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''Altın Atatürk kupası ,, 
Büyük Şefimiz Atatürk, genç 
liğe büyük sevgi gösteriyor 

ULU ÖNDER, OOREŞ ŞAMPiYONU OLACAK 
QOREŞ TAKIMINA ALTIN KUPA VERECEKLER 

On iki btiyük bölge ayrıldı 
Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Ed:rne, Erzurum, ls
anbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Samsun ve Seyhan 

Ankara : 10 ( 1 ÜRKSÖZÜ mu· 
?~bir inden ] - Tam spor olduı'ju 
ıç ı n bize en uygun olan serbeııt 
~üreşi n t4ammOmünü emi• buyur
! uş olan BüyOk Şefimiz, milli spor
~r ~m ı zın başında gelen bu şObede 
bırınciliı'ji kazanacak gruba veril· 
ınek üzere ( Altın Atatürk kupası ) 
hdas etmişlerdir. Bu birincilikler 
Tük" r ıye güreş federasyonunun te-
!~bbüsQ il e önümüzdeki 4 ve 5 Ha
~ıran tarihlerinde Ankara şehir sta
] ı nda yap ı l acak ve birinciliklere 
ro~k iyenin bütün güreşçi gençleri 

Müsabakalarda bu gruplardan 
hangisi birinci olursa [ Altın Ata· 
türk kupası J nı o grup alacaktır. 
Türkiye serbest güreş birincilikleri 
her yıl yapılacaı'jından kupa, ser 
best güreşçi TDrk gençliı}i için dai- ı 
ma tazelenen temiz bir raı'jbetin 
mevzuu olacaktır. Yani gruplar her 
sene karşılaşacaklardır. Ve bunlar 
arasında şampiyon çıkacak olan 
grup takımı kupayı o yıl sonunıı. 
kadar muhafaza edecektir. 

Haile Selasiye 
Cenevre yolunda 
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Haile Sell•lye 

Cenevre : ] O (Radyo) - Haile 
Selasiyenin Cent'vreye gclmiyeceği 
hakkındaki tahminler doğru çıkma· 
mışlır. 

Başvekilimiz elgrad dö 
nüşü Sofyada kalacak 
'Y_ ugoslav matbuatı Celal Bayarın 
ziyaretine büyük ehemmiyet veriyor 

Heyetimize, Sofyadan geçerken çok büyük 
ve çok samimi bir tezahürat yapıldı 

Belgrad: 10 (Radyo) - Bütün 
Yugoslav gazeteleri dost Türk Baş 
vekili ekselans CelAI Bayar ile Hari· 
ciye Vekili ekselans Rüştü Arasın 
Belgrad ziyaretine geniş sayfalar 
tahsis etmişlerdir. Gazeteler, Celal 
Bayarın Avala ajansına ve keza Ana. 
dolu ajansına v'si beyanatlarını tah· 
lil etmekle meşgüldurlar. 

Sofyadan bildirildiğine a-öre, Ce
lal Bayar ve Rüştü Aras Belgrada 
gelirken Sofyada çok büyük tezahü
ratla karşılanmış ve u~urlanmıştır . 
Başvekil Bay Köse lvanof, Bulgar 
kralının müşaviri ve saray müşaviri 
ile binlerce halk istasyonda Türk 
vekillerini selamlamış ve alkışlamış-

!ardır. Trenin yarım saat süren tevek! kufu esnasında iki memleket baş ve-
killeri sa imi bir hava içinde görüş-

) 
müşlerdir . 

Aldı~ımıza malümata göre, Bel-

f 
grad dönüşü, Celııl Bayarla Rüştü 
Aras bir müddet Sofyada kalacak
lardır. 

!ırlk edecektir, Bu müsabakalar 
çın memleketimiz on iki bDyük 
ıruba ayrılmıştır . Grup merkezleri : 
nkara, Balıkesir, Diyarbakır, Edir

ıe , Erzurum, lstanbul, lzmir, Kas
amonu, Konya. Samıun, Seyhan 
ılarak tayin edilmiştir. 

Atatürk 'ün sporcu gençliı'je bu 
yani ve de~eri ölçülmiyecek kadar 
büyük armaı'janı hak edecek mutlu 
takımı beş Haziran günü bütün 
memleketin candan alkışlıyacaı'jı ve 
o takım olmak için de bütün grup 
birincilerinin bütün hevesi ve gay
retleri ile çalışacakları muhakkak· 
tır . K. O, 

Bu gün Loodradan alınan habe
re göre Necaşi, Milletler Cemiye
tinde Habeşistanı temsil etmek üze· 

1 re bugün Londradın Ceneyreye ha· 
reket etmiştir. 

Dost millet vekillerine bu a-ece 
kral naibi Prens Pol tarafından bir 
ziyafet verilecek ve bunu bir süvare 
takip edecektir. 

Arjantindeki Nazi 
mekteplerinin kontrolü 

Japonlar zehirli gaz 
kullanmağa başlamışlar 
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OMANYADA 
iÇ VAZiYET 

Kral yeni kabineyi bariz bir 
etmektedir şekilde himaye 

1 Bükreş : 10 - Müfrit sa~ı teş-
1eden mülga demir muhafızların 
1 çalışmaları hakkında hükumetçe 

Pılrııakta olan araştırmalara ve tah· ı 
ata bütün şiddeıiyle devam e
lllektedir. 

mek için patrik Mircn'un riyaseti 
altında bitaraf bir kabineyi, kendisine 
geniş selahiyetler bahsedecek yeni 
kanunu esasiyi tanzime memur ede
rek iş başına getirmiştir. Ve bu ka
nuni esasiyi de geçen şubat ayında 

reyiama vazetmek suretiyle kabul e
dilmiştir. 

k~e_mir muhafızlar, bidayeti te . 
ulundenberi gere!.. eski ve bil

a, hali hazırdaki totaliter rejimi 
v;y.:: ve meşru şekle koyan yeni 
,\h~u ~saainin krala bahşeylediği 

1 
ıyetı tehdit için faalıyetten bir 

gcrı durmamışlardır . Bunun için, 
.Yadaki gibi bir faşist r~jimin ih· 

ı na ı -
!!rı . uzum olduğuna kail bulunan 
~~ ın~~afızlar, hedeflerine vasıl 
d~ ıçın meşru propağandadan 

katıl ve tehdit aibi tedhi• si· et 0 
• 

1 •ne başvurmakdan da farı~ olma· 
ardır. 

hBu suretle hanedanın saltanat a
lı •ne matuf faaliyetleri de, kral ile 
arında bir düşmanlığ"ın meydana 
e . 
B ·sıne sebeb olmuştur. 
ılh a ssa ikinci Tataresku kabinesi 

a~•nda ya pılan umumi intihabatta 
llıınterinin fevkinde rey kazanmak 
tıyıe diğer partilere nazaran da
tanlı bir varlık göstermeleri . işbu 
~anlığı pek ziyade derinleştirmiş 
. ratı da sağa meyletme~e icbar 
'itir. 

li:raı, kendisi için büyük bir he. 

1~~ sayılan işbu neticeııin ileride 
ha;.dcc•ği daha vehim tehlikele
lk •iletmek v.. tezahür eden 

tn arzusun uda 
ııe getirmek • mehmaemken 

uzere Umumı . t"h a pek ,. ın ı a-cuz ı rey kazanan 
t~r ~uza kabinesini iş başın:aıt;~ 
llııştır, g 

r"akat bu kabinenin koyz hıris 
lık ve millicilik fikirleri ile gi-
1 islahat, devletin ictimai vt: ik
i bünyesini alt üst ettiğ-inden ve 
di aleyhtarlığı siyaseti de ecnebi 

~llcrin müdahalesini mucib oldu-
an pek kısa bir müddet zarfında 
~ mevkiinden çekilmek ıstira· 
,
1 
alııııştır. Son zamanlarda halk 

~:d a mergup bulunan sağcıların 
t~·• ffak ı yelsizli~i bulunmaz b:r 

ı ~ 1akkı eden kral , ötedcnheri 
egeldigi otoriyeti eline geçir· 

işte bu kanundan kuvvet alan 
kral demir muhafızların teşkil etliği 
tehi ikeyi tamamile ortadan kaldır· 
mak için hükümeli haıırayı onların 
aleyhine tahrik etm;ştir. 

