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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

l\anununni - 19t<i 

•• -- Cumartesi 

z 
•• ı 19 Mart 938 

ADANA: Telefon ı 315 GÜNDELiK SIY ASI GAZETE 1 

Ondördiincü Yıl - Sayı : 4081 

.·• -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5 iiiiKiiiiuiiiiriiiiuiiiiş ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii l Ulucami yakınında hususi daire _ Pk. 44 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~========~ 
.,.......... ................... ~ ............................ , 
* * t Sulhu : 
* • 
* k * : oruma: 
ı peşinde i 
................................. ! 

Sovyet teklifi 
--.amım-

Sarih değilmiş 
mm111111 ... ım1:m;ı;Em._ıııım .. ıımmıımıı-....-•mımmcnı ..... 

Almanya, italya ve 
Moskova davet 

Japonyayı 
etmedi! 

Enternasyonal 
Moskova: 18 (Radyo) - Sovyet 1 

hükumeti tarafından toplanılması dü· 
şünfılen enteı nasyona konferansi için 
bilumum büyük devletlere davet 
nameler gönderilmiştir. Almanya !tal 
ya ve Japonyaya bu davetnamelerden 
gönderilmemiştir.' ı 

Bu kenferansın gayesi, Mılletler 
cemiyeti ile muahedeleri korumak 1 
Alman ticaretinin inkişafına mani ol
mak, ve bütün bunları başarabilmek 

için koltektif kuvvet ve hareketi temin 
etmektir. 

Evvela büyük devletlerin bu mev 

Filistinde 
vaziyet 

fenalaşıyor 
Bir Arap çetesi 
Suriyeye iltica etti 
Musul: 18 (Radyo) - Bir Arap 

çetesi, Suriye hudutlarından kolay· 

lıkla Suriyeye girmiştir. 
Filistin ahvali, gittikçe fenalaş. 

ıtıaktaJır. Ansızın vuku bulan cina

yetler, çetelerin baskınları ve soy 

gunculuklar, birbirini takip etmek

ledirr Halk heycan içindedir. 

lngiliz jandarmaları çeteleri ta· 

kip etmekte is/ de, n.üessir olama 

maktadırlar. 

,... "" 
Almanyanın 
Avusturyayı 
ilhaktan ka-
zandıkları 

Nüfus - 6,760,000 ( 134 

nüfus tahriri) Bu nüfusun yüz 
de 97 buçuğu Alman ırkından 
Yüzd~ 1.9 u Çek, yüzde 19, ı 
ı::eıuvak ve Hurvatdır. Yine 
bu nüfusün 6,100,000 ı Kato· 
lik, 300,000i Pürütüstan, 200.-
000i Yahudidir: 

konferansın tahakkuku çok güç 
olmadıklarını anlamak için, Sovyet 
hükumeti bu tesisi yapmıştır. 

Londra: 18 (Radyo) - Buradaki 

Sovyet elçişi, Moskovanın enternasyo 
nal konferans davetnamesi bu gün 
hariciye nazırı Lord Halifaksa tak tim 
etmiştir. Davetname. lngiliz hükume· 
ti tarafından tedkik edilmektedir. 

Bgy Lllvlnof 

Paris: 18 [Radyo) - Enternasyo· 
nal konferans hakkında Sovyet hükil 
metinin teklifi Pariste fena bir intiba 
ile karşılanmadı. Yalınız mevz.ı üzerin 
de Litvinofun sarih bi ifadede bulun 
madığı söylenmektedir. Siyasi maha· 
filde söylendiğine göre, diğer büyük 
devletler girdiği takdirde Fransada 
bu konferansa dahildir. zuda bir kollektif harekete hazır olup, 

Suriye muahedesi ve 
Fransız kabin esi • 

yenı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Haıepte koministler 
meti dün protesto 

hükü
ettiler 

Suriye 
ay 

konsolosları 
başı vazifeye 

önümüzdeki 
başlıyor 

Halepten bir görünü• 

Şam : 18 ( Huausf Muhabirimizden) - Slyaef mahal Fran
sız kabinesindeki deil•lklliln muahedeye hiç bir tesiri olma· 
yecatı mütaleasında iseler de kabine tebedJUlilnUn muahede 
müzekerelere her halde tesir yapağı endlşeel vardır. Şehirler _ Viyana (3,350,· 

000 nüfusu]. Graz [ 150,000 
linz [100.000], lnnsbruck [55 . 
000]. ' 

Arazi - 83,868 kilo metre 1 

'

Finans - 1,00.000,000 Şi· 
lirılik bir yıllık b"t k' t k · b u ce ı, a rı· 

Ziraat kongresi ) 
Başbakanımızın reisliğin- 1 de bir toplontı aapıldı 1 

Bundan mlUldl Kabinenin 
sukutu Suriye evrukınak piye. 
si tızerlnde tesir yapacatı ve 
bunun plyaeade ve memleketin 
iktlsadf vaziyetinde bir te,ev

vUsü mvclp oıacağ. du,unuı. 
mektedlr. 

l
_en 4oo milyona yakın Türk 
ırası yapar. 

Londrada hiddet 
1 • 

r·. -
Vergilerde 

tenzilat 

1 
1 j 

Küçük ma:ış!ı ıne

murları n vergileı in
den daha çok tenzi-

t ! ''Ç b 1 k·ı ı·ı i I . em er ayn çe ı me 1.,, 
1 ' 

lat yapılacaktır 
Ankara : 18 [ Telefon

la ) - Buhran ve mu . 

ı / işçi mebuslat kürsüye kağıtlar 
attı; tahkirler savurdu 

• vazene vergllerlnde ya 
pılacak tenzlllta dalro. ! 
lan kanun llylhasının tıa

zırlıkları bltml• ve 18ylhe 
Büyük Millet Mecllslne ve. 
rıtmı,tır. ı 

Bu llylhaya göre, kU- 1 
çUk maa,ıı memurların l 
vergllerlnden, bUyük ma- i 
••lı memurlarınklnden da
ha fazla lenzlllt yapılma-
sı dU,UnUımektedlr. Aynı 

llylha ile kazanç, buhran ; 
ve muvazene vergllerl de 
tavalye edllmektedlr. 

1 ----·- ... ....--~-..-~~~.: 

FR.ANSA 

dahili istik
raz yapıyor! 

Fransa silahlanma 
programı gizli bir 
celsede müzakere 

edilecek ! 

Paris: 18 (Radyo) -
Başvekil Leon Blum 15, 
000,000,000 franklık bir 
dahili istikraz akdi için 
bankerler ve maliyeciler
le müzakerelerde bulun
maktadır. 

Bu istikraz tamamile 
milli miidafaaya ve tes
lihata tahsis edilecektir. 
Yakında Fransız mec isi 
Blum kabinesinin silah
lanma programını gizli 
bir celsede müzakere 
edecektir. 

Kabinenin dUnkU toplantısı 

Paıis ; 18 (Radyo} - Bugün 

Cüınhur Rei•i Bay Alber Lebrunun 

Başkanlığında yapılan l.,ir kabine top. 

lantısı 1,5 saat deva:n etmiştir. 

Bu toplan~ıda hava kuvıetleri 
için üç milyar 465 milyon, deniz 

kuvvetleri için dört milyar, ordu 

için 6 milyarlık bir kredi kabul et 
miştir. ' 

Londra: 18 (Radyo) - Avam 
kamarasının bugünkü toplantısı çok 
heyecanlı olmuştur. Kamarada çok 
sinirli bir hava vardı. 

Çörçil kürsiye çıktığı zaman bü· 
yük bir ekseriyet kendisini şiddetle 
alkışladı ve bağırdı: 

- " Çörçilin kabineyi ku: ınasını 
istiyoruz, 

Çörçil harici siya!et hakkında 

noktai nazarlaı mı kısaca hulasa et· 
tikten sonra kürsüden indi ve alkış· 
lar arasında yerine oturdu. 

