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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kunılu, Tarihi 

1 Kiinunu•ani - 192~ " ) 
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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pıt. 44 1 

Ondördüncü Yıl - Sayı : 4076 

5 Kuruş 
:~~ 

ALMAN KITALARI DÜN BÜTÜN AVUS -
TURY AYI iŞGAL ETTi ! 

ŞUŞNiNG VE DiGER NAZIRLAR TA YV A
RELERLE FiRAR ETTiLER 

Hitlerin emrile Almanyayı tem 
sil eden bir kabine teşekkül etti 
Avusturyada Alman bayrakları dalgalanıyor 

UncgöDit~IF~ v~ 
IFtr<§ln~<§l HötO~rrö 
!P>IF©t~~t© <ettö 

Tarihi bir 
resım: 

Hitldr 
hapsanede 

Hitler tayyare ile Munihe 
gitti , oradan Viyanaya 
geçmesi çok muhtemel 

Berlin : 12 (Radyo) - D.N.B. Veriyor: Avusturya Başvekili Şuşning Al· 
man sulhuna ihanet etmiştir. Bu münasebetle Avusturya, Alman kıtaları 
gönderilerek işgal edilmiştir, 

Şuşning bir politika antikacısı olarak telekki edilmektedir. Bütün Al· 
man gazeteleri bu iki yüzlü adama ateş püskürmektedir. 

Şuşning bu sabah zevcesi ve iki çocuğu ile Avus

turyadan kaçmıştır. Hitler radyoda neşrettiği bir 

beyanname ile Avusturyanın Alman hakimiyeti al· 

tına geçtiğini bildirnıiştir. 

Alman askerleri bütün Avusturya kasabalarında 

büyük tezahuratla karşılanmıştır. 

Siy•si sükunu temin için devlet şeflerinden Himml~ri ve S.S teşkilatı 
reisini tayyare ile Viyanaya göndermiştir. 

Viyana Belediye reisi tevkif edilmiştir. Keza vatanperverlerin lideri de 
hapsedilmiştır. 

Macaristan hududunda tahşidat 
Vıyana : 12 (Radyo) -- Avusturya hadiseleri münasebetile Avusturya

Macaristan hududu Macarlar tarafından tahkim edilmiştir. 
Avusturya nasyonal sosyalistler şefi bir nutuk söylemiş ve yeni hükü

ıoetin teşekkıilünü bildirmiştir. Almanyayı temsil eden yeni Avusturya ka· 
binesinin reisi '. Bay Zaisingvard vaziyeti izah ettikten sonra halka radyo 
ile şunları söylemiştir: 

Avusturya artık mevcut değildir 
" Avusturya Almanlarına hitap ediyorum. Avus

turya Almanları artık muvaffak oldunuz. Artık or

tada Avusturya diye bir şey yoktur. Yegane mev

cut olan şey Almanyadır. Yaşasın Almanlar, Yaşa-

~:n Hitler. ,, 

m k~u nutku mütaakip bütün Avusturyada Alman bayrakları çekilmiş ve 
e epler, daireler tatıl edilmiş ve bayram yapılma~a başlanmıştır, 

~n: 12 (Radyo) - Hitler bu sabah bir tayyare 
ıle Berlinden Munihe hareket etti. Führerin oradan 

~iyanaya gideceğine muhakkak nazarile bakıl
ttıaktad r. 

~ra: 12 (Radyo) - lngilterenin Viyana elçi

sinin hükumete malumatı üzerine Londra hüküme-

-·-·-·-·-·-·-·· ! Alma11 Avus- ! 
! turya meseleri ! 
! ne ait bu sabah! 
! saat dörde ka· ! 
! dar aldıi(rmız ! 
! tn sorı habelerı! 
! içeride son lıa ! 
! berter süturıu11 ! 
! da bulacaksınız-. 

'·-·-·-·-·-·-·! • 
ti Almanyanın Avusturyayı işgalini protesto etmiştir 

Paris: 12 [Radyo]- Fransa, Hitlerin son hareketi

ni şiddetle protesto etmiştir. 

Londra : 12 (Radyo) - Bütün dünya ve bilhassa Orta Avrupa müdhiş 

bir heyecan içindedir. Bütün dünya ajansl arı Almanyanıo son hareketinden 
ve gazetelerde Hitlerin büyük cöretinden bahsetmektedirler. 

Ankara : 12 (Telefonla) - Avusturyanın Alm~nya tarafından işgali mü· 
nasebetile bugün Ulus gazetesi bu m!ihim haberin tefsi!atını okuyucularına 
vermek için ikinci tabı yapmıştır. 

Pris, Londra harekete geçti 
Londra: 12 [Radyo] - Bu sabah bir kabine top

lantısı yapılmıştır. Kabinenin bu toplantı müzake 

resi çok mahrem tutulmaktadır. Bu içtim ;.ıın Avus

turyanın işgalı meselelerini müzakere için yapıldı

ğına muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Paris :12 (Radyo) - Fransız devlet adamları bu 