Başvekil patrik Miron kabinesi 
dahiliye adliye nazırları tarafından 
tanzim kılınan ve demir muhafızları 
casuslukla ve yabancı devletten bara 
almakla itham eden rapor üzerine 
işbu teşekkülün başkanı Kodreanu,yu 
ve nafiz azalarını mahkiiın ve nefyet 
tirmiş tir. 
Matbuat, dahiliye ve adliye nazırları 

tarafından müştereken tanzin kılınan 
ve ağır isnadları muhtevi bulunan 
mezkür rapor hakkında muhtelif ko· 
manterlr.rde bulunmaktadır. 

Milletler cemiyetinden 
bir istifa daha l 

Londra: l O (Royter ajansı) -

Şii elçiliğinden alınan malumata 

göre Şifi hükumeti Milletler cemi 

yetinden çekilecektir. Mezkur hüku 
metin bu husustaki kararı elçiliğe 
bildirilmiştir. Elçilik, hükumetin bu 

kararını bir nota ile Milletler cemiyeti 

genel sekrelerliğine bildirecektir. 

Şili hükumeti cemiyette kalması 
için iki talepte bulunmaktadır. Bu 
talepler isaf edildiği taktirde istifa 
teşebbüsünden vaz geçecektir. 

Bay Ruzvelt cenubi 
A~erikaya gidiyor 
Vaşınğtan: 10 (Radyo)- Ame 

rika Reisicu'Dhuru Bay Ruzvelt bu 
günlerde cenubi Amerikaya bir se 
yahat yapıc1ktır. Ruzvd in bu sq a 

ha ti bir çok siyasi meseleleı in halli 

gayesi ile olacaktır. 

Siyasi mabıfıl, Necaşinin bu se· 
yabati için " hedefsiz bir yolculuk • 
demektedir. 

Haile Selisiye, konseyin yarınki 
içtimaındı hazır bulunacak ve Ha
beşistan sandalyasını işgal edecek· 
tir • 

• 

Boenos · Ayres : 10 (Radyo)
Cumburreisi, Arjantinde bulunan 
bilumum Nazi mektep!. rinin zan al, 
tında bulundurulması ve daimi kon 

trol edilmesi hakkındaki kararna

meyi bu gün imzalamıştır. 

Şehrin ıçme sugu 
devam ediyor Boru ferşiyatı 

merkez deposu inşaatı bitmek üzre 
Adanamız temuz ortasında suya kavuşacak 

Şehrin içme euyu teeleatı faaliyetinden: 
HUkOmet caddeefnde boru fer,ıyatı 

Şehrim;zin içme suyunun demir · 
köprü civarından temin edileceği ma-\ 
lumdur. Bu suyu şehrin her tarafına 
tsksim etmek için Dilberler sekisinde 1 

devam etmekte olan inşaat önümüzde 
ki aylar içinde ikmal edilmiş olacak. 
lır. Ana boruların ferşiyatına devam 
olunmaktadır. Suyun başında yapılan 
ana deponunda inşaatı kısmen ikmal 
edilmiştir. 

Şehir suyu demirköprü civarında 
ihtiyaca göre açılacak üç beş kuyu 
dan temin edilecektir, Bu kuyular ar 
tezyen olacak ve Ruları hıfsısıhha ens 
titüsünde tahlil edilerek fennen temizli 
ğine kanaat getirildikten sonra kullanı 
lacaktır. 
Kuyulardan alınan sular dilberler seki 

sindeki depoda toplanacak ve oradan 
•aıvikli olarak şehre dağıtılacaktır. 
~ e ıin m tea'ı ! itle akdettiti 
muuvelenin müddetı 14 temmuzda 
bitcccjtine göre şehrimiz bu tarihte 

bol ve temiz bir suya ~ avuşmış ola· 
caktır. Arzu edenler evlerine su alaya 
bilecektir. Fakat fakir halkın bu ıne 
sarifi ynpamıyacağını göz önüne alan 
belediyemiz ş'mdilik ihtiyacı temin 
için mahallelere umumi çeşmeler yapa 
caktır. Tesisata :167,000 küsür lira 
mü!eahhide ihale edilmişti. 

Fransa - ltalya müzake
releri yakındcl tekrar 

başlıyor 

Paris: 10 (Radyo)-siyasi mana· 
filde söylf.ncliğine göre, Fransa (· 

talyR müzakereleri ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciyanonun Tiran'dan 

.avdtlinJen sonra tekrar başlaya . 
caktır. 

Çin hükumeti milletler cemiyetine 
bu hususta müracaatta bulundu 

Çin kuvvetleri, dün iki büyük 
mevkie hücum etti 

Şanghay : 10 [Radyo) - Cebhelerden alınan haberler: 
Seyyar bir çln kolu Çin ••ddlnl geçerek Pekıne 315 kllo 

metre bir mevkide Sangplnge hncum etmlftlr. 
DIAer bir eeyyar kuvvet de ---- ---------

Tlyen Çinin t4 kllometre ya
kınındaki Yangluenlge hUcUm et 
mı,ıerdlr. 

Cenevre : 10 ( Radyo ) - Çin 
hükumeti, Milletler cemiyeti genci 
sekreteri Bay Avanola bir nota gön
dermiştir. Bu notada japonyanın uzak 
şark cephelerinde zehirli gaz l.ullan· 
majta başladıjtını ve huna büyük mik 
yasta bir hazırlık edildi~ini kaydet
mekle ve bunun önüne gecil:nesini 
talep etmektedir. 

Tokyo : 10 (Radyo) - Şangtong 
cephesinde bulunan Japon kıtala rının · 
zehirli gaz kullandıkları hakkında Çi
nin verdiği nota Cenevre mahafilinde 
bir dedikodu mahsulü şeklinde karşı
lanmıştır. 

Bay Hitlerin 
Floransayı 

ziyareti 
Fuhrer burada da 
bir nutuk söyledi 

Roma ; 10 (Radyo) - Alman 
devlet reisi Bay Hitler Floransada 

Otobüs ve 
otomobillerin 
yolcu taşıma 

meselesi 
Belediyenin tayi~ ettiği 

miktardan fazla yolcu 
taşıyan otomobil sahip
leri cezalandırılacaktır. 

VllAyet bUtUn kazalara çok 
ehemmiyetli bir tamim yapb 

Kamyon ve otomobillerin taşı. 

mağa mezun oldukları yolcu mik· 
darı Belediyece tayin ve tesbit edil

diği halde Bazı şöfkrlerin fazla para 
kazanmak hı•siyle bu miktardan çok 

fazla yolcu taşıdıktan ve bu yüzden 

bir takım kazaların vukuuna sebebi· 

yet verdikleri görülmekte olduğun • 
dan vilayetçe yeniden Kazalarla 
jandarma ve polis karakollarına ve 

Merkez Nahiye Müdürlerine aşağıda 
yazılı kat'i emir verilmişdir. 

l · Kamyonların taşımağa me· 
zun oldukları yolcu adedi kamyon-

- Geı isi ikinci sahifede -

dün ğece bir nutuk söylemiştir . Fuh ••••••••••••••
rer bu nutkunda gördüı'jü hüsnü ka
bulden, dostluktan ve samimiyetten 
çok mütehassıs olduı'junu ve ltalyan 
-Alman, dostluğunun sarsılmazlıı}ı·: 
na bir defa daha inandıı'jını söyle· 
miş ve ltalyan ordusuna hayranlık· 
!arını izhar etmıştir. 

Berlin : 10 [Radyo) - Bay Hit
lerin ltalya seyahati münasebetiyle 
bir nutuk aöyliyen Göring Fuhrerin 
bu seyahatinin çok _ehemmiyetli ol
duı'junu ve bunun müsbet netice • 
lerinin ileride görOleceı} i ni söylemi~· 
fır . 

lçerDde 

D<>liren kaptan 
(Hikaye) 

• 
Güzellik reçetesi 

• 
On sekizinci Löinin 

sürgün hayatı - ---



Sahife : 2 
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On sekizinci Lüinin 
sürgün hayatı 

Fabrikatorlar Anka
Krala tahsis edilen ev o ka-, raya gidiyorlar 

Ayşe nasıl asıl<lı? 
Ayşe; sehpa ın altında oldukça me
tanet gösterdi ve ağzından ancak 
"Ben masumum! .. ,, kelimesi çıkabildi 

dar küçüktü ki saray 
mensupları evin damlarında 

yatıyorlardı 

Fransa kralı on sekizinci Lüi 
bundan tamım 114 sene evvel öl· 
dü. Onu çok az kimse hatırlar. Çün 
kü o bir çok krallar gibi hatırlarda 
iz bırakacak bir şahsiyet değildi. 
Evvela çok şişmandı, sonra da Öm· 

rünürı mühim bi~ kısmını romatizma 
sancıları içinde bir malul gibi ge· 
çirmişti. 

