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Hi tler-Şuşnig konuşmaları hakkında 
1 

henüz resmi tebliğ neşredilmedi 
Fransa da 
tevkifler 

İhtilal teşkilatı 
menstipları birer 
birer yakalanıyor 

Alman mahfelleri hudutlardaki 
tahşidat için bir şey söylemiyor Paris : 17 - Fransada heye 

can uyandıran bir tevkif hadisesi 

olmuş, Biyariç şehrinde dört lspan
yol tfıvkif edilmiştir, > M. 'il ..... ..ıl..4 " .1... ..- . .-~-- < Avusturya , istiklalinin 

son günlerinde 
Berlin : 17 ( Radyo )- Bazı ga. 

zetelerin Avusturya hududunda Ai· 
manya tarafından tahşidat yapıldığı 
hakkındaki haberlerine karşı siyasi 
mehafil ademi malumat beyan etmek· 
ledir . 

' • 1 Yeni bir ~ 
! : korsanlık ~ 

j 

Btııılardan liri asi General Fran 

konun Londradaki sabık gayrı res. 

mi mümessili Marki dö Bortazo, di

ğer üçü de gene asi _Frankonun a 
daınlarındandır. Bunlardan üçünün 

bağajları arasında içi mikrop dolu 

aınpullar bulunmuş, tahlil için Pas. 
tür enstitüsüne gönderilmiştir. 

Londra : 17 ( Rvdyo ) - Siyasi 
mahfeller , Şü~nig tarafından kabul 
edilen anlaşmaların Avusturya istik· 
lalinin sonu dem k olacağının ~im
diden söylenemiyeceğini bildirmek· 
tedirler. Ayni mehafilin ilave ettiğine 1 
göre, Avusturya istiklfılini alakadar 
eden her hadisede İtalyanın alakadar 
olacagı sanılıyordu ; fakat İtalya hiç 
bir harekette bulunmamakt2dır, 

Almanya - Avusturya meselesi 
Avanı Kamarasında da mevzuu bah
solmuş ve Eden, Avusturya --Almanya 
konuşmaları hakkında resmi tebliğ 
neşredilmedikçe bu vadide beyanatta 
bulunamıyacuğını bildirmiştir , 

Paris : 17 ( Radyo ) - İngiliz 
ve Fransız hükumetleri , Berlin elçi
liklerine talimat vererek Almanya -
Avusturya mesaili ile yakından ala · 
kadar olunmasını bildirmiştir . 

Bay Hıtıer 

yecek bir dava olduğunu da söyle· 
meklerlir, 

Londı-a : 17 ( Radyo ) - Avus · 
turya - Almanya vaziyeti ile gazeteler 
pek yakından alakadar olmaktadır . Berlin : 17 ( Radyo ) - Siyasi 

nıehafilde, Hitler-Şüşnig mülakatın· 

dan alınan müsbet neticelerin Alman 
hükümetinin aldığı tedbirlerin isabe
tini gösterdiği kaydedilmekte ve Hit· ı· 
lerin Avusturyanın muhtelif kısımla
rında dağınık halde bulunan Cer. 1 
menleri toplamak siyasetinin de pek 
tnusip oldu~unu ilave eylemektedir . \ 
Aynı mchafil, bu işin ihmal edilemi-

Bu hususta ırazeteler uzun mu• 
talaalar serdetmektedirler . Bilhassa 
Taynıis, hadiseleri teşrih ettikten son· l 
ra ezcümle diyor ki : 

" Hitletin, düşündükletini tatbik 
bakımından Almanyadaki hadiselerin 
zaruri olduğu ve şüphesiz Avus
turya işinin bundan sonra daha ha
raretleneceği aşikardır . 

LONDRA - ROMA 
ANLAŞIRSA ' • 

Dünya iktisadiyatının iyi bir 
şekle gireceği sanıhyor 

İngiliz kabinesindeki ihtilaf hakl{ın
da İngiliz gazeteleri ain ınutaleası 

Paris : 17 (Radyo) - Buray<1 gelen loglllz gazetelerlnl:l 
llefrlyatından anlasıhfığına göre, lnglliz kabl;ıa3 lnde başvekil. 
le hariciye nazırı arasında çıkan lht : lfiifın ba:!;llıca sebepleri 
funıardır: 

ea.,vekll, Akdeniz ispanya 
ve yakın şark etrafında lngllte
ranın vekarına uyar bir tjlekll 
de Muesollnl ile mümklln oldu
ğu kadar çabuk uyuşmak istiyor. 

lngilız başvekilinin kanaatına gö· 
re, mevcut İngiliz-ltalyan g-erginliği 
ı~iJ _olursa, bütün dünya piyaseleri 
buyuk faydalar görecektir. 

Eski Yunan Baş
vekillerinden 

Mihalakapoles 
nefi edildi 

Halbuki, İngiliz hariciye nazın 
Eden, bu hususta acele etmemek ve 
l~ıı.nni ileharekct etmek lazım geldiği· 
111 ıleri sürmektedir. 

Londra : 17 (Radyo) - Taymis ı 
1 

. E'.eyl~ ekspres 'g•zetesi başnı aka· 
lcsınde it ı ·ı . ' a ya 1 e uzlaşmak hususun-
dba . ı~abe~erse daha ziyade bekliye · 

ılırız; dıyor. 
Diyasi mahafile göre, lnıriliz baş 

Vekili ile hariciye vekili arasındaki 
bu ihtilat kabinede bir dej!'işme tev
it edecek mahiyette değildir. 
------~~~~~~~~~~~ 

Kraliçe Meri İtalyada 

Bükreş : 17 (Radyo) - Husu·;i .

1 tedavi için, Kraliçe Meri Bu gün ce· 
ııubi ltalyaya hareket etmiştir. Kra · : 

liceyc saray erkanından bazı zevat 1
1 

r,fa~;ıt etrnektedıı _ . . 

gazetesinin Atiııa muhabirinin bil· 

dirdiğine göre, •eski Yunan Başve· 
killerinden Mihalakapolos, hükumet 

tarafından Ege adalarından birine 

gönderilmiştir Kendisi, memleketin 

sükunetini ihlal etmek hususunda 

son yapılan teşebbüsle alakadar gö· 

rülmektedir . 

