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&!acar notasına eevap hazırlanıyor ! 

acar tayyareleri bir 
ek tayyaresini düşürdü 
arpatlaraltı meclisi pilebisitin kati aleyhtarı! 
~rat . 
tt h • _26 ( Radyo ) - Umumi 

ti e~uz düzelmiş değildir. Hadi
Crın yatışmadığını göstermek-

8ıııun 1 • tr b_a ınan haberlere göre Bel·• 
bır Ç olgesinde iki Macar tayya-
e<f ek askeri tayyaresine hü-

erek t . d- - - 1 ayyareyı uşurmuş er-

Çtk h-
C11ap 0küıncti son Macar notası-
ı~dı hazırlamakla meşgul hulun· 

r. K 
kuı arpatlaralt ı Rusyasında 
ııın eden mecliste dün ilk defa 
le/~ ve pilebisit yapılmasına 
~ra; .e~ilmeirni kıııarlaştırmıştır. 
ı ı · 26 (Radyo) - Pıağ Ko

S11d azetelcr nderı Die Vali Man-
eı ar .. d il k ' azısın en kaçan ve Al-

~ o~uşan kımselerin rakamla. 
ı 101~0steren ecnebi gazetelerin 

t · h'I • s ı ıa çalışıyor. Sırf siya-

Macar Bafveklll llT'redl 

set yüzünden Südet arazisinden ka· 

ŞNiGiN MUHAKEMESi 

~Ski başvekil vatana ihanet 
Suçile sorguya çekilecek! 

çan kimselerin adedi 7000 kişiden 
fazla değildir. Bunlarda sosyal de
mokrat, Komünist ve Yahudilerden 
ibarettir. 

-------------

Gazzede 
musademe! 

Dört İngiliz askeri ile 
dört Arap öldü 

Kudüs: 26 ( Radyo ) - Hay
fada Yahudi mağazalarını yakmak 
suçundan altı Arap tevkif edilerek 
divanıharbe verilmiştir . Bunların 
evlerinde bir çok mühimmat ve 
zahire de elde edilmiştir. 

Tedip kuvvetleri Nası re ve Ak
ka ile köylerde vasi mikyasta ta · 
harı iyata başlamıştır . Birçok kim 
seler tevkif ve birçok mühimmat 
ele geçirilmiştir. 

Gazzede yapılan müsademede 

LONDRA 
BERLiN 
TEMA Si 

Göringin son beyarıatı Lo
dora mahafilinde büyük 

memnuniyet uyandırdı 

Londora: 29 ( Radyo ) - İngiliz 
Fluges tayyaroler organizatörü ve İs· 
mi her tarafca tanılmış karmmekan 
Etherton in mareşal Göringle olan 
mülak11tı büyük bir tesir uyan. 

dırmıştir . Kaymakam Etherton. bu 
mülc.katinde bilhassa Almanya ve 
İng'ltere münasebetinden bah edilmiş
tir. Göring deınişdirki, Almanya'nın 

bütün gnyesi elind::n geldiği kadar 
İngiltuc ile gayet sıkı bir dostluğun 
teminine :çalışmaktadır . Bilhassa, Al
manya,nın Avrupa'da hiçbir arazi al· 
mak niyyetinde olmadığına dair gö
ringin yeniden beyanati Lond1a maha. 
filince büyük bir memnuniyetle kaışı· 
lanmıştır kaymaknm, bü konuşma 

esnasında müstemleke meselesinden bah 
edilmedigini z kir t tmişdir. Bu gün 
İngilterede hasıl olan bir kanaat varsa 
müstemlikeler meselesi haledilmedik· 
Almanya ile 1ngiitere arasında hakiki 
bir sulhun tesisine imkan yoktur. 

Adana belediyesinin 
gümrük primi geldi 

Dahiliye Vekaleti diğer vilayet 
belediyeleri primlerini de gönderdi 

Ankara : 26 - Yurd belediye
lerine her sene gümrük gelirinin 
yüzde onu nisbetinde verilmekte olan 
pirimlerin 1938 mali yılı ilk üç ayının 

tutarı Dahiliye Vekaleti tarafından 

Vilayet merkezlerindeki belediyelere 
gönderilmiştir. 

Afyon belediyesine 5314, Ağrı 

belediyesine 1378, Amasya belediye
sine 2731, Ankara belediyesine 27213 
Antalya belediyesine 4764, Aydın 

belediyesine 3330, Balıkesir beledi
yesine 581 t , Bilecik belediyesine 
878, Bingöl belediyesine 211, Bitlis 
belediyes:ne 2226, Bolu belediyesine 
1710, Burdur belediyesine 2953, Bursa 
belediyesine 15911, Çanakkale bele- . 
diyesine 2525, Çankırı belediye!->İne j 
2147, Artvin belt>diyesine 761, Çorum 
belediyesine 4437, Denizli belediye· 
sine 3706, Diyarbakır belediyesine 
7762, Urfa belediyesine 7920, Elazığ 
belediyesine 5:60, Erzincan beledi· 

--------

ALMAN -FRANSIZ 
KONUŞMALARI 

yesine 3833, Erzurum belediyesine 
7287, Eskişehir belediyesine 1357 , 
Goziantep belediyesine 11,196 , Gi
resun belediyesine 3?.77, Gümüşane 

belediyesine 715, İçel belediyeşine 
5920, Isparta belediyesine 4008, fs
tanbul belediyesine 162,972, lzmir 
belediyesine 37,469, Kars belediye
sine 3770, Kastamonu belediyesine 
3114, Kayseri belediyesine 10278 , 
Kırklareli belediyesine 3078 , Kırşe· 
hir belediyesine 3031 , lzmit beledi· 
yesine '->9·1 , Konya belediyesine 
11548 , Kütahya belediyesine 3964 , 
Malatya belediyesine 5991, Manisa 
belediyesine 6704, Maraş belediye
sine 6234 , Mardin belediyesine 4616 
Muğla belediyesine 2388, Muş bele
diyesine 1080 , Niğde belediyesine 
2707 , Ordu belediyesine 2151 , Ri· 
ze belediyesine 3049, Samsun bele
diyesine 7444, Adana belediyesine 
10787 , Siirt belediyesine 3486 , Si
nop belediyesine 1077 , Sivas bele
diyesine 7745 , Tekirdağ belediye· 
sine 4339, Tokat belediyesine 4876 , 
Trabzon belediyesine 6316 , Tunceli 
belediyesine 511 , Urfa belediyesine 
6876 , Van belediyesine 2068 , Yoz
gat b.:lediyesine 2995 ve z,mguldak 
belediyesine de 6174 lira verilecek
tir . 

~i 
Q hG~~usturya başvekili Şuşnigin 
ı 

1 
llrneti tarafından muhake

~~ c ccek ay başlanacaktır. 
~ta~durki, Şuşnİni, Vivana Al 

bahsetmişti ve kadınla beraber bir 
yerde bulunduğu zaman arkadaşını 

da onların yanında görmek kabil 
di. 

:: !:gi~~ ~;; v;...:~ ~::.ı:~ Müzakere I er sonundan 
mıştır. 