O, ne kötü bahtlı kardeşi, on 
altıncı Lüi gibi romantik, ne de ya· 
kışıldı küçük kardeşi kont d'Aıtois 
gibi hartketli idi. Mamafıh her iki 
kardeşinden de daha zeki idi ve 
kardeşi Şarldan daha çok yaşamış 
olsaydı ihtimalki bugün Fransayı 
el'an Burbonlar idare edecekti. Bü· 
tün zaaflanna rağmen on sekizinci 
Lüi muhterem bir adamdı ve iyi tah 
~görmüştü. 

Fnınsada ihtilalin patlamasile 1 

on sekizinci Lüi Avrupanın biı çok 
yerlerinde kötü bir sürgün hayatı 

geçirmişti. 1807 de lngiltereye gel 
miş, orada ona ilk el uzatan Bucking 
bam Marki3i olmuştu. Marki Essek. 
sdeki malikanesini krala tahsis et 
miıti. Fakat kral buranın havasiyle 
imtizaç edememiş Aaıtvdle taşın
mıştı. Bu küçük köyde, köylüler 
arasırıilı oıı sekizinci Lüiniıı bala 
adı geçer. 

HartWefl'de krala tahsis edilen 
ev pek büyük def:ildi. Mamafih ra 
hat ve konforlu idi. Bügiin satılığa 
çılMrılmış olan "u ev, aynen on sc. 
kizinci Lüi ve maiyeti erlcanı tara· 
fından işgal edildiği şekli muhafaza 
ediyor, 

Kralın maiyeti ve saray erkanı 
bu nisbeten küçük binaya bir türlü 
sığışamamışlardı. Kralın etrafında 
uşaklardan ve hizmetkarlardan baş
ka tamam yüz elli :işi vardı ki kral 
dan yeyip içtikten başka ondan cep 
harçlıklarını dahi alıyordu. 

Bunlardan ancak bir kaç tanesi 
civarda yatacak ver tedarik etmiş· 
!erdir. Diğeıleri HarlWefl'deki evden 
aynlmıyorlardı. Her odada derece 
sırasiyle üç dört kişi yatıyordu. iz 
diham o kadar fazla idi ki bir kısım' 
kimseler damda kendilerine tahta 1 
barakalar yapmışlar ve oralarda yat 
mağa başlamışlardı. 1 

venlerdeki tahta lieykellerden o 
kadar kor kardı ki, sarhoşluk haliyle ı 
onlara elindeki bast.>nile saldırır ve 
vururdu. Onun için bir müddet son 
ra bu tahta he} keller , mankenler 
kaldııılmış ve evin mahzenine atıl 
mıştı. Bunlara evin mahzeninde elan 
tesadüf olunur. 

Bu arada Avrupa siyaseti sü 
ratle değişiyordu . 31 Mart 1814 
senesinde mütttfiklerin askerleri 
Parise girmişlerdi. On sekizinci Lüi 
bundan ufak bir mektupla haber
dar edilmişti. Bu mektup Pari~ten 
o sabah yola çıkaıılrnış ve ayni gü · 
nün akşamı kralın eline geçmişti. Bu, 
o zamana göre mübim bir sürat 1 

rekoru idi. 
Kral bu haberle pek mütoheyyiç 

olmuş, ta grce yarısından sonraya 
kadar uyanık kalmıştı. Ertesi gün , 
ona sadık kalan Bordodan resmi 
elbiseler giyinmiş bir avuç insan 
gelip onu tahta davet etmişti. 

Lüi o sıralarda romatizmadan 
pek mustarip olduğu için Frans;;ya 
ilk önce kardeşi dönmüş , o ancak 
haftalarca sonra Paıise gi • febilmiıti. 
lngiltereden ayrılırken kendisine 
bir de " diz.l ağı. nişanı verilmişti . 

Yeni on liralıklat 
Aldığımız malumata göre, Cum 

huriyet merkez bankasının çıkarmak 
ta olduğu yeni on liralıklar 16 Ma
yıs taribinden itibaren tedavüle ko 
nulacaktır, 

ZABIT ADA: 

Dört kişinin kavgası 
O.yap oğlu Ahın t, Bahri oğlu 

Nıhat, NuTİ oğlu Necmi, Ömer oğlu 
Oııran ve Ömer kızı Elif aralarında 
çıkan bir kavgada, birbirlerini döv 
düklerindrn hepsi de yakalanarak 
haklarında icabeden muamele yapıl· 
mıştır. 

Kardeşinin sopa ile 
başını yaralamış 

Ahmet oğlu Mustafa.kardeşi Ali 
Rızayı başından sopa ile yaraladığı 
anlaşıldığından yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kansını döğdü annesinin 
de kulağını bıçakladı 

Hatta bu adamların damın bir 
kısmına ~e~z~ ekt!kleri ve orada j 
tavuk yetıştırdıklerı de bir hakikat- 1 
tır. Kralın, damdaki patırdılardan Arif oğlu Said ism'nde biri 
uykusu kaçtığı çok vakiydi. Saray ı karısı F1dileyi döğüp annesi Kami
hanerlanı ve kralın maiyeti ye yerinde 1 leyi Je çakı ile kulağından yarııla
oluramıyan, kaplarına sığamıyan in 1 dığm'.lan yakalanar•k hakında ka 
san.lardi. 1 ııuni muamele yapılmıştır. 

Biribirleriyle geçinemiyc..rlar, mü· 

lktisad Vekaleti tarafından ça· 
ğırı'maları üzerin<', Adana ve Tar 
sus mensuc ıt fabrikaları sahip ve 
müdürleri bugünkü ekspresle Ankara 1 

ya hareket edeceklerdir. 

Fırınların ıslahı 
meselesi 

Belediyı nin bundan altı ay ev
vd fırınların ıslahı hakkında bir ka 
rar ittihaz ederek alakadarlara teb· 
fiğ ettiğini yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre bu karar 
bir Hazirandan itibaren tatbik edi· 
leceğinden belediye şimdiden hazır. 
lığa başlamıştır. Alınan karnr1 gö 
re biı fırının temiz ve nefüçe bir ek 
mek soğutma ytri, uıı deposu, p3· 
çal dairesi gibi lüzumlu yerlerden 
mada müstahdeminin yatması için 
de ayrıca odaları bulunacaktır. 

Halbuki. bu fırınlardan çoğunun 
genişliği bu taksimatı müsait olma· 
dığı gibi ba1.1ları da kürekleri ile 
lialdırımdan gelip geç•nleri iz'aç 
erlecek kadar dardıı. Bilhassa ısla. 
hı kabil olwıyan bütün fırınlar bir 
Haıiranda kapatılacaktır. Bittabi, 
bu taksimata müsait olup da tami
rat yapmak istiyenlere müsade ve 
rilecektir. Nitekim bazı fırın sahip 
)eri inşaala mfüade alarak başla· 
mışlardır. 

Ulus okulları 
imtihanları 

Hars komitfsi ikinci devre utus 
okullarının çalışmaları sona ermiş 
tir . 

Ulus okullarına devam eden 
yurttaşların sınavları köylerde 11, 
5.'938 Çarşamba ve merkezde 
13. 5 1938 cuma günleri yapılacak
tır. Bu sınavlarda hars komitesi ü. 
yelerinden ve öğretmenlerden birer 
grup rııümeyiz olarak bulunacak 
tır. 

İlkbahar at koşuları 
Şehrimizde 15 v~ 22 mayıs 938 

pazar günleri yapılacak olan ilkba. 
har at koşuları için hazırlıklar ik. 
mal edilmiş ve bayta; dairesince 
kayıtlara başlanılmıştır. 

10 Mayi• 938 

Gökyiizü açık. Hava rüzgarsız. 
Ufuklar sitli. En çok sıcak gölgede 
31 dertce. 

