


"Sahıfe ; '/. 

Menfadaki imparator 
Avusturya tahtının genç varisi r 

~--------------------·---------------------------------' Blirgarlar çok mı 
yaşarlar? Prens Otto İçme suyu tesisatı Okullarda kızamık Meyve fidanları 

"Ah bir kere, İtalya ile Fransa 
anlaşabilst>lrr,, diyor 

Di'nya rol it;> asının o;CıüI,memiş di:ği:mlerinden birisi , ar ki, lıugün 

büiün Avrupa hatla di'nya rnl~.u tehdid edebilecek bir mahi}eltedir. 
Orta Avrupa me~elesi. Orta A\'rura cey'rce ce ;k'o dt!lal /l\ustuıya 
gelmelidir. 

1914 den t\\e ki A"LJ'a l·aıil;,ır da ç.fıe 'rq aıdor'ck JıaJ'nde büyi'k 
bir devlet olan Avustuıya-Macari•tan bugi'n bir birir.den ayı ı'mış, etrafındaki 

del'lel'er aıasında taks:m edilmiş küçük bir memlekeı \aZi\'etine düşmüştiir. 

1914 de Avustuıyanın büyük müttd;ki olan bugi'nkii n;sıcral sosyalbt Al
m<nıtnııı eıki desin i:uıirde bf'!<<' ği bir emel Hıdır. An~ l us . yani A,us· 
luıyayı Almanıaıa i ! lıak . işte bu me,ele Avrupa devletleıin·n ağ17 tadını 
b01an çetrefil işleıden biıis ' diı. Bugün 'ki se\'gili muhabbelile biıbiılerine 
bağ'lcrmrş gibi göıi'nrn ,Almrnya ile İlalı<yr bile bir anda kanlı, kinli düş· 
rr<:n y;pıbi r ec<k A'ustuııa n.cıe'es r n d ger bir cq irsi c'e nki talimat 
handı;oı olan Habsburg'l aırn A\usluıp tahtına lı;k 'dd el;ıııdrr, Bu harda
nın bugünkü \arisi genç prens Oıtoduı. 

Paıiste çıkan Le Jounal gazelesinin bir muh<, bıri şimdı Bri:ksel ci,a
ıında olurmakta olan prens Oııo ıle dikkala dığer bir rııü 1 Hat yarmıştır. 

Dünyayı alakadar eden bir oyunun başlıca arlislleı nden l:ıiri'i ·ılan bu genç 
imparator namzedinin düşiindi:kleı ni bılmek her halde aliikular edici birşey 

olduğunu düşünerek bu ıııüliikatı <•}ile~ terclômc cdiyoııız: 

"Kapıyı çaldım. Kumral saçlı 

bir hizmetçi bana kapıyı açtı, im 
paratorun bana saat onda randevu 
veımiş olduğunu söyledım. Konuş
masından A\Ustuı) alı olduğu dn 
hal anlaşılan bu sevimli adam 
bana: 

- Mümkiindür efendim! dedi 
ve beni küçük bir odaya aldı. Bir 
müddet odadaki eşyaları tedkik 
eltim. Duvarcia biıçok portreler 
vardı. Fakat hiç birisi pren in aile· 
sine aid değildi . Çok geçmeden yi 
rıe genç lıir adam· Kont Degenfeld · 
beni imparatorun yanına götürece
ğini haber vrr.li. Onu takip et tim. 
Geniş bir salona girmiştik. Kont 
tekrar çıkar ak kar ıyı kapadı Kar
şım da herıiiz çocu denilebilecek 
kadak g•ııç bir erkek vardı. Onun 
fotoğraflarını görmüş fakat birşey 

anlamamıştıırı. Om.n çehresinde acı 
günlerin bir eseri gibi yayılmış o1 arı 

bu solguırluğıı keşfelmiştim. 
Kendisine yaklaştığım zaman 

elini uzatarak sordu: 

adamdı. Tı m manasiyle istikbaline 
susamış bir gençti. 

- Ah! dedim. Üzerinizde ıes 
nıl oniformanız, başınızda yeşil tüylii 
migferinizle bugürı birdenbire Viya 
neye inmiş olsanız, en deh(etli ale)h 
darlarınızın lıile n ukavemeti kıı ılır. 

Ve bütün Viyane ayaklarınıza dökü 
liir. 

Dudaklarında hafif bir !L bessüm 
süratle dolaştı ve sadece : 

- Zar>nedeı misiniz ? dt di. Ve 
biran İ\·inde rengi tekrar sarardı, 

Gödeıinde parlayan ışık ttkrar sön 
dü: 

- Brklemek lazım ! 
Yıllardanberi kim kaç kere t t k 

rar etmiş o!duğu bu acı dolu ciinıle 
den sonra hiraz daha yavaş bir s•s 
le ilave etti: 

- Ah, Fransa ile lıalya müte· 
ınaJiyen döğüşmtkkn vaz geçebi· 
ise ve aralarındaki anlaşmazlığı hal 
lede\ıibeler .. 

Yağmurlar 

Aldığın ız malumata göre, bir 
sene içinde iıölge mizde di. şen yağ. 
nıur miktarı yarım metreyi geçmiş· 

1 tir ·. 

faaliyeti 

Boruların döşenmesi 

yakında l:itiyor 

Şehrimize 'çıne suyu geti.ilmesi 
hususunda faaliyete geçildiğini ve 
bu işin haylı ılerlediğini geçen nus 
halarııııızda yozmı~tık Müteahhidine 
ihale edilen i~me suyu İnşaat ve !esi. 
satında müteahhit oldnğu .. alde va
ıisleıi tarafından dnanı edilmekte-

1dir. Son günlerde 1 oru döşrıne ame 
· liye;i şehrin birçok mahalltl<rine 

girmiş lıuluıruyor. Cadde kenarlaıı· 
na kanallar açmak için birçok ame
lel ~r çalışmakta olup bir tarafıan 
da loı u döşeme işine devam edil 
mektedir. 

Hava!aı müsaid gittiği takdirde 
şehir dahilinde boru döşemr işi 

yakın lıir günde ikmal edileccktır. 

Tohumların 
muayenesı 

Bundan sonra sonra nıemleke 
timiu gdirilecek nebat ~e ağaç to
huınlaııı ın Ankaradaki tohumları 

ıslah ista~yonunca nümuneleıi ı,d 
kik edilmeden memlekete sokulma 
malan alakadaılara L.ildirilıııiştir. 

Borsada pamuk satışları 

Dün borsada pamuk satışlarına 
devam edilmiş ve piyasa parlağı 

kilosu 24,50-27,50 kuruş üzerin· 
den satılmıştır . 

