadır, Bilahere Çek ve Macar MAHKEMELERDE 

Polise hakaret eden 
bir kadın 

rlemir yolları ücretlerinin Yüksekli · 
ği, Portakalı vapur navlunların• 
nazaran dört misli daha pahalıya 

mıl etmektedir. Eger Çek ve ma· 
car hatlıuındada tenzilat yapıloası Karşı)'aka Seyhau mahallesindtn 
imkinı hasıl olursa o taktirde liir Ahınet karısı Melek adında bir ka-
az pahahda olsa bu yoldan istifade 
edilecektir. 

dm vazife başınaa zabıta memurunu 
·tehdit ettiğinden cürmü meşhut ha· 
linde yakalanarak Adliyeye teslim 
edilmiştir . 

"Ben profesyonel olmayı~ 
zaman istemem, Yalnız bund'1 
ay evvel beni' Parise çağard 
zaman fakir baba mı kardeşi( 
geçindirmek zarureti karşısın&, 
raz düşuntlüm: Milli takımda 
mak şerefini kazanacağım p 
tercih ettim. Geçenlerde Ham~ 
gitmek için de bir teklif aldı 
kat hiç tereddütsüz redd 
Şimdi işim iyidir, vaziyetid 
memnunum. Burada vakit buld 
heveskar güreşçileri\~ meşgul 
yorum. Tekrar edeyim ki mili 
kımda bulunmak şerefini hiçbir 
ae tercih etmem ve etrniyeceki 

• 

lzmir Fuarınd 
daimi sergi 

Ziraat bakanlı~ı, 1938 be 
milel İzmir Fuarında yapılaca~ 
bütün zirai mahsullermizi dairı 

arak teşhir edecek daimi 
sergi açmağa karar v!rmiştir. 

Yangın oluyordu 
Dün saat 19,5 da KalekapıJ 

Kol oğlu Al:>du:ahmanm sapçı 
kanında bir yangın çıkmışsa d• 
hal yetişen itfaiye tarafından 

dürülmüştür. 

YENi NEŞRIY ~ 

Türk t5rih kurum 
Belleteninin· 3üncü 

dördüncü sayıları 
du. Şuşning Berhtesgaden anlaşılma·! Pehlivan gÜteşlerİ ı· B k 
smı kendi telakkilerine uygun bir half Gençlik hareketleri yol inşaatı ş an asının Tü·k Tarih Kurumu tarafı 
de tesbit etmeğe har!sane bir suret· 1 - ·~ Bugün şehrimiz stadyomunda • b• üç ayda bir neşredilmekte ola 
te kalkışmasaydı belki Avusturya - - saat onda yapılacak pehlivan gü· yenı ., 10351 le tenin 3 ve 4 üncü sa)ıları 
mevcut şekliyle daha bir müddet Kozan : 19 (Hususi) - Sıhhat Fırka yolu İnşaatı reşleri için etraf köylerden ve şehir· rada ve çok kıymetli ilmi ına 
devam edebilirdi. Şuşding'in tarihi Bakanlığının ihdasını emir ettiği köy ı devam ediyor !erden 30 kadar pehlivan gelmiştir. Temel yakında abhyor leri muhte\'İ olarak iutişar et 
hatası ansız bir surette plebisit ilan sağlık kurumu memurları için ilçe- 1 Bunlımn arasında meşhur Ethtm 1 tir. Bu nüshada Türk tarih kur 
t . 1 d Ş mizide Bir kurs açılmıştır. o ı .. 1 1 ş Bankası tarafından alınan Abi- A L k P f _ B Af e mış oması ır. uşnig'in halaskar n on .Jeş gun evve yapı ma- pehlivan da bulunmaktadır. d soaş anı ro esor ayan 

d ğ b db. f IAk Bu kurs Halk partı' s"ı bı'nasıt ıda bı'r sına başlcıınmı-= olan asfalt cadde ıle din paşa cad esinde Ziraat Bankası "M k dd b " dl say 1 1 u te ır e a ~ti mucip ol- Y Hava nıüsaid olursa, bugünkü u a es 'a anca a ı ve 
d Ç .. k" h k buçuk ay devam etmektedı' r. Kur- Fırka arasındakı' yolun parke taşla· karşısındaki arsanın temizlenmesi t" k- h t "d k ı ~ 1 u. un u ta ri tesirini yaptı ... Bu güreşlerin çok alakalı olaca~1 tah· ur un aya ına aı ço uf-5er 

h··k- t h t h b'bl B ·ı ı d d 1 k 5 bitmek üzeredir. Bir kaç güne ka- d hususta harici bazı amilleıin de te· sa u ume as a ane ta ı eri . rı e yapı masma evam e ime te-. nıı·n ed.ılmektedı'r. makalesiyle Husrev Sami Kızıl 
H d. K' H dar İş Bankası ·binasının temeli tö· siri oJmu•tur. a ı ıper, ayri gül ders ver· dir· Bundan sonra fırka civatından m gene Atatürk'ün hayatına ai 

v k d' ş renle atılacaktır. Şuşning b~ büyük harekete kal· me te ır. imdilik kursun on uç başlayarak elektrik şirketine oradan A • • • tan hürri~et, ittihat Terakki 
kışırken Fransada nazırlar buhranı mevcudu vardır. asfalt caddenin istasyon civarına razı vergtSI güzel bir yazısı me mevcud ol 
çıktı. Halbuki Pariste sukut eden KOZAN OENÇLIGI varacak yeni bir yolun yapılması Ziraat kongresine şehri- gibi Türk tarih Kurumu üyele 