Yanında metre•I olarak bulunduOu Ka•ım Ali He•anın ka
rı•ı Dudu ile oOlu kUçUk Aliye zehirle b•I yedirmek auretlla 
ISIUmJerlne •ebeblyet veren Karsanlıh Ayfa hakkında ••hrlmlz 
AAırceza mahkeme•I tarafından verilen ölüm ceza•ının Temyiz 

Mahkeme•lle BUyUk Millet Mec 
11•1 ve Rel•lcumhur tarafından 
ta•dlk edlldlOlnl ve idam hük
mUnUn dUn •abaha kar,ı infaz 
edlldlOlnl yazmı,tık • 

Bir gün evvel : 
9 Mayıs Pazartesi günü saat 

17 de Emniyet Müdü.Jüğünün arka 
tarafında bulunan Kadınlar Hapis 
hanesi süngülü jandarmalar tarafın
dan sarılmıştı. Bu sırada Jandarma 
Kumandanı Binbaşı Necmeddin , 
Bö'ük Kumandanı Yüzbaşı Bezmi, 
Hapishane Müdürü Hüsnü buraya 
gdmiş bulunuyorlı:rdı. 

Verilen emir üzerine Gardiyan. 
far kapıyı açtılar . Ayşeye b.:raber 
gelmesi söylendi. Kadın dışarıdaki 
vaziyeti görünce bir an ş3şırdı ve 
başına gelen akıb ti anlamakta güç
lük çekmedi ve avazı çıktığı kadar 
bağırıp çağırmağa başladı . Diğer 
mahpus kadınların da feryatları bu. 
nunkinden geri kalmıyordu. Nihayet 
güç hal ile ve kolundan tutularak 
Jandarma nazarethanesine getirildi 
ve sıkı bir muhafaza altına alındı. 

Nazarethanede : 
Ayşeye muhafızları, hakkındaki 

hükmün 24 seneye indirildiği ve 

Orta tedrisat 
öğretmenleri 

Maarif Vekaleti, orta tedrisat 
kadrosu ile esaslı şekilde meşgül 
olmağa başlamıştır . Ağustos ba. 
şınd~ hangi öğretmenlerin hangi o 
kullarda çalışacakları bildirilecek· 
tir. Vekalet, merkez muhitlerdeki 
okulların öğretmenleri ile dışarı öğ 
retnıenleri arasında l::azı değişmeler 
yapacaktır. 

Bu arada yardımcı öğretmen 

olup da üç yıldanberi muvaffakiyet· 
le bizınet etmiş olanlar tsas kadıo 
ya alınacaktır. 

İlk okulların ders kesimi 
Merkez. ilk okollarile beş sınıflı 

köy okullarında dersler 21 5-938 
de kesilecek •e mezuniye sınavla
rına 23 5 938 de başlanacaktır. Üç 
sınıflı köy okulları ise dersleri 14 5· 1 

938 de kesecek ve 16·5 938 d üçün. 
cü sınıflarının sınavları yapılacaktır. 

Yeni n •rlyat 

Ar 
kendisinin lst nbula giinderilmek Ar sanat .. mecmuasının 4 üncü 
üzere buraya g tirilditi söylenmiş sayısı ·çıktı. Bu sayı g.,çenlernen da-
ve bu suretle bir ı:ı iddet teskin edil· ha dolgun menderecatınm daha gö- 1 

miştir. 
1

J zel bir basımdadır. tavsiye ederiz. l 
Saat uçe doğru mahkeme Naibi 

Ağırceza Azasından Necip, Müddei ,ot.obüs Ve otomobil. ı 
umumi Muavini Hilmi ve diğer zc. } 
vat jandarma nazarethanesine gele. lerın yo cu meseleşı 1 

rek ve mahkumun getirilmesini söy
lcmişle-dir . 

Ayşe, üzerine kilitli bulunan ka 
pının vurulması üzerine yeıinden 
fırlamış ve hemen çoraplarını, iskar
pinlerini ayağına geçirmiş , kapıda 
beklemekte olan kamyona doğru 

ilerlemiş ve bitap bir hahle içeri 
sine binmiştir.Kamyon muhafızların 
naz~reti altında Eski Orozdibak 
mcydan111a gelmiş ve mahkum bu 
rnda indiıilmiştir. 

Sehpanın önünde: 
Sehpanın etrafında jandarma , 

polis ve bekçilerd~n mürekkep bir 
kordon bulunuyordu Naip Necip , 
Müddeiuır.umi Muavini H imi , Jan· 
darına Kumandanı Binbaşı Nccmed 
din, Emniyet Direktörü Necmi, Bö· 
lük Kumandanı Bezmi , Hükumet 

- Gerisi üçüncü s3hifde -

-Birinci sahifeden aıtan-

!arın dı~ına büyük yazı ile yazdın· 
lacak V'! soförlerin vesikalarına da 
kamyon numarasi}le beraber hu ci· 
het işaret olunacakdır. Bunun için 
en çok bir Hafta izin verilec k ve 
Hafta sonurıda bu emri y;:ıpmıyan. 
)arın şoför vesikaları ahn·caktır. 

2 Polis Kapu karakolları ve 
yolÜzerindeki jandarma karakolları 
gelip geçeo yolcu kamyon ve oto 
mobillerini durdurarak dikkatle mu· 
ayene edecek ve Belediyece tayin 
ve tesbit edilen miktardan fazla 
yolcu indirilerek Şşför hak1cınJa t:ı· 
kibat yapılacaktır. 

3 - Her hangi mıntakada bu e· 
1J1ir hiİiifıne fazla yolcu taşıyan kam 
yona tesadüf e.lilirs~ mürakabe ile 
mükellef ulan polis karakol amirle 
riyle Jandarma Karakol komutanla· 
ıı şahsan mes'ul tutuhcaktır. 

11 Mayıs 1938 

hiç uyumayan 
ADAM 

tJ ykunun ne olduğunu unul 
adam .. 1915 senesi hazir• 
nının 15 İnci günü Polon 

cephesinde patlıyan bir bomba r 
yaralandı. 

O gündenberi, artık uyumuy 
Macerasını bundan evvel de yazrıı 
olduğ"umuz bu adamın ismi Pol K 
dir. Karısı, ve üç çocuğiyle bcrab 
Bu fapeşte civarında oturuyor: Ha 
te harp madalyası almış bu eski 
tiyat zabitinin vaziyeti,şimdiye ka 
hiç ra ·tgelinmemiş tuhaf bir hadi. 
dir. Dütün dünya doktorları bu 
danı la alakadar oldular, Ona tü 
türlü ilaçlar verdiler. Fakat ilad 
hiçbirisi müessir olmadı. 22 sene 
brri bir saniye bile uyuyamadı. 

işte bu adam son günlerde y 
den tıb iilemini meşğul etmeğe 
lamışlı '. Kendisi Berline çağrıldı. 
rada Almanyanın en meşhur mii 
hassısları tarafından muayene e 
cek. 

Berline gitmek için Budapel 
den ayrılmadan evvel Pari·Suear 
habiri bu eski askerle konuşmuş· 
Adamcağız haiini gazeteciye ş•ı 

lelerle anlatıyor: 

"Hayatımda gündüz ile gecı 
rasında ,hiçbir fark yoktur. G' 
yirmi dört saatini sekiz parçayı 
yırıyo urn. Her üç saatte bir def 
mek yiyorum. 

Bu surttle fasılasız geçen yi 
dört saatlık z3man bana p~k 
geliyor. Biliyorsunıız içtimai siğ' 

dairesin:le memuru'll. Sabahle 
ireye gider ve orada akş ma fcl 
çalışırım. Akşam üzeri evime ıi 
ve odama çekilirim. Orada gaı 
rimi okurum. lludapeşteJe çı 

bütün gazeteleri alıyorum.. f 
Macar gazeteleri uzun geceleri 
durm~ğa l<afı gelmedi. Fran! 
birçok g •zete ve mecmualara 
oldum. Buda yetişmedi .. lngilt 
de mecmua getirtmeie başla 
Tabii fransızcayı iyi liıldiğimi 
mışsınızdır. 

Doktorların uvsiyesi üzerin' 
düz iki saat gözlerim kapalı o 
oturmağa alıştım. Doktorlar b~ 
siyclerini dinlemezsem günün 
kör olacağımı söylediler. He' 
sabaha karşı yatağıma uzıınır 

tam iki saat gözlerim kapalı 
rım. 

Uykusuz gecelerimden ııı 

bir parç:ısını radyo doldurur. 
sa Londranın dans musikisini 
meği pek severim. 