Çok geçmeden meclisle asabi 
hareketler başladı ve işçi mebuslar 
önlerindeki ve ellerine geçirdikleri 
kiil'jılları kürsüye doğrn fırlatmağa 
başladılar ve bağırdılar: 

- "Çemberlayn artık çekilsin 
yeteri., 

Kamarada sükun avdet ettikten 
sonra Çemberlayn kürsüye gelerek 
Çekoslovakya vaziyetini anlatmış ve 
Çekoslovakıraya temin edilecek ıra· 

rantiyi mevzubahsettikten sonra lngi· 
liz hükumetinin bu hadiseleri dikkat
le takip etmekte olduğunu söyle
miştir. 

Londra: 18 (Radyo) - Royter 
ajansı harici siyaset hakkında başve
kilin alelacele bayanatta bulunmamak 
istemesinden müteveJ!id işçi liberal 
muhalifleri hükumet 'partisinden bir 
kısmile b1şvekil arasında ihtilaf çık· 

tığı bildirilmektedir. 

Hatayda müfsidler yeni 
bir parti kuruyorlar 

Ziraat Bankası Türk 
gene sıkıştırmağa 

çiftçisini 
başladı 

Antakya : 18 [ Hususi muhabi· 
rimizden ] - Reyrutla çıkan " El • 
cumhuriye ., gazetesi, meşhur Arap 
ajansının verdiği şu haberi neşret. ' 
mektedir: 

" Sancak intihabatının yaklaşma· 
sı dolayı>ile büyük bir faaliyet baş· 
lamıştır. Sarcaktaki Arap liderleri 
geçenlerde teşekkül etmiş bulunan 
" ittihadı vatani ., partisi yerine ye
ni parti kurmağa çalışıyorlar. Bu 
partiye Türklerden başka bütün ana· 
sır girebilecektir. Parlinin Suriye ve 
Lübnanda da şubeleri bulunacaktır!!! 

Yüzlerce çiftçi imzasını havi ola· 
rak, Sancak makamaııua ve Yüce 

Komiserliğe verilen bir mazbatada 
iktisadı buhran mahsulatın ve fran

gın düşkünlüğü dolayısile Ziraat Ban· 
kasıdın talep eylediğini son tediyat 

şeklinın değiştirilmesi istenmek le ve 
Suriye hükumetinin bu gibi borçlaıı 

30 sene müddetle taksitlendirerek 
zürraa ve emlak sahiplerine yardım· 
da bulanduğunu böyle bir sırada 

Sancak makamatından borçlarının 
borçlularından yüzde kırkının ve 

faizlerin lamam ile affedileı ek müte
baki borcun 30 gene müddetle ve 

40 tAksitle ödenmesine müsaade is. 
tirham edilmektedir. 

POLONY A-LiTVANY A 
GERGiNLiGi 

Polonya Litvanyaya cevap için otuz 
altı saatlık bir mühlet verdi 

Litvanya, Polonyanın tekliflerini 
kabul etmezse vaziyet korkulu! 

Var,ova : 18 ( Radyo ) - 17 Martla saat 21 de Lltvanyaya 
Polonyanın notası 1evdl edıtmı,tı. Polonya bu notaya henUz 
cevap alamamı,tır. 

Muhalefet gazetesinin yazdıOına göre,bu nota bir ultlmalom 
mahiyetindedir . Yine ayni ga- ı 

zetenln kaydettılllne göre, PO· L .. b k b• • 
lonya geçenkl hudud mesele· 1 u nan a ınesı 
sinden defayı en enerjik hare- ı d 
kete geçecektir. Üşecekmi ? 

Polonyanın arzusu , Litvanya ile • 

. Ticaret - ldhaııa.ı- T k 'b · a n en 

Ankara: 18 (Hususi)- Başba· 
kan B. Celal Bayar dün saat 7 de 

Ziraat bakanlıgına gitmi~ ve ziraat 

bakan vekili B. Ali Rana Tarhan 

Siyasi mahafılden öğrenildiğine 
gire son karaınamelerie komşu mem

leketler konsolosluklaı ın? tayin edi· 
len zevat 1 nisanda vazifeleri başla· 

rına gideeeklerdir. Bu konsoloslar 

mahalli Fransız konsolotalarm da 6 
ay müddetle staj görecekler ve blı 

tarihten sonra bizzat vazifeleriae baş• 
lıyacaklardır. 

Jarda komünistler açıktan açığa faa
liyette bulunmaktadırlar. 

d iplomatik münasebetler tesis etmek, 
milli akalliyetler rejimi hakkında an
laşmak , gümrük işlerini halletmek 
ve 11 Martta ölen neferin ailesine 
tazminat almak. 

Beyıut : 18 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Kabine aleyhinde par 

lamento mahafilinde şiddetli bir ce· 

re yan vardır. 23 mebus, kabineye iti 

mad reyi vermemek için birleşmişler 

dir; bu vaziyete gört, kabinenin isti 

fası beklent bilir. 

390 milyon TOrk lirası 'h 
T k . · ı racat· 

a rıben 270 milyonTürk lir · 
8 1 'h ası, 
aş ıca ı racat maddeleri· 

Tahta, kağıt, mamul emtea'. 
Yünlu , pamuklu, ipekli. 

Ordu - Sen-Yermen mu· 

ahedesile 30,000 olarak tehdit 
edilmişti. Fakat Almanya tara· 
fından yeniden organize edile· 
ceğirıe şüphe bulunmıyan bu 
o~~u hazerde Almanyaya 100,000 
kışılık bir kuvveti rahat rahat 
kazandırabilir. 

ile devlet çiftlikleri işletme kurumu 

idare meclisi reisi B. Tahsin Coşkan 
Mardin mebusu B. Alı Rıza, Ziraat 

ve ekonomi müsteşarları orman mu 

l~afaza genel komutanı general Sey 
fı, Ziraat ve ekonomi bakanlıkları 
~·~anının da bulunduğu toplatıya re 
ıslık etmiştir· 

Bu toplantıda nisan ayı başla 
rında toplanacak olan büyük zıraat 
koogresı hnzırlıkları görü)ülmüş ve 

başbakanımız kongreye aid muhtelif 

direktifler vermiştir. 

Halep : 18 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Suriye ve lübnan komü· 
nist partisi umumi şefi Halit Bektaş 

buraya ırelıniş ve kominist partisi içti. 
malarına riyeset eylemiştir. 

Halit Bek taş, polisin kendilerini 
takip etmesinden dolayı bükumete 
prote&to göndermiştir. Son zaman· 

• •• 
Frangın düşmeşi üzerine müsle· 

cirlerle emlak sahipleri arasında çı· 

kan ihtilaf bir türtli halledilememek· 
tedir . 

Dün toplanan müstecirler hu
kukunu müdafaa komitesi, Muhafı

zın emrıle ve polis tarafından d>ğı· 
tılmıştır . 

Bu hareketi müstecirleri galeya
na getirdi. Bir komite lıükfimetle te
mas etmektediri 

Dün bütün Polonyada Litvanya 
aleyhine büyük nümayişler olmuştur. 

Moskova : 18 ( Radyo ) - Lit· 
vinof, Polonya-Litvanya meseleleri 
hakkında şunları söylemiştir : 

- " Sovyet hükumetinin aldığı 
nıalüınata göre, Polonya Litvanyaya: 
36 saatlık mühlet veren bir oltima· 
tom hazı~lamıştır. !ki memleket hu· 
dudlarının kald'ıılması etrafında dô· 
nen şayialar asılsız olsa gerektir . 

Çün\..ü böyle şey çok tehlikelidir . 

Son dakika 
I ıJwıa: 19 (.ıabahıı karşı)- A~us 

tur ya şünıendiferleri A lmaıı i claresiııe 
geçmiş Alıııaıı l'e Avııstıırya ıııerlıe; 

""ankularıda birle§tirilmi§tir. 



Sahife : 2 nrbkl 19 Mart 19"8 

1936 DA MUSSOLini' 
Fransaya, Almanyaya karşı bir 

ittifak teklif etmişti 
l 

~aammmam111•m:a+mav!llll .................................... , ... _.._ .......... _., Toprak yiyenler! 

