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Sinema a.Iemine 
adet· r 

Göte'yi af o ruz 

Avrupada 33,188 Sinema salonu 
var . Haftada 12 milyon insan 

sinemaya gidiyormuş 
Vilayetin güzel bir \ •fd h A 

teşebbüsü am ma kumu kadın 
M emleketimizde edebiya 

nakaşalannın birbirini 1 aı 
ettiği, yapılan bir ant~11~ 

etrafında olmadık velvelelerin rJö 
parıldığı bir sırada başka me h 
ketlerde ayiıi nevi mevzu üzeri: 
neler olup bittiğini bilmek her ~ 
faydasız değildir. ] 
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--·~·-·---

Amerikalıların çok sevdiği artistler 

Sinemanın bugünkü hayatında 

ne mühim rol oynadığını, ve sinema 
Endüstrisi için ne muazzam paralar 
sarfedildiğini artık söylemeğe lüzum 
yoktur . 

lnsanlann hayatında gün geç 
dikce bir az daha yer alan bu En
düstri alakamızı ne kadar çekse ye
ri vardır. Son posta ile gelen " Lu., 
mecmuası sinemaya aid çok ente
rasan istatistikler neşretmektedir . 
Bunlardan en ehemmiyetlilerini ter
cüme ediyoruz : 

1935 Senesi Amerikada neşre· 
dilen bir istatistikte Amerika halkı
nın en çok itibar ettiği ve binaen
aleyh en çok para kazanan artistle
ri sırasiyle yazıyoruz . 

ki bu liste Amerikan zevkine göre 
tertib edilmiştir . 

1935 de Amerikada 766 yeni 
film gösterilmiştir. Bunlardan yüz de 
31 ecnebi filmidir. 

Hariçten gelen fimler de şu su
retle taksim edilebilir: 

Almanya yüz de 90, lngiltere 
yüz de 41. Fransa yüz de 23, Sov
yet Rusya' yüz de 19, Meksika yüz 

de 17, Macar yüz de 15, ispanya 
yüz de 10, ltalya yüz de 8, Arjantin 

yüz de 5, lsveç yüz de 5, Çekoslo· 
vakya yüz de 2, lsviçre yüz de 1, 
Filistin yüz de 1 

Havaların sıcaklığı dolayisiyle 
kapalı yerlerde ceketle oturmak pek 
müşkil o]m? ktadır . 

Dairelerde heman her memur 
ceketlerini çıkarmak, yakalarını çöz 
mek mecburiyetinde kalmaktadır 
lar . 

Yeknasaklığı ve resmiyeti temin 
etmek için Valimiz çok musip bir 
şekil tensip etıniştir. Bilümum me· 
murların ayni kumaştan olmak üze
re ince iş kömlekleri olacak ve dai
reye gelir gelmez her memur bu 
gömlekleri giyerek çalışacaktır . 

Ayni biçimde ve ayni kuma~tan 
yapılacak olan bu gömlekler yakın
da yaptırılacaktır . 

İnhisarların 
Bu sene memurlara vere

ceği ikramiye 
---

dördüncü namzedliğinde 
Üç defa idama 

Karsantili Ayşe 
mahkum olan 
adındaki kadın 

hakkındaki kararın acaba 
dördüncüsü ne olacak ? 

---------
Şimdiye kadar Adana ağır ceza 

muhakemesince aynı suçdan üç defa 
idama mahkGm olan bir kadının ev

rakı Temyiz muhakemesince üç defa 
nakzen geri gelmiştir . 

Sevdiği Kasım Ali ismindeki bir 
adama malik olmak için, Kasım Ali
nin kansı Dudu ile oğlu Aliyi zehir. \ 

liyerek öldürmekten suçlu Karsantı-
li Ali kızı Ayşenin duruşmasına dün de 1 

ağır cezada bakılmıştır . j 
Ayşe kendisini ölümden kurtar- 1 

mak için yaşından istifade etmek 

maksadile hukuk muhakemesine bir 
dava açmıştır . 

Dünkü duruşmada bu husus na 
zara alınarak, Ayşenin yaş büyültme 
hakkında açtığı davanın ne merkez
de olduğu veya karar verilmişse, 
kat'ileşip kat'ileşmediği hakkında 
hukuk mahkemesinden sorulmasına 
karar verilerek muhakeme 27 Mayı
sa bırakılmıştır . 

Hakkında verilen üç idam kara
nnın nakızler dolayısile uzamasından 
istifade eden . katil kadın hakkında 
verilecek karar henüz meçhuldur. 