Kafamı fıkiderden kurti 
için kitabı mukaddesi okuyoı . 
hassa Dwudun menkibderin1 

ma tekrarlıyorum. Soma onla~ 
re ttkrar ediyoru'm. ru ma1 

hem de manen beni dinlendirİl 
Mamafıh hayat güıd şt 

dopdoludur. Bazan şöyle dr 
ğüm de oluyor : Bu çok güt 
feri görmek için insan ömrü 
m~z. Nası1 oluyor da bende 
k;ılaıı saatlerce bu manzarl 
uzak. yatak içerisinde ölü IJir 

temadiyen aralarında, mütemadiyen r 
aralarında kavga ve dövüş ediyorlar 

yaşanıağa tahammül ediyoıl• 
., Fakat bütün bunlara 

dı. Kralın küçük kardefi kon el' Ar 
tois'ın ömrürıün mühim bir kısmı 
Lorıdrada pek sevdiği metresi m2· · 
dam Polastroc. ile geçiyordu. Ooun 
uğramadığı köy meyhanesi hemen 
yok gibi idi. 

1810 senesinde Kraliçe ölmüş· 
tü. Buna Kral pek müteessir gö
züktü. Lakin teessürünüıı samimi. 
yetinden şüphe edilebilir . Çünkü 
Kraliçe bir hayli müz'iç bir kadın· 
dı. Ufak tefek ve basitti. Hatta kız 
kardeşi kontes d'Artois'tan bile ba 
sitti. O, içki yüzünden ölmüştü. Bü
yük bir sıkıntı ile kendini içkiye 
vermiş, ~ece gün !üz içmişti. 1 

Kralıçe geceleri sarhoş bir va 
ziyette yatağına dönerken merdi· 

üzdlık ilahı vergilerin 
en haşlarıııda gelenidir. 
Hatta, iyi tetkik edıcek 
olursak, ilk çağlardaki 

kadınların ddhi, güzelleşmek için, 
bin bir kimyevi vasıtaya müracaat 
ettiklerini tarih sayfalarında görü. 
rüz. 

Fakat, bunu bizlere en bariz bir 
şekilde ispat eden kitaplardan biri 
de, Paris rnilıi kütüphanesinde mu 
hafaza edilmekte olup, Ehlisalip mu · 
harebeleri zamanında Saracen esir
lerinin beraberlerinde 13 üncü asır· 
da Fransaya götilrmüş oldukları bir 
kitaptır. 

Kitabın başlığı: Asuri kadınları 
nın güzellik sihirleridir. Bu kitaptan, 

Lavanta çiçeği, adaçayı yapra. 

Güzell'ik reçetesi 
ğı, dal halinde RamariP, poı taka! 

kabuğu nane, limon kabuğu. 
!arın ku'fandıkları kremlerden birini 
anlatalım: 

E'llir Gandis'in sarayındaki kadın-
Burılara iki kilo da beyaz şMap 

liüla <ası katılarak husule getirilen 
merhemi bilahare kurtıılarsk ufala 

nacak ve pudra halini alacaktır. Bu 
müstahzaratı ancak hazırladıktan o 
tuz gün svnra, bir tüpe veyahut ku
tuya koyarak kullanabilirsiniz. 

Orta çağda Este haneddnına 
mensup bir ltalyan prensesi de Pet· 
rarl..'ın tarifi veçhile bir krem yap-

-
mış ve o zaman fe.,.kefade beğ~nil 
miştir. 

Bu krem, Bir kaşık Mısır uııu, 
bir adet süzülmüş limon suyu, iki 
kaşık. taze süt ile karıştırılınak su 
retile rlde edilmişti. 

Sizlere bir de Cı eme Mılanese 

denilen kremin nasıl yapıldığını aıı 

latalım: 

Olgun bir domates suyu süz'il
müş olacak, bir kaşık gliserin, bir 
miktar ince tuz. 

Bunlar hepsi bir arada karıştın. 
!arak meydana getirilecektir. 

Tarihin en mrşhur ve üze) iki 

kadını olan madam pompadur ve im 
praloriçe Jozefin de şu güıcllık re 
çetesini kullanmışlardır : · 

Madam Pompadur,un reçetesi: 
Vtnedik talkı, 

Lecafede tuzu 
Tammin tuzu • , 
Asit borik, • 

Hepsinden ayni miktarda karış 
tırılarak krem yapılır. 

lmaratoriçe Jozefiııin güz.ellik 
sırları da bu: 

15 gram gülsuyu, 15 gram me 
nekşesuyu, 15 grall) plantain suyu 
2 gram boraksi, 10 gram gliserin. 

Bunların hepsi karıştırılarak bir 
şişede çalkanacak ve bu suretle en 
güıef bir koku ile temiz bir cilde 1 
sahip alacaksınız ı 
o . ' 

yirmi dört saatlik zamanın ı 

anları d1 var. Bilhassa ikindi 
ru olan saatler .. Ben yalnız 
ferde yorgunluğumu duyu 
Sabahleyin bilseniz vakit ıı 

çabuk geçiyor 1 Saat dörtte 
yor, trenle Budapeşteye gid 
Fakat ikindiye doğru üzerifll 
hiş bir yorgunluk çöküyor .. 
yelkovanı yürümez oluvor, 
bir koltuğa uzanıyor, gözle 
11ana dikiyor ve yarı.n saat 
siz duruyorum . .:>onra yorg~ 
geçiyor .. Tekrar işime başlı) 

Bana yapılan l:ı 
teklifleri reddettil11· 

Odamda koca bir dolaP 
gelen teklif mektupları ik J• 
Bilseniz bana neler teklıf ' 

y 
ri 
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Hikaye 

Deliren 
Bundan tam yüz sene evvel, 

yani 1838 senesi mayıs ayının do 
kuzunda Garbi Hint adalariyle lr. 
landa arasında işleyen bir geminin 
Vil• 'm Ştuvart isimli kaptanının deli 
ol .. 6 unu kimse bilmiyordu. 

Tayfadan biri bunu farketti. Ve 
.. rkadaşlarının yanına koşarnk bir 
fısıltı halinde: 

- Çocuklar, dedi. Ben süvari 
nin hallerinden şüpheleniyorum. 

Bugün beni kamarasına çağırarak, 
"siz bana bir isyan hazırlıyorsunuz. 

dedi. Birçok gemi levazımını denize 
ath. Sanıyorum ki adamcağız delir 

mış. 

Kaptan Stuvart filhakika delir. 
mişti . Bundan sonra hadiseler sür 
atle cHeyan etmeğe başladı. Kap 
tan evvela geminin ikinci kaptanını 
yakalatmak istedi. isyanı onun ha· 
zırladığım vehmediyordu. Tayfa iti 

raz ettiler: 
- ikinci kaptan günahsızdır, 

dediler. Onun isyan falan hazırla· 

dığı yok. 
Fakat gemin deli süvarisi bu 

hareketi doğrudan doğruya isyan 
saydı: 

- işte, diye haykırdı. işte emir
lerime itaat etmiyorsunuz. Bana 
isyan ediyorsunuz. 

ikinci kaptan süvarinin sinirle 
ıini yatıştırmak için teslim oldu. Ve 
kendisini hatır için bağlattı. Ve bir 
kamarada üç gün aç durmağa razı 
oldu. 

Fakat her saat geçtikçe süvari 
nin deliliği artı}ordu. Gemiye yeni 
alınmış iki acemiyi yanına çağıra

rak: 
- Siz benimle beraber olunuz, 

dedi. Bu tayfa bir isyan hazırlıyor, 

benimle beraber olunuz, bunlara 

mukabele edelim. 
iki acemi tayfa, ne yapac~kla

nnı aşırmış bir halde kaptanın bu 

emrine boyun eğdiler: Hazırlanan 

plana göre, geminin bütün tayfası 
birer birer hile ile yakalanıp hapse
dilecekti. Deli .üvari yalnız bir 
tayfadan korkuyordu. Bu adam dev 
cüsseli biriydi. Adı Hov'du. 

Deli kaptan Stuvart tayfalan bi· 
rer birer kamarasına çağırdı. Fakat 
her tayfa içeri girer girmez, birden· 
bire kaptanın tabancası ve zıpkını 
ile karşılaşıyorlardı. Deli kaptan bir 
elinde tabanca, diğer elinde zıpkını 

tutuyordu. 
Derken, merdivenin iki tarafına 

gizlenmiş olan iki "sadık. tayfa 
yerlerinden fırlayarak içeriye giren 
tayfayı bağlıyordu. 