Belediyenin 938 Borsada alım, satım Bazı kaymakamlar insanlar araEında toprak yi~ 

b d b 1 d 
~ J • ler pek çok kimselerin mevcu Fakat int;hapla meşgul olan 

--
B u Ume i bu fırsa- Ü ÇeSİ Brsamızda alım satım hareket e e İye .reİS İği duğunu söylersek, hiç hayret et 

lenmeğe bttşlamıştır. Diin piyasa de yapacaklar yiniz. Zira, Afrikada. Sibiryad 

eğ rini anlıyamadı 
Belediye encümeni belediyenin 

938 büdçt"sini hazırlamıştır. Bu da 
nisanda toplanacak olan belediye 
n rclisine veril<.>cektir. 

paılağı 26-26,50. klevland 38 41, liforniyada ve daha bir çok ye 
koza 5,5 6, ve klevlanJ çiğidi de de toprak yiyenler çoktur. Bu, 
3 3, 12,5 dan satılmıştır. Aldığımız malumata göre. ÜÇÜO · halli bir adettir. Hatta, bazı ye 

cü umumi müfettişlik mmtakasında dt-, ç~muru pide yapıp ta yiye 
Baytar ı,ıeı 1 beş kazada belediye reisliği vazifesi çoktur. 

olitikanın inceliklerine Ünsi Dr. Martin Vagner k k ı hd · ·1 
Almanlar tarafından Ren'in işgalini Kuduz köpekler nin ayma am ar u esme ven me Londrada hava taarr\ 

· J b ı ba b d k O Şehrimiz ımar planı üzerinde si kararJaştırrlmıştır. Bu hususta da · 
yetı o masc1 i e sit ir mevzu e ere artık ı ta Avrupada M il k ı. d d h l k Lorıdra beled·ıy .. sı', bu"tu-n I~ 

d k k d 1 f tedkl.kat y"pmak ı"ı' zere Ankat adan ua im me tel! i ci vaı ın a rast hiliye nkalf'tin e azır anan arama " -vatan aşın, so a a anımın el hası na iz olamıyacagv ımızı söyledi ve ila 0 

t h B E 1 • · Jd'ğ' · 1 ko"pP:kl · bı' kuduz ko" b ·· 1 d b ka·ı te v•rı"le dra ahalisinin, birer maskeye s ı mutavassıt bir Fransızın, Almanya, ve etti: mu a assıs ay g ı om ge ı mı ge en erı ısır•n r me ugun er e aşve e " · 
d.. t k G J E ı· d ;..·ı pek. memurlar tarafınd:\n öldürül· cektir. olmasım temin etmiştir. Son z Avusturyanm yutulması hadisesinin - "Size Orta Avrupada nafiz un yazmış 1 • e en g 1 e~ı 

A doktor Marliodir. müş isede bu köpt'ğİn ısırdığı diğer larda. millilmüdafaanın verdiği 
vrupa sulhu için teşkil ettiği teh· olabilmenin yegane çaresini göste. Bazı· kazalarda polis h ı 

1 k köpekler öldürülememiştir. Bu kö emirde, herkes ze ir i gaz mas 
i eyi bütün korkunçluğile anladığı riyorum: Piyemondan geçerek ita!· ViLAYETTE b 1 

· peklerin de bir an evvel öldürülmesi teşkilatı ni, geceleri başucunda u urı• 
na şüphe yoktur. Fakat onun cür'e yan ordusunun yardımi!e Çekoslo 

ı için icabeden tedbirler alıam1ştır. ması mecburiyeti tebliğ : eı 
tini mucip olan bir şey vardır: tal vakyayı müdafaa edebilirsiniz. Ben z "d h Emniyet işleri genel direktör· l aman t are esapları miştir. Bu tebligattan sonra, 
yanın vaziyeti. ftalyanın bu umursuz. sizinle Çekoslovakyayı müdafaa ede Sıfat ı"şleri lül'wü, Yalova, Bandırma, Mudanya d 15 dra ahalisi; her gece ~atma an 
luğu Mussolininin Hitlere yaptığı son 1 rim, siz cfo benimle Avusturyayı . gibi mevkii noktasından ehemmiyet· k 

h 1 k 1 · Muhasiplerin zaman idare hesap Sıfat mevsimi yaklaştığından d vel başucunda mas t:sini asnı seye ate uvvet enen yaklaşma po- l Orta Avrupanın Almanya ta·.ıı· li büyük ve mühim kazalar a polis mecburdur. 
litikasile izah edilebilir, Şu da ilave l fından fethine mani olmak için bun- !arma ait matbu evrakın bazı def- bu ayın yirmisinde Meıcimek aygır teşkilatı vücude getirmeğe karar • 
edilebilir: • dan başka çare yoktur. terdarlıklarca zamanında mülhakata deposundan getirilecek damızlık vermiştir. Polis teski\at kanununa Briç şampıyonu 
Avusturya ortadan kaJkalıdanbeı ima Bluma bunu anlatınız. isterse ya tevzi edilmemesi yüzünden bu he· aya-ırlarla sıfat işlerine başlanacak- tevfıkan polis teşkilatı yapılacak Avrupada büyük bir şöhret 

ruf Berlin-Roma mihveri bir sarsıntı rın " kendisile bir muahede imzala. saplarm kanunu müddet içinde di lır · olan kazalar 15- 20 kadardır. fç zanmış olan (Briç) şampiyonu 
eseri gösterme_mi~tir. F~kat bütün 1 rım . " van muhasibine gönderilmediği an- Jdiç meselesi bakanlık önümüzdeki günlerde ka· Kumbeberre) son günlerde ze 
bunlar kuvvetlı bırer delıl olarak gö- ı B. Mussolinin bu kadar ehem laşılmıştır. Maliye vt-kaletinden def· zaların adlanm tesbit edecektir. sinden ayrılmıştır . Maksadı hir 

d 1 1 b. · d b ldiç mevsimi gelmiş olduğundan 
tünmemekte ve ortada mevcut bir miyetli bir mesele için elçi olarak ter ar ığa ge en ır tamım e u cet det asude kalmak ve telifatta 

il · ı 1 t · damızlığa elverişli olmayan birçok 
tezadı izaha kafi gelmemektedir: bir gazeteciyi seçmesi hayretle kar. ve erın zamanınca ce P ve evzı lunmaktı. Halbuki, (Briç) şampi , 

1934 yılında Avusturyada Nazi· şılanrc::ık bir şeydir . fakat şurasını e 1 mesı 1 m mış ır. ' karısından ayrıldıktan sonra,. 
edilen memurlar vasttasile idiç edi R d 

d·ı · b.ld' ·ı · t' hayvar lar bu ay içerisinde tayin ~ 

l~rin yaptıkları bir hiikümet dar bası derhal hatrrlamak lazımdır ki, B. a yo programı yaşından 5 yaşına kadar olma1 

1 SIHHAT iŞLERi lecrktir. 
tesbiti üzerine talya Brenner üze. Bertron Juvenel babasının Romada Bu akşam••••.. zere yüzlerce kadından izdivaç 
rine derhal kıtaalarını sevketmişti. bu aktıg~ ı büyük ve Jerin hatıralar d lifleri almaktadır. 
11 M 93 Bataklıkları kuru tına işi Halkevı· n e ti aı t 1 8 de Avusturyanın is· dolayısi!e Mussolininin çok itimadı Operalar, opere er (Briç) şampiyo.ıuoa izdivaç 
tilası bir manganın bile sevkini nı kazanmış bir adamdır. Bu kadar Üzerinde çalışma Çanakkale gecesi 12,15 Roma kısa dalğası: Ope lif eden kadın'ar arasınJa hizm 
icap ettirmedi ... O halde? o zaman ehemmiyetli bir tekliften Fransız ra musikisi, 14,45 keza), 13_10 Bük. 

