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ÇARŞAMBA 

' ·- -- ltıılyanların Harar 
üzerinden bir ııkın yap
maları kuvvetle umul
maktadır. 

5 KURUŞ ADANA GUNLüK GAZETE ON üÇüNCü Yll - SAYI 3483 

Başbakanımız ismet İnönü Afyonda .. 
Yeni hattımızı açmağa giden ismet inönii dün 

Afyonda Atatürk zafer anıtını açtı 
. . 

Başbakan ismet lnöna 
• 

bugünde Afyon - Is-
parta hattının açı
şını yapacaklar 

Afyon : 24 ( Hu
susi muhabiri
mizden ) - Af
yon - Kara ku
yu - Bozan önü 
- Isparta hatla
rının açılış töre
nini yapmak için 
dün gece hususi 
trenle Ankara
dan hareket e-
den Başbakan İs- · 
met lnönü,bayın-
dırlık bakanı Ali ismet İnönü bir açış töre nlnde nııtıık söylerken 

Çetin Kaya, Cumhuriyet halk partisi genel sekreteri Recep Peker, Vekiller, 
Saylavlar ve hususi davetliler bugün saat bir buçukta Afyonu şereflendirdiler. 

Büyükler ve halk, Başbakan ve arkadaşlarını coşkun bir sevgi tezahürü ile 
karşıladı. 

Afyonda dikilmiş olan Atatürk zafer anıtı Başbakan ismet lnönünün kuv
vetli eliyle açıldı . 

Bundan sonra şehitler alanına gidilerek Afyon işgalindeki ölüler adına di
kilmiş olan anıt' da ismet İnönü tarafından açıldı. 

Başbakan ve bütün konuklar resmi dairelerde ağırlanmışlardır. 
Büyük konuklar bu geceyi Afyonda geçirerek yarın sabah Afyon - Kara

kuyu Suzan önü - Isparta hatlarını açmak için buradan hareket edeceklerdir. 

Musolini fırsattan istifade, 
külah kapmak isteyor .. 

İtalya aleyhindeki zecri tedbir
lerin kaldırılacağına ait teminat 
almadıkçaL okarnoucların kararı-
na Musolini imza koymıyacak 

Alman askeri tayyareleri Fransız 
topraklarında uçuş yaptılar 

LoDdra : 24 ( Radyo ) - Mil 
letler lıoneeyi bugünkü toplan 
tııında Franıız Delgeıi Pol Bon
kuı un iz.batını dinlemiatir. 

Pol Bonlıur , bu izabaıında 
İtılya bülııimeti,.ia miıalcın 11 
inci mıdde8iDe tamamile tevfıki 
hare!.:• t etmedıği takdirde bu 
medenin tımımeD veya kısmen 
btbiki imlcıinına zaman olama 
yacıiını ıöylP.miıtir. 

Konsey, yarın yapacıiı lop 
lıntıda Fransa ve Almıoyeya kar 
ıı aldığı tedbirleri bildirecek· 
tir . 

Bcı lin ; 24 ( Radyo ) -· Çar
ıambadın evvel Lokarnoyu imza 
rden devletlerin t~lılifioe cevap 
verılm•y• c•ktır. 

Berlin : 24 ( Redyo ) Her Hıt· 
ler dün akşamda Lokunocuların 
t•klrfine verilrcek cevabla mef · 
gul olmuftur. 

Müıavirlerle olao lıonDtmılar 
bitmıftir. 

Londra : 24 (Radyo) - FraD
sız dıf itleri bakanı Flanden, Lo 
karnonun trklifi Almanya tarafın 
dan kabul edilmır, edilmtmiş Al 
man tekliflerini müzakere için 
Londraya döomeyec•ğioi beyan 
etmiştir. 

Bu haber Delrguyonlu arıı· 

11nda büyük bir hayret ve heye· 
caoı mucib olmuştur. 

Bu suretle Almanya ilr bir 
ınlı§m• bapmak suretiyle uzlaş· 
maoın imkiirıı kalmamı§ olacak
tır. 

Mamafıb henüz resmi bir şey 
yoktur. 

B. rlin : 24 (Radyo) - Fran· 
sız dış ııleri bakaoı Flaoıleo'in 

Almao tekliflerini müukere için 
Loodraya dönmeyec•ği hakkın 
da beyanatı bura siyui mabıfi

linde büyilk bir HHbiyet uyandır
mııtır. 

- Gflri!f Ü(iÜnCÜ Mhijada -· 

Kdmııran 

M. Molotof 
Türk - Rus dostluğu 

ebedi olacak 
·-diyor 

Molotof 
Moılıova : 24 Ra.fyo ) - Tür

kiye - Sovyeı -Ruıvı muahede
sinin yıldönümü münuebetiyle 
Molotof , büyük bir ziyafet ver
mia ve bunda Türkiye - S<rvyet 
hükümetleri bilyülc adamları bu· 
lunmuı , Molotof Fl verdiği bir 
nutukta dostluğua.ebedi olduğunu 
ve bunun hiç bir suretle boıulmı 
yacığını ıöylemiştir . 

Kamutay 
Gündeliğinde bulunan 
layıhaları kabul etti 

ADlcaıa : 23 (A.A) - Kamu
tıyın bu günkü toplantıı • oda gün
delikte bulunsa liyıhalarıni kı· 
bul etmittir . 

Habeşistanda italyan tayya
releri zehir saçıyorlar 

ltalyanların işgal ettikleri yerleri 
her ne bahasına olursa tahliyeye 
yanaşmayacakları anlaşılıyor 

L0Ddr1: 24 (Radyo)-Adisı 
lıabadan bildir"liyor: 

Şimal cepbeainde ıüktinet 
drvam ediyor. İmparator Haile 
Seluiye, Rasseyyum ve Ra1 
KBBu kuYvetlerinin hiç bir tur · 
ruza geçmedikleri görülmektedir. 

İltlyao kuvvetleri Harar üze· 
rinde toplanmaktadır. Buraya ıoD 
günltrdt' külliyetli:mikdarda harp 
levazımı gelmektedir. 

ltalyıoların bıırada yıpdıkluı 
Taba;datı göre büyük ıavao• bu· 
rıdan beılayıuklırı kuvvflle 
umulmaktadır. 

Fazla mikJarda yağan yığ
murlardan Şimal cephesiDde as 
keri hareketler şimdilik duı mut 
gidir. 

İtalyan uçıklırı Dığıyur 
ve Cici Kale kıubalarını bom 

budman etmişlerdir. Uçaklar 
yangın bombılarıodao ba§ka ze 
birli gaz bombaları da atmıolar 
dır. 

Bu meyanda İıogiliz Kııılhaç 
hBBtaaeıioi de tayyarelerin mü 
temadi metiriliyoz ateılerine ma
aruz kelmııtır. Sek11en üç kiıı 
ağır ve hafif surette yaralanmıı
tır. Yanlılar bemıo otomobiller· 
le haataoeye kaldırılarak tedavi 
altıpa alıomı§lardır. Cicikadaki 
bütün baralcalu İtılya uçakları 
oın aııılcları yangın bombalarıo

dao yaomıı:ır. Y aulılarıo içinde 
İngiliz tebaası da buluumıkta 
dır. 

Yirmi yedi İtalyan uçaiı 800 
kilometre mesafe ilzeriode uça . 
rak bu mesafede bulunan k111ba 

- Gerisi ikinci sahifede -

Kırmızı denizde 
On binlt;rce sandık petrol ve yağ ta
şıyan ltalyan gemileri nasıl yandı 

Mürettebat bir tarafta yangın, di
ğer tarafta köpek balıklarının 

dişleriyle tehdit ediliyordu 
Süveyş : 17 - İki gün içinde 

kırmızı droizde iki lıalrıo petrol 
gemisi battı . Vı> bu iki kazada 
ölü ve yualı olmak üzere bir çok 
kur ban sayıldı . 

Batan dünkü Stybani adındı· 
ki petrol gemiıi Habeşistandıki 
İtalyan ordusuna 32 bio 11aııdık 
gaz , ve altı bio sandık yağ gö 
tilrmekte idi . Vıpur Cıyır cayır 
yanmış ve imdadın• yetişmek 

mümkün olamımıştır . Yalnız 

Fuıijani adındaki Jıpon gemisi 
y&Dgıoın IODUDI yetiımiş ve arala 
rında on tane de yaralı bulanaıı 

... """ -

aıüıettebatı sularden kurtarmııtır. 
Comartui eıbabı Port - Son· 

dının iki yüz kilometre açıkların
da diger bir İtalyan vapuru daha 
yanmakta idi . 