Son zamanlarda , Almanya 
an 

mekteplerde okutulmak üzere 
" Alman edipleri antoloji"si vü -· 
getirilmiştir. Büyüklü küçüklü d u 
Alman şair ve ediplerinin birer a 
aldıkları bu kitapta Götenin isn'au 
aramak beyhudedir.Göte; tamaııİ 
milli cermen edibi tipini haiz g' 
mediği için antolojiye girdirilme 
bu sanat ve edebiyat mabedinin 1 
şında bırakılmıştır . Buna muka e 
kitapta; Hitlerin, Göbbelsin, Gör 
gin yazılarından bir çok nümun let 
vardır. " Verter " den, " F aüst " V 
parçalarin girmediği bu edebi, lıo 
antolojisine, Göringin, Umumi hı Pa 
sıralarında giriştiği bir hava mut llıı 
rebesine ait hatıralarını anlatan ) 
zısı yan gelip oturmuştur. ğ 

Birincisi : Shirley T emple adlı 
yedi yaşında mini ,mini artisttir. Bun 
dan sonra : Clark Gable, Vile Ro
gers, Zoan Gravford, Frod Astair, 
Diehk, Cloudette Colbert, James 
Gagnep, Zoe E. Brovr, Vallae Be 
rıy gelmektedir . 

"Beynelmilel sinema salonları sa
hipleri sosyetesi de Avrupa sinema 

salonları hakkında bir istatistik nesr • 
etmiştir. Bu istatistikte Avrupa m~m
leketlerinin nüfusu, mevcut ~ınema • 
salonları 've bir haftada sinemaya 

giden halkın mikdarı gösterilmekte
dir, 

Geçen Senelerde olduğu gibi bu 1 
sene de inhisar memurlarına ikra- ...,.,,,_..-..-..------..---------------~ .. --

Alman gençliği , bundan böyl d 
Götenin ismine, sanatına , deha> he 
yabancı kalmış olacak. Göte, m Ya 
leketinde tanınmıyacak, fakat ne 
ran var , bütün kainatta tanına~ÇÜ 

ya 1 tu 
'bö 

Kocasından kurtulmak içı fa 
Bakınız urasını da ilave edelim 

Nüfusu 

Almanya 66,548,000 
Arnavutluk 1,006,00'.) 

Sinema nıikdarı 

5243 
Haftada sinemaya gidenler 

1,496,528 

Ondorr 5000 
lngiltere 20,086,000 
Avusturya 6,759,000 
Belçika 8,159,000 
Danimarka 3,566,000 
lstonya 1,119,000 
Finlanda 3,698,000 
Fransa 41,860,000 
ispanya 22,940,000 
Yunanistan 6,25,000 
Macaristan 8,684,000 
ltalya 41,605,000 
Litvanya 1,909,000 
Letonya 2,251,000 
Lüksenburg 300,000 
Monako 22,000 
Norveç 2,814,000 
Felemenk 8,062,000 
Polonya 34,133,000 
Portekiz 6,826,000 
Romanya 18,025,000 
lsveç 6, 142,000 

Çekoslovak 14,730,000 
Türkiye 
[Avrupada] 1,041,000 
Sovyet Rusya 
[ Avrupada ]41,605,000 

Yugoslavya 13,931,000 
Yekün: 416,747,000 

8 
1 

5058 
779 

1,087 
350 

80 
220 

2,500 
2,500 

150 
372 

3,900 
78 
45 
25 

7 
230 
300 
883 
350 
410 

1100 
2,024 

90 

3900 
338 

33,188 

Dinarlı ile Mülayim 1 

---
[J Jzmirde revanş güreşi 

yapacaklar 

3,6000 
750 

3,200,000 

532,000 
91,000 
12,000 
60,939 

2,025,000 
1,025,000 

65,000 
160,000 
1,4000 
18,700 
9,605 

12,000 
4,150 
40000 

1,400,000 
258,000 
215,000 
142,000 
200,000 
608,000 

29,400 

1,400,000 
29,028 

14,804280 

Memlekete gidecek kur
şun kalemleri 

Kontenjan kararnamesine bağlı 
( Ki ) listesinde yazılı kurşun ka
lemlerin bu listeden çıkarılarak ay-

lzmir : ( Anadolu ) - Türkiye' nı kararnameye bağlı ( V ) listesin-
nin belli başlı pt'hlivanlarından Di de Ekonomi Bakanlığı sütununa ge-
narlı Mehmed, Kara Ali ve Müla· çirilmesi Bakanlar meclisince onan-
yim lzmirde bulunmaktadırlar . 1 mıştır, Bu suretle, ağaçlı ağaçsız 

Dinarlı Mehmed ve Mülayim peh- bilumum siyah yazan kalemlerle her 
livanlar, bundan evvel İstanbul'da nevi kopye kalemleri Ekonomi Ba-
Türkiye şampiyonluğu için yaptık- kanlığının müsaadesiyle memlekete 
lan bir karşılaşmada Mülayim peh- girebilecektir. Cam, porselen, ma 
livan, hiç te beklenmediği halde Di- den ve deri üzerine yazan hususi ka 
narlı Mehıııed pehlivanı yenıııiştı . leınlerle karbon kalemleri bu hü. 

Uzun münakaşalara yol açan bu kiimden istisna edilmiştir . 
ınü:abakadan sonr.ı iki pehlivanı-

mızın iki, :i _karşılaşması bekleni or 1 ·--------------
du. Bu ıııuhını karşılışmanın 17 Ma- tırınak teklifinde: bulunmuş ve peh-
yıs pazar g•inii şehrimizde yapılaca- livanlanmız, bu mühim teklifi ınem-
ğını sevınçll! cğrendik. 3u iki ınes- nuniyctle kabul etmişlerdir, halkımız 
hur pehlivar.ıınızı C. H. P. Alsan- mühim giireşler seyretmek imkanını 
çak Part" nal•iyesı ba~kar.ı kariılaş- 1 bulacaklardır . 

miye verilmesi takarrur etmiştir . 