1 
terzi, öğretmen. sinem1 yıldızla j 

insan kendi kendine şunu ~oruyor: hükumetini haberdar edip etmedi. İslahiyedeki Fevzi Paşa gölü \'e Şehrimiz halkevind e dün gece reş: Lehar'm tserlerinden plaklar, 1 muhtelif ta )akalara mensup bir 
haf yanın bu defa harekete geç. ğiııi arkadaşımdan sardum bana ve Akça çay bataklıklarını kurutma bir "Çanakale gecesi.. yapılmıştır. 2030 Peıte: Lehar'ın 11

Ziguncrliebe., 1 kadınlar olduğu gibi, zevceleri 
memesi, harekete ge-çemiyeceği için şu cevabı verdi: için etüdlerde bulunmak üzere Sıh gece çok parlak olmuş ve Çanak- operetj, _22 Milin•, Torino: Jean • ayrılmış kontesler de vardır. 
olmamış mıdır? ve bunun sebebi de _ Mussolini ile olan bu müla: hat Vekaleti Su Fen Baş Memuru kale zaferi mevzusu üzerinde genç- Gilbert'in "Sinema yıldızı isimli <?pe· (Briç) şampiyonu bundan d 
artık Fransaya güvenemediği için katımızdan hariciye nt'Zaretini ha şehrimize gelmiş ve Sıtma Müca· ler konuşmalar yapmışlardır. reti, .yı çok bizardır. 
değil midir? bir hadise daha doğru berdu ettim. Ve Parise avdet eder dele Reisi Bay Abdurrahman ile Oda muelklel Çapulcu hakkınd~ 
su bir şahadet bu nazariyeyi takviye etmez B. Blumdan bir ra'ldevü is- birlikte bu mıntıkalara hareket et· 17,15 Roma kısa _dalgası: Oda bir karar 
etmektedı"r·. F k mi ... ferdir . Metresı·ıe a" şıkını musikisi konseri, tedim. a at kendisile konuşacağım Y 

Fransanın eski Roma sefirinin mevzuun ehemmiyetinden haberdar Reeltaller Polonya Cümhur Reisi M 
oğlu arkadaşımız Bertron dün akşam edilmiş :bulunmasına rağmen beni Maliye vekaletinin emri Kanlar içinde bıraktı 0,30 Berlin 1cısa dalgası: Aşk meşhur çapulculardan Piyasesk 
(La Libert'e) gazetesinde yazdığı şarkıları, 13, 15 Roma kısa dalgası: bir hususi af kararnamesi im; 

kahul etmek i~temedi. Hariciye ne Masraf tahakkuk evrakı üzerin. Abdullah oğlu Macid metresi B I p I d 
makaley·e şo"yle başlıyor.· B d b Halk şarkıları. 14, .5 Berlin kısa dal. mışhr. u ç:ı, u çu, o onya a 

zaretine müracaat ettim. ura a a· llld h kk k k ·· · d h k Emineyi ve bunun1e evlenmek isti· ı · k • e ta a u ev1 a ı uzerıo e ta a · gası: Aşk 'şarkıları, 19,95 Belgratl: erce msamn canım ya nış vı 
•J imanlar Viyanada bulunuyor. na, Mussolininin uu mülakatından kuk memurlarının imzalarının altına yen Celalı kıskanmak yüzündtn on bayet yakalanarak, on ber B H ı Halk şarkıları, 20, 10 Layipzig: Gü· 

ugün it er Alınanyası, Vilhelmin haberdar olduğunu fakat intihabat memurluk sıfatlan'le ad ve soyadla. beş gün sonra tekrar muayrnelerini l hapse mahkum olmuştur. 

' 
d zel talyan musikisi, 20,20 Bükrt'ş 

a manya~ın an daha kuvvet'i ve da dolayisile böyle hir şeyin şimdilik ·ı ı M ı· k" icabettirecek derecede konduracı Piyaseski, hapise girdikten h k k b rının yazı ı e yazı ması a ıye ve a· halk şarkıları, 23,15 Roma, Bari: 
1 or u V<!ren ir mcıhiyet almıştır. nazarı dikkate a!mamıyacağını söy. !etinden ui r tamimle vilayete bildi · bıçağile yaralzdı~ından birlikte ya· ra usanmış ve okumağR Laşla 

Bu Almanyanın önünde Fransız kuv. 1 d' kal anarak h"'kkında kanuni muamele Şarkı resitali, 23•35 Viyana: Viy;ma tır . e ı. .. rilmiştir. 0 şarkıları. ı: 
vdler i toplanmak isteniyor, Kimin yapılmı~tır. Çapulcu, az zaman soıra ~ 
etrafında? Leon Blum'm! Bu takdir · Bir esrarcı Dan• muelkl•I telifine de koyulmuş ve neşr~ 
de artık susmağ hakkım yoktur. Karısını demirle 16,30: Beclirı kısa dalgası, 21,15; bazı eserlerden dolayı şöbr~t ~ 
ŞalıiJi olduğum biı hadiseyi anlat· ya kala nd l Bükreş, 21,30 Beılin kısa dalgası, mıştır. 

I" d ) d 23,30 Peşte. Piyaseski, son ıamanlarda 
manı azım ır .. ,. yara a 1 

M 1 kd keltraşlığa da merak etnıiş v~ 
ese aşımızın söylediği şeyi t8 Mart 938 Mehn.ct oıc.tu Ahmet Gökkaya Muhtelif 

1936 d ıs vaki, mükemmel uir h~ykeltra 
a Avusturyanın ıniitehamnıil nın evinde ~'srar ~ u!undurduğu tes· Hamza ogv IÜ Celal Oral, karısı 19,06 Roma kısa Jalgası: Arap· 

muştur. 
istiklaline karşı Mussolinin Fransaya Gökyüzü açık. Hava rüzgarlı. bit edilmiş ve yapıları aramada 25 Emineyi demir kürekle bir haftaaa ça musikili program, 20,36 Baıi: Pıyaseskinin yaptığı küçük 
tel-lif etttiği bir anlaşmadır. Bu tek. \ En çok sıcak 18 s:ınti~rad derece. santigrad esrar bu~unmuştur. Gök· 1 iyi olc.c.ık derecede yaralamıştır. Türkçe habeıler ve 'f ürk musikisi, keller, Varşovanın bir çok yer i 
li~ .'n n~sıl haberdar olduğunu ken \ Geceleri en az sıcak ~.5 sar•·,..,rad • kaya yakalanarak lı ı kkında kar.uni Suçlu koca, yakafanarak h<ıkkmda 21,15 Bari: Rumca habeıler, Elen dr. rağbet kazım'Dış ve e~ki çı 
dısıne sordum. O da şunları söyledi: derece, _, muam ~le Y· pılmışlır. l • ı ı ı 1 n l 'i n < !r J: p ' rr ı~tır · musikisi. cu, bu san'at aleminde de bi· i· 

"Romada bulunan bütün yaban. almıştır. 
cı gazeteciler gibi bende Mussolini r----------------------..,.----------------·--~---~-......_....---........ -~--_,,~, Pı>lo :ıya Cü.nhur R·is:, Pıy 
tarafından kabul olunmayı arzu edi Muallim, lalehesine soruyor: G u·. n u·. n v od v i 1 i seydim. kinin bu kabiliyetini Leğ:nmi 
yorum ve o zaman Roma sdirimiz - :>öyle bakalım, Frist, sabah - Neye yaraJı? mahl<u niyetinin bitmesine: 
olan B. Şambrönın tavassutu ile B. ilahesinin ismi nedir? R*ilii s •Hl •"" - Neye yaradı da söz mü ~imoi döıt yıl varken m.u c.ffe 
Mussoiioi bana bu miilakatı verdi. Çocuk, şöyle cevap veriyor: onlarla bir pruk yapdırırdim. Saçım 
Onun bana bu mülakatı memnuııi· - Bizim sabaha ilahemiz yo~; Dehşetli 5Uıette içmiştin; yahate çıktı! l·aşıma koyar, herktsin içine saçlı 
yelle lutfetmes:nin sebeplninden onun ışını saatin çıngırağı gö şarlıoşlukl.ı bir iddia}~ giriştin! + olarak çıkardım, 

- Do~lor, siz vaktile de Lir ke· A. birincisi, babamı (dört devlet) anlaşma rüyc.rl Yahut horoz! Eğlent i aıkad .. ~ı Hugu böyle de. T 
A. rr beni tedavi etmiştini1I 

sının en hararetli mürewici olarak v yince, şu ~ual kaı şı . ında kaldı: 

f - Evet, dcı lı.,! aı l ıdını! 
tanıması idi. ff ransız- talyan yak - Motosikletle yaptıl'wıın son - Ne gihi lıir iddıaya? 

