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s SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

z Kurulu, Tarihı \ 

Kanunu•anı -- 192• lt 
J1 A!.>.11.Nf\ : Telefon 315 • GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pıt. 44 

ALMAN KUVVETLERi ÇEKOSLOVAKV AYI 
DA DON: TEHDiT ETTi 

ALMAN TA YY ARELERi ÇEKOSLOVAK TOP - -
RAKLARINA GEÇEREK U~lJ.ŞLAR YAPTI ' • 

Hüit:O®rr V~yc§lnc§lyc§l 

Orta Avrupa heyecan 
ve dehşet içerisinde 
• 

Çekoslovakya Berlini protestoda bu 
lundu; Göring meseleyi tevil ediyor! Avusturyanın Nazi reisicumhu

ru Saya lhkuard 

Avusturyadaki Alman 
kuvvetlerinin yekQnu 

500,000 
Viyana: 14 (Radyo)- Hitler iki 1 

ırecedenberi Avusturyada bulunmakla [ 
dır. Avusturya baş vekili, Linz bele· 
diye dairesinde Hitlere hitaben söyle 1 

dijj"i bır nutukta senjermen muahede· ı 
sinin Avustııryanın, Alınanyaya ılhakını \ 
men eden maddesinin hükümsüz oldu 
ll"unu söylemiş, Hitler e verdiği ce
vapta, Alman vahdetinin yeniden 
tesisinin kendisi için mukadder oldu· ' 
ğunu ve bu madd-eyi bu gün tahkik 
ettirmiş bulunduğunu söylemıştir. 

Almanya, ln,q-iltere ve Fransanın J 

Pro,estolarını, ltalyada, Fransanın A 
vusturyanın isliklalini iade için müş· 1 
terek oir hareket kabul etmesi telifini 1 

red etmişlerdir. Hitler MusoJiniye gon 
derdijj"i mektupta Avusturyadaki icra
atın bir milll müdafaa hareketi telak
ki edilmesini söylemiş ve •size hıssıya . 
lının kuvvetini gösterdim. istikbalde ı 
de bu hususta hiç bir niyetin değ"iş
rııeyeceğ"inden şüphe etmeyiniz» de. 
rııiştir. 

Bay Hltler 

r - ~ 

1 Fransa, ingiltere, Çek- 1 
oşlovakya muzakerede 

ı Fransa kabinesini· dün 
1 gece Blum teşkil etti 
1 HARİCİYE NAZIRLIGINA 

POL BONKUR DGEÇİRİI 
LONDRADA ON 
BAŞVEKALET 

BiNLERCE 
BINASINI 

HALK 
SASDI 

lngiliz kabinesi istifa 
ı etmek üzere bulunuyor 
1 Paris: 15 (Sabaha karşı) - Yeni ı Başvekalet binası etrafı gece ya-

Fransız kabinesi Blumun reislinde 1 rısına kadar on binlerce halkla sarılı 
teşekkül etmiştir. Hariciye nazırı Pol bir halde kaldı. 
Bonkur olmuştur. 

Moskovadakimuhakeme 
SuçltJlardan on dokuzu dün 

edildi idama mahkum 

Üç k'şide 
hapse 

15,20,25 sene olarak 
mahkum oldu 

Moskova : 14 ( Radyo ) - Tass aıansı bildiriyor ; Moskovada 
Troçki taraftarlarının ve sağ cenah mensuplarının muhakemeleri son 
hulmuştur.Munak ınc netıcesındP yi rmi hır maznundan on dokuzu idama 
Pletnef, Rakovski ve Berzenif 25. 20, 15 s 'I PY~ rnahkJnı edilmişlerdi r. 

OUzel lskenderundan bir görUnUf 

Hatayda R. Garonun 
yeni yeni fırıldakları 

Türk mümessillerinden doktor 
Vedi Bilgin tevkif edildi 

HABASET ALDı YÜRÜDÜ 
Antakya 14 : [ Hususi ) - Fransızlar TUrklere karfı olan 

cebir ve •lddetıerlnl son haddine vardırmı•lardır. haksız O· 
ıarak habsedıımek, emval mıısaderesı , ev taharrisi her an ha
karete maruz kalmak, dayak atılmak ve bin bir l•kence yapıl ı 

mak için TUrk olmak kl!ı· 
fldlr. Suçunuzun cürüm tall!ık
kl edllmesl için TUrk olmanız 
lcabeder. Bunların bin bir mi· 
sallerlndan bir kaçı: 

Türk köylerinden biri olup Fran· 
sızlMın bin bir fesat tolrnmu ile iki· 
ye ayırmağ"a çalıştıkları karbeyaz 
köyündeki Türk evleri hükümetin 
Jandarmaları ve hükümeıe mensup 
bir gurup tarafından basılarak, biz
zat bu adamlaıın evlere yerleştirdik-

-Gerisi dördüncü sahifede -

> . < 
Alman - lngiliz 
anlaşması ümit
leri tamamen 
gevşedi mi? 

Almanyaya girecek Avusturya eş
yasına konan tahdidat kaldırılmıştır. 

IC~za hudut karakollarıda kaldırılmış
lır. 

Pars 14 (Radyo)- Avusturyada 
300,000 Alman askeri olduğ"u tahmin 
Cdilmektedir. Viyana civarında da 
25() den fazla Alman bombardman 
layyaresi vardır. Viyanada eski Avu • 
turya baş vekili Dolfus'un heykeli 
Parça parça edılmiştir. 

Anşlus bu ğ"ün Hitler tarafından 

ilan edilmiştir. Bir hafta sonra pilepi-, 
sit yapılacaktır. j 

Bu sabah Alman sefarethanesi ö- 1 
nünde vatanperverler nümayişler yap-! 
mak istemiş, fakat dağıtılmışlardır. 

Bu sırada büyük arbedeler olmuştur. 
bir çok kişi tevkif edilmiş ve yaralan 
mışlır. 

Fransız Başvekili, yanında Hari
ciye nazırı olduğ"u halde Çekoslo
yakya elçisi ile uwn uzadt}a görüş· 

müştür. Fransanın Londra elçisi de 
lngiliz Hariciye müsteşarı ile müza-
kerelerde bulunmuştur. 

Londra: 15 (Radyo) İngıl· 
terede Almanya aleyhinde nümayiş· 

!er yapılmaktadır. Halk Çemberlayn 
kabinesinin istifasını istiyor. 

Cezire ile Şam arasında 
gene ihtilaf çekti 

Berlin: 14 (Radyo) 
- Alman hariciye na 
zırı Ribbentrop dün 
gece buraya geldi . 
Royter ajansı, Alman
yanın Avusturyadaki 
hareketinden sonra 
Alman - İngiliz anlaş
ması ümitlerinin tema 
men uzaklaştığını bil- l 
dirmcktedir. ! 

Viyana: 14 (Radyo)- Alınan lıa· 
reketi üzerine bu günden ıtibaren A. 
vusturyanın Milletler cemiyeti ile ala 
kası kalmamıştır. 
ii .. Vi~an.ye dün gece giren ilk kol 

çuncu Alman gençlik fırkasıdır. 

Sabaha 

Bütün Avusturya kışlaları, tayyare 
meydanları Alman askerleri tarafından 
işgal edilmiştir. 

Reisicumhur Miklfıs dün istifa eıti

ginden Says lngvard reisi cumhurluk 
vazifcsi~idc uhdesine almıştır. 

Hitler ilhak hakkında bir kanun 
neşretmiştir. Hitler bu kanunu neşre . 

karşı 
Viyana ; 14 [Radyo] . 

k 1 
- Hıtler bugün Viaynaya gelmiş büyük merasimle 

arşı anmıştır. 

Londra:"14 [Radyo] -Royter m h b" · b"l<l. · V · d" 
AJ k t 't k d"I kt d. u a ırı ı ırıyor: ıyanaya miıtema ıyen ,._ man ı aa ı sev e ı me e ır. Alnı d . " 
Alman askeri tayyareleri filo halinde aÇe~~s~olavrıkAtvustukrlyayı - ısti~adedeBrkhtn 

, . . a opra arı uzerıa e u em 
anın , şımalınde uçuşlar yapmışlardır. 

Çekoslovakya Berline protestoda bulunmuş ve Al h 
Göring Çek elçisine uçuşun emir hilafına yapıldığ"ını ~nsakny~ a~a n_azhı~ı 
b" h • erı ve sıyası ıç 
ır edeli olmadığını söylemiştir. 

1-.- Pari~ : 14 (Radyo) - Avusturyaya sevkedil_en Alman kuvvetlerinin y~:u 500 bin i bulmaktadır. Hava filoları da ıııutcmadiyen fazlalaştırılmak· 
ır. 

derken, senjermen muahedesinin 88 
inci maddesi mucibince vukuu muh
temd ihtilaflardan Almanyanın asla 
korkmadığ"ını beyan etmiştir. 