Bu suretle şimdiye kadar ada 
fara tecrid edilenlerin sayısı 0n iki · 
ye varmıştır. 

Bunların yedisi politikacı, beşi 
eski zahittir. Bunlar, bulundukları 
adalar dahiliııJe serbest dolaşabil· 

rn~kleclirler; 

1 Bir Yunan 
vapuru kayıp 

. Atına : 17 (Radyo) -
~ Köstenceden petrol yUk· 
J llyerek Barselona gitmek. 
. te olan Yunan bandıralı 
j yalanda vapurundan hala 
~ baber alınamamıştır. Son 
~ gelen haberler, vapurun 
t Bıırselona henUz varma 

. 

1 

ı 
dı§ını blldlrlyor. Vapurun ı 

1 korsan denizaltı gemllerl ı l tarafından torpillendljjl sa - f 
j nılıyor. 
J .--....--.............., ... __.,.... . .,. --~· .. ., .. .. 

Bu adamların Fransadaki ihtilal 
t<"şkilatı ile alakadar oldukları ve 

F ransaya silah kaçakçılığı yaptıkta. 
rı anlaşılmaktadır, 

Filhakika Fransa hududuna kom· 
şu ispanya köylerinden Verada bir 

kaç milyon franf.- değerinde Alm;ın 
mamulatından silah stokları yapıl 
mış olduğu öğrenilmiştir. 

F rankonun adamları bunlaıı mü· 

nasip fırsatlarla Fransaya geçirerek 

Fransız ihtilal müteşebbislerine ve· 

riyorlardı. Tahkikat devam etmek 
tedir. 

Pahalılıkla 
ücadele 

~~ İktisad Vekilimiz kurulacak _ ,.._ 
ı PAMUK KURULUNUN 

.. :Adana için ç~k ,afaydalı --- olacagın'i-- soyluyor ·--
Cll'. 

Hayat pahalılığını dojiuran baş.lıca metajjlar 

Ankara 17 (Telefonla) - Ziraat j dayız. Bu teşekkül bütün memlekette 
vekili Şakir Kesebir bu gün Manısa- l. gelecek sene rekollesine kadar hazır· 
dan şehrimize dön:rıüştur. lanmış olacaktır. 

Bayramdan önce Ankaradan hare Yaf zebze ihracı 
ket eden iktisat vekili B. Şakir Ke· 
sebir Kütahyada tevakkuf ettikten Yaş sebze ihracatını arttırmak için 
ve Bclıkes : rde, Edremidde tedkikle:de çalışıyoruz . Frigorifik tesisatı bulu-
bulunduktan sonra lzınıre gelmiştir. nan nakı! ''aslaları temini ile meşgulüz 
Bakan evvelki gün refakatıııdaki ze- Deniz bank. bu ğüıılerde 3-4 yüz 
vatla birlikte İzmirdeki muhtelif tica ton hacmıııda ve frigorifik tes isatlı 

vapurlar satın almak üzeredir . 
ri zirai ve endistrüyel teşekkülleri · 

• . iktisat vekili, üzüm kurumu, incir 
ziyaret etmiştir. iktisat vekili muhtelif kooperatifi teşkilat i ndan da balıset-
işler hakkında İzmirde aşağıdaki be· . 

mış, yeni ı eşkilatın daha ziyade ko-
yanatıa ,bulunmuştur: operatifler birliği cephesinden inkişaf 

Milyon lira sermaye ile kurulacak etıigini söyliyerek :"- Gerek incir 
olan pamuk kurulu. daha ziyade A· gerek üzüm satışlarını bu teşkilat sa 
dana bölgesi için faydalar temin ede· yesinde istikrara mazhar edeceğimizi 
cektir. Adanada stok bulundurulma-

uıııuyorunı,, demiştir. 
smı faydalı görüyorum . Mılli banka-
1;:.rı, bir araya getirerek 3 milyon lira Hayat pahalılıAı 
sermayeli bir teşekkül vücuda getir- B. Şakir Kesebir, hayat pahalılığı 
mek, onu nazın1 bir kuvvet halinde ile mücadele menuu etrafında da şun 
p-iyasaya ınQdahe!e- ettitnıek !,;arnrın- idi'' ~öyl em•; liı ; 

F rankocuların zaferi 
Cenup cephesinde çok şiddetli 

muharebeler oluyor 

Madrid : 17 (Radyo) - Hemen 
bütün cephelerde şiddetli topçu ateş· 
!eri devam etmektedir. Madridin ce
nubi şarkisinde ]aramada cümhuriyet
çi topçusu asilerin mevzılerini bom
bardman etmişlerdir. 

Burgos : 17 (Radyo) - Frankist-

!er Estramodur cephesinde parlak bir 
zafer : kazanmışlardır. 

Kordoba : 17 (Radyo) - Milli
yetperverlerin cenup ordusu kıtaatı 
dün hatlarını degiştirmeğe teşebbüs 
etmişlerdir. Düşman şiddetli bir mu
kavemetten sonra mühim mevzileri 
terke mecbur kalmışlardır . 

Vaşingtondan Tokyoya 
şiddetli bir nota 

Amerikan hastanesinin bombalanma 
hadisesi Amerikayı heyecanlandırdı 

Cephelerde sükun 
Şanghay: 17 (Radyo) - Alınan malOmata göre, bazı me•a· 

llln halli için Çin hilkOmetl, Franko ile müzakereye glrı,acek 
mUmesslllnl Burgoea göndermı,tır : 

Roma: 17 (Radyo) - Bir 
Japon amlralı, Çlnlllerln mu
kavemetinin gilndengUne zafa 
ujiradıAını ve binaenaleyh Çin. 
Japon harbinin pek uzun sUr
mlyeceOlnl söylemaktatlr, 

Tokyo: 17 (Radyo) - Harbiye 
ve bahriye daireleri 4-00 milyon ley· 
lik munzam bütçeyi tanzim ve mec· 
lise tevdi etmişlerdir. 