sabah reisi cumhurun evinde gizli bir içtima yap

mışlardır. Siyasi Mahafilde söylendiğine göre, Frarı-

sa, Almanya, protestosuna mütemmim bir protes-
~~~~=---_:_~--~~~~~~~·~-'-

to hazırlamaktadır. 

Londra : 12 (Radyo) - Aütiin İngiliz gazeteleri Anıslurya 
münasebctile öğleye kadar üç tabı yapmışlardır. 

lı ecfüclcri 

Faşist meclisinde de hareket !? 
Roma: 12 [Radyo] - Büyük faşist mecl isi dün 

gece uzun süren bir toplantı yapmış, harici siya

set üzerinde mühim görüşmelerde bulunmuştur. 

> -< 

Kont Ciyano Nisanda 1 

Ankaraya gelecek 
Montro mukavelesi 

Ankarada tanınacak · 
Roma : 12 (Radyo) - Ankarada Balkan Kanseyl tarafın-! 

dan ltalyan lmperatorlu§unun tanınması, Romada çok iyi kar-
1 •ılanmuptır. Şimdi kafi olarak blllndljilne göre, en nihayet f 
ı Nısan ayı içinde, ltalyan Hariciye Nazırı Kont Clyano Ankara-
! ya gelecek ve bundan aonra Balkan ,Jevletıerl merkezlerlnl ı 
} ziyaret edecektir. • 

ı ı Siyası mahafllden alınan malOmala göre; llalyanın Montro ~ 
• j mukavelesine ı,tırakl Kont Clyanonun Ankaraya verdıjiı gUn· 

1 

j den itibaren ba,lıyacaktır, Bu suretle ltalyanlar da Montroda 
J kararıa,tırılan Bojiazlar rejimini tanıyacaktır. 

Mısırda intihap bu ay 
sonu başlayacak 

Parti mücadeleleri ve muatbuat 
düellosu hala devam ediyor 

halihazırda Kahirede birbirine 
zıt üç parti mevcut 

Kahire : 12 - Mısır gazeteler! yeni meclls intihabatı dola
ylslla lptlhabatın ne suretle yapılacaOı ve anayasada ne gibi 
tadllllt olacajiı meseleslyle me,gul olmaktadırlar. Oazetelerln 
verdikleri haberlere göre, yeni Mısır parlamentosu azası 274 
kl•I olacaktır. Bu suretle meb'us mlkdarınln eskisine nlsbetle 
farktı olması hUkOmetln inti
hap nizamnamesinde yaptıGı 
tadllllttan llerı gelmektedir. 
intihap 31 mart ve 2 nisanda 
yapılacaktır. 

Partıler lesbit edilmiştir. Haliha
zırda intihat aşağıdaki partiler ara. 
sında cerayan edecektir. 1 Vaft par· 
tisi, il Doktor Ahmet Mahir ve Mus
tafa El-Nakraşi tarafından kurulan 
Sad partisi, 111 eski düstur ptırtisi ve 
nihayet mü.takil parti. 

Gazeteler, ayni zamanda parti 
munakaşalarına devam etmektedirler. 
Bu mıinakaşa esnasında her bır par
ti di~er partiyi kraliyet makamına 
hürmetsizlikte bulunmakla itham et. 
mekte ve bu iddiasını birtakım deli
lerle tavsike çalımakfadır. 

Mısır gazeteleri Eral Çorc'an da
yısı ile halasıeın Mısıra yaptıkları zi
yareti kaydetmektedir. Kral Faruk 
bu iki prens şerefine Abidin sarayın
da bir yemek ziyafeti vermiştir. Mi· 
safirler Mısırda birkaç gün kaldıktan 
sonra Puud i memleketine hareket 
etmektedi" . " Riyad " da kral lbni· 
ssund'uo misafiri olacaklardır. 

Filistinde bir 
tren devrildi 
Arap çeteleri ile 
müthiş çarpışma 

Kudüs : 12 ( Radyo ) - Buırün 
l!"giliz kuvvetleri Arap çeteleri ile 
sı!"dıye kadar Filistinde görülmemiş 
bır çarpışma yapmışlardır . Binlerce 
Atlı ~rap_ anı olarak demiryolları 
boyun ınmışler ve treni bombalıyarık 
devirmişlerdir. 20 kişi kadar ölmüş
tür . 

Bunun üzerine yetişen askeri kuv 
vetler ve tayyareler ateş açmağa 
başlamışlar ve çeteler tarafından bü· 
yük bir mukavemetle karşılaşmışlar· 
dır. Mısır-Kudüs - Telaviv demir
yolu seyrisefer yapılamıyacak dere. 
cede tahrip edilmiştir . Müsademeler 
4'.5. saat sür_mü~tür . Araplardan 100 
kışı kadar olmuştür . 

Adanada avcılık ve atıcılık 

Yukarıdaki resim ,ehrlmlz avcılık ve atıcılık KulUbUnUn 
bu hafta yaptl§ı sUrek avından bir intibaı gösteriyor : 

( r a:ısı içeriık ) 
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Bı; ıd.ıı bir kaç gt.J cince An 
ka•a hı y 1 ız c.IPr. z'erin değil , 
aynı z m ~ h a ın fevkinde bir 
çeıır ı Dört nıiittcfık 

de\ 1 t h. 11c rl.ır r..n toplan· 
tılaıında >ıkıl r ta•z !a biıbirle rini 

anla ınak zihnı " hakım huluntı

yordu. Dört harıciye nazırının her 
hıısust~ anlaşmaları için üç gün de
ğil, üç saat kafı ge l mişse de dört 
hariciye nazırı diger zamanlarını Av 
rupaya, yani, dünyanın Balkan An· 
tanlı hudutları haricinde bulunan 
ve hayret verici bir heyecan man· 
zarası arzeden kısımlarına karşı müş 

terek durumlarını tesbit hususuna 
tahsis etmişlerdir. 

Bu içtima ernasında Ankara bir 
ders olmuştur. Bu müşahede, tabii, 
görebilmek için gözü ve işitebilmek 
için kulağı olanlar hakkındadır.An
kara , hudutlarımızın müşterek ve 
tecavüze maruz kalamaz bir vücut 
teşkil ettikleri aksiyonu vazetmiş ve 
müşterek ideolojimizin vücude ge 
tirilmesinde cidden büyük adımlarla 
ilerliyen böyle bir ittifakın meydana 
çıkması imkanlarını yaratan bu müş· 
terek hudutlar coğrafyacıları ve po
litikacıları düşünmeye sevketmiş· 
lerclir . Balkan milletlerdir . Balkan 
milletlerinin birbirlerinden dehşetli 
nefret ettikleri ve görülmez harici 
dirijanların eliyle idare olundukları 
ve son sözün topa raci bulunduğu 1 

zamanlar çok uzak değildir. Ankara 
toplantısı, Balkan milletleri arasın· 
daki ihtilafla~d:n istifade edenler 
için bir kabus olmuştur . Ankara 
toplantısı bunların son ümitlerini 
de kırmıştır. 

Bu toplantı mesaisini y•akından 
tasnif etmiş olan bizler ise, başlıca 
kıymeti Balkan milletlerinin birbir
lerine d•tyan·nalarınJa meknuz olan 
bu s ~imi ittifaktı)- bundan onraki 
inkişaflart bakı ıııdan uçsuz görü 
nü le , ığır ı şa ı'I o dtık 

ı\n tdo' ı ya :rnn huzur ke. 
liın~si bız m is;in b ~ i r sözierı 
ibaret kal amış r '.) ,e deınokra 
s:ler h2.linde dar e 1il n Balkan 
mcmkketl~rı, dalı: i bulırn'l içinde 
çırpınln ve bir t .. rnftan r ıimler 
i'e ö~ünurken d. er tı•aftan dahilen 
dı>het ve ha•icen ce kork· !ar içinde 
yuğur• lon bir çok menıl•:kdlere 1 

kıyas~o, n k dar ı sut bir maıı. 

zara ıır d r lı : Balkan Aan· 
tanlı ko:ıseyi } g:i prensip olan 
" Balkan bızımctir , başlrnsın ın de