Hırsız deli mi? 

Yarlıaşı mahaltesinde.ı Elifenin 
evine geceleyin girerek inek çaldı 
ğını ve cürmü meşhut kanununa tev 
fikan Birinci Asliye Cezaya veril 
diğini dünkü nüshıunızda yazdığııııız 
Ahmtt oğlu Seyfullahın yapılan 
duruşması :.onunda akıl zafıyeti gö 
rülınüş ve tıbbi rııu•yenPsinin icrası 
için Hükumet Tal,ipliğine gönde· 
ı ilmesine karar verilmiştir . 

Haber almdığına göre şehrimiz 

ilk okul çocuklaıı arasında kızamığa 
tu!ulmuş olanların sayısı gittikçe art 
maktadır. Sağlık direktörlüğü bu işe 
ehemmiyet vermiş ve bu okullarda 
kızamığa tutulmuş çocukların nıık
darrııı tesbit etmeğe l aşlamıştıı. 

Kır koşusu 

Atletizm fed rasyonundan gelen 
kır koşuları talimatnamesinde yazılı 
Küçükler için 3000 ve büyükler için 
6000 metrelik kır koşusu 30 ' ikinci 
kanun 1938 taıihine raslayan pazar 
günü } apılacaktır. Koşuya muayyen 
günde ve saat 9,30 da şehir sta
dından başlanacak ve kazınan at
letlere madalyalar verilecektir, Ko
şu atletizm Antrenörünün nezareti 
altında yapilacaktır. 

Şehrimize gelen 
balıklar 

Dün Samsordaıı şehrimize 180 
kilo kadar Sazan ve palamut balık 
!arı gelmiştir. Durıkü balık satışla

rında Sazan 15 20 ve Palamut 20 
ıı-uruş üzerinden piyaseye çıb rılmış. 
tır. 

Bir hırsız dün tevkif edildi 

Adananın .)Ultan sokağından fb 
rahim oğlu Cevdetin, Hacı Sofu ma
hallesinden Mehmet oğlu Abdurah 
mrnın ve lbrahimin geceleyin evle· 
rine girerek iskarpin çalan Ali oğlu 
Salih hakkında dün Müddei Umu· 
minin talebi üzerin' Birinci Sulh Ce· 
za mahkemesince suçlu tevkif edil 
nıiştir. 
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. 
Gök yüzü kapalı, 

rüzgarlı, en çok sıcak 
grad derece. 

hava hafif 
14,4 sanfr 

Şehrimiz Ziraat mektehinin hal
kımıza parası mukabilinde muhte 
lif cinsteki fidanlardan vermekte ol. 
duğu malumdur. Şiındiye kaclar bir 
çok portakal ve limon fidanları tev 
zi edilmiştir, 

Mevsim itibarile Narenciye fi 
danlaıının tevziatı bitmiştir. Diğer 

meyve fıdaııları satışına devam edıl 
mektedir . 

Ceyhanda 

İki dava 
mahkum 

vekili 
oldu 

Ceyhan (Hususi)- Ceyhanda 
iki dava vekili üçer giin hapis ve bi 
rer lira ağır para cezasıle onar li · 
rada manevi tazminat vermege mah. 
kum edilmişlerdir. Bu hadiselere ait 
tefsi 1 atı bildiriyorum. 

Ceyhan dava vekillerinden Alı 
md mukbil, Ceyhan inhisarlar mu· 
hakeınat memuru Zekinin gıyabında 
arkadaşlaıına siz bu suçla neye ko· \ 
nuşuyorsunuz. diye hakarette bulun 
duğundan Zeki Ahmet Mukbili dava 
etmiştir. Sulh ceza mahkemesind~ 
yepılan duruşma neticesinde suçlu 
nun suçu sabit görüldügüııden üç 
gün müddetle hapsine ve ~ir lira 
ağır para cezasıle on lirnda davacıye 
manevi tazminat veı mege mahkum 
edilmiştir 

Yine Ceyhan dava vekillerinden 
Sadettinde biı lıizmetci kadına gıya· 
bında namus ve şerefini kırıcı sözler 
söylemek suretile habrette buh•n 
duğunban hakarete uğruyanın cey 
han sulh ceza mahkemesine acJığr 
dava eticesinde suçu sabit görül 
müştür. Mahkeme suçluyu ÜÇ ğün 

hapis ve bir lira ağır para cezasile 
on lirada manevi tazminata mahkum· 
el ııı i~t:r. 

Haber aldığıma göre suçlular 
kararlarını temyiz etmişlerdir. 

Hicaz - Şarküleıden hu
dut ittifakı mukavelesi 

Amman : 26 - Hicaz ile Şar
kulerden arasında akdedilen hudut 
ittifakı geçen cumartesi günü 
lanmıştır. 

ımza-

Avrupada kökleşmiş bir kao 
vardır: Bulgarlar, uzun ömürlü 
!urlar diye! Bu da Bulgarların fı 
la yoguı t yemelerine hamledılir. 

Bu kanaat yanlış olsa gerek 
Çünkü Bulgarlar. uzun ömürlü 
sanlar olsalar, nüfuslarının sürat 
mesela Almanlar gibi artması Jaı 
gelirdi. 

Maamafih beş, altı milyon B 
gar içinde 100 y::şını aşmış ola 
lar çoktur, bunlarda komitecileı 

şehrirden kendilerini ancak kurtar 
bilen bir kaç kimsedir: 

Napolyon hakkında! 
T c reddüt etmeden iddia olufl' 

lıilir ki 19 uncu asırda Napolyon 
zerine yazılan kitapların mikrarı r 
çoktur. 
Nopolyon ile yalnız Fransızlar 

ğil, bütün Avrupa mılletleri, bili 
ssa Merkezi Avrupalılar çok nı 

guldüı ler. Paris Mllli kütüphanes 
muhtelif diller üzerine yazılmış 
mak iizere Napolyona dair 70, 
kıtap mevcuttur ki, bu da kanaa 
mızı takviye edecek bir ,ak 
dır. 

Fare harbi! 
lngilterede bir faıe harbi oJJ 

ğu malumdur. Harbler, malum 
duğu üzere tevessüe en ziyade ~ 
lıiliyeti olan hadiselerdir. işte, f 
harbi şimdi Birleşik Aıııeri~~da 

başlamış bulunuyor. 
Far•, limanlarda, vapurlar 

mağaza ve evlerde ne kadar mu 
sa tarla ve bahçelerd~ de aynı 
rrcede muzırdır. 

