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Almanyanın fütuhat programı 
Şetııötr lhl~lbetrD<®rrü 

~itler.~~ein_~o~p!)inde çizdiöi~.~~~~·~~~~·~·--~-~ 
UÇ · merhaleyı kafeffl Odun kömür çok Emlak bankası Borsada vaziyet 

bollandı Şehrimizde bir ajanlık 

Bu .. dan sonrakı• ıer "'fi Havaların :müsait gitmesi dola tesis edecek 1)1 • • • Emlak bankasının şehrimizde bir 
yısile iki üç gündenleı i şehrimize 
civar köylerdf'n mühim miktarda kö ajanlık tesisi için belediyemizin:teşeb 

l 
büste bulunduğunu evelce yazmıştık. 1 

mür gelm kte ve kilosu !l,S-4 ku J 
ruştan satılırıaktadır. Bu defa aldığımız malumata gö 

re banka bel diyenin teklifini ehem 
Ha far böyle mü it "ttiğt t-ak· 1 

Şehrimiz borsasında pamuk alını 

satımı dur~un bir hale gelmiştir. 
Dünkü pıyaseye nazaran klevland 

pamuğu 39-41, piyasa parlağı'.25 
-26, piyase temizi:24-24,50, ko· 
la 5,50 6,12,5, klevland çiğidi 
3 -3, 12,5 ve yerli çiğidi de 2,62,5 
-2,75 üzerinden satılmıştır. H 

itler bir 
kaç gün, 
hatta bir 
lkaç saa 

'' Pori-Suar ,, gazetesinden 
·• Fransızcrı ,, 

1 

ne Allaha yalvarmakla ne de Mil· 
!etler Sosyetesine dini bir ümit 

1 balllamakla elde :edebiliriz. Bu an· 
cak silAlı kuvvetild olur. ,, 1 

miyetle karşılayarak Adanada bir 
tir de odun ve kömür fiatlarıniıı da· ---------------
ha faı lıy ~ söyl nmt-ktedir, ajanlık tesisine muyaneat etmiştir. 

içinde Avusturyayı 

ilhak etti. Hadisenin sürati , ve ha· 
reketin şiddeti hayret verici mahi. 
yettedir . Bununla beraber [ Mein 

Kompf J i açmak bu hadisenin ma 
hiyetini arılamak için kafidir : 

" Mesut bir kader beni birleşme 
lerini hayatımızın başlıca işi olarak 

bütün vasıtalara müracaat ederek 
temine mecbur olduğumuz bu iki 

Alman devletinin tam hududu üze 
rinde bulunan Brounou -Sur-Lnn 
de dünyaya getirdi . ,. 

" Alman Avueturya büyük Al· 
man vatanına avdete mecburdur . 
Bu , bazı ekonomik sebeplerden 
ileri gelmiyor. Hayır 1 Hayır: Halta 
ekonomi bakımından bu birleşmenin 
bOyük bir del}eri yoksa bile,ziyanlı 
olsa bile vukuu elzemdir. Ayni kan, 
ayni imparatorlul}a aiddir . ,. 

işte, 1923 den itibaren Hitlerin 
içinde doktrinini tesbit ettiği büyük 
kitabın ilk satırları. Alman şansöl· 
yesi Avusturyayı almamakla büyük 
rüyasını gerçekleştirmiştir. 

bancılarla da mücadeleye sevkede· 
cek şey. Bunun içindir ki , henOz 
genç olan hareketimizin başlarında 
iç ıslahata dış politika iplerinden 
daha fazla ehemmiyet verişimiz ko· 
!aylıkla anlaşılır . ., 

Bundan sonı a ise millete yem 
bir ruh vermek ve kuvvetine karşı 
olan imanını tazelemek lizımdır . 

(2) Almanlara 
MiLLi VICDANLARINI 

iADE ETMEK 

"Milli şuurun mübeşşiri olacak 
bır hOkômet lazımdır. Milletimiz bu 
vazifesini idare edecek bir hOkô· 
mete sahip oldul}u andan itibaren 
on yıl geçmeden , Almanyanın dış 
politikasına verecel}i cesurane bir 
istikamet hürriyete susamış bir mil· 
letin cesur idaresine dayanmış ola· 
caktır . ,, 

Binaenaleyh iktidar mevkiine ge 
çer geçmez Hitlerin eski rejimi ta 
mamile ortadan kaldırdığı ve Nas 
yona( - Sosyalist devleti dahilde 

organize elmeğe başladığı görülür. 
Ayni zamanda matbuat miicadelesi, 

nutuklar ve konferanslar sayesinde 
halkın heyecanını ateşlendirmeğ~,ve 

Fakat Mein Kampfin sahifeleri 

çevıildiği zaman daha başka şey. 
!erde öğreniyoruz . Bu kitapta Hit 

lerin progrimı ooktası noktasına 
izah edilmiştir. Bu programı öğren· 
mek heı li.alde iaydalı bir şey ola· 
cağı için kısaca ve bizzat Hitlerin 

sabrlarını zikretmek sıuetile teşrih 
edeceğiz : 

ı ona yeniden milli şuurunu aşılamağa 
da muvaffak olur , 

Umumi prensip 
" Milletimiz için bugün veya is· 

tikb41i için hangi hal şekli avan· 
tajlı olacak, hangi hal tarzı ona 
ziyan verecektir ? işte bizim için 
hesaba katılacak en mühim nokta:., 
" Bütün parti politikalarını, din ve 
insaniyet mü14hazaların,elhasıl bun· 
dlln başka ne olursa olsun diller 
bütün mülahazaları ortadan kaldır· 
mak IAzımdır . ,, 

Bu satırların diger manası da şu 
demektir: Hitler için ne felsefe , ne 
beynelmilel ahlak prensibi ve ne de 

riayet edilmesi lazım gelen muahede 
vardır. Bütün hareketlerinin yegane 1 

meşru sebebi : Almanyanın men 
faati, Alman milletinin [ Muhafaza J 
sırlır. Ve bu hedde varmak için de 
her vasıta mübabtır. Büyük Prusya 
kralı F rederik de zamanında ayni 
tarzda konuşmuştu . 