Belgrad: 14 (Radyo)- Hükümet neş
rettij!'i resmi tebliğde Avusturya işine 

karışılmayacağ"ını çünkü bu meselenin 
Alınanyanın dahili bir işi olduğ"unu 
bildirmiştir. 

Paris: 14 (Radyo)· Anuşlus'un ifa 
nı Pariste büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. Yapılacak Plebistin hiç bir 
kıymeti olmayacaktır. Hitler adalete 
riayet etmiş olsaydı, Şaşning tarafın· 
dan yaptırılacak plebisite mani ol· 

mazdı. 
Siyasi muhafile göre, hükumet 

Almanyanın son hareketinden çok si 
nirlenmiştir. Fransa, icabeden yollara 
müracaatdan çekinmiyecektir. 

Cezireliler Şam 
dö Martele 

hükumetini Kont 
şikayet ettiler 

Halep : 14 [ Hususi muhabırlmİzden ] - Cezire ile Şam 
hUkOmetı arasında lhtlll!ıf yeniden bafgösterdl. DUn bUtUn sa
rıklı hocalaı buraya tefllf için gelen evkaf umum mUdürUne 

glJerek maaflarının azlljjındıın 
flkAyet etmlfler, frankın su-
kutundan ınUfkil mevkide 
kaldıklarını blldlrmlşlerdlr . 

Cezireden gelen habeı )ere göre, 
Cezire halkı Suriye Kom h eri Mart e
le bir mazbata göndererek gPçenler
de Cezire muhafızını kaçıranların 
Şaın mahkemeleri-de muhakeme edil· 
melerini protesto etmişler ve bunla
rın, ya Berut, ya Cezireye nakledile
rek muhakemelerini istemişlerdir. 

Cezirede vaziyet söylendiği l(ibl 
tamamile normal değildir, Hasice ci. 

-Gerisi dördUncU sahifede -· 

içeride 

Atatürkle nasıl, neler 
konuştuk? 

.. 
39093 numara 

* 
Yolcular 

( Hıl.aJe ) ... ................. . 

Kamutayda 
Bazı kanunların müza

kereleri yapıldı 
Ankara : 14 ( Telefonla )- Ka. 

mutayın bugünkü toplantısında as
keri ve mülki tekaüt kanununun 48 
inci maddesinin tadiline,Türk para. 
~ının kıymetini koruma kanunuııun 
üç sene müddetle nıeriyetinin uza. 
tılmasına, hariçten satın alman bu. 

harlı ve motorlu gemilerle mem. 
lekette yapılan mumasilleri için ge. 

ı tirielcek eşyanın gümrük resminden 
istisasına ait kanun layihaları mü

zakere ve kabul edilmiştir. -



KOMŞU GUZO iLE 

ıl 
•• 

ATA TURKLE' NASIL 
NELER KONUŞTUK? '--------------------·----------~--lllml---·--ıızıı--,-------' • 

O, az fakat çok sarih, 
güzel konuşuyor 

1 Bir kaçakçı grubu 
1 yakalandı adam19 bacağı 

kesildi! 
"Diplomatik tahavvüllerimiz ni· 

hayet bulmuştur. 
Balkan Antantına ait bütün ha. 

r , 
Curentul gazetesi "Tur. 1 

kiye cUmhur reisini ziya
ret• baflığı altında, Balkan 
konferansını takip etmek 

Uzere Ankaraya gönderdi· 
ğl siyasi muharririnin mek· 

Hududdan kaçak eşya 
geçiriyorlardı 

Cenup hududundan kaçak eşya 
sokan Seyhan mahallesinden lsmai 1 
oğlu Selim, Güneşli mahallesinden 
Mehmet oğlu Arif , Abdullah oğlu 
Davud ve Mehmet oğlu Süleyman 
ve lbrahim oğlu Süleyman adında 
beş kişi 173 metre kumaşla birlikte 
yakalanmışla• dır . 

309 numaralı katarın yolcu an· 
baıından, Yusuf oğlu lbrahim adın· 1 

da birisi tren durmadın atlamış,fakat ! 
ki~ atlrıi, okuyucularımın gözleri ö 
nün~ konmak üzere telefonla bildir· 
dim. Şahsan, mesle~im haricinde bu 
lunan bilcümle eğlencelerden ve 
meşguliyetlerden azade kalmayı ar 
zu ederek frak'ımı Bükreşteki evim 
de bırakmıştım . Fakat bu akşam ek. 
selans reisi cümhuıun, bu konfrran 
sa iştirak 'etmek üzere ge!en diplo 
matlara refakat eden ga1etecileıi 
çaya davet ' ettiği haber verildi . 

Bu , çay ziyafeti ve ayni zamanda 
artistik bir (eğlence} divertismandı . 

reisi cümhurun Ankar adaki sarayına 
ikinci defa olarak gidiyorum. Mün · 
zevi bir hald~ bulunan bu saray An· 

karadan bir kaç kilometre uzaktadıre 
Reisi cümhurun ikametgahı olan 

bu saray, pempe mermerdendir. Kü. 
çük rlağlar üzerine oturtulan bu sa· 
raydan, payitaht tamamen görün
mektedir. 

:tubunu ne,retmektedlr. Bu 
mektubunda ezcUmle fÖY· 
le diyor: 

nüanslardan birine hiyanette bulun 
mak korkusu.ıdan il eri gelmektedir. 

Üç saat dinliyerek bizleri beda. 
hete sevkeden bir şey varsa, o da, 
Türkiye reisi cümhuıunun fikirlerine 
nazaran, Balkan Antantının, inkişaf 
edecek ve pek kısa bir zamanda 
mıntıkalarımızda bir harbin başla. 
masını gayri mümkün kılacak bir a 
ile efradını temsil etıiğidir . Müşarün 
ıleyh ekselans, bu istikbalin, o kadar 
uzak olnıadığıni, httta bugünkü nes 
lin de bundan müstefit olacaklarını 
zannetmektedirler. 

Mesai odasında : 
Reisi cümhur, bizi, büyük m.!ra 

sim salonunda kabul buyurmuşlardır. Bu konuşmlardan sonra bunun 
Hariciye vekili de, bütün davetlileri hakkında ancak Bükreşe avdet et 
ayrı ayrı hkdim etmiştir . Bu mera tikten sonra mufassal yazabilece· 
simden sonra reisi cümhur, tanıştık ğim - çalışma odasını ve riyaseti 

Suçlular Adliyeye sevkedilmiş ve 
sorguları neticesinde tevkif edilmiş. 
!e rdir . · 

KOL TOR iŞLERi 

Liselerde felsefe dersleri 
Liselerde felsefe derslerinde ya 

pılmış olan değişikliğin istenilen 
raııdmaııı vermediği görülmüştüı . 
Tatilde yeniden bir komisyon ku . 
rularak bu iş esaslı bir surette hal 
!edilecektir . 
ZABIT ADA 

Fazlaca İçmiş ! 
Kasapbekir mahallesindrn Dur

sun oğlu Bürhan adında 'ıir genç 
fazlaca içtiğinden zabıtaca hakkında 
kanuni takibat yapılmıştır. 

ları diplomatlar ve gazetecilerle gö cümhur sarayının birinci katındaki 
rüşmüştür. salonları görmeğe davet edildik . (arda yaşayan bazı milletlere veri 

Atatürk'ün beyanatı; Reisi Cümhurun çalı~ma odası bir len isimden başka bir şey degildir. 
Türkiy .. reisi cümhunı, akşamın sadelik abidesidir. Harita ve kür Bundan da ak ve Deutsch'leıin ay-

saat beşinden sekizine kadar devam rei arz, pergel ve göeve, minkale ve nı menşeden olduklarına varılıyor. 
eden bu kabul merasimi esnasında, cetvel gibi üzerinde bulunan aletler. Reisi Cümhur daha ileri giderlok 

muvazenesini temin edememiş ve 
tekerlekler altına giderek bacağı 
kesilmiştir . 

lbrabim çok fazla k<'n zayi etti 
ğinden, Memleket hastanl'sine yatı 
rılmışsa da kurtarılamıyarak ölmüş
tür . 

)\ldığımız malumata göre, kaza· 
dan hiç kimse mesul değildir . Fa
ciaya sebep İbrahimin acüllüğüdür. 

İlmühaber ve 
cüzdan fiatları 

icar ve isticar konturatları ile 
intikal ilmühaberlerinin ve nüfus 
hiiviyet cüzdanlarının bedel muka· 
bilinde satılması hakkındaki kanun 
layihası bütçe encümeninden geçe· 
rek meclis ruznamesine alınmıştır. 