Marcb giıno adındaki bu va 
pııı da İtalyıo orduıuna petrol 
götüıilyordu . 

İki lngilıır. vapuru imdadı ko
şarak mürettebattan aağ kalınları 
ve yaralıları kurtardı . 

Bu iki vapurun yanmıııındaki 
ıebep son günlerdeki fevkalade 
ııcıklar dolayuiyle pdrolua ateş 
- Ger/J/ ıiçüncıi sahifede 

'l 

Almanya, Fransaya dost eli uzatıyor / .. 

--'"!!!!!!!-· 
Verıizelosun 

ölasü geliyor 

Paristeki merasim --·-
Pııiı 24 ( Radyo ) - Arala· 

rıada , büyük harpte Selloikde 
milttefik kuvvetler kumınıiıaı 
olaD:Mar•ıal Fraoıe Deıperi de 
bulunan kalıbalık bir kütle Veni· 
zelosuo cenaze meruimlnde hazır 
bulunmuıtur . 
V"'Dizelo&uD ölüıü buradan BreD
diziye götürülecek ve oradan Lir 
YuDan barp gemiıi ile Yunaniı 
tana aaklolunacektır • 
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Yaşasın boya .• 

Y azılanmdı çok defa eluiketek· 
lerden babsediıime " kızınlar, köpü· 
renler, batta bana atıp tutanlar bile 
oluyormuı ! vakıa ben bunlın işit· 
tikçe kendi kendime bızen : 

- Ayol, nen11 lazım seoio Havva 
kızları. Vazgeç, kelemine dolayacak 
mevzu mu yok hayatta . Sonra du· 
rop dururken onların bir hışmıoa 
uğrarsın da dünyayı kendine zindan 
edenin ! Yazık olur şu genç ( ! ) 
YlflOd& lln& ••• 

Diye, adeti töbe lstiğf11r etmiyor 
det ilim, fakat ne yapayım ki, kör ıey
ıın beni rıhat bırakmıyor .. İtte. 
meseli bu gün, gazetelt're göz ıez· 
dirirken ıöyle bir havadise aklım ta· 
kıldı kaldı : 

"Avrupa<lıı kıdıolar ıraaıoda kı· 
zıl renkli 1&çlar moda olmuı . ., 

Hem kızıl deyince ıu bizim bil· 
diğimiz anadan kıoılı renk hatırını· 

zı gelmesin . Bu kıpkızıl, nar çiçe· 
tıi gibi bir rPnk imiı ! . 

Eh, haydi şimdi siz btaim yerim· 
de olun da bu alelacayip modı hık· 
kıoda bir kaç uıırcık yızmayıo .. 

Hani bir •öz vardır: Hn boyayı 
boyadı da f11tıtı yeşil kaldı, diye ya .. 
itte bir kmm kadıoluıo da zaten le· 
pelerinden ıırnaklanna kıdar boyan•· 
rak, lateşbih, bektaıi deyneği şeklini 
alıılırı yeıitmiyormuı gibi bir de 
aaçlarım al renge boyayarak bütün 
bu hafifliklt:rin ü1tüne kocaman bir 
tüy dikmeleri .. ne yılan söyleyeyim. 
Bu, bende önüne geçilmez bir alıy 
arzusu doğurdu. 

N111l ılay etmiyeyim ki, bu gi· 
ditle çok uzak olmayan bir istikbalde 
galiba karşımıza; kıp kırmızı, hem de 
karma karııık·gfiyı ondüleli (!]·bir 
1açtan sonra, prnıyft maviıine boyan· 
mıı bir alın, mor renkle yınıklar, yetil 
bir burun, sapsan bir çift göz, ıim
ıiyıb dudaklar, turuncu hoyılı bir 
çene, menekıe renginde bir çift ku· 
lık, eflıtuniyt' boyalı kltlar, kıhve 
renginde dişler ve bir sürü cililarlı, 
pomıılorla, kremlerle pırıl pırıl p1r
lıyan .. bır batunkiıiçik çıkarsı hiç· 
te bıyret eımiyecegiz! 

Şunu bilb111a ve ciddi olı
rak ııöylüyorum ki, yarın, temizce gi· 
yinmi_§ bir hayan, hu renklere boyı· 
nıp bır sosyeteye gitıin; ejter erıeti 
güo: 

- Aaa, ne güzel bir tuvalet, ıu· 
nu ben de deneyim .. 

Diye hu kılığa girmeğe özenen 
Y~~lerce cinsilaıif görmezoeniz iıte· 
cığım ben ı .. 

Hoş, benim hu teminaııma lü· 
zum ne? zaten bugünün bir sürü 
gülünç modalar. hep böyle bir iki 
zıvana~ızın yıpıp orıaya yaydığı ha· 
fifliklerden çıkmamı§ mıdır ki ?. 

l\lamafi Allah gene de razı olaıın 
§U kırmızı boyayı icad eden Fenike· 
lilerdeo .. Yoksa bu gün gördüğümüz 
kiraz dudaklı, al yanaklı ve kırmızı 
lırnaklı zarif Bayanlarımız ne yıpar· 
!ardı sonra ? .. 

M~ıeledir ha .. O halde hep 
bır ağızdan aşk ile, §~•k ile tekr1r 
edelim: 

-Y 1§88ıo boya!. 

Yaprakçı 
--· 



(Tirk~) 

1938 Şeblr Dayakları 
"""""""' 

harbi : 
Başlangıç Pragda •••• 

ölçüle 
Alman uçakları pragı bir hara
beye çevirmiştir. 24 saat içinde kan~nunan amh• bulun· 

• dugıı ~~ayeneler ~a· 
Çekoslovakya tarıhe karışmıştır i<ında bafltyaeal 

-- ·-
-2-

İ§te bu iki güD :çindir ki ba
disel er ııeyrioi artırır . Pr•g la 
tevkif ediltn bir Naıioin itirafı 
sayeıiode, Çekoslovakya iç itleri 
Balı;aoı AlmAn nasyonel-aosya 
liıtlerinin Çekoslovak neııılarile 
el bırliii yapmak suretile komp 
lo hazırladıklarını öğrenmiıtir. 

Fakat o zamana kadar bu 
komplonuo bakiki mahiyetini öğ 
renmek mümkün olmarnııtı : Fa
kat tam Alman ültimatomunun 
bittiği 4 Şubatta , bakanlık ajan 
ları Bakana müdbiş bir rapor ver
mişlerdı : Bu, bir Alman ajanının 
Çekoılovokyayı ıokmağa muvaf 
falc olduğu gizli bir talımatoaaıe · ı 
nin eon sabıfeai idi . 

Mafe~ef ılk sahifeleri elde et 
mek mümkün olamamıotı. Fakat 
elde edilrn bir tek yapr.tın mub· 
teviyatı kafi derecede korku ve
rectk mahiyette idi . 

TılimatD•menio de ıifre edil· 
mit münderecatı ıu idi : 

" ... F ... ıt bu bazırlıkl.r iıte 
nilen derecede ilerlemiş olmalıdır 
ki : Eger Alman Sefiri Çekoıfo
vakyadan ayrılmığa mecbur ka
lırsa tayyare bombırdmanlırın• 

karşı yıpılmıt olan Biğınakların 
ağızları glleeş.batııktau ıonra her 
hengı bir semtte tahrip edılebil 
sin . Bunun ıçiu evvelce kararlıt· 
tırılmıı ve bildirilmiş olan İşaret 
verılecek ve bu !taret Nuremberır 
radyo iıtuyonunuo çılacagı (He· 
ı~ne Egyptieme) ile teyid edile
cektir . ,, 

İtle böylrce Çek nızırları, bir 
baıp vukuunda Pragda uçak bom
bardmınına kartı iota edilmit o· 
lan ve Çtkler, dünyanın kuvvet· 
lisi olduğunu iddia ederek gurur 
duydukları •ıgınekluı tahribe kı· 
rar vermişlerdi 

Çek iç işleri Bakanı elindeki 
veHik ile ıleliicele Betbıkıuın 

yanını koşar , 
Saat akşamın altı buçuğudur. 