Yalnız Teksas Alabora ve J 
jıyada 7,500,000 fare malıvedilı~ 
tir. , 

Yapılan bir istasıiğe göre fa 
!erin Birleşik Ameıikada sene 
verdıkleri zarar 180,000.000 d 
dır 

Kanaryalar hakkında 
Bizde yavıu kanaryaları iyi Ö 

kuşlar yanına koyarlar, bu sur 
ötmek öğrendiğini sanııız! Hal 
ki bu zan yanlıştır, yavru kana 
!arın Ölmek Öğrenmesine hiç luz 
yoktur. 

Kalifomiyada, on ıki yavru 
nar ya üurinde b, zı kcı ülıder 
pılmıştır. 

- Avustu yadan mı g liyor · 
sun uz ? Pu ( Avustuı ya ) kelimesini 
telaffuz ed"ken ses ne kadar tit· 
rekti? Onunla Viyanadan, Burg sa
rayından bahsettik. On dokuz ~ene 
evvel "hrnü1,, mini ınini bir yavıu 
iken terkettiği bu yerlerin her kö 
şesini tanıyor ğibi idi Avusturyanın 
mukadderatı üzerinde bir rol oyna 
yabilecek ikinci derecede devlet 
memurları bile hakkında malumat 
ediıımişti. Bu insanTar arasın,.Ja han
gi~inin kendisi için dost olduğunu , 
olabileceğini , hangisinin kendisile 
hiç bir surPtle anlaşamıyacağırıı ve 
müdhiş b:r düşman olabileceğini pek 
ala öğrenmişti . Onunla Pa•izmden ' 

aris cinayet mahkemesi• çok 
enteresen tir cinayet davası 
ııın muhaiC'mesini yapıyor. 
Suçlu nışanlısını zehirleyen lıir 

Zehirlenen nişanlı 

Neticede, öten kuilar yaı 

konmuş yavrıılar kadar yalnız 

yütiilmüş kanaryaların ötmtk u 

lığını gösterd'ği anlaşılmışlır. 

150,000 mısra yazmı 
Geçenlerde Pariste jozdın 

Pouson adk bir a lam ıhtiyar 
ş::ir ölıııiişür. 

• Komiirıiznıden , s~S) al rejimden , 
amele meselesinden , Avrupa poli· 
tikasından uzun boylu konuştuk. Ne 
Avrupa politikasındaki dalga lanrr•a 
lar , ne davasını destekleyebilecek 
dost devletlerin bngünkii zaafı , ne 
de alakadar devletlerin rızası olmJ 
dan velevki Avustury~nın . ızasile 
de olsa kendi lehinde yapılacak bir 
hükumer darbesinin meydana çıka 
racaiı güçlükler nazarından kaçına 
maktadır . 

Kendisine ikinci teşrinde A vus 
turyadaki taraftarlarının doğuşunun 
) ıldönüınünde yaptıklar r büyiik nii 
mayişten, halkın nasıl heyecan için 
de hulunduğundan ve söz söyleyrn 
hatibi nasıl çılgın lıir heyecanla al 
kışlayıp her defa•ında lmparalo · 
rumuzu isteriz ! im para torum uzu is. 
teriz ! diye bağırdığından bahset· 
tim . 

Solğun çehresi penpeleşti. Göz 
leri paıladı. Artık ne bir çocuk' ne 
zamarından ev\ el olgunlaşmış bir 

• 

eczacıdır, Bu giin makkeme sıra~ııı 

da lıitkiıı bir lıalde oluran yüzü sa· 
rarnıı•, solmuş, gözler:nln feri kaçınış 
yanakları çukurlaşmış. canı, sorgu 
hakiminin sual erine kaçamaklı cevap 
!ar verildıkten sonra nihaı et suçunu 
itiraf etmiş bululunuyor. 

Yakayı arılatalım: 

Geçen temmuzda, Anıyen civa
rında oturan gene bir kız, müshıl 

olarak bir ilaç almış ve az sonra 
müthiş sancı'arla kıvrarıarlk ölıııü~ 

tü; 

!erini seyrekle~tirınek mecLuriytlin
de kaldı. Güniin lıirinde genç kız 
ölüverdi. 

Ş lıir lıolkı: ,,zavallı Rene, sev· 
giıiıile evleneme}İnce kendisini öl 
dürdü. ,, 

DiyorLr, lı. 1-l•lbııgi dokıorlar 

lıu fıkiıle d· ğddi Otopsi yapı•dı, Kı 

zin zelıirlendigi anlaşıldı. 

Zabıta i~e el koydu. Eczacının 

bir giiıı evvtl ziyarete geldigi ve ni 
ş ınlısına ba1i i a~larl• btralın bir 
t o z vı rdiği anlaşıldı, Polis ınü 

Matmazel Rene, 22 yaşlarında f\'ttişleri, eczacıyı sorguya çektiler 
güzel bir kızdı. Bir sene eve\ Aın· otomobilini arntıırdılar dört beş şi· 
yende çelışırken, artur ınakeron ad şe buldııl•r. Ve sordular; 
lı biı eczacı ile tanışmıştı. Her iki -Ni~anlınızı ziyarete gittiginiz 
genç arasında evvela, dost1uk, sonı a zam n kendisine ne verdiniz?, 
sevgi başladı. Nışaıılandılar. Ve de Elıemmimİ}etli Lir Şfy c!cdi 
likanlının küçük bir eczanesi, bir de Pudra, aspiı in kaşeleri, par•fin yağı 
küçük otomobili vardı. Her hafta gül suyu .. 13ul,luğunıız şiş<lerin için-
cumartesi günleri otomobiline atlr de bu soniki şey vardır .. 
yor, sevgilisinin evine gidi}ordu. -Nişan'ınızın lıayalına kastede-

lık balıu sonlarına dogru evlen· ceğinden ıııalanıatınız var mı idi ? 
me (izinname) leri belediye sofasırıa Size buna dair bir şey söylemedi 
asılmıştı. O sırada, beklenilmiyen mi? 
bir mania çıktı. Deli~ anlının anası - H•yır! Katiyyen ıııa:umatım 
izdivace ınuvafakak göstermek iste· yoktu. Yalnız bir gün ban ; "Eger 

.. n .. ı e,..d,.i_. ..B .. u~ıı.;.u .. n.,.iı,.;. z,.;e;,.ri;.n..;;e_d.;.e.;.l,.;i k.;.-a;.;n;.;.I ;.' .;;z;.;i Y.;;a;;.r;.e t;.-_.;;b;.en;;;i;..t;.;e;,;.r;,;k eder, benim le ey 1 en mdoten 

Hikaye gibi 

vazgeçersen kendimi öldürürüm!.., cın müthiş Lir zehir olduğnu~ ~öyle 
demişti., Pekala bilı}orıunıız ki ananı yince itirafa mecbur kaldı: 
bu izdivaca r;21 göster ım k istenıi - - Evet Re neye Siyanürü verrn 
! srdu benim!., 