kabine Şuşnig'in en büyük istinat Partinin gençler birliği temsil düşünülmektedir. iki sene evvel teşekkül eden ara· mizden kimler iştirak ve diğer ilim adam!armm türk 
gihı ve Hitlerizmin karşısında en kolu 12 Mart g~c<-si yüzlerce kasa- / zi tahrir komisyonlarının işi Hıızira· edecekler? rihine dair orjinal ctüdleri ve 

büyük bir haili idi. Fransa işbaşına balı ve köylü\'e üçüncü piyes O· Bugünkü maçlar na l, ad:ır bitecektir. On •ekı'z nı"san-oı .. AnkaraJa fC3 bir çfolk vdesıkalsdrın vl~ ese~ 
gelecek kabine ihtimal kanırlarmda lan Zufcr Yııdizı ... adlı milli piyes Komisyonlar şimdiye kadar kı- ~ ua :a otoğra i eri e var ır. -. 'r ntı 
kat'i bir kabine olmaktan ziyade bir ' Je Bir Ct'~aret Rekorıı adındc:- 1; ko. Bugiin öğleden sonra Şehir sla. yıd ve tescil edilmemiş arazileri ve toplanacak olan. ziraat kongresine il Türk tarihine aid en '1.~ni rn~ 
v ve so~u aoıı., a ınesı o a· nıe ıyı ço • muvaffakiyctle vermiş- <lında Seyhan spor ile dmanyur u sahiplerini te~bit etme e ır er. şe rımız en zıraa o asırım m ı ap "Ullr 1. kk - ' ı.k k b' · 1 1 d' · k 1 d kt d' l h · · d · t d · t'h ınc v~ etu .. dlen' ihtiva eden 
caktır. ferdir. genç takımhırı aras·nda bir futbol Arazi vergisi Hazirandan ıonra r.deceği bir aza ile biızat çiftçilik ten ilim alemin le gittikç rh'! 

A t b k d 1 H 1 k ı I k M d k 1 k k ti .. h ı· t' ki.. meşg•ıl yet kazanan bir mevki altnaktıı vııs Ut) a a ımın an kati bir ası atı spor o u ihtiyacma sar ] maçı yapılaca tır. aç öğle en son omisoyn arca oaan ıym - rre gc• ve ~yvan ye ış ırme ... 
hüküm mahiyetiııi haiz olan ikinci edi(ecektir. ra saat t 4

1
5 da başlayacaktır. re alınacaktır. olrn!u ~rn l İt ki~i gidecrktir. j r--; 

bir inil de ftalyanın variyetidir. r~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şüşnig Ber~tt>sgadend ,.n ftalya ta. 

A 
ndre Mor a b. k f G • • • • VO d · ı · knı.katı kf'silmişti, Gauona: 1 · rafından tamamen terkedilmemis ol u ır ·on em:~ u n u n v 1 1 \'ermek uzerc Anıerikay .ı da- - Patıonu çağ"ır dedi. 

du~u kanaati ile ayrılmıştı. Halbuki ,,:et edılmişti. Geç vakit Nev· _ Patron yok efeddinı, fenedc 
Hitlerin cebinde ftalya ile mutlak yorka çıktı, kend :ni kar~ı!a- &li M8'l&W iki kere bulunmaz. 19 Mert 938 

yan kimse yoktu. Bir ta'ksi· 
bir anlaşma vardı Romanın lcı"mı'ııle b' d" k f . G k 1 d T t h .1 . . p . t - - Anlaşıldı. muhııkkak taze ye ın ı, on ernns . vereceği yere :nışti. ıüzel · adın an alıyor u: anırsınıı, a sı ını .ırıs e yapmış; om 
olduğu Musolininin, Hitlerı'n ve şu-ş aitıı·. B - 1 iandh·iç almağa gider ... 

c. - :!n onu görur görmez ıernen rünü Pariste geç :ı mi.~. son zymanlaıda A 
nigin nutuklarına muka')efesinden Kapıda kontrol memur.ı çevirdi yalaktan fırlamıştım, Yüzüme bile fstanhulu geldi.. V 
anlaşılıyordu. Şüş•ıigin ltalyanın go··- - Biletiniz. bakmadan çıkıp gitti. G Doktor a~istana sordu: 

eçen gün hava güzeldi, _ 4 numaralı ha~ta nasıl? .. zünden düşmesini icabettiren amı'I Morua : Bir genç erkek söze karıştı: ortalık aüneş altında pırıldıyordu. d 
H 1 ld k b d ı b. t 6 - Durup dinleme en karısını 

Avusturya Sosyalistlerine tekrar - Ben konferan svereceğinı. de- - er rn e ço · u a a ır ıır- Ona rastladım, üstünde muşamba, 
di sııınış . 1• d . istiyor ... 

serbesti vermesi olmuştur . Şimdi e ın e şcmsıye: - Desene hala sayı~ lıyoı I .• 
1 k? M l 'd A - Siz mi? .. Ynğma yok. Bu ü- tC> - Bıı ne hal dedim ... Bu ıüzcl + 

nbe o aca ese enı vusturyada ,f " ü l lk' k' . b Doktorun telefonu çuldı havada. . . 
l·rı'ncı' safh 'ht" .,.unc o uyor. ı ışı en konferans ' : 1 ih . 1 ası sarı ır . 0 dni c•ekti: tıyar an alıyordu: 

A 
vcrecegim d iyip bedava geçti, üçün- - oktor, doktor, çocuğum bir ., .., 

8 
. . 

vu:.ttırya tamamen Hı'tlerleştı' ı· tt - Gazetelerce okumadın mı? - en yırmı yaşımda iken bir cüyü bırakmamag-a yemin ettim!. · •1 yu u 
rilmiştir. -- Yarından evvel gelemem! Pariııte yağmur yağıyormus!.. evin damından soka~a dlişmüş-