Layihada, icar ve isticar kontu 
ratlarına aid bugüne kadar meriyet 
mevkiinde bulunan kelimele-r muha
faza edilmektedir. Ferağ ve intikal 
ilmühaberleri için ise, lıilhassa köy
lüler düşünülerek, beş kuruş bir üc
ret tesbit edilmiştir· 

Bez kaplı nüfus hüviyet cüzdan· 
laıı beş kuıuşa satılacaktır. Maru. 
ken kaplılara elli kuı uş fi at kon 
muştur. 

Ölçülerin muayenesi müttefik devletlerin siyasi muharrir· le büroları, sade bir mühendis ma Tirenien denizi, turani menşelere 
!erini etrafına, bir daıre şeklinde top sasına benzetmektedir. Duvarlarda mensup olan ve tarihi müthiş akın Ölçü ve tartıların muayenesine 
lıyarak kendilerine aşağıdaki beya· Hitit medeniyetiyle muasır Türk !arı ile Avrupanın cenubundaki sı· bu günlerde başlanacaktır . Ôlçi.i 
nalla bulunmuşlardır : cemiyetlerinin tarihlerini gösteren cak deniz kıyılarına medeniyeti ge· ve tartıların muayene müddeti geç · 

Muharrir, Atatürk'ün beyanatını haritalar vardır. Bu uzun harita. ma tiren müslüınan milletlerin hareket tikten sonra, damgasız ölçü ve tartı 
(gazetemiz intiıar ettiğinden tercüme vi ve kırmızı işaretleri havi bulun- noktasile muvasalat mahallerini gös. kullananlar belediyece şiddetle ce-
edilmemiştir} aynen naklettikten son· makta ve arkasında da Gazinin araş !erdiğini de söylediler. . zalandırılacaklardır . 
ra şöyle devam etmektedir: tırmalarım izah eden lngilizce ve Muhavereler, tarihi misallarll', ı 

"Bu beyanattan sonra reisi cüm Fransızca bir seri muahedeler var - canlı sözlerle ve tercümanın hata· 1 ~- ·• ,~· ~ - · 

hur Kemal Atatürk, sual sorulması dır. ~a~ını :~ansızca o~~rak tash'.h etmek J -,f.~..1 ... ;...,· ole ,(':, 
1 

Romanya hakkında : b 1 f ıl d h 1 1 k \ .,.... _,.. ~ na müsaade Lıuyurmuşlardır. Sualle· ıçın ı a as a mu a a e ı e ço ~ . 
Bizim ile- olan nıuhaverelerinde h 1 k · ı· B' • h b re verdikleri cevaplar, mukni ve mu. oş o ara g çmış ır. ıa ara, aş , - -

1 

1 

SPOR 

Gençler maçı 
İdnıanyurdu 2-1 genç 

leri maçı kazandı 

ldmanyurdu genç takımı ile 
Seyhan spor genç takımları arasın 
da bir futbol maçı yapılacağını 

yazmıştık. Bu pazaı günü öğleden 
sonra Şehir stadında yapılmış ve 
neticede İdman yurdu genç takımı 
maçı 2 1 kazanmıştır. 

Muallim mektebi - Kollej 
arasındaki maç 

Tarsus Amerikan kolleji ile şeh 
rimiz muallim mektebi takımları a 
rasında pazar günü Şehir stadında 
yapılan maçta Muallim mektebi 
takımı 5 1 kazanmıştır. 

Bisiklet koşusu 
Pazar günü Adana gençleri ara. 

sında yapılan bisiklet koşusunda 
ldman Yurdundan Salahaddin bi
rinci, Torostan Ali ikinci ve Seyhan 

spordan Kemal üçüncü gel~iştir . 

MAHKEMELERDE 

Bir hırsız iki 
mahkum 

ay hapse 
oldu 

Eski Karalar mahallesinden Ah· 
met oğlu Mustafa adında birisi.Sofu 
bahçe mahallesinden Necati oğlu 
Ziyaııın kasketini çalmaktan suçlu 
olarak mahkemeye sevkedilmişti . 
Du ruşma sonunda iki ay hapse 

mahkum olmuştur. 

Ahlaksız bir ada
mın hareketi ! 
Hasan oğlu lsmail adında birisi 

Şeyh Mustafa mahallesinden ibra 
hinı kızı Melihayı para mukabili 
fuhşa teşvik ederken cürmü meşhut 

lıalinde yakalanmıştır. lsmail Adli
yeye teslim edilmiş ve sorgu neti 
cesi tevkif edilmiştir. 

YENi NEŞRiYAT 

Atatürk, Balkan Antantı konferan · k t d ld ır. h'I d t fassaldı . Reisi cümhur, az söylüyor anın mu a 0 u~u veç 1 e os · 14 Mart 938 Çocuk 
sında Romanya murahhası P. Com 1 T ·· k' · · t d ve daima Türkçe konuşuyordu. Ri. arını ve ur ıyeyı zıyare e en ec 
nen' e hitap ederek Daklar ıntari- 1 • d f t · ( · · k b l b G'"k .. " k 1 ğ 1 H Ç k M 77 yaseti cümhur sarayına mensup bir ne ıı ev e reıs erını a u uyur- o yuzu apa ı, ya ıııur u. a ocu ecmuasının ıncı sa 
hinden Romen milletinin medeniyet d ki J k"t" h · va ru"zga'rlı E k k 14 k ı B k .. ı tercüman .da, Fransızcaya tercüme u arı sa onu ve u up aneyı gez . n ço sıca san yısı çı mış ır . u sayı ço guze 

ediyordu. Şayet tercümede bir müş. kaynaklarını pek iyi tanıdığını söy · dik . tigrat derece . Geceleri en aı sıcak ruimler ve nefis yazılarla doludur. 
külata maruz kalınırsa veyahut nü - lüyor. Atatürk 'e göre Daklar, dağ- - Gerisi üçüncü sahifede - 4 santigrat derece . Çocuklarımıza tavsiye ederiz. 

anslar tayyedilirse, reisi cümhur, me. ,---------------------------------------·------------------"' 

alin ta~amen .a.n.laşılması için icabe 3 9093 ün hikayesi· Prus 3 g o 9 3 n u I ., .. , ara .-0larak daha bir kaç sene yaşadı ve 
den kelımelerı ılave ederek tashı'h ya krallığı devlet piyan • ' 1 d k gosunun kuruluş tarihi bu suret e sa a atinin, sabatının mü 

ediyordu. olan 1794 senesinden ---·--------------~----- kiifatını gördü; pek öyle bol bol o 
Avrupa sulhüniin istikbaline ait itibaren 13 üncü piyango çekiliyor- ınara ile alakadardı. Salonlaıda, ev mara çekilmedj. Ve yavaş yavaş kumamakla beraber! 

fıkirleri,mümuiin olduğu kadar sarih. du . 1800 senesinde .. Büyük ikraıni· !erde, meyi a ıelerdt>, bahçel~rde, 39093 unutuldu. Numara sırrını kay· 
tir 11e da'm t 'ht h ı · b' 39093 numarnnının saadet geti-

. 
1 r 1 arı e, arp erı ır· yenin çekileceği an gelmişti. Bir hülasa her yerde bıı ınevzuJa bir betmiş, .. sihrini kaybetmiş sayıldı. 

birlerinden uzaklaştıran zamanlar cı'ft o"ksu"z çoçuk, numarayı çekmel.. k k' . .1 'd L 1 b'I 1. ricilik şöhreti, ansızın tekrar dörtbir . ço ışı, ı erı e rıu numara ı ı e ı Herkes, artık onu U'.TIU rsamazlaş. 
olmuştur. Zamanımizda realist ola için ser ilmişlerdi. " Saadet trampe · tarafı çinlattı; memlekeıin en uıak 

k k' d 1 k v tedarik etmek üzere, bir pusulnya tı; "yalnız biri müstesna!. Silizyal 
ra ta ıp e i ecl' yegane gaye, bu lesini çalmağa el attılar .. ve binler- en eapa taraflarından da bu numara 
f 1 .. k" ld k d 39093 Ü kaydedieordu; lıu , usulayı, bir kassplar ka"h 39093 d 
ası ayı mum un ° uğu a ar uzat ce numara-lan birertlnesini ikisi bir yası, e sa a. isteniliyordu. Fakat, artık ayni nu 
mıys çalışmaktır . Milletler cemiye· den kavrayıp, elleri titreyerek lıu cebin 1e itina ile saklıyfülardan ba kat gösterdi. Keşidelerdeki neticesiz 
· l' maraya isabet vakit olmasının arka-

tınc ge ınce, reisi cümhar, Cenevre numarayı okuyacak olan kimsey.: zıları, evlerinde sö•ıül.: lamba ışığın l ı kler, onun bu bustaki inşasını sar. 
sı kesildi. 1825 denberi ... 