Bir salonda Alman Sefiri ültima
toma cevıp bekltmrkttdir . 

Sefir hükümetinden kat'i ta· 
lımıt almıştır : 

Eg~r Alman uotuındaki şart· 
lır kıyıteız, şart~ız kabul edilme· 
diii takdirde derhal Prıga hue
ket edecektir 

.Mamafıb Çek Başbakanı ile, 
harbiye ve içişleri bakanlarının 

ayuı zamanda gelmelerine hayret 
etmemiş drgıldır , 

Acaba keodıstuin ılmrş oldu. 
ğu gızli talimat hakkında malü-· 
matları varnııdır ? 

Koouşmığa vıkıt bulamadan 
Ç·lı: iç itleri Bakanı Prıg Nnile· 
rinın komploıuuı dair vuikayı 

göıterir • 
Sefir kuru bir tda ile : 
- .Mevzuubabs olen nedir bil

miyorum . Der . 
Srfirin koouşuf tarzından Çek 

Bakanları onun samımi olduj'u· 
nu anlarlar . 

- Mımıfib bu tılimta Pug 
daki Alman 0&1yonal - ıo yı

liıt trşkiliitı ıefi B. Mililer'~ ve· 
ıilmııtir , 

- Bu isim de bizim bir aje
uımız yoktur. Ve ıonra mesele 
bu değildir . 

Ber. buraya, size bir hıft• ev• 
Vtl hükümetim namına verdij'im 
notaya cevıp almak üzere geldim. 

Ne ye karar verdiniz ? 

- Aleyhlerinde biç bir haki
ki ittiham delılleri gösteremediği

ni& blı adamları hudut barici ede
meyiz . 

- Hu takdirde Pragı derbıl 

terk etmek için emir almıı bul11· 
nuyorum . 

On ualıilı:a soııra bir rııdyr~rom 
Alman kıbioesi, Çıık hükumeti
nin nOtHlDl red ettiiinden habrr · 
daı rdiyordu . 

Ve brş dakika sonra da Al· 
man S.firi huıuıi uçağılı: Pıag 
üzerinden uç.,ık Berlioe doj'ru 
yola çıkmııtı . 

1938 beı bi baolıyordu • 
•• 

HattiAlman Srfiriuin hare
ketinden ıoora bile Çek Bakan
ları araıındıı, Almanyaoıo büyük 
bir bafıflıkle yeni bir harbe baı
lemenın mes'uliyetini liztıine ala· 
cağına inaomıyaolar vardı . 

Yalnız Hava B•kıoı tehlike
nin büyl\klüğünü görüyordu. Hry· 
bat ! derhal Prıg müdıfaaaıle 

mrıgul olmaj'a baıladı . 
Mamafih ıldıj'ı tedbirlerin 

müuıir olıbilec,ğinde büyük u 
mudu yoktu. 

Blltün Çek ocıklarıua uçuı 
emri Yerdi . Bu ıuretle dlitm•n 
biç olmaıea bombardman edeıH 
yalnız uçak hıogarlarını tahrip 
edebilirdi . 

Hava bakanı tam Hat dokuı 
da bava Mueıılı Dubekden , üç · 
yliz Alman uçağıuıo hududu geç· 
tijiioi ye keııdiainin de tHrrnza 
ıreçmeie karar verdiiini bildiren 
bir telgraf aldı . 

İtte bu ıuretle bet ıltıyllz 
uçıtıo İftiralı ettiği ve her filo
nun yeni bir teknikle manevrı 

yıpnak tıpkı bir deniı aıvaıına 

benıettiii ilk büyllk bava mu· 
borebe~i.vukua geldi. 

Bu ı&Ylf çek hava kuvvetle
rinin zıferiyle bitti . 

Fıkıt bu birinci Alman filo 
annun arkasından her birisi yüz· 
!erce uçıktan mürekkep on filo 
dıba birbirini takip etti . 

Çele uçakları birer birer av
landı . Biraz sonra Praır ıemaaın 
dı ilk büyllk bombardman 1 uçak• 
farı görüldl\ . Ve tahrip iti bat· 
lıdı . 

Progıu blltl\o sığınakları Çek 
poliıioın haber aldığı fakat bir 
türlü önüne geçmeğe muvaffak 
olamadığı plinla ııılmıt , tahrip 
edilaıııti . Almanlar şehri kati 
bir metodla , mahalle , mahHllc 

. bombardman ediyorlardı. Hudut 
o kadar yakındı ki bir çok Alman 
uçokları gidıp , tekrar bomba 
alıp döomej'e muvaffak oluyor · 
!ardı . 

Gece yarısı Prag artık, ıaray 
lariyle , ıatolariyle , köprüleri , 
kıliseleri ile &•tık bir batırıdan 
batkı bir şey değildi . 

Ert~8' günkü dünya gazeteleri 
Çekoılavakyı ile Almanya ıın11n· 
deki haı bi Pragın artık tamamiy · 
le bir harabeden batka bir ıey 
olmad ğı haberiyle beraber net 
redıyorlordı . Ve aynı zıımandı 

gazttelerde Almanya bükiiaıetİ· 
nin fU bryınatı da vardı : 

" Alman hük(imeti dlln akşam 
Çekoılonk bllkünıetiyle diploma 
tık mlioaseb.tleriui kumekleD 
müteesairdir . Bu • ndan itibaren 
Avrup• ıulbuuun Ye Alman hn-

t>rçÜ muayeueleriniu yapılma 
11 için ölçüler ve ayar Baımüfet
litlikleriue verilecek dir.ktıflerin 
htbikinin t•min edılmesi ekono
mi balı.ınlığıudıu bildirilmiıtir. 

Polisimiz 
-----

Bir şebekenin 
izi üzerinde 

Geçen aeoedenberi devam e
den blı çok hırııılılıtlorın gizli ka · 
lan failleri oıbıy•t buluomafa 
bıtlamıııır. 

Bir kaç glln evvel, İlçeleri· 
mizdeki hırsızlıkl .. lı bilt alakası 
olao bir ıebekeoin izl .. ri bulııo -
mu§ ve bu meyanda bir çok kim· 
selere aid tşyalarda meydana çık 
mııtır. 

Yapılan tahkikat ıonunn 
dirrcrğıı . 

da bil 

Ilıca - Palamut 

Hattında büyük tenzilat 
yapıldı 

Edremit yanıbdaki Ilıca-Pa
lamut demiryolu tarifesi üzerin 
de, bayıudırlık bakanlığınca bü
yl\k tıdiliit •a teozillt yepılmııtır. 

Arsıulusal 

lzmlr Fuvıırına her il 
alika gösterecek 
İzmirin iatirdadıudan ıonrı 

lzmiride açılın Fuvarı, Aıaıulu 
eal bir mevki kaunmııtır. 

Fuvıra her ildeki teı•kkülle
rln tıtiraki için iç bakanlıgı tara 
hodan İlbayhğımızın yardımları 
isten mittir. 

AGrı deQı suçlularının 
muhakemesi 

Ağrı dağı iıyaoından ııuçlu 
Baso oğlu Abdi ve arkadaılarının 
muhakemeleri dün Ağır C~zada de
vam etmiş fakat yazılan talimat
lara cevap gelmedığioden duruş· 

ma başka bir güne bırakılmı§tır. 

Tabanca sıkmış 

Dün gec~ Y arb1şında mahalle 
arasından evine gitmekte olen Tüm 
Komutanlığı Levazım kAtibi Nihat, 
üzerine ıRldırao bir köpı ğe sil Ah 
sıkmıştır . 

Saat 20 rle atılan bu sildh İs· 
tirahati selbettiğinden adı g~cen 

hakkında kanuııi gerek yapılmış

tır • 

kümelinin emniyetini , şerrfini 

mubıfaza edecek tedbirler alın 

m ı ştır . ,, 
Sut oıı buçukta •şığıd~ki tel 

graf nrşrolunmu,tur : 
"iÇrkoılovıkya artık mevcut 

drğildir . l:lobemyı , Moıavi , 
Slovıkya ayal tleı i Aloıııuyoya 

ılbak olnum111tıır Bu s•hah Çek 
orduıu güçlükaüz karo kuvvetle 
rimiıe teslim olmuııur . Memle
kette farkdıki b.zı mahalli pıtır
tıludan bıtk• bütlia memltket 
ılikuoet içindtdir . Bu karışıklık
ları tenkil ve uiumı muhafaza 
için çok §iddetli tedbirler alıumı§ 
tır • ,, 

-Sonu var -

Soyguncuların 

Muhakemesi yine 
ba$ka Qline kat(i'ı 
c 

Soygunculuktan ıuçlo ve mev 
kof Ahmet oilu Kejo ve arkadaş 
!arının dur uıma11ua dünde ağır 
cuadıı bakılmış f kat talimatlar 
gelmediğinden duruşma bışkı bir 
ırlioe bırıkılmııtır. 