Avusturya Almanyaya ilhak edi· + - Ôylcse bana yarım lira gön- + tüm · 
J k · ? B Bakkal söyledi: derin , akşnma kndar onu sarfede- - Ölmediniz ha? .. 
ece mı una cevap vermek güç - Yitğı aldınız, parasını verdi· riın Ev sahibi - Burada ne arıyor- - Vallahi hatırlamıyorum.. O 
tür. Hadiseler yıldırım süratiyle vu niz .. Şimdi söyleyebilirim .. Verdiğim ıunuz? kadar uzun zaman geçti ki ... 
kua gelmektedirler. yağ maı garinlc karışıktı. -0- Hırsız - Şey, şey.. arıyorum.. + 

Bugün iJeri sürülen bir iddia er· - Mademki yağı aldım. Parası· Rndyo da havadis \'eriyor Şey martın kaçı olduğunu unutmuş- Bu bana. aldığın kürkü takar 
tesi gün hadiseler tarafından tekzip nı söyleyebilirim: . Verdiğim paıa ~~;:~a·~~ de olsa gayetenin yerini tum da .. Hani bir takvim varsa, ba- boynum kaoınmıya başlıyor. takmaz 
olunmaktadır. Berlin ilhak cihetine kaJptı. kıp ö~renecektiml - Sahi mi? 

- Tabii bir şey •. Radyo havadis- + 
gitmiyectğini söyliyor • Belki de ' A · . . , . - Yalan söyliyecek detilim yat 

h v !erile paket yapılmnz. fstasyonun lokantasına itrdı. _ Yaları söylt:m'ıyorsun ama. sa 
mer un saatı henüz huJuJ etmemiş· Giizcl kadınının evine hırsız air- A 

• ,,. Sand\.·iç istedi. Getirdiler. Bayatlamış ·~ na kim haber verdi? 
ti~ Her halde ilhak cihetine ~di)e· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 

Gök)•tizü açık. Hava hafif 
garlı. En çok sıcak 18 santi 
derece. Geceleri tn az ~ıcak 4 
tigrad dereC'e. 

Teşekkür 
Aslan gayet zayıf ve nahif 

refikamın , geçenlerde müptt 
duğu sol Zatürrieyi en son 
usulü üzerine devai edip iki " 
fında hararet ve sıhhatını hll Iİ 
iye irca eyleyen ve Zatürrierıi 
tarzı tedavi ile artık gayet tehi 
bir hastalık oldukunu ifade c-yl 
Kömür pazarında Doktor Bay 1 
Ünverene alenen tCJekküıü bit 
cibe addeylerim . 

Adana Belediye fi 
f~leri · Müdürü 

KADRi GôÇ 



ANKER 
• htiyar Şimal, "Prohazka. ban· 

1 kasının kapıcısıydı. Elli sene!ik 
hizmetinden sonra nihayet bır 

gün banka direktörünün yanına 
çılcaralc maaşınl yirmi kronluk bir 
zam yapılması teklifinde bulunmak 
cesaretini görterdi. 

Pan Prohazka kapıcısının ricası 

nı dinledikten sonra ihtiyarı bir san 
dal yeye oturttu. kendisi de odası· 
nın içinde dolaşmaya başladı. Bir 
müddet sessizce dolaştıktan sonra 
ellerini kaldırarak söze başladı: 

- Bana bakın Şima, dedi, bu· 
yaptığınız edepsizce tekliften dolayı 
ben sizi kolunuzdan tuttufı'um gibi 
kapı dışarı edebilirdim: Fakat yarım 
saatlık bir vaktim olduğuna göre 
sizinle arkadaşça konuşmak isti 
yoıum. Siz benden :ıyda yirmi kron 
luk, yani senede iki yüz kırk kron. 
luk bir zam istiyorsunuz. Hem de 
bu teklifinizi demokles kılıcının ya 
ni para yükselişinin para borsası 

üzerinde asılı durduğu şu zamanda 
yapıyorsunuz: 

(Alp in) hisse senetlerinin 772 
den 759 za düştüğünü biliyor mu· 
sunuz ? F redrik fabrikaları hisıe 

senttlerinin 940 dan 938 e düştü · 
ğünden haberdar mısınız? Aziz Pen 
Şima, Slav fabrikalarının hisse senet 
leri de mütemadiyen düşmektedir. 
Evet, evet, bunlar da düşmektedir 
hem 728 den 716 ya k'dar. Bu pek 
müthiş bir şeydir. Halbuki bütün 
bunları hatırınıza getirmeksizin ayda 
yirmi kronluk bir zam istiyorsunuz!.. 

Banka direktörü ümit!izlikle el· 
ferini biribirine vurdu: 

- Ne diyorsun azizim, bütün 
banka tahvilleri sallanmaya başla· 

dı. Hatta Avusturya kredi bankas 
nın tahvilleri bile son günlerde beş 

kron .kadardüştüler.~ Halbuki siz yır 
mi kronlun bir :ı:am istiyorsunuz!. 

Son günlerde nakliyet hisse se
netleri üzerindeki istek de azaldı. 

Şimendifer tahvilleri on iki kron 
kadar düştü. ltalya hükumeti lngil· 
tereden yiiz milyonluk bir istikraz 
yapanıadıgi halde siz benden yiı mi 

kronluk zam istiyorsunuz. 
Fransa kendi çelik fabrikalarını 

satmaya uğraştıgı şu sırada, siz gu 
ya hiç bir şey olmamış gibi benden 
yirmi kronluk bir zam istiyorsuııuz. 