Şanghay: 17 (Radyo) - iki gün 
denbcri hemen cephelerde esaslı bir 
hareket olmamaktadır. H.-r iki taraf ta 
mevzilerini tahkim faaliyetindedir. 

Şanghay: 17 (Radyo) - Alınan 

haberlere göre, evvelki gün bombar· 
dıman edilen Amerikan hastahanesi 
hadisesinden dolayı Amerika hüku
meti 'f 0 kyoya çok şiddetli bir nota 
hazırlamakiadır. 

Amerikan hastahanesini bomba· 
!anması Amerikada büyük heyecan 
tevlid etmiştir. 

Şanghay: 17 (Radyo) - Japon 
kaynaklarından verilen haberlere gö
re, dün sabah Japonlar şimal sahille
rinden birçok mıntakaları işıral etmiş
lerdir. 

Adliye vekilimiz 
Ankaraya döndü 

Ankara : 17 (Teldonla) - Aıl 
liye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu Lıı 
gün l s taııbulJan Anka; aya dönnıiiş 
tür. Vek ı l, garda kaı şıl ~ nmıştır . 

- -· --- ---------
"- H,ıyat pa hıJ ılıgı}le mücadele 

en mühim işle rim ızden biridir. Bu mak 

sada göre faaliyetimizi hazıılayabil· 1 
mo·k için dünyaca tanınmış bazı ec· 
nebi mütahassısları davet ettik. 

Yakında bunlardan biri memle

ketimize gelecek ve teknik metod 

!arın hazırlanmasında alakadar !dai · 

relerin çalışmalarına iştirak edecek 
tir. Mücadeleyi usulleştirnıek sureti· 
le peyderpey tatbikata geçecegiz 

ızmlr fuarı 

lktisad vekili, fuar hakkında da 

komşu memleketlerin fuara İştirak· 

farının öniimiizdcki seneler daha bü. 

yük olacağını, n~tekim bizim de 

komşu memleket fuarlarına iştiraki· 

mizi arttırdığımızı söyl emiştir. 

lk lisat vekilimiz, bugün valiyi 

ziyaret ettikten sonra hükumet ko· 

nagındaki iktisat vekaleti teşkilatını 
teftiş etmiş, Kadifekaleye gitmiş, 
~ehrin imarı hakkında alakadarlar· 

dan malumat almıştır, 
B. Şakir Kesebir, bu gün saat 

on beşte otomobille Manisaya git· 

miştir. Vekil, yana Ankarada ola

caktır. 

Londrada Türk
İngiliz şirketi 

kuruluyor 

lstanbul: 17 (Telefonla) - Alınan 
nıalümata göre, İngilterenin eski lr
landa nazırı muhafazakarlar fırkası 

fahri veznedarlığından istifa elmiş ve 
buna sebep olarak ta Türkiyeye aid 
ihracatı inkişaf ettirmek maksadile 
kurulan bu şirketin idare meclisi re
isliğini kabul ettiğini ileri sü r müştür. 

Bundan, İngiltercde yeni bir Tiirk·ln
giliz şirketi kurulmakta olduğu anla· 
şılmaktadır. 

E:;ki nazırın istifasını kabul eden 
muhafazahar fırkası lideri ve lngiliz 
Başvekili Çemberlayn, kendisine yeni 
yazifesinde muvaffakiyetler dilmiştir. 

Recep Peker 
Mersinde 

Mersin : 17 (Tel efonla) - Kü· 
tahya srylavı Bay recep Peker bir 

kaç g ii denb~ ri şehrimizde bulunu· 

yo r. [Jay Recı-p P~kr r diin Mı• rsin 

sıyl .whrıııd ın Emin lııarıkul ıle Si

lıfk ey • gi tııı ; ş ve akş ım t ekrar şeh· 

ı im ize dönmüşlerdir. 

Bay Recep Pekerin buradan A· 

danaya g•çm.,leri de pek muhtemel· 

dir. 

Kudüste bir 
Arabın idamı 

Kudüs: 17 (Radyo) - Bir polis 

karakoluna taarruz eden çeteler ara 

sından yakalanan Arap bugün idam 

edilmiştir. .......... ~ı·-------
BU G 0 N IÇERID':O_ 

Geç gülen talih 

* 
Gözlerinden kan 
fışkıran kadın 

* 
Konuşmanın s . rrı 



Sabıfc , '.l Tlirk.Oztı 
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KONUŞMAK 
... ---------·----------·----------'' Konuşmaya nereden başlamalı?· en mahrem 

mevzular nasıl konuşulur ? 

Konuşmanın en güç kısmı bel 
ki de başlangıçtır. Bunun bir haki 
kat olduğunu anlamak için herban· 
gi bir toplantı yahud çay ziyafetin. 
<le biı l>iıleıini az tanıyan insanlnı 

şöyle bir uzaktan seyrelmek kafidir. 
Kimisinin elinde çay fincanı kimisi· 
nin elinde pasla tcbağı alık alık ve 
ne yapacağ;nı şaşırmış gibi etrafa 
bakınan davetiilerin hemen hepsinin 
drrtlrri konuşmağa hangi me' zu 
üzerinde başlamak meselesidir. Çün. 
kü bu gibi toplantılarda en esaslı 
mesele mudak ve muhakkak surette 
liif yarıştıı maktır. Buralarda susan, 
abdal!ıkla, alıkla, wğuklukla itham 
olunur. 

Mükaltme zemini bulamamakla 
geçrn zamanın bir kısmını insan 
yiyecek ve içeceklere h<ısıedeıek 

öldürebilirse de bu ağız oynllmak 
işi herhalde cfavelin sonuna kadar 
devam ettirelemez. Ve nihayet mu· 
hakkak surette lafa başlamak zama 
nı gelir. 