Tahrif edilmiş niifus ka~ıdi 
taşıyormuş 

Başkasına aıt ve ayni zamanda 
tabrif eıl ilmiş nüfus k4ğıdı taşıyan 
Clökııünlü Tııyyip oglu Muharrem 1 
isminde birisi yakalanarak hakkın
da gereken kanuni it yapılm ı ştır. 

' Bıçağı alındı 

Dün, Adanalı Muatafa oğlu Ca
fer adında niridinın koca hır bı 

çakla çarşıda gezdiği görülmüı 

ve zabıtaca alınarak hakkında kıı 
nuni muamele yapılmıştır. 

Uray 

AstüzüGüne aykırı gi
denler cezalandı· 

rıldılar 

Bisikletçi İsa oğlu Ali ebli
yatıiz adıma biılklet verdiiin
den 200, kaçakcı M<hmet oğlu 
Muıtafa karara harici k'çi kesti· 
ginden 500, Mekioİlt lbrohim 
oğlu Abdullah zilsiz bisıklete bin· 
diiinden 100, palancı İbrahim 
oğlu Kimil evinde palıocılık 
yaptıj'ındaa 300, arabacı Hüseyin 
oğlu Mehmet arebuını ıürdüglln· 
den 100, arabacı Hıdır oğlu Ab 
met ehliyelioi üzeriade taşıma· 