~ - Nasıl, o kadar sene sonra? 
!aşmasının mümessili olarak bildiği gez:ntide, yolJcı b'rdenbire şiddetli su - Güya penceıedçn atl:ıpıp ta 
b b Nereden tanıdınız? 

a anıla çok dostane münasebetleri rette başım ağrıdı. Yapacak başka yere düşmeyec ·gv inı"', bilakis havada 
d - Safı a keseniz bana pek aşi· 

e vardı. bir şey yoktu, bir eczahane önünde uçarak, <. vi.ı etrafını uça uça dol r.ş 
B,.ni 1926 Haziranın· birinci gü. motosikleti durdurdum, içeriye gir- acağına bahse girdini 

nü kabul etmişti itiraf ederim ki, dim ve Hr h~p yuttum! Eczahane - E, niçin pencereden atlama 
o gün bir hayli sinirli idi. Çünkü, den çıktığım zaman, yerinde yelltr mani olmadın? 
B.Blum Fransada, programının baş· esiyordu! _ Nasıl mani olaLilir<lim? 13u 
lıca maJdesi façizme karşı mücade. - N"" iyi Bu hapın ismini söy· kd. d b h b k b d k · ta ır e a ~i en ay e t ce tun 
le olan halk cephesi kabinesini leş . lerınis;n? Çünkü l5cn de 100 maı k üzerine 
kil etmişti. - Yanlış anladın galibe! Btn, aksine l>ahsa girmiş bu'unuyordum! 

O zaman kendisine. Fransa ile baş ağrısından bahsetmiyorum. Ye· 
bir yaklaşmayı reddedip etmiyece· rinde yeller esen .. motosikletimdi! 
ğini sordum. Bana: • 

- Hayır! dedi ve ilave etti: 1 . . 
Bl 

.. 
1 

• • k" F Pavı, hastahanesınde ayılınca, 
- uma soy eyınız ı: ransa 

ı'le 1• .. • • 't'b 1 d etrafına şaşkın şaşkın bakındı ve ne ç reıımını nazrrı ı ı ara a ma an ldd d .. 
ani k . t ' 1 o ğunu araştır ı : 

aşma ıs ıyorum. I 
Bundan sonra Mussolini Kralına kar. J - ı 'e oldu bana? neredeyim? 

şı olan sempatisinden pahsetti ve 

• Ahbaüı Mülleri ziyarete giden 
adam, onu evde bu lam~ dı hizmetçi 
seyahate çıkdığım anlattı . 

- Şöyle·bir parça gönü! indir 
mek maksadiyle, değil mi? 

- Hayır, karısiyle birlikte se. 

na göründü! 

• - Şu karşıda oturan kadım ta· 
nıyormusunuz? 

- N..ısıl tanımam? Esvabı kan· 
mın c. V.JUI .. şemsiytsi kızımın şem 
siyesi .. ş~pkası baldızımm şapkası .. 

- Ya çehresi? 

- Aşcımızın suratı! 

• - Bak kocacığım.. Daha yeni 
r işanlı iken saçlarından bir kaç tt>I 
kesip vermiştin ya .. Onlan hala sak· 
ladını. 

- Keşki daha fazla kesip ver. 

- Artık her şey değişti . Bu 
evin içinde Lcimsenin aleyhinde söz 
söylümiyecelr. 

- Ne o bayan, evdrn taşınıyo· 
musunuz? 

· + 
- Tiyatroya pijamayla mı 

geliyorsun uz? 

- Ne yapayım, bitinci perdenin 
sonuna doğru uykum gelir.. Kötü 
bir adetim de vardır. Arkamda 
pijamam almazsa rahat uyuyamam, 
işte bunun için pijama giyip geldim! 

• - Otuz yaşıma girdiğimden beri 
ne arıyorum bilirmisiniz? 

- Bilirim, 
- Peki söyleyin! 
- girdi!inizc pişman olduğunuz 

için, çıkmak çaresini arıyorsunuz. 

tir . 

bir ada 
Seksenlik kayınbaba5 

Öldürdü 
fzmi r, (Hususi) - Kandı 

Karamanlı köyünde müthiş bir 
faciası olmuş, 65 raşında Be~ 

simli bir damad 80 yasındaki 
bafasmı öldürmüştür. 

Ôğrendi~ime göre, kayın 1 

ile damadın arası aile meset 
yüzünden uzun bir zamandanbe 
çıkmiş, geçinemiyormu, .. H~ 

günü 80 yaşınddki Veli evin 
deki asmayı budamış, ve asrı 

bir direk dikmek istemiştır. C 
dı buna razı olmamıştır. Bu 
çekirdeğini doldurmayan mesel 
zündrn ara?aı ında kavga çık: 

damad ihtiyar adamı bir kaç 
den bıçakıa yaralayarrk öldürını 
Hadiseye adliye ti koymuştur 
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19 Mart 1N8 

Hikaye 

K~SM-E T 
N ecati ile berberde yanyana 

iki iskemleye düşmüştük. O 
artık tamamile bcyaılaşmış 

saçlarını kestiıiyordu . Berber beni 
traş etti, önümdeki havluları çekti. 
"Sıhhatler olııun .. 11 dedi. Ben ber· 
bcr iskemlesinden kalkarken Necati: 

- Beni bekle ... dedi, ~im<Jibenim 
saçımın kesilme!i de biı i yor ... Bera· 
her çıkarız .. 

Dükkanın bir köşesine oturdum, 
berbeı çırağının elime tutuşturduğu 
mecmuaya şöyle bir göz gezdirin 
ceye kadar onun saçlarının kt-sil
mesi bitti. Berberden birlikte çıktık. 
F11kat Necatinin bugünkü fevkalade 
şıklığı dikkatime çarpmıştı. 

··- Bu ne şıklık Necati? diye 
sordum. 

O acanı sıkkın bir tavırla: 
- Bırak birader, bırak ... dedi. 

Meğer şu Necmi gibi çapkın bir 
gencin amcası olmak k dar büyük 
bir felaket yokmuş ... Hay bu külha· 
ninin amcası olmaz olaydım. 

- Gene ne yaptı? .. Muhakkak 
öteye beriye borç yapıp gene sm
den para istt'miştir. 

- Azizim ... Onun benden paı a 
istt'mesi hiç bitip tükenir mi?.. işi 
gücü kadınların pt>şinden koşmak, 
barlarda sabahlamak, ber.dt>n çek· 
titi P"raları har vurup harman sa 
vurmak... Hayatım bekar geçtiği, 

çocuğum olmadığı için çapkını seve. 
rim de ... 

.. Amcacığım... Para." diyincc 
dayanamaz çıkarır veririm. Fakat 
birader, hazıra dat mı dayanır? 
Simdi benim eski zamanım detil ki.. 
Paralar suyunu çekti. Necmi ile ben 
amca ile yegen bu yakınlarda pek 
züğürtledik. 

Necmiye ötedenber i ısrar eder 
dumrdum: .. Oğlum, bu serserilik 
daha ne zamana kadar sürecek ... 
Artık evlensene ... Ôyfe bar kadınla 
rile avuç dolusu para sarfedeceafoe 
bir yuva kur, akşamları er· 
krnden cvct-ğinize çekil.. Bak ya. 
şın da ilerledi. Otuz dördüne girdin. 
Tam evlenme çağın ... Gel sana zrn. 
gin bir kız bulalım. Artık ben de 
eskisi gibi paralı bir adam deti 
lim .. " Fakat bu sözlerim Neçminin 
bir kulağından girer, bir kulağından 
çıkar, beni dınltmez fakat artık azi 
zim, bıçak gemiğe dayandı. Necmi 
şöyle hali ukti ) erinde bir genç 
kızla cvle.nmezse hapı yuttuğunun 
rc~midir. Çünkü benim bankada to
pu topu bıı kaç }'ÜZ lire m kaldı. 

