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S Kuruş 

Prağda Südet Almanları hükUmeti taşladı! 
siyasi Vaziyet çok tehlikeli, 

İngiliz hükumeti harekete geçti 

Lord Halifaks son vaziyet üzerine 
gitmekten sarhnazar etti Cenevreye 

Pra~ 
a1taııı : 9 (Radyo) - Çekoslovak 
~hkik ~lı son polis hadisesi üzerine 

s-" a başlamıştır . 
kc,~det Almanlarının yeniden mü
~' llıe~e girecej!'i hakkında!<i şayi

ba~ sınısız addedilmektedir. Hat 
lııa,1k

1 
b mahafil çok bedbin dav-

B u haberi yersiz bulmaktadır. 
. Ug(i 
1 ırıeyd n 3000 kadar Südet Gubal
Oııa~10 •nında toplanarak hükümet 
ll<:üırı a do~ru yürümüş ve binaya 
~le, e~erek camları taşlamışlardır. 

illi da!uç haı ile Südet nümayişçi· 
" • 1 tnııştır •oııı . 

a: 9 (Radyo)- Stafani ajan-

sı bildiriyor: Roma mahafili Çekoslo 
vakyada yaşayan 3,500,000 Almanın 

davasını sükünetle takip etmektedir. 

ltalya Henlaynın sekiz noktadaki 
metalebatını uygun bulmaktadır. 

Londra: 9 [Radyo]- Çekoslovak
yada bugün vuku bulan hadiseler ü
zerine İngiliz kabinesi pazartesi fev
kalade içtimaa davet edilmiştir. 

Lord Halifaksda bu sebe bden do
layı Cenevreye gitmek ten vaz geç
miştir. 

Nurenberg: 9 [Radyo]- Bay Hen
layn Hitleriıı misafiri olarak buraya 
gelmiştir . 

4~ULCU ARAPLAR HA 
t4YDAN ÇIKARILIYOR 
h~llııktaki hadiselerden sonra 
llküınet çok ciddi tedbirler aldı 
~'Yha · 
den ] "'Ye :19 [Hususi ,, uhabiri- . ve kendilerini şiddetle tazyik eylemiş· 
1
0, h - Amıktaki son hadiseler tir. Kolonel Kolenin bu ihtaratı üze-

' A.rap~dutlarımız üzerindeki şüp- rine merkum müdür ile jandarma on-
llıa.s1 . ~tın altmış kilometre içeriye baş1'ı Hamamdaki çapulcuları hima-

14ian i'0
. delege Kolonel Kole ta ) yeden vazgeçmiş gibi görünmeHe. 

''Pıla Ut'.Yedeki otoriteler nezdin· dirler. 
Or a" şıddetli teşebbüs üzerine 

f" '1 
İngiliz hükumeti 
itham ediliyor 

T rade ün yon konfe-
ransı h::ılka bir 

beyanname neşretti 
londra : 9 ( Royter ajansı 

veriyor ) - Londrada toplanmış 

olan Trade Üniyon konferansı 
bir beyanname neşrederek enter
nasyonal vaziyetin vehameti do• 
layısıle Parlamentonun toplan· 
masını isıemiş,sorı yedi senı: için· 
de lngiliz lıükı1meııni zaof ve ka
rararsızlık göstermiş olmakla it
ham etmiş • i spanyada gönüllü· 
lerın geri alınması !ıakkındaki l n
giliz plarnrıırı Franko tarafırıdarı 

nddedilmesinden , Ptrene hudut
laruıırı açılmasını istemiş , Çekos
lovakyaya tazyikıa bulunulmasına 
itiraz Ptmiş ve Almanyanın Çe
kosiJJtıakyrıya tecavüzü halindi> 
lngilıerenin Fransa-Sovyet Rus• 
ya ile teşriki mesai edece(!ine 
dair Alrnanyaya ihtarda bulunul· 
mosını talep etmıştiı . 

lla,d '•Plar içeriye çek ilmeğe baş 1 D tr. 

'it; ';~e l\o/onel Kole bu maksat- Hı.tler nutkunu pazar 
a biı 0 

evvel Hamama gitmiş , -

Deıc'at tetkiklerde bulunmuş- •• •• •• 1 k 
ı'llijdijg~ bıı esnada Hamam Na. tesı• gunu soy eyece lııı.ıa,;: Abdülhamit !'Y!ukayet j • 
~İdı h karakol kumandanı on- ---------------
eı,,ind uzuruna celbederek Aınik 1 

~ li~flyeen dolayı haklarında vuku 
1 

}\ 'utuk 
llerı mevzuu bahsetmiş l Y 

~t' 1Ye - Fransa 
llluahedesi 

tist 
~ e konuşu l uyormoş 
&tis 

ı, : 9 ( R 
~~'İ C: . adyo ) - Suriye 
t ad erıııı Mürdümün Fransız 
~t arııı ·ı ••liı arı e teması devam 

& • r ~ t 
•ıııası , . 

n Yfjk ar esn.sında :iurıye ve 

~ Dijk s.d.k komiseri ile Kont 
'\o 'eh •c n~lrıı 

1 
azır bulunmaktadır. 

,'~ı Ve ~arın müsbet neticeye 

( ,'nıa emil Mürdümün Suri-
- tıı llıuahtd · · "k · l!(j.~V~ff k csını taslı cttır -
~ ''· a olacağı tahmin edil 

kıı .. 
# j 'VctJ· . 

~ 3 'Ylu; ıhtimal olarak muahe I 
t lı; 1 <ıtik __ de Fransız par lamen 
( 

0
•. ıçın vcrilrceği haber 1 

~·· 
'.,

0stencede 
~ ı~ --.......___ 

ı Şeh l ' k . 
~. -

1 l erı yapıldı 
ı llıı,n 

itti; Cc: 9 
1,, '1as,b, . (Radyo) - Deniz 

e
0 

Y•ııılrıı:•ylc burada büyük 
,L ' 11 de . Ş\ır, Bu şenliklere e 1ilir'k 

uılı~r da •imiştir. Kral 
onanmasını teftiş 

' Httıer 

Nurnberg : 9 (Radyo) - Bay 
Hitler nutkunu pazartesı günü söy
liyecektir. Hitlerin bu r;utku A iman· 
yanın son düşüncesini izhar edecek
tir. Dün sabah büyük kongr e salo 
nunda partiye mensup yirmi bin aza 
ile iki bin milisçinin önünde Vagner 
Hitlerin beyannamesini okumuştur. 

Hitler, Almanuaya şefler seçmek 
bakıınındzn pa rtinin büyuk ehemmi
yetini telıarüz ettirmektedir. 

Hitle:r y!manyaya şefler bak ı 
mından partinin byük ehemmiyetini 
tebarüz eıtirmektedir. 

Hitler, beyannamesinde, Avus
turya hakında ezcümle dıyor ki: 

« - Avusturyanın' Alınad impa
ratorluj!'ıınun bu eski hudut ayaleti- · 
nin tekrar imparatorluQ-e avdet et· 

• 

ihracat • • 
mevsımı 

hazırlık 
• • 
ıçın 

Devlet Demiryollarında 
tedbir alınd ı 

Tayyareci Lind bcrg, Moskova 

seyahatını bi t irerek Parise dönmüş· 
tür. Oradan d a Lond raya gidecek· 
ti r. 

Tiyatro - Aktör 
(Sııııııı ya :w) 

Cenevreden _b i r görunu, 

Cenevredeki toplantı 
Çinliler 

karar 
bir Japonya hakkında 

alınmasını istiyecekler 

Bay Litvinof Cenevreye geldi 

Lltvlnof 

Bükreş : 9 (Radyo) - Cenevrtye 
gidecek olan Romanya Delegasyonu 

hariciye:naıırıııın riyasetinde olarak 
hareket etmiştir. 

Londra : 9 [Radyo] - Lord Ha-
lifaks bugün Cenevreye hareket 
edecektir . 

