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Çenberlaynın son mühim nutku 

!1giltere harbe ecbur olma 
ak içindirki taahhüde girmiyo.! 

IGiLiZ BAŞ VEKiLi DiYORKi: 
Eğer Çekoslovakya bir taarruza uğrarsa 

ve Fransa ona yardım ederse bütün kuv 
vetlerimizi Fransaya müdafaaya sevk edeceğiz 

Amerikada 

Totaliter 
devletler 
aleyhinde 
nümayiş 

anya aleyhinde Londrada nümayiş 
ENBERLA YN ÇEKiLMELiDiR,, 
jra: 25 (Radyo)- in-
' vekili Bay Çenber-
t 16 da Avam ka· 
la beklenen nutkunu 
llir. Baş vekil bu nut
lng-iltercnin dahil1 ve 
1Y•setin de takip etıi
<çıkça' izah etmiştir. 

layn nutkunda ezcümle 
tın iştir: 

0üyük Brıtanyanın da
harici siyaset temelini 
Şey değiştiremez. ln

vveti ve lngiliz dipJo. 
U\h için, insanlık için 
hazırdır. Ancak bir 
sürüklenmemek için 

c asla bir taahüdde 
az. 

Çekoslovakya :cumhurrelsl Bene, 
ve Fransa hariciye neılrı Pol Pongnr 

. Oslovakyadak.i Alman akalli· 1 :ıovakya bir taarruza uğrarsa ve Fran-
rııcselesini en ince telriatına sa ona yardım ederse, bütün kuvvet 

•kip etmekteyiz. Eğer çekos· !erimizi Fransayı! mudafaa için sevk 

emi Müdahale siste. 
inden ümit Kesilmedi 
tanksistlerin taarruzu 
hala devam ediyor 

I 

"lllan ve İtalyanlar da cephede 
açıkça taarruza geçtiler 

~ili2 tabaası tamamen çekiliyor 1 

Vaziyet çok manidar görülüyor 

D v ı· b" , eger ı ır 

tıeslektaşımızı 
t kaybettik 

Dün gelen bütan lstr.nbul 
:~teteri,Tan Yazı işleri Mü· 

1 b arkadaşımız Tahirin ls
uld b' ı· a " otomobil kazası 

ı~ndden hayata vedaını bil
i ,or u. 

Tabirin ıllümüne ve k 
la f . ar a· 

rının ecı bir surette 
al nrnasına hadsiz derecedya:. 
dük . e u· 
t • Kıymetlı meslektaşı-
~n ve Tan ailesinin kede-

1 ~ en derin acılarımızla işti-

!,. ~der ve samimi taziyet le· 
ızı b 
~bı eyan ederek , değarl i 
iz tılıza Tanrıdan rahmet di· 

r Henüz hasld bulunan di
l! rne~_lektaşlarımıza da sıh· 
ar Oıleriz . ... 

llfod iu : 25 (Radyo) - ls;:ı , n
yada Pran'.<sist kuvvetleı in taarruzu 
devam etmektedir. ispanyanın Lon
dra slçi•i taarruza İtalyan ve Alman
ların iştirak ettiği hakkında İngili• 
hariciye nezaretine müsbet malümat 
vermiştir. Bir lngiliz harp gemisi 
tabasını almak üzere Barselona gel
miştir. 

Londra : 25 (Radyo) - Ademi 
Müdahale komitesinin faaliyetinden 
hala ümit kesilmemiştir. 

Gönüllülerin grri çekilml".si ve 
kontrolüu tatbiki meseleleri hararetle 
müzakere edilmektedir. 

Paris : 25 (Radyo) - Fıansa 
Hariciye Nazırı Mebusan Haric'ye 
encümeninde Akdeniz ve bilhassa 

ispanyadaki bn günkü vaziyeti tas
rih ve Fransanın bu bölgedeki men· 
foatlerinin hayatı olduğunu ehemmi

yetle kaydettikten ve İngiltere, ile 
İtalya arasında yapılmakta olan mü
zakerelerin lspanyol topraklarının 
tahliyesinin de derpiş '.etmesi temen
nisinde bulundu~ tan sonra "Fransanın 
lspanyol olmıyan '.kuvvetlerin Fransız 
toprakları yakınında veyahut müna. 
kale hallnrı üzerinde birleşmesine 
imkan verilemiyeceğ'ini söylemirtir. 

1 

1 

edeceğııl 

Sovyetler birliğinin enternasyonal 
bir konferans toplanması teşebbüsüne 
gelince: tek1if edilen şekilde ki bir 
konferans milletler arasında guruplar 
teşkiline yol açacaktırki bu şimdilik 
mevsimizdir. 

Büyük Brıtanya hüküıneti Alman 
Çekoslovak ihtilafı için elinden geleni 
yapmayı insani hir vazife biliyor. 

ispanya işlerine gelince: lngiltere 
ademi müdahelenin mudafıidir. Bü 
yük Brıtanya Ademi müdahele teşkila 
tının bu işlere en eyi biryol olduğu 
kanaatındadır.,. 

Avam kamrası Çemberlaynın bu 
düşüncelerini reye vaciata lüzum gör
meden ittifakla alkışlamıştır. 

Bütün matbuat baş vekilin son 
nutkundan hararetle bahs etmelctedir. 
Bir kaç gazete, baş vekilen nutgunda 
Almanyaya zumni ihtarlar mevcut 
oldu g-unu kJ yd etmektedir· 

Aynı gazeteler, lngilterenin harici 
siyasette hiç bir kayda tabi olmadığı· 
nın artık açıkça ilan edildiğini teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Londra: 25 (Radyo)- lngiliz müs 
temlekat nazırı bir nutkunda. hiç bir 
lngiliz hükumetinin, mecbur olmadık
ça İngiltereyi harbe sürüklemiyecejti 
ni shylemiştir. 

Londra: 25 (Radyo)- Bugün bu 
rada binlt:tce halk muanam bir nü
mayiş yaptı. halk Çemberlayn artık 
çekilmelidir, lngiltereden Almanları 
koğmalıdır.» diye bağırdı. Polisler 
nümayişi zor dağıttılar. 

Almanya hariç, 
beynelmilel bir 

konferans 
isteniyor 

Nevyork : 25 (Rad
yo) - Burada bugün 
binlerce kişi Totaliter 
devletlerin, demokrat 
devletlere saldırışını 
şiddetle protesto için 
büy "'k bir nümayiş 

yapmışlardır. 

Halk, Almaeya ha
riç bırakılmak üzere 
beynelmilel bir konf e
r ansın toplantısı için 
hükumetin teşebbüse 
geçmesini istemekte
dir. Keza beynelm!lel 
muhaceret meselele
rinin de halli talep e
dilmektedir. 

Viyanada bir hafta içinde 

1700 kişi 
intihar etmiş · 

"Tasfiye,, ve nazileştirme hareketleri 
siiratle inkişaf ediyor 

• 
Vıyanadan 21 Mart tarihile Avru 

pa gazetelerine yazılıyor; 1 

değildir.I Çünkü tanınmış şahsiyet· 
!erden bir çoğu da"!:tevkif edilmek
tedir. (tasfiye) ~ameliyesi hanedan 

taraflarına:da tatbik edildiği için es 
ı ki Avusturya ordusu generallarından 

Viyanada bilhassa Yahudiler a· 1 
rasındaki intihar vakaları korkunı; 
bir suretfe artmaktadır. Yalnız dün 
gece altmış kişı kendi kendini öl
dürmüstür. Bir haftadanberi intihar
edenlerin mikdarı (1700] i bulmuş· 
tur. Bunlar arasında Viyananın ıneş, 
hur Gerstel ve Unger mağazalarının 1 

sahibi, çok tanınmış tarihcilerden 
Egon Friedel, bir çok avukat ve 
doktor da vardır. 

Bu hadiseleri Viyana radyosu 
dün şu cümlelerle tefsir etmiştir: 
~Düşmanlarımız ve Yahudiler arasın 
da korku o kadar büyüktür ki, ken· 
di kendilerini öldürüyorlar.,, 

Maamafi irıtihar etmiyenlerin a
kibeti de çok gıpta edilecek bir şey 

bazılarının tevkif edildrği de kuvvet· 
le söylenmektedır. 

Şuşning'in yapmak ıstediı'li ple 
bisit için yardım olmak üzere para 

toplamış olan Yahudi komit'3si aza
ları da tevkif edilmişlerdir. 