Şimdi ~n Necmi'yt> gayet zen· 
gin bir kız buldu:n. Hani Türkç•de 
giizel bir tabir vardır, Evlenf'cek 
ki nsesiz zengin kızlar için, delikan 
lılar için " Çöpsüz üzüm ,, derler. 
Bu da çöpsiiz iizüm ... Hayatta Lir 
tek teyzesi var. Teyt!sinin de bu 
genç kızdan başka 1. imsesi yok ... 
Senin anlıyacağın teyu milyoner ... 
O apartoı&nlar, en işlek yerle-rdc 
hanlar, dükkanlc1r, çifııklu, en işlek 
yerlerde arsalar ... Bankalarda he 
sapsız para ... Geııç kızın adı Feri ha. 
Teyzesi üzerine titrcditi için bütün 
servet F erihanın demektir. Teyze• 
nin Ferihadan başka kimsesi olma· 
dıtını söyledim değil mi ? ... Feriha 
öyle güzel bir kız degil .. Gözleri 
~raz şehla ... Yani ıaşı... Bacakları 
bıraz ça k . . 

rpı ... Bıraz da fazla şış-
marı ... Galiba 85 -90 kilo kadar 
mış... Fıtkat .. 

azızım o servet o ser 
vet. .. Eğer Necmi bu kızla ~vlenir. 
se o · · nun ıçın de fevkalade olacak 
benim için de ... Çünkü n i h a y e ~ 
a r t ı k ben de parasız bir ada 
~ım ... Fakat Necmi bir türlü bu 
ışe yanaşamıyor ... Genç kızm ıs.nini 
daha ıimdic.Jen '"Yengeç. koydu ... Ne 
o ? Kızcağızın bacakları -biraz çar· 
pıkmış da şöyle yan yan yürüyor
muş. Yürümesi Yengece benziyor· 
rnuş ... Fakat ben artık kat'i surette 

._..------~Yazan---------

ı __ H_İ_K_A_YE_C_'f __ 

ültimatomu verdim. Ya bu paralı 
kızla evlenir, yahut benden vazge· 
çer ... Bu gün işte böyle iki dirhem 
bir çekirdek giyinip, traş olup bi· 
zim çapkın oğlanı alacatım, Feriha· 
lara gideceğiz ... Hep beraber çay 
içeceğiz .. Hele şu oğlan bu kızla 
evlenirse biraz rahat edeceğim ... 

Necati'den ayrıldım. Bir hafta 
ııonrcı ona bir gömlekçi dükkanında 
rastladım. Bir smokin boyunbağı 
aliyordu. Sordum: 

- Vay N~cati ... Smokin boyun 
bağı mı alıyorsun ? Bara filin git· 

' mek niyetindesin galiba ... 
O gene ayni canı sıkılmış ta. 

v:rla: 
- Ah kardeşim, dedi. Hali şu 

Necminin işiyle uğraşıyorum . Bu 
gece Necmi, ben, Feri ha ile teyzesi 
hep birlikte bir l•ara gidip eğlene 
ceğiz ... Necmi ile F erihanm yıldız· 
larını birleştirmek için yapacak baş 
ka şey kalmadı. Belki barda biraz 
mu,,iki, dans vesaire esnasında F e· 
riha bizim külhaoinin gözüne bi·az 
şirin görünür ... 

Güldüm. Necatiden ayrıldım, o 
gece ben de eğlenmek için bir bara 
gitmiştim. Baktım. Köşedeki masa. 
!ardan birinde Necmi , Necati , bir 
genç fak at çirkin. öteki yaşlıca iki 
kadın oturmuşlar .. Ben her günkü 
kostümümle bara geldiğim halde 
Necati smokin giymiı , iki dirhem 
bir çekirdek süslenmis ... Cazband 
başlayınca Necati genç yeğenine 
bir şeyler söylüyorau . Necmi de 
istemiye istemiyc ına!alarında otu· 
ran g~nç kadını - bu her halde 
Feriha olacak-dansa kaldırıyordu. 

Feri hanın ak saçlı teyzesile de 
bizim Necati dans ediyordu.O gece 
geç vakta kadar oturdular . Fakat 
eğlenenler Necati ile Ferihanın tey 
zesi idi.Çünkü Necmi mütemadiyen 
somurtuyordu . Feri ha da şifman 

vücudile gömüldüğü koltukta .. Ha 
uyudum , ha uyuyacağım " gibi bir 
halde idi. 

içimden: 
- Nafile ... dedim , bizim za· 

vallı Necati boş yere uğraşıyor . 
Necmi taş çatlasa bu kızla evl~n

miyecek ... 
O geceden sonra bir daha ne 

Necmiyi, ne Necatiyi yedi sekiz ay 
kadar görmedim . 1 

Bir gün Tepcbaşında tramvay 
'>ekliyordum . Baktım önümde ga 1 
yet lü~s bir otomob 1 durdu . Oto 1 
mobilin içindt'n Necatı pencereyi fi 

açtı . Bana seslendi : 
- lstan\.rnlJ mı geçeeceksin '? ı 
- Evet ... <l dim. • ı 
- Gel de seni otomolıilimlc:! 

götüreyim. 
Şoför der hal yerinden fırladı . 

Bana otomobilin kapısını açtı. Şa. 
şırmıştım : 

- Ncati ... dedim. Bu otomobil 
senin mi '? 

Güldü : 
- Benim ya ... Daha doğru zev· 

cemin ... 

Hayretim büsbütün katmerleş 
mişti. Bizim meşhur bekar Nacati 

ı 

1 
j 

1 

evlenmişti hal j 
- Evlendin mi?... diye sordum 
- iki ay evvel... 1 
Necati benim bazı münas~betsiz 

suallc~r soracağımı tahmin etmişti 
ga iba.:. Kulağıma egildi : 

- Şoförun yanında söylemek 
istemiyorum, dedi, zaten saat ya 
ı ım ... lstanbul tarafından bir lokan 
taya oturalım, hem .beraber yemek 
yeriz, hem de sana vaziyeti anlatı 

rım ... 
-Gerisi dördOncO sahifede -

lngiltere dün Habeş ilha 
kını resmen tanıdı 
Londra: 19 ( Sabaha karşı ) - İngiltere Habe

şistanda İtalyan kontrolü altında bulunan kıs1mlar
da ltalyan hükumetini filen tanım1ştır . 

Aydında garibeler 

Yedi parmaklı göz 

Sahife ı 

Büyük, küçiik her kesin memnuniyet ve takdirini kazanacak 

Bir sineına hadisesi - Muazzam iki şaheser 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

1- Günden güne daha kuvveti\, daha dehakar küçük sevimli Yıldı 

ŞİRLEY TEMPLE 
Robert Y oung-Aliçe F aye 

ile beraber oynadığı son temsili 

( Şanghay'ın Yetimi) 

Çin Çin 
Şaheserinde Çince konuşacak çalgı çalıp şarkı söyliyerek Pcrestişk 

Jarının alkış ve takdirlerini toplayacaktır 

lstanbul Elektrik 
Şirketi ile mü

zakereler 
İstanbul : 18 ( Telefonla ) 

İstanbul Elektrik Şirketi ile Nafia 
Vekaleti arasında başlamış olan gö 
rüşmelere devam etmek üzere mu. 
rahhaslar Bay dö Bessi ile B. Klem 
şehrimize gelmişlerdir . Murahhas· 
larla Bakanlık arasında şimdiye ka 
dar iki toplantı yapılmış ve hazır. 
lanan programa göre göriişmeler e 
devam edilmiştir. 

1 
leri teyed~ çocuk I 
Bir kız da erkek oluyormuf ! 1 

2- KOMİKLER MÜSABAKASI-Dünyanın en meşhur iki komiğ'i ka 
karşıya-STAN LOREL - OLİVER HARDİNİN en son ve en gü 
filmlcri-B!r buçuk saat mütemadi kahkaha- Ruhlara gıda verecek me 

hm Çı~an Müziki-Eğlenee-Ze\ k dolu Türk\ e sö7.lü neş'e filmi 

Bakanlıkla murahhaslar arasınd l 
bir çalışma programı hazırlanrnı~tır. 
Programın iiç maddesini teşkil eden 
tesislerin ıslahiyle alakalı işlerin , 
müşterek bir tetkik komisyonu va· 
sıtasiyle tesbiti ve bu komisyonun 
yapacağı tetkiklere göre satfı icap 
eden para miktarının tayini ; ikinci 
maddede olarak bu paraların ilk 
tesisler hesabına gecmeınesi lazım . 
geldiğine dair olan Vekaletin gö· 

1 

rüşme üzerinde mü:z:ıkereler yapıl

mıştır . Konuşmalara , bugünlerde 
devam edilecektir. 