Varşova : 9 [Radyo] - Hariciye 
nazırı Kolonel Bek, dün Cenevreyc 
hareket etmiştir. Bek Berline uğrıya
caktır . 

Moskova : 9 [Radyo] - Harici
ye Komiseri Litvinof dün Cenevreye 
hareket etmişi ir. 

Paris : 9 [Radyo] - Milletler 
Cemiyeti Asamblesinin önümüzdeki 
içtimaı çok mühim olacaktır. Rıızna
mede Çin-Japon ihtilafı yazılıdır . 
Bu ihtilaf müzakere mevkiine konu· 
!unca Çin murahhası söz alacak ve 
mütecaviz mevkiinde bulunan Japon
yaya karşı 17 inci maddenin tatbi
kini istiyecektir. 

BU MEVSiMiN DERDi 

Rekabetsizlik niçin 
istismar ediliyor ? 

Bürüceğe sefer yapan yük arabas ı ndan fark- / 
sız bir kaç otomobil sahibi, yayla yolcusunun 

sıhhatiyle , neş'esiyle oyn uyor 

'------ Yazan : Şekib Berlker -------• 

Hasılı; bu iki kamyoncu anlaştık
tan sonra , rekabetsizliği istismar 

ederek, yolcuların sıhhat ve selame. 

tini hiçe saymakta, keyiflerine göre 

göre hareket etmektedirler . Toros 
Ekspresinin Bozantıda durmaması, 
diğer trenlerin de oraya uygunsuz 

saatlarda varması, yazın şu en sıcak 
günlerinde bir iki gün için dinlenmek 

üzere yaylaya gitmek istiyenleri 

böyle berbat bir yolculuğa muhtaç 

etmektedir . Acaba bu ortaklar , ke· 

seferinin yanısıra biraz da müşteri. 
!erinin rahat ve sıhhatlerini düşünüp 
kamyon sefr r lerine bir düzen vere· 
mezler mi? 

Vefa Takımı 
An karada 

Ankara Gücii ile bir 
maç yapacaklar 

Ankara : 9 (Telefonla) - Ve-

fa ldmanyurdu lstanbuldan buraya ; 

gelmiştir. Ankara G ücü ile bir maç 

yapacaktır . 
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Sahife 2 TürksÖzü 

HAYAT IÇIND~ 

Diplomasi konuşma f Ş elhı ü ır lhı a ~ e ır o e ır ü l1 

(And re Mauıois) İngiltereye gidecek olan Fransız gençlerine veıdigi 
nasihatler arasında diplomasi münasebet usullerine dair bir bahis vardır. 

Vakıa bu bahis Fransızl a ı ile İngd,zler arasındaki münasebet dikkale alına
rak yazılmıştır. Faka! Fıaes•z diplomatları karşısıncia İngiliz devli'\ adamla
rının karakleılerini tarif cdeıken söylediği sözler tabii olarak başka mem
leketleri de alakadar ediyor. 

ı'-----------------·---------------------------' 
1 Ha_rs_K_om_i_tesi ÜÇ 

Andre Maurois'ya göre lngiliz d;plomalları üzerinde (ecnebi} bulunan 
herkese karşı daima büyük bir ihliyal ve şiıphe ile hareket ederler. Ecne
bin:n Fran.a g'İbi İr.g;lteıen : n müttefıki olan hır millete mensup oım sı bu• 
na mani değildir. Onun için başka rmmlekellere mensup ol.ıe diplomallaı 

İngıltereyc bir vaz.fe ile g;dcı~en bu satııları hatırlamaları la11mdır. 
Andre Maurois diyor ki: 

Tarafından yaptırılan ve 1 

, yaptırılaca>f olan okullar 

1 1 
Hars Komitesi tarafından yap-

tırılan ilk okullardan Güneşli ma. 
hallesindeki okulun ikmali ve 1 teş 
rinde törenle açılacağını yamıştık, 
Bunun ders malzemesi de tamamen 
hazırlanmış olup yanında bir de o 
yun bahçesi açılacaktır. 

cinayet oldu 
Bir 
bir 

karpuz _yüzünden 
adam öldürüldü ! . 

kesik ve İncirlik köylerinde iki 
cinayet ve şehrimizde de Lir ağır 

yaralama vakası olmu~lur . Bu hu 
susta aldığımız mallımatı aşağıya 

gün sonra tekrar muayenesine lüzum 
görülecek derecede yaraladığından 

1 

- Resmi bir iş için lng;llereye müzakereye giden Fransız nazırı orada 
karşılaşacağı devlet adamlarında büyük bir hüsnüniyet ile beraber bir de 
ihtı}at bu'.unduğunu unutmamalıdır. Bütün İngilizler, halta buıılar arasından 
Fransanın en samimi dostu ol;ınları b;ıe, Fnnsız nazıı ına hi'5cdilmez dere 
cede ince bir itimatsızlık ile bakarlar. Çünkü Fransız da onlar için fev 
kalade bir mahlüktur. İngilizler ile Frans11lar arasındaki kültür farkı, birin
ci ve ikinci imparatorluklar zamanından kalan, fakat tamamiyle 1ihinlerden 
silinemeyen uyak hatır•lar, muhtelif yeni şekiller altında bu hatıralaııu '\; 
,fonması, an'aneiere bağlı bir takim \esveseler lngiliz ve Fransız milletleri 
arasında iş birliği teşebbüslerini daha uzun z<1man zorluklara ujtralacaktır. 

Fakat imkan daima zaruretin yanındadır ve iki m:lle: arasında teşrikimesa
İ}i karş lıklı bir itimat ha,· ası içınde her gen biraz daha g'·n•şletmeğe çalış
mak faydalıdır,,. 

Bundan başka Seyhan mahalle
sindeki ilk okulun yapılması da mü
teahhidine ihale edilmiş olup önü· 
müzdeki hafta içinde törenle temeli 

1 

::zıyorıız : 1 

Kesik köyündeki cinayet: 

rkalanmış ve Adliyeye teslim edıl
miştir. Yaralı tedavi edilmek üzere 
Memleket hastahanesine yatırılmış-
tır . 

Andre Moruva 

i-·-·-·-·-·-·-·- -·- -·-·-. • 1 
i SANAT B ı.\HISLERI i - . 
• 1 ·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·· 

Tiya·tro - Aktör 
Başımızı tzrlhln dıırlnllklerine liojjru çevirecek olur-

atılacaktır. 

Akkapı okulu üç dershaneli ve 
tam teşkilatlı olacaktır. 

Adasokağı okulu iki dershane 
hmai'iyo köyündeki oku'.ıın taş ve 
kireci de hazırlanmış olup ders yı

lına kadar ikmal edılmiş olacaktır. 
Mirzaçelebi mahallesindeki oku· 

lun keşifname ve planları da ha 
zır lanmış olup yakında yapılmasına 
başlanacaktır. 

ret ve zenginliğini nihayet bulduğu
nu göreceği yerde, bir ~a·r g i b i, 
tabiatın tükenmez tıızinesinden dai· sak ilk Tiyatronun ilk insan dediğimiz m.llhJukta (ldr3k 1 

ve ifade makanlzması tekemmUI atmeden gördUklerl ml yeni kuvvetler çıkarır). 
nl takllt ederek anlatmakla başlamıı:ıtır.) (Diderot) nun fikirleri burada 

Yer yüzünde ilk Aı.tör Rahiplerdir ••• Onlar Mabutla- sona erer. O, aktörde, şuurun, teva-
rı takdis için bir takım Ayinler tertip ederlerdi. Dlyo- zuuıı ve ölçünün bulunmasını daim 3 

nUzos şenllklerl gibi... Öne siirer. 
Tiyatro: Aktörlerin müştereken temsll ettiği vak'a· 

dır •• Aktör bu vak'anın nihayet bir uzvudur •. Aktörün Aktör sahneye alkış ve ıslık lop. 
sanatı diğer sanatlardan (Tecrit] edillp mustakbel sa- lamak için çıkmamalı, kolay tesirler 
natıar meyanına giremez.. uyandırmak yoluna s1pınamalı, ken-

Dekor, Aksesuvar, ve Makiyajın zan neşeli, bazan soğuk, bazan adı, dini alkışlayacak olan halkın ne bi 
hiç bir kıymeti yoktur; insan var<Jır. hazan yüksektir .. Bugün fevkalade çim insanlardan mürekkep oldıığu-
Aktorün daima dayanacağı destek oynadıkları (lıir nokta) yı, yarın yüz. nu düşünmelidir. 