Tasfiye ameliyesine muvazi o· 
larak Nazileştirme hareketi de sür · 

atle inkişaf etmektedir. Mesela Vi· 
yana da Yahudi doktor ve avukat 

çok olduğu için bu iki meslek teş· 
kilit.tının yeniden kurulması va Ya· 

hudilerin bu mesleklerden uzaklaştı· 
rılması da kararlaştırılmıştır. 

~-

ViY ANADA BAŞ 
KALDIRMALAR! 

PL:EBiSiT HAZIRLIKLARI 
" Adolf Hltlerln hepimizin Önderi oldu

Ounu ve 13 Martta Avuaturyanın Alman

ya ile blrlefllOlnl tasdik eder mlaln ? : 

Rey sahiplerine bu sorulacak 

Şuşning, Viyanayı asla 
terketmem , diyor 

DÜN,GÖRİNG VİYANAYA GİTTi 

ı Nazi ••ileri, Hltler ve Gurlng 

Berlin : 25 ( Radyo ) -Mareşal 
Göring bugün tayyare ile Viyanaya 
gitmiştir. Kendisine iki Nazır da re
fakat etmektedir. 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Viyana. 
dan alınan haberlere göre , hü~.umct 
tarafından Bay Şuşninge istediği yere 

•• 

gitmekte serbest oldugu hak!iında 
yapılan t~klife Şuşı.ig ; 

- Viyanayı asla terketmiyece
ğim. demiştir . 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Plebisit 
için ytni pullar basılmıştır . 

- Gerisi ikinci sahifede -

MUSTEMLEKECiLER 
T AZYiKi ARTTIRDI 

Mahud Mahmut 
grubunun en 

Celal 
sadık 

mefsedet 
adamı! 

Y enigün gazetesini bila müddet kapattılar 

Antııkya: 23 (Hı.ıaual M ~hablrlmlzden) Venlgün gıızetesl 
bugUn blll!ı mllddat kapııtıldı . Dün geca yarısından sonra ga
zete m esul mUdUrlUOUne fU emir gönderlldl. 

Prf. Pitarın 
ikinci konferansı 
Değerli misafirimiz çok 

mühim konferanslar verdL 
l 

Ankara mart 1 
- --- 1 

Cenevre Üniversitesi profesör· 

!erinden B. Ôjen Pi tar ; ikinci kon-

Prt. Pter 

feransını dün saat 16 da Halkevin

dc vermiştir . S:çkio bir dinleyicı 
kütlesinin alaka ile takibettiği bu 

- Gerisi üçüncü sahifede -

22.3 1938 tarihli sayısında 
YenlgUn gazetesi emniyeti u
mumlyeyl haleldar mahiyette 
ne,rettlOI bir yazıdan dolayı 
22-3-1938 tat !hinden itibaren 
bili mUddet _tatll edllmlştır. 

lskenderım Sancal!ı Ho komiser 
delegrsi tmrile: Antakya mesalihi 

hassa zabiti kapiten Kakön 
lskenderunda Türk ıneketcb;nde 

muallimlik yapan meşhur Hafız Mah
mut Celalın maaşı yirmi beş liradan 
altmış üç buçuk liraya çıkarılmıştır. 

Lise mezunu muallimler 25 lira 
ücretle istihdam edilirken, muallim
likte istihdamı müteaddit sebeplerle 
caiz olmayan böyle bir adamın tas
nif edilerek maaşının arlırılmas(her
halde yaptığı hizmetin mükiifatı ol
sa gerektir. 

Suveydiye nahiye müdürü ile 
jandarma karakol kumandanının yol
suz hareketlerine dair şikayetler de· 
vam ediyor. 

Suveydiyede gün geçmiyor ki, 
nabiye müdürü ve jandarma karakol 
kurr.andanı hakkında birç»k şikayet
ler almıvalım. Bu iki idare adamının 
hükumet otoritesine dayanarak "ltıi
hadıanasır,, cemiyetilerine, çalıftıkları 
~öyleniyor. 



~ahife 2 Tllrb&zll 

Hitlerin Viyanadaki kısa ikameti 

Hitler Viyanada niçin 
Emperyal oteline indi? '--------lllllıiı--ııııiııiıııılıliııİııliilİııı8: ...... mım:ı.__. __ ._ __ • ____________ I, 

Emsalsiz biri 
• Fütirer Viyan da kız 

karde$i ile barışt cınayet 

iç " ··ı·· d " Alman diktatörünün Viyanada yapa o~ugu. o ~ o?ur-
yalnız ziyaret ettiği ve bir demet dugunu ıddıa edıyor 

gül götürdüğü esrarengiz mezar! Fakat dikkatsızhkla 

Viyana 20 (Pari. Soir) den -
Hitlerin Viyanada kaldığı kısa müd
det zarfında Emperyal otelinde otur
duğu malumdur, Eski A~usturyanın 
paytahtını ziyaret etmiş olan yaban
cılar bu muazzam oteli çok iyi ta
nırlar. Bir n"zaret binasının sert çeh 
resinden ziyade büyük bir Kervansa. 
rayı andıran bu muhteşem bina bir 
çok maruf misafirleri bağrında ba
rındırmıştır. Mesela bunlar arasında 
Vagner de vardır. 

Hitler için başvekalet dairesi ve 
Söhenbrön sarayı hazırlanmıştı. 
Bunu haber alan Führer, alelade bir 
seyyah muame1e;i görmek arzusun 
da oldu6unu ve ·otelde oturacağını 
bildirmiştir, 

Reı ni hayalının her safhası aşa. 
ğı, yukarı tanınmış olan B. Hitler'in 
hususi hayalı ·hemen hemen bir sır 
gibidir. Bunun içindir ki, onun h·ç 
olmazsa Viyanadaki ikametinin hu 
susi tarafları hakkında malumat al
mak alaka verici bir şey olacaktı. 

12 Marttanberi Emperyal oteli 
Nazi partisi hesııbına ve Naziler ta 
rafından işletilmektedir. Bu otellerin 
sahipleri ve idarelerind~ bulunanlar 
Yahudi oldukları içiıı (şirket) feshe 
dilmiş ve idareyi Naıiler ele almıştır. 
Buna rağmen Hitler buradaki haya
tının hususi tarafları hakkında malu 
mat almak çok güç bir şey olma
mıştır. 

Hitler Viyanada geçirdiği biri. 
cik gecede sabahın üçünde yatağa 
girmiş ve sabahleyin de seat altıda 
kalkmıştır. 

Söylendiğine göre hemen her ak 
şam da ayni saatta yatar ve kalkar
mış. Binaenaleyh onun sabahları u 
zun nıüddet yatağında istirahat et
meyi sevdiği bir efsanedenCbaşka 
bir şey değildir. 

Günün geç bir zamanına kadar 
Hit'er daireıinde bir çok ziyaretler 
kalıul etmiştir. 

Bunlar arasında Viyana Kardi· 
nalı Führeri ziyaret etmiş ve i:C:i 
Alman milletini birleştirdiği için 
kendisine teşekkür etmiştir . Söy
lendiğine göre bu ziyaret çok kısa 
sürmüş ve Hitler Kardinale karşı 
çok şoğuk davranmıştır. Hitler ayni 
zamanda kendi kız kardeşini de ka · 
bul etmiş ve uzun zaman yanında 
alıkoymuştur. Ar:ıları çok iyi olma 
yan iki kardeş bu mülakattan sonra 
tamamile barışmışlardır. 

Bekar olan Bayan Hitler ertesi 
gün tayyare: ile Berline gitmiştir • 
Bundan sonra beraber oturacak 
tarı Bayan Hitlerin kardeşile bizzat 
kendisi meşgul olnıağa karar ver 
diği anlaşılmaktadır . 

B. Hitler oteli terkederken ba
sit bir yolcu gibi hesabını biızat 
kendisi ödemiş ve ayrı.lırken , bol 
bol bahşiş verdiği garsonların birer 
birer ellerini de sıkmıştır. 

Kendini Münibe götürmek üzere , 
bir tayyarenin beklediği A~pern tay- 1 

yate meydanına gitmeden evvel Hit ! 
ler yalnız olarak Viyananın merkez 
mezarlığına gitmiş ve küçük bir 
gGI demeti götürmüştür.Hangi sev. 

gili ölünün önünde eğilmek istediği 
bu aziz ölünün biı erkek veya ka
dın mı olduğunu bilmek mümkün 
olamamıştır. Ve bundan sonra da 
belki mümkün olınıyacaktır . Belki 
de onun Santimantal hayatına ait 
sırrın anahtarı buradadır . Hangi iç 
iztirabı bu İnsaoı kadınlara karşı 
bu kadar çegingen yapmaktadır ? 