Yukaııda da dediğimiz gibi ko 
nuşnıa meselebinde başlangıç en 
mülıimdir. Biı~ok }'erleıde ve cemi 
yet!erde lu güçlüğe karşı koymak, 
üzrı e yeni takdim edildiğiniz insan· 
!arla en mahrc m mevzuhr üzerinde 
koru~mak }a~ak dtğildir . Mesela 
söyledıkleı ine göre, Çinliler hiç ta 
nımadıkları adamlaı a, hemrn söze 
hşlaı l aşlanıaz, kaç yaşında ol· 
duk'arır.ı, tvli mi bekar mı bulun
duklarını, kaıı!ariyle i}i g•çinip ge 
çinmediklerini sormakta hiçbir ayıp 
rr.üliihaza etmemektedirler. 

Bir bakıma, tanıdık tanımadık 

lıi r imana kaç yaşıı>da olduğııru 

sormak a'Jes addedilmelidir. Çünkü 
şu hayat >o'cu l uğn şöyle garip bir 
yolcu 1uk1ur ki gençlerin orta yaşlı. 

farın \e nihaytl yaşı ilerlemişlerin 
de İştirak noktaları vardır. 

Hem bahsetseniz de onun sızin 

derdlerinizle alakadar olup olmıya
cağı şüphelidir. Hatta bunlırı din
lemek istemiycceği de kuvvetle muh· 
temeldir. Şu halde " nasılsınız , iyi· 
siniz ya ? " cümlesi manasız , ce• 
vahı verilmesi güç saçma bir ko· 
nuşma başlangıcıdır demek milba· 
!ağa olmaz sanırız. 

Bundan başka mükaleme baş· 
!angıcı olarak " Hava ,, mevzuu da 
hakikaten peİ; havaidir. Birbirlerile 
konuşmak ve anlaşmak mevzuubahs 
ise, iki kişinin havanın lodos yahud 
r oyraz oluşu üzerinde anlaşmalaı ına 

imkan yoktur . Meğer ki iki hava 
nevrasteniği bir araya gelmiş ol· 
sunlar. Çünkü normal ve sıhhatleri 
düzgün insanların havaya , havanın 
lodosuna, poyrnzına pek aldırış et· 
miyecekle. i ~üphe~izdir. Esasen hava 
öyle zannedildiği karlar değişen bir 
nesne değildir. Bir mevsimden öbür 
mevsime giriş haftalaıı hariç, hava 
dün ne ise bugün de pek pek onun 
Liraz farklısıdır . 

Mamafih mükalemeyi kolaylaş 

tıran ze ninler de yok değildir. Me· 
sela iki lzmirli yahud Konyalı her 
nerede oluısa olrnn buluştular mı 

çok çabuk ahbab olacakları şüphe
sizdir. 

A} ni meslek müntesipltrinin 
dostlukları da çok kolay tees.üs 
eder. Kadınlar ise aralarında gü 
zell.kçe bü} i:k fark olmazsa çok 
çaLuk dost olurlar. 

Fakat lunlarm haricinde tanı. 

şanların konu~ma zemini bı.;lmaları 
başlı başına bir güçlük teşkil et 
mektedir. Şimdiye kadar da bu güç 
lüğü kolaylaştırmak için insanlar 
hiç bir usul keşfetmiş değillerdir . 
Her halde ht>ş bir mtikaleme ze· 
mini l ulmak meselesi her şeyden 

ziyade insanın şahsi kabiliyetine 
dayanan, o günkii keyfine ve sıh. 

hatine istinad eden bir mesele ola· 
rak kalacaktır. 

Bu mt"sele her Ş!"yden ziyade 
bir şahsiyat meselesidir. 

Motosiklet altındal 
ölen çocuk 

KÜLTORDE -----·- ı Mübadil Rumlar 

Herşeyi meçhul 
gencin talebe 

olmadığı anlaşıldı 

Evvelki güıı asfalt caddede bir 
motosiklet kazası olduğunu ve Bağ. 
dat oteli müsteciriniıı ofılu Kerim, 
asfalt caddede motcsikletle dola 
şırken 1 ir talebeye çarparak ölü 
ıııiine sebebiyet verdiğini yazmıştık. 
t'u hadise t>tı afında dün elde etti· 
ğimiz malumata göre ölen talelıe 
nin hüviyeti hala meçhul bulunmak. 
tadır. Başında lise kasketi !•ulunan 
gencin şehrimiz mekteplerinden bi· 
risine mensup olmak ihtimali göz 
önünde tutularak dün lise ve orta 
okul direktörleri hastahaneye davet 
edilerek ölü kendilerine gösteı ilmiş 
fakat alakadarlar böyle bir talebe 
nin Ş!"bıimizde mevcut okullarda 
bulunmadığını beyan etmişlerdir. 
Yine birçok talebeler, hastahanrye 
getirilerek cesed gösterilmiş ise de 
teşhis kabil olamamış! ır. Bu araş 
tırmalardan elde edilen ntlice}e 
göre talebe şehrimizde m•'Vcud o 
kullardan birisine mensup olmadığı 
gil i Tarsus okullarından birine de 
mensup değildir. 

Talebenin civar vilayetler okul
larına mensup olmak fikri de ileri 
sürülerek buralara da tel y~zılarile 

haber verilmiş olduğu gibi tahkika· 
la diğer ikinci bir yoldan )Ürünme· 
ge başlanmıştır. Motosikletin çarp· 
masile ölen çocuğun Şt hrimizd~ki 

okullardan birisine mensup olmayışı 
tesbit edılince tahkikat derinleşti· 
rilmiş ve bu çocuğun bir zamanlar 
şehrimizde tenekecilik yaptığı mey 
dana çıkarılmıştır. Şimdi hadisenin 
aydınlatılması için tahkikata bu ci 
betten devam edilmeğe başlanmıştır. 

Eşya piyangosu 

Çifte tedrisata son 
mek çareleri 

ver-

Yeniden bir çok yerlerde mek- 1 

tepleı açmak ve çifte tedrisat usu· i 
lüne nihayet vererek faali yet saba· 
sını genişletmek içiıı tetkiklerde bu 
Iunmak üzere Maarif Vekaletinde 
iki komisyon kurulmuştur. 