/ Evvelki gün Kara taşın Kesik kö I ,. İ b l •• .., t 1 .. d M h H" . s an u ogre men-yun e oturan u tar useyın çavu 

şun amelele inden iskele köylü Musa Ierİ yaktnda şehri-
oğlı.ı Muratla Salih oğlu Süleyman j 1 

ve Çağşırlı köyünden Hasanın ame. 
1 

mİze ge}İ y Of , 
lelerinden Erzuru~Iu. Hasan oğlu 1 

Abdullah v~ Kadırlı.lı ~uran oğlu J lstanbul öğretmenlerinden seksen 
Abo, fnneplı Çıftlığı cıvarında pa yüz kişilik bir grubun bu ayın 17 i 
muk lo~lanıağa başlamışlardır · Bu j inci cumaıtesi günü tetkikatta bu 
sırada bır karpuz alıp vermek me 1 lunmak üzere şehrimize gelecekleri 
selesinden çıkan dil kavgası yumruk Kültür Direktörlüğüne bildirilmiş 
ve sopaya dayanıyor. Etraftan bun- tir . 

Daimi Encümen 

Daimi Encümen Vali Tevfik Ha· 
Ji Baysalın başkanlığında mutat top 

1 

lantısını yapıp Encümene gelen 
evrak üzerinde müzakerelerde bulu 

!arı ayırmak istiyorlarsa da muvaf
fak olamıyorlar . Bu sırada Muratla 
Süleyman attıkları sopalard~n Ab

dullah baygın bir halde yere düşü 
yor ve biraz sonra da ölüyor. Yine i 
.:meleden Abo da.Muradı başından I 
ağır surette yaralanıyor. Hadiseyi 1 
haber alan Jandarma müfrPzesi bir narak kararlar vermiştir. 
taraftan Cumhuriyet Müddei Umu· 
miliğini haberdar etrr.ekle beraber 
oraya koşuyor ve suçluları yakalı· 

yor. 
Cumhuıiyet Müddei Umumi Mu· 

avinlerinden Hilmi Arca ve Hüku 
met Tabibi Mazhar Cemil vaka ma 

Demir tekerleldi nakil 
vasıtaları 

Demir tekerlekli nakil vasıtala 

rının Asfalt caddelerden geçmeieri 
kat'i surette yasak edilmiştir, 

sesidi.r.. Yurtta 1 iyatro kültürünü !erine gözlerine bulaştırırlar. Buna Aktörün sanıatı kollektiftir. Mus· 
yaymak işine şu son zamanlarda mukabil bugün berbat ellikleri bir ' takil bir meslek s.ahibi değildir. Tek 1 

başladık. Bu güneş gibi inkar edil- yeri, yarın gayet güzel oynarlar. başına birşey yapamaz. Kendini di-

halline giderek gecenin geç vaktına 

kadar tahkikatla meşgul ve yaralı 
Muradı şehrimiz Memleket basta
hanesiııe gönderiyorlar . Muradın 
yarası çok ağırdır. Suçlular sorguya 
çekildikten sonra teYkif edilmişler· 

dir . 

Süleyman Sergici 

mez bır hakikattır.. Bunun aksine c..larak inantık ve ğerlerinden ayırıp: işte bu benim 
Bir takım Tülu•tçıların çadır al. düşünce ile ins;rn tabiatını tetkik, san'atımdır deyemez. Çünkü, aktö-

tında, kahve köşeleıinde, bayram ideal lıir tip'ı taklit ederek, hayal rü ve daha doğrusu Tiyatroyu panik' 
yerlerinde oynadıklaı orta oyunlar- VI! hafıza ile oynayan al<tör, bütün e uğratacak bir (Suflöı) ve bir (Kon. 

İl;nli olaruk lzmir ve fstanbula 
gitmiş olan Borsa umumi katibi Sü 
leyman Sergici şehrimize dönmüş

tür . 

1 a, halkın asil k?rına, iliklerine fena- oyımlarındır Li, tarzda oynar ve da divit) vardır ki o l unların sevk ve 
lığın zehrini a'<ıttılar .. Şimdiki tiyat ima miikeınmel olur, onun kafasında idaresine bağlıdır. İncirlik köyündeki cinayet: 
ro ve onun ıdeal elemanluı dal bu- herşey ölçülmüş, hazırlanmış, bellen-

1 
Kemal küçük şöyle der: 1 

Naklen tayin 

dak salmış olan bu iğrenç z.hniyeti miş ve nızama sokıılmnştur. Onun Şunuda unutmamak lazımdır ki 1 

kökünden sökecektir.. söyleyiş'nde ne monotonluk ne de ro!un, Lüyiiğu küçügü ol az. Her za. 
Bütün bunları temin içinde Ak- uyg ınsuz'uk hissedilir. Ondaki san' at mau (Principal Baş) baş rol oyna· 

törün kültürlü hir sarı'atkar olması hareketinin, yükselişi, atılışı, gevşe· : mak marifot değildir. Bu aşağı yuka 
lazımdır. Mektep g0rmeyen, Lisan yişi, başlangıcı, ort1sı ve sonu var· rı rolün büyüklüğüne sığ.nmak ede-
bilmeyen aktöre Türk sahnesinde dır. mektir. Ôyle aktör vardır ki uşak 
yer verilmemeli.. Onlar daima ayni sesler, ayni oynarken rolün fendisi olmasını 

1 yi aktör hiç bir zaman halkın mimikler ve ayni jestlerdir. Diğer i- bilir ... 
seviyesine inmez, o halkın kendi se- ki oyun arasında bir fark varsa hu, Bir kısmın da küçük role ehem 

incirlik köyünde oturan fbrahim 
oğlu Muhiddin adında biıi,i karısile 

münasebatta bulunduğunu iddia edrıı 
ayni köyde oturan Mustafa oğlu 

Şemsiyi köye gelmekte iken yolunu 
btkleyip General Avni Çiftliği ci· 
v mnda sopd ile öldürmüştür . Katil; 
jarı iarma tarafından yakalanmış ve 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

viyesine ç.kaıır.. . dai'lla oyu 1 u 1 1 hin fedir. O, her miyet vermez. ve sahnedeki tesil a-
(Didart), Aktörü şöyle tad edr: hiin değişen bir san'atkar değildir. hengini bozar. Y <\Yalama va kası: 
( A.ktör, hisli, samimi bir in sa ı O, bir aynadır ki eşyayı daima ay· Bu gibilerı ekşeriyet bütün Lir 

olursa bir rolü iki el.fa ayni ı.teş ve r.i açıklık ayni kuvvet ve ayni doğ Tıyatro es'!rinin vak'ssında, ( A.nah· 
muvaftakiyetle oynamasına imkan ) "f · · .. k k f k rulukla göstermeğe hazırdır. Böyle tar vazı esını goruı üçü " at 
kalırmı? birinci oyunda çok atrşlı bir Aktör, az bir zaman içinde kud Gerisi üçüncü sahifede -
olan bu artist üçüncüsünde bir mer-

mer gibi sakin ve soğuk olur .. Bi:a ---------------------

Fabrikada ameJ,.Jik yap~n Adı· 
yamanlı Mehm< t oğlu Osman bir 
kavga n·ticesirı le Meh'llet oğlu 