Bunun için 50 bin lira tahsisat 
ayrılmıştır. Umum müdürlük, sene 
içinde çalışan memurların listesini 

1 hazırlamaktadır . 

.ı 
1 İzmir F uvarı 

ecnebiler 
ve 

Ecnebi ekspozonların lzmir Ar
sıulusal fuvarına iştiraklerini temin 
etmek üzere, geçen sene olduğu gi 
bi bu sene de kendilerile Kirlik an-

i 
!aşmaları akd etmiş olduğumuz mem
leketlerden fuvarda satılmak üzere 1 

• idhal edecek feri mallar için bir mik
tar serbest döviz verilmesi için fuvar 

1 
1 

idaresi alakadar makamlarla tezden , 
teşebbüslerde bulunmaktadır . 

1 

Stadyomda 

Yarın hususi maçlar var 

Bölgemizde lik maçlarıııın :sona 
ermesind~n dolayı kulüpler araların
da konuşarak hususi maçlar yapma· 
ğa karar vermişlerdir . Bu suretle 
yarın öğleden sonra saat 14,30 da 
stadyomda Seyhan - Adanaspor 
- Torosspor ar.ısında hususi bir 
maç yapılacaktır . 

Şehrimizdeki et 
fiatları 

Kilosu 45 kuruşa satılan koyun j 
etinin kilosu dünden itibaren 40 ku
ruşa satılmağa başlamıştır . 

Keçi ve sıgır etlerinin kilosu da 
eskisi gibi 25 kuruştan satılmakta
dır. 

ır 
Bir akıştan 
ürperen Okyanuslar 

1 

Yazan : Necmeddin 
Necip Esin 

/ 1 
Genç öğretmenin Adanayı te- ! 

rennüm eden şiirlerile dolu bu ki- l 
tabını tavsiye ederiz.. C. ! 

Bugün şehrimizde açıla
cak Türk kuşunun 

proğramı 

Bugün öğleden sonra • yapılacak 
tören proğramını aşağıya koyuyoruz. 
Halkımızın bu mühim günde tören 
alanına gelmesi lazımdır . 

1 - Adana Türk kuşunun açı
lış töreni ( 6 Mayıs 936 Cumartesi) 
günü saat 16,30 da asfalt cadde 
üzerinde Braza F oli F abrikasınııı 
batısındaki alanda yapılacaktır . 

2 - Törene bütün okullar , ku
rumlar , Parti mensupları , memur
lar ve bütün halk iştirak edecektir. 

3 - 9 Mayıs Cumartesi günü 
saat 16 da bütün okullar , İzciler , 
Sporcular ve Türk ku~u mensupla
rı ( Namık Kemal ) okulunda top· 
!anacaklar , önlerinde askeri bando 
olduğu halde Türk hava kurumu 
Adana şubesi yapısı ve Yeni otel 
önünden geçerek tören alanına gide
ceklerdir. 

4 -- Parti mensuplarının alana 
gelişi , Parti ve Halkevi tarafından 

tertip edilecektir . 
5 - Diğer kurumlar , kendilik 

!erinden alana geleceklerdir . 

6 - Alanda büyüklerimizin , 
okullar , kurumlar , memurlar , 
halk ve Türk kuşu mensuplannın 
alacakları yerler mevcut krokiye 
göredir . 

7 - Bütün bu hazırlıklar ve 
yerleşmeler bittikten ve saat tam 
16,30 da askeri bando tarafından 
istiklal marşı çalındıktan sonra töre
ne şu suretle başlanacaktır : 

A - Önce Türk hava kurumu 
İspekteri Halil bir izahatta buluna· 
cak , sonra Türk hava kurumu Ada· 
na şubesi başkanı Sabri Gül, Parti 
ve Halkevinden bir arkadaş , Türk 
kuşu hakkında birer söylev verecek
ler , okullardan ayrılan talebelerden 
bir iki kişi yine bu mevzu Üzerinde 
söz söyleyecek ve şiir okuyacaklar· 

1 
dır. 

B - Bunlardan sonra yine tö
ren alanında bayraklarla süslü ola
rak balunan iki planörü kordelaları 
İlbayımız Tevfik Hadi Baysal tara
fından kesilmek suretiyle Türk ku
şu mektebinin açılış töreni bitmiş 
olacak ve bando tekrar İstiklal mar
şını çalacaktır . 

8 - Planör muallimleri alanda 
_____ ._. ________ bir sıçrama uçuşu yaparak halka 

Ecnebi sefaret ve konsolos
luk memurları kazanç vergi

sinden muaf tutulacak 

Ecnebi devletlerce yanlarında 
bulunan elçi ve konsolosluk memur 
ve müstahdemlerimizin kazanç ver
gisinden muaf tutuldukları Maliye 
vekaletinden bildirilmiş ve bu hu
susta rehber olacak bir liste de 
gönderilmiştir. 