Komisyonlaı dan birisi , orta 
okullarla liselerde tetkikleı yapa·: 
cak, tahsil çafıında bulunan bütün •ı 
çocukların mektepsiz kalmaması için 
lazımgelen çareler aranacaktır. 

Bu arada ilk olulların sekiz se 
neye çıkarılması düşünülmektedir. 
Bu takdirde ilk okulu bulunan yer 
!erde orta okullar kendiliğinden ku 
ıu'muş olacaktır. Lise:erin oldu~u 
gibi oı ta okulların da ilk kısmı bu. 
lunacaktır. 

ikinci komisyon ise, hn mektep· 
)erde muailim ihtiyaçlarını karşıla· 
mak için ne gibi tedbirler alınması 
lazımgeleceği hakkında tetkikler ya· 
pacaktır. 

ı ·Demir yollarında 

İşçi vesikaları kimltre 
verilecek ? 

iş bulmak ve yahut iş yerlerin· 
den dönmek üzere en az beş kişi· 
lik grup halinde seyahat eden ame· 
leler, Devlet demiryollarının esas 
tarifesi tenzilatından faydalanmak 
ta oldukları malumdur. Bazi yerler 
<le tediye kabiliyeti müsait tüccar 
ve sanatkarlara da amele vesikası 
verildiği an'aşılnııştır. 

Yapılan tenzilatın yüksek olma
sı, işçilere gösterilen bu kolaylığın 
kötü şekilde tkullaııılmasına sebep 
olmakta ve netice olarak devlet de. 
miryolları bu vaziyetten zarar gör· 
mektedir, 

..... ~. 
Tabiiyelimizdaki Rumlar
dan borçlarını alamazlar 

Dahiliye V ckaleti alakadar dai· 
relere gönderdiği bir tamimde mü· 
badil Rumlar hakkında, Şl'nları bil. 
dirmektedir: 

iki ay müddetle memleketimize 
gelm:lerine izin verilen mübadil 
Rumlardan bazılarmııı, bu kısa 
zaman zaıfında, tabiiyetimizi ka
bul etmiş bulunan Rumlardan a· 
lacaklardan tahsil gibi hukuki mu· 
amelelere giriştikleri görülmektedir. 

Mübadele dolayısile karşılıklı 
olarak Türk ve Rumlaıın ve gayri 
menkul emvali tasfiye edilmiş oldu" 
ğundan mübadeleden evvel vukua 
gelmiş alacaklanm tahsil etmek is· 
tiyen kimselerin tahsilatına mani 
olunması ve derhal geldikleri yere 
gön~erilmeleri lazımdır. 

Yeni sebzeler 
Şehrimizde yeni sebzeler yavaş 

yavaş çıkmış ve satışa başlanmıştır, 

Sebze halinde mevcut sebzelerin 
fiatlarını aşağıya alıyoruz : 

Bakla 60 kuruş, Bezelya 25 ku 
ruş, kaınebalı•r 30 kuruş, kereviz 
kökü 30 kuruş, kolafıaz 15 ku· 
ruş, sarmısak 20 kuruş, patates ·ı ,5 
kur .. ştur. 

Turuncun 10 tanesi 5 kuruş, fi. 
monun tanesi 2,5 '~ 3 kuruş, tur 
pun beş tıınesi beş kuruştur. 

Kız talebeler 
Mektep içinde asker 

usulü selam verecekler 
Orta okul ve liselerde okuyan 

kız talebenin de bu yıldan itibaren 
askerlik dersi görmegc başla3ıkları 
malumdur. 

Son zamanlarda askeri ders öğ 
retmenleri kız talebenin başla değil 
askerler gibi elle selam almalaıını 
istemişlerdir. Kültür bakanlığı bıı 

vaziyeti tetkik ederek bütün okulla 
ra bir tamım göndermiştir. Bu ta· 

1 

Gf!lçln ya~larının ılerlemekte 
oldukları kanaatini, cırla yaşlılar 
bilakis daha grnçleşmrkte oldukla· 
rını, ihti> arlar i!e hala ihtiyarlama 
dıklarını ortaya almakla yaş mese. 
lesinin hayatta hemen hemen birinci 
derecede ehemmiyeti lıaiz bir me· 
sele olduğu meydana çıkmaz mı? 

Di~er taraftan birbirleı iyle tanı· 
şan insanların yaşlarını sormararı 
tıpkı hapishaneye düşenlerin biri 

Karşısındakile•İn ne kıratta bir 
acemi olduklarını anlıyarak onların 

hoşlanacakları mevzuu bulup orta 
ya atmak da mükaleme 'meselesinde 
mühim biı iştir. Mesela bir kadına : 
avdam yahut teneke imalatından ı 
bahsetmek ne kadar abes ise bir 

Pazar günü çekiliyor 

Şelırimizdeki gençlik ve ha} ır 
kurumları menfaatına tertip edilen 
büyük eşya piyaı.gosu, önümüzdeki 
20 Şubat pazar günü öğledrn son· 
ra, her yıl olduğu gibi ticaret oda. 
sı salonunda çekilecektir. 