K•mali mi memesi altından onbeş 

kis aktör Tabiatın dik~atli taklitçisi 11 

ve düşünceli talebesi olursa Oğüst, 
Sinnıa, Ağamemnon veya orosman 
ismiyle ilk defa sahneye çıktığı za· 
man büyük bir dikkatle kendini, tet 
kiklerinin mahsülünü kokye eder, bi
zim duygularımızı gözden kaçırmaz 
ve oyna}'ış tarzı zayıflayacağı -yerde 
müşahadesinin neticesi olarak topla· 
dığı yeni fikirlerle kuvvetlenir. heye 
canlarını aı tırır veya eksiltir ve mü 
tevali oyunlarla sızinde memnuniyeti 1 
niz artar .. Eğer. o rol yaparken ken 
di ruhunu ifade ediyorsa sonradan 
nasıl vazgeçer? .. Eğer kendi ruhunu 
ifadeden vazgeçmek isterse: hangi 
noktada durması lazım geldiğini doğ. 
ru olarak tayin etmesine imkan ka 
fırını? benim fıkrimi teyit eden şey 
ruhları ile, hisl~ri ile oynayon aktör 
!erin sanatındakı kararsızlıktır.. on
IMdan, oyunlarında bır vaht!et gör
melerini bekliyemezsin'iz, Bu aktör 
ler, bazan kuvvetl•1 bazan zayıf, ba 

A-
yanfaki işler, politika 

ihtiyarın çok 

STRADELLA 
bu asil 

vak tini işgal ediyor. Göz 

denin müzik ders saatleri uzamağa 
başladı, akşamlara, hatta geceyarı 
larıiıa kadar dev•m ediyor. 

- Alvise korkulacak bir ihti· 
yılrdır. Benim kendısini aldattığımı 

keşfederse mahvoluruz. 

- Senı l:.u ihtiyardan kıskanı 

yorum Hortans. .'ıanat b(ze yeni 
ufuklar açıyor. Senı burada tutan 
nr? Gidelim sevgilim, önırumuzun 

sonuna kadar beraber yaşamak ü 
zere gidelim. 

Stradella sevgilısinin elini tutu· 
yor ve iri elmaslarla işlenmiş altın 

bilezikleriyle oynuyor. 
Hortans, bu hareketin manasını 

ve aşıkının kalbinden g~çenleri aıı

latmıştır : 

----- /)iirt µ.iinliil. l:ii, iik hil.<iye -----
-- Sevgilim, beni burayd bağlı 

yaıı ne altın, ne de elmastır. Bura 
dan ayrılmaktan çok korkııyoıum. 

Bir falcı bana "aşk ve ölümiin se 

nin için manası birdir., demiştı. Bu 
nu hatıı ladıkça tüyleıim ürperir. 

- Sen çoc1Jksun Hortans. Be 
ninı yanımda oldukça sana kim ne 
yapaLilir? 

Köşkten çıkıyorlar, ağır adım
larla sessiz dolaşıyorlar. Bitmez tü 
kenmez vedalar başlıyor. 

Bestekar hala aynı fıkirdedir: 

-- Romada çok tanıdıklarım 
Yar. Papa hala benim iyiliğimi is
ter. Orada rahat rahat y•şıyabiliriz. 
Hortans, şu bunak hcı ,ften ayrıl 
artık. 

Bu sözler genç kızı çıldırtan 
bir aşk nağmesi Jir. Kucaklaşıyorlar, 
bu sırada ayın yüzünden kalın lıir 
bulut geçi} or. Si yalı gece titriyor 
ve bir gök gürültüsü uzaklarda pat· 
lıyan bir fırlınayı haber veriyor. 

- Mes'ut musuıı? 
Hortans sevgilisinin kolları aı a 

sında Laygın bir sesle cevab veri 
yor: 

- Bunu sen rr.i soruyorsun ? 
İki sevdalı, Kontarinin haklı öf 

kesinden yakayı güç kurtarmışlar, 
heyecanlı bir :eyahatten sonra Ro
maya gelmişlerdir. Şimdi sığındıkla· 
rı küçücük evde çok mes'utturlar. 

Her ikisi bu akşam, Roma asil
zadelerinden birisinin <vhde veı e 
erkleri konsne hazırlan yor. Bu 

Şehrimiz Kız Lisesi Felsefe Öğ
retmeni Hidayet, lstanbul Çamlıca 
Kız Lisesi Felsefe ö~retmenliğine 

naklen tayin edilmiştir. 

İki et kaçakçısı ya '-calandı , 

Kanara dışında hayvan keserek 1 

et kaçakçılığı yapanlar belediye za
bıtasınca şid;letli bir surette takip 
edilmektedir. Bu cii'l'lleden olarak 
Mc!ımed oğlu Hamit ve f brahi rı oğ 
lu Nofer diğer adı Tevfiğin de ka
çakçılık yaptıkları görülerek yaka
lanmış ve , haklarında zabıtlar tutul 
muştur. 

akşam Stradella, yetiştirdiği en iyi 
talebeyi h•lkın karşısına ilk defa 
olarak ç.ıkaı acak. 

Bütün Roma bu konsere hazır

dır. Hortans, Stradellayla beraber 
geniş kabul salonunun bir ucl'nda 

lıa~ırlanan yüksek locanın basamak· 
!arını çıkaıken göğsünde kalbinin 

ne kadar hızlı çarptığına hayret edi 
yor. 

Aldatılan ihtiyar aşık'ın, Konta 
rininin ismi bütün du-laklarda dola- ı 
şıyor, ';onra herkes susuyor. 

Herkes bu iki çiftin biribirine 
çok yakıştığı kana~tindedir. Stra 
della lıu genç kızı büyük bir sanat
kar olarak yetiştirmiştir. Hortans 
şarkı söyleıken değişiyor, iliihlaşı· 

yer 

Meçhul bir alev iki sevdalıyı 

hem canlandırıyor, hem eritiyor : 

- Sonu Var -

• 

- -· 

10 Eylul 19 

Avrupa Gazetelerlnd• 

Memleket• 
Satan 

Kraliçe 
Madagaskarı Fransız ida 

tına vermiş olan kraliçe Ra 
nun küllerinin Cezairdeıı M 
kar topraklarına nakli Frans 
temleke nezareti tarafından 
laştırılmı•tır. 

Madagaskar kraliçesinin 
mi üçüncü Ranavalompanja 
jaka gibi uzun bir satır tutııı 

Onun için Fransızlar ona sa 
navalo derin. 

Üçüncü Raııavalompani 
jaka 1883 senesinde 37 yaş 
duğu halde tahta çıkmıştı. 
deniyeti ile temasa gelen 
süse ve tğlenceye çok d" 
Fransa ile ilk muahedeyi i 
sına sebep de sulhten ziya 
ıisten istediği elbiseyi getir 
imkanını kazaıımak düşüne• 

Fransa ile anlaştıktan s 
risten gelen süslü elbisele 
!oları giyerek merasimlerde 
teren kraliçe başında, ıııe 

mukoddes bir hayvan saY 
baba tüyünden bir taç taı• 

Kraliçenin Tananarivde 
bir müddet sonrd , Paris 
farının bir sergisi halıne 
Kraliçe, bütün bunlardan 
garp medeniyetinin bir ese 
sarayın' getirmiş, onunl ı \1 

çirmeğe başlamıştı. 

Bu, büyük bir uçurtrn" 
rayın penceresinden uçurt 
lıveren kraliçe, onu havad 
rak , rüzgara bırakar~k V 

indirerek çok büyük h3 

yordu . 
Fakat, bir an geldi k 

saraydaki saadetini kaybe 
bur oldu. Çünkü ada frall 
si altına geçtikten sonra •. 
vedil111iş, boşta kalan esı 

lıktan i'yan etmişlerdi. 
Kraliçe Ranavalompa 

jaka asılerden korkmüş. 
karşı hareket enerse kea'· 
receklerini düşünerek 
olrr.ustu. 

Bir kraliçenin, kendisi 
ettiği hükumet aleyhine 
ilk defa görülmüştü. 