~Direkti;r hazretleri, diyorsunuz 
size elli senedenberi hizmet ettim. 
Mali vaziyetim çok bozuk. On ço 
cuğum var. Aldığım para kafi gel· 
miyor. Bunun için siı len ayda yirmi i 
kronluk bir um istiyorum.. 

1 
Haklısınız, betbaht adam. Fa· 

kat ben ne yapayım? .. 
Şu mali buhranı görmüyor mufü 
nuz? hem ne diye bunlardan site 
bahsedeyim ? . Evet, azizim, evd 
Siz aklınızı oynatmı~sınız! M~ll 
vaziyeti düşündükç" ,sizin bu istedi 
ginizi DÜibütün delilik sayıyorum E 
vet , bu siz;n yaptıJınıı düpedüz 
ıleli'i'< tir . 

ispanya, Poıtekiz borç"para bul 
mak için senelcrdenberi uğraştıkları 
ve bir yerden tek bir santım• bula· 
madıldarı halde siz: Pan direktör, 
bana yirmi kroııluk bir zam yapmaz 
mısınızl. diyorsunuz!.. 

Siz hayatınızda hiç mali işlerle 
uğr••madınız mı? Bu kadar senedir 
burada bu b k d h" . . . . .. 'ı an a a ızmet ettığı 
nhııı soy ediğiniz halde, maliye mef. 

umunun (M) ler · b"I k ını ı e avrayaına 
mı~sınız... Öyle değil m· ? 
M . kk ı, canım . 

alıye ha ında ufak bı"r f"k .-:
ı rınız 

olsa~dı, gelip benden: hem de böy· 
ı le bır zamanda, zam ıs ter miydiniz?• 

Azizim vaziyet fena; hem ~k; 
renal Podolyadaki çimento fabrika.ı 
farının tahvillerini satın almağı bir 
t~crübe ediniz bakalım! Ne? Başı· 
nızı sallıyorsunuz?. Satın almazsınız, 
değil mi?. 

satın aldığım sun'i gübre fabrikala . 
rının tahvillerine şimdi iki yüz alt· 
mış beş bile veren yokl. Siz bana 
iki yüz almış dört verin, şimdi ben 

onları size vere}'iml. Gene başınızı 
sallıyorsunuz? Alıyor aunuz d.-ğil mi? 

Sonra da benden, utanmadan, yirmi 
kronluk bir zam istiyorsunuz? 

Ya şeker fabrikalarının tahville· 
rine ne buyuruluyor ? Şeker tarlı 
tatlı yersiniz, fakat t.ıhvillerini hiç 
hiç sormazsınız 1. Öyle değil mi , 

ihtiyar ? Bunlar da düştü . Evet bun 
far da düştü .. Vinçberg İnşaat şir· 
ketinin iflas etmek üzere olduğunu 

biliyor musunuz ? Bilmiyorsunuz 
değil mi ? Tabii bilmezsiniz ! 

Müller, Skal.ıat, Kovner, Gibner 
gibi maliyecilerin yataklarında ta· 
banca ile vurulmuş bir halde ölü 
olarak bulunduklarını biliyor mu!un 

Sonra Rt'ae, Kine Men Vilehard 
gibi borsacılar~ asılı olarak bulun 
duklarını işittiniz mi ? 

Karel, Mrison, Korno, bankacı 
Hamerle gibi sahsiyetlerin nehird•n 
ölü olarak çıkarıldıklarından habe· 
rin var mı ? 

Bana bugün iflas tehlikeaile kar 
şı karşıya olmayan bir tek müesse
se rösteremczsin 1. 

Sonra Uraldaki alı:n madenle 
rinin bir zelzele neticeıinde mahvol· 
duklarından haberin var mı ? Ame
rikadaki petrol kuyularının kurul· 
dutunu işittin mi ? Brezilyadaki 

kauçuk ormanlarının kül olduğunu 
biliyor musun ? 

Denizlerdeki balıkları bile isyan 
etıitinden haberin var mı ? Susu· 
yorsun ?. Cevap vermiyorsun ? 

Sonra az d .. ha unutuyordum : 
Çok para kazandığını zannettiğimiz 
tramvay şirketinin halini biliyor 
musun? 

Bu şirketin lıu gün borçlarını 
vr.remiyecek bir halde olduğundan 

haberin var mı ? 
Bunlardan hiç birisini nazarı ifr 

bııraalmıyarak benden ayda yirmi 
kuronluk zam istiyorsun? Hey ihti , 
yu, ihtiyar 1. Aklını başına topla!. 

Haydi ihtiyar 1 Bu günlük sana 
verdiğim bu ders kafidir. Sen , ara 
versen bunu uir başka yerde işile 

mezsin 1 

Baııger Prahazka bunları ~öı le 
dikten ~mıra, hareketsiz olarak snn 
d,lyaJa oturmakta olan kapıcı Şi 
mayi o.ııuzlarından sarı.tı. 

Şiıııa, bir.Jeıı?ire sand.,lyn ıle 
bGı abn yere yu ,a rlandı. \/ iİLu lu 
•oğumu~ ve taş givi olnıu)tu 

Mali bııhı anından ş<ddet" nden 
zavallı Şimaı.ın kaili du muştu. 