Bu minval üzere sonuncu tay 
faya varıncaya kadar gemi müret
tebatını içeriye aldılar, yalnız bir 
tanesi kalmıştı. O da dev cüsseli 
Hov idi. 

Şimdi deli kaptan düşünüyor

du. Acaba dev cüsseli tayfayı tu· 
zağa düşürebilecek miydi. Düşür . 
dükten sonra yanındaki acemi çı · 
raklar, onu zapted~bilecekler miydı? 

Süvari vaziyetten şüphe ed;yor
du. 

Bununla beraber dev cüsseli 
tayfayı da çağırdı. Dev cüsseli tay
fa içeri girerker. ayrıi suretle delı 

Sirk direktörleri beni sirklerinde 
vahşi hayvanlar ~e garip mahluklar 
arasında teşhir etmek istediler. Taş 
tan para çıkarrnavı bilen bir çok a
damlar da dünyayı dolaşmayı, ve 
her yerde konferanslar vererek ha. 
yatımı anlatmayı teklıf ettiler. Ame· 
rikalılar oldükten sonra kafa tasımı 
satın almak istediler .. Fakat ben bu 
tekliflerin hiç birisini kabul etme 
dim. Benden bahsolunmasını istemi

yorum Kafatasımı da satmak arzu· 

sunda değilim. Öldükten sonra top 

rak olmak insan için ~n hoş neti· 

cedir. Bunda, &eldiğiıniz meçhule 

dönmenin zevki var 1 • 

kaptan 
........... •• ,, • Yazan • •• •• ,, ,, _. 

İ Hik8yeüi 1 
............................ ..................... ........: 
kaptanın tabancası ve zipkını ile 
karşılaştı. Kaplan bir taraftan da 
haykırıyordu: 

- Gel, gir içri. Emrime itaat 
eti Yoksa smi öldürürüm. 

Dev cüsseli tayfa bilmecburiye 

emre itaat etti. 
Güzel bir deniz vardı. Rüzgar 

yelkenleri şişirmiş, piifür püfür rsi 
yordu. Fakat geminin delirmiş olan 
kaptanı vehmettıği isyanın önüne 

Kamu tayda 

iktisadi 
tetkik 

projeler 
edildi 

Ankara : 10 [ Telefonla ] 
Büyük Millet Meclisi bu günkü top 
lantısında bazı ihracat emtiamız 
için ltalya tarafından verilen mun 
zam kor.tenjana mukabil lıalyanın 
idhalat njimind 'ıı istifadesine ait 
kanun ile subay rütbe isimlerinde 
bazı değişiklikler yapılması hakkın 

daki kanunun birinci müzakeresi 

yapılmıştır. 

geçmek için üstüste plan düşünmek ~=-=-=-======-.. --~=~ 
le meşgul oluyordu. Tayfaları uzun 
bir iple ikinci defa olarak biribirine 
bağlattı. 

Bu arada dev cüsseli tayfa bir 
mukavemet göstermek ve kaplan 
gibi vüçudilr ipleri kırmak teşebbü . 
süne girişmişti. Yan tarafta kapta
na sadık olarak bekleyen iki. accm_i / 
tayfadan biri aldığı emir üzerıne elın 
deki balta ile dev cüsseli tayfanın 
Jaelettayin bir tar&fına indi ve onu 
ölüm halinde bıraktılar. 

Diğer tayfalar şimdi yalvarıyor 

!ardı. Fakat her birisini yalvarışı 
deli kaptanın elindeki zıpkından ce 
vabını alıyor, müthiş bir işkence 
hadisesi cereyan ediyordu. 

Birdenbire, deli kaptanın şuuru 

tamamen ayakları altından kaydı. 
Elindeki zıpkınla e'i kolu, boynu 
bağlı zavallı tayfaların üzerine yü· 
rüdü. Ve hepsini o çaresiz vaziyette 
birer birer kana boğarak öldürdü. 

iki acemi tayfa korkudan olduk· 
lan yerde bir heykel gibi dona 

kalmışlar, ne yapacaklarını bilmiyor 

!ardı. Deli kaptan bundan sonra ge 

minin hapıshanesine koşarak orada 
bağlı yatan ikinci kaptanı da ağır 
suretle yaraladıktan sonra kamara 

sına döndü, Yemeğiı.i yedi. Uykuya ı 
daldı. 

Sabahleyin gözünü açtığı zaman 
bir amerikan gemisinin geçtiğini 

gördü. imdat istedi ve amerikan 
gemisinin kaptanı ona içerde ecre· 
yan :~en vaziyetin hakikatini bil· 
mezsınız: 

- Bravo dedi. Tayfa isyan etti 
Ve sen tek başına onlara galebe 

çaldın hal Bravo... , . 
Deli kaptan Stuvart ı Amerıkan 

gemisine davet ettiler. Yaralılardan 
dev cüsseli Hov ile ikinci kaptanı ve 

iki ac.:mi tayfa da gemiye alınmıştı. 
Deli kaptanın gemisini de ye 

değe alıp götüreceklerdi. 

Büyük Sovyet 
dünya atlası 

Moskova: 10 (Tass} - Sovyet 
Hükumetinin kararı ile basılma!..ta 
olan biiyük Sovyet dünya Atlasının 
ilk cildi intişar etmiştir. 

Bu cild, 50"" 35 santimetre eb· 
adında 80 yapraktan mürekkeptir 
ve iki büyük kısma inkısam eyle
mektedir. 180 haritadan n,ıiirekkep 
olan bu birinci kısımda semanın 
ve gün,•ş manzumesinin haritaları 
ile dünya coğrafyası malumatının 

gittikçe genişliyen seyrini, en mühim 
keşiflerin neticelerini, şima 1 ve ce· 
nup kutup mıntakalarını, dünya en· 
düstrisinin umumi vaziyetini, iptidai 

maddelerin bulundukları yerleri, 
dünya hava yollarını ve saireyi gös· 
teren haritalar bilhassa nazarı dik. 

kati celbeylemektedir. 

ikinci kısım Sovyetler Birliğine 

aittir ve 170 haritadan mürekkep 

bulunmaktadır. Bu kısımdd Sovyet
lrr Birliğinin jeolojik ve idari hari· 
taları, madenler haritası, şehirlerin 
genişlemesini gösteren harita~_ar , 
endüstri, ziraat, hayvancılık, muna· 
kale yolları, harici ticaret haritaları 

vardır. 
Bu kısımda bilhassa nazarı dik 

kati celben, sarahat itibaıile hiç bir 
eşine şimdiye kadar tesad~~ edil
miyen Sovyetler Birliği jeolo~ık ~-a 
ritası il" iklim ve zclzelclerı gos 

teren haritalardır. 
Büyük Sovyetler Dünya Atlası ' 

üç cild olacaktır. ikinci cildi • Sov· 
yetler Birliğini teşkil eden Cumhu_ 
riyet mıntıka ve arazilerin umumı 
ve ekonomik haıitalarını, inkılaptan 
evvelki Rusyanın taribi haritalarını 
ve Sovyetler Birliğinin muhtelif _de· 
virlerdeki haritalarını ihtiva eylıye. Fakat deli süvari Am~rikan ge 

misinde dev cüsseli tayfa ile ikinci 
d cektir . 

kaptanı görünce gene isyan e e· 
cekler! diye haykırıp denize atlaya 
rak kendi gem'sine geçince Ameri 
kan gemisinden de vaziyeti anladı
lar. 

iki gemi lrlanda sahillerine ge-
lince deli kaplan kendi gemisinden 
de atlıyarak yüzüp bir başka gemi 
ye geçti. Oradan yakalanarak mah 

kemeye sevkedildi. 
Muhakemesi neticesinde katil 

suçundan idama mahkum edilmiş 
ve faka deli olduğundan timarhane 

ye sevkedilmiştir. Yirmi sene sdnra 

b. k t'marhanede Zıpkınımı ır a şanı ı . 
verin tabancamı verin! Bana ısyan 
edecekler 1 diye korkunç seslerle 

haykırarak yuvarlanıp ölmüştür. 