Fakat Ranavalo bu 
kendisini haklı buluyord 

Fransız hühumetine 
le beraber çarpışan 

kraliçesi çok sürmeeen 
··ı ve Reunion adasına sürU 

Kraliçwin Madag•sk 

lırken hüngür hüngür ~~ 
huıdur. Söylendiğine go 
asıl fenasıııa giden şe>;: 
beri hendisini büyütnıu 
nin< sinin kendisile berab 
gitmek istememesidir. J 

1898 d~ Reunion a• 
zaire naklerlilen Raııa"' 
müdde yaşamış, 1901

1 
gitmesine müsaade ed 1

• 

k C . d" u"şt~ te rar ezaıre onrn 
Kraliçe Ponavalo 1 

zairde ölmüştür. BugÜ' 
nin Cezairden Kadag•5 

kararlaşlırı lmıştır. 

Hitler nutkun 
tesi günü söyl 

B · · lı'f J ·n - .rın:!ı sa ı e " 

~I 
gtrek siyaseten, geıe 
Ferit v11ziyette bu'undu 

.. ·k'' hitam bulduğunu so} , 
olarak büyük ve ku)'" 
kazandığını ilave etııı'ı 

Hitler, lıolşevık "~ 
likelerinin ha:a nıe."~ 

1 
. . .. ıık 

soy emış ve ısmını 11 
yiık bir Avrupa devle c 
sosyalist devldi düşun 
mile iştirak eltigindcıı 

1 lel11 
nunıyelıni beydıı e'f 



1938 

lstanbul şehir 
tiyatrosunun 

yeni repertuvarı 

Villadaki Cinayet 
lstanbul : 9 ( Telefonla )- Şe

hir tiyatrosunda bu yaz başından 
itibaren on bin lira sarfiyle bilhassa 
sahne tertibatında yapılan inşaat 
bitmek üzeıedir. ~ Undah tahminen altı sene 

~ evvel, ~okıor F rt derik 
lık b' Sekkin, Şikago z kınında 
l> ır ev yaptırmıştır. 

ti, ç tk· ~ekkio göze çarpan bir tip 
falla<> şışko, iriyarı, 100 kilodan 
~'1 h ağır, dev gibi bir adamdı. Şe 
lllıkastalığı çektiğinc1enı yaptırdığı 

te isr eve çekilerek, orada tedavi 
lti· ırahatle meşgul olmağı tetcih 

11~ a~~k. inziva köşesine tek ba· 
biı;11.ittrnedi. Rus mültecirlerinden 
... .1 ın kız.ı olan ve o sırada 22 ya
"'lllll b' 
t~a ır talebe bulunan Olga Bar 
~1 .d:ı, ev işlerini idare etmek, 
tötu::ı~,._ bakmak üzere beraberinde 
~tıı u. Ülga Barrova, çok defa 
, u;ct içerisinde kıvranmış, felake· 

ıi;arnış olduğundan, şahsı hoşu
torij ~ekle beraber, bu adamın 
· ~·UŞte parlak teklifini, kendisi 

t4yanır Piyanko,.. Kendisini de bir 
D'lo talilisi saydı. 

~r. Frederik Sekkinin tenha vi-

b~ Lu altı sene içerisinde ne 
ıttiır.· . ısının hiç kimse farkına var 

• .\İı Ancak son zamanda oda uşa· 
dtıı .;nın ihbarı ve bunu takip e· 
cı.. .' rafla, olan biten açığa vurul-

~:~ uşağı Con J\llona, iki sene 
tQj \1 ~ier müstahde ,,lerle beraber 
'Cııklrnişti. Frederik Sekkin o za 

<;o h 'k asta, yataktan kalkamı-
~ haldeydi. Böyle ani olarak yol 
c1ır,::.sini, bütün müstahdemler ya ! 
~tfdjti'· Ancak, kendilerine Olganın 
la.ta .. 1ııbatla iktifa ettiler; bu iza. 
~ta~ore ha~ta olan mal sahibine, 
~ bil ~~ıcı gibi bakım cihetinden da· 
\,tttilı nıüstahdemler lazımdı ve 

1 

~.but araftan doktorun mali vaziyc 
~ 15'Ye nıuaayyen bir ölçüde kıs. 

l!ıuinu .. t . d Q nu gos erıyor u. 
•tl!~.an ~ki ay önce, o zamana ı 

~da 1Yanıdc başka birisinin ya 1 

~to <;alı~an eski oda uşağı, tekrar 1 
·~n r Sekkine müracaatta bulundu; 
4-vr~ ranına sokulmasına müsait 
ttrj.-

111 rnadı. Bu vaziyet karşısında ı .. ,rı g . 
ttÇerk crı döndü; fakat. parktan 
~ •d en l:>ir yabancı gözüne i!işti; i 
~kk a~ın bir isini beklediği ~elliydi. 1 

~. 't~ 1
' ağacı siper alarak gözle 

~ltıaın ° aralık Olga Barrova, o 
ırı • d_otru yaklaşıyordu. Genç 

~iu' akşına bir halde yanına sokuler ,.. lJ e6ın koluna girdi. . 
~. şak ">u · .. h 1 d" 'a'll ' vazı yelten şup e en ı 

~'İııirı aaa doğru yüıüyek, eski eft-n. 
d.ırdu LYaııına çıkmakta ısrararla 
lı · · ak· 

duygusile kıvranıyordum. Sekkin, be· 
ni kükla gibi oynatıyordu Bir bebek 
gibi tü~lil acayip kdsiümler giyetek 
karşısına çıkmak. ne derse onu yap 
mak zorundaydım; ve en tahıımmül. 
süzü, senelerce tek kelime söylemi
ye mecbur tutulmaklığımdı! Bazan 
baktıkça, kendisinde cinnet alaimi 
gorür gibi olarak ürperirdim: bakış· 
farı, deli bakışları gibiydi 1 

Kinim, günden güne artıyordu. 
Fakot z:ıruıc.t saikasile yanından, 
bana eza, cefa eden bu doktorun 
yanından kaçamıyordum; buna ce· 
saretim yoktu. Yavaş yavaş onu ze· 
hirlemel.:, bu suretle vücudunu orta 
dan kaldırmak kararını verdim; bu 
suretle ondan kurtulmak serbest 
kalmak içini 

Vak'anın şahidi bulunmasm. di. 

Yeni tiyatro , Birinciteşrinin ilk 
haftasında nihayet.: erecek inşaatı 
tttüteakip derhal yeni mevsim faali· 
ye!ine baŞlıyacakhr. Habet aldıtıma 
göre, bu sene göreceğimiz eserler 
arasında üç telif eser vardır . Bun
lardan biri Vedat Nedim'in ( im· 
ralı' nın insanları ) , ikincisi şair Ah· 
met Kudsinin ( Köroğlu destanı ) • 
üçüncüsü de aktör Galip Arcan'ın 
bir eseridir. Bu eserin ismi tiyatro 
mahfiline henüz ifşa edilmemiş ol
makla ber;ber mevzuu kısaca şu 
dur : 

Bir insan bir ·hafta yalan söyle 
meden durabilir mi ? 

Tercüme ese~ler arasında Şeks 
pir'den Mefharet Ersin imzasile çev 
rilen ( Vindsorun şen kadınları ) ve 
gene Şekspir'den Mehmet Şükrü 
tarafından çevrilen ( Romeo Jülyet ) 
bulunmaktadır . Bu eserh:r Birinci
teşrinden itibaren hemen tem~ile 
başlanmakla beraber Tepebaşın
daki tiyatronun inşaatı mutat açılma 
günü olan bir teşrinde bitmiyeceği 
için ilk hafta komedi ve dram ar· 
tistleri istiklal caddesindeki tiyat 
roda müşterek bir temsil verecek

lerdir. 

ye bütün müstahdemlere yol veı dik
ten sonra, boyuna onu zehirlemeği 
tasar'adım; tasavuururnu icraya bir 
türlü cesaret ed~miyordum. Ancak 
geçen senenin son' ahaıında bütün 
kuvvetimi toplıyarak, zehirledim. 
Günün birinde hareketimin mt-ydana 
çıkacağını hesapl;yordum; o zamana il 

kadar buluşumdan istifade etmeyi 
aklıma koymuştum. Eski oda uşağı· 
nın beni kendisile parkta beraber 
gördüğü adam, evvelden tanıştığım 
bir talebedfr; onunla dosluk peyda 
ettim. Fakat yaptığım işten kendi
sinin haberi yolrturl 

1 Yeşil ışıklı 
Meteorit 

itiraf bukadardır. O adam hak 
kında tahkikat yapılmış ve kendisi· 
nin hakikaten ciııayetterı malumatı 
olmadıtı neticesinde karar kılınmıştır. 
Suıllere gayet sakin bir halde cevap I 
veren Olga Barrova, tevkifinden son· ı 
ra, arzusu hn~isinin de y!hirlene· 
rek ölmek oldu~unu izhar etmişse 
de, böyle pir şey vaki olmaması 
için tedbir alınmıştır. Olga Barrova 
teşrini evvel ortasında Şikagoda ha 
kimler karşısına çıkarılacaktır!? ... 