Hedef: 
ALMAN MiLLETi 

ARAZI ELDE 
iÇiN KAFi 
ETMEK 

'• Rasist devletinin dış politikası 
bu dünya üzerinde kendisini teşkil 
eden ırkın mevcudiyet vasıtalarını 1

1 
garanti etmektir. Bunun için de , 
bir tar .. ~tan nüfusun mikt~r~ ile art· 1 
ması, dıger taraftan arazının geniş· 
lil}i ile del}eri ara11nda tabii kanun·! 
lara uygun, sürekli ve pruzsüz şart•' 
lar teminine mecburdur, Ancak k4fi 
mikdarda geniş bir toprak bir mil· 
let için yaşama hürriyetini temin 
edebilir . ., 

Bu da şu demektir : Nüfusun çok· 
lııj'u ve topraklarının fakirliği yü· 

.zünden Almanya, halkını beslemek 
ve yaşatmak için baika topraklar 
fethine mecburdur , 

Şartlar: 
( t ) HÜK0METI DE61.TillMEK 

Her şeyden evvel Almanyayı 

barabiye aevkeden bütün hükümeti 

devirD>ek l.izımdır . 
"Yıkılışımıza sebep olan bütün 

Amilleri yok etmek icabeder . Bun· 
dan faydalananları mahvetmek la· 
zımdır. işte bizi iatiklAlimiz için ya· 

Bu şartlar bir kere gerçekleş· 

tikten sonra Hitltr için arazi elde 

elme programına başla:ııaktan baş. 

ka bir ~ey kalmaz. Fakat o, bu 
programı m~rhalelerle ve müdebbi. 
rane bir surette takibe karar ver· 
miştir. Çünkü : 

'• Şu fikri dıkkat göz önünden u· 
zak bulundurmamek lazımdır kı ha· 
yatta bir projeyi lüzumlu kuvvetle
rin yokeuzlullu yüzünden yarım ve 
fena eurette tatbika kalkışmasına 
terketmek daha hayırlıdır. ,. 

Bizzat Hitlerin cümleleri ile mcr· 
haleleri de tesbit etmek güç değilıİ 
dir . 

Birinci merhale : 
ALMANYANIN ASKERi KUDRE· 
TiNi VE SiY ASI iSTiKLALiNi 

YENiDEN KORUMAK 

•· Birinci merhale: millete hür 
ve kuvvetli bir devletin sahip ol· 
dullu kudreli iade etmek ... Bir dev· 
!et kaybettil}i toprakları ancak si
yasi istiklAlini ve ana v•.t·n kudre· 
tini yenislen fethettil}i zaman istir· 
dat edebilir. ,. 

Pratik netice: Mart 193S, mec· 
buri askerlik hizmetinini yeniden 
tesisi ve Almanyanın baş döndü· 

rücü bir sür'atle oılahlanmaya baş
laması . Şubat 1935 , Sar'ın 
işgili . Mart 1936 Ren'in iş· 

gali. 

İkinci merhale : 
KAYBEDiLEN TOPRAKLARIN 

• YENiDEN iŞGALi 

lstikliliııi v., lıaşlıca arazisini 

ele gaçirdikten sonra Almanya, ya
vaş yavaş elinden alınmış olan top· 
rakları istirdada teşe~büs edebilir. 
Çünkü, bu topraklardan aynlma 

hususunda gösterilen ferağat mu 
vakkattı. 

fakat bu topraklar nasıl yeni· 
den ele geçirilecek ? icabederae 
kuvvete de müracaat etmek sure. 
tiyle . 

" Şunu da nihayet anlamamız 
IAzımdır ki, kaybolan bu toprakları 

M emel erde 

Esrarcılar 

Emlak bankasının umum müdür! 
mııavini bu aksatla pek yııkında 

~ hrimize gel ccktir. 

Eşya kaçakcısı 
yakalandı 

Görülüyor ki, Hitler Mein Kamf 
ında, muahedelerle Almanyanın 
elinden Alman topraklardan biç bir 

suretle vazgeçmemektedir : Şelvig, 
Polonya dehlizi, yukarı Silizya. O. 
ı en - Malm~di, Alsas - Loren. 
Hatti Hitler bu sonuncu ( Fransa· 
nın çaldığı ] kibriti bile kullanmak· 
tadır. 