Polişltr; Art•jıü seı besi bıraktı Ve ilave etti: 
lar. Şişeleri zabıtai ad i laboratuarı · - Anamın rrıümanaatı üz•ıine ken 
na gönderdiler. di9ıizi öldürmiye karar vnmişt ik 

Altı ay geçti, bu nıii !det içinde Rene, kendisıne veı digim ıelıiıi, dii 
A·tür, ecıan<s;nde çalı~lı Fa~at gürr içinkararlaştırdığın.ız giin ala 
lıu hadise etrafındaki dedıkodııların caklı. Aynı z;ımıında, lı•nde kendi
keııdine çok zaıar verdiğinden, müş- mi öldürecektim. Fabl o, muayyen 
terilerini kaçırdığından şikayet edi- günden evvel aldı. Bunun sebebini 

d bilmiyorum. yor u .. 
Bu sırada, adli tıp doktoru kohn Eczacı bu itirafı üuıine tevkif 

olundu. Abros t tetkikatını b:tirmiş ve genç 
kızın en müthiş, en seri bir zehirle Yapılan tahkikattta, eczacının 
öldürüldüğüırii tesbit etmişti. Odada nişaolısın.:lan bıktığı ve 1 urtul.nak 

istediği beraber ölmek isteın•lerinın bulunan dört şişeden ikisinde siya 
aslı ~e esası oımadığı meydana çık ıüı l!tıl<ıİ lu'u nq tu. 
tı, Nıhayet yavaş bir s~slr: 

Eczacı Artür hemen p~ lis me•ke 
- Siyanürü verdiğim zaman Lu 

zine davet olundu. Ve sorguya çe 
nun karbonat olduğunu söyledim. V ~ 

kildi, Bu sorgu, şafak söküncrye ka 
alacağı müshil ilacına karıştırmasını 

par devam etti. tavsiye ettim. 
Eczacı ilk ifadeııini \ıir daha tek Dedi. Ve ilave etti: 

rar etti. Hadisede bir taksiri olma· - Kendimi de .öldürmeye karar 
dığını söyledi, Nişanlısına tehlikesiz vermiştim. Fakat, sonra ... Vazgeçtim 
bazı ilaçlar verdiğini ilave etti. Çünkü cesaretim kırıldı: 

Fakat, doktor Kohn Auıust mer Bakalım mahkeme bu katil nı· 
keze gelipte genç kıza verilen ila · şanlıya ne ceza verecek?. .......... -.......... .:.;.;-.~~;..,;;.;.;;....;,.;,;.;.;~;.;.. .... ___ ..: 

Bu adam 89 yaşında ve Ka 
Lateııin e;kı ıipleıiriıı artık sor 
cu;u i i Bazı gnzetel-ı d,, ınuhar 
etmekle lıeraber, genç yaşından 
ri de şiır yazarmış, 

Bir nevi kahvehane şairi nr 
tinde olan bu adam, hayatın la 
marn fakat her halde bere 
o!mamak şartiyle 150,000 n 
yazmıslır. 

Zabıta romanları! 
Pariste Sorbon vesair üııve 

ve enstitüler kütüphanelerinden 
ka lıir de meclis ~ütüplıanesi 
dır 

Bu kütüphamde 410,0.00 
nıevcuddur. 

Bir Fransız muharriri, m 
laıııı mebusan kütüphanesin 
kitapların hangilerile daha faıl 
liikadar olduklarını anlamak ha 
ne düşmiış ve bir ay bu husus 
rinde çalışmıştır. 

:Fransız mebuslarının en ziyade 
bet ettikleri kitapları t 
eden ınulıarriı; ekseriyetin Z 

romanlaıında kalr'ığını görnıii' 

hayretler içinde kalmıştır . 
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YENi DÜNYADAN RÖPORTAJ 

NEVVORK 
ı\ 

İnsanların kendilerini sevdirmek a,rzu-, . . . . • 

.Sahife : 3 

Mısırda vergiler 
azaltılıyor 

' 

su ve zaaflarını istismar edenlerın en ıyı 
iş yaptığı yer Nevyork şehridir 

Herkeste bir büyük adam 
olmak merakı görülüyor 

ARAP KABiLELERi 

Kııhire : 26 (Radyo)- Yeni Mı 
sır kabine~i Mısırda büyük yenilikler 
yapmak azmindedir. Kabine bu gün 
ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplan· 
tıd~ vergilerin tenzili hakkındaki ka
mın layi~ası müzakere edildikten 
sonra ittifakla tasvip edilmiştir. bu 
layihanın kabulu ile köylünün kalkın 
ması temin edilmiş olacaktır. 
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N evyork sokaklarında kulak 
misafiri olduğu.m sözler_ pek 
biribirine benzıyor. Herkes 

le bir şöhret, bir büyük adam ol-
mak mernkı var. 

Köşe başlarından geçerken sık 
sık işittiğim cümleler hep şu meal 
deydi: 

- Vay canına, herif güzel işe 

çatmış be! 
Yahut da lüks bir otomobili işa 

retle: 
- Herhalde kendimi şöyle bir 

otomobilin içinde görmek ister· 
dim . 

Kadınların ağzında da şunların 
dolaştığını duyuyorum 

- Sanki bizden fazlo nesi vaı? 
Şans işte! 

Nevyorkta bugünlerde en fazla 
~atılan kita\ı_ın adı şu : 

"Na s ıl dost kazanabilirsiniz ? 
Tanıdıklarınızı nasıl tesir altında 
bırakabilirsiniz ?,, 

Bütün kitapçıların camekanla
rını bu kitap donatmış. Bu kitaptan 
binlerce nüshanın Noel ve senebaşı 
hediyesi olarak rşr dosta wrildiği· 
ni uğradığım bir kitapçıdan öğreni· 
yorum. 

lnsanlarııı kendilerini brğendir 
mek arzu ve zaaflarını istismar e· 
denlerin en iyi iş yaptığı yer Nev 
york: bu sahada çalışan muharrir· 
lerin yazd:ğı kitaplar çok okunuyor, 

" ruh"yat dokdorlarının . kapıları nasi-
fa! hat dilrnciltriyle aşınıyor, radyo 

konferaosçılah her gün 'tek dolusu 
mektup· ve para alıyorlar . Her adam 
başında ş~ ne,viilen ilanlara tesa· 
düf ediliyor: 

öl "Günde 15 dakik alık bir mesai 

fak bir lokantada yiyebileceğiniz en , 
ucuz yeıntk 50 sente patlıyor (bizim 1 

parayla 65 kuruş). Tereyağ, süt, şe 
ker, ekmek pek ucuz. Buna mukabil 
bir saç traş bir dolar. 