Moskova : 9 [ Tass ) - Geçen 
ay içinde Aktiubinsk şehrinin üze
rinden büyük bir haceri semavi , 
meteorit geçmiş ve bütün şehir par 
lak yeşil bir ziya ile aydınlanmıştır. 
Cenuptan Şimale doğru seyreden 
meteoritin gök yüzünde bıraktığı 
kuvvetli yeşil çizgi , bir dakikaya 
yakın bir müddet silinmeden kal-

mıştır . 

Dünyanın en büyük 
binası kuruluyor 
415 metre irtifa 

Bu binaya çok büyük bir 
paratoner hazırlanıyor 

~ııı ıi . ırı, hastanın sıhhi vaziye 
>. ltıttıa}daret kabul ttmeşine müsait Moskova : 9 (Tas) _ Sovyet Bu suretle konulacak ekranların 

1~ ığı ka d"I k d" · · b f -teti . y ı e, en ısının u alimleri, dünyanın en muazzam bi· ı sarayı ve bilhassa 100 mttre irti a· 
tc ı Yerın t" · b" .. 1 d k" L · h k ı· · h f o duğu . e. ge ırmesıne, ~raz on· nasını teşkil t-yliyecek olan Mosko ın a ı enın ey e ını mu a azaya 

t
0 

gıbı, gene sed çekıldı. ı va Sovyetler S3uyııun şimşek ve kifayet edeceği tahakkuk eylemiş· 
ba~tıuııtı Allan, bu tekrr ret üzerine . yıldırımlardan korunması için bir tir. Bu vaziyette yıldırım, binaya bir 
v~~~, .u hü~erek, zahir rn ziyaretten proje hazırlamıştardır. şey yapımıyacaktır. Katlar arasın · 
'~ <;ıp k u . "dd k b" . ,. k -1 1 d b" Pheı· . llza laştı . Sekkinin evinde uu ış cı en ço zor ır ış ı. da i metolik uöşeme er e ınanın 
1•r~ı 1 bır iş d .. d .. ,. .. h" · k Mesela Avrupanın en yüksek 0apı· esas iske1etine rcıptedilecek ve bu d tt ş· on u~u ıssıne apı· _ 

~rı t' ıgakoya k b 1 sı o'an Paristeki Eyfel kulesi, he ı"skelette topraA-a verilecektir. , arı d aya asınca, evve - 5 
t~41 :, ı ığı G" b"t .1 .. men her sene, horalardan ve bun Binanın inşaatı esnasında da bo 

'

; . ır za ı a memurı e go 
0 oUnla b t ( d larla beraber gelen yıldırımlardan ralara ve yıldırıma kar~ı korunması 

-.~ Ştu ıı mevzu e ra ın a ld k h · .. t · " 
"llPtill .,.ve çok siirmeden müthiş 0 u ça va ım su~ettMe mku e~s~. İçin dtı hususi bir tertibat düşürıül-
'lı~ · 1 aleb R k : olmaktadır. Halbukı, os ova a 1 mü~ ve bu tertibat tamamiyle tesbit 

•ırı e us ızı evın aran· S S 300 "k ~ a ha ' ovyetler arayı, metre yu - olunmuştur. inşaat esııasıncia, topra-
'~ıı~~~arılııı~~: v bırakın.adan,. ~ayet sekli~inde bulunan Eyfel ku!esinden ği\ verilmiş olan bir kablo, adi bir 
b~kı~tıdir bu : sankı tken~ı~~ ç~k.: 115 metre daha yübek olacaktır. balon ile 600 metr~ yüksekliğe çı 
k~k IYarıııuş 'b· r~~af eş~ usunu Sovyet alimleri, pas tutmaz çe- karılacak ve bütün elektrik cereyan 

Dünyanın en büyük 
film kütüphanesi 

9 EYLOL 938 

Sahife 

Bu Akşam 

Moskova : 9 ( Radyo ) - Sav. 
yetler Birliği Sinema Devlet Ens
titüsüne merbut bulunan hususi film 
kütüphanesinde, halen, 3,000 artis· 
tik film mevcuttur . Bu kütüphane , 

1 

Sinemanın En '>üyük karekter 
ve Harkulade Artisti 

kendi sahasında dünyanın en büyük 
film mahzenirdir. Bu kütüphane,1931 Victor Mac Lagnen 
senesinde kurulmuştur. KARAT AŞ ni mevıuu dc;niz ve Bahriye 

Bu kütüphane, her sene daha faz hayatını tasvir eden kuvvetli ve 
la bir ehemmiyet kesbetmektedir . PLAJINA YENiDEN OTO- pek heyecanlı Bir Şaheser olan 

sos SERViSLERi TESiS < DEN·z KAH Bundan yalnız senaryo muharrirleri, EDiLMiŞTiR 1 
Sovyetler dirlit.inin bütün stüdyo 

6 ller gii11 öğleden :ıoııra , R A M ANLAR 1 ) larınm aktör ve rejisörleri değil • fa- cunwrtesi giirıleri srıat 14 de 
kat avnı· zamanda tı"yatronun her t:e pazar 11iirıleri ele saat .,ekı:.de 

J t'> Büyük ve emsalsiz filmde tak-
h d 1 k. 1 otobüsifır Ao'llılwrıırıdan kalk· 

sa asın a ça ışan ımse er ,ressam maktadır. dim edecektir. Senenin en gü· 
l:tr, tarihçiler, güzel sanat münekkit· zel, en hissi ve en büyük kah-
hri, edipler, ve gazeteciler de isti. ramanlık filmidir. 
fade eylemektedir. • M •• tt• } v 

Bu film kütüphanesi t h!r sene Ufe lp a acagız Pek Yakında: 

3 

h 
.ı ı k Tolstoyun Şaheseri 

acmini daha ziyaue geniş etme te , 1 k . d .,. 
ve yeni ytni artistik filmlerle zen- 1 Gaze.te. ·~~ın . a çalışa- (Uy kus uz Geceler) 
ginlekmektedir. ı cak ıkı murettıp alaca-

1 

Baş Rolde: 

T. t _ Aktör ı ğız. İdarehanemize mu- ! Gabi Mor lay 
ıya ro 1 racaat. 

-l~~~h~denartan- ı~--·----------.. : ______ 9_1_2:8::::::::::~ 
İdare memuru alacağız 

Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 
mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı miisbitelerile müracaatları. 

hatddizatınd.ı büyük rolleri benim
semeden, hatta hiç azemetine akıl 
erdirmeden oynarlar ve es~rin mah· 
vına sebebiyet verirler .. Şu muhak 
kak ki her büyük aktörün san' at ha. 
yatında (Cheval de Bataille( dedik- 1 
!eri mühim bir rol hüküm sürmüş ı --------------------- - -~·· -·-
ve roı aktörün şöhretinde amil oı- Doktoı Operatör 
muştur .. Bu onun en büyük eşsiz 

(Cre ateon·lbda)ı mesabesinde•Hr. 1 Hadı· Kı·per 
Aktörde en mühim şeyde karek0 

te. rolleri oynaya bilmt-ktir. (Com· 
position) aktörü, bir mukallit değil... 