San yakup mahallesinde otur· 
makta olan Temür <>i lu kel alinin 
ihbar ve şüphe üzerine üstü yoklana 
rak cebinde beş gram 30 santıgram 1 Antepli Nuri ismindeki bir şahıs 
esrar çıktıgından yakalanatait sorgu 1 7 tirenile Fevzi paşadan Adana· 

Sebzeler biraz 
uuczladı 

ya çekilmiş, verdiği ifadede bu es· ya gelmekte iken zabıtanın şüphesi 
ran Mermerli mahallesinden Cab· üzerine kontrol altında bulundurul 
bar oglu lsmail Hakkıdan satın al muş ve yapılan draştırmada, yanın 
ditını söylemiş, b u n u n üze· 1 da bulunan yumurta sepetinin içeri 
rine lsmail Hakkının evinde yapılan sinde 3 üzerindede 2 parça olmak 
araştırmada ocak bacasının delikle J üzere 18 met re kaçak kumaş ve 50 
ri arasında 7 gram 10 santıgram I sanlığram da esrar bulunduğundan 
asrar bulunup her iki suçlu da ii I yakalıfnarak hakkında kanuni taki · 
Zf'rlerinde çıkan esrarlarla birlikte 

1 

bat ve tahkikata ba,lamıştır. 
adliyeye tealim edilmişlerdir. Jkin 

Şehrimiz sebze halinde satılan 
sebzeler son günlerde epeyce ucuz· 
lamıştır. 

Dünkü piyasaya göre taze bak 
la kilosu 40, taze bezelye 45, taze 

soğan 15, taze sarımsak 15, kar'le 
bahar 25, kireviz 30. lahane 30, 
marulun da 2 tanesi beş kuruştur. 

çi asliye ceza hakimliğince yapılan 1 Bir genç evinde 
sorgudan sonra tevkiflerine karar 

verilere ceza evine konulmuşlardır. ölü olarak bulundu 
•· . 

Evlilik , hayatında 
mesut musunuz? 

Karı koca, arasında siirültü eksik olmaz .. Bu hüküm, binlerce yılın 
ve milyonlarca, milyarlarca insanııl tecrübesinden doQ'muş bir hakikattir. 
Dünyada dışardan saadetleri ııe kadar lamam görülürse görülsün hiçbir 
çift yoktur ki [tabiri mazur görülsün] ve ara sıra dalaşmasın .. Hatta insan
lar bu gürültüleri o kadar tabii görmeğe başlamışlardır ki, onlara (izdivaç 
sofrası] nın tuzu bile diyenler çoktur. onm~. içindir ki, bir çiftin iyi bir 
suralle anlaşmış olup ohrııdığına, saadet içinde bulunup bulunmadı!rına 
aralarında ara sıra ıreçen bu ırürültülere bakal'.llk hükmedilemez. 

Ve yine bunun içindir ki, ekseriya bir kaıı, bir kocada kendi kendine 
dinleyip, kendi içi ile beraber kalıp la mesut muyum, değil miyim diye 
kendi kendine sorduğu zaman bile bu sualin cevabını kolaylıkla veremez. 

Merak edip te evlilik hayatında mesut olup olmadığını bilmek isleyen· 
ler için işte basil bir çare: 

Aşağıya koyduğumu~ iki tablodaki suallere butün doğruluk ve samimi· 
yetinizle cevap veı iniz. Ve suallerin karşısındaki boşluğa (evet) veya (hayır) 
kelmesini yazınız. Eğer birinci tabloya (hayır) dan (evet) ikinci tabloya da 
(evet) ten çok (hayı) yazmış iseniz karınızdan memnun ve binaeııaleyh ev· 
lilik hayatında mesudsunuz demektir ki, aksi takdirde Allah yardımcınız 
olsun: 

/\o. J 

1_!..t Kamıız fıkir ve zeı>kleriniıi sı:inle payla§ı) or mui' 

2 Eııleıımedeıı evvelki yedi~ini: ~·emekleri düşiiııdiiifürıiiz zaman nıı· 
deııiz bulanıyor mu!' 

3 Karınızla payla§maya bıı§ladrguıızdan beri /}ara lıusnsuııdaki endi. 
_ şelerini: azaldı mr? 

4 Kuırıızın aile•ini sevimli buluyor t'e sevıyor mu!Urııı:? 
5 Karını;/a ılan.ç etmesirıi set'er nıisiniz? 
6 K'lrrrıı:la soknlfrı ı;ıkmakıarı g11rur duyar mısınıı? 
7 Onu dosıtarınJan ı•e dostlarınızın karılarından dalıa sık 

_ gıymiyor bulıtyor musunuz? ' 
daha i~ı 

1 ---

8 "Romık,, du,·g11/arırıız ayru mıdır? Aynı lı1ıife sizi aynı derec•d.to ı---ı 
güldürüyor mu? 

9 Aile biiıç•sirıirı ran:inıinde mutabık mısınız!' 

!O Dosılarını:ın erıııdP geçirdı~irıi: bir suoııre'den sonrrı dnndiiğiinü: 
:aınrın: "ofl irısa11 tııin<ll rıe ralıaı .. ,, dedığıni: oluyor nuıi' 

·-"'-'-----""-"c.:.:.;:;;::....;:.;..:.:.:=...::.::..:.::.:.::::.:~..::.:.::::.!!.=:.:~:::z.:::.....:..:.:::..: ___ ~~~-' 

\ 'o. 2 

1 ı J.ıcdıği en kiiçiik- §tY olma}ınccı karıııız bunıı bir fucia gibi l.nr· 
/ılıyor mu? 

2 Anlrışılmam ış olmaktan Jıküyet ediyor mu? 

3 I l '.mcte oıurdujunuz zaman kıırıııız mn palı<1/ı/ıj!111dmı ve her ŞP.· 
-1 y'.ıı l(lllıkçe artmakta olduğıtrtdan bahsediyor mu? 

4 l\.arını:la bnı: başa bir akşam gtçirmektm zıyade gıdip arkada§<' 
ıu=la buluşmayı tercıh ediyor musunu:? 