ğildir" pren,i?'ni t msil ettiği mil· 1 
!etler namına oğuk kanlılıkla bü· 
tün dünyaya dikte edebilecek büyük j 

f Ş<ehüır hı§lltJ><ell"O<eırü l 
AVRUPA !, .......................................................... _________ , 

K0~:
0

:~:~ER~üfredat !Avcılık ve atıcı ık kulübü Beıgradda çıkan yarı resmi 
0 Samouprova,. gazetesinden. 

bir kuvvet olmanın verdiği gurura 
malik bulunuyordu. 

Balkanlarda husule gelmiş l u 
lunan bu dtğişiklı~!tr Lii}üktürler. 
l3u değışıkliklerde munzam 'e kuv 

Hllı bir koııfedı rası onun. n 'hesi 
meknuzdur ki , l.u koı.ftdeıasyon 
büyük Avıupa Asya yolunda kili 

nata yeni bir medeııiyet ve liitün 
cereyanların uld siııtez'ıni Vt'rebi 
lır. Daha şimdiden Ankarada parlak 

bir suretre tecelli etmiş olan bu J 

ruhi birlik ayni zamanda kainat 
için, sulha karşı her hangi bir ci 

hetten gelecek olan tahripkar isti 
talara karşı met ı n bir beden olacak 

tır. Bu tahripkar kuvvetlere karşı 

l)u ihtar dört Balkan devleti mesul 
nazırlarının değil, bizzat dört Bal
kan milletinin ihtaııdır . " 

Serum ve 
aşı fiatları 

Fiatlar çok değişti 

Serum ve aşıların çeşidleri iÜn 
den güne çoğaldığı gibi gerek üni· 
teleri ve gerek fiatla ı bugünkü fen· 
ni esaslara ve r a y i c e göre 
değişmiştir, Bu esaslar göz önün

de bulundurularak bir çok hastalık · 
ların aşı ve seromlarının fıatları ye· 
yeniden tesbit edilmiştir. B ıı d a 
kolera, veba, dizanteri, tifo, menen· 

gokok aşıları ile kızıl toksini ve 
difteri anatoksininin 1 cc. ampuller
de bir tanesi 5 kuruş, 1 O cc. şişe· 

lerdt' ~O. 100 cc. şişelerde 100 ku
ruştur. Difteri serumu bir ampul 
1000 ünite 10 kuruş 3000 ünite 

25, 10.000 ünite 100 kuruştur. Te
tanoz serumu 3 bin ün;te 25, on bin 
ünite 100, dizanteıi serumv 15 cc. 
30 kuruştur. 

Menengokok ; pnoromskok, kı 
zıl, norm3l şarbon ve kangren se· 
fromlaıı 15 cc, bir ampulde 30 ku 
ruştur. 

Frengi aza, saks, ınaynike, kahn ı 
antijenin Lir gramı 5 kuruş. frengi 
kebe! antineji için 20 kmuıtur. 

Aglutinan serumla hemolitik se 
rumun l cc. lik aııı~,ulluinde tanes i 

10, 10 luk şişelerde 50 kuruş, Gi n· 
za boyasının yüzer gramlık şişeler
de kilosü 10 lira olarak ktesbit e
dilınişti r . 

programı 

Yeni ilk okul programının tatbik 
edilmege başlandı~ •ıın ikinci yılı,lır. I 
Bu ·rıü,ıasel)etl şim:liye kadar prog 

1 

ram'n verdiği nelıcder gerek kül- 1 

tüı direktöılükl~rince, gerekse ilk j 
oku 1 maaşları tarafın len t eslıit edi 
len·k L;,k~nlığa bildırılt-cetir. 

Bu hu,u>t~ kültür l akaıılığı ala 

kadarlar arasıııdd bir dn'.:: t aç ı.ış 
tı r, 

Orta oku !arda koope
ratif meselesi 

Maarif vekaleti Üı ta okul ta le· 
beleıi için okullarda kurulacak ko· 
opera lifler hakkında· yeni bazı ka 
rarlar vermiştir. Bu kararlarda ko· 
operatifın ne şekilde çalışacağı ve 
id•re edileceği hakkında bir talimat 
name vücude getirilmiştir. Bundan 
başka ilk okullarda kooperatif teş 
kilatıda vücuda getirilecektir. Bu 
günkü kooperatifierin bir çoğu ni · 
zanınaıne ahkamına göre teşekkül et
miş değildir. Bütün okullarda bun· 
!arın vaziyetleri düzeltilecektir. 

Mekteplerin teftişi 
Vilayet sıhhat müdürü, dün 

ulus okullarındaki sıhhi vaziyeti 
koııtrol etmiştir. J 

•• 
Oğretmen okulu 1 

maçı bugün 1 

Bu .güıı öğleden sonra saat 13 
de, şehrimiz öğretmen okulu ilr, 
Tarsus kolleji futbol takımları ar'\· 
sında bir maç yapılacaktır. 

Bisiklet koşusu J 

Bu sabah şehrimiz spor kulüp·, 
leri bi~ikletcileri arasında, a$falttan 1 

başlayarak Kurttepeye kadar süre. 
cek 20 kilo:ne\re lik l..ir bisiklet 
koşusu yapılacaktır. 

An1balajlık keresteler 

Devld Demiryolları İdaresi, 
memlekc t dahili istihsel, istihlah ve 
bilumum ihraç ınadlerinin ambalaj 
larında kullanılan sandıklık ve mun j 
tazaın boylar.ela kesilmiş kerestele
rin en fazla t enzilatlı tarihe ile nak
line karar vermiştir. Bu tenzilat bu 
sabahtan itibaren Dev!et Demiryo:· 
!arının büyün şebekesinde başlamış 
bulunMaktadır. 

Dev let Dem i ryolları şimdiye ka
dar bu şekılde tenüilatlı t~rifeyi yal 
nız yu.nnıta, ıııeyva ve sefızelere 1 
ait sandıklık kerestelere tatbik et· f 
mek iJi. 

Dor ve tdehhiifle d.:vam eder: 
V Jktile, ~ ızlarımızı müzaye 

deye bile ç.ıkarır, en çok para ve. 
rene devrederdik. O, bize daınad 
oludu. h ıtta bir pkları-nıı; kızla 
rını evlendirirken aldıklorı paraları, 
öınürlerin'n sonuna kadar s"klar
saklarlardı! 

Sizin kim olduğunuzu anlama· 
clık, yana yakıla söylenen Lu ihti
yardan sonra, orta yaşlı Lir çinge 
ne, çadırın bir taraf,nda zincirlerle 
bağlı duran maymunu çözüyor ve 
zencird~ıı çekerek, elindeki (def) e 
yavaşc;ı bir kere vıırdukterı sonra, 
çadırların arasından sıyrılıp uz.1kla
şıyor. 

Birnz daha ileride kurulıııuş l..ir 
çadırın önünde, göılerinin f .ıri kal 

Muvaffak olanlara vesika verilecek 

.• 
Kıı akit köyünde ilk toklantı 

Şehrimizde kurulan ve git gide 
faaliyetini a•tırmaya başlayan [A

dana atıcılık ve avcılık spor kulübü] 
yalnız eğlence maksadile teessüs et· 
nıiş fantazi mahiyette bir kulüp 

değildir. Gençlere :ılıcılığın teörü 
ve pratik şekillerini öğreterek yur
dun müdafaası bakımından da fay
dalı olmaya çalışan bir kulüptur. 

(Sürek avı) tertilıinden maksat ta 
ziraata muzır hayvanlarla mücadele 
etmek gibi hayırlı bir çalışma sis
temi ile devletin bu husust.ki faali· 

Mıntıkamızda 
tütün ziraatı 

Tütün ziraatına aid mıntakalar] 
yeniden tesbit edilmiştir. Aldığımız 

malumata göre, Seyhan vilayetin 
de, Adana, Karaısalı, Kozan, Dört 
yol, bahçe (bir köy müstesna) lçel 
dede Mut, Gülnar, Anuamr, Silif 
ke. 

Balgenin bu yerlerrlen başka 
tütün mıntıkalarında tütun ekilmesi 
serbest olacaktır. 

Dairelerde devam saati 

Vılayet, memurların işe devam 