Bu hususta (Strinberğ) diyorki: 
(Biiyük san'atkarler ~ok açık 

ruhlu, açık kalpki kimselerdir, haki
kidir, yüzlerirıi boyamazlar. Palyanç
olar suratlarını deaiştirirler, kc.ndile 
ri maske ve kostüm ·arkasına gizler· 
lcr. Halbuki aktörün san'atı taklıtte 

Almanyada tahsilini ikmal dmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

değildir, çünkü bir takım fena aktaf· . --------------------------·• 
lef vardırki her şeyi taklit için şey. 
tancasına istidat gösterirler ... 

Fakat iyi san'atkarlarda taklit 
kabiliyeti çok azdır ... ) 

Strindberğ, bu sözleriyle Com· 
positden aktörüne ateş püskürtüyor' 

Akıör yaşayacağı ve yaş;etacağı 
halatı r uhiyeyi ışık tertibatın<: göre 
güzel bir Makiyajla ifade edebilifse 
yani iyi boyanırsa seyirciye güzel 
bir portre karşısında duyulan zevki 

,. verir ... Makiyaj mimiğe engel olma. 
malalıdı. Aktör se~ini ve Jr· stlerinı . 
seyirci ile sahne arasındaki mesaf ~ye 

1 

göre ayar etmrlidir.... 1 
Şu son zamanlarda yeni devirde 1 

bilhassa orta AvruplJda, mükemmel 
aktörleri harcamıştır: Bnnunla bera· 
ber dıramtik şiirde zayifladı. Bütün 
büyük dranı müellifleri doğuştan ak. 
tördürler .. Shakespeart>, bunların eş
siz olanıdır. O, Müf llif, Aktör, Di
rektördü. Sözleriyle Peyzajlar res 
metti ve mimariler inşa etti. O, Mun
tazam, Sihirli • bir dünya yarattı. 1 
Shakespeare'ın kudreti engin bir ok
yanustan daha engindir. 

Max Rcinhardt diyorki: 
Aktörün kendi ken·füıe telkin 

ku-ireti o kadar büyüktür ki yalnız 
ki yalnız dahili ve ruhi değişmeler 
değil, ayni zamanda hiç bir vasita
ya müracaat edemeden harici ve fi
zik değişrnelere de ıılaşabilir. Aktö· 1 
rü, yüzünün, tabiatının, duruşunun,. 

bütün mevcudiyetinin manzarasını 
değiştirerek, uzuk ve ruhiyyele eseri 
bir mukadderat v~siylesiylt, bizzat 
ağlayabileceğini ve ağlatabileceğini 
Sh1kespeare de bunu kastetmt kte
dir .. 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

:J 
K..arurııcww ı\'ıı: 9 IM:J 

Ölçüler 

r~rı lıırılıı : 2U 71 /93H 

Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

· - Dünden artan -

8 . Nöbetleşe sayaca bağlı sayıcıları bulunarı gaz sayaçları üze
rinde bunu ifade edecek bir yazı bulunmalıdır. 

9 . Sayaca gaz veren borunun gaz giriş borusu olduğu yazılmalı · 

dır. 

Yanlıf payı 

Madde 20 - 139 uncu madde aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş 
tir : 

A . Doğruluk ımıayenehan'!sindeki yanlış payı : 
1 Havagazı sayacından bir saatte geçebilecek havagazı mikdarı 

"V" karşılığı olan geçme sür'atile geçen gaz mikdarı ve sayacın gösteri~·· 
digi mikdar ara . ındaki fark aşağıda yazılı yanlış pa) !arını geçııemelı-
dif. 

.. 134 üncü maddenin A.1 kısmında gösterilen ölçü davullu yaş ha· 
vagalı sayaçlarının bir saatteki takati 150 m3 dan küçük olanlarda : yüz
de 2, 1~0 m3 ve bundan daha büyiik olan ölçü davullu yaş hava gazı sa· 

yaçlarınd.a : yüzde 1, 
134 üncü ma:!denin A 2 krnnında gösterilen iki tarafa sallanan 

ölçü tertibatlı ya~ havagazı s ıyaçlarile kuru hwagazı sdyaçlarınc1a : yüz-

de 2, 
Yukarıda gösterilen fark yüdderi sayaçtan geçen gazın hakiki 

mikdarına n=sbet e Jilcr'!k bulunur. 

• ı ,tıd, gı ı, ılıra ettı; yanına 1 likten yapılmış bir model üzeıinde, ld 1 le b •d ğ !arını ve yı ırım arı, bu a lo ken· 
~ 'ıtıı, b 

1 
ve ekmeğini yediği hasta hemen hu santimetreyi ayrı ayrı disine çek!cektir. Her türlü ihtimale 

11 1lliş ,,Urıd.u1 bir s..:ne evvel zehir- tetkike tabi tutmak üzere, yüzlerce • · 

Yaşar Nabinin dediği gibi, Türk • 
Tiyatrosu Klaşikl'erl.! kurulacak, ve 

2 · iki t~rafa sailana'l ölçü tertibatlı yaş hava gazı sayaçlar ile kw 
ru havagazı sayaçlnının yanlış payı olan yüzde 2 bir saattaki tekat kar· 
~ılığı olan geçme sür'atinin yüzde 50 si ile yüzde 20 si arasında olan 
sür' atlcrdeki gaz miktarında da gözetilmelidir. 

B - Havagazı sayaçlarının işleklik muayenesi : 
' '"es d karşı, bu tel üzerinde de ince terli· 

d Oıaa e İni parka gömmüştü. tecrübe yaP.mışlar~ı.r. .. .. bat alınmış ve kırılması ve diişmesi 
~dj. Barrova "tf f d .. I Bu tecrubeler ıkı sene surmuş 

• • 1 ıra ın a şoy e .. N h 'k" l'k "b I · ihtimallerinde her hanai bir kaza tur. ı ayet ı ı sene ı tecru e erın 6 

ıJ,t.' Oııu d 
,., 

1ftıd~n ehşetli biç .kin besle-
"<lil~ ... l h" 
lh , ~~ . e ırlc<liın. Yanında yaşa· 
-...ı, hıın İr• • • b 
~~ "ıı; boy .. ın zıncıre ağlı yaşa-
~ tel una aıdp çe~rc:k, hı1yat 

qır ol k ur erı, doktora isyan 

neticesi olarak, alimler, sarayın yıl çıkmaması için, 600 metre yükseğe 
dPımı ç~kecek her noktasını, top- çıkarılacak olan hu tel, hususi ter 
rağa konmuş bir buçuk iia iki metre . kipli izolan bir madde 'ile kapatıla
genişliğin.fe muazzam metalik ek caktır. Ta ki kırırıp her hangi bir 
ranl.u!a muhafaza edilmesini tekar 1 işçinin üzerine dü~mui bile bir teh 
1 ur ettir mişlcrJir. • . ·like yaratmıyacaktm . 

Modern anlayışlı s1'hne eserleriyle 
devam edecektir. Şekspir, Mslyer, 
Şiiler, Göthe. lbsen bize ilk ataca
ğınız adımlarda en emin de~teği 

~şkil edecek ve bunların ışığında 
~ni Türk Müelliflerini • salmeJe 
konuşturacağız ... 

REMZi AYHAN 
Dc1,fer !ı)atrn A.kadenı.wıderı 

--

Sayaçların muntazam çalışıp çalışmadıkları ve gaz kaçırmadık1arı 
lbir saatte normal havagazı geçirmek kabiliyeti ''Takati" 
- 0,75 m3 na kadar olan sayaçlarda takatin yüzde 20 sine, 

7,50 " " .. " " " yüzde 10 una ve 
daha büyük sayaçlarda " yüıde 5 ine 
kadar gaz geçirilmesiJe ayrıca muayene e<:lilirt 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOV::-

CINSı 

Kapı malı pamuk 

Kilo 

En aı 
K. S 

Fi ati 

En çok 
A. >. 