Bu vaziyeti etrafli şekilde tet· 
kik eden Bayındırlık bakanlığı, Dev. 
let demiryollarına hilafı nakikat ve· 
sıkaların reddedilmesini emretmiş 

diğer taraftan da bu gibi iş vesika· 
sı veren mülkiye memurları ile muh· 1 
tarlaıın ancak ihtiyaç erbabına ve· 1 

sika vermeleri hususunun alakalılara 1 

bi IJirilmesini iş bakanlığından iste· 

mime göre kız talebeler okuldakı 
talim zamanlarında günlük okul kıya 1 

fellerile lıulunacaklaı ve selamı 
talim zamanlarında ordunun İç biz· 

birlerine suçlarının ne olduğunu sor· kadınında bir erkege organtine dan. 
nıa 1 arına benzer. Çünkü hapishane telanın farkım aıılatmaga ugraşması 1 

ye girenlerin hayatlarında orada ne okadar saçmadır. 
kadar kalacakları en mühim hadi Umumi bir kaide olarak diyebi· 
seyi tt>şkil etmektedir. lirizki mükalemey~ başlamak mcse· 

Bunun haı icinde kalan diğer mÜ· lesinde karşınızdakinin tabiatını 
liibıalar hı p ikinci derectdedir. nelerdrn h'oşhndığını dıkkat etmek 
Çünkü her şey hapishaneden çık· lıızıındır, 
mağa 'a~estedir. 1

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

1 Tatareskonun beyanat şte Çiıılilain biribirlerine }'BŞ 1 

!arını rnrmalarıı:ı Lu göıüş zaviye 
~irden ıruhakrme edeısrk, şu c'ün 
yada daha hç gi:n n.üddetleri kal· 
dığ mı mı ıralar,nı her halde abes 

Paris: 17 (Radyo) - Bay Ta 
tareskonun b~yanatı matbuatla çok 
iyi le arşılanmışlır. 

Piyanğo komite i kazanan numa· 
ralaıa aiti listeleri derlıal tabettirip 
halka ıl~ğıtacaktır. 

Belediye encümeni dün 
mutat topla .. tısını yaptı 

Bel·· !iye encüm~ııi dün öğleJen 
, sonra toplanın•ş V!" şehir işleri üze• 

rinde muhtelif kararlar almıştır. 

miştir. 

Cavit Oral 

Niğde Saylavı Bay Cavit Oral 
dünkü ekspresle Anlcaradan şehri· 
nıize g<"lmiştir . 

Hasan Reşit Tankut 

Maraş Mebusu ve Dıl Tetkik ve 
araştırınıı Kurumu İkinci Ba~kanı 
Bay Hasan Reşit Tankut, haber al
dığımıza göre cumartesi günü An· 
karadan şehrimize geleceklir. 

mel talimatnamesine göre asker 

1 usulü sair zam m ve yerlerde sivil 
selamı vereceklerdir. Bu ş ~klin ~tat. 
bikine bugünden itibaren başlana· 
caktır. 

17 Şubat 938 

Gökyüzü açık, giiııeşli. Ufuklar 
sisli, hava rüzgarlı. En çok sıcak 

gölgede 19 santigrad der<'ce. 

addetmeğe imkan göremeyiz. Çün r-·~-:'."""---------------------·-------------------------------, 
kii hayatta en mühim mt'sele hiç elikanıı. amcasının son Geç g u· · ı en ta ı 1· h 
şüphe yok ki daha kaç gün, kaç deminde, ölümünden 
sene ömür kaldığıdır. sonra anlıyabileceği· 

Fakat Uzak şarkın bu makul ni söylediği sıra ni 
· ha yet val'1f olmustu. üstii kendisine hip olma! Bu para tamamile alın te· bir kuru rkmek paruına şurada bu. gözlerimde emsalsiz güzelliklerle loy. 
ınsanların yanında biz, Garplilerin 
h yazılı z"rfı no erden aldığı zaınrn ıi ile kaıınılmıştır. raduçalıştık. metleniyordu. kendime kıyaınadmı. enüz geri okluğumuzu göster~n 

büyük bir heyec"nla açıp okumuştu. Ölüın dakikama kadar beni dai Nrhayel bütün ümitlerimiz malı· Öldüremedim kendimi! Fakat arka "Nasılsınız, iyi misiniz?,, 
Gibi sudan suallerimiz hakika· Bu, o kadar Lüyük bir facianın hika. nıa l,ıırkacak olan iztırabımın h·ka voldu, Tarııamrn bedbinleştik. daşım ölmüştü. 

ten garifıtir. yesi idı ki, yıllarca sonra bugün bi. yesini sana bir sır olarak veriyorum. Aıkad,ışr:nla ben artık ölmrğe Çok geçmedi, hayat, talih bana 
Böyle saçma bir suale muhata· le en k 1

' yüreklileri ağlatabi · Sen o zııman dünyada h<'niiz yok karar vermiştik. evvela ben onu ta· güldü . Zengin olmak için geldiğim 
h f d lirdı! ihtiyar amcasının, delikanlıya tun. Bir glin iki genç aıkadaş, lstan . barca ile öldürecek, sonra kendim Avustralyada hakikllen tahrrıinim-
ımız tara m an cevap verilme güç· bıraktığı mektupta şunlar yazılı idi. 

füg· ünden sa f " ı · · buldaki ·ıile ocaqarımızdan kaçlık. intihar cd.;cektim. dtn fazla zengı'n olmııştum. Fakat 1 ınazar nası sınız, ıyı " Sana büytik bir servet bırakı. 
misiniz inşallah!,, cümlesine doğru yoı um; bunu iyi idare et .. Uu ser. Çok uzaklara .. Avustralyayal Niçin Kararımızı tatbik ettik. Fak at niye yaradı ... Suçsuz da olsam, ka 
dürüst bir mukabele de imkansızdır. vet hiç bir gün lıeniın içime sinme mi ? altııı aranıağa .. Yıllarca oıada, temamile değil.. ti! olmuştum. 

imkansızdır , çünkü : Beş da di. Fakat s~n öınrünün sonuna kadar kavuıucu bir güneşin altında, zengi.ı Burası çok acı fakat sana anlat- işte o gün gösterdiğim korkak· 
kika evvel tanıdığımız bir adama bu rara ile kaygusuz yaşıyabilirsin. olmak lıırsiyle dolaştık. Elimizdeki ıııam lazım: Arkadaşımı öldürmüş· lığımın ıztırabı beni her gün pençe I 
nasıl olur da midenizin bozukluğun. Bu satıılarımdan, sakın bu par~yı küçük paramızı da son kuruşuna ka tüm, Fakat tabancanın namlusunu ledi ve sonuna kadar da bundan 1 
dan • tansiyonunuzun normalin al 1 gayri meşı~ şekilde kazandığıma za- dar harcadık. Ve sonra amele gibi göksüme çevirdiğim z~man hayat kurtulamıyacağıml. 
tında olduğundan bahsedersiniz ? ....,.....,..,...,,." ---~.,,.,. ___ .....,_,_.,.,......,.,,,,_ _ __,,,..,..,..,_....,..,.,.--:-..,.,,,,.,.,.._,.,..,,.,_,.........,=--.,...,,,=-="'-.="' •-="""'-"""="""""""""'====:==.,...,;. 
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18 Şubat 1938 