saatlerini Nıs:ın başından itibaıen 

degiştirecektir. 

12 Mart 938 

Gcik yiizıi k.ıpalı. H .• va rüıgarlı. 
En çok sıcak gölge<le 15 s~ntigrad 
derece. Eıı az sıcak 4 dnec ·. 

maıııış. cılız L'.rı, ,cuk, bir çuval 
parças:nın üst iind~ uzanmış yatıy<ır. 

Belli ki çoçuk hasta; fctkat, çinge 
nelerin, doktor ve ilaçla münasebet. 
leı i yok!., 

ihtiyar bir kadın, yavaşça ya
nınıza sokuluyor ve: 

f alnıza lı.kayıııı bayım! 
D;yorl 
Dün)'aya keldiklerindeııLeri; el 

avuçla uğraşan bu göçebelerin ta
biatleri asla!değişınez .. 

Çıngeeelerin, ilk 'ataııı Hindis 
tandır, diyorlar. Haluuki, bütü mal 
mülklerini sakar bir ata yükliyerek, 
dünyanın bir uc1Jndan diğer bir u· 
cuna kadar uzanan, bugüıı Asyayı 
yarın Avrupanın bir ülkesini, öbür 
gün de Afrika ve Amerıkayı zıya-

yetlerine yardımcı olmaktan iba· 
rettir. 

Askeri komutanlık, gençlere a 
tış öğretmek için lazımgelen şekilde 
yardımlara hazır bulunduğunu ve 
kurslara iştirak edecek ol•nlara da 
muvaffakiyetleri halinde (Atıcılık 
ve•ikası) verileceğini kulübe bildiı 

miştir. Mektebin kuruluşu bakımın 

dan di silah tutabilen her yurdda
şın iyi bir atıcı olmaya çalışması en 
kudsal bir ödevdir. 

Gençleriıniziıt bu hayırlı fırsatı 

kaçırmıyacaklarını ümid edeı iz. · 

MAHKEMELERDE -- ---- ... _ 
İki aya mahkum 

Ahmet oğlu Mustafa adında bi 
~isi Sofu bahçe mahallesinde Ziyanın 
dükkanından çaldığı kasket yüzün 
den Adliyeye teslim edilmiştir Ya
pılan duruşması sonunda iki aya 
mahkum edilmiştir. 

Azgın bir adam 
Bey köyünden Hüseyin adında 

lıirisi , ayni köyden bir erkek ço· 
cuğu.ıa sataştığından yakalanmış 

ve derhal Adliyeye teslim edilflliş
tir . 

Genç takımlar 
arasında maç 
Şdıriıniz ld manyurdu genç ı.-. 

kımı ile Seyhan genç takımı ara 
sında bugün öğleden sonra şehir 

stadında, aal 15 de birhtbol maçı 
yapılacaktır. 

Yerli Antrenör kursu 
Ankaı ada açılmış olan yerli 

Antrenör kursuna, şehrimiz sporcu 
!arından Cend Diblen iştirak etmek 
üzere bugün Ankaraya lıarehet 

etmiştir. 

---
1et eden Luıins~nların, 

çin vatan s~yılııııy~cak 

de bir köşe yoktuı ! . 

·"' kendıleri 1
• 1 

yer yiizürı-

Bir çingene çagırında, eşya na 

ıııına bul.ıbileceğiniz bir şey yoktur. 

Lakin kendilerine sararsanız, hiç

bir ş~ye ihtiyaçları olmadığını fahr 
ile söylerler. 

Çingenelerde aşk, ekseriyı 

kanla neticelenir.. Bir çingene kızı, 

kendisi için can veren ııenci aptal 

lıkla itham ederi. 

Dünyada, kavga ile barı~ın ve 

hüzünle neş'enin arkadaşlık ettikle. 
ri yer, çingene çadırlaııdır .. 

Bir çingene 1 arıwıın, ansızın 

ayyuka çıkan feryadı, diğer bir ça · 

dırdan yükselen bir zurnaııin sesile 

karışır .. fştc, çingene denilen unsu 
run bir portresi ... 

G~ırlY!şıer: 

Istırap ve vazife 
fLR aygısız, ınüster:lı kafa ıle 
~ iş görmek insanlar için bı-

kılmayan şeydir; fakat, za. 
man oluı ki, mustarip bir insan, yap. 
tığını yapacağını bilmediği ıcibi, o 
anında _cısının tesirile vazıfe his \'C 

mesuliyetini duymamış ve görmemiş 
olabilir. Evvelki gece, halkevi genç
liğini hem mütehassis, h m mustarip 
edı n bir hadise yardı: 

Son gece. uçurum piyesi cynanır
ken, sahnede \azifedar bulunan bir 
gencin unnesi ölmüştü. i3ülün sahne 
dekd ı o <lakikad" oynndıklaıı mev· 
nıcın ·ç n la. değ'ild.lcr; hepsinin f kıi 
s hnc uışırıdaki acı h <kıkalte idi. 
Çl;,,klı arkat.J"'şları Ali Şerı'in annesi 
iılmüş ııl 

o akşam , salon 1 dolduran h;ılk, 

sahnede zaman ZctmJn güldüriicii f.Jir 
ıol oynayan gencin gözlerine iyice 
dıkkat etmiş olsa idi, onlarda, lıii

yük bir ıztırabın ifadcsinı okurdu. 
O akşam o genç, halkevin·n, 

kıymetli _misafirlerinin neş'esini boz
ınamak için.- ar~.ada zaman zaman 
akıttığı göz yaşlarını, sahnede tut
muş ve temsili sekteye uğratmamak 
için, büyük acısını mazeret göster
miyerek içinde boğmuştu. 

Bu, gençlil<ten beklenen vazife
severliğin bütün manasile örneğidir. 

Gençlik, yalnız sağlam göğüs, 

sağlam · kafa, sağlam kollu gür
büz bir vücud demek deıtildir: ifa· 
şını, vazif<:, irade muhakeme ve 
enerji mefhumlarının muhassalasından 
doıtan müsbet kuvvet le doldurmuş 

olan "genç., dir. 
işte. ıstırap karşısında v.ozife, 

ancak bu ölçüdeki gencin başarabi

leceıti şeydir. 

TANBÜNER 

Ölüm 
Şehrimiz halkevi temsil komitesi 

nin çalışkan gençlerinden Ali Şenin 
annesi Bayan Dursun evelki gece 
ölmüştür. 

Halkevi g< ııçlerinin iştirakile ce 
nau cl<iıı b\Jırılmıştır. 

Ô~iiye Tanrının rahmetini diler, 
efradı ailesinin kederlerine iştirak 
ederiz. 

1 Radyo programı ~ı 
!----•Bu akşam·---• 

Senfoniler 

9,15 Berlin kısa dalgası: Betho 
venin eserlerinden senfonik konser, 
( 1 1, 15 devamı.) 14,45 Roma kısa 
dalgası: Senfonik konser. 

Oda musikisi 

17 ,05 Varşova: Oda musikisi 
( Şuberl Bethoven ) , 18,25 Roma 
kısa dalgası: Oda musikisi konseri, 
23 30 Stokhulm: Kuaılet (Bıahms)· 

' 
Resltaller 

17,05 Peşte: Pıyano r~sitali, 18 
Belgrnd: Sırp ş3rkıları, 18,30 Ro 
nıa, Bari: Şarkı resitali, 18,45 P•ş· 
te: Macar şarkıları (Çig n orkestra 
sı refakatile), 18,45 Belgrad: Halk 
şarkıları, 20,10 Viyana : Kemrn 
resifalı (p;yano re;italı), 20,35 Var· 
şova Virtuoz: Meşhur şarkılordan 
plaklar. 20,25 Viyana: Brnhms'ıin 
eserlerinden orkestra refakatile pi 
yano k'>ns•ri, 23 Varşova: Betlıove · 
nin eserlerinden piyano resitali. 

Dans musikisi 

19, 15 Bükreş, 21,30 Bükreş, 
23,35 Viyana. 

Muhtelif 

19 06 Roma kısa dalgası: Arap· 
ça lıabcrlcr ve musiki, 20,36 Bari: 
İtalyan ve Türk musikisi, 21, 15 B~
ri: Rumca haberler ve kor.ser. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 



Hikaye 

SERGiDE 
Tam 6 ay omuz omuza birlikte 

yaşamıştılar, Kadın, sıcak kızartıl

mış sucuk ve fkşi şarap satıyordu 