Alsaray sınema sında 

Bu akşam 8,45 de 

Çoktanberi be:Clencn şaheser 
sunuluyor 

Cezayir Batakhaneleri 
OYNI \'AN: JAN GABiN 

Nefis Arap musikisi-Arap dans
ları ve heyecanlı sergüzeşt 

iLAVETEN: 

dünya haberleri 
9046 

··· Londra Berlin ile 
asla anlaşamaz 

Londra : 19 ( Radyo ) - İngiliz kabine lordu 
söylediği bir nutukta şöyle demiştir: 

Avusturya hadisesinden sonra hiç kimse bizden 
A\manya ile müzakere siyasetirıe devam etmemizi 
isteyemez. Ahlak kai e eı i kuvvetten başka hiç bir 
şey tanımayan b'r reji m" çiz e l ri altında çiz 
r.enmişdir· 

• 

---------------------------------------------· 
Bıiyük, küçiil h•r k~sin m ' 'nnuniyet ve takdirini kaıanacak 

Bir sinema hadisesi-Muazzam iki şaheser 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

!-Günden güne daha kuvvetli, daha dehakar küçük sevimli Yıldız 

ŞİRLEY TEMPLE 
Robert Young-Aliçe Faye 

ile beraber oynadığı son temsili 

( Şanghay'ın Yetimi ) 

Çin Çin 

• 

Şaheserınde Çince konuşacak çalgı çalıp şarkı söyliyerek Perestişkar. 
!arının alkış ve takdirlerini toplayacaktır 

2- KOMiKLER MÜSABAKASI-Dünyanın en meşhur iki komiğ"i karşı 
karşıya-STAN LOREL - OL!VER HARDININ en son ve en güzel 
filmleri-Bir buçuk saat mütemadi kahkaha-Ruhlara gıda verecek ma~-

İngiltere Çekoslo· \ 
vakya için kati ta-; 
ahhüde girmiyor 

B. Şuşning ı I 
------ 1 

hur Çığan Müziki-Eğlenee-Zevk dolu Türk\e sözlü neş'e filmi 

( Çocuk Hırsızları ) 

Londra : 19 ( Radyo ) - Ka 
binenin gelecek içtimaından evvel 
harici siyaset hakkında Başvekil 
Bay Çenberlaynın beyanatta bulun 
ması ümit edilmektedir. 

Siyasi mahafilde katiyetlc söy. 
lendiğine göre, lngiliz hükumeti Çe
koslovakyanın garantisi için kati 
bir taahhüde giremiyecektir. lngiliz 
hükumeti, ancak insani hareketle 
Çekoslovakyayı müdafaaya çalışa 
caktrr . 

Amerika ve Avru 
pa hadisatı 

Vaşington : 19 (Radyo) - Ef· 
kirı umumiye, lngilterc, Fransa Çe· 
koslovak yanın hareketini takı bet· 
mekle beraber hükumet dahi ayni 
mevzu üzerinde hassasiyetle dur 
maktadır . Amerikaya, Londra Pa 
ris tarafından ittihaz edilecek ted 
birler kanaat verebilecek yeginc 
misal olacaktır. 

Hükumet, şi 'lldilik, hiç bir te· 
şebbüste bulunmamak nİ)etindedir. 

Viyanalıların nefretinden · 
vikaye ediliyor muş! 

Vıyana : 19 ( Radyo ) Eski 
Av.ısturya Başvekili Bay Şüşning, 
ikametgahında sıhhatta bulunmak 

tadır . Şüşning evinin bahçesinde 
gezmekte serbesttir. Fakat sokağa' 

çıkmasına müsaade edilmemekte 
dir . 

Ç~nkü, Viyana halkının nefreti 
belki şahsına karşı bir tecavüzü 
doğurabilir. kanaatine binam eski 
Başvekil Alman polisleri tarafından 
himaye edilmektedir . 

Yeni Şileplerimiz 

Denizbank, iş bankası ve Eti
b•k müşterek bir v~pur şirketi 

kurmuşlardır. Maksad bilhassa 

memleketimizin pek muhtaç olduğu 
şilepçiligi ve ticari deniz nakliyatını 
inkişaf ettirmektir. Şiı ket salahi· 
ycttarları Londrada üç şilrp için 
pazarlıkta bulunuyorlaıdı. Haber 
aldığımıza ıröre bunlardan birinin 
pazarlık muamelesi nihayet bulmuş· 
tur. Satın alınan şilep 6000 tondur. 
Diğerlerinin muımelelennin de sür· 

• atle neticelenmesi bl'klrniyor. 

..... ~~~~~~~~~ ~------------------------------
BiR RENK BiR GÜZZELLIK VE BiR ZERAFET ŞAHESERi 

Tan Sinemasında 
Bu akşam başlıyor 

Sınemanın biri Aı ı igcrı F ran'1z ık .!el kar , lı..ızı 
ÇOK SEVO'G!NIZ ÇOK 131:.GLNDIGlNIZ 
M \RLENE DIETRICH CHARLES IJOYER 

Nin ilk renkli şAheserleri. Arabistanııı kızgın Çöllerinde ba~lıyan ve gıne 
kızgın çöllerinde biten ateşli f,ir a?k ınanzumesile süslü 

( Allahın Bahçeleı·i ) 
Harikulade filmin ilk gösterilmesi münasebetile bütün sinema meraklıları 
Tan Sinemasına koşacak ve iki yaratıcı Yıldızın santt kudret lerinden 
fışkıran bir ksbiliyetle temsil ettikleri bu Çöl, ihtiras Şiir, A~k şaheserini 

merak ve heyecanla seyredeceklerdir 
Bütün gönülleıi büyüliyen , Gözler İçin bulunmaz bir ziyafd teşkil 

edecek bir film 

Dl~~: ı 
Kalabalı~a meydan vermemek için kişe erkenden açılacaktır. Yerlerin 

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

Pek yakında: FREDRIC MARCH, ( Kraliçıı Meri ) Büyük tarihi filmde 
9049 

Sinema: Tam saat 8,30 da ba~lar . Ki~e her vakıt açıktır. 
Localarınızı lutfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da matinada 
1 - Şanghay Yetimi ( Şirley ) 