1 

Kız talebenin 
görecekleri 

askerlik dersi 
f oı 111dan işgal edildiki zaman 
~ ~.'lluş ve bir müddet Viyana 

'1tı11: 1 tarihi bir şatoda muhafa 
ka a bulundurulduktan sonra bir 
~n~~ın~ sevkedilmişti. 
ı ,Ui

1
.t1? ıthnm edildigi suç vazi

ba •stımaı ve vatan hainliğidir. 
ı,'r"Ckilin aleyhinde gösterilen 

ın b ~r aşında da 19 şubatta yaz 
. ltrncktuptur. Şuşning bu mek 
ille 1t1erle Berhtesgadende gidip 
ti~c ~kendisinin zorla mecbur 

~'ki r>oylemektedir. 
1 Avusturya başvekiliııin «va 

8Uj' • 
~la ıstımal»i Avusturya banka 
,,. s.ındaki suçluları tayinde gö 
'-ııd' 1 t b ır. «Vatana ihanet,, suçuna 
;lh u da Aausturyanın Alman-
1,1;kına mani olmak için 

~lıtı ır, Çünkü Almanlara göre, 
Qc a~· için mil.i vazife cerman 

bııııa 1zm~ttir. Avusturya başve 
ıııatanı olarak milli vazifesini 
tek lan maada bu vazife hilafi 
~t eı etmiştir. 

der taraftan, Şuşnigin Berhtes 
c~ fiillerle vardığ'ı anlaşmaya 

'iiru~eınesi de bir suç olarak 
~tek ltlektedir. Fakat bu siyasi 
ile b·Ctıir ve Alman vatandaşı sı· 
~,11'.r <ılakası yoktur. 
~ıt 1~ muhakemesi hakkında ve· 
~q er bir haber hakika;en büyük 
;,11c?.~ndıl'mıştır. Buna göre, es 

c ılın muhakemesine onun 
şahitlikte bulunacak olanların 

Ott Uşnigin en yakın arkadaşı 
~:ki .baron fon Fröhlihştal 
~ adır. 

Orı Ş . . b k'll'ğ" d, uşnıgın aşve ı ı ı za-
oı' kabine şefi veya hususi 
L itak çalışmıştır. Başvekil . ~-t 1 b ar arından ona bahseder, 
~~an t~t akıl danışırdı. Öyle ki, 

( h h"k~ . . 1 b flıı (;' .. u umetının sır arını a 
~" tohlihştal herkesten fazla 
'fi c bu hususta başvekilden · 
~t tcliyordu. 

d:rı, başvekilin hususi haya 
\d .. crı yakın arkadaşı olarak 

i~ Şuşııig, ilk karısı bir 
y kazasında öldükten sonra 
e~a Çervin ile evlenmeyi 

zaman evveli Barona 

Eski Avusturya başvekili baro 
na büyük itimat göstermesinde o 
zaman için haklıydı. Çünkü arkada· 
şı onun sırlarından hiçbirini ifşa et· 
memiş, her hususta bu itimada layık 
olduğunu isbat etmişti. 

Gazzede şömcndöfcr hattının al . 
tında bir lağım patlamış ve bir Lo- 1 
komotif hasar~ uğramıştır. Devriye ı 
üzerine ateş açılmış -.e üç asker 
öldürülmüştür. 1 İkinciteşrinden iti
baren Filistindeki bütün münakalat 
İngiliz kumandanlarının murakabesi 
altına alınacaktır. Bu tarihten itiba· 
ren herhangi bir yerden diğer bir 
yere gidecek olanlar rr.utlaka o ye· 
rin kumandanlığından vesika almak 
mecburiyetindedir . Buna riayet et
miyenler derhal tevkif edilerek as- ! 
keri divanıharbine verilcct:klerdir . l 
Filistinde askeri harekat çok sıkı . : 
dır . Birçok şüpheli eşhas tevkif 

ümifvar görünülügor 

Fakat bugün Şuşnigin davasında 
onun aleyhinde en kuvvetli şahit 

olarak baronun bulunacağı haber ve. 
riliyor • Esasen Şuşnig tevkif edil· 
diği halde baron fon Fröhlihştal'in 
serbest gezmesi ViyatJada merak 
uyandırmıştı. Halbuki, Şuşnig kabi· 
nesinin bütün azası Şuşnigle beraber 
tevkif olmuştu. edilmiştir . 

Çinliler yeni bir plan 
hazırlamakta ! 

Milleti ittifaka davet 
Japonya sulh teklifi bekliyormuş 

Şanghay : 26 ( Radyo )- Çang - Kay - Şek hlll Çong Klng 
de bUlunmaktadır. Verilecek mUhlm kararları tesblt etmek 
Uzere 28 Teşrlnlevvelde bir içtima yapılacak ve yeni bir 
uçın mUdafaat ve taarruz planı,, hazırlanacaktır. Mlllf ittifakın 

temini için de Çin mllletlne biri 
beyanname ne,redllecektlr • 
TebllOln metni bir heyet tara· 
fmdan yazllmaktadır. 

Alınan bir hauere göre , japon
yanın Londra Büyiik Elçisi , İngiliz 
gazetecilerinin İngiliz tavassutunun 
rolü hakkındaki süallerine şu cevabı 

vermiştir : 
- " Biz barış istiyoruz , sulh 

için her şeyi memnuniyetle karşıla-

rız . ,. 
Hankov : ~ 6 ( Radyo ) - Şe

bird e yangınlar devam etmektedir. 
halk korkn içerisinde kaçmaktadıı . 
Ecnebiler herhangi bir taarruzdan 
masun bulundurulmak için her türlü 
tedbirler alınmıstır • 

Alman yanın 
Litvanya'ya 
teklifleri 

On beş senelik 

ademi tecavüz paktı 

ve sağlam garanti 

Berlin : 26 ( Radyo )-Almanya 
Konastaki orta elçisi vasıtasile Lit· 
vanyaya 15 senelik bir ademi te-

Paı is : .:26 (Radyo ) - Beri inde
ki Fransız sefiıi Francoi:S Poncel'nin 
Bcrchtesgaden'da Hitler ile olan ı.;eda 
ziyaretine dair neşrediİen Alman res. 
mi ihbaratının meali Paris diplomal-

ı )arı üzerinde iyi bir tesir uyandırmış
tır. 

Fransız sefiri Berliııdeki memur· 
iyyetini terk ederken Hitler ile ohın 
samimi mulakatla, Almanya;resmi ha
vadislerinde kaullanılan cok nazika· 
ne lisanlar arasında hiçbir fark yok· 
tur. Mulfıkat pek eamlmi ve hareret
li olmuşdur. 

Au mülakatın sureti cereyanından 
haberdın bulunan bazı Fransu gaze
teleri yakında müşteıeken iki devlet 
Alman ve Fransız barışıklığını iliin e 
deceklerini yazmakdadırlar. 

Münih sulhu yapıldıkdan sonra, 

Aınerikayı 
protesto 

Kudüs : 26 (Radyo) - Nablüs ~ 
eşrafı Amerika hükumetine bir tel . 1 

graf çekerek, Filistin meselrsinde 
Amerikanın hattıhareketini prot. sto 
etmiştir, 

Yunan kralı 
Dün Londraya gitti 

Atina : '6 ( Radyo ) - Yunan 
kralı Paris yoliyle Londraya gilmek 
üzere buradan hareket etmiştir. 

Krala büyük teşyi merasimi yapıl
mıştır. Kralın bu seyahatı tamamiyle 
hususi mahi:ıettedir. 

cavüz paktı ve sağlam bir garanti 
teklif etmiştir. Almanya buna mu· 
kabil memel işile Almanya-litvan· 

ya ticaretinin hallini istemektedir. 

Paris, Alman vı: Fransız münasebetle. 
rinın daha müsaid bir şekilde inkişa[ 
edeceği kanaatındedır. Ayni makı::acl 
ve gayeye atfen Alımın sefiri Graf 
Velczekin Fransız Başvekili Daladier 
ve Harici) e nazırı Bonne', ye olan zi
yaretleri çok ehemiyyete alınma~ ta
dır. 

Alman) a ınahafilince bu ziyaret
ler bir sansasion olmakdan ziyade 
iki devlet arasında normal bir müna-
, ebetin tesisinden başka bir şey ol. 
madığını ileri sürüyorlar. Son Fıansa 
ve Almanya konoşmaları, Fransız dip. 
lomatlnrıncJ islikbalde bu iki devlet 
arasındaki münasebetlerin ne şekil 
alabileceği suretinde yapılan iyi hare. 
ketlerden ibaretdir. 