-1--;:----'-;-.c..;---';-'-...c..=::;..:::-;..::=;:7~------ ---
5 Karırıı: sahalı ak§anıa kadar kefrpir rop ı·e saire bulmak için 

_ '!!!!lfaz,ı nıa(faza dolaş•yor mu? 

Tulwf bir lıikltye anlatmağa başlııdıjwı: zumun karınız, buriu 
6 dalııı ev•elce bır çok defalar an Tııuı{!ınızı ı e herkesin artık buııu 

öğrendilfıni .•öyliiyor mu? 

T 1 umletleri içirı kendine verebıle,;eğwi:den fazla para /ıarcıyor nııı? 
1f Karınızın do$tları ile kuwta fdcr misiniz? 

-~--:-:---;~-~-~----
9 _§ok1Jğa beraber çıkacağını: za111nn daima r:eç kalaıı o mudur? 

10 Öğle üzerı yem•lt• {;eld•ği11ız zaman o lıôlô. qiyinmemiş, saçla11· da· 

1 

ğınık ı~ ayakları pabuçlumııdur? · 
- 1 

Şehrimizde bir müddettenberi 

bulunduğu anlaşılan Karaisalı eski 

Maliye memurlarından Niyazi 1 a 
oman adında 24 yaşlarında bir genç 

evinde ölü olarak buluhtnuştur. 
Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Recai Tarımer 

iki aya yakın bir zamandanberi 
Avrupada mutad etüd seyahatinde 
bulunan değerli ve genç çiftçileri 
ınizden Recai T uırner evvelki günkü 

ltrene eşlerile beraber şehrimize dön 

ınüştür. 

ZABIT ADA 

Bir umumi ev 
patronu para çaldı 

Genel ev sahiplerinden Liıtfiye 
ve sermayelerden Mihpare tarafın· 
dan lsmail oğlu Şinonun 150 lira 
parasının çalınmış olduğu iddia ve 

şikayet edildiğinden yapılan araş 

tırmada para meydana çıkarılmış · 
tır , Suçlular adliyeye teslim edil· 

mişlerdir . 

23 MART 938 ------
Gök yüzü açık. Hava hafif rüz · 

garlı. En çok sıcak 22 sanligard 
derece, Geceleı i f'n az sıcak 4,S 
santigrad derece. 

Adana çiftçisine 
elmas madalya 

verildi 
- Bir inci sahifeden artan -

Türk hava kurumunu takdir ederken . 
yurt davasında her vakıt ön sırayı 

alan çvkur ova çi!tcisinide bu mazha 
riyetten dolayı tebrik etmek oorcu· 
muzdur. 

Şehrimize gönderilmiş olan mada' 
ya çok yakında büyük bir törenle 
Adana çıftçisini temsil eden (Adada 
çiftçi birliğine) verilecek lir. 

Törende kalabalık bır çi!tçi kitlesi 
nin_bulunacaQ-ı tahmin olunmaktadır. 

Napolyonun mektubu 
Londrada müzayedeye çıkan 

bazı eserler arasında, Napolyonıı 

ait bir mektup bulunmuş ve yüz 
elli lngıliz lirasına !!atılmıştır. Bu 
mektubu Avusturya ar düşeslerin 

den (Marya Luiıa) tarafından N ı· 
polyona gönderilmiş ve kendisine 
izdivaç teklıf olunmuştu. 

iskemlenin tarihi 
iskemle, eski zamanlarda, hiç 

bilinmiyen biı ~eydi. Romalılar, ev· 
!erinde çok kaldıklaıı ve ekseri aile 
işlerıle meşgul olduklaıı için en tl'· 

vel onlar düşünmüşler ve o vakte 
kadar yerde oturan kızl~rını, topra. 

ğın rütubetir.deıı kur tarrnak için, 
tahtadan birerolurak yapmışlardır. 

Zaman geçtikçe, tahta oturak 
mektep kürsülerine benzer sıralara 

inkılap etmiş ve nihyet iskemle vü· 

cude gelmiıtir. 
Romalılar, ilk zamanlarda is· 

kemleyi, yalnız aile aile reislerine 
ve en aziz misafirlere lıasıctnıişler· 
di. Fakat sonraları, iskemle imali 

bollaşnıı~ \ e htrkes bundan istifa. 

deye ' aşlamıştır. 

fngiliz hakimlerinin dikka 
te şayan hükümleri 
İngiliz hakimleri, ~dalt-li tevzi 

ederkeıı, ekseriya vicdanlaıına ve 

indi mulıak .. mclerinc göre hükme. 

derler. 
Geçenleıde Londracla bazı aile· 

vi meselelerden dolayı mahkemeye 
verilen yüksek tabakaya mensup 
bir takım genÇler, dayak cezasına 
mahküm edılmişlerdir. Londrada 
dayak ctzası olnı11dığı için, mesele 
büyümüş ve Avam kamara ın1 İn· 

tikal edecek şekle girmiştir. 

Geçenlerde Londra mahkeme· 
!erinden birisi de. bozuk }Umur!; 
sattığı sabit olan bir eyyar satıcıya 
nakdi veya cısmani ceza vereceğiııe 
şu hükmü trfhim eylemiştir : 

- Siz, büyük harflerle yazılmış 
olduğu halde şu ciimleleri havi bir 

yafta tedarik edip göğsünüze asa· 
cak ve zabıtanın nezar ti altında bir 

hafta Loııdrada gez~ceksiniz. 
" Ben daima bozıık yumurta 

satıyorum .• ı 

Açlık rekoru 
( Gentıl Kalca.nel ) adında bir 

Brezilya!.; açlığa tahammül kabıli· 
yetiııı i•\ıat etmek suretile AmMi· 
kanın h •r l ırafını gezm :kte ve keıı• 
disiııi teşhir ederek para kazanın k· 
tadır . 