Sktkte kızartılmış patates kızaı tme ı 
sı ve serinlik veren biıa !... 

Tam altı ay, dünya sergisinin 
yiy,•cek, içecek s1tılan paviyonunda 
ay~ i t ·· pa'ı ar:C35111Ü lı - nııılardı. 

~ 

l·Lr s.ı'"ıı~ dükka ı ke,,.,,'derini ' 
kaldı ·ırken birbirlerini gör• üşler ve 

a1c1k gec·· yarı ı sa.t 12 yi 'urun 
ca, lııribirkıiııden ayrılınışladr. . j 

Tam lıı ay, kiremit kaplı ayrır 
dam günı· ş ışığ nı oıılsrdan uzak 
tut rıuş ve yağmurun içeriye yağma 
sın1 siper olmu,tu; öyle ki, pata
tes kızartrl-.n tavada zeytinyağına 
Irk damla su katılmamış ve tek 
Yağmur damlası, üzerindeki ı,,kara 

da sucukların cızırdadıgı ateşi sön. 
dürmeyi deneyememişti. 

Bu 6 ay içind~ biribirierine ki~ 
beslemişlerdi .. 

Etraflarında baraka la ı ın yapıl 
sına, yolların taşlarla döşenmesine 
Yeşil tarhlar arasın3a küçük ilan 
kulelerinin boy atmasına, ilk ziyaret 
ciler:n orada tereddütle dolaşmasına 
Ve daha so ır~ları d' kllabllığin 
saldırmasına şıhittiler. 

- Fevkalade sıcak sucuklar! 
- Enfes patates kızartması! 
H !r hıngi bir kafile yaklaştı 

mı, rekabetle bagrışıyorlardı. Ve zi 
~aretçilerden bazıları, zaman zaman 
1ki taraftan biribirine doğru yürü 
Yorlardi; ya sola ya sağa doğru .. 
l'ıcıret rakibinin malları tercih edil 
dığini gören taraf ker defasından 
hangisine, kıskançlık, zehirli tırnak 
1 arını o tarafın yüreğine batırıyordu. 

Biribirlerini, gizli kapaklı itham 
ediyorlardı. Patates kızartan erkek 
b:Yız kulahlı, kızın gözün3e bir 
dık~ndi. Buın brşı kızın gülpen-

e csvabi ve ipek çorapları da, 
bunları yaı<ısık almaz sayan komsu 
Uıu1 gözüne batıyordu. 

ikisi de bir noktayı hoşnutsuz 
lukıa tes\.ıitte güçlük çekmiyorlardı; 
kadınlar, çalçene erkpk, satıcınıh 
anına sol<Uluyorlar ve delikdnlılar 

~. bilakis satıcı kızın Jil dökmt 
1ne temayül göslt:riyorlaı dı. Haddi 
atında bu vaziyetlerde taakap e 
en gizli safhalar yoktu; gerek er 
.ek, gerek, dişi müşteriler, geldikle 
gil:ıi giJiyorlardı. 

Bunnnla beraber. e-snaflık reka 
eti, satıcılarr bu naktadan başka 
Yler d~ tevehhüm ettiriyerdu. 

Tas·lik edilmek lazım gelir ki, 
likanlı, esmer, geniş h ıtlı çehresi 
iÜaeldi; kız da mütenasip en 

arrıı., sarışın bir güzel olarak şe 
ileniyordu. Fakat kıza göre deli
anlıy;ı göre de kız, bir hoppa! 

Ancak günlerce yanyana duruş 
sirile arada bir konuşuyorlardı; 
nuş·~ ıktan içtinap mümkün de· 

l<ii 6 ay zarfında taati edilen söz 
, hep aynı sözler o'mJhla kalmaz 
Ve ister istemez, samimileşti bir 

Va içerisinde nefes alıyorlardı. Son 
Yemeği de ayni zamanda yemek 

tunda kaldıklarından, t~zkahin 

a kısmına konulan biricik masa 
nındaki iki iskemleye oturup kar 
'.klı yiyorlardı?! Ve bir porsiyon 
ırtilmış sucukla bir porsiyon pa 

les kızartmasını, değiş diyorlardı; 
Yle deJ!'iş toku~la yemek yemek 
, h r gün için itiyat h .. k ·· · . u mune gır 
~tı ... Sonra her İci ticaketin :le 
netice vermeis, oların menfaat· 

İııi git gide birleştirmrğc yol açı 
rdu. Ababa sucukla pata tisi 

l~~K~~o-o:_~_·_~_n_e~-v_-_e~ı~-ı 
0 günün bilançosunu göıden geçir
mek zoıundaydılarl 

Yavaş yavaş bir zaman geldi ki, 
kız, soğuktan kızarmış ellerini üstü 
açık ateşte ısıttı , delıkanlı da soba 
nın önünde durarak üşiiyen ayakla 
rı•ıı yere vurdu; o zaman, sMaran 
yaprakların sert esen r~_zg~rla u~u 
rul rak .ucuk vo ekmek ustune duş
tükleri, içi zeytinyağı dolu ta .'aya 
Jöküldükle'i mevsimli .. y,, derken 
dünya sergisinin kapılarını kapadığı 
zaman gelip çattı. 

Kızla delikanlı, biribirlerinden 
ayrılırken, kendilerini tam 6 ay biri
birlerine oağlıyan birleşik çalışma. 
dan kurtulduklarına memnundula~. 
Gerçi mahzunlaşmışlar, lakin kcndı
lerini saran bu hali, ortalığın apan . 
sızın sakinleşmesi, geçilerin boşal 
ması havuzlardan fıskiyelerin yük
selm~mesi ve fener direklerinin ışık
sızlanması tesirine atfederek. bu SU· 

retle izah tttiler. 
Mahıunlukları devam edince de, 

d ·-" sergisinin çerçevesi içerisin u .. ya 1 k 
d•yken uzaklaştıkları hakiki vu ı . 
!arına tekrar dönüşün zorluğunu 
hesaba kattılar, ~-u tefri doğru bul 

dular. 
Ç'Jk geçmeden, bu _t~fsirin de 

yekr derecede tatmin edıcı olm~~ı
ğını ta içlerinde hissettiler. Lakın 

-Gerisi dördüncü sahifede -

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
Büyük Rus Rejisörü ( ALEKSAN. 
DER VOLKOE ) ıu önemli bir 
suretle yarattığı ve Avrupanın iki 

meşhur sinema yıldızı 

WERA ENGELS HANS 
SCHLETTOW 

tarafından harikalı bir tarzda ya
ratılan ve Don . Kazakları tarafın
dan söylenen en güzel şarkılarla 

süslü ve çok açıklı bir mevzu 
taşıyan Aşk 

HEYECAN MACERA ŞAHESER 

(V olga V olga) 
Harikulade filmi takdim ediyor 
Bütün sinema meraklılarına tavsiye 
ediyoruz.bu filmi görünüz, iki saat 

heyecan ve zevk içerisinde: 
kalacaksınız 

Pek yakında : 
MARLENE 

CHARLES 
DIETRICH 
BOYER 

Tamıımen renkli 

( Allahın Bahçeleri) 
Büyük filmde 

9030 

r~~~~~~--, 

Felsefe Öğretmeni Hııtııyh Faik 
Türkmen tıırafından yazılan 

mufassal 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya citdleri .çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesıne. gel-
. t" Bay Fak Türkmen vaktıyle mış ır. r 

Adana lisesinde yetişmiş .. kı~met. ı 
gençlerimizdendir. İstanbul Unıversı
tesi diş tababeti, edebiyat .. felsefe. şu: 
belerinden mezun Paris Universıtesı 

felsefe yüksek tahsil devresinde.n dip
lomatıdır. 640 sahife tutan eserı Ha· 
laya ait yiize yakın resmi ve Hata
vın }eni hudutlarını gösteren bir d•· 
var h&ı itasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malümat yiiksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
A !evi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uıun ve şayıını dikkat bir fasıl vardır. 
Her cildi 125 kuru,a satılan bu 