Kiralar müthiş yüksek. Oldukça 

BOGUŞTU 
1 

Yağmalar yapıldı 
Gizli bir cemiyet keşfedildi 

iyi bir st mite iki, üç odalı boş bir Kudüs : 26 ( Rad}~O ) - Necid G•zetelerin istihbaratına nazaran 1 

apartmanın aylık kirası on heş in· ile Irak ve Filistin hudutları üzerin· burada Araplardan mürekkep gizli 
giliz lira51 (bizim parayla yüz lira). deki kalıileler arasında cereyan eden bir cemiyet keşfedilmiş olup azaları 
Ufak bir 'möbleli apartman ancak muharebe hakkında tafsilat gelmek- j büyük rütbeli ıniitekait askerlerden 
30 İngiliz lirasına tedarik ediliyor. tedir. mürekkeptir. 

Nevyorkta bedeva olan tek bir Şarkülürdün kafılelerinden l>irinin Anlaşıldığına göre bu cemiyetin 
şey var: kibrit, Kibritleı kutu içinde Irak hududundaki bir kabilenin hay . gayesi Filistinde büyük bir isyan 
değil dtfter halinde. Bunlar reklam vanlarını yağma el mesi bu mu hare· çıkarmak için teessüs edilmiştir. 
olarak kullanılıyor. Bedava olmala belere sebep olmuştur . Çırpışrna Yafa - Geçen perşembe günü 
rının sebebi de bu. farın önünü almak için mühi:n ted- iki Arap salben idama mahkum 

Kibritlerin kaplarında neleı ya birler ittihaz edilmiştir . edilmişlerdir . 

ıı lı değil? Gelecek intihabatın nam -\ ------·-=-==-..,..=,_.,=---------.......,,......=
zetlerinden tulun da kabaralere, bar· 
lara, öksürük ilaçlarına ve Nevcı~r· 
seyde yapılmakta olan Lincoln ote
line kadar her şey var. 

Nevyorkun Monhattan denilen 
kısmında o kadar çok reklam, oka. 
dar fazla ilan v:-.r ki, neredeyse Lun · 
lar adamın ayağına dolaşacak. Ade· 
di milyonlaıa varan ıekl<m ampul
lerinin verdiği ışıklar göz kamaştı· 

rıcı, 

"Dünyanın en mükemmel diş fır 
çalan. Portaka 1 YHİniz. Cildinzi mu· 
ha faza ediniz · nasır ilacı · mide ga
zından kuı luiunuz .. i. 

Şimal peyki düıı 
görüldü 

Emsalı görülmemiş bir 
kırmızı ışık 

Londra : 26 (Radyo) Muaz· 

İtalya -Alrnanya 

Müstemlek., işini artık 
kökünden halletmeğe 

karar vermişler 

Berutta seyl3p 

Berut : 26 ( Hususi ) - Bir kaç 
gündenberi Suriye ve Lübnanda şid
detli yağmurlar yağmış ve şehrimi 
zin bir çok ruahallelerine su basmış 
nüfusça zayiat olmamıştır . Geçen 
cuma günü Berut civarınrla dört 

1 
saat münaka lfıt durmuştur. 

iki gündenberi devam eden yağ · 

Vergilerde yapılacak tenzilattan 
köylüler yüzde yiğirmi gibi büyük 
bir istifade göreceklerdir. Kabine 
bu toplantısında dahi sıyasete müte 
allık daha bir çok hususatı müzake. 
re etmiş ve kararlar almıştır. 

mur, fırtına civarda bazı ufak tefek 
tahribat yapmış ve bir kaç ev çök· 
müştüı . 

Asri sinemada 
BU AKŞAM 
Üç büyük Yıldızın temsili 

MARCELLE CHANTAL- LUCIEN BAROUK- JULES BERRY 

Mevsimin müstesna, muhteşem aşk filmi 

( Sitaviski Skandali) 

( Baccara) 
Servet aşka müessiı ve kalbe hakim olamaz. 
Saadet servette değil ancak istirahati kalptedir. 
Kadın, temiz aş'<mı pıraya , yığınla mücevherata tercih eder mi ? Aşk 
pıra ile sıtın alıııım ız. lşt! b ıh ı'c . '<üLııı tımım"ıle beyaz perde üzerin
de göriip seyrine doyamıyacağrnız bir şaheser. 
lLA VETEN:En son ve en yeni Eleler Jurnal ve Paramunt dünya havadileri 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır . Localarınızı telefonla isteyir.iz 

PEK YAKINDA : Rus ihtilalinin en k-üyük kısmını gösteren 
Türkçe sesli ve sözlü 

Kronştat Bahriyelileri 
Telefon No: 250 ASRİ 8890 

işte hep biı den parlıyan, hep 
bird~n sönen rakamlardan bir kaçı 

zam bir şimal Peyki görülmüştür. 
Bir çok vilayetler, gec~, saatlaıce, 
muazzam bir yangın hissini veren 
kızıl renkler içinde kalmışlardır. Roy 
ter ajansının lsviçre ve Yiyaııe mu· 1 
habiı leri, buralarda da grce gökte 
kızıl bir peyk göı iildüğünü ve bütün 
tepelerin kızıl renkleı lerle aydınlan 
dığını bildirme~ tedirler. 

Roma : 26 (Radyo) - Havas 
ajansı bildiriyor : iyi haber alan ma· 
hfellere göre, ltalyada Haoeş im· 
paratorluğunun yıldöniimü münase. 
betile yapılacak bayramda buluna 
cak olan Alman devlet Rei9İ Hitler 
Mussolini ile y~pacağı göıüşmeler-
d 

r :...---------------~---~~--------------• e müstemleke işlerini kararlaştı r -------------------------·---, 
racaktır . Söylen:liğine göre, AL 1 

Brodveyin en parlak, en kalaba
lık yeri ekseıiya sigara pak ~t'leri 
çiklet kağıtları, b_oş kese kiiğıtlariyle 
dolu. Her köşeden esen soğuk ıuz· 
garlar bunları önleıine katarak sağa 
sola uçuruyorlar. 

man ve ltalyan ş~fleri, arlık bu me 
seleyi kökün:lrn halletmek azminde 
bıılnnmaktadırlar. Almanya - lıal· 
ya müslemloke aı;ı:ularında tama· 
men anlaşmış biı vaziyette hareke-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- Gerisi dcrdüııcü sahifede -. 
re ile içinizde mahpus varlığı nasıl mey : -----
Jr dana çıkarabilirsiniz?., 

Paris : 26 (R~dyo) - Cenubi 
şarkiden gelen muazzam bir alai · 
misema meydana çıkmıştır, Evvela 
penpe, portakal~renkli olan bu alaimi 1 

sema sonra kırmızımtırak bir renk 
almıştır. Bu fecri şimali Hollanda, 
lsviçre ve Norveçten de göıülrı.Üş· 

tür. 

te geçecekler ve kaı'i teşebbüslere 

girişeceklerdir. Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 
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"Muvaffakiyet; uzanıp tutabile 
ceğiniz kadar yakınınızdadır?. 