2- Çocuk hırsızları ( Lorel - Hardi) 
3 - Renkli Miki Mavz ve Dünya haberleri 

DiKKAT : 
26 Mart Cumartesi akşamından itibaren Aııkara Şehir Tiyatrosu Si· 

nemamızda (AFACAN - AŞK UYUMAZ-SAMSON) Komedi ve 
Piyeslerini temsile başlayacaktır. Çok müstesna olan bu üç eseri Türk 

sahnesinin medarı iftiharı Raşit Rıza Şadi ve arkadaşları temsil 
edeceklerdir . Muhakkak görijnüz hazırlanınız 

Telefon : 250 Asri 9050 

l!""'--------~-------------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 242 - Sevk ve nakledilt n mahpus veya mevkuflardan yol· 
da hastalanan olursa bunlar hekim bulunan en yakın janlarma merkezine 
kadar götürülür. Ora<la tedavi rttirilir. Bu giı,iJ,rin yola devam cdemiye· 
cekleı i hekim ınuayrnesile anlPşıl<lıği takdirde tedavi edildikten sonra u· 
sulu vec\ıile se~kedilıııek üı•r•' lıütün rşyı ve erakile en yakındaki Cüm 
lıurıyet Mii ldeiııınıımi;İne ltslinı edilir. 

MadJ~ 24 ı. Stvk veııak 1 esn1sıııda mahJJUS vera mcvkııllarJan lıiri 

-.ıat rclrrs~ dPlhal \C en s•ıi v~sıta ile l'n rakın jandarm1 komutanlı

ğı ıa ,e n va'lta ıle ınahalliıı Cü ,.,ı.urİy•t Müddeiu rıuıniliğine bıldiıilir ve 

aynı zamanda wfdltıı :.ureti vJ kııu bir 7.'ıhıt VMakasile lrsbit o'unur. 
\1ahall.ıv doktur g'lnJeıeıtk mııayın• tllirmd Cüınhurivet Müdeiu· 

muıniliğinl' aittir. 
M• ide 244 - S ,k v• nA i esnasın la mahpus veya ıne\kııfların 

;,yan veya firar etııı·k fıkr:nde hu 1undukları hissolunur~a n:ulıafız jandar· 
darrrıaların komutanı böyle Lir hanket,. cür'et ettikleri takdirde silah 
k tıllaıımağa mecbur olacacaklarırıı ihtar eder. 

Bu ihtara it~at etmiyerek firara teşebbüs lıalinde firarın başka surtt. 
le menine imki\n bulunamazsa jandarma silah istimal edebilecrği gibi 
muhafızlara hücum vaziyetinde de müdafaa şartlarının mevcudiyeti halin. 
de jandarma kezalik silah istimaline mezundur. 

Madde 245 - Silah istimali neticesinde nıuhpııs veya mevkuflardan 

yaralanan veya ölen olursa yaralıların ilk tedavisine başlamakla beraber 
keyfiyet en s~ri vasıta ile en yakın jandarma komutanına ve o vasıta ile 
Cümhuriyet Müddeiumumiliği11e bildiı ılir ve aynı zamanda vak'aya dair 
muhafız j•ndarnıaların komutını tarafından bir zabıt varakası tu· 
tnlur . 

Diğer mevkuf veya mahpuslarla mrıhafızları olan jördaı rralaı tah· 
kikat bitinciye kadar beklerler. 

Madde 246 - .Sevk ve nakledilen mahpus veya mevkufları bir birin 
den teslim alan karakol veya devriyeler bunlara aid evrak, eşya vesaire. 
yi iyice tetkik ederek teslim alır. Sevk varakasını mutavassıt karakollar 
imzalarlar ve aynı surette teslim ederler. 

Mahpus veya mevkufu en son teslim alan karakol komutanı bunları 
mahalli cümhuriyet müddeiumumisinin emrile hapishane veya tevkifhaneye 

Sonra iki yiiz yetmiş beş krona :-.---·--------...;-----·--- -------------------
(Sonu Var ) 303& 



~ahife 4 

Radyo programı -, 
._mıı ___ Bu akşam ___ _ 

Operalar, operetler 

17,05 Varşova: Opera hıwala· 
rı. 22,45 Bükreş: Operet konseri. 
Resitaller • 

9, 15 Beı lin kısa d~ lgası: Piya 
no konseri (Mozart) (9,45: Şakı re 
sitali) 17: Ostrova; Hafif şarkılar. 
17,25 Varşova: lskoçya havaları 
(Beethoven). 18,30 Belgrad: Halkl 
şarkıları. 22.30 Belgrad: Viyolonsel 
konseri. 

Dans musikisi 

18: Bükreş (19, 15: Devamı) 
18,15: Bratisleva. 21,20: Bükreş. 
21,30: Berlin kısa dalgası. 23,20: 
Belgrad. 25, 10: Peşte. 

Deniz bank 

Daha üç yeni gemi 
ısmarladı 

Ankara: 19 (Hususi) - Teşki 
!atını tamamlayan Denizbank ilk 
idare meclisi içtimaını geçenlerde 
Başbakanımız Celal Bayarın reisliği 
altında. yapmıştı. Bugün Denjzban· 
kın ilk mevcud faaliyet eserlerini 
öğrenmekteyiz. 

Banka Almany•da Yavuz zırh
lısını yapan Blum und Voss tezgah 
laıına üç yeni gemi ısmarlamış, mu

kaveleler de dün imza olunmuştur. 

Gemilerin her biri 5000 ton olup 
süratleri 6,50 mildir. Karadeniz 
tipinde olan bu gemiler yolcular 
için hu türlü yeni konfor teı tiba 
tından başka Frigorifik tesisatını 
da havidirler. 

Gemileı in bedeli kliring yolu 
ile mal karşılığı ödenecektir. 