kıymetli eseri bütün karikıimize ha
raretle tavsiye ederiz , 

r araya getirerek, her birinin satış 
tından 20 santim tenzi13tla her 
>İni bir arada satışa çıkarmak iki 
ltn hangisinin önce hatırına gel 
llii Bunu kestiremiyorlaadı. Bu 
!eştirme, fe,kalade mu ;affakiyetli 
1
te v~rdi. Aıtık her akşam, baş· 
la içlerinde itimatsızlık besliyerek' -------------.....: 

• 

Sahife : 3 

Londra, 2 - Yorkşir Post 
zetesinin yazdığına göre, eski h 
ciye nazııı Eden Londradan ha 
ket ederek Fransanın Kap F' 
havalisindeki hemşiresi Grafya 
roik'in yanında on beşgün kalac 

.ı 1 Eski b~şvekil Baldvin de B 

Şuşnl.ng p •• tevk-ıf edı· dı·"'-=l.:4..•, t·:yo'dadır. lki eski lngili~de:-let.a. 
mının kaı şılaşıp, son sıyası hadı 
!erden sonra takip olunacak v 

. -· · • ıw::>...,,,_~ ~·· müzakere edecek !eri ıaıınediliyor 

Hitler Viyana ya 'geldi -·~~evzuunun g~~e·l;i;i~e -
hayran kalac ğınız, SP yrine doyamıyacağınız 

bir ş~hrser 

Vıyana 13 (S.•lıaha gerşı) - Tayyare ile firar dm• ki .teyf'n Şuşnig 
Nazi tayyereler tarafından takip ve tevkıf euilıniştir· 

Vıyana 13 (Sabaha karşı) - Bay Hitler yı;nın,la Alman Daş Ku ııan 
danlık dairesi ştfi ile buraya gelmiştir, neşrettiği lıe.yanname.le Alman 
ve Avusturya mılldleri arasın.:hki ırkı ve hırsı v" •i, a i ınu.ıaselıetleri 
iz ın ederek Avu;turya milletinin t ılebi Üzerin• Alının ordusurıu'ı Avus 
tur ya m'ılldınin bir plebist ile kendi mukadderatı ıı tayiır eJeceğini ilan 
etmiştir. 

Almanyanın bu seretle Avustuıyaya el koymasının beynelmilel <ıkisle 

rine gelince İngiltere v~ Fransa :,u hareketi prote;to etnıişsede Almanya 
bu protestoları redd('tmiştir. ltalya mahafıli hiç bır har• kette bulunma. 
mıştır . 

Ceyhanda 
Bir zevk dakika

sının sonu 

Bir genç kız gayrı meşru 
çocuğunu ne yaptı ? 

Ceyhan: 12 [Hususi ] - Cey 
hanın Mercimek köyünden 14 yaş
larında Ahm !d kızı Hatic~ bundan 
önce başkaları ile gayrı meşru su 
rette münasebette bulunmuş ve ha
mile kalmıştır . 

Hatice hamile kaldıktan sonra 
yavaş yavaş karnındaki çocuğun 

büyümekte ol•luğunu görerek, işle

diği suçun m 'Y Jana çıkacağıııı an 
lamış ve bu çocu~u düşürme sure 
tile itlaf etme çarel~rini düşünmüş 
tür . H ıtice bu hususta bir çok 
kiınselerc başvurmuş ve neticede 
çocuğu düşürmeğe nıuvJffak olmuş 

tur . 
Hatice çocuğu konyak içmek 

su retile düşürdüğünü ve kimse gör 
meden Ceyhan nehrine atarak öl
dürdüğünü zabıtaya verdiği ifade 
sinde söylemiştir · 

Zabıta, bu hadisenin tahkikatını 
derinleştirmektedir 

Hatice doktora muayene etti· 
rilmiş ve çocuk düşürdüğü doktor 
raporile sabit olmu$tur. 

Kızılay konseri 
Ceyhan : 12 [ Hususi J Ceyhan 

H~lkevi müıik kolu gençleri tara
fından bu g~ce Halkevi s.ılonunda 
Kızılay Kurumu çıkarına bir konsPr 
verilmiştir. Gençler muvaffak ol
muşlar, alkışlanmışlardır. 

Karı kocayı döğen 
azgınlar 

Ceyhanın Yeşil Höıiik köyü 
eski muhtarı Gaffar ve karısının tar 
lada çalıştrklaıı bir sırada beş kişi · 

nin hücuma uğrayarak döğüldükle
rini uildirmiştim. Zabıta suçlulaı ı 
yakalamış, haklarında yapılan tah
kibt evrakile birlikte adliyeye tcs 
lim etmiştir, 

Suçlular, adliyece ilk ıfadeleri 
alındıktan sonra tevkif edilmişler

dir . 

Bir dünya rekoru 
Amcrikada Nevyorkta yapılan 

atletizm musrbakaları esnasında A· 
merikalı koşucu Glerı Guningham J 

yeni bir dünya rekoru tesis etmiş 

tir. 
Guningham, bir millik mesafeyi 

4 dakika 4,4 saniyede koşmuştur. 
Bunrlan evvelki rekoı u yine Ame
rikalı Vuderson. 4 dakika 6,4 sani
ye alarak tesis etmişti, 

Amerikada 
Y enl-bii iktisadi 

buhran mı ? 

Asri Sinemada 
Bu akşam 8,30 suvareden itibaren 

Cinsi cazib~si ve güzelliğiyle müştehir 

( Doleres Delriyo ) 
Ve vücut güzelliği ve tenasübiyle ün alan er~ek yıldı.z • 

(Joe Mak Gre) nin en kudretlı temsıllerı 

Amerikada y<'nj bir ikı isadi buh 
ranın başlangıç alametleri sezilmek 
tedir. 937 Sonbaharındaki konjönk 
tör gerilemesindenberi iflaslar haylı! 
artmıştır. Mesela 937 senesi eylul 1 
ayıeda 564 müessesenin ifla!ile en 1 Cennet Perisi 
düşuk sevi, esise varmış olan iflas :-.- ----------------·--~--------ı 
vakaları bu ayıları sonra birdenbire Türkçe sözlü muazzam film 

arum ığa başlamış. ilk ttşrinde 768 Cennet Peıisi, lıakıkaten Cennet diye tahayyiil edilen tabiatın bütün gü 
son eş rinde 786, likkanunda da zelliklerini cami (HAVA YAN) adalarında filme alınmış bir aşk destanıd 
932 ye kadar yükselmiştir. Cennet Perisi, bir aşk nağm 'Sİ -Aşkı sevenll!rİn mutlak g~'.meleri elze 

Son gelen istatistikler ise, iflas bir şaheserdir . GELiNiZ . . • GÔRÜNUZ 

vapalarının 937 Sankaııu ayında AYRICA : Dünya havadisleri - Mıki Mavz 
1320 ye çıktığını bildirmektedir. Bugün gündüz 2,30 da matine 

Damping mi? iki büyük şaheser birden 
Dahili könjoktürün gerılmesi ü- _ ı _ 

zerine Birleşık Amerika sanayii dış [ Cennet Perisi ] 
ülkelere yaptığı satışları artırmak 

m1ksadile yavaş yavaş dampinge 1 1 -
baş vurınağa başlamıştır. Kanioktu· ( La Bohem ) 
rün ne va• ki tekrar' yüksclece"ini d f ı k · ·ıec kıı· 11 

Bu film görmiyenlerin de görebilmeleri için son e a o a~a · ç_evın e kestirmek kabil .. ım1dığından fab 1 f ı f 1 t 

1 Kişe her vakit açıktır. Localarınızı fit en le e on a ıs eyınız rl.kalar, kalkınm zamanını, daha O 9031 
Telefon : 25 doğrusy arzın ve dolayısiyle fiatle· ;_ _____ ..;.::::::::::::::-_________________ ., 

ki ---rın yükselisini beklenı~yip sto a • } 
rını. harice satmak suretile elden yeni çıkan kanun ve nızam ar 
çıkar oağa çalışmaktadırlar. 

Kayseride ıOO taylık 
bir depo yapıldı 

Kayseri, (Hususi)- Damızlık at 
yetiştirmek için iduei hususiyenin 
inzim1.nı ın•11y<!n'til~ atlarının cins 
!erile meşhur olan Uzunyayla mınta 