havasının ; tavassutunu tanımadığını uzattılar. Heyecan içerisinde olan o da tekrar tekrar gözden g .. çirip samadı; bu adam, boyuna ayni nu· 
açık elarak söylemektedir. Fakat C adam da, telaşla kaptıg" ı bükülmü< dü<ürıcelere dalıyorlardı. Parmak a Buna rağmen, Alman yada bu ' ' marayı, alJıl 
nevrenin sulhü tetevvüç ettirmek ve kag' ıt parçasını alelacele açtı ve d ki k" 4 numaranın uğurunu unutnııyanlar, 

rı arasın a tuttu arı a ıt parçası, 1825 senesi geldi"i vakıt, 51 in-
milletler arasında tavassutlarda bu- yüksek pürüzsüz sesle neticeyi bil - ll şimdi de vardır. Kim bilir, belki de?l.I 

evirip çevi rirken çıtır çıtır ettikçe · k 'd 1 d G " b' 
lunmak ideali, Avrupada ve cihan dirdi : cı eşı e yapı ıyer u. ene ır Bir Alman mecmuası, "ihtimal. 
d M ·ıı l d ı bu esrar dolu sesler, tahayyüller 'ft "k .. k d t t a, ı et er cemiyetin en ve tees - Büyük ikramiye, 39092 nu· çı o suz çocu , saa e rampete· diyor ve biz de" ... hak oyunu 3 dür!. 

.. h kanatlandırıyordu. imkansız şey!er, 
sus etmesi mu temel bir çok millet maraya isabet etti; bu -numaranın sine el attılar. ve bir çift numara~ manasına kelen bir A.lman atalar sö 
fer cemiyetinden daha fazla olması sahipleri, topyekun 30,000 Taler tahayyülle mü ııkün oluyordu. O es k' k k I .. 1. 
J• k' l d k .. 1 k çe ıp çı arara • numara arı soy ıye ziyle, öndeıı ve arkadan okumakla 
azımdır diyor. Ayni intizam daire· kı.zandılar ! ı zaman ar a c sııc o mıyan ra ·am· k d tt l Od lı k"ı<. t 
· d f 'k 1 • rJ hk • k k' ı c ~ a ama uza 1 ar. a, u allı hek ayni neticeye varılan 39093 ten 

sın e ı ir erini izah buyuran Ekse. Kazanaıı bahtı'yarlar , aceba · ~· •n a anı çı arıcı ımse er, l il · · k ı · ı parça . .rını e e tıtrıyere açtı ve JI b 
1• At ·· k b h 3°093 k d t ·ı·h · · · daha ir şey beklenmesı· yarı'ncle ans atur , u zi niyetin, Türki· kimlerdi ? B<ı lin şehri ahalisinden 7 ra amının şaa e 1 a esının dirdi ; 
yedeki mutedil ve sulhçu milli duy miydiler? Hayır, bu sefer Dansing teveccühün~ mazhar sayı olduğunu olduğunu belirtiyor; kesenkes değil 

- füiyük ikramiye 39093 nu 
ğunun bazı •hvaline tevafuk etmek· ve bir parça da Silizya, memleketin oıtaya atmaktan geri k a lmıyorlardı. se bilel 
ı ld ğ maraya isabet etti, bu numaranın 
e 0 u unu da beyan ediyorlar. talihli insanlarını barındıran sah'\· Bu iti barla, ertesi keşide için bu Şimdi bu yazıları okuduktan son 

Reisi cümhuı Atatürk, Balkan !ardı. Bu beş izli rakam, arkadan sansasyonel 3909~ Nomroya karşı sahipleri topyekun 100,000 Taler 
B k d ı ı ra, ihtimal bizde de bu rumaraya 
ntantının mesut bir yola girdiğini ve önden .okunuşta ayni şekli mu· öyle şiddetH ve hararetli tehacümle azan 1 aı · 

h k t d h . . y 1 b' d l s·ı· 1 k bel bağlı}•acaklar, bunun peşinde er es en a a ıyı görmüşlerdir. hafaza eden bu yekun, hemenceeik •ağ bet gösterildi. ki! Bununla bera· aşı ır a am o an 1 ızya 1 a 
Müşarileyhin fıkirleri asla gizli de- herkesin ağzında dolaşmağa başla· ber, bu numaraya bağlanan ümitfer, saplar kahyası, ısrarla üzerinde dur koşacaklar bulunacaktır! Ve ... netice 

ğildir. Beyan ellikleri kelimeleri tam mıştı. Kazananları merak edenler, bu sefer yerine gelmedi, boşa çıktı. duğu numaranın kendisine tahsis et· ne olacak acaba?. Bbnu hiç şüphe 
olarak tercüme edemiyorsam, bıı, azlıktı; çokluk, saadet getiren nu Hatta mütaakip keşidede de bu nu· tiği serveti evine götürdü, uzuııtüsüz "iz zaman gösterecektir!, 

müşarünileyhin fikirlerini iı:har eden -------------------·------------------------··--------------• 

Yabancı kanla yaşıyor 
Amerikada bir kadın, Nevyork: 

hastahanelerinde hastalanmış ve 
doktorlarca görülen lüzum üzerine 
ameliyat masasına yatırılarak, bir 
kaç gün içinde kanı değiştirilmiş

tir . 
Bu kadın ~ili bir yaşlarındadır. 

Şimdi, baştan başa yabancı kanla 
yaşamakta ve gittikçe d: gençleş 
mekte olduğu gibi, sıhhatça da çok 
iyi bir h~ l de bulunmaktadır. 

Acaba nelerdir ? 
Sovyet Rusya, Leningradda ta. 

lehe için bir gece okulu açmıştır . 
Bu okulda, ders okunmaz, en zeki 
ve çalışkan talebe, bu okula devam 
etmekte ve muhtelif suretlerde ça 
lışarak, daima birer icad için uğ · 

raşmaktadırlar, 
Son günlerde, bu okul içinde 

açılan bir sergide, talebenin iı.:adı 
olmak üzere, tam iki ~ üz model 
teşhir edilmiştir. 

Bu modeller, okul idaresince 

mahrem tutulmaktadır. 

M. Ruzvelte gönderilen 
paralar 

Amerikalılar, Cümhur Reislerini 
son derece severler. Fakat denilebi 
lir ki, şimdiye kadar beyaz saray 
sakinlerinin hepsinden f •Zla sevilen 
franklen Ruzvrltt ir. 

M. Ruzvelt, geçenlerde 56 ıncı 
doğum yılım kntlulamıştı . Bu nıiiııa 
sebetle, Amerikanın her tarafından 
Ruzvelte binlerce telgraf ve mek· 

itup gönderilmiş, kendisine daha 
uzun ömürler temenni edilmiştir, 

Amerika Cümhur Reisine teb· 
rik mektupları gönderenlerin eıı ço· 
ğu, ameledir. Bunlar, gönderdikleri 
mektğpla ı a, h;yır işleri için teessüs 
eden cemiyetlere verilmek üzere 
1 O 25 (Sens) te leffetmişlerdir . 

M. Ruzvelt, bu paraları derhal 
muhtelif hayır cemiyetlerine taksim 
etmiş ve mektup sahiplerine de lıi· 
rer çevap vermiştir. 

M. Ruzvelt, bir hafta içinde 370 
bin tebrik mektubu almıştır. 

Adem babanın heykeli 
Amerikanın lıir çok şehirlerinde 

(Adem} babamızıa farazi heykelle· 
rini yapmışlardır. Bu heykellerin al 

tında : 
• Adem, dünyaya gelen ilk in-

san .. cümleleri yazılıdır. 
Nevyorkta, son zamanlarda bir 

inek müsabakası açılmış ve en çok 
süt yetiştiren İnekler bu müs1baka

ya idhal edilmiştir. 
Müsabaka neticesinde, birincili

ği kazanan ineğin sahibine yüklüce 
bir mükafat verildiği gi1Ji, ineğin de 
heykeli yapılması ta karı ür ey lemis 

tir 

-ı 1 Radyo progran11 
!----•Bu akşama1 __ _ 

Senfoniler 

17, U Ro .ııa kısa dalgası: Sen· 
fonik kon:r. 2J,25 B;ikreş: Kema ı 
ve o rkes tra (Mozart). 22 Milaııo • 
Torino Senfonik konser (Betho eıı. 

• 
Brahms). 

O.,>eralar, operetler 

13, 15 Boma kısa dalgası: Liri~ 
operalar, 13,30 Paris Kolonyal: (Sır 
ite alademain) isimli tiy~tro piyesi 
20 Berlin kısa dalgası : K~rışık ope 
ra musikisi, 20,30 Peşte : Üperadı 
verilec~k gala konseri n ıkli (Macar 
eserleri}. 22 Roma, Bari: Mascagııi· 
nin (Cavalleria Rustician1 operası. 