Ölüm 

de 
Kocasını öldüren veya öldü he 

kadınlara -çok şükür pek sık alı 
mamakla beraber - rastlanılır Ilı 
Yemeğine zehir katmak , kayad ih 
yuvarlamak, tabancayla yere serf!: 
veya serdirtmek bu, işin harcıale 
yollan diye malümdur. Kocasına r k 
gibi ölümleri müstahak gören ka d 
lar işitilmiştir. Fakat, kocasını, se} la 
hat etmekte olduğu treni raydı Şa 
çıkartmak suretile öldürmeği düş~ ııı 
nen kadına daha ilk olarak rast! 

Adanamızın en eski ailelerinden yor: b 
• Mücteba efendi " uzun bir hasta- Otuz yaşlannda güzel bir Am1 an 
lıktan sonra dün vefat etmiştir . rikalı kadın, yetmiş yaşındaki ç b 
Cenazesi bugün saat 9 da tepebağ- zengin kocasından dul ka!mak,on 
daki evinden kaldırılacaktır . servetinin üstüne oturmak ve sevi~ l 

O 
.a 

)üye Tanrının rahmetini diler- diği genç adamla evlenmek heve~ı Ilı 
ken oğulları Sami , Ferit ve Emin'e kapılıyor. Amerikalı iki zenci ile ar! ş ·-
ve ailesi erkanına taziyelerimizi su . )aşıyor ve bunların , kocasını gö 1~ 
narız · 1 türmekte olan treni yoldan çıkal d 

Kaçak kereste ve kömürler ı malarını kararlaştırıyor . Fakat, ıa 
yakalandı ı vallı ihtiyar kocasının l.cı.üz ece 

gelmtmiş olacak ki, iki zenci, mela 
Dün akşam keresteci Mahmut netlerini neticelendirınelerine bir 1.: 

ve Mahmut Naci namlarına sal ile ne· ' dakika evvel yakayı ele veriyorla' 
hirde getirilmekte olan 40 kental 0 1 ve bir talisiz koca ile birlikte trend 
dun, 64 kereste, ve elli çuval kömü-

1 

bulunan otuz iki kişi de muhakka~ le 
rün kaçak olduğu anlaşılmış ve za- bir ölümden kurtuluyorlar. bi 

~;!~: ~~~~~:~ak orman idaresine 1 Göz yaşı yerine kah kah : 

------. ------
Bir izah 

Sovyet Rusya şehirlerinden bi· 
Ilı 

rindeki bir doğum evinde, son giiP te 
!erde çok tuhaf bir tecrübe yapılıyo ri 

Hava kızlanna ezelden mukad· y 
der olan doğum azabının önüne ke' 
mek, hatta bu azabı bir neşe haline la 
kalbetmek için yapılan bu tecrübe 
ınuvaffakiyetle neticeleniyor. 

Son günlerde mahalli ve lstan
bul matbuatında tasfiyesi mevzuu
bahs edilen Türkiye Milli Sigorta 
Şirketile olan isim müşabeheti do 
)ayısıyla, Şirketimiz " ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi " nin mevzuu- Taammüm ettiği takdirde, be· 
bahs edildiği zannı bazı kimseler şer neslinin yer yüzüne kahkahalaf ti 
nezdinde uyandığı ögrenilmiştir . 

1 

ortasında ge!mesini t~min e~ecel.: r· 
MatBuatta sözü geçen " Türki- olan bu amelıye fevkelade basıt: o.r c 

ye Milli Sigorta Şirketile Şirketimi ğurmak üzere olan kadına güldürücôl 
zin hiç bir alakası olmadığını bu ve- gaz koklatılıyor, Gaz sadece yüz ad 
sile ile muhterem müşterilerimize bil- lelerinde değil uzvunun diger kısımla' . n· 
dirmekle kesbi şeref ederiz . rında da tesirini göstermiş olmalı l;ı, l 

1 'h d M'll' T" k s- anne, göz yaşı yerine neşe ve kah· l 
ttı a ı ı ı ur ıgorta k h d • d 
Ş. k . U A t I • a a arasın a çocugunu oğuruyof d 
ır etı mum can a ıgı h · · · 1 

O 1 B k 
ve emen ıztırap çekmıyor 

sınan ı an ası 
6832 Bu, hakıkaten güzel bir şey ! dün- & 

ya denilen şu sahneye göz yaşları ,ı 0 

gösterecektir . 
9 - - Tören başlangıcından sonu

na kadar alandaki intizam , emniyet 
ve Belediye zabıta direktörleri tara
fından temin adilccektir . 

iztirap feryadları arasında değil de 
neşe ve kahkaka ortasında teşrif e
decek nesillerin hayatı, belki - bi
zimkilerin aksine olarak - hep aynı 
şekilde devam edip gider! 

llm. -'1 
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Balkanlarda siy aai 
w 

e 

vazıyet 

Şu giinlndP. /Jelgmdda mühim miizaJ..·ere Y"pan Balkan Antant 
İmi korıse.yirıin dünya sulhu bakımından ço1'· Psnslı hir takım <ın· 
'11alar üzerinde korıuştuğunıı biliyoruz . Helgraddcı çıkan " Eko 

Ö Belgrad,, odlı grı.:ete bu mev.:ua aid vuzdığı bır mcıkalede 
heıtınıiyetli lmzı nokt<Jlanı dokunmuktadır . 