Zalimleşen 
Dünya 

n;:::ı vet ispanya kana ve ka 
~ tillere boğulmuştur. Bu 

kardeş harbı başlayalı· 

danberi heray Salamanka veValan· 
siya karşı cephenin yaptığı zulüm 
ve vahşetleri anlatan broşürler ne· 
şretmektedirler. Şimdi, ölüm, gözle· 
ri kapalı, semadan yağmaktadır .. 
Öldürülen masum kadın veya hab. 

ersiz çocuk Barseloııadan veya evil, 
den olsun, insanlığın vicdanı bu ka 
tilleı kaı şısında isyan etmektedia.B. 
Kamil Şotan bu vicdana müracaat 
etmekte haklıdır. 

Fakat heyhat 1 harbın insan vic 
daniyle göslecek hesabı yoktur. 
Harbdaima ahmak ve hain olmuştur 
insan şimdi daha uzakta ve daha "• 
kuv\etJe \UIO bk 'm~~nıra mafü el 
dugu için bugün biran da ha haiıı· 

leşmiştir. Ve şimdi resim ve sinema 
milyonlarca nüsha halinde dün. 

yaya onun delilerini yaydığı için, bu 
ahmakça zalimlik daha iyi farke
dilmekıerlir. 

Bu acı hakikatler karşısında göz" 
!erimizi kapamamalıyız. Bir şidd ~t 

devrinde yaşıyaruz, harbın hayvan· 
ca hiddeti bir boşanınca, hiç bır şey 

durduramaz. Hiç bir zaman millet 
ler için, mukaddeı atlarını, kimlere 
emanet ettiklerini bilmek meselesi 
bugünkü kadar ehemmiyet arzetme 
mfştir, 

Bugün harbta yeni olan şey, ne 
katil, ne tecavüz, ne yağma, ne de 
yangındır. En eski devirlerdeııbeıi 
ordular masum sivil halkın üzerin· 
den bir sapan gibi geçmişlerdir. Ya. 
kılmış açık şehirler sayısızdır; ve ti 
fosla açlık, askerle sivil arasında as· 
la fark gözetmemişrir. 

Harba yeni olan ve onu "insa · 
niyetıendiıo:cek " mıhiyette olmı· 
yan ş~y buğün muharebenin çephe 
den düşmanı mağlup ttınek kadar 
onun fabrikalarinı, istasyonlarını ve 
limanlarını yakarak kazanılalıileceği 
keyfiyetidir. 

Fabrika bacal .. rı, gar salonları 

liman tesisatı alevleı içinde kalsın 
askerlerin kolları derhal kötürümle· 
şir Bu fabrikalar, istasyonlar ve li· 
manlar etrafında şehirler ve evl~r 

bunların içinde de lspaııyol, Çin ve 
yaFransız milletinden insanlar mev 
cutsa kimsenin onları dü~ünnıeye vak 
ti yoktur. Harb dımak ve zalimdir. 
insan da böyledir Son senelerde o, 
silaha tapmaktadır. 

*** 
Bir ko:re daha, hakıkatı yakından 

ldkik etıııek lazımdır. Harb sonra. 
sınııı en şaşıı hcı hadisesi, 'eski nı•ı 
baripler olan hükümet reislerinin lıar 
bi "taze ve neşeli, diye ilan etme)c 
kadar varmamakla htra ber onun le· 
nıizleyici faziletine i{ıanınaları ve bu· 
nu temin etmeleridir. 

ispanyadaki valı~et bizi isyan 
ettiriyor! 'Fakat bu zulümler biır. 
onl•rdan kurtulmanın tek çaresi ne 
olduğunu gösteriyorlar: Harba gir· 
memek .. 

bu neticeyi elde etnıek için eli· 
mizde kalan tek vasıta, manzara ıın 
korkunçluğu ;yüzünden dogan harb 
korkusuJur.I 

Heı halde hükümet adamlarımız 

için )'apıhıası gerekli o1an şey, sivil 
halkın ınüdafaaM hususunda kaybe· 
dıliş olan zamanların telafisidir. 

Jean Fabry 

Yangın oluyordu 

Dün al< şanı üzeri Henkurbu ma 
hallesinde 42 numaralı Osmanı11 
evinde bir yangın başlangıcı olmuş 
fakat büyümesine meydan verilme· 
den itfaiye tarafından söndürülmüş 
tür. Yangın ocaktan yataklara ateş 

sıçramasından çıktıgı için yataklar 
ıaıımışlır. 
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Fen ve ilim dünyasını 
bırakan bir insan: hayrette 

TGrks6zfl ~aHfe : 3 
_J 

r--------------~ 

T ~~Hk .~~~? 1 
Abone şartları Gözlerinden kan 

fışkıran kadın Sovyetlerin kayboldu sanılan 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
:oo 
100 

tedavi 
Bükreş Elçisi sağ Hastaları tıpkı isa gibi 

ediyormuş! 
Roma : 17 ( R~dyo ) - Bükreşte kaybolan Sovyel Maslahatgüzarı 

Roınada bulunmaktadır . Maslahatgüzar ita( H · · N ·ı . . .. . ya arıcıye azırı e ve 
Dahılıye Mı•steşarıle görüşmüş ve bir gazetAc· ··ı·· t hl'k · d k ~ ıye o um e ı esın en or· 
karak Roıııaya kaçtığını söylemiştir. 