Muhtelif 

19,06 Roma gısa dalgası: Ar~~j 
ça musikili program, 20,36 Barı · 
Türkçe konuşmalar ve musiki par· 
çalan, 21,15 Bari: Rumc~ haberler 

ve Elen musikisi. 

( 

c 

b 



Hikaye 

YOLCULAR 
l1Af' ompartımandal dört kişi , 
~ idiler. iki genç arkadaş: 

- - Yazan 
Milli küme maçları Küçük antand ya

Selimle Mahir. . Yaşlı 

başlı, kerli ferli , kelebek gözlüklü 
ciddi bir adam: Şakir ... Dördüncü 
yolcu dokunur dokunmaz insanı ya
kacak tesirini veren at • ş gihi genç 
ve güzel bir kadındı. 

iki d elikanlıdan Se' i n a kada şı 
Mahirin kulağına eğild i . 

- Ne güzel şey Jeğil mi? .. 
Mahir hayran hayran mırıldandı: 
- Güzel de söz mü birader... 1 

Şu dudaklaı a bak sen ... 
Fakat bu esnada ciddi zat dik 

dik onlara baktı. iki arkadaş sesle
rini kestiler. Selimle Mahir bu cid
di, kerli ferii adamla daha trene 
binmed .. n ahbap olmuşlardı. B. Şa 
kir her hareketile iki delikanlının 
hürmetini uyandırmıştı. Gençler il 
deta bu yaşlı başlı, kelebek göz. 
lüklü ciddi yol arkadaşlarından çe. 
kiniyorlardı . Onun yanında hafıf le 
lakki edilecek bir hareket yapmak· 
tan kaçınıyorlardı. Fakat güzel ka 
dın, pencereden içeri giren güneş 

ışığı altında saçları ışıl ışıl yanar
ken, iri kestane rengi gözlerile de· 
lıkanlılara ne kadar tatlı tatlı bakı 
yordu. Onun kendisine şöyle sami 
mi bir yol arkadaşı aradığı ne belli 
idi. 

Bir aralık genç kadııı sıgarasını 
yakarak ayağa kalktı . Vagonun ko
ridoruna çıkarken iki gence gene 
gülümsiy~r~k baktı. Selim mırıl 
dandı: 

- Bana baktı; gördün mü? .. 
Mahir cevap verdi: 

- Aptal... Bana baktı ... 
- Canım şimdi böyle münakaşa 

etmenin sırrsı mı?.. Haydi biz de 
koridora çıkalım ... Belki orada ah 
bap oluruz. 

Mahir cevap verdi: 
- Haydi ... 
Lakin bu esnada kerli ferli ah 

bapları Şakir: 
- Baylar ... diye onlara döndü, 

doğıusu s:zin her halinizi beğendim. 
Bazı gençler vardır, Trende, Vapur· 
da, yol arkadaşlığı ettikleri kadınla· 
ra musallat olurlar. Onların etrafla· 
rında fır dönerlfr... Kadınlar biraz 
hava almak içiu şöyle koridora filan 
çıkınca hemen arkalarınd1n koşar
lar .. Ne çirkin şey, r>e ayıp ... Mese· 
la şu genç kadın şimdi koridora 
çıktı değil mi? .. Sizin yerinizde ken' 
dini bilıııiyen bıı isi olsaydı hemen 
arkasından fırlar, L,ir vesile bulup 
kadınla ahbap olmağa kalkarlardı. 
Bözle yılışık insanlardan nefret ede. 
rim ... 

Bu sözler üzerine Selim yavaş· 
Ça Mahirin kulagına fısıldadı: 

- Nasıl... Şiıadi koridora çıka· 
lını mı? 

Mahir.gayet yavaş bir sesle ce· 
vap ver li: 

- Pek ayıp olur. Baksana ne 
diyor .. . 

Genç kadın koriJorda sanki lıır 
şeye sabırsızlanmış gibi dolaşıyor, 
aman zaman gençleı in bulunduğu 
ompartımana bakıyordu. Şimdi ke· 
ebek gözlüklerini ipekli mendiiile 
ilerken devam ediyordu: 

- Böyle yılışık insanlarla seya· 
31 etmekten hiç hoşlanmam. 

iki arkadaş kedi cig" ere bakar 
'b' k 1 1 ompartımanın kapısının camın. 
an koridordak' .. I k d edi 

1 
ı guze a ını sey. 

yor adı. Sanki bu ke 1· f 1· 'd . d I r ı er ı cı . 
ı a am a niçin ahl,ap 1 1 d o muş aı ı. 

enç kadının kendisine daha fazla 
aktığı Selim l ütün kabahati arka· 
aşı mahire buluyordu, Bu aptal, 

budala Mahir trene binmeJen 

HiKAYECİ 

Şakirle ahbap olmuştu. Lakin tren· 
ne karşılarına böyle güzel bir kadın 
çıkacağını, Şakirin onların istediği 
gibi hareketine mani olacağını kim 
tahmin ederdi? 

Şimdi genç kadın adeta kızgın 
bir tavırla, sinirlenmiş, darılmış gibi 
kompartımana girdi. Bacak bacak 
üstüne attı, kitabını açtı . Selim fısıl
dadı: 

- Ne muntazam bacaklar ... 
Mahir cevap verdi: 
- Ben bu kadar biçimli bacak 

ilk defa görüyorum ... 
Fakat kerli ferli ciddi ahbapları 

ile gene gözgöze geldiler, Selim ar 
kadaşım dürttü: 

- Bay Şakir bize bakıyor ... Ka 
dına ôyh' yiyecekmiş gibi gözlerini 
dikme, .. 

iki arkadaş yerlerinden kalkıp 
dışarıya çıktılar. Selim nıüthiş kız · . 
mıştı: 

- illallah bu bay Şakirden ya
hu.. illallah... insana göz açtırm ı · 
yor... Bizi de kendisi gibi ciddi 
kerli ferli bir adam gibi görmek 
istiyor .. Ah şu a Jamla trene binme· 
den evvel ahbaplıj:tı ilerlete sensin 

ya .. 
Mahir de arkadaşı kadar sinirli 

idi. 
- Aallah Allah ... dedi. Neden 

ahbablığı ben ilerletmiş olayım? .. 
Şakir ile ikimiz birden tanıştık Hatta 
sen onun için; "Ne ciddi, ne mükem 
nıel adam . ., Trende ahbap olalım ... 
Ne hürmete şayan insan. ,, demedin· 
mi? 

- Dedim; dedim ama ... sonra· 
r:lan bizim elimizi ayağımızı böyle kıs 
kıvrak bağlıyacağını ne bileyim .. 

- Sen bunları bırak da kompar 
tımandaki genç kadmı tekrar kori. 
dora çıkarmanın yolunu arıyalım ... 
dedi. 

iki arkadaş şimdi kompar~tıma 
nın önunde bir aşağı bir yukarı do · 
!aşıyorlard ı . Nihayet genç kadın e· 
!indeki kitabı bırakarak kalktı, kom 
pardımandan çıktı. Selim arkadaşı· 
na mırıldandı: 

- Yaşasın ... Muvaffakiyet.,. 
- Aman .. Bizim ciddi arkadaş 

da yok .. , Bak Selim rica edeı im su 
luluk etme ... Görüyorsun ya, kadın 
hep bana bakıyor ... Benimle tanış· 

mak istiyor .. 
Selim buna kızdı: 

-- Haltetınişsin sen onu.. Asıl 
bana Bakıyor .. benimle ahbab ol· 
mak niyetinde ... 

Onlar böyle münakaşa ederkrn 
bay Şakir yanlarında belirdi. 

- Ne o baylar? Hangi ilmi 
bahsi münakaşa ediyorsuııuz baka· 
lım? .. Sili böyle ciddi gençler gör 
düğü u için pek memnunum doğ 
rusu .. 

Selim Mahire baktı. Mahir ko 
ıidorun nilıayetleıine doğru uzakla 
şan genç kadına şöyle bir göz attı 

Bu bay Şakir adeta başlarına bir 
dakika bile göz 'açtırmıyordu. işte 
ikinci fırsatı da kaçırmışladı, 

Şımdi koridorun nihayetinde 
<luıan genç kadın onların bulunduğu 
tarafa doğru bakıyordu. Fakat 
bu esnada lıay Şakir gayet ilmi bir 
bahis açtı. Onlara ne'er neler anlat 
ınağa başladı. Bu ilmi bahis belki 
bir saat sürmüştü. 

Grnç kadın bu sefer adamakıllı 
kızgın tekrar kompartımana girdi 

lstanbul : 14 (Telefonla) - milli/ 
küme maçları neticeleri şunlardır: I 
lstanbulda A )sancak Fenere 9-1, 
Güneşe 4-2 mağlup olmuş, Beşik 
taş Ankarada Harbiyeyi 2-0, Mu· 
hafız gücünü de 7 O mağlup et· 
miştir. 