Nevyorkun metroları, yani yer 
altı trenleri pis ve rutubetli. Bunlar 
devasa karınca } uvalaına benziyor. 
lar. Bir iyilikleıi varsa, o da pek 
sii;'atli ve ucuz olmaları. 

Metro yolcularının eltseriyeti 
) crgun, fakir seyahiler, boyalı işçi 
kızlar ve kazancı mahdud iş erbabı 
teşkd ediyor •• 

Bu metrolard~ı; başka bir nakil 
vasıtası da, yolların. seviyesinden 
da'ıa yukarıda ayrı biT hatta işliyen 
trenler. Bunların istasyonlarına mer· 
divenlele çıkılıyor. Merdivenlerin ni· 
hayetlendiği bir köşesinde, tıfak bir 
gişede oturan bir adaın para bozu· 
yor. Otomatik turnike için lazımge· 
leıı l • oıukluğu oı adan tedarik . edi· 
Yor, paranızı turnikenin deliğinden 

atarak trene giriyorsunuz. Bekleme 
•alonunıın ortasınd<ı kocaman bir 
demir soba var. B~lediye nizam na· 
ıııesine göre gerek metroların, ge. 
tek diğer trenlerin vagonlarının ve 
bekleme yerlerinin sıcak olması la 
zım. _B_un~ Nevyork \umpanyaları 
p:k ıyı rıay~t ediyorlar. Belediye 
ızamnaınesıne ı:!.azaran . trenlerde, 

tramvaylarda, otobüslerde ;igar~~ 
el İçilmemesi icalıeder. Nevyorklular 

ind . İrili ufa~)~ sigara tiryakileri olduk la-
la rı halde bu nizamnameye de bila 
av' k d 

\:1 

5 
il ay iişart itaat ediyorlar. 

Nevyorkta aylıklar, haftalıklar 
ve gündelikler bir hayli yüksek. Fa· 
kat hayat da o nisbette pahalı.Her 
bir dolarlık alıverişte bir kaç sentilk 
bir d " t · · · B . . e sa ış vergısı., var. u vergi 
ışsızlne yardıma tahsis edilmiş. U-

Yemen 
takviye 

ordusu , 
ediliyor 

Suna : 26 ( Hususi ) - Şafiiler 

ile Zeydiler birleştirererek harici 
düşmanlara karşı müttehiden bir 
lslam memleketini muhafaza ve is. 
tikballerini temin etmek için çalı
şılmaktadır . 

Yemenlilerin Türklere ne bda r 
vefakar ve merbut bulunduklarına , 
Yemenlıleıin haıici düşmanlara mu 
kavem et edebilmek için yekvücut 
bir halde oldıık'arı ve yemen or· 
dusunun e• kanı harbiye reisi Gene 
ral Hasan Tahsin fakir ordunun tak 
viyesi için çalışmaktadır . Haliha. 

ı· zırda sekiz :.in kişiden mürekkep 
· bir ordu mevcııddur . Pek yakında 

bir hava kuvveti vücuda getirmesi 
için hazırlıklar yapılmaktadır . 

Filistinde idamlar 

TEDHİŞ DUR v~ ADI 

Ahmed Abdiilkadir Taha, ve Hü 
seyin E.lkuvvet haklarındaki idam 

· karar! Ali Komiser tarafından tas 
dık edilerek geçen Cumartesi günü 
tasdik edilmiştir. 

Hükumetin tedhişçilne tenkil 
harekatı şidd;tle devam eimekt~dir. 
Askeri mahkeme, üzerinde silah ta
şıyan bir Arabi dün idama mahkum 
etmiş ve hiik4ın derhal infaz olun· 
muştur: Yiikse Arap komitesi, Fılis 
tinin taksim projesine karşı muha · 
ltfetine devam eylemektedir. 

Torino : 26 (Radyo) - Şimal 

Peyki buralarda da görüldü. Gök 
yiizü bir saat kıpkızıl kaldı. 

Lizbon : 26 (Radyo) - Kırk 

senedenberi ilk defa olarak dün ak
şam gün~şin batmasından bir müd· 
det sonra bir şimal Peyki göriinmüş 
ve etraf kızıl reı.klere boyanmıştır. 

Loıidra : 26 (Radyo) - Meteo 
roloji istasyonları bu hadiseyi yakm. 
dan takip etmektedirler. 

Alsaray sinema 
;ında 

Buakşaın 8,45 de 
Sen ·nin en muhteşem 

filmi daha 

Kırık rüya 

Oynıy~n 
Kari Kuper 

Bu sene ilk defa beyaz perdede 
göreceğiniz dahi artist size bir 
şaheser sunuyor Kırık : Rüya, aşk 

his ve güzellik şaheseıi 

iLAVE: 
Dünya haberleri 

YAKINDA: 

Cezayir batakhaneleri 
Telden : 212 

8888 

Singapurda büyük 
manavralar 

Londra : 26 (Radyo) - Royler 
ajansı bildiriyoı: liri şııba!ta Singa · 
purda bjjyük deniz manevraları ya
pılacaktır. Bu manavralara i~tirak 

etmek üzere Hindistan ve Iraktan 
elli dört olm1k iizeıe 110 tayyare 
Siııgapur limanına gelmiştir. Liman · 
da 26 danede harp gemisi demirli 
bulunmak! ad ır . 

Bütiin mektep talebelerinin ve mek f 

tep müdür! er inin görmesi lazım 

gelen bir fıl m 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

SAi\ T 8,30 da lıaşlıyor 
Mevzuu ( NAPOL YON ) devrin · 
den alınan vazife aşkı ve Vatan 
severlik gibi büyük ve güzel sah· 

nelerle dolıı 

(Kartalların Ölümü) 
ismini taşıyan bu emsalsız tarihi 
filmde Napolyon devrinin bütün 
heyecanla yaşandığını görecek ve 

misilsiz facia sanatkarı 

Konstans Remy 
nin sanat dahiyanesioi takdirle 

seyredeceksiniz 
İlaveten çok güzel : Renkli bir 

( SILLI SENFONi ) 
PEK YAKINDA : 

( Meşum Kadın ) 
8891 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde - 21 Vilayet merkez kazasile diğer kazaların merkez nahi
yeleri dahilinde bulunan karakollar , takım teşkilatı olmayan yerlerde, 
doğrudan doğruya kaza jandan.ıa komutaalığına bağlıdırlar. 