dıiından 100, fabrikator Boınılı 
Salih iki.tekerli mıodı arabasını 
ıehre getirdij'indeo 200. bakkal 
Mustafa oğlu Ahmet caddeye çir· 
kef su akıttığındıo 200, Ahmet 
kızı, Süleymın karısı zebra Ç•rşaf 
giydiiioden 200, tatlıcı~ Hasan 
oğlu Bohri caddeye idrar yaptı· 
ğından 200, Ali oğlu karoojilan 
Dıyap kanara hırici keçi kesti
ğinden 500, boyacı Mehmet oğlu 
Hl\aeyiu eblıyetsiz piıiklet: bin
diğıuden 100, Duran oğlu Şah 
Mehmet Ali Ebliyelliz ada
ma makine verdığinden 200, 
Ahmet oğlu Süleyman eoliyetsiz 
adama makine verdiğiodeo 200, 
şoför Mehmet oğlu Nuri veıika
ııoı üzeriude tışımadığın~an 100 
lcuruı para cezuile cezalındırıl
mıılardır. 

~~~~----· ..... ----~~~ 
Habeşistanda ltalyin 

tayyareleri zehir 
saçıyorlar 

-Birinci sayfadan artan -
v .. karargahlar üzerinde bomba 
lar atmıılardır. 

Londra: 24 (Radyo)-Harici 
ye Nezaretinde toplanan on llç 
ler komitesi, ltolyan Habtş 11•1 

§1 etrafında uzun uzadıya görllt· 
müş ve neticede mubasamtaıo 

durdurulmHı için her iki büku 
met nezdiı de tetebbüaetta bu 
lunma;a karar vermiştir. 

Ankara: 24 (A A) - On üçler 
komitesi diin toplaumı§ ve mıllet 
ler cemiyeti çtrçevrıi ve Millet
ler cemiyeti misakı zihniyrti ıçin· 
de sür'ati• harbin durdurulm111nı 
ve ıulhun teessüsünll elde edebil
mek llztre Mılletler cemiytti ge · 
o:l sekreterini ve İıpınya de 
lrgesioi lıalya ve HRb•ıistanla 
temasa gelmeğe memur etmİ§ ve 

~5 Mart 1116 

A N K A R A-1935 
-· 

Yazan : Dipl - lng • Alfred Cııda 

Cumhuriyet bayramı, yeni Türk 
devletinin ulusal bayramı i An· 
karantn .~~oi !ıo~u me da!rn:ıda 
blolerce hallıt tribünl•ri dolduru
yor. Pulamenloda kabul töreni 
bitti . Bakanlar ve bütün yaban 
cı devl•tler in elçıleri, birer birer 
otomobillerle gel.rek hususi tri 
hilnlere yerlrıiyorlar. Dıba ıon· 
ra, önde döft arkada iki motoıik
let; tırtalıtıtte eumlilir 1 Be.kanı 
uiıı eiyab otomobilini ılarak yak· 
!aşıyor. Atatürk, halkın alkııları 

ve uluul martın sesleri arasında 
huıusi locasına çıkıyor. 

Geçit reımi baıladı : izci kı
yafetine girmiş gençlik teı•kkül
lerı ı üzırirda dılıralınan bayrak· 
lıriyle ea inde yürilyorlar1 bun· 
larl; hrif ğri elbıeelerinin i.heri 
ne bembeyaz kemer ve yaka tı
kan mektrpli kızlar, üniversiteli
ler, kadın birlikleri takip ediyor. 

Ordu , asıl bunlardan ıonra 
geliyor : Mükemmel üniforma 
ve teçbizatiyle uzun boylu, ade· 
l•li vücuduyle piyade kıtaları,dört 
nalı süvariler, eo son tip toplu 
tanklar, arada bir tayyare filola
rı ve ta yukarda, parlık mavi g&k
te, kayar gibı geçen yelkenli 
uçaklar. Geçid resmioio sonunu, 
memleketin her köşeıiudcn gelen 
çevik aslı, gl\zel kıyefefli köylü 
kadın ve ı:ı kekleri teşkil ediyor· 
lar. 

Bu günllo, yeni 29 ilk teırin 
1935 in ıkıamı, Ankara, tala~· 
vur edilemiyrt:ek kadar gl\zelleıi 
yor. Kuleleri, mazgalları ve burç 
lariyle, Ankara kalesinin bütün 
ıilurti, binlerce elektrik lamba· 
tının çizdiği parlak çizgilerle 
meydana çılııyor ve hükümtl ma 
balleai, projektörlerin ziyuı al 
tında kalıyor. O gece bütlln reı
mi dıirele• peri maullerında ol· 
dutu gilıi aydınlanıyor. 

Halk, parklarda zıyadar hı· 
vuzlarıo önüne toplanryor, taıra· 
lılar, yeoi açılan 11bat ıergisioe 
llfüşerek ilk defa korşılı§tıklırı 

bu mucizeye kemışmıt gözleriyle 
bakıyorlar. Elektrikle douarıma
yen ev yok; bütün binalar, ıeb· 

rio karınlık semayı doğ u ylik
ıelen tepesini, iucılerle dooanmıt 
parlak bir mücevher heline koy
mak için adeta biribirleriyle ya
rtf ediyorlar . Blltüo buuluın net· 
l\nde, cenupta tek ve büyllk bir 
yıldız var, pırlak bir kurdela ona 
doğru uzanıyor ve yıldızı uza bağ 
lıyor . 

İtte tek baııuı ziya ıaçan bu 
yıldız Atatiirk'iln lıötklldür . 

Atatürk, Türklerin babHı 1 
Halk kendisini kuvvet v cansız 

lıktın kudret ve hakimiyete eriı
tireo , Ankaı ayı yeni Türk bülıu · 
melinin merlı;ezi yapao Önderine 
bu mıuidar ismi hediye e ili. Dört 
bin yıllık değiıken Türk tarihin· 
de ilk dtfa olarak evler, himaye 
ararcasına kaltnin etrafına sıkıt· 
ınıyorlar, bilakis ankara, ışağıya 

düzlüklere inerek yayılıyor, çizi 
len geniı bir iı • ŞJ ve imı\r planı· 

nıl göre, sığlam bir ikamet ve 
sakin bir iş maha ili oluyor. 

• Rrr iskan işiciu başında su 
gelir,, Arı kara şehrinin imarın 

K•zılbaçın ve açık şehirlerin 

bombordmanı bıkkında alaka
dar bükiimetlerden mütemmim 
malumat istemeğe korar ve miş· 
tir 

Londra: 24 (Radyo) - Parle
mento muhafilleri İtalya ile Ha· 
beşiıtın aıasında ıulb müzakere
leri vukuu ibtımabni büyük bir 
§Üphe ile karşılamaktadıılar Ma
ma{i İtalyaulaıın işgal ettikleri 
toprakları tabi.iye etmtle:ri _ihti 
mali m< vcul dejiildir. 

da da beoıler inıa etmek, u 
dığlardırı t'bre l~ilfcek leııı! 
geHr(l;iek ~e k!lruvank toprak 
ıulamalı: İıtefıi var. 

Bataklıkları kurulu• Mala 
tehlikesi bertaraf edildilinde 
rı, yeni bir şehir vücudıgetir 
imkaolirı fazlalaetı· 

loşoat yedi yıldeoberl dev 
ediyth ve ~ro~e1IS~ . Jaoı_eu; Y. 
yıldaoberi; Aukaranın imor iğ 
idare ediyor. 

Bu yedi y1llık mütemadi f 
liyet eenaııoda yeni pıyitabtıo 
eaı taslıiı genit batla.ıa çizil 

Anadolu demiryolu hattı 
zim edildi, anı caddeler ve y 
ıekaklar int• olundu1 bllki\me 
üniver•ite meliallı:ıedne ~~ila 
li.oıu ve spor yerleri, parklar, 
kullar, baıtıneler, mahalleler 
dana getirildi, 

Bu sıuda eski ıehrin imarı 
bilh1111 itina göıtermek ve e 
türk evlerinin moıaikini , An 
renın cııılı dağını bütOn buau 
yeılerile muhıfaza etmtk, onu 
tiıtirecek veya bozacak biç 
şey yapD111ilak IUım geliyord 

Geçen ııamınlara glStüı ge 
rek inuuda sayrı biıleri uyını 
bir BEımetle porlak ıetııı!ıl do 
ru yükselen kaleyi, blkim bir n 
ta olarak ytoi tehir plinıuı il 
etmek, en bıtlıca vazife idi. 

Bütün düoyauıo bedbinleri 
rafından iınkio11i ıddedllen, 
rak Anadolu ıteplerlnl taot;a 
larcı ümidıiz görülen plan. nib 
yet 1935 yılında tahakkuk etti. 

Ankara, yeni J. ürkiyeo!n m 
kezi oldu, şebir pllnı, eıa mlltk 

pesend ıehircilerl bile tatmin e 
eecek derecede ilerledi 

Burada Aoadolunun tam or 
sındı, en yeni ve en ıılı: otom 
biller, taksi olarak iıliyor ve o 
şer dakika ara ila iıliyen otob 
hatları, bütün ihtiyaçları tatmin 
diyor. 

Kalabalık ıokaklarda gidi§ 
lıti tanzim cıden Türk pollıi, v 
zlfeyi, Berlin'deki meelekdaıı k 
dır ciddiyet ve meharetlı• ifa e 
yor. 

Cııaıa yerine pazarın gel 
rildiiindeoberi hafta ve it gliol 
ri bizimkilerden farklı değildi 

Cumarteıi öğleden eoora, i 
aaolar sokaklara, kahveh:ıneler 

ve dükkanlara doluyor, Tilr 