Kurnaz Brezilyalı , son zaman· 
larda, lrlanda belediye reisi (Kork) 

un açlık rekorunu kıracağını ilan et 
mış ve camdan yapılmış büyük bir 
şişenin içine girerek , tam 14 gün 
aç kalmış ve bu suretle , kendisini 
yüz binlerce insana teşhir ederek 
muazzam '1ir servet kaıanrnıştır. 

Gazetelerin yazdıklarına göre ; 

Brezilyalının , hiç zapflamadan on 
döı t gün aç kalınası , hakikafrn 
hayret uyandırrnı~tır. Maahaza, gc· 

celeyin , hususi katibi tarafından 
g:lızce kendisine pasta v· ~a:rc ye· 

dirildiğine şüphe edenler de vardır· 

f 

r 
g 
k 
b 



24 Mart ltı91 

Kamutayda ı Seyhan Deftt!rdarlıgin -
dan : 

Ankara: 23 {Tctdonla)- Kamu 
tay bu günkü toplar. iısında hayvan 
lar vergisinde bazi tenzilatı istihdaf 
e~.en kanunu mustaccliyet kararıle / 
muzakere ve kabul etmiştir. 

Çekoslovakya 
ve İngiltere 

Londra: 23 (Radyo) - Gazete· 
ler lngilterenin Çekoslovak) a mese
lesihde alması itabedeh vaziyetle 
rneşgül olmakta devam ediyorl•r. 

Deyli telgraf lngilterenin Fran 
sız Sııvyct paktiyle alakası olmadı 
ğını ve Çekoslovakyaya karşı da an
cak Milletler Cemiyeti paktiyle 
m•ıkayyed bulundugunu yazmakta 
ve ekalliyetlere aid ıslahatın şimdi . 

ye kadar çok yapılmı~ olması lazım 
geleceği mütRlfıasında bulunmakta
dır. 

Deyli Herald, ne hükumet mah· 
filinde ne de parlementoda Çekos· 
lovakya hakkında hudutsuz garanti 
de bulunulmasını i>tiyen tek bir ferd 
mevcut olmadığını kaydeylemeklc 
dir. 

Niyuz Kronik! gazetesi de şöy. 
le yazıyor: 

"Alman ekalliyetlerinin meşru 

talebelerinin Çekoslovakya tarafın 
dan süratla isafım beklem< k hakkı· 
lnıdır. Çünkü bir tecavüz hakkında 
demokrat devletler Çckoslovakyaya 
Yardım ettikleri vakit Çekoslovak· 
Yanın ellerinin temiz olduğunu bil· 
melidirler.,, 

AVRUPA SiYASETİ 

İnsanlar geçeı 
coğrafya kalır 

Adananın Sisli mahallesinde As 
keri Merkez Komutanlığı bınasımn 
alt katı bir sene müddetle ve 400 
lira muhammen bedeli icarı üzerin· 
dm açık artırma suretile kiraya ve 
rilecektir.lsteklilnin % 7,5 teminat 

. akçasile 31-Maıt-938 perşembe 
günü saat on dörtte Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri ve 
şeraitini anlamak üzere Milli Emlake 

müracaatları . 

9040 16-20- 24-29 

1--
1 

ÇOCUK HASTALİXLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul 

c. 
aaatları : Her gtln 1 

15-19 

..................... 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Üç büyük Fransız Artisti 
JEAN Gı\LLAND sozı 
PRiM JULLS BLRKY 

tatafındah calibi dikkat bir 
tarzda yaratılan 

( Vicdan mücadelesi ) 
isimli dramatik filmi sunuyor 

Aşkla vazifenin çarpışması, vazife 
hissinin seva-iye galebesi doğru· 
luğun in;anlara her şeyden fazla 
tesir yaptığının canlı lıir ispatı 

Kudretli, Hissi, insani bir eser 

Pek yakında: FREDERIC MARC 

( Kraliçe Meri ) 
Muazzam Taıihi filmde . , . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok 

Satılan miktar 

Küa ı=v===o= -~~ ---~ s. li.. s. apımalı- pamuk- --~ · =--- ~ - -======== =; 
Piyasa parlağı # 26.25---27;25,_--ı--------

Piyasa temizi ,, - -20,50-- -24-i --- ----------11 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPA Cı 

~pz 1 1 ı-.. S7-'iy""ııho-=-------, - i----- ----- ----------· 

Ç l C I T 
Ekspres -~ ;--'--1 -.-

iane - --------• 

Yerli "Yemlik,, 

Buğday Kıbns 
---""-~Y;..,e:.:r.::.li __ -=:_-=:-=:. ı - 5,25 __ - -- -

Men tane .. 
- 3- -- - 3 50·--I _ .. --- - -· ---- --------Arpa 

Fasulya 
Yulaf 

----- ---------·----11 
----ı-----1 Delice 

ı-;;.::=------1-- ·--ı-----1 
Kuş yemi 
Keten tohumu -, 
Mercimek - --,--------!>usam 

UN 

1 
Dört yıldız Salih - - ':- -
üç ,,· " 1 - -

. :E ~ j' ·Dört yıldız Doğruluk ----
1 ;;: -
~o" _g ı1 üs~ ·ı " " 1~-----1 

«ı ımı " 1 ] ~I Dört yıldız Cumhuriyeı---,---

~ 1 üç .. .. ,----· 
Simit ,. 