Viyana kabristanının binlerce 
mezarı arasındaki bir taş belki bize 
bu sırrı öğrete~ ilir . Kim bilir bu 
belki de Hitlerin henüz mütevazi 
bir güzel sanatlar talebesi olduğu 
zamana ait kırılmış bir aşktır . 

KOL TÜR HAREKETLERi 

Erkek Lisesinde spor 

Adana Erkek Lisasi sınıflar ara· 
sı kupa maçları sona ermiş, birinci· 
fiği B ·- 4 kazanmıştır. 

Kupa törenle verilecektir. 

Kedilere yedirdiğini 
itiraf ediyor 

Geyrı meşru surette doğurduğu 
çocuğunu bıçakla keserek öldürmek 

suçuyla zan altına alınan Vilaye imiz 
Karaisalı kazasının Gülek köyünden 
Veli kızı Fatmanın duruşmasına ağır 

cezada dün devam edilmiştir. Katil 
arıa sorulan suallere : , 

Çocuğu ölü olarak doğurduğunu 
çocuğu kenrli kesmeyip mutfahta 
kedi yediğini ve kedinin yediği yer. 
lerİ diktiğini söylemekte ise de ve
rilen doktor raporuna göre çocuğun 
kesici l.ıir aletle parçalandığı anla 
şılmak tadır. 

Bazı Şahitlerin dinlenmesi için 
muhakeme 19 Nisana bırakılmıştır. 

İnhisarlar idaresinin 
yeni çeşit sigaraları 

inhisarlar idaresinin yrni imal 
elliği sigaıalaıın pipsqa çı~aııl 

masma baştanmıştır. Yeni sigaralar 
üç nevidir: 

15,5 kuruşluk Marmara, 13 ku 
ıuşluk Florya ve 10,5 kuruşluk Mo· 
da yaprak sigarasıdır. 

BAYTAR iŞLERi 

Dahile hayvan ihracatı 

Kasaplık ve çift hayv.mah az 
olan vilayetlere Adanııdan her gün 
kafile kafile kasaplık ve çift hayva 
natı sevkedilmekte ~ir. 

Kuduz köpeklerin itlafı 
Geçenlerde Muallim mektebi 

civarında öldüıülm kuduz köpek 
tarafından ısırılan diğer köpekler 
dün oraya giden memvıu mahsus 
!arı tarafından mahallinde tamamen 
öldürülmüşlerdir. 

' .• ,, .. -~~' ~ı l 
,_ ) ... 1\1..(1""' ... , 

-· - -~ı 
25 MART 938 

Gök yüzü bulutlu ve hava ıüz-
garlı. En çok sıcak 23 santigrad 
derece. Geceleri en a:i s cak 4 san 
tigı ad den ce. 

-ı 

ilk 

Yeni Türk 
tiyatrosu 

temsil bu akşam 
veriliyor 

Şehrimizde üç temsil vereceği

ni yazdğımız yeni Türk tiyatrosu 
ilk temsilini bu akşam verecı,ktir. 

ilk temesil "Afacan,. dır. 
Yeni Türk tiyatrosunun temsil· 

!erini halkımız büyük bir alaka ile 
gözlemektedir. Asri sinemanın he
men bütün yerleri şimdiden dutul
muştur. 

Arazi tahrir 
meseleleri 

Vilayetin muhtelif kazalarında 

arazi tahrir işinie komisyonlar tara

fından devam ~Jilmektedir. Vilayet
ten, kaymakamlıklarına gönderilen 
bir tamimde hazirana kadar arazi 
tabtir işlerinin ta-ııamlanmas1 bildi 
rilmiştir. Hazirandan itibaren arazi 
vergisi yeni tahrir üzerinden olacak
tir. Bunu evvelce de yazmıştık. 

Sürek avı 

Haber aldığımıza göre (Adana 
atıcılık ve avcılık spor kulübiı) A
dalı.Bebeli havalisinde l;oiı sürek 
avı yapma}ia karar verilmiştir. Kafile 
bugün saat 14 de kulü11 bin sı (Es
ki postahane) önünden hareket ede
cektir, Ziraat mücadele müdürlüğü 
ile kulüp idarecileri birlikte !azim 
gelen tertibatı almışlardır. 

Avcılaı a sureti hususiyede da
vetname gönderilmediğ•nden ava 

iştirak etmek istiyenlerin muayyen 
saatte kulüpte bulunmaları bildiıil

miştir. 

ZABIT ADA 

Umumi ev kadınını 
bıçaklıyan 

Gen.el ev sermayelerinden Suna· 

yı vurmaktan suçlu Hulusi oğlu o~ 
man Hayri, yine sermayeler den Meh 
pareyi vurmaktan suçlu Şakir oğlu 
Halidle birlıkte Merkez kar!ıkoluna 
götürülmekte iken bunlardan Osman • 
Hafidi beş gün sonra tekrar mua-
yenesini icabettirtcek derecede ya· 
ralamıştı . Osman, Aıil.iyeye tes
lim edil/niş, yııralı Halidde lı~ taba 
neye yatırılmıştır. ı:r birinci sulh 
ceza hakimliğince soı gusu· yapılan 
Osmanm tevkifine ~ verilerek' 
hapishaneye g'tiıı ıftti.f rıılşl lr. 

Kömürün kilosu 
üç kuruşa indi 

Belediyanin nezareti altında bu
lundurulan kömürün kilosu dünden 
itibaren 3 kuruştan satılmağa baş

lamıştır. 

MAHKEMELERDE 

Katillerin duruşması 

Adananın Karaisalı k'aza~ına 

bağlı ] epeçaylak köyünden Mah· 
mudu tabanca ile öldüı m~kten suç
lu aynı köyden Gök Meh:ned oğlu 
Veysel ve oğluna yardımdan suçlu 
Gök Melımed, Bekir oğlıı:Aliyi ya· 
ralamaktan suçlu kardeşi Cumalinin 
ağırcezada yapılan duruşmaları ala 
kalı ~ahitlerirı dinlenmesi için mu. 
hakeme 11 Nisana bırakılmıştır. 

Yalancı şahitlik meselesi 

Ağırceza mahkemesinde yalan 
yere şahitlik ettiğinden dolayı mev
kuf bulunan Malatya bez fabrika
sırıda amele başı Hakkı oğlu Lutfi 
hakkında yapılan ilk tahkikatta sor· 
gu hakimliğinde verdiği ifadede 
Ağırcezada verdiği i f a d e d e n: 
dönerek hakikati söylediğinden malı 
kemesinin menine karar verilerek 
suçlu serbest bırakılmıştır. 

ZiRAAT iŞLERi 

Biralık arpa ·ekimi 

Ziraat Vekaleti yurtta bira'ık 

arpa yetişfüilme~ine ehemmiyet ver· 

mektedir. Bu cümleden olarak- bıı· 
kanlık Avusturyadan 30,000 kilo 
biralık arpa getirtmiştir. Bu arpalar 
biralık a• pa yetiştiren köylülere da

ğıtılacak ve en kısa bir zamanda 
biralık arpanın çoğaltılm•sı suretile 
dışardan ithalatta bulunulması ön 

lenmiş olacaktır. 

Köylüyü aydınlatmak için 

Ziraat Vekaleti, büyük zirai kal. 
kınmanın ilk başlangıcı olmak üze
re, köylümüzü şimdi muhtelıf işlere 
alıştırmak ve köylü ile daimi temas 
halinde bulunarak teknik ziraati öğ
retmek üzere köylere ilk parti ola· 
rak 35 memur göndermeğe karar 
vermiştir. Bu memurlar atlı olacak 
laı ve mıntakalar içinde bulunan 
köyleri mütemadiyen dolaşarak köy
lümiize öğütler verecekler ve zirai 
kalkınma için köylümüzü ~imdiden 
hazırlayacak la ı dır. 