Al manya tezi ve 
İtalya matbuatı 

- Biıinci sahifeden artan -

Büyük faşist meclisi şunu ehemmi· 
yelle işaret ederki Şuşnigi .!ini bir 1 
surette ortaya attığı plepisit işi ita! 
ya hükünı~tince tavsiye edilmemiş ol l 
duktan başka yapılmaması lüzumuda 
bildirilmiş ve bu irsad plebisitin 'ma 
hiyeti ve şekli anlaşılır anlaşılmaz ya
pılmıştır. 

Büyük faşist kon•eyi, Avusturya 
da vukua gelen son hadiselerinin mev 
cnt bir halin neticesi ve Avusturya 
milletinin hissiyatının ve iradesinin bir 
ifadesi addetmekte ve bunun yapı· 

lan umumi leıahürat ile tereddüt gös 
t ermez bir şekilde tahakkuk ;ettiğini 

işaretlemektedir. Büyük konsey Füh
rerin Avusturya hadiseleri ve lıalya 
- alman münasebetleri hakkında 11 
martta Mussoliniye yazdığı mektubu 
bi:) ük bir alaka ile kaydelmektedir. 

Böyük faşist meclisi, bundan baş
ka faşist hükumetinin Fıansa tarafın 
dan almanya aleyhinde müşterek bir 
harekette bulunması hakkındaki dave 
li reddetmiş olduğunu kaydeder Bu 
teklif esassız ve gayesiz olduğu ve 
ancak beynelmilel vaziyeti daha güç 
tutmaktan ba,ka bir sonuç vermiyece 
gi için reddedilmiştir, Konsey, faşist 
hük ümetin avust urya hadiselerine kar 
şı ittihaz etmiş olduıtu hrtlı hareke 
tin, vaziyetin realist bir politikadan 
mülhem \'e milli ınenae uygun oldnğu 
kanaatile bu hattı haı ek eti tasvip 
~der.» 

Rayştagda 
-Birinci sahifeden artan-

Ayni zamanda pilebisiti müteakip 
Rayştag ıneclisi içinde mebus inli· 
habı yenilenecektir. . 

Paris : 19 ( Radyo ) - Rayşta
gın son toplantısında , ümid edilen 
ehemmiyetli mevzulara temas edil. 
memiştir. Mamafih yapılan gizli cel· 
sede son Alman-ltalyan münasebatı 
hakkında ehemmiyetli görüşmeler ol
duğu haberi verilmektedir. 

Bertin : 19 ( Radyo ) - Rayştag 
meclisi dün feshedilmiştir . Ayustur
yanın plebist yapılacagı on Nisanda 
Almanyaya da umumi seçim yapıla
caktır . 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden : 

1 - Bozanlı Gülek yolu üze· 
rindeki dokuz menfez inşaatı beş 
bin lira bedel ile açık eksiltmeye 
konulmu~tur. 

(Türksözü ) 

2 - Eksiltıue 938 senesi Nisa. 1 
nın altıncı ça•şamba günü saat on 
birde Vilayet Daimi E.ncümrnindc 

C. H.P. Seyhan ilyönku
rul Başkanlığından: 
Parti ve Halkevi yapı münakasa ilanı 

yapılacaktır. 

3 - istekliler bu 
görmek için Nafia 
müıacaat edebilirler. 

işe aid keşfi 

Müdürlüğüne 

4 - isteklilerin üç yüz yetmiş 
beş lira muvakkat teminat vermesi 
ve bu işi yapabileceğine dair Nafia 
müdürlüğünden verilmiş 'hliyet ve. 
sikasını göstermesi lazımdır. 
9055 20 . 25 30 . 3 

Halkevi Başkanlığın
dan: 

1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal
kevi binası inşaatıdır. 
2- Keşif bedeli: (117,468) yüz on yedi bir. dörtyüz. 

1 cıltınış sekiz liradır . 
3- Eksiltme:-4-Nisan-1938 tarih pazartesi günü sa 

at -15- de Adana C.H. partisinde teşekkül eden ko
misyon odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. I 

4- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 
(590) kuruş bedel mukabilinde lstanbul,Ankara, ve 
Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. 

ı A- Eksiltmeye girmek için isteklilerin [7124] 
yedi bin yüz yirmi dört lir muvakkat teminat verme-1 

Köycülük komitesinde açık bu- 1 
lunan iki üyelik iç!n 25/3 /938 cu leri ve yetmiş beş bin liralık inşaat yaptığına dair 
martesi günü saat 17,30 da seçim Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve
yapılacağından bu şubeye kayıtlı j sikası göstermesi lazımdır. 
0ıan üyelerin ° gün ve 0 saatte B-İsteklilerin teklif mektuplarını Üçüncii mad 
Halkevine gelmeleri rica olunur.9054 

/ dede }azılı saattan bir saat evveline kadar Komis-

20 Mart 19~8 

rr------~~~~------------~----~--·-

TÜRKSÖZÜ 

j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rl"nkli bir cild, ırı kli ve 2aıi' 

her türlü tab işlerinizi J ·L A N bir kapak bölgede an 
ançak Türksözünün oto cak Türksözünde ya· 

matik makinalarında • pılır. 
yaptırabilirsiniz. Resmi eurak, ced. T A B veller, defterler, çekler, 

Eserlerinizi Türk 
karneler, kağıt, zarf, 

sözü matbaasında bas. 
kartvizit ve bilumum 

tınnız. Temiz bir tab K J T A p tab işleriniz, en kısa 
nefis bir cild içinde bir zamanda en nefis 

* 

eseriniz daha kıymet· • bir şekilde en zarif hu 

lenecektir. C J L D rufatla Türksözünde ya· 
Kütüphanenizi gü- pılır . 