Piyasa parla~ • -
Piyasa temizi-" -- -----ı 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 3J 37,25 

YAPAGI 

Satılan miktar 

/Wo 

Heya,_z _____ ·- lı----11 ---~ı~----------1 
Siyah 

ÇIGIT 

~~~ree, --il 1 =---- il -
Yerli "Yemlik,. _- ---- - --

" "Tohumluk,. 1 - -

H U B-U-'-:B:--:-A-T:::---'-------I 
/_ 3:12 ______________ _ f u ~day Kılırıs 

Yerli ---
--··~'--;-:----,-----

Mentane 
3 

" Arpa 2,90 2,95 -- ----1--------Fasulya 
·-~""-'--=----------- --- - -Yulaf ·---------
•--=-"-=--------!-----1-----1 Delice 
ı--K-'-:..:;_------•----'----- --------

uş yemi 
Keten tohumu J 

Mercimek - -- --ı---
!ı--s-ııs-a'--m'--'-'------ıl6 ~ N----- --------

ı Uört yıldız Salih l ____ _ 

... 1 .. üç ,, ,, ':-----1 
:S -g l Dört ~ıldız Doğruluk 1 

;: ----
~ üç " " 1 :::ı c +--,;----'"---.:.:..._ ____ _ 
- - Simit 1 ~~ . ..~"---:;; E; Dört yıldız Cumhuriyet - 1 
~ ..,.,-üç " ~--- -, ___ _ 

Simit ,, 1 

Liverpol Telgrafları --.....,.-----=----------· Kambiyo ve Para 
9 I 9 I 1938 I~ Bankasından alınmıştır. 

Hazır ı 4 6§ ı-'7L.,_« __ c------ı \ 
ı---T------- --

4
- -

53 
Rayışmark SO- 56 

1. eşrin Va. 

1 

--· -ı·---- --4- 6 ı Fraııl<_ i__ hansız) 3 4'2 
1_2_-'-K'--a_nu_n_'"-"--- __ -. Sterim ( mgilız ) 6 10 

Hint hazır _ 3_ 82 L>olar ( Amerika ) 1 26 
Nevyork 8 1 06 Frank ( isviÇre ) 00 00 

Her mevsım ve muhite gcıre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinldici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiftlt". Bir- fincan çay günün bunaltıcı sıcağını kar-fılar-

'--~~~~~~--- C. - -~~~~~~~~~~~~..,; 

,.--
•• •• •• 

TURK ozu 
Matbaacılıkf / Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her lürlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

• 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zclle:,tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırını~ Nefıs 

* 

T A B 
• 

l( 1 TA f> 
• 

C ! L D 
• 

1 GAZETE 
--- -- 1 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
vrller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilu num 
tab işlerin i z, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
ruf atla Türksözünde ı a 
pılır . 

Türı..sözii matbaa
sı "Türksözü 0 n len baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 
1 

T!irksôzft 

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

................................................... 
25 smdik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 

makineleri lstanbul Belediyesince kabul ve dür.-

' yaca tanı~mış en son icadlardır. Buharh ve elek-

triksiz makinelerlr. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işler; dah1 muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kMşısmda 
2-15 9725 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 
Müslüm 

İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün s~bahtan akşama kadar kabul eder . 5-26 9714 

Yalnız on beş gün 
devam t-decek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

Ş. d" k d 36 liraya saJ1. 
ım ıye a ar lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
b. "ki ti . 30 liraya satılmağa 

ısı e erı başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
55-80 9490 

Kumbaret~ biri 
1 

10 Eylül 

BELEDİYE İLANLARI 

Münhal bulunan belediye zabıta memurluğu için müsabaka jııılİ 
açılacaktır. Talip olanların evrakı müsbiteleriyle birlikte 12191938 p 
lesi günü öğleden evvel belediye müracaatları ilan olunur. 

Askerliğini litirmiş olanlar tercih edılecekdir. 97Jl 

1 Yeni istasyon asfalt caddenin garbinde yapılacak yaya kaldır• 
trotuvar ve beton plaka inşaatı açık olarak eksiltmeye konulıııııl 
2 - Muhammen bedeli "1131,97 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 309,90 liradır. 
-i - ihalesi eylfilun 15 inci perşembe günü saat onda Belediye 

meninde yapılacaktır. 

5 - Sartname ve diğer evrakı Belediye Fen işleri MüdürlüğÜİl 
lstiyenler oradan parasız alabilirler. . 

6 - isteklilerin ihale günü saat onda muvvakkat teminatlarile bı 
te daimi encümene müracaatları ilan olunur . 

1 - 6 - 10 - 14 9698 

• 
-

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Koyun eti, ekmek, sade yeğ, Zeytin 
yağı, kuru fasulya, pirinç, süt, yoğurt, 

beyaz peynir, patates, kuru s~ğan, 
Zeytin danesi, odun, maden kömürü 
sabun. 

1 . Yukarıda yazılı yiyc.:cek ve 
yakacak erzaklar 20 gün müddetle 
münakasaya konmuştur. 

2-Miktarlarını ve teminalarını 
öğrenmek isteyenler kız, erkek lis•· 
ler iyleerkek öğretmen okuluna her 
gün müracaat edebilirler. 

3-Yevmi ihale 27 Eylul salı gü 
nü tam saat 9 da Seyhan Kültür di 
rektörlüğünde toplanacak olan koınis 
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminat maklıuz 
larile o giln lıomısyona mur acaatları. 

6 - 10 15-20 9717 . 

Kayseri Muini fukaıa 
cemiyeti Adana şube
si başkanlığından : 

Mühim bir meselenin acele mü
zakere ve karara bağlanması için 
sayın üyelerin 15 Eylfil 938 Perşen · 
be günü saat 14 de Mermeıli ma
hallrsinde Nuri Has yazıhanesini 
şereflendirmeleri ilan olunar. 

9730 

Zayi mühür 
938 tarihli Pakize adlı maaş 

mührümü kaybettim. Y cnisini kaz
dıracağımdan eskisinin hükmü ol 
madığını ilan ederim. 

Harapbahçe M. oturan 
Bahriye binbaşısı ölü 

Mehmc t Nuri kııı 

9732 ~ P AKIZE 

Devlet demiryolları ~ 
' eı na 6 ıncı işletme ,r •t 

ğinden: . ~ 
l1 4, Büfe salonu İşçiler bhve ~ ' 

vet, berber salonu ve mü · a1',;,~ 1,1 
hundan terekküp eden ve a) ; 

lira tahmin edilen Yeni AdaO r" 
rı büfesi 3 s~ne müddetle ve 

!ıkla kiıaya verilec~ktir. ı' ~ 
Pazarlık 21 9 ':J38 T. ça~ı 

günü saat 10 da Adana işle~;ıl ıı, 
dürlüğü binasında artır;na e ~ıl' 
komisyonunda yapılacaktı~·a ı' ~ 
kat teminat 162,liradır. Kır J ~ 
rnesi Adanada ko"TIİsyonda glı 

3 
1 ~t 

lir. isteklilerin 2490 nunıaf 1,,ı il 
şa' 

nıa ve eksiltme kanunu ve. ,-e ~. 

mucibince vesaiki lazinıe)' 1 tı~ 
vakkat teminat vezne nıak 1fı> ~ 

j 3t3 ı •• 
hamilen saatı muayyen e P "' 

~~ 
hazır bulunmala•ı. 97 ıt 

4 to-15-20 

""1 Satılık taş ve en 

Boy 25-70 

E>l 25-30 

Kalınlık 15-20 • 
·o. 

d k. b' dd Mrrsı Yukar a ı e a a dıl 
gari parlak taştan 2500 a dJ" 
v~ bunlarla beraber enkat 

lıktır. istekliler, ıır .. p3 • 
Ulucami civarında Köırıur 0 
dönecek yerde Abdurralı 1113 11 
nere nıüracaatlaıı 967 2 

_ ___/ 
.. Jjf~ 

U.rıu.ni neşriydt m 1 
.. 

Macid G :jçlt.1 
•. .. ' atlıJail 

Adana furksozu l\m 