. 3 le 7 Mayıs arasında, Belgrad, 
IJ>lomatik dikkatlerin üzerinde top

ğı yer, olacaktır . 
Balkan anlaşmasının daimi kon

.. Yi, pazartesi ve sah günleri, kü
uk anlaşmanın üsnomal bir içtimaı 
Çarşamba ve perşembe günleri 

ugoslav hükümet merkezinde top
anacaktır . 

Yugoslavya Başbakaıu ve dış 
akanı B. Milan Stoyadinoviç'in baş

lığında dört gün devam edecek 
lan görüşmeler pek büyük bir e
'ltlmiyette olacaktır . 

ltaıya - Habeş harbı ve mil
tlerarası andllşmalannın, Lokamo 
ersay, Senjermen andlaşmalannın 
ZUlrnası hadisesi yüzünden Avru

a Vaziyeti derin bir surette bulan-
llııştır . 

Cenevre faaliyetinin akamete 
ğrarnası , büyük devletler arasın

i ihtilaflar, revizyoncu entrikalar 
er tarafta bir emniyetsizlik havası 

Yarattı . 

e .. Balkan anlaşmalarının ve kü
a uk anlaşmanın azalan olan ve Av· 

~anın birbirine komşu iki geniş 
· lgesinde sükün ve nizamın muba
dazasını kendilerine gaye edinmiş 
h evletler, andlaşmalara yapılacak 
er hangi yeni bir tecavüze karşı 

alınacak tedbirler . üzerinde görüş
~:_lere girişmeseydiler ; vazifelerini 
.. lillal etmiş olacaklardı . 

*** 

ziyeti derin bir tetkike mevzu ola
caktır . 

Yunanistanla Romanyanın, Tür
kiyenin isteğini tasvib hususunda, 
Yugoslavya ile mutabık olacaklanr:
da şüphe yoktur . 

Lozan :nuahedelerini imzalamış 
olan devletlere gönderdiği notadan 
çıkan mana şudur ki, Türkiye, imza
ladıkları hükümlere aykın işler gör
müş olan devletlerin keyfine tabi 
olmak istememekte, ve boğazlann 
bu günkü reiiminin milli müdafaası-
nın gereklikleriyle uygunsuzluğunu 
göstermek için bu gibi devletler 
aleyhinde alınmış olan tedbirlerin za-
yıflığını delil olarak ileri sürmekte-
dir . 

Bu notada deniliyor ki : 
" Politik buhranlar açıkça gös

termiştir ki kollektif emniyetin bu 
günkü makanizması çok yavaşlıkla 
kımıldanmaktadır ve geç kalan bir 
karar, ekser hallerde, milletlerarası 
bir hareketin faydasını kaybettire
cek mahiyettedir . 

B. Rüştü Aras, Türk nükfuneti
nin esas hatlarım şimdiden tesbit 
etmiş olduğu ve 1923 andlaşmasmın 
yerini tutmaya namzed olan uzlaş 
ma projesini Yugoslav, Yunan ve 
Romen meslekdaşlanna izahdan 
geri kalmıyacakbr. 

Türksözü Sahife : ~ 
••• w ....... 1 

SON HABERLER sinemada Ras Seyyum da 
teslim oldu 

______________ .,._ ____________________________________ _ 

Kara Ali 

Dünya pehlivanı oldu 
Ankara : 8 (A.A) - Bir Nev

york telgrafı Kara Alinin yaptığı bir 
serbest güreşte hasmını yenerek 
dünya pehlivanı ünvamm kazandığı
nı bildirmektedir. 

Fransada 
Amele lideri, komünist ve 

sosyalist liderlerile 
konuştu 

Paris : 8 (Radyo) - - Amele fır· 
kası lideri Arten, Pariste, sosyalist 
ve komünist liderleriyle temas etmiş
tir. 

Kızılay kurumu 
Iğdır su baskınına maruz 

kalanlara yardım etti 
Ankara : 8 (AA) - Kızılay ce 

miyeti Iğdır su baskınındd zarar gö· 
ren köyler halkına bin lira yardımda 
bulunmuştur. 

Filistinde 
kıtlıktan dolayı aşar 
bakayasının bir kısmı 

affedildi 
Kudüs : 8 (Radyo) - lngiliz 

F evkalide Komiseri, yağmursuzluk 
yüzünden bu yıl mahsulün pek kıt 
olduğundan işar vergileri üzerinde 
tenzilat yapılması için müstemlike
ler nazırlığına baş vurmuş ve gelen 

-cevapda da aşar vergi bakayalanmn 
y.üzde ellisi affedildiği bildirilmiş- 1 

tır . 
Bu haber bütün Filistinde büyük 

bir sevinç uyandırmıştır . 