geuçlıği spor meydanlırıoa koş 
yor: 

Tıpkı bizde olduğu gibi) İnı 
bu ıouuncuları mt:ktepte veyııı 
yun meydanlarında seyrettiği, ta 
bii ve serbest hallerine şahit ol 
dnğu zamao, aonelerir.in bir u 
ın.ular kaf•ı arkısındı mtbbu 
kaldığına ioanmiynr. 

Alman ıoutahass11ları Ankı 
ra'oın gerek hıbici şeklini ve ge 
rek dahili tesisatını vııcuda ge 
tirmek buıusunda büyük yardım 
!arda bulunmuılardır. Bugüu ta 
riben 300 Alman, Yüksek Zina 
mektebinde profeaör, nlimun 
bıstaııesinde doktuor, mimar 
mübeodiı, ıu mutaba111sı, teko; 
yen, iktisatcı ve boca olarak ça 
lışıyorlar. Alman .tçılijiinde sık 

sık yıpılıo toplantılarda Alman 
yada konuşulan blltlln lehçeleri 
işitmek kabildir. 

Bugün Türkiye görülmemit 
bır şekilde değişmiştir. Kırılma:ı: 

bir enerji, muti, çılı§kın ve ke · 
=naatkar bir milleti idnı e tdiyor 

ve oou verimli ve faal bir, bayata 
vulığını koruyabilm•k imanını 

bahşf'dea bir mükemmeliyete 
doğru götürüyor. Nitekim hu ener 
ji aayeıiude 12 yıl içiode bütiin 
dünya, genç Tiirkiye Cümhuıiye· 
tioi tanıdı ve Atıkara dA,.bu ~I· 
kınma hareketioiu ı mbolll-oldu. 

• 
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Kırrnız,ı Denizde SON DUYUKLAR K 11 .... k u · ç u 
rıikiye Seni yaşathm fakat ! .. - Birinci sayfadan artan -

ilmı;( olmasına atfedilmektedir . 

..- Asri Sinema -.. 
Nihad TANGÜNER 

11 .... Bakeaoa J ., 

~ ··~~rıtına ıe&İtntniıti, lık•t H· 
rı ,. ~!.( l ı.ı . r k 

11nı~ 'Qtao olrnad! ;. v.~,rAo~ 

di )tni ve paralı mü~terılerlD 
8 itlerini ' aözeliyÔrdu .. 

: aaıbuki o, bu gar.ona ne ka
t hıhtitler vetmiı. onun ıöa
Q ne kadar boı etmiıti t •. Bir 

. ~~ önceye ~adar ö, kapuya b.ı ! 1.ctc!,<tey~ kadir bu ~~~~a~J~ra
ııdıo teşyi r.dilmiyormuydu ?. • 

_ Şimdi, iyice ınladı k; ... bun · 
• yaptıran parı.)ve taptıraD da 

· " paradır ! .. Bilb11sa hu yer
• 1 
0 • •• bar bu •. 

Artık Ctpleri botPlmııt. . Her 
vı litn iki s11Uet bir ma~aya' bı-
1 hlı P,aranıfj öu.tüidfütte biri p l \ , "' 1 ' • ! 

_ t c~bıade yoktu,.. '\lan ahmi- ı 
y· gtçmez tele liralıiı imaakle 

llınıyordu . 'l: ~ . 

madı . Ve batta onu,' çalıoaa bir 
Foks,ta ikaı t.tti: 

-.. Ne duruyonız SemibJ.. 
1 ı 

• tt 

• 
Apartmaaın merdivenlerini çı 

karlarken genç k•dın: 

- B .. k Semib aıağıdın pasta 
sa,ıemeti uouttuk. dt!di, 

Semib, buôü duyaiti•dl.. ô 
İl~di, He~ıf>i 'eiCı~~n 1Behgalun 
iki lirayı na1ıl ekleditini dG1

§ü
1

rlo-
1 

yordu. 

Genç kıdın tekrarladı : 

- Sen yukan çık ben aöyleyip 

gel eylen. 
Genç adam tafatı bir nıfe81f : 

_ .;;;...Peki. D~di. Ve yukarı çıkma 
jil bati.a •. jf &~at Bıeıma tltıa dik 
dik süzdü. Atığı iner ğibi yapi
rak Semihin yukarı çıkmasını 

bekldi. 

Kur~a't1lan taifelerden birisi 
k•ı• b11kk1nda ,·u iDılQ'm'•tr ver· 

IDİf tİr : ı 
- Süveyş kanalını Cuma p-

ull~eçmiıtik . Ve bugOn Mo11v
~-j~ .n'rıcıktik . 

Cöiiiarfe6i günB vapurun an · 
baranda birdenbire alei ~·kt! '° 
Yangın•O söndOrülmeıi ve yayıl· 
mamaea için 11rf t'!tliğimiz btltün 
emekler booa gitti . 

- · Y eD@lD o kadar ıüratle yay•l · 
Mitti ki , t•bfiıriye saud.llaranı bi · 
f.t" y; rleriadeo ozoatıp denize in• 
dirmrğe miı-taf •" olaaiadı&t . 

Maozara çok korkuofia' , Va-· 
purun etrafında ıllrll , sGrü köpek 
balıkları dolaııyordu . O kadar 
çok köpek balığı vardı ki , vapu-
run manevra yıpmaıma imkan bu· 
İuttmttyaıdu . 

Vapurda kalank yanmayı 
~e yahut deaiie atla1ıp köpek b• 
lıklarinıö iDUtbit ; yrrtı~ı diole
riyle parçalıamayi tert!iİi eimell' ; 

İfalya--ArnavutluK 

Anlaşmasında 
neler yok! ... l 

Ankara : 24 (A.A} - Belgrad
da çıkan Politika gazetea1 Aroa
t ut'IU .. un İtalya ile yaptığı sorı - ·, 
laşma i (e' l:r9kaolara yaklaşma si- 1 

yasetinden tamaarli~ vazgeçtiğin~ \ 
yazmakta ve bu anlaşnra ile iki \ 
taHf ua ,aşağıdaki taahhüdlere gi· 
rittiklerioi ilive etmektedir . 

25 Mart çarşamba akşamından itibaren 
(Harp) filmin in unutulmaz büyük artisti 

Charles Boyer. Ve sahne arkadaşları 
Nathalie Paley- plyer Richard Villm 

Beraber çok muvaffak oldukları 

(Atmaca) 
Filmde. 

Kumar : Yalnız kulüpte ve kumarhan"lere girmez. 
Kumar : En nezih ailelere eo büyDk cemiyetler içeriıioe de sıirer. 
İ§te : " Atm•c• ,, filmi kumarıo ve kumara müptela olanların 

i§ıkaae ve hemde feci olan ikibeti rösterir. 

bugiJn gündüz umuma tenzilatlı 
matine 

( Be1az Rablbe ) 
6607 

ArnHutluk idare ıubelerinde 
,,e hilbaS'8 orduda İtalya mutı
İıas•ıa \f~ muılli1Dleri çalııacık 
Drac limıanihiD itfateli tam!lftf>eO 
ltıly•nlardan mürekkep muhhr 
bir teşeitküle verilecek Arnavut 
lukta kıpatılao bütün hususi Ka · 
tolik ve İtalyan mektepleri yeni· , 

den açılıcak, İtalyan kapitt:liıt · 1 1 1 
l~ri bir ~İrBll bankası ve İtalyan 1 TAN Sinemasında 
~a~nı~anay~~milevel~l- ~~--~~•-~~~-·~~~~~~~~~~~--~~~~~ d• İ§te dört beş gliodenberi bi • 

i ' tiıe bira ile m11adan kalktığı 
... il değilmidir ki berke1 ona yü 
- na Çevirüıiltl . .. 

Yani ölümlerden öl6m seçmek 
Binz ıonra oda kapısının açıl-

dıiıoı eıidince parmaklarının ucu- icap ediyordu . Eter bir kaç da-
tll bdualc ytı1'araya Ç•ktı . Kapı"" kika daba Brigtorıa yeti§meae idi . 

yan para!1 ile> bil' tütlin inbisan ı 
kurulacak İtalyaolu etindeki pet- 1 
rol imtiyazları geniıletilecelı bu· ı 
na mu1ıabil İtalya Arnavutluğa 1 
40 milyon alhD fraDklik bir İstik· j 
raz yapacİktır . ı 

e-~Şirndi ona yilt tev1rmeyen yaİ· 
r bir ~iti vıı dı ~ o da , metresi 

ltba t. 
Filvaki ona bu ay ıBnHÜa ka

nıl' ietediti parayı 1'ermiŞ bulu
. Yôrdu ıina ; e8kiıi gibi fazla 

•r,ık \.itrinl&rde rördüiil bir ıe· 
e •labih1oraauydu !. 

Sanki genç kadında , oqun 
- tlüğünü anlamış ıibi mığaza

· ıln ISnObdea bile ıeçmek ' İ•te-
1Qrdu • ~ 
DüşGoüyordu •. Bir bıfta ev· 

1 Bclmayı biran olsun masasın· 
• n ayırıyormuydu 1. , . 

- a.ıbuki timdi ( ona ) bile 
• h111ıaıtı • Alıım11a bile ne olabi

ıdı • S11at\erte bir blra ile ikti-
• edilen bir muada kadıtı tıl•ıl 

''bilirdi ? Patronunun burun kı 
· ltanaıı karıısında onun ağzını 
~Payacak paranın 1ahibimiydi ? 

- ' bir karlıadanda bunu dilene 
l•ıdi ı. · ı lıte Belmı 1 :ıımdi ileıideki 
•ıadı bir sarhti~ jvutuyördu . 
te bu kaba tüccar oauo omtıı 

· ~ıla"ol bile okşuyordu !. Ne se· 
-letti bu 1. 

Bir dOokOa kadın , kıekaoıl•tt l.. Orta mehdır .. Ama ne 
olea bir aydioberi koynunda 

ltıyordu . Ve yine iki saat ıoiır• 
fQ)buoda yat•cakh !. 
~ Başmı , ellerl arHIDI almııt&. 
6~ bebekleri 1abit bir noktaC:t• 
~llılaamııtı • Dakikalar böyle 
~Çti • Gözlerinde bütün bir ba
~tınıo şr.ridioi çeviriyordu l. 