Bir vapurumuz daha 
denize indirildi 

Berlin: 14 (Radyo) - Türk de. 
niz yolları idaresi tarafından Alman 
tezgahlarına ısmarlanan Sus vapuru 
dün denize indirilmiştir. 

Alsaray sınema· sında 

Bu akşam 8,45 de 
1 irminci asrın modern hayatının 

en eğlenceli tarafı 

Karısı ve Katibesi 
Fevkölade neşeli ve zevkli filmde 

görünüz 
OYNIY ANLAR : 
CLARK GABLE MIRNLOY -

JİN HARLOY 
iLAVE: 

En son dünya haberleri 
ÇARŞAMBA tenzilatlı MATINA 

DiKKAT : •'ek yakıııda Cezayir 
Bata:Chaneleri 

9037 

~----------------------.....; 

Bay Şakirin ilmi bahsi de nıhııyet 
bitmişti. iki arkadaş nasıl hareket 
edeceklerını şaşırmış bir halde olduk 
lan yerde duruyorlardı. bay Şakir: 

- Amıın ben ayakta durmaktan 
yoruldum... diyerek kopartımana 

girdi. Koridorda yalnız kalan iki 
delikanlıdan Selim: 

- Çattık yahu... dedi. 
Mahir: 
- Bir şey degil kadın aµtallığı 

mıza hükır.etti ... Bize o kadar fırsat 
verdiği halde yanına bile yaklaşıp 
iki kelime söylmedik ... 

- Acaba bir daha dışarı çıkar 

mi dersin? 
- Sen artık avucunu yala ... 
- HayJi bari lokantalı vagona 

gidelım de yemek yiyelim ... 
iki arkada) canları fena halde 

sıkılmış, lokantalı vagona gittiler. Ye 
meklerini yediler. Genç kadın bel · 
ki lokanta vagonuna gelir diye boş 
yere uzun uzun beklediler. Nıhayet 
kalktılar, kompartımana döndüler. 
Fakat hayret kompatımanda o k<"r 
li feri, kelebek gözlüklü bay Şakir 
genç k adının tam yanıbaşına otur 
muştu . Genç kadın da ona pek 
sokulmuştu. 

iki arkadaş kompatımanın aralık 
kapısından bay Şakiri genç kadına 
söylediklerini işitiyorlardı. Bay Şa 
kir trene bineıken bir ahbabının ken 
disine hediye etttiği büyük pasta 
kutusunu açmış, eline çörek gibi, 
kurabiye gibi bir şey almış bunu 
genç kad ııın dudaklaıına uzatıyor: 

- ~ u kurabiyeyi •l inci dişlerin 

kında toplanacak 
Belgrad : 14 (Radyo) - Söylen· 

diğine göre, Küçük antant hariciye 
nazırları bugünler.le toplanacaktır. 

Atatürkle nasıl 
konuştum neler 

( ikinci sahifeden artan ) 

Eski Ankaranın , Timurlengin 
kalesinin manzarasına tamamile ha 
kim olan uzun bir geçidi geçtikten 1 
sonra bir mermer konsol üzerinde 
insanı teshir eden ve şahsi imzala 
rile hediye edilen bir çolc fo tograf· 
!arla karşılaştık. Gazinin dostlarına 
ait bulunan bu fotogı aflardan bir 
kaç tanesini not ettim . işte sırasile 
bildiriyorum : 

Trotzky, iki sene evvel katledil· 
miş olan veliaht, Irak Başvekili,Ef· 
gan hariciye nazırı ( Efgan Kralının 
kardeşi ) , Mareşal Ciang Hai Sek, 
Efganistan Kralı , Mareşal Voroşi· 
lof, Mareşal Budieni, lran Şahı,Ge· 
neral Abdullah, Adolf Hitler , Ma 
reşal Hindenburg, lngiltere Kralı 
Eduard , lsveç Kralı ve Prenses 

lngrid . 
Bu tacidarlar ve devlet reisleri 

arasında üzerinde pazen entari olan 
ve başı ucuz bir yemeni ile örtülü 
bulunan fakirane ve sade giyinmiş 
bir kadına ait fotog•alla Reisicum
hur Atatürkün annesidir.Annderine 
ait bulunan bu fotograf da b~tün 
ziyaretçilerin nazarı dikkatlerini cel · 
bediyor. Atatürkün bakışını temsil 
eden bu fotografa kadınlığın safi· 
yetini ve nezahatini ilave etmek 
lazımdır . Selanikli bıı biçare kadın 
biiyük bir ihtimam ve guıurla bu· 
günkü modern Türkiyenin en büyük 
adamını yetiştirmiştir . 

Mumaileyhanın fotografının ya· 
nındaki köşede bir tablo bulun 
maktadır. Bu tabloda , Atalürkün , 
manevralara davet edilen Iran Şa· 
hına bir harita üzerinde izahat ver· 
diği görülmektedir . 

Bir çok teferruatlarla dolu olan 
bu ziyaret üzerinr:le şimdilik dur mı· 
yacağım . Fakat esas olarak şunu 
kaydedeyim ki , Balkan Antantının 

işlerinin hitamından sonra, Reisicum 
hurun ; Türkiyeye gelen gazeteci . 
leri kabul buyurma tarzı ile hu zi· 
yareti, sa nimi dostluk ve itimad ha· 
disesini parlak bir surette isbat et· 
mektedir . 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Ben Bir Pranga Kaç~ğıyın ve Kara 1 

Yılgı gibi daima büyiik fılmler 

vücude g "tiren sinemanın en ka-
rakter ve en sanatkar Artisti 

( Paul Muni ) 
yi yeni bir <"seri olan ve en müthiş 

heyecanlı sahneleri· dolu 

(Doktor Sokrat) 
isimli son ve mükemmel F racsızca 
sözlü filminde görünüz . Cidden 

mevsimin en güzel ve büyıik 
filmlerindendir 

iLAVETEN: 

Güzel bir ı\ iki Mavs 

le çıtır çıtır ısır bakayım nonoşum!. Çok yakında : 
diyerek güzel yolcunun ağzına soku Marlene Dietrich Charles Boyer 
yordu. tamamen renkli 

Genç kadın da şımarık şımarık: 1 ( Alla hın Bahçeleri ) 
_ A ... O kocaman kurabiyeyi ı Büyük filmde 

ısıramam... Ağzım küçük... diye 9030 
kırıtıyordu. .._ ___________ .;...;.;;,.;..._....,: 

Sahife : 3 

M~\zuunun giizelliğin~ hayran kalacağınız, sPyrine doyamıyacağınız 
bir ş eh rser 

Asri Sinemada 
Bu akşam 8,30 suvareden itibaren 

Cinsi cazibesi ve güzelliğiyle müştehir 

( Doleres Delriyo ) 
Ve vücut güzelliği ve tenasübiyle ün alan erkek yıldız 

(Joe Mak Gre) nin en kudretli temsilleri 

=-ı - Cennet Perisi 1 
Türkçe sözlü muazzam film 

Cennet Perisi, hakikaten Cennet diye tahayyül edilen tabiatın bütün gü. 
zelliklerini cami (HAVA YAN) adalarında fılme alınmış bir aşk destanıd 
Cennet Perisi, bir aşk nağmesi-Aşkı sevenl~rin mutlak görmeleri elzem 

bir şaheserdir . GELiNiZ . . . GÖRÜNÜZ 

AYRICA : Dünya havadisleri - Miki Mavz 

Kişe her vakit açıktır. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 
Telefon : 250 9031 

------~~~~..;..;.;.;;...~~~~...ı 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 212 - Haklarında ihzar, tevkif ve yakalama müzekkeresi ve

rilip de ele geçirilmeyen şahısların isimleri ve şekilleri bütün jandarma 
karakollarına tamim olunarak buna mahsus deftere kayıtları yapılır ve 
aranılmalarına devam edilir. 

Madde 213 Hakkında ihzar, tevkif ve yakalama müzekkeresi çı· 
kan maznun şahıslar mukavemet eder veya kaçacağı anlaşılırsa zorla 
getirilir. 

Macide 214 - Duruşmalarda sükunet ve intizamın tamin ve mu hafa. 
zası için lüzumu halinde hakim'n emrinde jandarma bulundurulur. 

. . Madde 215 - Meşhut suçların Muhakeme Usulü Kanununun (1) 
ıncı maddesıne göre adliye teşkilatı olan yerlerdeki belediye sınırları i. 
çinde ve panayırlarda işlenen v~ faili o sırada veya pek az sonra yaka. 
la.nan meşhud suçl ırda jandarma yalnız yakalanan şahsı tanzim edeceği 

bır zalııt varakası ve elde edeceği maddi sübut deliilerile birlikte vakit 
geçirmeksizin ayni günde Cümhuriyet Müddeiummiliğıne teslimle mü
kelleftir. 