kasınd3 Pınarpaşı kazası meıkezinde 

yüz tylık bir depo inp e:lılmiştir. 

Bş deponun idare ve teşkilat mas 
rafını ziraan vekaleti deruhte etmiş 
tir. 

Kayseride belediye tarafından 

yaktırılması mukarrer bulunan şehi1 
lokanta ve gazinosu rksıltmeye çı · 
karılmış olup bir haft• sonra ihale· 
si mukerrerdir. Bu suretle Kayseri 
nin en büyük bir ihtiyacı da temin 
edilmiş olacaktır, -------
Alsaray sınema sın da 

Bu akşam 8 de 
Görmeyenlerin ve tekrar görmek 

istiyenleriıı istrği üzerine 

Bay Çetin denizaltı 
hakimi 

2 - 3 1 •• •• uncu -

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kaıarııııınc No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Macide 208 - Zor kullanmasını icah eıtıren müzekkkere ahkamı her 
hangi bir sebehle infaz olunnı ıdığı takdirJe jandarmalar bunun sebeb
lerini gösterir zabıt v~rakasile keyfiyeti mercilerin: bildirirler ve arama
larına devam ederler. 

k d · · h · · 1 "tt-kl · zabıt varakasile Mahkemen'n aza aıre>ı arıcı yer ere gı ı nı 

le tesbit edılen ki nseler lnkkın la ki ıniizekkereler zabıt varakasına ilişti
rilerek müzekkereyi veren makama ıade olunur. 

Madde 209 - H3klarıoJa ihzar veya tevkif müzekkeresi çıkan Maz· 
nun şahısların saklandıkları mesken ve mücknıilatı arama eıııri olmadan 
girilip aranılamaz. 

Şu kadar ki bunlar için arama emri almak Lu nıüzekkeıelerin infazı 
nı geciktirecek veya maznunun kaçmasını mucil:ı olacak İse Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun (97) nci maddesine göre khırinde mazarrat 
olan bu hallerde jandarmalar doğrudan doğruya ınaznun şahısların sak. 
!andıkları mahallere girer, arar, elindeki müzekkere hükmünü irfaz ve key• 
fiyeti bir zabıt varakasile te:;l.ıit eder. 

Madde 210 - Kara, deniz ve hava nakliye vasıtaları memurların 
dan vazifeleri seyrüseferle alakalı olanların yakalanmalarına mecburiyet 

l d hasıl olurs.ı seyrüseferlerın dev,'m ve emniyelınc halel vermemek l'rogr~mların hepsi ıir en " 
için evvel emirde bunları muhafaza altına almakla iktifa edilerek yerleri· 

M atin ala r : ne digerlcrini getirmek için d~rhaı mezkur va~ııaıarının me• kezıt~ine 
Cumartesi 2,30 da Bay Ç·tinin keyfiyet haber veıılir v.: yerlerine a J3 n g :liıı;; ııı:jzd kere ahkamı 

tamamı infaz edilir. 
Pazar 1,30 da Bay Çetinin ta Madde 211 - Bilumum adli ıııiizekkcrrlerin kayJi ic;in kaza jaıı-

manıı ve La J darına komutanlıklarında ve bilfıil jandarma hizmeti gôrrn kaıakollarda 
bohem 1 birer defter tutulup müzekkereler üzerin• cere' an edrn muameleler bura-

:..-------90_2_6 ___ .;1 ya yazılır. 
Var) 8303 (Sonu 
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Milyonlar sahibi 
bahtiyar bir köpek 

Sergide 
Üçüncü sahifeden artsn -

Nevyork: 12 - Şikago mahke 
mesi çok garip bir dava rüiyet et· 
m!ştir. Davacılar, zengin bir kadı 
nın mirasçıları, dava edilen de bir 
köpektir. Kadın ölürken bu köpeğ~ 
senede altmış bin frank irat geti· 
ren mühi n bir servet bırakmıştır . 1 

Fakat davacılar böyle bir vasiyet- 1 

namenin muteber olamıyacağını iddia 
' 

biribirlerine hakikati itiraf etmek 
istemiyorlar, duygularının kuvvetin· 
den korkuyorlardı. 

Bazan sevgiyi mahveden birlikte 
yaşayış, bu sefer sevgiyi vücuda 
getirmişti. Her halde sürekli olacak 
sevgiyi ... tatbik edilebilecek en teh: 
likeli imtihandan muvaffakiyetle çık· 

mı~ olan sevgiyi ... etmişlerdir. 1 Bunun üzerine mahkeme 
şahitleri dinlemiş ve şöyle bir karar 
vermiştir : 

Dinlenen şahitlere göre, ölen 
kadının hayatta yegane ve en kıy
metli dostu bir köpektir. Binaena
leyh vasiyet muteberdir ve servet 
köpeğe aittir. 

kız bir 
• • 

Berber 
casus ımış 

Fakat diğeri kendisini 
kurtardı 

Londradan Par is gazetelerine 
haber veriliyor: 

Is koç yada berberlikle iştigal e· 
den benç kız, casusluk suçundan 
teAkif edilmiştir. Diğer bir kız da 
ayni ittiham altında kalmıştır. Ha
dise şöıle vukubuluyor: 

Şehirde bir yandan, tevkif edi
len güzel ve kumral berber Mis 
Lordanın dükkanı önünde kalab3lık 
toplanırken , diğer yandan intelijans 
servise aid bir miralay madmazel 
Margo Vobrokun evine gidiyor. 

Miralayın maiyetindeki zabitler 

sokakta bekli} orlar, kendisi bir 
müddettenberi lskoçyada oturan 
madmazel Margo Vodrokun kapı 
sını çalıyor ve: 

- Evinizde araştırma yapma 
ğa memıır edildim, diyor. 

Madmazd korkarak: 
- Beni ne ile ittiham ediyor, 

di ye soruyor. 
- Casu s1ukla! 
Ve genç kızın tirnlaıına rağ

men, ytlışen polisltr evi altüst e· 
derceı;ine arıyorlar. 

f <kat b~tün arnştıımalaı neti 
cesiz kalıyor ve miralay, maiyctile 
beraber, ınadınazeld en özür dileye· 
rek çekilip gitmek mecburiyetinde 
kalıyor. 

Esasen, lntelijens servis, bir 
müddettenberi lngiliz deniz planla
rını çalmak istiyen bir casus peşin 
dedir. 

Bu kızı, bu şebekeye dahil zan· 
netmiştir: 

"Ben lskoçyaya Aryenli olduğu 
mu ispat etmek için doğum ilamı 
çıkarmağa geldim. 

Kızılay Balosu 

2 Nisan 938 cumat tesi 
günü Halkevi salonu nda 

:verilecektir . 

Arzuların ve tahassürlerin rüya 
lar, halinde kımıldanıp inkişaf ettiği 
bir gecenin peşi sıra gelen bir sa· 
bah, kız, oturduğu aile ile pansiyo· 
nunu değiştirmek hususunda 1 de
ğil, 1000 sebep bulunduğu kanaa 
tini edindi. Fakat nereye taşınma· 

lıydı? Acaba herhanıri bir uygun 
:adresi gözden kaçırnıamış mıydı? 
Hafıza, kalbin ihtiyaç hissettiği şeyi 

1 daima perçinler; kızın hafızası, ona 
hemencecik başka bir küçiik aile 
pansiyonunu hatıılattı. Delikanlı, bir 
kere, orada oturduğunu söylemişti· 
Orası hoşuna gittiğini de söyleyişi· 
ne katmıştı. Neden kız da oraya 

yollanmasıı? 
Kız, oraya doğru yola çıktı, bir 

oda tutup, delikanlının şimdi de o 
rada oturup oturmadığını sordu. Ve 
ayni hünün sabahı başka bir yere 