İngiliz kabinesi 

Londra : 26 (Radyo) - lngiliz 
kabinesi bugün toplanarak önümüz. 
deki salı günü toklanacak olan par
lamentoda dünya vaziyeti ve lngiliz 
biikumetinin bu hususta aldığı ted· 
birler hakkında verilecek malumat 

üzerinde kararlar almıştır. 

Loyd Corcun nutku 

Londra : 26 (Radyo) - Hali 
faksın Avrupa durumu hakkında 
lngiliz hükumetinin aldığı vaziyet 
hakkındaki mektubile Loyd Corcun 
bugün akşam söyliyt:ceği nutuk su· 
reli Amerika hariciye nazırına gön 
derilecektir. 

Emir Abdullah Ciddeye 
hareket etti 

Kudüs : 26 (Radyo) - Mave. 
rayı Şarki Erdün Emiri Abdullah , 
Hicaz ve Necit kralı lbnisuud ile 
görüşmek üzere Ciddeye hareket 
etmiştir. 

Öğrendiğimize göre lise ve orta 
mekteplerde gösterilmekte olan as· 
kerlik derslerinin aynı şekilde kız 

talebeye de teşmili muvafık görül
miştür. 

Lise, yüksek mektep ve üniver· 
site programlarında yardımcı ve ge 
ti hizmetlere ait yapılacak değişik· 
likler ayrıca nazarı itibara alınacak
tır. Geçen ders yılında olduğu gibi 
bu yıl da kız taleheye kamp yap
tırılmasına lüzum görülmemiştir. 

1938 · 1939 ders yılında kız 
talebeye gösterilecek askerlik ders 
programı şu şekilde tatbik edilecek
tir. 

7 ve 8 inci sınıf kız talebeye 
9 uncu sınıf programı, 10 . 11 inci 
sınıf ve yüksek mektep talebelerine 
9 ve 10 urcu sınıf programları bir 
arıııda gösterilecrktir. 

Türkkuşu 

Talebeleri Ankaraya 
gittiler 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 
merasimine iştirak etmek üzere şeh • 
rimiz Türkkuşu talebelerinden yirmi 
sekiz talebe Ankaraya gitmiş, is· 
tasy<Jnda velileri ve arkadaşları ta· 
rafından uğurlanmıştır. 

Orta ve ilk okullar 
Yarın öğleden itibaren 

tatil yapacak 

Cümhuriyetin on beşinci Yıldö . 

nümü münascbetile şehrimiz Orta 
ve ilk okullarında yann öğleden 

itibaren tatil yapılacaktır. 
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Yazan : N.Baydar 

Bir mermer levha üz1ırindc altı ok ve, önde, BiiyUk Ş t'ln 
nerjlk hatıl o gUzel başı; altında XV rakamı ... CUmhurlyet 

Halk Partisi Genel S kreterllğlnln bugUnlerd n şr ttlğl, "On 
be yılm kitabı" işte, bu m nah kapak içinde 61 t bUyük say 
fadan mUrekk p azemetll bir es rdlr. Dündenb rl elfmde bu-
1 unan bu eser'ln - okumak ve tekrar okumC>lt vadiyle - baş n· 
dakl ithafı, AtatUrk'Un onuncu yıl nutkunu ve on b ş yılın lu·o 
nolojlslnl h tmettlkten onra, muht v1yatmı öğr nmek üzere, 
diğer sayfalarını dikkat ve ltlmamla çevirdim. Bir gUnde, bu 
611 ayf yl, bir roman okurcasma dahi, okumak imk81 nsızdır. 

On beş gün, bilmem, yeter mi? 1 
Cümhuri}etin bir r.evı tarihi, yahut 
otarihin malzemesi olan bütün o ma
liimatı, hadiselerin izahını, mukaye· 
seli cetvelleri kelime keJime, satır, 

satır, bahis bahis tetkik etmeli, gra 
fıkler ve hartalar üzerinde itina ile 
durmalıdır ki eserin mükemmelliği 
hakkında sarih bir fikir edinilebil· 
sin. Esasen böyle bir kitap her mü 
nevverin \:ütüphanesinde en göze 
görünür yere konulup Büyük Mıllet 
M'!clisi, Parti, Halkevleri, ve l:.ütün 
teşkilatiyie Vekaletler, milli banka
lar ve müesseselere, yani milletin ve 
faaliyetinin inkişafında müessir ol
mus olan geniş ve karışık mekaniz
maya dair esaslı malümat almak is 
tendikçe müracaat olunacak bir me· 
cefle gibi daima okunacaktır: On 
beşinci yıl kitabı bir ana kitap'tır. 

- Cümhuriyet on beş yılda ne 
yaptı? 

Bu suali, dudak bükerek, soran 
lar bul una bilir. Bu gibi!ere on beşin 
ci yıl kitabını okumalarını tavsiye 
ederim. 

On beş yılda Cümhuriyet, her 
şeyiyle, bir vatan kurmuştur. 

Bir ecnebi dostum: "Memleke· 
tinizi yabancı gözü ile görmeliydi
niz!,. diyordu, Onun bu sözlerinde 
en derin giptayı okudum. 

Bu yabancı' yirminci asrın son 1 
terakilerini idrak etmiş bir me:rıle 
ketin çocuğu idi:"S z' garp C<'l • ·tin. 
nin ne kadar kötüli.ıkkri varsr. hep 
sini bilerek bertaraf ettikten sonra 
medeniyetimizin iyi tarclflarınr almak 

1 
zekasını gösterdiniz,, diyordu. Şayet 
bugün bu mtınlt:kette mt nrnun ol 
mıyanlar varsa bun]ar ancak satlıi 
ve dar görüşlüler, veya eski rejimlere 
mensup oldukları için cümhuriyetten 
zarar görmüş o duklarını farzedenler 
dir. Halbuki bu rejım, düşmanlarını 
bile affetmiştir. R "'alist ve vatanper 

13,000 met e 
Derinliğe İnmek ıçın 

yeni bir alet 

Bir halyan genci , denizlerde 
13,000 metre kadar derinliklere İn· 
mek için hususi bir alet keşfetmiş
tir . 

Malum olduğu üzere Profesör 
Pikar 10,000 m("tre derinliğe in· 
miye hazırlanıyor. Bir ltalyan gaze. 
lesinin verdiği malumata göre bir 
deniz aletleri mütelıassısının oğlu 
olan bu genç hu aleti Profesör Pi· 
kar'ın stratosfer için hazırlamış ol· 
duğu aletlerden ilham alarak yap· 
mıştır. 

yeni alet 1 kutru 1,40 metreden 
ibar~t küre şeklindedir . Dışından 
1,300 atmosfer tazyikine tahammül 
cdcc('k derecede mukavim olarak 
yapılınrştır.Bu tazyik 13.000 metre 
derinlikteki suyun yaptığı tazyikte 
aletin ağırlığı 10 tondur. Suyun için· 
de 7 tona inmektedir , 

13 Kilometreye kadar uzatılacak 
olan kablonun ise 100 ton tutacağı 
he.sap edilmiştir . Kabloyu kullan· 
maktan çekinmek için ' bu alete 1 

kutru dokuz metre olan büyük bir 
yağ haznesi eklenecektir. 
Yağ , sudan hafıf olduğu için 

aletin ağıı lığı hafiffiyecek ve alet 
istediği yerde durabilecektir . Yeni 
aletle yakında inış tecrübelerine gi· 
rişilecektir . 

ver olanlar on beş cümhuriye yılı· 

nın tahakkuk ettirmiş olduklarını 

hatırladıkça ilerisi için daha çok 
l uvet ve cesaret bulacnklardır. On
lara da on beşinci yıl kitabını sık 

sık okunıal arını tavsiye ederim. 