Elçiliklerde çalışau ları n 
vergiden istisnası 

Dış Bakanlık, yabancı memleket. 
lerde Lulunan elçilik ve konsolosluk 
binalaril~. dçilik ve konsolosiuk me 
fJ)urların lıu!undukları memleketlerde 
filen faydalandıkları vergi ve resim 
!erden , mukabili olarak yurddmuz 
da bulunan yabancı elçilik \'(' kon 
solosluk memuı !arının da uelediye 
vergi ve resimlerinden istisna etti 
rilmelerini temin maksadiyle bir ka 
nun projesi hazırlamıştır. 

Aydın, ( Hususi muhabirimizden) 
- Aydın Memleket hastanesinde 
son hafta içinde ik garip doğum 

o1muştnr. Bir kadın el ve ayakları 
yedi parmaklı bir çocuk doğurml.lş, 
diger bir kadın da beyrıi teş.-kkül 
etmemiş, gözleri tepesinde bir ga
ribe dünyaya getirmiştir . Birincisi 
yaşayamamış, ikincisi de beyni ol . 
madığından ölü doğmuştur . Mem· 
Ieket hastanesinde 15 yaşında bir 
kız da bu günlerde ameliyat yapı 
lııcak erkek olacaktır . 

• 

Alsaray sınema sında 

Bu akşam 8,45 de 

Çoklanberi be:Clenen şaheser 
sunuluyor 

Cezayir Batakhaneleri 
OYNI \AN: JAN GABİN 

Nefis Arap ır.usikisi - Arap dans
ları ve hı>yecaıılı se rgüzeşt 

iLAVETEN : 

dünya hab~rleri 
90-06 

---------------------------------------------------~ 
BiR RENK BiR GÜZZE.LLIK VE BiR ZERAFET ŞAHESERi 

Tan Sinemasında 
Bu akşanı başlıyor 

Sinemanın biri Alrrıan Jigeri Fransız iki deh rı kar } ıldızı 
ÇOK SEVDIGINİZ ÇOK BEGENDiGINIZ 
MARLENE DIETRICH CHARJ..ES BOYER 

Nin ilk renkli şaheserleri. Arabistanın kızgın Çöllerinde başlıyan ve gıne 
lcrzgın çöllerinde biten ateşli lir a~k manzumesile süslii 

( Allahın Bahçeleri ) 
Harikulade fılm:n ilk gösterilmesi münasebetile bütün sinema meraklıları 
Tan Sinernaııın:ı koşacak ve iki yaratıcı Yıldızın sanal kudretlerinden 
fışkıran bir hbiliyetle temsil ettikleri bu Çör, ihtiras Şiir, A~k şaheserini 

merak ve heyecanla seyredrceklerdir 
Bütün gönülleri l>iiyüliyen , Gözler için bulunmaz bir ziyaft:t teşkil 

edecek bir film 
DiKKAT : • 

Kalabalığa meydan vermemek için kişe erkenden açılacaktır. Yerlerin 
erken temin edilmesi rica olunur.Localarmızı Telefonla ayırtınız Tel.No.266 

Pek yakında: FREDRİC MARCH, ( Kraliçe ~1eri ) Biiyük tarihi filmde 
904~ , _______ ..... , .... ..._ __________ ..,. ______ _,_.._ ...... -~ ...... ------,_.--~ 

( Çocuk- Hırsızları ) 
Sioema: Tam saat 8,30 da başlar. Kişc her vakıt açıktır. 

Localarınızı lut fen teİefonla isteyiniz 

1-
2-

19 Mart Cnma~tesi gündüz 2,30 da matinede 

Çocuk hırsızları ( Lorel - Hardi 

Cennet Perisi (Son defa olara 

gösterilecektir ) 
DiKKAT : 
26 Mart Cumartesi akşamından itibaren Ar kara Şehir Tiyatrosu 

nemamızda ( AFACAN - AŞK UYUMAZ- SAMSON ) Komedi 
Piyeslerini temsile bişlayacaktrr. Çok müstesna olan bu üç ~seri T" 

sahnesinin medarı iftıharı Raşit Rıu- Şadi ve arkadaşları temsil 
edeceklerdir . Muhakkak görjnüz hazırlanınız 

Telefon : 250 Asri 9050 

Yeni Çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

m•ktarları sevk varakalarına y~zılacağı gibi kendilerine dl'! (207) in 
nıaJde mucibince bir makbuz vnilir. İsimleri, gidecekleri yeri !r ve na~ 

sebt leri vesairt! karakolun buna mahsus defterlerine geçirirler ve gid 
cekleri yere vardıklarında alınan para vesair şe)'ler ilmühaber muka 
linı.Je mahpus veya ınevkuflarla hirlikte teslim edılir. 

Madde 235 - Vapur, tren vey~ motorlü vasıtalarla uza~ yerle 
naklr.dilec~k mahpus veya mevkutların muhafızları ) a mahalline kaci 
gitmeleri veyahut ara iskelı-, istasyon ve ıneı kezlerden dt>ğİilli 
ın · iNİ alakadar j. ndarma ~on ut:rnlaıı ;na~ında n ıuhabne ile tem 
edilir . 

Madde 2_6 - Scvke.lil e c~k m lııpu :; veya mevkuflar diıü nde İşt 

rak ":/ \ l ı ~ i >lm1 Jı'{ça erk .. k kad ıdın bjr arada sevko1un 
rıı a zlar . 

MadJe 2:37 Sevkdi'ecek mahpus veya ınevkuflarıu sayı ... ına, vaz 
lıallerine, geçi~ecrk ) olların ve ar..zinin "aziyetine göre lüzumu ka:la 
muhııfız ja:ıdarrna tahsisi ve ic;ı b eden t~dbirlnın alınması ve aldırılnıa 
kAza jandarma komutanların.\ ;ıittir. 

Madde 238 Mahpus veya ın evkuflar veya sevkleri halinde yaln 
kendi lüzumlu eşyasını birlikte yaşayabilir1er. Fakat ~u eşyanın haci 
ve aA-ırlık itibarile yürüyüşe mani olmaması lazımdı ·. 

Madde - 236 Sevk ve oaklonulacak mahpus veya mevkufların üzeri 
!erinde zuhur eden ve 234 üncü madde mucibince alınması lazım icle 

para vesaire ile m·ıhıtfızlar tarafından götürülec~k olan ve Üzerleri mühü 
lü torba veya paketf .!rde bulunan cürüm al~t, edevat Vt! eşyası, sıklet 
hacim itibarile, jandarmanın evr .ık çantalarında taşınabilecek ve scrbes 
hareketirıe ve si ah kuJlanılnıaH 1na mani ofmayacak bir flerecede bulu~ 
malıdır. 

Madde 240 - St!vk esnasında kaçmalara meydan bırakmamak ÜJ4i 

re jandarma İcab e<len vasıta ve tedbirlere rniiracıat edehilir. 

Madde 241 - Sevk ve nakled.-n mevkuf veyı mahpuslar gece3 
yol üzerindeki vilayet veya kaza merkezlerinde tevkifhane veya hapi 

hanede, bundan gayrı mahallerde varsa jandarma karakolunun emni 
yet odasında, karakola yetiıilmczse varılan köyün ( köy odası ) nda ge 
çirirler. 

( Sonu Var ) 8303 
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Kısmet 
- Üçüncü sahifeden artrn -

Otomobil lstanbul tarafında bir 
lokarıtanın öniin:le duruncaya kadar 
meraktan çıldıracaktım, Necatı 

- Haydi ı ğ'um .. Sen eve dön. 
Akşama ben taksi ile gelirim. Be 
ni almar a lüzum yok.. diyerek şo 
förü sav.lı. Lokantada bir masanın 
başına olurduk. 

Allh aşkina bu iş nasıl oldu 
Necati?... Sen bizim meşhur be· 
kar, nasıl oldun ?.. Kiminle evlen · 
din .. 

Necati: 
- Sus birader, sus ... dedi, bir iş 

oldu işte... Bu yaştan sonra evlen 
dik de... Çünkü yaş 53... Bu yaş 
tan sonraevlenmeme sebep olan 
hep bizim o külhani Necmidir ... 