Liverpol Telgrafları ---;-----K-a...ım~b-i-yo_v_e_P-ar-a----I 
23 I 3 I 1938 I~ Bankasından alınmıştır. 

.')antim f'ene -
1 ~-=ı ~~ 

Hazır Lıret 

J-ı-19/ 
Mayıs vadeli 

Rayişmark 
Frank { Fransız ) r -26- 02 

Temınuz 1 • 4 94 Sterlin { İngiliz ) 628- 00 
4--ı27 Hint hazır 

8 ·lw Dolar { Amerika ) 78-80 

Nevyork Frank { İsviçre ) --- -

Paris : 23 ( Radyo ) - Havas· 
dan : 

Epok gazetesi yazıyor : 
" Avvsturya ilhakının ertesi gü

ııü diğ'tr bir Çok arkadaşlarımız 
gibi lıi1 de ltalyanın Akdenizde 
Yeni bir zor balık hareketine kalkışa 
cağını ve luna Almanyanıo yardım 
edeceğini yazmıştık. H~lbuki Mus 

Alsaray 
''"m• il BELEDİYE İLANLARI 1 
sında -----------·---------------....J 

Bu akşam 8,45 de 

sof ininin başka bir yol tuttuğunu Jan Harlo-Mirnaloy- Vilyam l'avul / 
görüyoruz. ltalyanın Alman kudre 
tinden korkmağa başladığı anlaşı· 

1 

gibi üç büyük yıldızm yaşattığı 

~Yor. Vakıa Hitler Brenner sınırı 1. kı· karılı koca 
akkında kat'i teminat vermiştir. 

1 
Fakat insanlar geçer, coğrafya ka· 
lır. Bu, bir hakikattır .. Romanın men
f~ati Londra ve Parisle ipi büsbü- il 
turı koparmamak ve Çemberlayn'ın 
Çekilmesini istiyenlere fırsat ver· 
llıeınektedir. lngiliz - ltalyaıı ya 
kınlaşması ise bu iki memleketin 
llıenfaati iktizasından olduğu gibi 
F tansanııı da menfaatine tama mile 
Uygundur. ,, 

Fev:Calade hissi ve eğlencelı filmi 

takdim eder 

iLAVETEN: 

dünya haberleri 

9062 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari i 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top- 1 

tan ve perakende satılır . 

7967 136 

Satış yeri Yeni t\.1ağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

r------~-----------------------------------A dana Elektrik Şirketinden: 
Transformatör istasyonlarımızda yapılması ge

r~.k~.n temizlik işleri dolayısile 27 Mart 1938 pazar 
~u?u saat 9 dan 14 e kadar tekmil elektrik şebe-

b~sı cereyanının kesileceğini sayın abonelerimize 
ıldiririz . 9065 

1- Abidinpaşa caddesi üzerinde ve Ziraat bankası kaşısında Bele. 
diyeye ait 132 metre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır 

2- Arsanın muhammen bedeli (4000) liradır. 

3- Muvakkat teminatı üç yüz liradır . 
4- lhalesı Nisanın dördüncü pazartesı günü sdat 15 de Beledıye En 

cümeninde yapılacaktır . 

5 - Şartname Belediye Yazı İşleri kalemindedir.İsteyenler oradan pa. 
·rasız alabilirler. 

6- Taliplerin ihale giinü muvakkat teminat rr.akbuzlarile birlıkte 
Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9053 20-24-29-2 

• 

• 

T i!!:-"'\ 

J ' 

• T(jRKiYE iŞ BAN K.A.a'S l 

384 

1 

Jahlfı : 3 

Mevsimin en güzel Aşk - Heyecan ve kahramanlık filmi 

Bu akşam 

Asri Sinemada 
8,30 Suvareden itibaren 

Nefis bir müzik - Meşhur Rus baletlerinin de iştirakile vücude 
getirilen Alman sinemacılığının bir şaheseri 

Son Casuslar 
iki düşman arasında kalan Polonyanın istiklalini nasıl kazandığını çok 
canlı ve müthiş heyecanlı sahnelerle gösteren Almanca sözl'i büyük film 

Oynayanlar: RENATE MULLER-JORJ ALEKSANDR 

AYRICA : Mikinin Düşünceleri ( Renkli ) 

En yeni Dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır - Localarınızı telefonla isteyiniz 

Dikkat: 
Sinemamızda : 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
26 Mart Cumartesi Gündüz ve gece : AFACAN 
27 • Pazar • • : AŞK UYUMAZ 
28 • Pazartesi Akşam : SAMSON 

KOMEDi VE PiYESLERiNi TEMSiL EDECEKTiR 
Localarınızı ve numaralı yerlerinizi şimdiden telefonla ve bizzat 

temin ediniz 

Telefon : 250 Asri 9064 

Büyük mükafatlı koşular 
C. H. P. Kayalılıağ Ocağının 10 Nisan 938 pazar günü Kotu saha· 

sında tertıbettiği Büyük mükafatlı İnsan, At , Merkep 
ko~ularına hazırlanınız Kayit muamelatı için Ocak merkezine müracaat 
edilmesi . 9057 3 -3 

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

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 260 - Asker olmayan maznunlar ile asker olup da mezun 
veya tebdili havada bulunanlar haklarında askl!ri amiri adliler veya askeri 
müstantikler tarafından Askeri Muhakeme Usulü kanununa göre verilen 
ihzar, tevkif ve yakalama müzekkereleri jandarmalar tarafından infaz 

ohınur 
Madde 261 - Askeri Muhab eme Usulü Kanununa a-öre askeri şa

hısların suç işlediii mahalde bir amiri askeri veya bir askeri karakol 
bulunmadığı ve tehirincle tehlike olduğu takdirde jandarmalar aşağıdaki 
hallerde maznunları yakalarlar. 