Kendisinin Viyanada bulundu
ğu zaman daimi B. Seisn fnkart ve 
hükumet erkanı ile yemek yemiş 
olduğunu sorduk. Bunun katiyen 
doğru olmadığı söylendi. Hitler adeti 
olduğu üzere burada da yemekleri 
oda,ında yalnız olarak yemiştir. 
V c o akşam yemek listesini teşkil 
eden şeyler de şunlar olmuştur: Bir 
sebze çorbası, patates ve ısparak 

ve sonra ceviz, fındık, badem ve çi · kolala. r _________________ ...;::::.!::.l!.,~~---...... ---_.;_.),..Jr;,>, ....... -... .;..;.. __________ _ 

B. Hitler yemekten çok bu so fBjzim evde olanları bili G u·. n u·. n Vo d v •. • •. "' 
nunculardan yemiştir. Meşrubat ol • l yor mu sun? 

k 
d V f - - Ne oldu? - Öyleyse bir de enginar .. 

ra a iyananın evkalade nefis ,., _ Geçen "ece hır. S k k ki b ki ,. onra ma ama ve ayma ı a ava .. 
olan suyundan başka bieşey içme· ' sız girmiş. Hepsini birden söylüyorum, ama, siz 

m. b f k l'd b Çok bı' ·ı · .. "'? la en yaşlılara verirs'n. K · ı· · k k k ış ve u suyu ev a a e eğen r şey ıı:o urmuş mu 1 ıseye gırer rn ve çı ar en tabii biribiri ark.asına getirirsiniz. 
· t" H • • d le V H h' b' ·· · Çay saati zamanında hizmetçi niçin ısta ? mış ır. atta .:.unun için ir i iya - ayır, ıç ır şey gotıire- vroz yapıı orsunuz. Ve peçet,yi boynuna takıp bek-

b 1 d
. • h medikten başka kendı·s 1• de ha taha eiinde bisküi 'e "ato taba"'ıula, yaş- - İnsanın çarmıha "erilerek o"' l· na e e ıyesı er gün tayyare ile s - " ~' " lemeye başladı. Fakat ne gelen var, 

B 
nelik oldu. lıca ilç bayanın önünde duıup sor- düüüııü hatırlamak için ... 

erline Führer için bu sudan gön du : ne giden ... Hiddetle garsonu çağır-
d - Neden? Sen mi dövdün? Yahudi seytani bir gülümsemey-
errneğe karar vermiştir. _ Hayır Ben evde yoklum. Ka- İçinizden en yaşlısı hangi- Je : dı 

Yemeklerde Hitlere hususi a rım beni meyhaneden döndü san- niz ? - İyi ki dedi, kazıklaaarak öldc-
damları hizmet etmete idi. Otel gar. mış . ' ~ rülmemiş! 
sonları yemekleri kapıya kadar ge- -Gı Doktor, size gelme den evvel 
tiriyor ve orada da Führerin hu· Sütçülüğü ikinci plana alıp işi bir eczacıya miiracaat etmişlim ... 
susi işlerine memur sadık bir ada- çorbacılık ve plavcılığa döken dük- Doktor, hiddeıle, haslanın sözü-
mına teslim ediyorlardı. kanlardan bir:nde ta\'uk istemişti. nü kesli: 

H ı Getirile ı O,!m,yi g3rün ;e siiylen- - Zaten birçok hastalar hep 
it er çiçekleri çok sevdiği için di : böyle sizin gibidir, doktora O'idecek-

otel idaresi bir cemile olmak üzere - Garson, bu tavuğun ancak de- leri yerde eczacıya başvururlar. Ec-
otelin bütün salonlarını ve bilhassa risiyle kemikleri var! zacı size kimbilir nasıl tehlike!i bir 
kendisinin dairesini muhtelif ve ne- Garson cevap verdi: şey lavsiye etli§ 
fis çiçeklerle süsl(mişlerdi. Bunlara - 'füylerini de mi ;, fyorsu- -- Size müracaat etmemi söyle-

Hitlerin kadın ve erkek prestişldir nuz ? mişti doktor! ~ 
farı tarafından gönderilen mütevazi -Ot Bir katolikle bir Yahudi seya-
fakat namütenahi büketler de inzi- ı . Bayan, yeni hizmetçiye usul öğre- hatte uğ-ratlıldarı şehirde taı i'ıi ki-
nıam ettiği için otelin her tarafı bir tıyordu: . . liseleri geziyorlardı. Yahudi, arkada· 

1: h 1. • I - Mı.•afırlere çay verirken evve şına sordu: 
• çt a ını a mıltır, • 

'°" Zeng:n hastanın yeğeni, dok tora 
sordu: 

- Doktor, hiçbir ümit yok mu? 
- Hayır ar.izim. Hasta kJrtuldu 

birkaç güne kadar ayağa kalkar, 

~ 
1. M A, lokantaya gitm'şti, Lis

teye göz gezdirdikten sonra seçtiği 

yemeklerin hepsini birden sipariş 

elti : 
- Bir çorba, ama ıı ;ak olsun 

Bir bütün tavuk, yanına bol patdes 
koyun .. , Taze enğinar var mı? 

- Var efendim 

Garson buraya bak. 
Buyurun efendim. 
Hani benim çorbo? 

Garson özür diledi: 
- Affedersiniz efendim, yemeği 

bekleyeceğinizi sanmıştım. 

- Hangi arkadaşını, arkkadaş 

beklediğimi de sana kim söyledı? 
- Ismarladığınız yemkkler, 
İ. M. A hiddetle yeıirıdenkalkdı 

ve bir daha o lokantanın semtine uğ
ramadı. 

- İkinci kocanızla nerede tanış

koca mı otomobille ezdi~i / 
tınız? 

- ilk 
günl 

26 Mart 1938 

Mahsul menşeleri 

F ransanın en meşhur profesör-
' !erinden ve akademi azasından Bif 

fo bazı meyvalarla mahsullerin men 
şeini tesbit eylemiştir. 

Profesörün yaptığı ilmi tetkika
ta göre, patates, Şili havalisinden, 
şeftali Çinden, kaysı l ürkist andan, 
badem Afganistan, zeytin Mısırdan 

ve üzüm Asyanın 

den çıkmıştır. 

muhtelif yerlerin-

Güzel bir buluş 
lngiliz ticaret gemilerinde çalı-

şanlar için Plimutta umumi bir kulüp 
tesis edilmiştir. Bu kulübün tabii 
a7.ası, ticaret ve post~ vapurların· 

daki müretlebattır. Bunlara, az bir 
zaman içinde Öl gü işleri öğret ile 
cektir. Mürettebat, seyahat esna
sında boş vakitlerini bu işlerle ge
çirecekler ve lngiliz ordusu için fa 
nila, çorap, çanta ve torba örecek· 

lerdir. 

Dünyanın en hassas 
mikrofonu 

Almanlar, dünyanın en kuvvetli 
mikrofonunu yapmışlardır. 

Bu mikrofon, o derece hassas. 
dir ki. bir sineğin vızıltısını dahi bu 
mikrofon sayesir.d~ kilometrelerce 
uzaktan işitmek çok kolaydır. 

Nezle nasıl geçelilir? 
Amerikada, meşhur doktorlar 

dan Karlson, nezle için yaptığı tet
kikat neticesinde şu hükmü vermiş· 

tir : 
Nezleli bir insan, bulunduğu ha

vanın tabakasmı değiştirdi~i takdir· 
de derh•I nezleden kurtulur ! 

Doktor bu netice i tayyare ile 
seyahat rdenler üzerinde yaptığı tet

kikattan elde etmiştir. 
Karlson diyor ki: Bir çok defa 

tayyare ile seyahat etlim. Zam~n 

oldu ki, bir seferde yolcular anısııı 
da iki üç nezleli olduğunu gördüm. 
Fakat, bin1iğimiz Jayyare, zemiıı 

den 800 - 1000 metre yükselince, 

nezleli yolcular, farkına varamadık 
lan halde birdenbire iyi olmuşlar· 

dır . 

23 yaşına varar kedi 
Nevyorkta; 23 yaşına varmış 

bir kedi için. gelecek hafta mükel. 

lef bir ziyafet tertibedilecek ve ke· 
dinin yıldöııümü :kutlulanacaktır. 

Ziyafeti tertıbedenler, ( hayvan· 
lan himaye cemiyeti) az11sıdır. 

Cemiyete m~nsup olup ta, Nev 
york civarındaki kasa'ıalarda otu 
raıılar bu ziyafet için yapılacıık ma; 
ı afa iştiı ak etaıeği unutmamışlar 
ve cemiyet riyasetine müteaddit çek 

!er göndrrmişlerdir. 