- Birinci sahifaden artau 1 
Habeş hariciye naztrı otomobillerle 
istasyona gelmişler ve hususi surette 
hazırlanan trene binmişlerdir. 

imparator, halkın kendisini şiddet
le alkışlamasına ve yaşa nidalan
na çok kederli görünüyor ve 
buna rağmen elile halkı selamlayor
du. 

Tren saat 41,30 da Küduse ha
reket etmiş, imparator ve maiyeti 
merasimle uğurlanmıştır. 

Kudüs : 8 (Radyo) - impara
tor ve mayetini Hayfadan getirmek
te olan hususi tren saat dörtte Ku
düs garına girmiştir. 

imparator ve mayeti istasyonda 
lngiliz fevkalade komiseri, komiser· 
lik ve ali hükümet erkanı, fırkalider 
ve üyeleri, belediye reisi,Habeş taba
sı ve binlerce halk tarafından karşı 
lanmış, muzika selam havasını çalmış 
ve askeri müfrezeler selam resmini 
yapmışlardır. 

imparator ve maiyeti otomobil
lerle kendilerine tahsis edilen köşke 
gitmişlerdir, 

imparator: caddenin iki tarafın
da dizili bulunan asker, polis, iandar
ma tarafından selamlanmış ve bin
lerce halk tarafından şiddetle alkış· 
lanmıştır. 

Ankara : 8 (A.A) - Asmara
dan bildirildiğine göre; Rasseyum 
da dün ltalyan kuvvetlerine teslim 
olarak dahalet etmiştir. 

Av derilerimiz 
için propaganda yapacağız 

Yedi sekiz sene evvel memleke
timize senevi üç milyon liradan faz -
la gelir temin eden kürklük av de
rilerinin son seneler içinde ihraca- 1 

9 Mayıs cumartesi akşamından itibaren iki 
l>tlyük ve emsalsız film birden 

1 
Sevimli büyük İspanyol artisti " Jose Moiica ,, nın en güzel 

ve en eğlenceli filmi olan 

( Çingeneler kralı ) 
Sizleri neşe ve zevk içinde bırakacak ve bütün kederlerinizi unutturacaktır 

2 
Vahşiler hücum d. ' e ıyor .... 

Meşhur sergüzeşt filmleri kahramanı " Jonvoyne " tarafından temsil 
edilen, dehşet, heyecan ve son derece meraklı sergiiz:eşt filmi 

Dikkat : Sinema tam sekiz buçukta başlar 

Bugün gündüz iki buçukta matine 
Umumi istek üzerine son defa olarak iki film birden 

Büyük şehirler uyurken Nil şarkısı 
Martha Eggert Ramon novaro 

Pek yakında . Günahkar kız !. .. 
6830 

1 TAN Sinemasında 1 
Hu aksam 

iki kuvvetli ve büyük film göreceksiniz 

1- Fevkalade hoş ve orjinal bir mevzu Alman musikisi ve Alman 
şarkılarile süslenmiş nefis bir film 

Maria Solveg-Paul Hörbiger-Ottu Valburuk 
gibi üç Alman yıldızının yarattıkları Almanca sözlü güzel bir eser 

(Sahte milyoner) 
2- Görmiyenlerin sonsuz istekleri üzerine tekrar gösterilecek olan 

aşk, kin ve ihtiras dolu bir film 

Gaby MJrlay-Jan Gabin ve Charle Vanele 
in müşterek temsilleri k l<endi arzulannı hakikat yerine 

;:.an revizyoncular, bir kaç hafta 

1 
heri, iki anlaşmanın içinde an

ilfınalar olduğuna dair en inanılmaz 
§i}'iaları etrafa yaymaktan geri dur
llıadılar ı 

B. Titülesko, Çanakkale, Mar
mara ve Boğaziçinden serbest ge
çişi kat'i surette garanti edecek şart· 
lar üzerinde ısrar edecektir, çünkü 
Karadeniz.'le Akdeniz arasında mü
nakale, Romanya için kat'i bir ihti-
yaçtır. ,-

tının arttığım nazan dikkate alan lk
, tisat Vekaleti bu mes' ele hakkında Sevil dansözü 

b Boğazlar meselesi, Türkiye ile 
azı müttefikleri arasındaki sözde 

~laşamazlıklara dair bir yalan ha
rler kampanyasına vesile oldu. 

· I Ondan önce de, Çekoslovaklar· 
a Yugoslavlar arasında A\ıısturya 
~eselesi üzerindeki en küçük dü
şunce nüanslan uzlaşması imkansız 

d'~nfaat aynhklan gibi görünüyor· 
u • 

ı k Belgrad konferansından daha 
~"\'etlenmiş olarak çıkacak olan 
t·· lantlann tesanüdü karŞ1S1nda bü
tıun bu entrikalann boşluğu meyda
a çıkacaktır . 

I Cenevrenin akametile bütün kol
b-ktif emniyet sisteminin sarsıldığı 
ır sırada bir iki gurupun devletleri 

arasındaki bağlann gevşemesi esa
Sen beklenmezdi . 