zelle~tirmek istiyorsa. " Türi.sözü matbaa· 

ruz kitaplarınızı Türk· GAZETE sı "Türksöıünden. baş· 
sözünün mücellithane· ka her boyda gazete, 

sinde yaptırınız. Nefis mecmua, tabeder. 
"--~~~--~~~' 

-------·---------.-----------1 
Çukurova harası direk

1 yon Reisi C.H.P. Başkanlığına makbuz mukadilinde . 
vermeleri lazımdır. ı.---K--0.-.-m--u.-.-r---k----t-·------. törliiğünden : 

Hara meı kezinde yapılacak ve 
keşif bedelleri yekunu 8624 lira 
90 kuruş olan iki memur evinin in· 
şası 15 gün müddetle açık eksilt 
meye konulmuştur. ihalesi 31-3-
938 perşembe günü saat 15 de Sey· 
han Veteriner direktörlüğünde mü· 
teşekkil komisyonda yapılacaktır . 

1 
C- Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı Si in iSi 

mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. • çekmeyiniz 
D- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

1 
8993 3-9-15-20-26-31 

--------------
Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic !; ethanesine giderek zarif. sa~k.m, ucu1., 

son sistem bir 

MA·L TiZ ALiNiZ 
Bu işe ait keşif, pı oje ve şaı tname· ı 

2 ler her gün Seyhan Nafia müdürlüğu BELEDi' YE I"LA-NLARI i Lira 
ile Hara muhasebesinde görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekleıin 646 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini, 

temin edeceksiniz. , 
lira 87 kuıuş muvakkat teminatını j -------------------------- yakmak için en ek9nomik, en ucuz 

Hara vrznesine yatırarak makbuz. j 1- Abidinpaşa caddesi üzerinde ve Ziraat bankası kaşısında Bele. 
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 diye ye ait 132 mrtre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır şek er ticarethanesinde bllkco ksınoz .. 
üncü maddelerinde yazılı vesikalar 1 2- Arsanın muhammen bedeli (4000) liradır. 
ve müteahhitlik vesikasile birlikte / 3- Muvakkat teminatı üç yüz liradır. Maden 
belli gün ve !aatta komisyona gel· 

1

1 4- lhale•i Nisanın dördüncü pazartesi günü saat 15 de Belediye En. 
ko .. mu·· ru·· kulla~makla '" nı nıilli bir cevherin isi ih 

lakinı arttırmış ve hem de müstefid 

meleri. 9052 20-23-26-30 cümeninde yapılacaktır . 1 

\ 5 - Şartname Belediye Yazı işleri kalemindedir.isteyenler oradan pa-
rasız alabilirler. 

Seyhan 
dan : 

Defterdarlığın -
6- Taliplerin ihale giinü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9053 20-24-29-2 

. Adananın 5isli mahallesinde As I 
kcri Merkez Komutanlığı b ;nasının ---
alt katı bir sene müddetle ve 400 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
lira muhammen bedeli icarı üzerin· 
den açık artırma suretile kiraya ve
rilecektir.isteklilerin 'lo 7,5 teminat 
akçasile 31-Maıt-938 perşembe 
günü saat on dörtte Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri ve 

112/938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 
, satacağımız sayğı değt!r müşterilerimize ilan ederiz. 

kaput bezlerimizi 

şeraitini anlamak üzere Milli Em lake 
müracaatları . 

9040 16 - 20- 24-29 

Seyhan defterdalığından: 
1 

Saathane civrında çiftçı lıdnı bi· 
tişiğinde kadastronun 104 ada '.: ') 
parsel numarasında Kayıtlı 298 ka 
pu numaralı dükkan satılacaktır. Mu 
hammen bedeli 1875 liradır. istek · ı 
!ilerin 21 -3· 938 pazartesi günü saat 

Genilşik Top 
Santim Metre 

Top 
Fi atı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

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

" .. tip 4 90 36 725 • 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 

dır. Bir lalyadLn noksan olan p•rekende satışlar İçin °/0 2 fark alınır. 
F abr ikaıııızın hiç bir yerde acerıtusı yoktur. Biitün müracaatların doğ

ıudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın· 
dandır. 8900 7 

14 de °/cı 7,5 nisbetinde teminat 1 

akçalarile defterdarlıltta toplanan ----------------·-----------
komisyona gelmeleri. 

9002 8-11-16 20 

Satılık makireler 

Az k ullaPılmış biı biçer çeker 
Makkormik markalı patozla, ::ı6 Irk 
bir Makkormik satılıktır. isteyenle 
rin Nalbant hanında kahveci Aıiye 
müracaatları. 9008 9 -10 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

ı 
Sömikok ve Kriple 

Maden kömürü 
Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

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

7967 133 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

·Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
47 8879 

Sıhhatinizi. koruyunuz ! · 
• 

- Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? • 

l 
1 

" 

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

Renk 
Koku 

Tadı 

: Renksiz 
1 

: KokusuL H 

mikdaı ı ) 0.2 sm'.l 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr 
: U tif Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. 

Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
:\ Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 
j Nitrit • ., Yok 

Amonyak ,, Yok 
(cl.33) 

•ı 
Lı 
tü 
Dı 
Su 

lı"ı 
Şel 

Fennin en son usullerine riayet eden k kaynadığı yerinden itibaren ~~ 1 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla İçi mermer döşeli bellu ha· zu 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· ke 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve tin 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında da·. ~: 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· ter 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize Ve 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da t< ayadelen Suları gibi berrak , ııhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 169 

Umumi neşriyat müdörü 

Macid Güçlü 
Adana lıirksözii matbauı 

.1 

-
Bu 
Ar 
ok 
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Yeı 