Başucu kitabımız Nutuktur . On 
beşinci yıl kitabı da onun altına 
yerleştirilmeli ve birincinin koymuş 
olduğu prensiplerin nasıl çelık bir 
azimle birer birer hakikat olmuş , 
tatbik sahasına nasıl konulmuş of· 
duğu ikincide rakamları , tablo!arı , 
ve hartalarile gözle görünür ve elle 
tutulurcasına, mütalaa olunmalıdır. 

Onbeşinci yıl kitabının bir karii 
sıfatile kararım budur . Ve bütün 
Türk muharrirlerine düşen vazife 
ise onun ilıti va ettiği meseleleri te 
ker teker karilerine izah etmek ol· 
malıdır. - Ulus -

Büyük bayram 

Dolayısiyle tren tarifele
rinde tenzilat yapılıyor 

Devi t Demiryolları ae Limanla 
ı ı işlet ne genel direktörlüğü cümhu 
riyetin on besinci yılının kutlanmasi 
törenininde bulunmak üzere Anka· 
raya veya kazalardan vilayet mer· 
kezlerine gidecek olan yolcular için 
tren tarife ücreti erinde t nzilat yap 
mıya k rar vermiştir. Tenzilat, aile 
biletleri, banliyö lıattı ve halk tica· 
et biletl1.•ri hariç olmak üzere Dev 

let Demiryollarmda muteber bulunan 
diğer t ı ifelcr üzerinden yapılacak· 
tır. Mevcut tarifeluden } üzde yirmi 
nisbctinde yopılacak olan bu tenzilat 
28, 29, 30 ve 31 birir.citeşrin güııle 
rine münhasır kalacaktır. 

Belediyeleriınizin su 
borusu ihtiyacı 

Belediyelerimizin imar program. 
farına s·ı ihtiyaçlaıının orgnnize edil· 
mesi de dnhil bulunmaktadır. Sü· 
ınarba~kıı) Karabiık'te kurmakta 
olduğu demir ve çelik fabrikalarının 
ynkınd<1 faaliy te geçeceğini ve bu 
fabrikaların im:riatı arasında demir 
boru dahi yapacaklaıını göz önüne 
alan iç bakanlık, belediyelerimizin 
imar programlarında yer alan su iş· 
leri için lüzumlu olan boru ihtiyaç 
lıırını Sümerbanka bildirmelerini 
a15.kalılardan istemiştir. 

Hususi Muhasebe Ücretli 
n1emurları 

Hususi Muhasebece de licret!i 
memurların Birinciteşrin ücretleri 
kamilen verilmiştir. 

H 

A 

Moskova Andokı in 
müstahzarat fobrikas;, 
Şeker hastalığının teda· 
visinde yeni bir müs. 
tahzar teşkil eden "Gis· 
ton- Çinko - lnsülin,, 
ilacından ilk tecrli be 
imalatını tedavül mev 
kiine çıkarmıştır . 

Insüli'nin tesirinin has 
tanın organizmi üzerin· 
de kısa bir müd:fet de· 
vam ettiği malumdur . 
Uzun tecrübelerden son-

Türksözu 

•• eşi Okulu u a ı 
Bugün törenle açılıyor z 

ı

? • 
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iLiM VADiSiNDE 

Dinıağıt1 
• 

Bünyesı 

Şimdiye kadar dınıat, 
yesi hakkında anca ıf 
mahiyette kartlar ıı 

Karşıyakada Hars Komitesi ta· 
rafından yaptırılan i k okul bugliıı 

saat dokuzda açılac ktır. Bir çok 
ze·~at bu törene davetli bulunmak
tadır. 

üyük rogram a neler var? 

ve bu kartlar çok mahdut :ı 
dıma~lar üzerinde yapılan ~ 
sonunda tesbit olunmuştu.~ 
çok mühim miktarda duna .

1 
de işliyen Moskova En5

1

11 

m saisi sayesinde. halen 8 1 

·kr 
san dımağının kışrmı.n nıı h 
büıyesindeki değiŞiklıkler 

roğram: \ at 9 dan 1 O na kadar kabul töreni çok dah-ı sarih bir fikir ed 11 

yapılacaktır. kabul töreni proğramı lunmaktadır. h'l11 Gezici Aşire1ler yerletine 
döndiiler 

Yaz ınünasebetilc Yaylalara git· 
nıiş olan geıici Aşiretleıin hayvan I 
lcırr durak yerlerinde Veteriner me- I 
murlan tarafından tamomen mua-

1- Cümhuriyet bayramı kanunu! 
gıarrğine göre 28 birinci teşıin cuma 
günii öğleden sonra başlayıp 30 bi 
rinci teşrin pazar akşamına kadar 
sürecektir. 

ayrıca bildirilf'cektir. Teorik bakımdan mü 1 

10- Kabul töreninden soara vila 1 h k 1 k ·· bil eri ıriç a ma uzere, k 
yetin en büyük buyurmanı olan vali nin nöroşirürji için de prsl 
en büyük süel Komutanı olan Tüm ehemmiyeti vardır. Bu parab~ 
komutanla birlikte grçit törenine gi· d '-"lh k k errB 1 

yene edilmiş ve hiçbir hastalık 1 
olmadığı anlaşılmıştır. Bunlar tama
men kışlaklarına dönmüşlerdir. 

2 - Buna göre bayram birinci 
teşrinin 28 inci cuma günü saat 13 
te saat kulesindeki vakıt düdüğünün 
çalmasile başlıyacaktır. Bayramın 
başlamasını Lildirecek olan bu işa· 

Belediye seçimlerinde 
İntihap olunanlar 

iç Bakanlık, geçenleı·de yapıl an 
Belediye seçimlerinde intihap ofu. 
nan Belediye reisi ve azalarının 
isimlerinin Bakanlığa bildirilmesini 
vilayetlerden istemiştir • Bakanlık 
yeni seçimlerde ekseriyet kazanan 
ların bir listesini yapacaktır . 

Dairelerde mesai 
saatları değ·işiyor 

Dairelerde 1 İkinciteşrin 938 la 
rihinden itibaren mesai öğlrd<-n v 
vel 9-12 ve bir saat öğle tatili 
ya1 ılarak öğleden sonra 13-17 ye 
kadar olacaktır. Bu husu5ta Vilayet 
makamından daire! re tebliğat ya
pılmıştır. 

Bekçiyi tahkir ettiğinden 

Temur oğlu Abdullah adında 

birisi Mirzaçelcbi mahallesi bekçisi 
Ahmedi tahkir ettiğiı den yakalan 
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Kardeşini sopa ile 
yaraladı 

retle beraber bütün fabrika düdük· 
leri ve şehirdeki otomobil ve kam 
yon korneleri 5 da~ ika sürmek üze
re çalacaklardır. Bayramın başları· 
gıcını şehrin h..:r tarafına yaymak ü 
zere ayrıca davullar çalınacaktır. 

3- Birinci teşrinin 28 inci cu · 
ma giinünden başlayarak 30 uncu 
günü akşamına kadar sürecek olan 
bayram günlerinde bütün resmi da 
ireler C. H. P. kurakları, Halkevleri 
kurakları, Spor kulübleri, bütiin O· 
kullar. müesseseler ve ticarethane 
fer, bankalar, fabrikalar, dükkanlar, 
evler nakil vasıtaları ve meydanlara 
ve caddelere kurulacak taklar bay· 
raklarla süslenecek 've elektiıik\erle 

1 ışıklandırılacaklarılır. 

1 

4 Bu gü.ı ye bayramın diğer 
günlerine.le öğleden sonra Bdediye 
önü, kuıu :köprüde çeşme meyda· 
nında, l'aş köprü başında, Tüm ko 
ınutanlık ynkınında, Hüküınet kona 
ğındaki mestanzade ocağı önünde 
ölmak üzere 5 yerde C. H. P. Tara 
fınJan kurutacak 1 faik kürsülerinde 
adları önceden paı ti başkanlığınca 
kaydedilmiş olanlnrla kürsü kom"s· 
yonuıın bildirilrcek olanlar tarafın· 
dan konferanslar verilecektir. 