Viyanada baş 
kaldıranlar 

13iı inci sahifeden artan -

Nısan başında Avusturyada y;ı· 

pılacak plebisitle rey sahiplerine Ş'' 

süal sorulacaktır : 
•' Adolf Hitlerln hepimizin en

deri olduğunu ve 13 Martta Avvstur· 
yanın Almanya ile birleştiğ'ni tasdi~ • 
eder misin ? " 

Vıyana : 25 [ Radyo J - Yiiı 
kadar Vatanperver dün akşam bir 
nümayiş yapmak istemişse de men~
dilmişlerdir. Bunlardan elebaşılar te''' 
kif edilmiştir . 

Irak kralının doğum 

yıl dönümü 

Bağdat : 25 - Kral birinci Ga 
ziain 26 ıncı doğum yılı !rakın }ıer 

tarafından parlak bir surette kutlan 

mıştır. 
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Hikaye ---
MUZİPLER 

Son zamanlarda aile cephesinde 
Cereyan eden bazi hadiseler haki 
katen can sıkıcı bir hal almağa baş· 
ladı. Koc1ların yaziyeti gittikçe icö 
tüleşiyor. Bahusus sosyal işlerle uğra 
Şan karıların kocaları eleman di · 
Yor, 

Karım yüzünden geçenlerde 
benim de başıma tuhaf lıir vaka 
geldi. Dinleyin de anlatayım: 

Yorgun ıırgın işimden eve gel
dim, Meı dıvenleri çıktım, kapıyı 
çaldım, ses seda çıkmadı .. Biraz bek 
!edikten sonra bir daha çaldım: yine 
ses veren. dolayısil" kapıyı açan ol 
nıadı, Seslenmeğe karar verdim ! .. 

- Maryüsya, diye bağırdım. 
kapıyı aç 1, Yabancı değil, ben;m, 
ben; yani kocan!.. 

içeride bir fısıltı oldu . Fak at 
ses veren olmadı. Kapı yine açıl 

nıadı .. 
Hem marak elmeğe hem şüphe· 

lenmeğe başladım. işte tam bu es 
nada. kapının arkasından Mişka 
Boçkov,un sesini duydum. 

Mişka Boşkov, karımın çalıştığı 
dairenin memurlarındandı.. Benim 
sesle nişime o cevap veriyordu: 

- Sizmisiniz Vasi! lvaniç? .. di 
yordu Bir dakika bekleyin, şimdi 
kapıyı açarız. 

Adeta beynimdrn \Urulmuşa 

döndüm. 
- içer ide, aile yuvamda ne olu 

yor? diye düşündüm .. Nasıl oluyor 
da yabancı bir erkek, bir kocayı, 
bir aile reisini kendi evinın kapısın 
da bekletıyor. evine almıyor? .. 

Tekrar seslendim: 
- Aç Mişka, dedim aç heıge 

le 1 • korkma seninle dövüşecek 

degilim ... Ben medeni bir insanımı 
Beni böyle kendi evimin kapısında 
bekletmek muyafık değil..~ 

Ben yalan söylemiyordum. Ben 
gerçekten dövüşçü bir adam degil 
dim... ben kısa boylu zayıf, nahif 
ve çelimsizdim. Bunun için de kav 
gaya dayağa hiç gelemezdim .. 

Bundan maada hastalıklı bir a 
damdım da,. Acele _ bir hareket 
yaptığım zaman hemen midemde 
bir şeyler oyııamağa haşlardı .. lnsa 
nın midesinin içinde bir şeyler oy· 
namasıkimsenin hoşuna gitmezi. 

Oyun haddi zatinde fena bir 
şey olmamakla beraber midemiz 
hiçte oyan için müsait bir saha tde · 
ğildir. 

işte bütün bunlardan ötürü ben 
kavgadan dövüşten kaçınırdım ... 

Tekrar kapıyı çaldım. 
- Ulan dedim, hergelelik etme 

aç şu kapıyı!. 

Mişka yinı- soğukkanlılıkla ce· 
Vap verdi:: 

- Kapıyı tartaklayıp duıma! 
Biraz bekle, açacağıı: patlamadın 
Ya?, 

Yüksek sesle kendi gendime 
söylenme~e başladım: 

- Vatandaşlar, dedim, böyle 
bir rezalet dünyanın nere~inde gö- 'ı 
rülmüşlür? Herifçi oğlu kdrıtJ>la . 
kapanmış keyf çatıyor; üstelik te ba 
na, (Kapıy tartakla111a!) diye çıkı-
şıyor. \ 

A~tık iyice kafam kızmıştı. Na
sıl bir netice vereceğini hiç düşün· 1 
med~n bağır mağa başladım: 

- Hemen · d" k .. .. ~ıın 1 apıyı açmaz· 1 
Sl ız buyuk bir rezalet k • 1 ı;J aracagım. 

Herif pişkin cevap verdi: 
- Vasi! lvaniç. çocukluk etme! 

Biraz bekle .. Koridordaki sandığın 
üstüne olur, biraz dinlen,. Dikkat 
et idare lambasını devirme!... Ka· 
ranlıkta oturmayasın diye ben onu 
sana mahsus bıraktım. 

Ben şirretliği büsl;ütün de al· 
dıın: 

• Alça1< herif, dedi% benimle 
alayını ediyorsun? Hem k~pımın 
Öuündc bekleliyoısun, hemde üste 

lik: " Dikkat et idareye çarpma!,. 

diyorsun!... 
Herif benim sözl<"rime de aldır 

madı: 
- Vasil lvaniç, dedi sen kültür 

lü bir adamsın!.. B<>ylı> tulumbacı· 
lar gibi küfür etmek, danalar gibi 
haykırmak sana yakışmaz!. Uslu us 
lu orada otur .. Bak oturacak yerde 
var .. , işimiz bitince sana kapıyı aça 
rız. 

- Brr. aı tık kültürlü bir adam 
olmaktan çıkmtım .. Sen Sen bana 
aç kapıyı .. Aç kapıyı.. Açmazsan 

· şimdi polise gideceğim. 
Dediğimi de yaptım.. Hemen 

köşe başındaki polis anlattım. Polis 
beni dikkatle ciinledıkten sonıa 

- Yoldaşım, dedi, müdahaleyi 
İcab ettirec~k hiç bir hal görmüyCJ 
rum. Sizi öldürmtğe teşel:.büş et
sder, veyahut evinizin penceresin 
den aşağıya doğru sarkıtıp yere bı· 
rakmak tcbrübesinde bulunsalar o 
zaman işe müdahale ederiz. Halbu 
ki şimdi hiç bir fevkalade vaziyet 
göremiyorum. Gidip kapınızı bir 
defa daha çalnız, belki bu defa aça 
rlar .. 

ister ietemez yine geri döndüm. 
Tekrar kapıyı çalmağa başladım. 

Yarım saat kadar korıdordaki san
dığın üstünde oturdum. l\ihayet 
Mişka B oçkov bana kapıyı açtı: 

- Artık girmenizde bir mah 
zur kalmadı, dedi. 

Yıldırım gil:. i iı;eri girdim. Bir 
bomba gibi o.lamın odasını açtım. 

Oda ağzına kadar insan doln 
idi .. Sigara dumanından göz gözü 
görmüyordu .. Masanın başında yedi 
kişi oturuyordu .. 

Bunlardan üçü kapın, ikisi er
kekti. Yazı yazıyorlardı .. Veyahut 
içtima ediyorlardı.. Ne halt ettikle
rin Allah bilir. 

llkönde hepsi birdrn bana bak
tılar, Sonra biribiılerine bakarak gü 
lüşmt"ğe başladılar .. 

Bunlardan birisi: 
- Aft"dersiniz Vasi! lvaniç de. 

di .. Size ufak bir muziplik yaptık .. 
Maksadımız, böyle bir vaziyette 
kocaların ne yapacaklarını öğren 
mekti .. 

Ben hala öfkemi alamamıştım: 
- Ortada gülmek için, dedim, 

hiç l>ir sebeb gört-miyorum.. Ma 
demki içtimaınız varmış, kapıya bir 
kağıt asmak suret ile bunu bana bil 
direbiliı diniz!.. 

Onlar biraz daha oturduktan 
sonra gitmrğe dvrandılar .. Tabii ben 
onları alakoymağa teşebl:.üs etme
dim. 