A ) Tahkikatın taalluk ettiği suç ağır cezayı müstelzim cürümler· 

den ise, 
B ) Maznunnn kaçması süphesini uyandıracak vakıalar varsa. 
C ) Cürmün izlerini yok edeceğini veya şeriklerini uydurma be· 

yanata veyahut şahidliğe yalan şahidliğe veya şahidilikten kaçırmağa sev· 
keyleceğini gösterir veyahut salıveriidiği halde yeniden suç yapacağına 
delalet eder sebebler varsa, 

Ç ) Suç devlet veya hükünıet nüfuzunu kıran veyamemleketi11 asa
yişini bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa. 

Yukarıda dört fıkrada gösterilen askeri maznunları jandarma yaka· 
Jamaklar beraber işlenen suçu bir zabıt varakasile tesbit ederek birlikte 
en yakın askeri makama teslım ecier ve keyfiyeti Cümhuriyd Müddei· 

umumisine de bildirir. 
Madde 262 - Meşhud cürüm sırasında rastlanan ve meşhud cürüm 

den dolayı kovalanan askeri şahsın kaçması umulur veya hemen hüviye· 
tinin tayini mümkün olmaz ise jandarma tarafından yakalanır ve en yakın 
askeri makama teslim edilir. 

Madde 263 - Ordu Dahili Hizmet Kanununa göre her hangi bir 
vak'ada askeri inzibatların kuvveti kafi gelmedi ve acele ve tehirinde 
tehlike melhuI olduğu takdirde askeri inzibat memurlarının nıüraacatın· 

da jandarmalar bunlara yardımla mükelleftirler. 
Madde 264 - Subaylar veya muadil askeri şahıslar hakkında aske. 

ri zabıta vazifesini iıa ile mükellef olan inzibat subayları mevcud olmı· 
yan mahallerde vak'aya şahid olan üst veya a}ni ıütbedfki jandarma 
subayı da müdahaleye ve inzibat subaylarının vazifesini yapmağa mec. 

burdur . 

-Sonu var - 8308 



, 

• 

(Türkıözü) 

Belediye Riyasetinden : 
.:;eyhan nehri sulama kanallarının sol ve sağ sahillerinde bulunan ve su işleri 6 ıncı şübe mühendisliği tarafından istimlak olunan gayri menkullerin 

cinsi, miktarı, mevkii, mesahası, takdir olunan kıymeti ve sahiplerinin ad ve sanları aşağıda yazılmıştır. Bunlara itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 
8 gün içinde belediyeye müracaatları, Menafii umumiye istimlak kararna !ilesinin 8 ine! maddesine te,,fikan alakadarlanın malumu olmak üzere ilin 
olunur . 

istimlak olunan Miktarı metre Takdir olunan bedel mevkii mülkün sahibi mezruata 
konulan kimet 

· Lira istimlaki yapan daire mülkün cinsi murabbaı Parsel No Lira kr, 

6 ıncı daire Su işleri 
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Tarla 

Bina 

Bahçe 

• 

• 

• 

Bina 

Bahçe 

• 
Kamış ev ve bui 

Bahçe 

• 

Tarla 

• 

• 

Bahçe 

Tarla 

Tarla 

Tarla 
Bahçe 
Tarla 
Bağ 

Tarla 
Ekili tarla 
Bağ yeri 

Bina 
Bağ yeri 
Bağ 

Bağ 
Bina 
Bağ 

Bina ve müştemilatı 
Bat 

Ev ve müştemilatı 
Bahçe 
Bağ 

Tarla 

· Bağ 
B.ğ 

Kulübe 
Fidanlık 

Kulübe ve kuyu 
Tarla kısmın bağ 

Bağ 
Çardak 

Tarla 
Tarla 
Bağ 
Çardak 
Tarla 
Bağ 
Tarla 
Bağ 

Bağ 

Çardak 
Bağ 

Bat. 
iki ev 
Bağ 

& ve baraka 

2514 

136 

323 

600 

914 

1968 
15 

1431 

1760 
53 

2097 

2881 

7903 

7625 

7984 

12453 

6063 . .... 
10250 

451 
4 
6 

7946 
22550 
7900 
6245 

189 
511 

1912 

1596 

4968 

350 
6283 

70 
552 

9127 

992 
9816 

4482 
836 

3408 

2210 
300 

5991 
985 

2764 

1620 
2814 

4725 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
6 

7 

8 
8 

9 

10 

1\ 
• 
12 

13 

14 

16 

17 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
28 

1,5 
( Beher metre M2) 

250 
5 

(Beher metre M2) 
6 

(Beher metre M2) 
6 

(Beher metre M2) 

6 
(Beher metre M2) 

8 
(Beher metre M2) 
100 90 

7 
(Beher metre m2) 

7 
(Beher metre m2) 
250 

7 
(Beher metre m2) 

3 
(Beher metre m2) 

4 
(Beher metre m2) 

4 
(Beher metre m2) 

4 
(Beher metre m2) 

1 
(Beher metre m2) 

l 
(Beher metre m2) 

1 
(Beher metre m2) 

1 

Seyhan 
Sol sa 
bili .. 