Madde 22 - Jandarma müfetlişlerile mıntaka komutanlıkl~rı birden 
başlıyarak nl'ıııara alırlar. Vilayet, kaza, nalıiye takım, nahiye ve karakol 
komutanlıkları merkezlerinin adile anılırlar. 

Madde 23 - Vilayet Jandarma kuvvetlerinin icra kudı etleı inin fev· 
kinde olan hadiselerde kullanılmak üzere piyarle veya suvariden veya 
muhtelit olarak toplu seyyar veya sabit jandarma alay veya taburları teş 
kil olunur. Bunların vazifelerini ne suretle yapacıkları talimatname ile 
t ·sbit olunur. Bunlar hal ve vaziyetin icabına göre ya kor, veya müsta· 
kil tümen komutan'ıklarının veya müfettişi umumilerin veya valilerinin 
emirlerinde bulundurulu• laar . 

Madde 24 - Jandarma su bay ve erbaşlarına mesleki bilgi ögret· 
mek üzere bir ( Jandijrma Subay M~slek Mektebi ) , gedıkli j~ndarma 

erbaşı yetiştirmek üz:re bir ( Jrndarma Gedikli Erbaş Mektebi ).v~ jan· 
darma namzet erlerini yetiştirmek i'zere de lüzumu kadar (Jandarma 
Er mektepleri veya alayları ) bulunur. 

Bunların komuta, idare ve talim heyet'.,ıi lüzumun~ göre her seııe kad 
rosunda tesbit edilir. 

Mekteplerin sureti idaresi talimatlarla tesbit olunur. 
Madde 25 oc: Jandarma kit'a v.: nıüesses'llerin.: lazım olan erzak, 

yem, eşya, melbusat, teçhizat vesair bütün malzemeyi satın almak, yap
tırmak, yoklamıt etmek, muhafaza etmek ve sevk etmek üzere salın al
ına komisyonları, yoklama heyetleri , dikim evi, levanın ve techizat am. 
barı, ecza deposu ve konaklar bulunur. 

Bunların hizmet ve ödevleri ayrı ayrı talimatla tayin olunur. 
Madde 26 - Jandarma bandosu Jandarma Genel Komııl~nlığı 

merkezinde bulunur. İcabında m ekt~plere. alay ve taburlara da gonde· 
rilir. 

Madde 27 - Jandaı ma Matbaası jandarma birlik ve mü:sseselerine 
aid basılacak evrakı ve yazılacak rnesl~ki mecmualarla eserlerı basmağa 

mahsus olup hizmet ve ödevleri talimatla tayin olunur. 

( Sonu Var ) 8303 
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Milletler Cemiyeti ' Tunçeliııin imar işi 
diin toplandı - Birinci sahıfeden artan -

-Birinci Sahifeden Arlan-

Bu sabah Delbos , Romen hari
ciye nazırı Miçesko ile görüşmüştür. 
Yine bugünkü görüşmelerde de h · 
veç ınurahha~ı Sancak röportarlı
ğına tayin edilmi)tir. 

maden araşlnmaları yapacaktır. Bu 
ha valide zengin dtmir madrnlc ri 
bulunması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Tuncelindeki sıı vaziyetinin tanzimi 

için sular umum müdürlüğü teşkilatı 

içind~ ayrı bir ış daire5inin burada 
kurulması ınuvo fık gör ülıııüşli;r, 

l/uht<lıf kaza ınerkezleı inde leyli 
mektepler açılacaktır. Elaziz halktvi ı 

1 

( Tan Sinemasında .) 
PEK YAKINDA 

Bugüne kadar görülen ( Tü.tkçe sözlü ve şarkılı ) 
Filimlerin en büyüğü, en nefisi ve en güzeli olan 

( ŞEYH AHMED ) 
Şaheserler Şaheserini göreceksiniz 

Baş Rolde : Unutulmaz filimlerin, Unutulmaz kahramanı 

Ramon Novarro 
Bu şaheserin menüu hakiki olmuş bir vak'a fan i!lınmış Lüks, ihtişam 

1 ve güzelliğilc de ( Ali Baba) filmini gölgede brakmıştır. 
1 Filimde : Vedia Rıza, Bay Ctvdet Kozaıı, Bay Nihad, Bay Şeref, Bay 1 

Cevdet Çağiar. Bay Hasan Tahsin, Bay Hasan ve Bay Mustafa Çağlar, 
gibi Türk aı tistleri taı afından nefis musiki parçaları çalınmakda ve mü· 

ktmmel şarkılar söylenmektedir. 

Bütün Adana halkı bu müstesna ve emsalsız Çöl 
Aşk, macera, ve ihtiras dolu bu büyük filmi görme
~ e koşacaktır. 

Pek yakında .... Pek yakında 888, 

-
Seyhan Defterdarlığından . . 

Mevkii Cinsi Numarası Senelik icarı 

Karasoku Dükkan 20 20 lira 
Babıtarsus 

" 
9 90 liı a 

Taşçı kan 
" 

53 100 lira 
Siptilli 

" 
18 60 lira 

Camii Cedit ev Evvelce kokucu Galip işgalinde 50 lira 

Yukarıd1 mevkii tinb ve mıılıammen bedel icarları yazılı gayıi men 
kullerin birer senelik icarları açık artırmoğa çıkarılmıştır . lhale5i 28-2 

nci kanun-938 cuma günüdür. isteklilerin mezkür günde saat 14 de '/• 
7,5 nisbetinde p~y a~çalarile ddterdarlığa gelmeleri . 

13-18-23-27 8860 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten arl 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır. 

7967 92 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Bdediye karşı>ında P•ıis : 26 ( Radyo)- Milletler 

Cenııyeti Konseyinin }Üzüncü içti 
maındaki ruznamesinde Filistin mese· 
lesi de varJır. Lakin bu mesele te· 
lıir olunacaktır. Zira, bu mesele için 
dıplomatık yollarla müzakereler ya 

pılması icabetmektedir . Romanya 
meselesinin de uzun süreceği ve 
lıalledilıntsinin bellisiz olduğu z•n

nedilmektedir . Konsey Sanc•ktaki 
seçim hakkında Türkiyeniıı ınüla

hua ve iştirak kayillerini de mü. 
zakere edecektir. 