Ani bir lcıı'rarla ellerini batta · 
11 çekti . Kır•vatını d6zeltti . 

11rınağiyle büfoye imir biı i~aı tl 
•ptı .. Ve gel~n gıuaoa : · 

- İki yeni servis • dedi •. 
1-ntalonunun cebiaden çık.rdıtı: 
bt eliaaeki bir bükOk lirayı gar· 
bbım avucuna kıatırdı ve illve 
hi : 

• 
- Selmayı da. hemen CAğar .. 
8ir kaç dıkika aonre, mHa 

'da yeni bir bay•t doğuTmİıştu .. 
il liralarile estirdiği bir neıe 
'lınaaıl .. 
Metreıi, onun bir baftıdan . 

ti olan buekatile bu geceki bü· 
~le degişikliğini §Üpbe ile süzü 
brdu. Fakat onun bu yenilenen 
eıini kırmamak için bir ıey sor 1 

. Hepimi~ ya cıyır cayır yanacak 
dın ı~eriyi dinlem"je ba§ladr · feya kÖp~k balıldarıaın ağızla· 

GenÇ kadm, {9eı ide tııadeiıi tmda pırcJa parÇ'• olıeaktık • 
~it alkarttyı duyit duymaz odıyıl Ara~ızdao O'll kiti •in suret· 
daldı .. Semihin arka•ı kap.ya dö· te yaralanm1fU . Brigbton'da dok-
oüktü. tor yoktü . 

Betm•«ın geldiiiai ,ıı)ayıncıi .8uocın Ozerine Brigbton etra- l 
elindeki bir ıeyi hemao önünde fına telaiife imdat iıeretleri ver- Afyon-Karakuyu ve 1 
durdufu itBmoHioia gfü:üoe ko· meğe başladı· Isparta - Bozanönü 
'/
up çekmeyi kıpaiiuiii. V~ nihayet Chesrie'de yetişti. hatlarını açıyor 1 V ıi•!ıtarıo vı-pnrun doktoru ve , 

Genç kadın pek IAkayt bir ta- güzel bir tteacHff e!'eri o~arak yol- Aalcar• :24 (A.A) - Baıb•- l 
virla : çular arasmda bulun•n iki ö'#~re- llD İsmet lnönli beraberlerinde 
_Pastacı kapamıı Semih.dedi. dh t.rafındıo tedavi ve ameliyat Bijfodıırbk ve Ekonomi Bakaola-

ismet İnönü 

Mevsimin en hoş ve etlenceH filmlerinden biri ve kah

.kabalar kırah ( Lesli Fuller ) in temsili 

96 numaralı mahkum 
iki saat daimi bir zevk ~e neşe kaynağı olan bu filmi bütün sinema 

ıeverlere 

pek yakında 

tnvsiye ederiz. 

• • 
Bu mevsimin en güzel filmlerinden biri olan ve ( Harri 

Semib bir şey söylemedi. Ca~6- ~dildi · rımızla C . H. 1:rartiai ıeorl Sekre· 
ketini astı. Ve bir sigara yakarak --~~~~ teri. eaylavlar ve baluıo•ıldar ileri p· 1 ) • temsı'lı" :\. . ı . · ı ld ,,; , L ı ıe ın 
koridora çıktı . Musolini firsattari isti... ge enlerı razetecı er o U15U ua -

ma~eli~ı:~a;ıı::~~:: k!~~:'. Ç'.~~ \ fade kUltah kapmak ~:ıa,b;: !a~~:.e ~!!~~:.~le.~;:.~ 1 bataİlbaae gölgeleri 
mt!de bit şey kürcaiame«a ba§· l İS iyor mezarhğm açılı§ torenlerme reıshk I 
iadı. Attıcona doldurdukiafını a§ık l • edecek yarında AfyflD - Kara 6602 
pencehdeti fırlatıp geniş bit 1 - Bltlnci sayfadatt arlan - koyu ve İeparta - Bozaıı önü ı 
nefes alarak karyolaAıttıtİ yanını 1 :Fıandefön b1I karan ~deo'iıı demiryollarıoı ;,ıetmeğe açacak Alsar ., sineması 
gelmişti. beyanii~yle taiiraariyle zıt glrül- ttr ' I b 

mektedir. ~- Şahenşah ve ran mal ua· 
* * • 

Sabeha karşlydı, bir göl~e y~n 
vaıça karyoladan sıyrıldı. Ağlr e~ıf I 
odanın köşesine doğru ileriledi ve 1 
hafifçe bir gıcırtı ile bir çekmeyi 
açarak içinden bir şey aldı ve yine 
ayni seaslilıkle oda kapısının kili
dıni Çevirerf k dışarı sizdı . 

Bir dakika sonra karyohidan 
inen b ir hayal , çıkan gölgeyi ta · 
kibetti . 

Az bir zaman gtçmişti ki banyo~ 
aralığında bir tabanea tetiği şak· 
ladı. Fakat patlamadı ve bunun 
ardında bütün koridor aydınlandı.. 

Semih , kolları iki yana düşmiiş 
:ve elinde bir tabanca olduğu halde 
lielmııya b&kıyordu. 

Genç kadın ona doğru koştu ve 
sarılarak : 

- Çılgın m1sın Semih, her şey 
düzelir fakat hayat geri gelmez 
çocuğum . diyordu . Gonç adamı 

odaya sürüklerken i!Ave etti : 

- Tabaooımm kurşunlarını çı

karmakla seni yaşattım Fakat sen· 
de beni kabul etmekle bir sefil 
kurteracaksın .. Artık temiz olaca · 
ğım Semih buna inan. diyordu.Ve 
devam etti : 

- Ölen kocamdan kalan meşru 
servet ikimizi de geçindirir güze
lim . . 

Loadrı : 24 ( Rıdyo l - Şİ- 1 t 'nın tahassUsleri 
lide efkarı umumiye Almauyaya ""'" --·l!o!!!-·-- Bu akşam 

hık • eriyor . Ankara : ~4 ( A lt y - lran En güzel ve hissi filmlerinden birisini ıunıır Ve Ş-ili AIWıtt - "Franıız zec d gazeteleri Şahen~ahın oğumunuri ı 
ri tedbirine bİtırsf k.:.İacakfıf, yıldönümü münasebetile Türk ga- . (S •• ıdl 1 1) 

Paris; 24 (Rıdyo) - Bn.s zet~cilerirıin yazdıklııt• dostane 1 evea o r r m 
ajanaının eyi bir kaynağından ha makaleleti hararetle mn~uba::.set · ı 
ber ahndığını göre askeri maka· mekte ve iki memle~e\ arasında j 
mit, Ren o-..ktaırnda tahkimat kurulan s•ğlam dostluk lıa:ğlarını · 
yapataia h•$l•m~~ht. ehemmiy,ıtle kaydetmektedirler . 

Loadra : 24 (Radyo) - Al-
man bat murabbaııoın Loodraye Karışık tedrisat 
ıaat 17 den önce gelmesi beklen- kalkmıyacak 
miyor. Bundan dolayıdır ki Al-
many•DID cevabı bu günkü kon· 
sey toplıohı1na yetitemiyecektlr. 

noyterin haber aldıtm• göre 
Ribeatrop buraya oıukabil teklif 
ler getirecektir. Ve bunları mey
dana vurmndaa önce Edene bil 
direcektir. · 

Paria : 24 ( Radyo ) - Övr 
gazeteıiode deail iyor ki : 

Zecri tedbirler meselesinin 
İtalya lebioe hal olunacağı vado · 
luomadıkça ltalyau kabinesinin 
Lokaroo kabinesinin Lokarno 
aolaşmaemı taadik etmek isteme
diği Romıdan Grandiye teyiden 
haber verilmektedir . 

Loodra : 24 ( Radyo ) - İyi 

Yalandır 
Ankara : 24 (A.A) - Orta 

mekteph rde muhtelit tedrisatın 
kaldırılaceği hakkındaki baborler 
doğru değildir . 

610 milyonluk narbiye 
bütçesi 

lıtanLul : 24 ( Radyo ) - Bir 
leaik Amuik•dan gelen bir tel · 
grafa göre : hükumet 610.000,000 
dolar olan birleşik Amerika harp 
bütçesini tasdik etmiştir . 

r,ormal olarak Mayıs ayında ya
pacaktır . 

Jstraıburg : 24 ( Radyo ) -
Dün srıhah saat 11 de iki Alman 
askerl tayyaresi fstirasburg benli
yosu üstünde alçaktan bir uçuş , 
yapmışlardır . 

fransız makomatı elli metreden 

1 

mümessili : Klod ren 

Bu gözel film en katı ka1plileri bile ağlacacnk kadar hissi ve 

güzel bir eserdir. 

Paramont:D'iinya haberler 

pek yakında Tarzan geliyor 
8üyük Türkçe film 

6600 

/laclarınızı Tuvalet ve Parfümeri 
• 

ihtiyacınızı yalnız 

se11ıan eczanesinden 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 

molumat alan F raosız mahfelleri • 
ae göıe Musolini zecri tedbirlerin 
kaldmlıcığı hakkında teminat al · 
mıdıkça Lokaroo devletleri tara· 
fından yapılan teklifleri imza et· 
miyeceğini Romadaki Fransız el · 
çieine bildlrmittir . dahaaşoğıda uçan bu tayyarelerin~~~~~~~~~~~~·~~--~~~~~~~~~~~ 

nuınara lıumı zaptedebilcnişlerdir . 

(Tarı:ıaa . 1eıı1or) 
t Londra : 24 (Radyo) - Ha· 

vae muhebiriuin öğ,eodiğioe gö · 
re Fransız dcleg11yonu Lokarno 
dewletlerioin hkrar mevzuubııbı 