taşındığını ö~rendi. Yeni adresi? Ah 
evet; yeni adresi kendisine verilebi 
lirdi. Yeni adresi. kızıa demin çıkıp 
geldiği pansiyondu) 

Bu kendisine kafi bir itiraf nıa. • 
hiyetinde göründü. Derhal eski otur 

d uğu yere koştu . 
Ve yarı yolda rastlaştılarl? ... 

1 ~-1-------.. 
I 1 ÇOCUK HASTALI ı LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 
c. 15- 18 

emııı-=ımr.ı ... mı:1111J111 ......... 

Gaip vesikalar 
Gümüşsuyu hastanesinden aldı

ğım raporla Darüşşafaka okul tas 
diknamesini kaybettim . Bu vesaik
lerin hükmü olmadığını bildiririm. 

9035 
Ceyhan P.T.T. memuru 

RIDVAN Y AKINGÔR 

r 
Türksözü 

Gündel ik siyasi gazete 

Abone şarlları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

2 - ilanlar için idareye müra-

Türksözü) 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

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

ıı 

Şehrin birinci sınıf caddelerinden olan : 
Hükumet önünden - Köprübaşı - Divanyolu - Kuruköprü mey

danına kadar, 
Hükumet önünden saat kulesini takiben - Kuruköprü - Tütün fabri

kasına kadar, 
Yeni Otel önünden - Keçeciler caddesini takiben Dörtyol ağzı -

Yeni istasyona kadar , 
Tar.us kapısından Abidinpaşa caddesini takiben Kalekapısıııa ( Köp 

ıü başı ) na kadar . 
Tarsus kapısından-Sebze hali yeliyle Çıfçi fabrikasına kadar ve yine 

Sebzehalinin batısını takiben Mehmet Diblenin evine kadar gidrn cad. 
deler üzerindeki bilumum ev, dükkan ve mağazaların sıva ve badana 
edilmesi ve cephelerinde bulunan demir ve tahta kısımlarının beyaz, gri 
veya bej renkte yağlı boya ile boyanması Belediye Encümenince karar 
altına alınmış ve bu iş için 1-8 - 938 tarihine kadar mühlet verilmiştir . 
Bu müddet içerisinde karar hükmünü yerine getirmiyenlerin cezalaııdııı 

lacakları ilan olunur. 9033 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direk törlüğünden 

1/2 •938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlaıla 
satacağımız sayğı değer müşterileıimize ilan ederiz. 

Genilşik Top 
Santim Metre 

kaput bezlerimizi 

Top 
Fiatı 

Aslanlı bez tip 2 75 36 725 Kr. 

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

" " tip 4 90 36 725 " 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bir balyadrn noksan olan parekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütiin müracaatların doğ· 
ıudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın· 
dandır. 8900 6 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 9-10 

,. ,, 
I 

• TORKiYE i$ BANK..A5 ~ 

379 

9012 

Dış memleketler için Abone 

be Jelı d~gişmez yalnız posla masrafı! 
zammedilir. 

caat edilmelidir. !'----------------------------

Sa tı l ık makineler 

Az kullanılmış bir biçer çeker 
Makkormik markalı patozla, 36 lık 
bir Makkormik satılıktır. isteyenle
rin Nalband hanında kahveci Aliye 
müracaatları . 9008 5 - 10 

Mevsimin en nez ~ h ve en 
neşeli Balosuna hazır
lanınız ! .. 

9011 

Seyhan Defterdarlığın -
d.an: 

Babı Tarsus mahallesinde Abi· 
din paşa caddesinde Ankara oteli 
denilmekle anılan otel ile gazinonun 
bir seıı dık icarı açık artırmağa çı 

karılmı ş tır. Otelin ıı uhammen se· 
nelik bedeli icarı dokuz yüz, gazino 
nun beş yüz liradır . ihalesi 24 -
Mart-938 perşembe günü saat on 
dörtte icra kılınacağından isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çasile mezkur gün ve saatta Def
terdarlıkta toplanan komisyona gel· 
meleri. 9034 · 13-23 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 128 

Satı ş yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karş ı sında 

13 Mart 19l8 

TÜRKSÖZÜ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle;tirmck istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün müce llithane· 

sin~e yaptırınız. Nefis 

j Gazetecilik 1 

I LAN 
• 

T A B 
* 

KIT A P 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE I 
. ~~~-~~~-[ 

bir cild, renkli ve zaıi 
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 nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür~ sözii matbaa
sı "Türksöziindeo. baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder . 

---------------------------1 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

T AH LiL RAPO R U 

• 

Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfoi ~nan N·lO He 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku Kokusuz 

Tadı 

Teamül 
Latif 

: Mutedil 

( el. 33 ) 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 
litrede 0.40 gr. 

Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ., 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.00-lO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli Lellu ha
vuzlara dökülmektedir. O radan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etliği Sıf.hiye Memuıu huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıı lmakta ve ağ ızları Sı h hat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ti aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

tem izdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 162 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşekeı ticarethanesine giderek zarif, saglam, ueu7., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

2 
mukabilinde edi neceğiniz mald ı z 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

1 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en ucu1 

1 
Alaeağıııız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulac~ksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
omuru lakini arttı rm ış ve hem de müstcfid 

olacaksınız. Odun kömürü a rlık aranılmamağa nıalıl..ümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
41 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

l 