Tunceli kazalarında birer kültür ----

Ant~kyanın Türkiye taı afınJan 

nıuhtariye istenilmesi keyfiyetine ba 
zi ınüş~hitlerin muarız olmaları.ı

dan bu meselede Tüıkiye Frar.s1 
arasında konuşulacaktır. 

Koı•St} edünya ekonon.ık bakımınd a n 
bir proje vrı' ıı v; ndzelandın bu 
projts,nin nazar ıtibara elınacağı he 
O'.IZ beılı Jeğild·r. K0nseyi muhtelif 

trknik komisyoı • l•rının ezcüml~ man 
dalar, Afyon, kadın ticareri komisyon 

larının ıaporlarını kabul edec kler. 

Çine yapılan yardım 
- Birınci sahifeden aıtan-

Şanghay : 26 ( F<adyo )-Yangçe 
üzerinde kain Ohking şehrinin Ja. 
ponlarııı elinden geri alıııdıgı haber 
verilmektedir . 

Too ırmagıııdan geçmek isteyen 
Japon askerlerinden 3(l0 kişinin de 
boğuldukları ili\ve edılmektedir. 

Çin kıtaatı Vuhuya karşı büyük 
bir taarruz hazırlamaktadır . İyi kay
naklardan verilen maliımala göre , 
Hankkongda İngiliz kolonisinin yanı 
başında olan Nuntao adası bu subah 
bir Japon harp gemisi tarafından bir 
saat mütemacli bombalanmıştır. Ada
da bir çok evler harap olmuş , yan. 
gınlar çıkınışlır • 

harekeli yaratmak için sık sık se 

yahatler !trlip etmektedir. Umumi 
müfettiş geneı al Abdullah Alpdo
ğanı yakında Ankaraya geleceği 

haber verilmekte ir, 

İngilteı e İtalya futu- , 
hatını tanıyacakmı? . 

- Biı inci sahifeden aı tan -

nııyacaktır. lııgiltere, bu hareketile, 
bilhasşa Mılletler Cemiyetinin lak. 
viyesine hizmet elmiş olacaktır. 

Vaşington: 26 (Radyo) - A 
merika Birleşik devletlerinin bazı 

şartlar altında ltalya111ıı Habı ş fü 
tuhatını tanıı kcağıırn dair Londıa
dan gelen haberler üzeı ine, ıniira 
ca3t eden gazet.cilne Bay l'ul de 
mi~ tir ki : 

- Amerıka l u husustJ fikrini 
değişlirmi:; değildir. Amerika, Ha· 
beşistanın İtalyaya iıhakını tanımı 
yacaklır. 

Nevyork 
Üçüncü sahifeden arlsn -

fşard ftnerleri diı ckleı de takılı. 
Hemen hemen her köşede böyle 
bir dirtk var . Halk bu direklerin 

dibinde toplanıyor . Fener gözünü 
kırpınca hemen karşı kaldırıma fır 
lıyor. Bu sırada bekliyen saıı tak · 
silerde radyo sesleri işitiliyor.Bütün 
taksiler radyolu. 

Mouhattonun neresinde olursanız 

Ko•• mu•• r sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclleşeker licaı et hanesine g;derek zarif, •ağlaın, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lita 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en 0ekoncnı k, en ucuz ı 
Alarağınll a iZ a Al R K il kömiiı üd~ ı ıza e e-

şe '.<er t icaı elhanesınde bulacaksınız. 

Ma. den ko·· mu·· ru"' kullanm-.kla lıtm milli bir cevherın ist ı h 
lak•ni arllırnıış ve lıenı de müstelıd 

olac~ksınıl. OJıın kömüıii aı tık aranılıııamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bır kere ıecıübe ediniz 

Ucuz - Tem iz-Kuvvetli 

olunuz gccr nin her hangi Lir saa 
tında yiyecek, içec~k ve sigara bu 
luyoı sıınıız . Nevyoı k dükkiincıları 

AvıupaJa olup bilenlerle Avrupa 
lılardan daha fazla alaka<Llr.Ecnebi 
olduğun uzu anlayınca ~emen sizi 
soı guya Ç< kiyorlar. 

Ortalık kararınca semayı kap· 
lıyan binalar birdenbıre canlanıyor, 

sanki elektrikten birer sütun gibi 
ftavaya doğru yükseliyor . Bu kat 

kal binalar kaldırımda duran insana 

5 8879 

çok erişilmez ve uzak hissini vtri 

1 
yor. Hallıuki bir asansör sizi ko 

1

. !ayca yetmişinci kata çıkarıyor. Bu · 

rada rüzgar koridorlarda ıslıklar 
1 çalıyor. Pencerelerden aşağı bakıl. 
1 dığı vakit in.aıı sokakları parlak , 
ı Josforlu birer şerit gibi görüyor ve 

göke doğru büyük bir ihtişamla 
yükselen bu binaları kendi gibi ufa
cık adamların meyda~a geliıdiğini 
düşünerek kollarının kabardığını his 
H di) or. 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkj 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. T 
* 

A 
* 

j Gazetecilik 

B 

bir cild, renkli 
bir kapak bölg 
cak Türksözün 
pılır. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild İçinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

KIT AP 

Resmi eura 
veller, defterler, 
karneler, kağıt 

kartvizi~ ve bi 
tab işleriniz, 

bir zamanda e 
bir şeklide en 
rufatla Türkıözü 
pılır . 

* 

1 
Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane-

C 1 L O 
* Tür .. sözü 

GAZETE 
sinde yaptırınız . Nefis 

sı "Türksözündr 

ka her boyda 
mecmua, tabed 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 
N 

KAYADELEN 
suları:ve gazoz
ları sıhhat ve 
gençlik kayna -
ğıdır. Dai a KA 
Y ADELEN içiniz 

* 

KAYAPELEN 
suları ve gazoz
ları evinize ka
d r gönderilir . 
Depoya haber 
vermek kafidir. 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 
N 

KAYDEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni 
c i ha z 1 a r l a ve 
kaplarla nakle
dilen sudur. 

* 

KAYADELEN 
suları ve gazoz· 
lan en sıhhi ve 
tabii hassaları 
haizdir. 

KAYADELEN gazozlarını ıılııken şi~elerdeki kıımızı (KAYA 
lapalarına c'ikkal ediriz. KAYADELl N TH nsitlcıı : Mersin \'e Ad 
YADELEN cepolaııdır. ei,}i k demacanlaı : ICO kuıuşa evlerin z 
rilir. 

Menbadan kayadelen nakleden \'agonlar her seferde lKayade 
ile yıkanmaktadır. 8495 126 

• 

• 

;' 
. ./ 

• 
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TORKiYE i~ BANIC..A.5 . 
355 

Umumi neşriy•t m 

Macid 
Adana Türksözü mat 