5 O gün saal 14 te Halkevi 
spor kolunun cidtcileri tarr:ıfmdan 
demirköprü cıvarında .. cirit oyunları 
icra edilecektir. 

Kadirlinin Dere mahallesinde ı 
oturan Bozdayı Oğullarından Hasan 
oğlu Melımed Durmuş bir dil kav 
gası neticesinde kardeşi Hacıyı so· 
pa ıle başından yaraladığından ya
kalanmış ve hakkında kanuni mua 
mele yapılmıştı . 

6- 28 Birinci teşrin cuma giinii 
saat 16 da vilayet, paıti ve ~eledi· 
ye ve kurumlar adına Atatürk parkı· 
mı çelenkler konulacaktır. Bu çelenk 
lcr C. H. P. binasında izciler elile 
ve halkevi bandosu refakatındt• as· 
faft caddeyi takiben At<ıtürk parkı 
111 g.:>türülecektir. istiklal marşını 

müteakip ç len_kler abid~yc konu~a I 
cak ve cumhurıyet marşıle. meras~ · 

1 min bu kısmı ıa nihayet ver ılecektır. 

Bugıinkü İınsakiye 

Bugün g .. neş sarıt 5,55 de 

doğ:ıc ıktı~. Ôğl o:ani o:ıal 
11,35 d,,., ik.ndi ezani saat 

14,35 d , akşanı ezeni 16,56 
de, yatsı ezeni 18,23 de okıı 
ııc.oc.ıktır. imsak saat 4,3 de bi
lccrktir. 

ra, iki Sovyet alimi, Klikov, t.ıyıı ve 
Çupcnak, yeni lir mü:;tahzar ha· 
zırLunl'ğa muvaffak o1muşlardı . İn. 

sülin'ın zayıf taraflarını gidermiş 
olan Lu yeni müstahzar, Öküz tiro 

idinden çıkarılan Albümin demek 

olnn Giston ile lnsülin ve Çinko 
esaslaundan terekküp etm ktedir. 

Bu yepyeni müstahzar , Botkin 
hastahanesi ile Andokrinoloji Ens· 
titü~ünde yaı ılan tecrübelerde çok 

7 - Saat 20 de Halke inde bay 
ramin ılgili konfcran 1 r veri'tc ktir. 

' Bu konferanslar C H P. ve beledi 
ı ye önüne konul.ıcak, astalt ca dede 

dör~yol ağzına ve h1lkevi lahç sirıe 
konulacak hoparlör\erle yayılacakt.r. 

8 - Bu g ·c._: saat 20 de Gaıi 
ve ııamıkke nal okııllarıııda ve öğret 

1 
nı ·rı oıwlunJa çoçuk babalarına ve 
lıa ika ınüs ımer e in vtt ilccekti r. 1 

9 29 Birinci teşrin cumartesi 1 

günü Türkiye cumhuriyyeti adına v ı 1 
li tarafından blikuınet konağında sa ' 

iyi nctıccl r vermiştir. Bu m"istalı· 
zarın tesiri! , lıastrmın umumi vazi 
yeti pek miihiııı mikdarda iyileş 

ıneklc, idrardaki şeker mikdarı azal 
makta ve kandaki şeker ise yavaş 

yavaş düşerek en miihiın olaı ak 
derecesi uzun müddet zayıf kalmak. 
tadır. 

Fabrika , önümüzdeki sene zar· 
fında bu müstahzardan 500 bin şişe 

ha:urlaınağı düşünmektedir. 

e, uı assa, sı sı · c k~ 

decektir. hele gören dımağ kışrı ha 
11 _ Geçit töreni koşu yeriııde kidir. 

yapılacaktır. Enstitü, aynı zamanda .. t 
DIKK AT : ( Hava yağışlı veya akıl hastalıklarının dımak 0 d 

toprak çamurlu olduğu takdirde ge. ki, tesirlerini ve hasıl ettiğ~ r 
çit töreni Orduevi önünde yapıla· lıkleri de tetkik eylemekte 
caktır. ) Dımağın faaliyeti esnııs 

t 2 - Geçit törenine katılacak b' 1 ktrik c de hasıl olan ır e e ltf 
Olan süel kıtalar, okulhr, kurumlar I . . h ,. alet 

arın zaptı ıçın ususı ~ 
Vesaı.re .. Tüm komutanlık krokisinde d . . l"n l a getırmış ve yapı .. 
gösterilen flamalarla işaret edilen neticesinde Jımağ kışrının 
yerlerde duracaklardır. aksamında elektrik tah3'"" 

13 - Saat ( 10,30 ) da vali ve hususiyetleri hakkında ili~; 
komutan tören alanında yer almış kıymetli sarih malumat e c 

olanların önünden veya arbsından . . B k. 1 ·n hll 
mıştır. u ma ıne erı 

geçerek her gurubun karşısında du sayesinde kafatası açı1~8! 
rup bayramlarını kutlayac:\klardır. c~reyanlar temamiyle harıÇ 
Rundan sonra muzıka istiklal mar- tolunabilmektedir, 
şırıı ve cümhuriyetin onuncu yıldö · Enstitü, halen dima~ 
rlu .. ı.u- marşını "alacak ve marşlar . 1 kk 

~ mikroskopik bünyf sı ıa 
hep bir ağızdan söylenecektir. yük bır atlas hazırlamaktı 

14 - Marşların söylenmesini eser 300 kadar tablodan 
müteakip geçit töreni başlıyacııktır. edecektir. 
Bu töre-n aşağıdaki sıraya göre ya· / 

---......----,_.-/" pılacaktır. 2 
LE 

A) Askeri kıtalar. 1 y • meIJftl 
B) fğcil kahramrn1ar, ihtiyar ga· e. 

ziler ve ~ehit an:ıları. kanuntl 
C) Yedek rnbaylar , jandarır.a, 

potis kıtaları . k 
E) - Okullar. Ankara: 26 - Başba. 
F) Spoıcular. ltşarı B. Kemal Gedeleç~c 
G) Ulusal kurumlar, kızılay, ço· de uulunan Müsteşarlar . ,, 

cuk esirgeme kuıumu, Türk maarif 1 yeni ba~tan lıazırfanan .. 
11 cemiyeti, ulusal ekonomi ve arttırın'i teşkilatında çalışan bütu 

ve esnaf kurumları kendi bayrakla ra ait hükiimleri bir ara>8
1 

rile köylü, şehirli ve bütün yurttaş. memurin kanun projesinill 
far ( Atlılar yayalardan sonra) . başlamıştır. Komisyon bil~ 

15 - Geçıt törenine katılacak 1 toplanacak ve iç uaka11 • 

ve törene girenlerle geçit ) apacak müşaviri B. Ekremin rrı 
olan resmi kurumlara bağlı olanlar tali komisyon tartfından b' 
resmi ve bü} ük üniformGl...rını giyer 

1 
olan projeyi telkika devae' 

ler. Bütün yurttaşlar da bu lıüyü < tir. 
bayram günlerinde en yeni ve en 

temiz elbiselerini giyeceklerdir. 
• 16 - 29 birinci teşrin günü l..ım 

saat (12) de bayram onuruna (21) 
pare top atılacaktır 

ı'i-0 g ce saat (20) süel kıta· 
tdr, okullar, halk kurumları, sporcu 
lar ve halk tar fndan fener alayla· 
rı yaprlacaktır. 1 u alay halke)İ \'e 
Hukum l kon.ığı arasın taki caddedt: 
topl.:ırıarak önde b:mr!o oldugu hal· 1 
de şehrin genci c::ıddelerini dolaşa
caktır. alayın gidış ve idaresini f e

ner alayı koınutan1ığıııa taym edilen 
i tilıkaııı taLıır hoınulanı idare ede· 
cektir. 