Alsaray sınema sın da 

Bu akşam 8,45 de 

}-

Çapkın Mülazım 

O. NA YAN : Alman sinemu ale. 
minin büyük yıldızı ve kadınlaıın 
sevgili ( GÜST AV FROHLICH ) 
Bıı sahne eserinde sizi kendine bir 
kat daha meftun edecektir . 
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(Yol kesen Haydut) 
KEN MA YNARTIN fevkalade 

heyecanlı filmi 
Matinalar : Cumartesi 2,30 da iki 
karılı koca ve Yol kesen haydut 
Pazar : 2 de Çapkın Mülazım ve 

, Yolkesen Haydut • 
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• 
-Suriye Kabinesi 

Yeniden 
kurulacak 
Şam : 25 ! Hususi ] - Milli 

Müdafaa Vezirinin istifası üzerine 
Suriye kabinesi yeniden teşekkül 
edecektir. Yeni kabine yedi vezir
den ibaret olacaktır, 

Kont dö Martel ile Suriye ri
cali arasında yapılan anlaşma mec- ı 
lise tevdi edilecek'ir. 

Bu şayia halk üzerinde büyük 1 

bir aksülamel yapmıştır. 
Halep : 25 [ Hususi ] - Sııri 

ye komünist partisi şefi Halit Bek
taş geçen hafla buraya gelmiş ve 
buradan lskenderuna gitmiştir. Ha
lit Bektaş evvelki glin lskenderun
dan tekrar buraya gelmiş ve ko· 
munist teşkilarrnı organize etme1:je 
başlamıştır. Hükumet bu teşkilAta 

1)öz yummaktadır. 

Prf. pi tarın ikinci 
konferansı 

Birinci sahifeden artan -

değerli konuşmanın bir hulasasını 

gönderiyorum : 
" jt"oloğlar arzın tarihini; birin 

ci, ikinci, üçüncü ve dördüncü za
man olmak üzere dört kısma ayır· 

mışlardır. 

insanın üçüncü zamanda zuhur 
etliği muhakkrktır. Fakat üçüncü 
zaman insan bakiyeleri henüz keşf· 
edilmiş değildir. 

Dördüncü zamana beşer devri 
diyebiliriz. 

Jeoloğların - helosen-dedik. 
!eri safhaya da arkeoloğların -
Ne0litik - safhası tekabül eder 
ki bu da Cilalı taş devridir. 

faki taş devri diye tercüme rt
tiğimiz paleolitik şelleeıı devirle baş 
lar ki bunu aşöleen dt.vri takip eder. 

Şeleen devri sıçak ve ratip bir 
iklimle karaktrriudir. Bur.un böyle 
olduğunu ııebatlaıın ve hayvanlaıın 
vasıfları ve neviltıile biliyoı uz. 

Bu deviıde Paris ar> derect"sİn

de Danarya adaları defnesi gibi bir 
takim nebatlar hüdayı nabit olarak 
çıkarmışla. dı. 

Nehirlerin kenarında bir nevi ri
noseros ile antik fılleri dolaşırdı. Su, 
lar içinde ir.opolam ve molüskler 
ya~a dı ki bugün bunlar ancak Af
rikanın ve Asyanın sıcak mıntakala 
rında yaşıyabiliyorlar. 

ilk devirler 

O devirde insanlar_ daha mağa 
ralaro'a yaşamıyorlardı. Ancak so 
ğuk p.-riyotta mağaralarda }aşadı 
!ar. Ôııce nehir kenarlarında oturur 
laıJı. Buıalardn av mahsulü çoktu 
avlanıak ta kolaydı. 

Es.;~en Lu insanlar ç• kiuk de 
ğildi. 13ugünkii Avu.;tural) alılar ve 

ya Afırkamn cemılıundaki · Luşman 
lar gibi onlar da ihtimal küçük kü
çük kabileler teşkil dınişlerdir. 

Silah ve alet ol~rak kullandık· 
lan başlıca vasıta çakmak taşı par 

çası idi ki bunun her tar, fını bıı 
1 poıçaya bir lıadeın şeklı vermek üze· 
1 re yontmuştu ve bu suretle bir alet 

edinmişti Bu alet it rin boyları de
ğişiktir. 

Soğuğun sıcak periyot yer•ne 
kaim olmağa başladığı bu iklim İn 
tikali devrine tekabül eden aşölecn 
devrinde de bu sanat devam etti. 
Yalnız çakmak taşının işlenmesi da· 
ha dikkatle yapılıyordu. 

Allı'1 kenarlarını küçük ekla ec 
!atlar çıkarmak suretile tekrar yont. 

• 
.Sahife : 3 

Seyhan Emniyet Direk
törlüğünden : 

Belçika kendisini l Pragda Hiristiyan 
müdafaaya kadir! 1 partisi cephe alıyor 1 

Emniyet kadrosu mahalle bekçi· 
feri için münakasa ile 71 adet deri 
kocuk yaptırılacaktır . Nümune ve 
şartnamesi bekçi dairesindedir. 6-
4 - 938 çarşamba günü saat 14 de 
ihale edilecektir isteklilerin iştir a: 
etmeleri ilan olunur. 9063 3-4 

Hudutların mühafazası 
organize edildi 

Londra : 25 (Radyo) - Royter 
bildiriyor : Belçika başvekili ve milli 
müdafaa nazırı Belçika hudutlarının 
muhafazasının temamt"n organize e 
dildiğini ve Balçikanın müdafaasını 
tam bir istiklal içinde temin edece. 
ğini söylemişlerdir. 

Polonya hükumeti 
Fransız matbuatının neş

riyatını protesto etti 

Paris : 25 (Radyo) - Polonya 
hükümeti, son polonya - Litvanya 
meseleleri üzerinde muhtelif tefsir
lerde bulunan Fransız gazetelerinin 
neşriyatını Fransa nezdinde protesto 
etmiş tir. 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

.:>ayın müşterilerine zengin bir 
proğram sunuyor 

1 
Heyecan, Aşk, Macera, Esrar sah· 
nelerile dolu Amerikalı muhar
riri FENIMER KUPER'in şaha· 
seri başdan sonuna kadar merak· 
la ve alaka ile seyredilecek muaz 

yam bir Film 

( Tii.-kçe Sözlü ) 

Ateş Kraliçesi 
2 

Fedakarlık, Kahramanlık ve Ar
kadaşlık sahneleri dolu 

Jak Holt 
ın en güzel temsili 

Yılmaz Kaptan 
Renkli güzel bir 

3 
( MIKI MAVS) 

Yakında: 

( Kraliçe Meri ) 
Tarihi munzam hahaser .. 

9058 

muşlardı. Bu ikinci yontmalar ale. 
tin kenarlarını keskinleştirmiştir. 

Bu devir insanlarının bakaya 
sından pek az şey elde edi 1 e~ilmiştir. 

Bu beşer ırkına aid keşifler ve elde 
edilen piyeslerin restora~yonu daha 
sonra anlatılacaklır. 

Bizzat bt"şeriyetirı kaynakları 
bakımından şelleen medeniyeti or· 
taya çok mühim bir mesele çıkar 
mıştn: 

Avrupada olduğu gilıi As1 a ve 
Afıika kıtalarında da şclleen de.re 
aid taştan el l>altalaıı Lu:urn 1 uğıına 
göre acaha Lıı aittin lıer üç kıtada 
birden mi icad tdildiği yaba ya!nız 
birinde yapı'ıp ölıür k,t"lara ora 
dan mı yayıldığı suali hatıra gd 
mektedir. 

!3ir b .. kımdan l..ıı ınonojenizma 
veya poJ.jenisma meselesi oluyor 
demektir. 

Amerlkaya gellnce 

Anıeıikaya gelmcc mesele da 
ha karışıktır. 

Eğer Tercntonda bulunmuş olan 
şefeen karakterli aletler hakikaten 
şeleen devrinin aletleri ise o zaman 
Amerikanın ilk iskanına kadar 
görüşlerimiz yeniden tetkik etmek 
icabedecektir. 

Fransala - Dordogne - da 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Prag : 25 (Radyo) - Alman 
sosyal Hiristiyan partisi hükümete 
karşı cephe almağa başlamıştır. 

Bu gece nöbetçi ecıane 
Yenicami civarında 

Hükumet, mukabil tedbirleri almış 
bulunmaktadır. 