Madde 216 Yukarıdaki maddede zikredilen zabıt varakası 
yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut delili olaca~ maddelerin ve 
izl~rden nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüvivetlerini ihti
va eder. 

Madde :tl 7 - Meşhud suçlar ite şikayet üurine veya şahsi dava yo. 

li.le _takip ~lu~a~ suçlarda s~çtan zarar görenlerin jandarmaya ağızdan 
şıkayetlerı, şık ayet ve şahsı dava açmak hakkındaki umumi usullere göre 

yapılacak muamele hükmünde sayılır. Bu takdırde şikayet edildiğinin 
zabıt varakasına yazılması ve ~ikayet edenin bu varaka · 1 
lazımdır. yı ımza aması 

M~dde 218. .. Me~hud suçların Muhakeme Usulü Kanununun 
(7) ncı maddesıne gore ıandarmanın Cu"mh · t M"dd · · · . urıye u eınmumısı ve 
mahkeme nezdınde hazır bulnndurmağa mecb ld ğ h 1 
1 d 

ur o u u şa ıs ar şıın· 

ar ır. 

1) Zabıt varakasında teslim ettiği şahidler, 

.. 2). Cümhu~iye Müddeiumumisi ve sorgu sırasında maznun tarafından 
gosterılen şahıd ve ehli hibre 

' 

• 
(Sonu Var) 8303 

Çok 
akında Asri s·ne~ a a Stanlorel 

Oliverhardi \ ÇOCUK HIRSIZLARI Kahkaha, Muzik 
Neş' e filminde 

• 
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Hatayda Garonun ı 
fırıldakları 

Cezire ile Şam 
arasında 

· ..... ----------------~----------------------=r---------.----------------------------~ . 

- Birinci sahifeden artan - - Birinci sahifeden artan-

C. H.P .. Seyhan ilyönku
rul Başkanlığından: 

!eri tabancaları evde bulmuşlar gibi 
• varında aşiretler arasında geçimsi1· k ı 

davranan bu Hükumet eşkıyal a rı ev· Partı• ve Halkevı· yapı mu"' na asa ı· a" nı dekı eşya, para ve hüliyatı yağma likler başgöstermiştir, Razı kasaba-
ettikteıı sonra, bin bir tvkarctle da· !arda çarşıların kapa lı oldu!l'u d.ı söy 

yak attıkları bu Türklerin elleıine lenmektedir. 1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal-
Basravi Paşa ile Must•fii Şahin 

kelepçe vurarak Ant.kyaya getiriyor- 1 ·ı·ı k kevı' bı·nası ı"nşaatıdır. arasında şiddetli bir i ıtı a çı mış ve 
lar . k . . d d ' . 

Bütün halk muvacehisinde, Crablusun bu i i tanınmış sıyası a a. 2- Keşif bedeli: (117,468) yüz on yedi l: in Örtyı..iz 
1 • mı birbirine girmişt i r. Basravi Paşa 

tamamen haksız olan bu mese eyı d 1 f dltı11ış sek"ız lı'radır • ört bas etmek ve yapılan taharriyat ile Mustafa Şahin arasın aki ihti ,; ın 
tin haklı olduğunu göstermek için önünü almak için bir cok ş.hsiyet · 3- Eksiltme:-4-Nisan-1938 tarih pazartesi günü sa 

ler tavassut etmişleı dir. Basravi Pa-
deleğ'e Roje Garo hemen vak'a ma- at -15- de Adana C.H. partisinde teşekkül eden ko-halline 2"idiyor ve eşyaları gasbedi· şa burada bir kaç gün daha kaldık-

) tan sonra buradan Crablusa döne- • d d k l f l "" "le a ılac ktır )erek döğ'ülen köylülerin akraba arı· l mısyon o asın a apa •.zar usu u ı •. y p • a • 
nı tehdit ediyor ve ferdası gün bu ceklir. b f k 

4- Eksiltme şartnamesı ve una mute errı evra vak'anın hakikatını olduğu gibi gaze· 
tesine yazan Yenigün mesul müdürü .

1 

'(590) kuruş bedel mukabilinde l~tanbul,Ankara, ve 

Şükrü Balcıoğlunu çağırarak, [ Ka~- 1 Kızılay Balosu Adana Nafia müdürlüklerinden alınabilir. beyaz hadisesini yalan yazdınız, boy· 
yle bir soygunculuk yoktur, evler A- Eksiltmeye girmek için isteklilerin [7124) 
usulu dairesinde taharri edilmiş, kim- 2 Nisan 938 cumaı t.si yedi bin yüz yirmi dört lir muvakkat teminat verme-
se döğ'ülmemiş ve hiç bir eşya yağ'- •· ·· H lk • l d 
m• edilmemiştir) diyor. Elleri kelep- gunu a evı sa onun a !eri ve yetmiş beş bin liralık inşaat yaptığına dair 

çeli olarak şehre getirilen Türklerin verilecektir • Nafia Vekaletinden alınmış yapı n1üteahhitliği ve-
akrabalarıda böyle söylemeleri ve 
aksi takdirde mahpusların büyük ce· __________ ..;9..;0..;1..;2 ___ 1

11 
sikası göstermesi l lzımdır. 

zalara çarpılacakları bildiriliyor. Ga· İ B-İsteklilerin teklif mektupL:trrnı i.içüncii marlı· 
zeıesinde aynen ve doğru olarak yaz- 1 Adana İnhisarlar Baş mÜ· 
dığ'ı yazının yalanlanl<n- ı dede )aııh saattan bir saat evveline \.tadar Ko.n:ıis-
masını israr eden Roje Garo gazele- 1 dürlüğünden: yon Reisi C.H.P. Başkanlığına makbuz mulcadıhnde 
ciyi hapsetmek, ~ gazetesini kapat. j 15 - Mart-1938 tarihinden iti 
makla tehdit ediyor. ı E 1 h l'f vermeleri lazımdır. ' haren .czıcı larla lıayi er mu te ı 

Deleğe Rojf' Garonun yalanla n!vi ispirto'.1rı b!r"Çh; ati fiatlarla (_,. P0sta il'! gö ·ıderilec~k teldıfleıin dış zaıf. 
dığı bu Karbeyaz hadisesinin bir- satacaklardır: mühür mumu ile jyice kapatılmış olınast lazımdır. 
hakikat olduğu bugün evlerine ceb- 96 Dorecelık saf ispirto litresi k l k b l d•I 
ren girildiği eşya, para ve hüliyat O- Postada olacak geci me er a u e ı mez. 280 kuruş. 
!arının gasbedil<li~ini bir istida ile 96 Dereceli Kolonya ispirtosu 8993 3. 9-15-20-26-31 
resmen Hükumete 1müracaat eden litre~i 100 kuruş. 
Ahmet lskd ve rüfekası ispat et 1 92 Derecelik yakılacak boyalı 
miştir Bu hakikat karşısında Dele· . ispirto litresi 50 kuruş. 
ge canaplarının ne buyuracaklarını 1 9036 1-3 
Bilmiyorum. 

Yalnız bildiğim bir şey varsa , :----·----------
hiç sırkıntı çekmeden ve penpeleşine 

he-r hıksızlığa olduğu gibi bu 
nada c,.muz s i 1 k e c e ğ i n e 
emin olmaktır. 

* * 
~üveydiye nahiyesinde büyük ı 

bir nüfuz sahibi olan Eti kardeşle· 
rimizden Şeyh Moruf Ciflinin oğlu ı 
Abdullahın bir hiç için hapse atıl· 
ması ve elıın hapishaneeedir. Mua· 
maileyh Abdulla Cılli Şüveydiyenin 

nahiye merkezi merkezi olan Lev I 
şlye kahvesinue arkadaşlarile bir · 

1 
lıkte otururken !;ulunduğu masa jar,· 
darmalar tarafından aranıyor ve ma 1 

ı 
sJnın altında bulunan bir tabanca 
dan ötürü derhal Abdullah Cillinin 
ellerine kelepçe vurularak Antakya. 
ya ve oradanda lskendcrura götü
rülerek hapse atılyor. Tabrncanın 

asıl sahibi olduğu v~ tabancanın j 
Şeh Marufun oğluna ait olmayıp 
krndisirin olduğunu iddia eden asıl 
tabanca sahibinin sözlerinide dinli
yen olmuyor. zira tevkif edilmek is· 
tenılen Türk olup Nüfus sahibi o
lan Şeh Marufun oğludur, tabanca 
mademki onun kasasında bu'undu, 
sahibini aramıyan lüzum yok, o ma· 
sada tevkif edilmek istenilen him 
varsa bitttabi tabaaca onud sayılır. 