18-Bu gün mat (20) le gazi O· 

(Gerisi iiçüncü sahifede ) 

Yollara ----
Ankara: '.l6 - İç BJl: 

!ara kona!' işaret fevh ıar 
valilikleıc bir tami n } rıf1 
kanlık bu tamimi ıde } 0 

lac k işrırctlerin Cencv'e 
timiz tar ıfmd .m da kal LI 

kaveleye uygun olması ıll 
ınesini bildir.nekte ve l ll 
ye aykırı şekilde talik e.d 
isarctlt rin en kısa bir 711(. 
' 
dırılıııasını istemektedir· 

Eşyaları çalan 

Bir lllm EnstitusU 

Şoför Sel İm oğ'u 
1 miyc m hallesindeki cvı 

lı ü · kilim , y tk ve Y 
' '.I' 

Sovyctler Birliği itim Akademisi, 

Ell>ruz dazırıda 4250 metre i · tifada 
bir lıim Enstitüsü projesi hazırla· 
maktadır . Şimdiye kadar buraya 
gönderilen heyetler , ar.cak bazı 
mev!iİmferde çalışmakta idi . Hal· 
buki şimdi Enstitü , daimi surette 

ilmi araştırmalarda Lulunabileceklir. 
Enstitü mensupları , bütün sene , 
Hertz mevcel!rİni , yüksek hava ta· 
bakal arını , gece semanın ışığını 
tetkik eyi iyecektir, 

f ının meçhul bir şahıs d 
çalındığını şikayet ve i 1 

üzerine tahkik ta başlııfl 

' 
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Gök yüzü açık, havli 
k k ··ıg garlı, enço sıca go ~ 

rece, geceleri en az sıcll 



1938 -
1-iindistan Şefi 

M. GANDinin 

ir gençlik macerası 
Gaodi, asrımızın' hayatı ve ma- yine tatlılıkla muamele etmek isti 

;
1 en merakla dinlenilen adam yor : 
•n biridir. Hindistanın milli kah·\ - Size üçüncü mevki, fakat 
1 hakkında yeni n ~ ş redilen bir yapyalınız, tek başımıza bir kom. 
l~n bu gün, onun haya tındaki 1 partıman verelim, diyor. Biletinizin 
~ac~rı .. . · fk d ·· n a arını ogrenıyoruz . ar mı a verırız. 

1.enulıi Afrikada uzun müddet Gandi, yine razı olmuyor . O 
1'tl~ uğraşmış olan Marsel Lan zaman, karşısındakinin Nuh deyip 
~llıin-Je bir Fransız, "Benim ta · Peygamber demiyeceğini anlayan 
ııııı şekilde Gandi başlığını gar şefi: 
an bir kitabında bize Hindistan j - Hele dur biraz diyor, budu 
bareketi şefinin ateşli geçliğini 

1

. du geçelim. Boerler sana gösterir . 

~aıııanki maceralarını anlatıyor. Sizin gibiler in hakkıııdan zaten on· 
andi, avukat olmak üzere in· , lar gelirler . 

. ~'Ye ilk gitmesi ile 1916 sene Gandi bu sözlere büsbütün kı. 
•le adar olan otuz senesini cenubi zıyor ve çantasından avukatlık baş· 
~ ada, Natal ve Transvaalde ! lığını çıkararak gar şefinin burnuna 
llıiştir. Gandi memleketine an sokarcasına uzatıyor: 

:ııi Yaşında iken, yani Harbiu - Al bunu da gösteri diye ba· 

0de gelmirtir. ğırıyor. 

11 Zamanlar bir çok Hindular O zaman adam büsbütün kızı· 
1 

Ve Trasvaalde müstemleke İş· yor ve huduttan çıkmaluını bekle 
~larak çalışırlardı ve oradaki in· 

1 
meden Gandiyi zorla vagon· 

~~ Fr~nsız veya Holandalı müste 1 dan aşağı indirıneğe karar ve· 
e ıdarecileri tarafından çok riyor. 

c;llluamele görürlerdi. - ister avuka~ ol, ister "kufi. 
t'k 1ndi 1890 senelerinde cenubi I (müstemleke işçisi) , bu komparfr 
; aya gittiği zaman. bilhassa ırk. mandan çıkacak, başkasına geçe. 
!i\~ına müstemleke hükfimeti ta ! ceksin .. Sana beş dakika müsaade. 

an aşağı ırk kimseler olarak 
1 Beıs dakikaya kadar çıkmazsan po 

lıı ille.le edilmesi karşısında bir is !is çağıracağım, hadise çıkararak 
ğ 1 bıssi duym~ş ve heyecanına trenin hareketine mani olmak su 
~ki\ kar~k daima bnrıunla mücadele çundan dolayı tevkif ettireceğim. 
"'ıt•• dkk kt' (; s emıştır. Beş dakika değil, on a i a 

andi Londrada hukuk imtiha geçiyor, Gandi yerinden bile kımıl 
tikVercrek a;ukat olmuş cenubi damamıştır. O zaman gar şefi bir 

aya gelmış ve Durhanda Hacı polis alıp geliyor. Polis Gandiyi 
a Abdullah ismindeki bir Müs kolundan tuttuğu gibi dışarı sürük-

1ao tiiccaıın yanında çalışmağa lü}or. Hindu, hiç sesini çıkarmıyor. 

Tnrlc:ı3ıd 

Lüks tebrik 
telgrafları 

\ 

Çocuk Esirgeme Kurumıı Genel 
merkezi tarafından sureti hususiyede 
Viyanada bastırılan "Lüks. tebrik 
telgrafnameleri her telgraf meı kezin 
de bulunmaktadır. Tebrik telgrafla 
rınızın bu süslü kağıtla muhatabını 
za verilmesini isterseniz arzunuzu 
telgraf memuruna söyleyiniz. Ve ya 

hut telgraf müsveddenizin bir köşe 
sine "Lüks. kelimesini yazmanız ka 
fidir. Telgraf ücretinde başka vere 
ceginiz 15 kuruş maksadınızı temin 
eder. 

Tebrik telgrrfınızı süslü kağıtla 
alan muhatabınızın fazla memnun 
olacağına ve zarafetinize hükmede 
cegine şüphe yoktur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni çami civarında 

Toros eczahanedir 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

iki fevkalade film bir arada 

1 - Şirley Templin 

Küçük Prenses 
2 Kanlı savaş 

Tommik 

Milli Mensucat Fabrikası 
Limited sosyetesi Direk
törlüğünden 

Saygılı Çiftçi ve müşterilerimize 
Çırçırlarımız 1. ikinci t e şrin tari· 

hinden itibaren yerli koza çekmeğe 
başlıyacaktır. 

Klevland Çiğidi matlubu olan 
bütün müşterilerimi1in bu tarihe 
kadar Klevland çiğitlerini anbarla 
rınıızdan kaldırmaları mercudur. 