Kiminle evl~ndim biliyor mu 
sun? ... Feri hanın teyzesile... Nadide 
ile ... 

Çorbalarımızı içerken Necati de 
vam etti: 

- Biliyorsun ... Neçmı'yi Feriha 
ile evlendirmeie uğraşiyordum. Bu 
iş bir an olsun diye iki gi.inde bir 
Mecmi'yi alınca doğru Ferihaya 
bir kaç güzel cümle söyler ,diye Na 
dide ile ben onları yalnız bırakı 

yordum. Onlar konuşurken Feri ha 
nın teyzesi ile ben yavaşca salondan 
çıkıyor, bitişik odaya gidiyorduk. 
bu suretle onları başbaşa bırakacagız 
derken bız yalnız k~lmış oluyorduk 
Halbuki Necmi ile Feriha yalnız kal I 
dıkları zam~n ya iskambil oynıyor· 
!armış, ya tavla... Euna mukabil 1 

öteki odada da biz tatlı tatlı konu· 
şuyorduk. Ferihanm teyzesi ak saç· 
larına rnğmen hala çok güzel kadın 

dı. Arasıra hep beraber gezmege 
eğlrncelere jtidiyorduk. Necıniyi 
evlendireceğim diye sık sık onlara 
gidip gelmem Ferih ~nın teyzesile be 
ni pek dost etmi,ti. 

Nihayet bir gün ne olursa olsun 
ağzımdaki baklayı çıkarıp Feri havı 
bizim Necmiye istcmeğe karar 
verdim. Zaten Nadide de kendisinin 
emlakini, aparlımanlarını, dükkan 
!arını hanlarını idare etmenin pek 
müşkül olduğundan bahsediyor ve; 

- Her ha 1 d e b u k a <l ı n 
ışı degil.. Ben bu malları idare 
etmesini biı türlü beceremiyorum 
diyordu. Ben hemen fırsattan istı. 

faderettim: 
- Evet ... dedim, size bir erkek 

lazım ... 
NadiJe güzel gözlerini h~lının 

çi;eğine dikti. Beıı: 1 
- Bir güo, ş~yed siz isterseniz 

ailenize bir erkek girebi!ir .. : diye 
mırıldandı '" Nadide birdenbire 
elimi tuttu : 

- Necati.. dedi, zaten eve gi · 
dip gelmenden benimle başbaşa kal
mandan bunu tahmin etı:ıiştim ... 

Nadide benim kendisile tvlrn 
mek istediğimi sanmıştı. Bende boz 
madım. Çünkü Nadide çok hoşuma 
gidiyordu. Ah l>ütün s rvct de onun 
du.. Senin anlıyacağın evlendik bi· 
rader .. 

- Ya Necmi? 
Necati sinirlendi: 
- Bırak külkaniyi, dedi, ben 

onu evlendirmeği düşünürken o beni 
evlendirdi ... 

Şimdi Necmi tekrar eski sefa 
bat hayatına döndü. Benden gene 
eskisi gibi a\UÇ dolusu parayı çeki 
yor ... 

-~ ................. -.r..ı 

ÇOCUK HASTALI :~ LARI 

M0TEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

I
Kııbul saatları 
c. 

: Her gUn ı 
15-18 

..................... 

Maksimgorkinin 
güzel bir hatırası 

Aktüalite halindeki Gorkinin 
ölüm haberi, yatışmış bulunu)or. 
Dünkü Moskova mahkemesi: tanın
mıs Rus muharririnin ölünıü lıak 

kında çıkan şayiaları şiddetle yalan 
lam ak tadır. 

Maksim Gorki, Pttrogralta ba
şına gelen bir mar.;rnrayı sık sık 

anlatmağı pek severdi. 
Bu macera Çar idaresi zama 

nında olmuş· Bir gün, sokakta ge 
zerken, serserilikle ittibam edilerek 
polis komiserinin karşısına çıkarılır. 

Gorki isim ve şöhretini söyle· 
}'İnce, komiser kendisini lepedrn 
tırnağa kadar süzer ve: 

- Hakikaten sen Maksim Gor 
ki misin? Der. Senin gibi bir ser 
seri o kadar güzel şeyler yazabi 
lir mi? 

Sonra biraz düşünür ve karar 
vem: 

Pekala, soerbest bırakılacak

sın, lakin bir şartla: 

Maksim Gorki olduğunu ispat 
etmek itin, bana aid ufak bir hikaye 
yazacaksın. 

Gorki, hücresinde, "Kuı tarıcı 

hikayecik" isimli bir hikaye yazıyor 
Hakikaten, komiserin vadettıki gibi 
hapishanenin kapıları açılır ve Gor
ki serbet kalır. 

Gorki bu vakayı anlatırken şöy. 
le diyor. 

- Fakat, yazdığım hikayeciği 

birkaç hafta sonra gazetelerde o 
kuduğum zaman öyle hayret ettim 
kil. Hcın de hikayenin altında ko
miserin imzası vardı. 

r "' 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
"00 
100 

(Türksözü ) 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK v KoZ.':"A'l""""----------:. 
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l\.apımalı pamLk 
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Santtm: 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

' beJeli deg-i~mez yalnız posla m••rafıl ; t. 

zaınmedilir . 

'2 - İldnlar iç:n ıdareye rnÜrd

caat edilmelıdir 

1 
1 ; 

Seyhan Vilayetinden: 
Dö,enıe mahallesinden Ali oğlu 

Alin:n arazi ve bina vergilerinden 
borcu o!an (165) lira (25) kuıu: ıın 
temini tahsili içın sallığa çıkarılan 

Dö~eme mahallesindeki (1870) zira 
bahçesine alıcı çıkmadığından talı· 

sili emval kanununun 13 üncü mad. 
desi mucibince satışın 30-3-938 
çarşamba gününe kadar uzatıldığı 
ilan olunur. 9051 ,. -, 
Felsefe Öğretmeni Hataylı Faik 
TUrkmen tarafından yazılan 

mufassııl 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya ciıdleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. 
miştir. Bay Fa k Türkmen vaktiyle 
Adana· lisesinde yetişmiş kıymetli 

gençlerimizdendiı. İstanbul Üniversi
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
bel erinden mezun Paı is Üniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip
lomatıdır. 640 sahife tutan eseri Ha
layı. ait yii2e yakın resmi ve Hala
yın yeni hudutlarını gösteren bir dı· 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Halaya ait zeng;n malumat yüksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uzun ve şayanı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kurufa satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilerimize ha
raretle tavsiye ederiz , 

' 
' ' 

383 
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Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

l''ozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA f ŞÇEN 
7967 132 Belediye karşısında --------------·-..:..---------------------------

19 Mart 1938 

,-----------------

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık 1 j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Tüı ksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, reııkli ve zaı 

bir kapak bölgede ar 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Re!mi eurak, ced. 
veller, defterler, çekleı 
karneler, kağıt, zari 

kartvizit ve bilumuır 
tab işleriniz, en kıs· 

bir zamanda en n~fi. 

bir şekilde en zarif h 
rufatla Türksözünde y 
pılır • 

Türı..sözü matbaa 
sı "Türksözünden. ba 

ka her boyda gazet 
mecmua, tabeder. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic !!; ethanesine giderek zarif, sal!'lam, ucuz 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
mukabilinde edineceğiniz mald1z 

sayesinde mutfağınızın ekonomisin 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en 
0

ekonomik, en uc 

Alacağınız a iZ a kömüıüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulı~cı.ksınız .. 

Maden k •• •• •• kulla~makla h( m milli bir cevherin .. isti . omuru lakinı arttırmış ve hem de mustefı 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe edin' 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
46 8879 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

Renksiz 
Kokusu• 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyel : ( 100 sm3 suya sarfoJunan N-10 
mikdaıı ) 0.2 s 

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

litrede 0.40 
Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.00.JO 
Nitril ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itibar 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu h 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını m 
lıafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında d 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dold 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimiz 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, n 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih e1iniz . 16 

• 
Umumi ncorlyet müdiıii 

Macid Gü~lii 
Adana Türksörii matlt-ı 