Bunun tam aksine olarak, umu
trıi Vaziyet, Cenevre usullerinin ye
t~rsizliğini telafi çarelerini kendile
ıındc ve kendi imkanlarında arama 
Ya onları sevkedecektir . 
I Bu neviden görüşmelerin baş 
ilngtcmda yapılması usul olan umu
~ ~aziyet üzerindeki araştırmalar, 

rıka harbınm tesirleri ve anlaş
~alara yapılan son tecavüzler üze
~~e, bu devletlerin bakanlanm gö
ruşk birliğine sevketmeye kafi gele
ce tir . 

Diğer taraftan B. Metaksas da 
Çanakkalenin tahkimi Yunan adala
rının askerileştirilmesi meselesini 
ortaya koyacağım ve bunların bir
birine bağlılığını isbat edecektir. 

Yalnız Boğazlar anlaşmasında 

zikredilmiş olan adalar değil, Lozan 
andlaşmasının 13 üncü maddesi mu
cibince askerlik dışı edilmiş olan Mi
dilli, Sisam, Şiyo, ve lkarya adaları 
da mevzuubahs olacaktır. 

Bulgaristan ve Amavudluk 
Balkan anlaşması, bir anlaş

maya varmak hususunda hiç güçlük 
çekmiyecektir, çünkü Atine and
laşmasım imzalamış olan devletler· 
den her biriı başkalannın emniyeti-
ni, kendi müdafaasının garantisi ola
cağı kanaatma varmıştır. 

Bu ana fikir, günün bütün mese
lelerinin tetkiki üzerinde amil ola 
caktır. 

Boğazlar meselesi münasebetiyle 
Bulgaristanın komşu memleketlere 

ı karşı olan politikasının da Yugos
lav, Türk , Yunan ve Romen bakan
ları tarafından konuşulacağını tah· 
min etmek güç bir şey değildir: 

Yunan delegesi, yan resmi Sof
ya gazetelerinin Ege denizinde Bul
garistana bir mahreç verilmesi le
hinde yaptıkları kampanyaya müt
tefiklerinin dikkatmı çekecektir. 

Milletler arası meşru usullerden 
ayrılmıyacağına dair Bulgaristanın 
vermiş olduğu inanc daha fer ah 

B~ğazlar meselesi vericidir. 

ltalya - Habeş harbmm Akde- Arnavutlukla münasebetler, ln 
riıdc sahili olan bütün memleket- giltereyi bile hayrete sevketmiş olan 

1
trde yaptığı sarsıntıyla Balkan an- 19 mart ltalya - Amavudluk anlaş-

r dşrnası doğrudan doğruya alakalı- masının imzalanmasındanberi, yeni 
ır . bir manzara "'bnda görünmektedir. 

lin- Bunu:ı bir delili de evvelce in- Bu diplomatik hareket, İtalya-

Ayetler 
Çıktı 
-

Arif Nihat Asya,nın bu 
çok güzel kitabını bü
tün okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

alakadar dairelerin nazan dikkatini 
celbetmiş ve lzmir'de her sene bey· 
nelmil~I mahiyette kurulmakta olan 
panayırda kürklük av derilerinin ak
siyon suretile satışlanm temin edici 
tedbirler alınması ve propaganda 
yapılması hususlanrun temin edil
mesini istemiştir . 

Ôrendiğimize göre aynca dün
ya matbuatında ve alıcı piyasalarda 
da derilerimiz için propaganda ya-

Bugün gündüz saat 2,30 da matine kuvvetli bir mevzua sahip büyük film 

Sevil Dansözü 
ve son defa olarak hareket ve canlılık filmi 

Singapur korsanları 

Pek yakında : 
Sinemanın en büyük artisti Siyah gözler f ılminin unutulmaz 

( Harry Baur ) en son şuheseri olan 

( Gaip fener ) 
filminde emsalsızdır 

6835 

yaratıcısı 

l pılacaktır . 1-------- --------------------------------------------------1 ·--B-~-ti-ı' n-si-ne_m_aoe=-m .... e .... r=nnm sana-Satıldığı yer: 
Sadık Aldatmaz kü- tının hayraru olduklan artist 

tü phanesi. Belediye cad- Harry Baur 
Alsaray sinemasında 

Bu akşam 8,30 da 
şaheserler şaheseri filmde 

desinde. C. . lıı (Gaip Fener ) I, , 
6837 iki 

__________ ..... ____________ __ 
büyük filmle 

.. 
mevsımın güzel proğramım sunuyor en 

Seyhan daimi encümeninden : 
Hususi idareye ait cins ve mevkilerile sair evsafı aşağıda yazılı ev ve 

dükkanlann 1-6- 936 gününden Mayıs -937 sonuna kadar bir senelik 
kiralarının açık arttırmasına tayin ve ilin olunan vakıtta istekli çıkmadığın· 
dan ihaleleri 19-5 -936 Salı günü saat onbire kadar uzatılmışbr. 

istekli olanlann sözü geçen gün ve saatte yüzde 15 pey akçelerile 
birlikte Daimi Encümene müracaatlan. 6834 

AkarJann 
No: Cinsi 

110 Dükkan 

122 " 
51 .. 
49 " 
41 " 
39 " 
25 " 
12 " 
18 - 19 " 

Mevkii 
Eski 
Bedeli 
Lira 

Hükümet civarı 50 

" " 100 
" " 26 
" " 26 
" " 15 
" " 30 

Yağcamii civan 205 
Siptilli " 26 
Taşçıkan ,, 136 

Senesi 
Ku. 