Aksi takdirde Klevland çiğidi 
yerine yerli çiğit vermek mecbuıi 
yetinde kalacağımızı ilan ederiy, 

1-3 

(TAN Sineması) 

iki güzel 

Bu Akşam 

Filmden mürekkep müntehap 

1 

bir program 

Heyecanlı, Güzel Merak verici bir mevzua sahip mü kem mel bir film 

Margaret Lindsay ve Pat Obrien 
Nin Misilsiz Temsilleri Fransızca Sözlü 

(HALK DÜŞMANI KADIN) 
AŞK, lhtras ve Heyecan sahnelerile dolu 

2 

HOD GİBSON 

büyük bir dram 

Sahife 3 

Müthiş heyecan .. Aşk - Kin - intikaın şaheseri ..... 1 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Viktor Francen - Aleksandr Rignalt - Ki>sa Kouprin - Bilanş Monte! 
Gibi tanınmış yıldızların çok ku:lretli V! herkes tarafın:lan beğenilecek 

ve takdir edılecektir 

MACERA ADAMI 
filmini sundrak saygı değer müşterini davet eder 

Ayrıca : Ödemiş zeybekleri 
Ve eu yeni dünya haberleri 

Kişe her vakit açıktır. Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

9408 Telefon : Asri 250 

Durmadan , dinlenmeden tam iki saat kahkaha 

LOREL 

(Periler 
HARDİ 

diyarında) 
Türkçe sözlü ve müzikli şaheser 

Binbir gece hikayelerinden daha esrarlı Peri masallarından daha meraklı 
ve şimdiye kadar gördüğünüz güldürücü ve gülünç hadiselerden 

daha güldürücü 

" Lorel - Hardi ,, nin 
Peltek Türkçelerile Perilerle oynadık l arı bu film cidden görülmeğe 

değer bir sinem~ harikasıdır 

(Meş'um gemi) 
Baştan lıaşa renkli heyecan ve güzellik filmi 

Pek yakında 

Alsaray sinemasında 
Yeni bauer sinmıa makinesinin tabii ses ile sizi hayran bırakacaktır 

aııııştı. Rıhtıma indiği zaman hareketsiz 
ı l!ı93 Senesinde bir gün ( Gandi duruyor. Başka bir vagona binme· Tarafından oynanmış 
ı 1
1 1lıan 27 yaşında idi) Hacı Ab sini söylüyorlar: 1 kaynağı 

1 9409 
Bin lıir Sergüzeşt ,-;-_-_-:_-:_-:_-:_-:_-_-:::_-,:::::::::::-_-_:::::::::::::::::::::::..; en Heyecanlı Macera Filmi, 

1;h avukatını, bir İş için Trans - Hayır, diyor. Hakkıma teca ; ı 
~~ . merkezi olan Pretoria'ya vüz edildi, diyor. Buradan bir yere 
, erıyor. Gandi tren biletini bi gidemem. 
1 01a:ak alıyor. Halbuki Hindu Gar şefi tekrar geliyor ve baş . 
kiııı olursa olsun birinci mevki ka bir vagona binmesini söylüyor . 

. ~dip~gelmelcri adet değildir. Fakat Gandi yine kararından dön 

1 ren Natalin merkezi olan Pie. müyor. fren de fazla bekleyemez . 
llıortzburgta durduğu zamdn Kampana çalıyor. Tren hareket edi 
Odinin bulunduğu birinci mevki yor ve Gandi de orada kalıyor. 
~ Jlartımana bir adam giriyor kaba O zamanlar garlardaki bekleme 
t'a olan bu yeni gelen, Gandiyi 1 salonları, tren geçtikten sonra ka 
c bir süzüyor ve sonra: panırdı. Gandi o gece yatacak bir 

) 'Hişti Kalk oradan lıakayıml yer arıyor. Nihayet şehirde uzaktan 
t bağırıyor. tanıdığı Selman isminde biı tüccara 
~andi, bu tahkir karşısında so· misafir oluyor. 

Vnlılığını muhafaza ediyor. Ertesi giinü gelen trene ve tek. 
e elındeki birinci mevki bileti rar birinci mevkie biniyor. Fak at 

~~strrerek: şimdi elindeki bilet üçüncü mevkide 
Burada oturmağa hakkım v

0

ar bile geçmemektedir. Çünkü tarihi 
~·Eğer sizin canınız ist., ,niyorsa eskimiştir. 
~ Yere gidersiniz. Yer çok .. 

1 ~dam büsbütün kızıyor ve der 
0 ndüktörü Çağırıyor. Memur, 
~ 1nin haklı olduğunu göıüyor. 
akat ö .ekin;n de halinden, nü· 

'1J b• 
'lı 1r ad•m oldugunu an!ıyor. O 
lıkn, .İşi idare etmek için, gayet 

bır şekilde Gandiye: 

, ' Lıitfen, diğer bir komparti 
·~ &eçer misiniz, diyor. 

111 
akat Gandinin inatçılığı tut· 
~r: 

Q-.... Niçin? di;or. Ben de para 
111

• Birinci mevki bilet aldım . 

1,adlm ka Jar benim de lıurada 
ıl,Jllıağa hakkım var . Bir yere kı 
•ıııam 
li~d·ı b.. .. G f. h •, se uyuyor. ar şe ıne a 
~e . 

ı,~ r'.yorlar. Ş!f, o da Gandiye 

k
. bır tarda "beyaz ırktan baş ,, 

r ...,__,.,,~1k-a mensup kimselerin birinci 
~ •de seyahat etmelerinin adet 
~ adığını, bu vagondan inmesi la 
&cldiği ,ıi, söylüyor. 
c;andi }İne itiraz ediyor: 

~. Ben kibar bir insanım! di
~ Siz:l~n daha eski bir asılzade 
Ye ıııensubum. 

Cümhuriyet 
Bayramımızı nasıl 

kutlayacağız 

- ikinci sahifeden artan -

kulunda ögretmrn okulu tarafından 
müsamere verilecektir. Bu gün ögle· 

den sora şehir stadyomunda saat 
(15)te atletizm müsabakaları ve 
Cümhuryetin 15 inci yıldönümü 

kupa maçı yapı'rcaklır. 

30 Birinci te,rln 1938 
pazar günü 

lJ -'.Ju gün sabahleyin saat (11) 

den itibaren şehir stadyomunda ı 
güreş, emekli futbolcu'ar arasında 

maç' Cümhuriyetin 15 inci yıl dö· 
nü ııü kupa maçlarının finalı yapı

lacaktır. 

(SON HAYDUTLAR) 
DİKKAT: 

Sinema 8.45 de Başlar 

Beklediginiz Gün Yaklaşıyor 

(Deanna Dur bin) 

Harkulade 

Ve ilk Şaheseri ilk Büyük Temsili 

Üç Modern Kız 
Filmini görmege pek az bir zaman kalmıştır. 

'J875 

• 

Pek yakında ... Pek yakında .... Pek yakında ... 

Asri Sinema 
Saygı değer miiştefilerine, sinemacılığın en büyük zaferi ve 

nihayete kadar eşsiz lıir kahkaha tufonı 

baştan 

Türkçe sözlü. Eski ve yeni Tüık nııısikiıi muazzam fılmiııi s<.nac .. ktır. 
Binbir gece hikayelerinden çok üstün olan hu ş.ıheserde binlerce 

güzel kız figüran vardır 

Görmek için şimdiden hazırlanınız 

Telefon 250 Asri 9903 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

J\.1111ıın .\'o: 3;3 ı 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

f\.abul larilı i : 29/6/ 193fl 

Ne§rı ıarıhi : 16171193H 

- Dünden artan · 

Memleht dahilinde cemiyetin siyasi ve hukuki her hangi bir nizamı 
nı ortadan kaldırma. gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden, tanzim 
eden veya sevk ve idar~ eden kimseye de aynı ceza verilir. 

Bu cc:miyetlere iştirak elen altı aydan iki seneye kadar hapis cezasile 
cezalandırılır. 

Maksada vüsul için şiddet kullanmak da istihdaf edilmiş ise verilecek 
ceza birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on iki 
seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde ise bir seneden üç seneye ka

dar ağır hapistir 
Gayesi, Devletin Teşkilatı Esasiye Kanunu ile muayyen olan ana va 

sıflarına muhalif VC)a milli hissiyatı sarsma~a veya zayıflatmağa matuf 
bulunan cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sevü idare 
eden kimse bir seııeden üç seneye kadar ağır hapis cezasile cezalan· 

dırılır. 

Mezkur cemiyetlere iştirak ed en kimseye altı aydan iki seneye kadar 

hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam al 
t•nda veya ınuvaza1 ş ekl:nde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkında 
veı ilecek cezalar üçte lıirden eksik olmamak üzere artırılır. 