Teşekkür 
Kardeşim Yahyanın ölümü do 

layısile gerek bizzat ve gerekse tel· 
graf v<ı mektuplarla taziyelerde bu
lunan akraba ve dostlarıma ayrı 
ayrı teşekküı e teessürüm mani ol
duğundan bunun sayın gazetenizle 
ıblağını saygılarımla rica ederim. 

c. 
Diş Tabibi 
ŞEVKET 

Kahkahalarla , Zevkle , Gülesiye 
seyredeceğiniz çok güzel bir film 

Tan sineması 
BU AKŞAM 

, Büyük ve cmsalsız komedyen 
JOE BROWN ve en güzel sarı

şın Şahane Yıldız JOHN BUO~ 
DELLE tarafından nefis ve haıı 

kulade bir tarzda yaratılan 

Hücum taburu 
isimli nefis Komedi, ve Aşk , He· 
yecan filmini takdim eJiyor. Fran

sızca sözlü bu güzel fılmi Sinema 
meraklılarına tavsiye ederiz 

ilaveten : 
Heyecanlı Kcvboy filmi 

intikam Yumrukları 

Pek yakında : 
Büyük ve misilsiz Şark filmi 

(Kara Dev) 
9 47 

İspanya vaziyeti 

Madridde bir kıtlık baş 
göstermesi muhtemel 

Madrid : 10 (Radyo} - Cephe
lerden alınan haberlere göre, Yağ
murlar dolayısiyle cumhuriyetçilerin 
mukavemet kudreti artmaktadır. 

Madrid belediye reisi şehrin vaz 
iyeti hakkında hükumete bir rapor 
göndermiştir. Bu rapora gilre, Mad· 
ridde ancak bir aylık buğday vardır. 
Keza üst ihtiyacı da hissedilmek· 
tedir. Muhasamat başladığındanberi 
Madridde 3900 kişi yaralanmış 1350 
kişi ölmüştür. 

Ayşe nasıl asıldı 

- ikinci sahifeden artsa -

Tabibi Mazhar Cemil de orada ha
zırdılar. 

Ayşe sehpanın altına getirilerek 
masanın üzerine çıkarıldı . Son söz 
olarak masum olduğunu ve gözle
rinin bağlanmasını söyledi . ip boy· 
nuna geçirildi. Masa ayaklarının al· 
tından çekildi ve lıu suretle adalet 
yerini buldu. 

Ayşenin ölüsü saat ona kadar 
teşhir edilmiş ve daha sabahın saat 
dördünden itibaren binlerce kadın, 
erkek, çocuk akın halinde meydanı 
doldurmuştu. 

Sahife : 3 

Mevsimin sonu yaklaşırken birbiri ardına emsalsız 
programlar sunan 

l_A_s_r_İ 1 sfo•m•"" -ı A-lsa-r~y j 
Bu akşaın 

Sayın müşterilerine bütün Türkite halkının takdirlerini kazanan , Türk 
sanatkarlarının temsil ettikleri nefis m~vzulu -Şırk musikili -Aşk , He

yecan sahnelerile dolu senenin biricik Türk filmi 

Güneşe doğru 

Oynayanlar 

Şaheserini takdim eder 

TÜRK YILDlZI : GÜZiN -MEDiHA 
ARiF DINO - FERDi TAYFUR 

Bu filmde Türkiye ses kraliçesi Bayan Safiyenin Latif, Tatlı, Muhrik 
ve emsalsız sesini de dinleyeceksiniz 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Sinemalar 20,30 da başlar. Localarınızı telefonla isteyiniz 

Bugiin gündüz 2,30 da tenzilatlı matine 
her iki sinemada birden 

Bütün Adana halkının yerinde takdirlerini kazanan dilber, ipek sesli 
Primadonna ( Janet Makdonald ) ın en kudretli temsili 

( Ateş Böceği ) 
Telefon: ASRI 250 9252 Telefon: ALSARA Y 2 l 2 

·------------~--~-----------------------------------
Taş bina yapmak istiyenlere 

miiteahhitlere müjde 
ve 

Saat 10 da cenaze otomobili ge-
d 1 Y · M \ Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz , Arzu !erek cese i a mış ve enı ezar. 

1 

edenlere kum, çakıl, kiremit ve emsali nakliye işleri yapanz . lsteklile. lığa götürmüştür. • 

,,,,,,....... ...... .-----...,.,.,..--....,.,...._,,_ rin Kale kapısında Benzinci Alı Saracoğluna müracaat etmeleri 

Vilayet Daimi Encüme
ninden: 

Yapılacak iş: Adana Kozan yo 
!unun 3 · 000 · 5 000 arasındaki 

(2000) metrelik kısmın şosasile iki 
menfez inşası (24302) lira (98) ku
ruşla kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - istekliler bu işe ait keşif ev· 
rakını görmek üzere Nafia dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 Eksiltme 18 5 · 938 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 11 de 
Vilayet Daim Encümeninde yapıla· 
caktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(Hs22) lira 72 kuruş muvakkat le 
minat verilmesi ve bu işi yapabile 
ceğine dair Nafia vekaletinden ve
rilmiş vesikaya ibraz etmesi lazımdır. 

lstiyenl~r teklif mektuplar ı nı 3 
ncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Encü 
men reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek h kliflerin 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
patılmış olması lazımdır, Postada 
olac .. k gecikmeler kabul edilmez. 

29-3-7 11 9193 

Dörtyol Orman Bölge 
Şefliğinden : 

Sayı : 131 

ilçemizin derendenin baş ucu 
ormanından (210) metre mikap ka· 
yın Kerestesi 28141938 gününden 
itibaren 15 gün müddetle serbest 
açık artırmaya konulmuş ve 13151 
938 gününde Dörtyol Orman lda 
resi binasında ihalesi yapılacaktır . 

Taliplerden şartnameyi de gör
mek istiyenler Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Seyhan Or 

man Baş mühendisliğİ"ıe ve Dört. 

yolda Orman satış komisyonluiuna 

ı. i ıı; • ı < c . ır ıı i iızn olunur .9253 

' menfaatleri icabındandır . 92_3_2 ____ s_ı_o---:------"' 

,.-~------,------------------------~----, 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/111936 

Neşri tarihi: 291 11936 

Verginin mevzuu 

3343 numaralı kanunla de~iştirilenl inci madde: 

Dünden Artan -

D) Kayıd müddeti içinde bulunduklı;rı köye 

kaydettirilen hayvanlardan kayıd ve yoklama müd· 
detleri içinde nakil veya ifraz tezkeresi alınmadan 

kaza hududu haricine çıkarılan kayvanların vergilcr
rinden yüzde elli: 

E) Kayıd müddeti içinde kaydettirilmeyip yok

lama da meydana çıkarılan hayvanlarıo vergilerin· 
den iki kat; 

G) Her mahallin yoklaması bittiği ta~btcn 
ı aksit müddetlerinin sonuna kadar kayıt harici ol. 
dukları ihbar ve tahkikat ile meydana çıkarılan hay 
vanlar mektum sayılarak vergilerinden dört kat: 

F) Nakledilen hayvanların nevi ve adedile nakil 

ve ifraz tezkereleri muhteviyatı arasında fark 
çıkarsa fazla kısım mektum sayılarak keza döıt 
kat 

Zam cezası alınır. 

Ancak vergi farkı olmaksızın erkeklik ve dişi· 
lik bakımından fark zuhur eder ve bunun kaçakçı
lıkla bir ilgisi olmazsa bunlardan ceza alınmaz. 

Kanunen ınuayyen yoklama müddetinden evvel 
hayvanların kayıd defterine yanlış kaydedildiği ve
ya hiç kaydedilmediği sahibi veya bakıcısı t~rafm
dan yazı ile haber veriline ceza alınmaz. 

Madde 25 - li<jııci maddenin D fıkrasında 
yazılı hayvanlardan, kayıd müddeti i~in?e kay'.~ def
terine geçirılmemiş ~lanla~dan nevıl~rı~e gore ~~ 
kanun mucibince tayın edılecek vergı mıktarının yuz. 
de yirmisı cezaen tabsil olur, 

( Souu Var ) 8033 



~abife 4 'türksözü ) 

1 BELEDİYE İLANLARI l 1Çok yakında .. Çok yakında .. Çok yakında 
--~~~~~~~-------,~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 - Asfalt yolların inşa ve tamiri için iki yüz metre mikabı Hacı· 
kırı kırma taşı açılc. eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ktşif bedeli 1105,80 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 83 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 30 uncu razartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Fen müdürlüğündedir. lstiyenler oradan 

parasız alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminatlarile 

birlikte encümene müracaatları ilan olurur. 