olmasma ve Alman mukabil tek-

Bu . tayyure!erin foto~rafiar çek 
tikler' tahmin olunuyor. 

Berlin : 24 ( Radyo ) - Alman 
Jelegesi Rıbentrop bugün 14,24 
de tayyare i1e Londreya hareket 
etmişti r. 

Sinemanın KraHçesi 

Anna sten 
üç mürettip 
arıyoruz 

,.az~ k fı / 4Ş -ır ce im 
J l ? • 

Pek y·ği z · ında Als.arayda 
~ -. .. duğu 6605 · ' ·· ' ' 1 

liflerinin Londrada münaka§a edil 
muine aleyhdardar . Bu karar 

İngiliz bülcümetiae resmen bildiri!· 

miştir . 
Lo 1Jr ı : . 24 ( Rauyo) - Mil-

ş~hrserler şaheseri 

Nana 
Filminde 

Londra : 24 ( Radyo ) - Bugün 1 
öğleden sonra toplanacak olen 
Mılletler So.s1e.t~şinin ... Qir. •'rp~tice \ 6604 

dA f.1 dece i umulmaktadır. ._ ___________ _ 
~---=-~....-!'!!!9!::0!!!!!!::>=-=---= 

Gazetemizde çalıtmak lbtre 
üç Mürettip ahnıcıktar.. Çala§
mak istiyealerio Türluıözil idare
sine m6racaatları. 
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24 I 3 I 1936 

Buz 1-6-~ 
Mart \ ttdt h 5 05 
l\IU)I \t1Jeh -5 92 

5 271 Haut huzır 
.Nevyork ıı- 42 

Kambiyo ve P.ra 
iŞ Baokatıındao almmı~tır. 

-
Lırt'ı ıol-
llanmıuk l '17 
Fruok''1''ranı:uz., 

;:,lerho ''loe;ıh»" 622 25 
Uoıar .. Awerduıu., -124- -9i 
J:l'rııuk .. Jnıı.rr., 2 

1 

ı_-__ B_e_ı _e_d_i_y_e __ i _ı _a_n_ı_a_r_•_ ... ı: 
1- R .. ~ut bey nıehttllt-sirıde. s"dılin şarkıııc.la bulunan , Yıldız ve 

s ... Jhan parkl1trı sahasının hey .. ti fttnniyede bulunan proj- sine uygun 
olmak üzere (671,50) lıra bedeli keşifli kaba bttonden duvar açık ek 
siltme ile yoptırılacoktır. 

2- Bu işe ait keşıl şartname ve resimler, heyt>ti fenııiyP.den paras z 
nlınabllir . 

3- Pazarlık 6-4 936 pazartesi günü saat on beşte belediy~ da. 
imi t•ncunıenındA yopılacektır. 

4- Muvukkat temi o at: 5 I tiradı. 
5- Tem not ıh le saatinden b r saat evyel yatırılmak IAzımdtr b589 

21-25-29-2 

Y oğcam i civorıııdıı 47 numAralı Bvr .. n Dilek kıtap eJinin 1-Hazi
ron-936 turihınd.-n itıbı.ıren üç &••ne mudd.tttle açık artırma ile kiraya 
vnilec• kt r . 

ihule 6-Nısan-936 paztırtesi günü saat on heşte belf4diyc encü 
meni odasında yapılacaktır. istekliler her zttman belediye heeap işltı
ıinde şartnomeyı gör.-bılirler. 

isteklılıır ıhalo güııü t~hıoinı üç s ... ne kira b*'deli olen 1500 lira üze
' ındt-D ( 102,50) )ıra IJIUVuk kat teminat)arıle bırlıktA h*'l~ıfiye CllOÜme-

DİJıe gelmelt-fı ı}dn Olunur.6596 22 - 25-28- J 1 

iki parça arsa satllacak 
Kurtuluş mahn lesinde At ıtürk parkının şimaliııd· ki yolun kalkma 

sıııdan ö'iırü yol fazlası olarak kalan iki pıtrç t a sa açık artırma su
retılH s ıtıl ğ l çıkııı ılmıştır. 

Bu aısoloıın muvakkat teminatı bırisi altmış sokiz diğeri ellı Jf
rodır . 

ihale nisRnın 2 incı pf'rşemhe güııü sne t oı. bı şte befı.·diyH er.~ü

m nirı<le yııpılocaktır . isteklılerin şa:-tnıım .. sini görmek fütura her gün 
beltHiıye yıızı ışl· rı kale .. inA Vf' ihrı lı:ı günii de eemıııatlttrıle bırlıkte 

belHdıye E'I c,ımeniı e gelm .. l..ri ilA ı) Oluııur 6576 18-25 

5370 

('l'ttrk :;6Jıo ' 

• 

25 Mart 

Doktor Rifat Söz 
Bu kere hasta muaye 

Orozdibak otomobil durak 
No. 1 haneye naklettiğind 
tatarın her gün saat yedi 
ikiye ve ıaat on dörtten 
kadar gelmelerini bekleri 

2-7 

Sayhan c. MDddıl umumlll~ 
Bahça kazası ceza evin 

ve inıa1ı ekıiltme kanunu 
hince 27 -3-936 güntind 
hallinde ihal11i Ic!ra edile 
taliplilerin ve daha fazla 
almak istiyeolerin Bahça 
umumiliğioce mtiteıekkil 
mahıuıuoa mÜf&'la&tlara il 
nur. 2-3 

Adana inhisarlar baş mOdürl 
Bir ıene zarfında Acla 

raisah ar&1ında nakil edile 
otuz bin kilo muhammen 
rlOdA bulunan mamur tilt 
ve sair emval ve eşyanı 

nakliyesi :!490 numaralı 

mucibınce olbsptaki şartna 
yazılı eeaslar dairHinde a 
siltmeya konulmuştur. lst .. 
ihale günü olan 9 4-9 
şembe günü sut J 4 buçu 
d~li muhammen olan 30 
ruşuo % 7 bnçuğu niıbAtİ 
mi iki buçuk lira muvakka 
nat akçaıile Adana inhirsa 
müdürlüğüne müracaatları 

20-25 - 31-

Adana inhisarlar baş müdü~ 

.·D~oA. 
Bır ıcnd zarfında Adan 

zan , Kadirli ve Feke ara 
1Avk ve nakledilecek pi 
(400000) kilo muhammen 
bulunan mamul tutan, içki 
sair bılumum emval ve 
ücreti nakliyesi 2490 n 
kanun mucıbincc açık ekıi 

konulmuştur. isteklilerin ih 
~iRiKTi~N . 
RAl-IAT ~~Q nü olan 10-4- '936 cum 

sat t 14 buçukta bedeli m 
men olan (3200) liranın °/o 
çuğu nlsbetinde (240) lira 
kat teminat akçası ile.Ad 
hisarlar bsş müdürlüğüne 
caatları . 6584 20 25 

SAYIN HALKIMIZA 

SeDRyi işlerinde il{\rJeyişi bütiin dünyaca takdir edilrn Sovyı•t Rus 
ye fabrıkalarının son mod..,I yaptı~ı kopalı bütün dişliler yag içiode 1 
dönen Sac tablah Bergüzar sistemi ve çok hafıf olan orak 

maki"' ler •• yedek parçaları dışli bıçaklar ziraatta kullanılon her cins 

pu lluklaı: Çayır makinaları Tırmıklcı r ot pr esel••ri Pul- 1 
variıatarler bütün Anadoludn kullttnılon ve ~ok höyük bir şölıret 

kfızonlD yer Sütlerinizden On temiz ycığ Çıkaran kulloDl§ll VA Sıtğ • 

lam olan SUtmokınolurıuıı z \ i'ı;ilcrinıizin ~oHaı lıeri Lı kl· Olf'kte 

olılu&darı halis çelikten yapılmış Ot kazm:ıl·'rımız son nıo lı· I 

zı.rıf 'e şık Dikiş m:·kinalar ımız gı·lmi~tir.Fıatlur rekabet 
kul.Jul etmez derecede ucuzdur. Fırsattan istifade edinı:z . 

Pek yakrnda alh ve dört öküzlÜ pullukıarımız da gP.ltcektir. 

Depoıu Ad.nada 

Şuh ·l~ri 

6579 

Osmanh bankası ahu da 

Mersin Ceyhan 
6 

socoay-vaca 
Gaz 
Benzin 
Wazot 

M üstahsilatı 

Develi 
Kanadlı atlı 

• • 

• • 

: Socony- Vacum 
Makineyağı : Ejderli 

Gargoil- Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederi 
Miıkemmel 11mhaJaj, CavkalAde evsaf, eyi servis tetkilAtımız 

zam&n hizmetinize anıAdeyiz • 6457 

M0 rkez komandanhğı atında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21-25-28-30-31 

-------------Seyhan C. müddei umumllll lndan : 
Arık bulunon 20 lira ücretli 

Adıına C· za evi gıtr<liyenlığına is 
tPklıJerin /8-Mıırt-936 cuo.ar
tPsi giıniı evrakı müsbıt .. l crıl~ bir 
lıkte AılliyH Encüınonınt\ müracaat 
etmt l ri ıldn olunur. C. 

Yitik cüzdan 
1~ B11nk11&ındon ,.JdıA"rm (1252) , 

No.lu cüz tanımı y.tirdım Yen sini 1 

alncağınıdan eskisinın hükmü kal· 1 

mı dığan bildiririm. 
Erk"k LısesinJe 484 No.lu 
Oemaoıyeh Omer oğlu 

6fJ06 SABRI 

lHı spor kulübü idare heyetin 
4-4-36 Cumıtı \f-Sİ gön 

15 de umumi toplantı yapıl 
don bütün iiyA arktı datları 
mehAl hulk partisi binaam 
meleri ehemmiyetle rica o1 

21-23-25 

Fr .. dric Merch ve ANNA 

T~, 1Hstny'ın eseri 
eı 

B •ibadelme 
~·~nde emaalıizJirl~ 

6603 