Madde 142 - Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin diğerleri ü. 
zerinde tahakkümünü tesis etmek veya içtimai lıir zümrenin ortadan kal
dırmak yahud memleket dahilinde t e ~ekkül etmiş iktisadi veya içtimai ni
zamları dt virn·. ek yalıud memleketin siyasi veya hukuki bir nizamını yık
mak için pı apag;;nda yapan kimse altı aydan iki seneye kadar hapis ce 

zasi 1e cezalandırıl.r. 

Propaganda, yubrıki fıkrada yazılı hareketleri şidd!t kullanuak elde 
etmeğ~ m ıtuf bulunduğu takdirde verilecek ceza beş seneye kadar ağır 
iıa pistir . 

Devletin Teşkilatı Esaşiye Kanunile muayyen olan ana vasıflarını ve
ya milli hissiyatı saTSmak veya zayıflatmak için bunlar aleyhincle ve ya. 
bancı rejimler lehinde propagan fa yapanlar altı aydan iki seneye kadar 

hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fıilleri medih ve istihsan eden kimse de 

aynı cezaya mahkum olur. 

~ar, şefi bu heyecanlı gence 

20- Cumhuriyet lıayramının 

başlamasından itibaren bitmesine ka· 
dar her zamanki bayram yeri çocuk. 
lar için açık bulundurulac.tktır. ·.:..------·---·-----------------•ı (Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
Kilo K. s. K. S. -,_ ==-== Koza 

ı-~2 Piyasa parlağı ,, 31 
Piyasa.. temizi ,, 1 

-ıanel. 1 
iane il. 

1 
- Ekspres 

Klevland 34,50 1 38,25 

YAPAÔI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk., 3,12 3,22 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli -,, Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14,45 1 

UN 
Dört yıldıı Salih - üç ~ " 

,, 
:o .;: Dört yıldız Doğruluk c:a 
~ ::: üç ..E ı:: ,, 

" 
o - Simit " == i:a 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
<N (.)o 

üç " " " 
Simit " 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
26 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Santim Pen• 

Hazır 5 19 
1. Teşrin Va. 4 82 

~ ~ 

2. Kanun ,, 4 82 -- - -
Hind hazır 4 00 
Nevyork - 8- 38 

l.iret 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
Sterlin (İngiliz ) 

~- Dolar ( Amerika ) 
- Frank (İsviçre) 

----
-3-~ 
---S-99 
!25 1 79 
00 00 

R 
A 

Türksözü 27 Teşrinievvel 1 

Ö~~-r -0-p-er-a-to-r---; '~-B_E_LE_~_E __ iL_A_N_L_A_R_I,_, 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apar. 
tımanında hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 6·-2 ye kadar 
kabul eder • 9598 g. a. 

lt\\lUJIMllBAi~A 
CAN KUQTAQIQ 

) 
• 
~ 

Semikok ve kriple maden kömürü 1 
sudan ari,tozsuz topraksız toptan ve perakende satış ı 

1- Evvelce açık eksiltme ile satın alınması ilan edilen temiıTak. 
hayvanatile Kanarada iaşe edilecek hayvanların ihtiyacı için 35,000-

kilo arpa hakkındaki ihale müddeti on gün uzatılmıştır . 
2- Muhammen bedeli: Beher kilo~u üç buçuk kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı : Yüz kırk beş kuruştur. 
4- İhalesi ikinci teşrinin 7 inci pazartesi günü saat on beşte 

Encümeninde yapılacaktır. . 
5- Şartnamesi Yazı İşleri Kalemindedir.isteyenler orada göre 
6- isteklilerin ihale günü muvakkat teminat makbuzile birlikte 

cümene müracaatları ilan olunur . 9 H3 

Beklenilen ,,Ateş 
Sobaları 

ş 
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k 
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,, Geldi 

Atef 
Marka so 

ve ocakl•' 

ÇokuC 
· fiatla 

Om er Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz e• 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğll1 
9490 13-90 R 

A 
L 
E 

ı S h kültür Yeri: Ş. Rıza şçen Yeni mağaza .~! .. an . 
9410 lugunden. 

direktör-

Lı E ,-:---------
2-5 1 

Adana Merkez inkılap okulunda 
yaptırılacak olan 1986 lira 15 ku 1 

ruş bedeli keşifli 4 de~sane ~le ~a: 1 
palı teneffüsanenin eksıltmesıne ılan 
olunan günde istekli çıkmadığından 

Seyhan kültür 
lüğünden: 

Tam devreli köy oku!1~ 
7 5 lira muhammen bedelh 

1 1 
IG 
H Raleigh 

sayesindedir . 

Bisikletinin l-ütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklığı 

Meşhur Ralli 

1 1 

G 

Bisikletinin son 

~Modelleri geJdi 
ÇUKUROV A UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI ;... _________________________________________________ _ 
9901 3 - 26 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistm, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe~sese na. 

mına getirilen en müntehap, tdze ve kokulu çaylardarı vukuf ve itina ile 
yapılan harrnanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif •!ins ve büyüklükte kutu ve pavetler içerisinde satılır. Ambalaj-

larındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı Umumi depoları ; 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . c. 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

, 

Ki.ımbarct~ biri' 1 

1 
t. -. 

• 
TlJRXiY! 

CUMHVINSTI 

ZlRAımB.ANIASJ 

1938 ikinci teşrinin 4 üncü cuma 
günü saat 11 de vilayet daimi En· 
cümeninde ihale edilmek üzere ye· 
nidcn eksiltm"!ye konulmuştur. f stek 
lilerin 149 lira teminat makbuzu ile 
birlikte ihale gün ve saatında Vila 
yet Daimi encümeninde hazır bulun 
maları keşif ve şartnamelerini gör-
mek için de her gün Kültür direk
törlüğüne baş vurmaları ilan olunur. 

23 - 27-1-3 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çahfmak Uzere bir 
kadm aşçı ve bir hizmetçi 
haramyor. latlyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c -

' 
talebe sırası ile 6 lira rnu.~ 
bedelli 12 yazı tahtas~nı~ ~ 
sene-si ikinci teşrin 11 ınCI ııJ 
nü saat onda ihalesi yapıl 
re açık eksiltmeye konullll~ 

isteklilerin 4 3 lira 65 kll 
. . ı·kte minat makbuzları ıle bır ı 

gün ve saatında vilayet enca_, 
dehazır bulunmaları, şartrı' 'fi/. 

. 1 . . .. k . in de niımune erını gorme ıç r 
kültür direktörlüğüne baŞ':5 
ilan olunur. 23- 27-1 

Satlık taş ve enkaı 

Boy - 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

d. . tll 
Bulgur döğme ın.c 

k tün teferruatile. Ergirler ortakhğı pamu rsitl 
Yukarıdaki ebatta rne t'. 

fabrikasından: ri parla~ ta~tan 2500 adt~ 
Fabrikamızda yerli koza çe~ me bunlarla beraber enkaz . 

ye başladığımızdan kl~v!anı~ çiğit Ayrıca enkaz satmak ~ 
alacağı olanların 1 teşrınısanı 938 ler de Ulucami cıvarında " 
tarihine kadar kaldırmalarını ve kal d .. k d AbdıJf 

.' . . . 1 zarına onece yer e t. 
d ırmayanların hıç bır ıcdıasını ka· Ş .. ti 14-1;.J 

. . .. enere muracaa an bul etmiyerek bedelım uç kuru~tan 
vereceğimizi; ı 

Çekilen pamukların onbeş gün 
zarfında kaldırılmadığı takdirde be · ____ ..._ ___ __. 

her balyasından günde bt>ş kuruş ar· 
diye ücreti alacağımızı ve bilumum 
hasarattan fabrikamızı mesuliyet kan 
bul etmiyeccğini ilin ederiz. 

1- 3 9412 

Umumi neşriyat 

Macid Güçliİ 