* * 

Mevsimin en rıez:h ve en 

neşeli Balosuna hazır
lanınız ! .. 

9011 

Bozantı nahiyesine bağlı 
Bürücek köyü heyeti ih

tiyariyesinden : 

Köye ait bilumum dükkanlar ve 
kahvehaneler ve fırınlar ve han 19-
3 - 938 cumartesi günü saat (16) da 
Asım fabrika~ında ihale suretile ica. 
ra verileceğindı·n talip olanların mü. 
racaat etmeleri , 

1- ihaleye iştirak edecekler '!o 
7,5 pey akçası . 

2- icar bedeli elli liraya kadar 
olanlar peşinen . 

3 - icar bedeli elli lirayı geçerse 
iki taksitte verilecektir . 

4- Kahvehanenin ve hanın iki.üç 
senelık icarı pazarlık la dahi verile· 
bilir. 8968 23-27-5-10-15 

Gaip mühür 

Almakta olduğum maaş tatbik 
mühürümü gaip ettim. Yenisini çı 
karacağımdan eskisinin hükmü of· 
madı~ını ifan eylerim. 

Paytimuı mahallesinde ölü 
Orman komiseri Halil kızı 

9039 Süheyla 

--
Tarh mahallesi Sanatı ismi Nevi Sene L.K. ihbar No 
No - --- - - - - --
231 Bııcak Demirci lsmaıl O.Rıza Kazanç .934 12 60 8142 

5 E5kihaınaın Sebzeci Sülemao, lbrahim • ,; 2 70 12/5 
50 Yarbaşı Kahveci Hasan oğlu Veli • • 1102 12/12 
24 

" 
Marangoz lbrahim o. Musfafa • • 14 50 15119 

239 Bucak Sehzeci Fuat O. Sami • • 00 84 12/24 
69 Çırak ı abelacı Mehmet o. Şeref 

" " 
7 90 J/66 

Defterdarlıktan • . 
1934 yılına mahsuben kazanç vergisile teklif olunan ve adları ile es· 

ki adresleri vazıfı bulunan mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapı 
lan araştır~1dd da bulunmamış olduklarından hizalarında gösterilen 
kazanç VP.rgi ve zamlarını mübeyyin ihbarnameleri kendilerine tebliğ e
dilmiştir. 

Hukuku Usulü Muhakemeleri kanununun 141 ve 142 ncı maddele. 
rı hükmüne tevfıkan tebligat yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur . 9038 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin· 
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın nıüşterilerimize ilan ederiz : 

.Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiatı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler· 
de '!o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 1 

D.D. Yolları 6 ıncı işlet-! 
me eksiltme <omisyonun-

da n: . 1 

C. H. P. Seyhan 
İlyonkurul Baş-

•• •• a• 

TURKSOZU 

Mütenevvi rrnkli 

her türlii tah işlerinizi 

ançak Tür ksözü~ün oto 

malik nıakinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba•. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

j Gazetecilik\ 

--------- -·-
1 

1 LAN i 
• 

T A B 
* 

KİT AP 
• 

C 1 L O 
* 

GAZETE I 
'----~-------

1 

l ı ir <i ' t1, ıt ı ~ l ı \f' 1a 

bir k;.p;,k bölgede aı 

cak T ürksözünde y~ 

pı ' ır. 

Re~mi euıak, ced 
veller, defterler, çekleı 

karneler, kağıt, zar 

kartvizit ve bilumuı 

tab işleriniz, en kıs. 

bir zamanda en ntfi 
bir şekilde en zarif h 
rufatla Türksözünde ya 
pılır . 

Türı..sözü matbaa 
sı "Türksözünden. ba 

ka her boyda gazete 
mecmua, tabeder. 

;... ________ _........_._ =·-----L.f_..,,. -··· 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
- Nasıl mı 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyel : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-JO 
mikdaı ı ) 0.2 sm 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
: Kokusu• 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Uzvi maddeler için sarfolunan mü,·ellidılhumuz 

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( SÖ 4 ) " 0.0033 gr 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) " 0.00-10 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerinden itibarer 
1 istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer dö~eli bellu ha 
l vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ır u 
1 halaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kim}agerimize ve 

Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl-hiye Menıuı u huzurlarır.da da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandık lan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelrn Gazozları da r ııyadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

ıs, temizdir. Daima Kay ad elen Gazozlarını tercih ediniz . 163 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek za_r!f, sağlam, ucu1., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Bir zamahdanberi Vedi bilgin 

Yenigün gazetasinde Fransızların 
l:u meml~kette bir mandater devlet 
olduğunu ve neticede gideceklerini 
yazdığı ve bu hususta bir broşür 
çıkardığı için iki gün eve! nezaketle 
hükumete davd edilyor ve ha. 
zırlanan otomobile bindirilerek he· 
man ihtilattan men ediliyor ve isken 
deruna sevk edil yor. Bugün bir sa · 
at zarfında muhakemesi nihayete e 
ren Dr: Vedi Bilhin 6 ay hapse 
mahkum ediliyor. 

it ri yaptıklarıfe kalmaktadırlar. 
idaremiz ıhtiyaci için şartname ' 

sinde yazılı evsafta satın alınacak 

60 ton hı.rda dökmenin beher ki 
!osu 3,75 kuruş muhammen bedel 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

k l d mukabilinde edineceğiniz maldız 
an ığın an: 2 Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

Kahir bir •kseriyeti Türk olan 
Hatayın her tarafında asayiş Türk· 
lerin vekar, ciddiyet, sabır ve ta· 
hammülü sayesinde çığırından çık 
maktadır mahalli polisler 3 -4 Jan 
darmanın refakati le dev gezmekte· 
dirler. ara sıra hükumet kuvvetleri
nin halkı tedhiş etmeleri ve hükü· 
met sdamlarının silah atmaları ve 
ortalığı karıştırmaları tükler üzerin
de hiç bir tesir yapmakta ve kendi· 

9-3 1938 günü akşamı saat 
6 da tevkif edilen Dr: Vedi Bılgi· 
nin lskend~runa naklinden sonra ya 
ni 10-3 -1938 sabahı memleket
te bir hadise çıkartmayı fırsat bi
len müstemlekeciler hemen faaliye 
t" geç ~iler ve teşvikçileri ile hüku
met yanındaki hırıstiyanlar dükkan· 
!arını kapalılar, hu sıradada o ci . 
varda bulunan Köşker Hamnıuş 
adında bir Türkü kolundan kurşun 
la vurdular, gerek bu ve gerekse 
Dr. Vedi Bilginin tevkifinuen za
ten galeyan içinde çalkalanan 
Türkler, zorlukla ve liderler 
tarafından teskin edilmişlerdir. 

Türklerin bu anda kendi· 
!erine ha:.': vekar ciddiyetlerini 
muhafaza edmişlerdir, 

Eksiltme 18 3 938 cuma günü 
saat 15 de Adanada işletme müdür· 
lüğü binasında yapılacaktır. Şartna
me w mukavelename projeleri Mrr 
~iıı. Konyo istasyonlarına ve komis· 
yonumuza ınüracaale bila bedel gö 
rülelıilir. Bu hurdalar Mersin, konya, 
Adan <ı istayonlarında veya hat gü 
zergahında bir ve bir kaç istasyon · 
da da teslim edilebilir. 

isteklilerin 933 yılı ticaret o 
dası vesikaları ve kanunun istediği 

sair vesaik ve işletmemiz veznesine 
yatıracakları 168,75 liralı~ teminat 
makbuzu veya bu mıkdarJa Banka J 

mektubu ~le muayyen saatte eksilt- i 

P .. rti emlakinden yanan Orizdi 1 temin edeceksiniz. 

bak arsası üzerinde ve büyük cad· M ı d yakmak için en ekonomik, en ucu1 
<le i·stündeki (eşya piyango bileti Alacağınız a tız a kömürüde Ali Rıza Kelle 
satışyeri olan) kulübe Parti tarafın ı 
d2n açık arttırma yolu ile kiraya şeker ticarethanesinde bulacaksınız. 

verilect ktir. M d k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
Sürülen pey haddi layikında gö· a en Om U fU lakini arttırmış ve hem de müstefıd 

ıü üıse 15-Mart -938 Salı günü 1 olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

saat (17) de kati ihalesi Parti bina. Maden kÖmÜrÜnÜ mutfağınızqa l.ıir kere tecrübe ediniz 
sında J''pılacaktır, 

lsteklilnrin lfyonkurul başkanlı
ğına her gün saat (17) den !o.ıra 
müracaat eylemeleri ve gösterilen 
ihale saat tinde Parti binasında ha· 
zır hulunmaları i:an olunur. 

9024 10-15-

rnede bulunmaları. 

8988 2 . 7 . 11 . 15 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
42 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 