T oros eczanesidir 

Ankara Şehir tiyatrosu 

"" srı sın ada 
Kıymetli sanatkar RAŞif RIZA ŞADİNİN 

iştira 1darile ilk temsi 1 

Bu akşam 
- -- - -

AFACAN 
Komedi: 4 perde 

Nakleden : İsmail Müştak Mayakon 

Bugün gündüz saat 15 de talebe ve muallimlere 
tenzilatlı matine 

(AF AÇAN) 
Kişe her vakıt açıktır. Nu•nıralı yerlerinizi ve localarınızı telefonla 

veya bizzat isteyiniz 
Telefon : 250 Asri 9070 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kaıa111ame No : 7756 

( Dünden Artan ) · 

FASIL 
vı 

Jandarmanın vazifede salahiyeti ve hareket tarzr 

KISIM 
1 

::iif(ı/ı /,ul/oııma 511/rilıııeıı 

Maddde 270 - Jandarma aşağıdaki hallerde silah kı·llınmağa sala. 
hiyctlidir. 

A) Kanunun lıir hükmünü veya salahiyetlı bir merciden verilip infa 
zı v:ızifeten zaruri olan bu bir emri icra suretile. 

B) Gerek kendisinin, g :rek başkasının nt"fesi ne veya ır zrna vu
ku bulan lıak~ız bir taaıuza fıllıal dtf zaıuı<linin bais oldu~u mccbu 
ı iyetle , 

C) Gerek ııtfsini, gerek L.aşkasını vukuuna bilerek mahal v~rmediği 
ve b;.şka türlü tahaffuz imkanı da olmadığı ağır ve muhakkak bir teh· 
lıkeden muhafaza etmek zaruretinin baiı; olduğu mecburiyetle, 

Ç) Ağrr cezayı müestelziııı bir suçtan dolayı hakknda yakalama, ih
zar veya tevkif müzekkeresi veıilen ve yakalanarak muhafaza aldında 
bulunan maznun veya mahkum bir şahıs veya hrr hangi bir suçtan mah· 
küm veya me~kuf olup da tutulması veya nakli veya sevki jandarmaya 

emir ve t.rvdi o!unan eshas y.akalama, sevk Hya muhafaza esnasında ka. 
çar veya kaçmak için jandarmaya filen taaıuz edip de yapılacak ihtar
lara itaat etmezse ve yakalamayı temin etmek ve kaçmasının veya 
taarruzunun önüne g~çmek için silah kullanmaktan başka çare buluna· 
maz ise, 

D) Meşhud cürümde suçlunun veya lzalei Şekavet Kanuna göre f'Ş· 
kiya sayılan kimselerin takibinde eşkiyanın veya tevkifhaııa veya hapis. 
haneden kaçan mevkuf veya mahkümların saklı bulundukları yerler aran
dığı sırada o yerlerden şüpheli bir şahıs kaçar ve "Jur!. emrine itaat 
etmez ve başka suretle ele geçirilmesine de imkan bulunmazsa, 

E) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan maznun vrya mahküm olup da 

- Sonu var - 8308 



Sahıfe 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUı< ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

K. S. A. S. Ki.lo 
=='=='"~1=====-=--==-=~I============-==-==== "i<apımah pamuk" 

Piyasa parlağı ,. -26.50 26,75 
-=p~jy-as-a~le-m-=-izı.=;;·--"-,,--- 22,25-- -24 ---

iane 1 
iane 2 

(Türksözü) 

C. H.P .. Seyhan ilyönku-
1 

rul Başkanlığından: ; 
Parti ve Halkevi yapı münakasa ilanı i 

1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal .. ; 

Kömür 

26 Mart 1938 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

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

MALTIZ ALiNiZ 
39 

kevi binası inşaatıdır. 2 mukabilinde edineceğiniz maldız 
2- Keşif bedeli: (117,468) yüz on yedi bin dörtyüz ; Lira sayesinde mutfağn11zın ekonomisini 

altmış sekiz liradır . 1 temin edeceksiniz. 

Ekspres 
Klcvlant 

YAPACI 
1 ~ ~B-cy_a_z------~----~,--- 1 1 

3- Eksiltme:-4-Nisan-1938 tarih pazartesi günü sa M it d yakmak için en ekonomik, en ucuz 

ç 1 ~ 1 T at -15- de Adana C.H. partisinde teşekkül eden ko- 1 Alacağınız a iZ a kömiirüde Ali Rıza Kelle 
ı--:-:-=-s. -=---h --------• ıya _ _ 

Ekspres --,- ı---- misyon odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 
ı iane _ 

1 
Yerli "Yemlik,. ı-- 4- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Maden k··m··ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih· 

.. "Tohumluk., 2,35 · b \ A k O U lakini arttırmış ve hem de müstefid ~---..:...------ ,. (590) kuruş bedel mukabilinde ı~tan u ' .. n ara, ve 

t 
H U B U B A T 0Jacaksın1z. Odun kömürü artık aranılmamağa mal:ıkümdür. 

Butday Kıbns -- 1 ----:-------- 1 Adana Nafia müdürlüklerinden alınabıhr. [7 24) Maden kömürünü mutfağ1nızda bir kere tecrübe ediniz 
=----"-_Y_er_li___ 4,77 _ __ 1 A- Eksiltmeye girmek için isteklilerin 1 

i
l ,, Mentane ·-----~~ 1 yedi bin yüz yirmi dört lir muvakkat teminat verme- T K } 
H-:rre;;asuJ~aC'--'y-a::::~---------ı------- ----~-= =----- leri Ve yetmiş beş bin liralık inşaat yaptığına dair ucuz - em iz- uvvet i 
fı~~e ------ ı Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve-

ı-K.,.u-:-ş __ e:-m';'"""i ____ ======ı----·--------· j sikası göstermesi lazımdır. 
________________________________________ _.. __ ..... ____ __ 52 8879 

Keten tohumu 1 J 1 } ·· ·· d l r--:.M.-er-..ci-m""":'ek-----1----1-----

1
- B- steklilerin teklif mektup arını uçüncn ma : 

;:su:sam::::::::::::1..•-_-_-_-_-:_-:_::::::;:_-_-_~:::::::::::::::_-_ 1 dede )aııh saattan bir saat evveline kadar Komis- ------·--,--------------~ 
UN yon Reisi c:H.P. Başkanlığına makbuz mukadilinde koruyunuz ! Sıhhatinizi 

---,,,D_ö_rt_,yı __ ı_dı_ı._S_al_ih ___ ---'-- vermeleri lazımdır. 
~~Mçö=-rt:--yı--:j:-:-dı-z -=r>--~t-ru~ru-=-k---1·---- c .. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı 
üç " " mühür mumu ile iyice kapatılm~ş olması lazımdır : 
Simit ,, b d l 
Dört yıldız Cumhuriyet D- Postada olacak gecikmeler ka ul e i mez. 
üç 

" .. 
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan 

25 / 3 / 1938 
Sanıinı P~ne 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından almmışbr. 

Hazır -----~-------------4 195._~~L~_e_ı _______ , 1 
-4- 8

2 
·- Rayişmark -1-91 

MayIB vadeli 1 
ı---------- / 1 Frank (Fransız) - 26- 02 
ı--T_e_m_m._u_z....:.•-• -----~-· 89 Sterlin ( ingifü) 628_00_ 

Hint hazır 4 ı' 22 Dolar ( Amerika ) -18--80 
Nevyork 8 61 Frank ( isviçre) ---,-

JPrf. Pi tarın ikinci 
. konferansı 1 

-Üçüncü sahifeden artsn -

Mu5liyer - Moustier - mağara 
smdan ismini alan - nıusteriyen- e• 
pok periyokıur. Bu bilhassa Glasi· 
ye devrinde tekabül eder. 

Seyhan Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

15-Nisan - 1938 tarihinde baş· 
lamak ve bir buçuk ay devam et· 
mek şartile Adana Sıtma Enstitü. 
sünde küçük Sıhhat memurları kursu 
açılac1ğmdan Memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz o 
lan Orta mektep mezunlarının aşa . 

ğıda yazılı evrakı müsbitelerile bir 
likte bir istida ile azami 12/Nisan/ 
1938 tarihine kadar Reisliğimize mü 

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

:...-------------"!""'1----------·--------------------------

-----------,--------------------------------~~-----
Köylülerimize ve tacirlerimize 

Pamuk piyasasının durgunluğunu ve düşkünlüğünü gözönüne alan Tür. 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası fabrikaları köylü ve tacirlere hizmet ol. 
mak üzere bu günden itibaren çırçır çekme ücretlerinde tenzilat yaparak 
Klevland kütlüsünün kilosunu 2 ve kozanın 3 kuruşa indirmiştir. 