935 
934 
935 

• 
933 
931 
935 

" 934 

1 

Leblebici Horhor ağa 
Türkçe büyük milli operet 

Mümessilleri : 
Hazım , Vasfi Rıza , Muammer , Feriha ve Af tal ya 

2 

Şafakta silih sesleri 
Bu senenin en heyecanlı ve zevkli filmi 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da Kiralık gönül, Maskeler aşağı, Silah başına 

Pazar 2 de Leblebici Horhor ağa - Şafakta silah sesleri ve 
6823 

1 

. '" 
~e 

~lterenin, Milletler Cemiyeti azası nm, 1927 ittifak andlaşmasiyle te-
~an muhtemel vazifeleri üzerinde, zahür etmiş olan genişleme politika- J 

unanistan. Yugoslavyadır · sınayeniden dönüşü ifade etmekte-

20 ,, 

14 " 
" 

" 15 
Kapalı çarşı 18 

935 

" 

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 
Reklamlara aldanmayınız. Dostlannıza, çocuklanmza , velhasıl her ta 

d v K • tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
e-

1111 

. Boğazlann bu günkü rejimini de- dir. 
~~tirmek için girişilmiş olan teşeb· Bu, resmi tekziblere rağmen 

Us te bunun ayn bir delilidir. Tiren tarafından, Balkan tesanüdüne 
.. Şu halde Balkan anlaşmalann 1 uygun olamyan bir vaziyetin kabul 

ıorüşmeJeri esuasında Akdeniz va- edilmesi demektir. j 

15 hane 
31 dükkan 
20 Hane 
50 Mağaza 

1 

Karasoku ,, 25 
Köşkerler arası 15 
Ziraat bankası arkası 50 
Yorgancılar çarşısı 20 

" 
934 
935 nı ıgınıza ozmın her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

" 
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SAYIN HALKIMIZA 

• 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 1 
fabrikalarının rnn model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalarımız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört "öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

. Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 41 

DİŞ MACUNU 
Vf" FIRÇANIZI 

ECZANESiNDEN ALiNiZ 

UCUZlsUI{ --"' -- .. OOGRU&UK 
5370 282 

1 

Türkaöru 

Çifçi fabrikası müdürlü
ğünden : 

Saygı değer müşterilerimizin 

nazarı dikkatlerine : 1 

Fabrikamızda mevcut pamukların 
sigortası 11 Mayıs 936 tarihinde \ 
biteceğinden mezkur tarihten sonra 
vukua gelecek her türlü zarar ve 
ziyandan fabrikamızın hiç bir suretle 
mesuliyet kabul etmiyeceğini bildi· 
ririz.6827 1-3 

Seyhan defterdarlığından 

Seyhan ırmağının bırakıntısı ola· 
rak hazineye ait mahallerden 1 Ha
ziran 936 dan itibaren 31 Mayıs 
938 tarihine kadar iki sene zarfında 
kaldırılacak kum, çakıl 7-5-936 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırma yolile müzayedeye ko
nulmu~tur. isteklilerin 1512 lira mu· 
hammen bedelin °/0 7,5 teminat ak
çasını yatırmak ve şartnamesini gör· 
mek üzere defterdarlık satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

9-13-17-21 6831 

Yalnız tek bir isim 

Harry Baur 
En büyük muvaffakıyetini teşkil 

eden film 

Gaip Fener 
de emsalsızdır 

6836 

• 

Seyhan daimi encümeninden 

( 2821 ) Lira sabık bedelli A- 1 
dana Kazasına ait taş, kireç, kiremit 
ve emsalı ocaklar resminin 1,6,936 
gününden Mayıs 937 sonuna kadar 
bir sene müddetle açık arttırması 
19,5,936 Salı gününe kadar uza tıl
mıştır . 

istekli olanların pey akçeleriyle 
o gün saat ( 10) da Daimi Encü 
mene müracaatları 

6833 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 

1 
H~:::~,ti~~:.:~~l:~~,:,,~::~~~~:'.S~ ~ 1 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 19-30 

,,...----------~~--~------~-------·--~--~---------

CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

.... • .. 

_, .. 
• 

9 Mayıs 193~ 

TL:J Q. KiYE 

llRAAT 
E3ANKA51 

·DAoA· .. 
, E>iRiKTiREN 
RA~T ~D[;Q 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

t 

a. 
t 

n 

a 
Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derhal ta 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro,,, ~ 
s 

• sızı bütün hastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruştur-~ 
zın 6828 4 1 1ı, 
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1936 modellerimiz geldi 
1 ------~-.------....... ------it Merkez Kumandanlığı altında -

Muharrem Hilmi ı 
1-5-9-14-18-2_2:_21_3_0 ________ 6_4_5_7 ___ ! 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 

Adana Türksözü matbaası 