• 

• 

" 

• 

• 

" 
• 

• 

" 
• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

(Seher metre m2) • 
1 k. b. m2) • 
3 k. • • 
11 ku .• Seyhan sağ sahili 
1,5 • • 
4 

7 • " 
500 Lira 
7 kuruş. 
7 • • 
11. " 
200 lira 
12 kuruş 
1950 lira 
14 kuruş 
2700 lira 
8 kuruş • 
7 • • 
7 • " 

10 • • 

11 " • 
15 lira • 
14 kuruş 
100 lira,, 
9 kuruş ., 
14 kuruş 
600 lira 
6 kuruş. 

6 • • 
14 • • 
500. • 
6 kuruş" 

12 • " 
6 • " 
12 • " 
14 • " 
300" • 
11 kuruş. 

14 • • 
900 lira. 
12 Kr. ,, 
1250 Lira 

" 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 

" 
• 
• 
• 
.. 
" 
" 
" 
• 
" 
• 
" 
" 
" 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
" 
" 

Kayseri valisi Nazmi 

" • " 

Mustafa oğlu Hasan 

Halil oğlu Tevfik 

Musa oğlu Kazım 

Necip oğlu Ali 

Ali oğlu Mümin 
Ali oğlu Mümin 

Recep oğlu Salıh 

Kozanlı Abdullah 
Kozanlı Abdullah 

Koyuncu Süleyman 

Irk mektep 

Musa oğlu Kazım 

sahibi meçhul 

Koz:anh lsa 

Zıraat mektebi 

Kışla meydanı 

Zıraat mektebi 

3 929 M2 

1 nıaktuan 

o 

o 

o 

3 maktuan 
o 

5 maktuan 

o 
o 

3 maktuan 

o 

30 maktuan 

o 

30 maktuan 

21 maktuan 

o 

o 

Kışla meydanı O 
~abibi meçhul O 
Mustafa o. Rüstem O 
Bay Kadri O 
Salcı lsmail 
Bay Ladri 10 maktuan 
Kara Ali o. Yusuf veresesi 

" " " " .. 
""""" 
Bakkal Recep 
Çerçi Yusuf 

" . 
Mengiili zade Kamil 

• • • 
Dişçi lbrahim 
Dişçi lbrahim 
Köşker kara hafız Mehmet 
Akarcalı Hacı lbrahim veresesi Behice 
Bağdadi zade Abdurrahman veıese· 
sinden şerife . . . . 300 maktuan 
Nalbant Abdullah 
Mehmet oğlu Necip 

• " " 1 
• " " 
" u " 

Kra .Ali o. Mahmut 
Hacı Şerif ve Hacı Mustafa veresesi 

" " " ,, ,, 
Ümmü Gülsüm. 
Boşnak Salih 
Sabri Gül kız kardeşi Hasibe 

" " . " " 
Kaymakam Şükrü ve bakkal Müslünı 
Ekmtkçi Ali 
Kısacık Mehmet Jıııııadı Sabri Gül 
Nalbant Hacı Mehmet veresesi 
Öğretmen Necmettin 

• • 
Borazan Mehmet çavuş 
Avni oğlu lsmıil 
Avni oğlu lsmaıl 
Sabık Vezn:dar Bekir 

.. .. " 

SONU J_A~R.,;,..___.~~~~-=--9~0~66~-=--=--=--
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Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

1 

mu-

Seyhan Emniyet Direk
törlüğünden : 

Emniyet kadrosu mahalle bekçi
le;i için münakasa ile 71 adet deri 
kocuk yaptııtlacııktır . Nümune ve 
şartnamesi bekçi dairesindedir. 6-
4- 938 çarşatDba günü saat 14 de 
ihale edilecektir. lstEklilerin iştirak 
etmeleri ilan olunur. 9063 2-4 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

24 Mart 1938 

\r-----------· 

' TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj J Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında baş. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis lıir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenecektir . 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

I LAN 
• 

T A B 
• 

K iT AP 
• 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve z•I 
bir kapak bölgede er 
cak Türksözünde ya 
pılır . 

Re~ıni eurak, ced 
vr ller, d< ft r rl er, çekle 
karneler , kağıt , zar 

kartvizit ve bilumuıı' 

t~h işfer iııiz, en kıs• 

bir za l!" and :ı en n,fj 
bir şek!!d t en zarif h 
rııfatla Türksözünde ya 
pılır . 

Türı.. sözü matba3 
sı "Türksözünden. baı 

ka her boyda gazetı 

mecmua, tabeder. 

--------------~-,~------------------__,, 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

• 

Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· 10 ~ 
mikdarı ) 0.2 sııı 

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

litrede 0.40 111 
Tadı : Latif Sülfat ( SÔ 4 ) 

( Ci ) 
( 'o 2 ) 

.. 0.0033 

Teamül : Mutedil Klor .. 0.0074 
Nitrat .. o.oo.ıo 

( el. 33 ) Nilrit .. Yok 
Amonyak .. Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerind g itibar 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu h 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını nı' 
bafaza ederek ve hiç bir suretle el dtğmeden hususi Kimyagerimize 1 

Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl>hiye Memuru huzurlarında d 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan ~onra dold 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimi 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1" ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 1 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic :; et hanesine giderek zarif, saglam, ucı 
son sisi em bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2 mukabilinde edineceğiniz maldı 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomis' 

1 
teınin edeceksiniz. 

1 
M it d yakmak için en ekonomik , en 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kel 

Maden 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin is omuru lakini arttırmış ve hem de müsl 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümd 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe e 

Ucuz - T emiz-Kuvvetl 
50 88?!; 

Umumi neşriyat mü.,ıl 

Maoid Glttll 
Adana~Türks&zü matb_..

1 