Hali hazırda toplu çırçır tesisatı tamamlanmış olan "Y evi lstasyon.,daki 
.. Eski Şinasi,, fabrikası namile tanınmış olan 1 numaralı Fabrikamız bu fi· 

atlarla müşteri kabul etmektedir . 
Piyasa düşkünlüğü dolayısile paraya ihtiyacı olanlara fabrikamıza ge· 

tirecekleri koza veya kütlünün piyasa fiatının yüzde yetmişine kadar ve 
kozası çekilip koçanı verildikten bir ay sonraya kadar va·Je1i olarak fa 

' izsiz avans da verilmekte ve bütün muamelatta kolaylık ve sür'at temin 
edilmektedir . 
Köylüye hizmetten başka maksat ve gayesi olmayan fabrikalaJ&mız hak· 
kında menfaati haleldar olan kimselerin şu veya Lu şekildeki propaganda , Bu devirde beş~rin vücuda ge

tirdiği aletler bundan evvelkilere 
b,nzcmez. Bu aletler büyük eklalarla 
yapılmıştır Bunfar kesiciler, kazıcı 
lar ve uçlardır. 

racaatJarı ilan olunur . 1 

larına aldanılmaması için fabrikaları mzı daima mü~lerilerin ziyaretine açık ' 
bulundurup çekilen pamukları gö!l ter ııeğe ve fabrikamızda malını çektir. ; 
miş müşterileri tanıtmaya hazır bulunduğumuzu da bildiririz.9068 1-3 ! 

1 
Evrakı müsbite şunlardır : 
l - Sıhhat raporu 
2- Hüsnühal varakası 
3- Orta mektep diploması 
4 ·· Nüfus tezkeresi sureti 

Nasıl mı ? 
• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
Kokusuz 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviycl : ( lCO ~m3 suya saıfolı:ı 2n N 10 H. 
mikdan ) 0.2 sm3 

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

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( Sô 4 ) .. 0.0033 gr:ı 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( .No 2 ) .. o.oo..ıo 

I! Nitrit ,, Yok 
[ Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederrk ~ ynadığı yerind g it_.g aren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzfara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu. 
hafaza etlerek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayİtl ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dordu· 
rulmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da l(ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, tt>mizdir. Daima Kayadelen Gazozlarım tercih ediniz . 174 
Bu uclara elde tutulan uclar adı 

"' verilmişse de bunlara birer s.ap ta· 
a karak kargı halinde getirildikleri 

muhkkkaktır: 
Yine bu devirde insan ilk defa 

olarak ha.yam kemiklerinden de is
tifade etmiştir. Fakat işe yaraya
cak kemikten aletleri pek müstesna 
olarak imal etmiştir. 

27-31-3- 6- 9 9069 

Seyhan ~adastro hakim
liğinden: 

Dr. Muzaffer Lokman 
,. -

1 

-"'\ 

TÜRKSÖZÜ 

• 

Beşe:- tarihinde insan yine ilk 
daf a olar ak bu devirde ölüler ine 
kabir yapnııştır. 

f .. Frehistorik arholojinio kurucu· 
U u olan Gahriyel dö martiyt - Gab

riel de Mortillet - bu kabir hikaye· 1 
·i sine inanmıyordu Fakat hadise mu· ı 
a hakkaktır. Muhtelif yerlerde bir 1 

r,n çok deıf alar bu eserin delillerini e). 

de ettik. 
Profesor bir konferans daha 

verecektir. 

1 

ey han defterdarlığından: 1 

' 1 

t Cemal paşa mahallesinde Ka- 1 
1. dastı onun 577 Ada 63 parsel numa· 

1 rasmda kay1tlı on iki bin dolcuz yüz 
! metre murabbaı mahallin 912 hisse 

~o-~ itibarile 36 hissesi aBçrk ar turna su 
r r~tile satılacaktar. eher metre mu· 

rabbamın 11 kuruştan Hazine hisse· 
sesinin muhammen bedeli 59 lira 40 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan - 938 
pazartesi günü saat on dörtte Def· 
terdarlıkta toplanan Komisyona gel 
meleri ..... 9072 

26-~2-S-10 

Evkaf idaresi ile Aıtanalı Galip 
lroam Mehm .. t oğullarından Hüsayin 
oğlu Firari Hafız Mahmut ve a}'nİ 
vr-resedrn Mehmet, Hayıi, Saibt>, 
Zeynep V:! Rıza vesaire meyanderin 
de kad:ı sho m:ıhLeme~inde cari ta· • 
pu iptali davasından naşi, ikam<'t 
gahlarınm meçhuliyetine binaen H. 
U.M. kanununun l 41 inci maddesi 
hükmünce, mukaddemeo gazetenizle 
yapılan teb igatı iptid1iye, neticesi, 
Rızadan gayrisi nıc zkur tebligata 
icabette bulurmamış ofduklarmdan 
kaııunu mezbu un 398 inci maddesi 
hükmü delaletile marel,esami Mah· 
mut, Mehmet, Hayri, Saibe vto Zey 
n~be ilanen gıyap tebligatı icrasına 
ve diğer meçhulelikametgab Abdul · 
lah oğlu Rııaya da - keza ilanen 
h~bligatı iptidaiye icrasına karar ve. 
rilmckle, gerek giyap, gerekse ipti 
dai tebligatın, veçhi muharrer daire 
sinde i!aııına, ve yevmü muayyeni-
muhakrme olan 22/4/938 hırihine 
müsadif cüma günü saat 14 de A. 
dana Kadastro mahkemesindE", ha. 
zır bulunmaları, veya bir vekil gön 
dermeleri, ve aksi taktirde gıyap, teb 
li~atı üzerine isbah vücut etmiyenle
fl'l mahkemeye kabul edilmiyecek-
leri, ve gıyaplarında itayı hüküm o
lunacağı-lüzumu, tebliğ olunur. 

9071 

iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atl<a~ındaki inu

ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

:...----------------------------------·----------------._,-
Ceyhan Belediyesinden: 

1- 19 numaralı Muradiye cad · 1 
1 

d~sinde 325 metre uzunlukta kalker 
molozlariyle kaldırım ve yaya kal· 1 

1 

Clırım yapılacaktır . I 
2- Bu işin krşif tutarı (4993} lira 

48 kuıuştur. ! 
3 - ilk teminat 37 4 lira 51 ku. 

ruştur. 

4 ·- ihale 1 l Nisan 938 pazartesi 
günü saat 15 de Belediye satonund~ 
açık eksiltme sureti le yapılacak hr . 

5- Eksiltmeye işti;ak edecekte. 
ıin,918 senesine ait Ticaret OJası 1 
kayit makbuı:J ile bu işi yapabile. 
cekleı ine dair fenrıi ehliyet vesikası 
ve ilk temiı1atı hamil oldukları halde 
ihale gün ve saatında Ceyhanda Be 
lediye salonunda hazır bulunmaları 
meşruttur. 

6- Proje ve şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak isteyenler her gtin 
Fen işleri büromuza müracaat ede
bilir. 9056 22-26- 30- 3 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Hara meıkezinde yapılacak ve 
keşif bedelleri yekunu 8624 lira 

90 kuruş olan iki memur evinin in

şası 15 gün müddetle aç1k eksilt 

meye konulmuştur. ihalesi 31 - 3 -

938 perşembe günü saat 15 de Sey 

han Veteriner din·ktörlüğünde mü 

teşekkil komisyonda yapılacaktır . 

Bu işe ait keşif, proje ve şaı tname· 

ler her gün Seyhan Nafia müdürlüğü 

ile Hara muhasebesinde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 646 

lira 87 kuruş muvakkat teminatlm 
Hara veznesine yatırarak makbuz 

larilc 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalar 

ve müteahhitlik vt•sikasile birlikte 

belli gün ve ~aatta komisyona gel· 

mderi. 9052 20-23-Z6- 30 

1 

!Matbaacılıkl 
-..---"'·-----

1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Tüı ksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bM· 
tırmız. Temiz lıir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütiiphanenizi gü. 

zelle;.tirm 'k istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
.. 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, reııkli ve zaı if 
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 nrfıs 

bir şekilde en zarif hu 
rufat la Türksözünde ya
pılır . 

Türı.. sözü matbaa
sı "Türksöziinden" baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 
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