11 - 14 - 18 - 22 9257 

1- Temizlik işleri hayvanatile Kanara da ia~e tdilecck hayvanatın 

bir senelik ihtiyıcı olan 94000 kilo aıpa ve llıCOO kilo saman açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli: Aı panm 3055 lira, samanın 1942 lira 50 
kuruştur, 

Muvakaat teminat: Arpa için 229 lira ve saman İçin 146 liradır. 
3- ihalesi: Mayisin 26 ıncı ptrşembe günu saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4-Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. lsteyenleı orada görebilirler· 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir 

likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 
11- ı3-17-20 9256 

1-ltfaiye Kanara ve crnaze otomobillerinin bir sendik ihtiyacı olan 
1650 teneke benzin ve 50 teneke yağ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin muhammen bedeli 4950 lira, yağın 230 liradır. 
3- Muvakkat teminat benzin için 372 lira, yağ için 17 lira 15 ku 

ruştur. 

4- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günü saat on beşde beledi 
ye daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Talipler yalnız benzin ve yalnız yağ içinde eksiltmeye iştirak 
edebileceklerdir. 

6- Ş~rtnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 
bilirler 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mahbuzlarile bir 
likte belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

925 5 11 13. 17. 20 

1 - 938 mali yılı içinde Belediyece Belediye memur ve müstahdtm 
!erile fakirlere verilecek ilaçlar açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli Bin beş yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 113 liradır. 
4 - lhalf'si Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. isteyenler oradan para· 

sız alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü saat onbeşte trminat makbuzlarile birlik· 

te Belediye encümenine müracaatları ilan oluııur 

6 - 8 - 11 - 14 9231 

1-Bclediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alınacaktır 
2-Arazözün muhammen bedtli beş bin liradır. 

3-Muva~kat teminatı üç )ÜZ }elmiş beş liradır. 

4-lhalesi Mayısın 23 üncü pazarttsi günü saat on beşte Belediye Da· 
imi Encümeninde yapılacaktır . 

5-Şartnamesi Belediye Yazı işleri Bürosundadır. isteyenler oradan pa· 
rasız alabilirler. 

6- Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat onikiye 
kadar Belediye Reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. 

9213 3-7- 11-15 

1 - Asfalt caddenin garbinde yeniden yaptırılacak olan ıuecra inşa 
atı açık eksiltmeye konulmı..ştur. 

2 - Keşif bedeli 1013,78 liradır. 
3 - Muvakat teminatı yetmiş altı liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 23 üncü pazutesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbl'zlarile Be

lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

8·11 15 18 9242 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii cinsi 

-
Eski hamam Yağcamii Dük akan 
Bucak Çırak Arsa 
Mestan zade Mestan z. Mesçit 

oda~ı 
Hun Kurbu eski buğ Dükkan 

day pazarı 

bir senelik 
Muhammenin 

B.No akar No bedeli 
Lira K. 

116 41 400 00 
00 15 00 
17 48 00 

20 76 60 00 

Yukarıda yazılı Akaratı vakfiye 1.6 933 gününden itibaren bir yıl 
İçin icar edilmek ÜZJre 18 5 938 Çarşamba günü saat 10 da ar· 
tırma ile ihale edileceğinden isteklilerin vakıflar idaresesine müra 
caatlan . 

7 - 11 - 15 9137 

v!LYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

ın en büyük , en güzel temsilleri • 

( ZIEGFİELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir tema.şa 

En büyük yıldızları keşfeden adamın hayatı ... Misilsiz Revüleıin Mucidi ... 
Zenginlik. ... Hulyavi .... Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 251 

9205 

Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 

Adana Biıinci icra Memurluğun· 
dan : 

D. No 938, 1127 

Du rmuş kızı Firdese borçlu Ah
met veresesinden oğulları Alil, Sa· 
lahaddin, Mehmet Duran , Şeı fe , 
Mahmut, Nailcn;n Adananın Yortan 
mahdllesinde ve tapunun Şubat 3 27 
tarih ve .56 Nosunda kayıtlı ve ye 
ni kaydi i e Nisan 938 tarih ve 
198 Nosunda kayıtlı ve eski ölçü 
57 metre murabbaı ve yeni ölçü 
45 metre murabbaı içinde kain lıit 
bap ev. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Adananın Yortan mahallesinde ve 
eski tapu kaydi Şubat 327 tarih 
ve 56 Nosuııda ve yeni kaydi Nisan 
938 tarih ve 198 Nosunda kayıtlı 
ve eski ölçü 57 metre ve yeni ölçü 
45 metre murabbaı içiude kfıin Şar 
kan Fatma ve Ali paşa haneleri 
garben yol şi malen Şerife ceouben 
Dudu ile çevrili ve iki katlı ve iki 
geçeli bir geçede üstte ki oda bir 
mutbah ve ~ir sofa altında boş ze 
minlik diğer geçede üstte bir büyük j 
oda ve altında zeminlik ve 25 metre ' 
kadar bir avlu ve içinde bir su tu 
lumhası ve l:ir hela mevcut olup 
tamamına (600) lira kıymet takdir 
edilmiştir . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Adana 1 icra memurluğunda birin 
ci artırması 13161938 pazartesi gü 
nu saat 10-12 de ve lkincİ>İ 28/ 
61938 Salı günü saat l O 12 de 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
938/ l 127 no. ile 1 ci icra dai · 
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
1127 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etın_elidir. 

2 ·- Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevJi 
edılecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı nıüsbitelerile birlikte nıemu
riyetinıize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçlıani olan diğf'• 

alacaklılar bulı.ıııup ta bedel bun 

Mersin C. Müddei Umu
miliğinden: 

Mersin Ceza evinde mahkum ve 
mevkufların 1- Haziran-938 tafr 
hinden 31-Mayıs-939 tarihine ka· 
dar bir senelik ihtiyacı olan doksan 
bin kilo ekmeğin kapalı zarf usulile 
münakasaya konduğu ve ihalenin 
1- Haziran-938 günüııde saat 14 
de Mersiıı Müddei Umumiliğinde ya. 
pılacaktır. 9236 7-11-14--18 

Bürücek köyü Muhtarlı- · 
ğından : 

Mevsim hasebile Yurt kirala
yanLır tutacakları Yurdun köye ait 
eski ve yeni borçlarını evvela köyün 
tahsildarı Abdülhadi Bağdattan an
layıp makbuz mukabilinde mal sa
hibi hesabına köy sandığıoa yatır
maları aksi takdirde Köy Kanunu· 
nun maddei mahsusasına binaen ınüs 
tccirlerden tahsil edıleceği ilan olu· 
nur .9230 8-10-11 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kil se sokak No 11 A 

9146 17 

farın o gayri menkul ile temin edil. 
nıiş alacaklarının mecmuundan faz · 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma ı 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

ayni saatta yapılacak artırmada , ' 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 1 

rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- j 

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana il a!e edilir. 1 

Böyle bir bedel elde edilmezse ihde 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raıı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetla ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukarıda göste. 

rilen tarihlerde Adana 1 ci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
ğösterilenartırma şartnamesi daire 
sinde satılacağı ilan o!unur. 

Muhammen kıymetin yüzde yet 
miş be 1ini bulmazsa 2280 Nolu ka 
nun tııtlıik ed:Jcc, kfr. 9251 

11 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
" 

Nasıl mı ? • 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve-kaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görüniiş : Berr~k 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
Kokusuı 

: Latif 

1 
Tadı 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N-10 
ınikdarı ) 0.2 sm3 

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

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 g-r. 
Klor ( Ci ) ., 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ,, Yok 

ennin en rnn usullerine riayet edertk ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bel lııha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da büt~n Fiziki ve Kimyevi evsafını ıru. 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhlıat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları rn 
B 

Kayadelen Gazozları da 1< ay adalen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 1 ~· 
is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 16 

6197 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucu7., 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini. e edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

Alacağınız Maltızda ykaök:u
8

:ü~ç~n ~~;
0

~
0

.:i:· K:ı;: 1 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden köm .. ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih· 
U lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. OJun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü m·ııfağınıdı bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 

., 

~-
Col 

N2 

' 

8879 89 

müjde 

GOL EMAN • ...ı üks 1 ambaları geceyi gündüze çeviı ir . On ıki saatıta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Tic~rethanesi 

9170 14 

Umumi neşriyat müdüıü 

Macid Güçlü 
Adana Türksö~ü matbaası 
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