İstanbulda balık az 

İstanbul : 17 ( Telefonla )-Bu· 
günlerde Palanıuto ve Torik ba 
lıkları pek az çıkmaktadır . ltalyan 
ve Yunan gemileri balık beklemek· 
tedir. Fırtına hafıflerse bol miktarda 

D:~ ır.eı.ı 'ehetleı için Abone 
bcdelı değişnıe7 ~ıılnı7 posla masıafı 
ıammedilir. 

ıdaı eye müra· 
1898 Senesi. Bavycrada, tt pe 

lcri karla örtülü yüksek bir dağrıı 
eteginde, küçük bir köyün adi bir 
evinde oturan çıftçi (Neumann) ııı 
karısı bir kız çocuk doğuıuyor. 

ıııa günleri vaki oluyormuş. Gıda. 
sızlıktan, uykusuzluktan zaafa dü· 
şen, kaııı azalan bir kadının yarala. 
rından mütemadiyen kan akması 

cidden şaşılacak bir şey değil mi ? 

-------------------------- ' balık tutulacağı sanılıyor. Kara de 
nizden Kalkan balığı gelmekte ve 

2 - IJanlaı :çin 
taal edilnıelidır. 

Çocuk diger köylü çocuklarla 
beraber büyüyor. Anasına yardım 
ediyor, babasiyte tarlaya gidiyor, 
Çalışıyor. 

Dahası var : Kanlı göz yaşları 

dökerek ağlaması ! .. Bu, ilk defa 
1926 senesinde mukad..:es cuma gü 
nü vaki olmuştur. Hazır bulunanla· 
rın rivayetine göre [ Terez J in göz 
ini birdenbire kanla dolmuş, sonra 
yanaklarından aşağı akınağa baş · 

lamış .. 
Uyumadan yaşanabilir mi ? E 

Romaya göre 
Yahudi meselesi 

Roma : 17 (Radyo) - Siyasi 
ıııahafıl, Yahudi meseksinin hallinin 
pek güç olmadığını, Filistin•len baş 
ka bir yerde bir Yahudi devleti ku 
rulmak şartile bu davanın halledile 
ceği kanaalındadır. 

Bu sureti~ yirmi sene geçiyor. 
l' erez güçlü ve kuvvetli bir kız o 
luyor. En kuyyetli eıkeklerin tile 
kaldıramadıkları yükleri, yüz kiloluk 
Çuvalları omuzunda ta~ıyor, hiç bir 
ağırlık duymadan uzak yerlere götü 
rüyor. Fakat giinün birinde bu kuv 
Vctten eser kalmıyor. 

·.et, ömrünii uykusuz geçirenler pek 
çok. Umumi harpte aldıkları yara 
ların tesirile uyuyamayan, uyumadan BAYT ARDA 
yaşayanlar var ... 

Acaba [ l erez ] in uyumama. Suıı'i tohumlama işleri 
sına sebep, belkemiğinin yerinden 

1918: Umumi harp., Köyün bü · 
tün erkekleıi cephede . ., Terez bir 
CvJe hizmetçi... Bir ı:ün evJe yan 
gın çıkıvor. Mey landa ne tulumba 
n~ de tulumbacı var. Yangın söndür 
inek kadınlara düşüyor Kovayı ka· 
Pan köylü kadınlar koşup geliyor' ' 
lar. 

çıkması mıdır ? Harpta y ralanan Sun'i tohumlama kursu görmek 
askerlerden bir çoklarında bu hal için bir miiddettenberi Karacabey 
görülmüştür. Fakat, bilahare helke harasında bulunan Vılayet Merkez 
miği yerine geldiği halde hala uyu 1 "'..eter.'.n '.~i Hakkı Doğu şehrimize 
mamasına ne demeli ? donrr.uştur . 

Terez duvara bir merdiven da· Buna da fen c~ap veriyor: "Uy· 
Yıyor, kadınların, Çeşmeden dol kun neden ileri geldiği henüz tama 
durup getirJikleri koc:ıman kovala· mile malum d~ğil. Niçin, neden uyu· 

1 

1 
' 
1 

Haber aldığımıza göre pek ya 
kında Cenup Vilayetlerinde de suni 
tohumlama işlerine başlanacaktır. 

11 alıyor pencereden ateşin üstüne yoruz? .. Umumiyetle kabvl olunan 
boşaltıyor. Fakat, bir taraftan ate faraziyeye göre ad~tatııııızın çalış· 
1in sıcaklığı ile terliyor. diger ta· masından mütevellit yorgunluktan. 

i ZABITADA ,-
! İki küçük kızın yaptığı 1~ftaıı üzerine dökülen suların lesi : ( Terez J yemiyor, • çalışmıyor, 

tılc üşüyor, titriyor, nihayet yorulu yorulmuyor. Şu halde uyku ihtiya. 
Yor, merdiveni tutan parmakları yacı hissetmemesi tabiidir. 

1 hırsızlık 
gevşiyor, birden bire yere düşüyor. Yeınedeıı durulur mu? Doktor 

ı 
' 1 

1
• Bu sukut ntticesi belkemigi ye· ( Gabriyd Lovonj ) un ( Hipokrat ) 

1
10.>ien oynuyor, kulakları sağır göz· adlı eserinde dediği gıbi : • Eski 1 

'rı kör olu)'or bütün vücudu felce devirlerd nıucizeyc~hamlolunan de· ı 
~lruyor. Tedavisine çalışan doktor vaınlı perhizlere mucize demekte ı 
ar aciz kalıyorlar. istical etmemelidir. 1 

b Nihayet "hastayı kendi haline Bir şey yemeden yaşayan adam· ı 
"akmaktan başka çare yok. Belki J lar görünce hayretten kendimizi ala· I 

1
1 anıanla kendikendine iyileşir ... diyor· ınanıakta mazuruz. Berce, yemek il 
ar, çekilip gidiyodar. 1 yemeden yaşayanlar l-iıer hastadır· 
. Doktorların, hiç şiiphcsiz, tesel lar. 13unlar garip bir tiptir ki gıda 1 

lı İçin söyledikleri bu sözler doğru larıııı doğrudan doğnıya güneşin 
tıkıyor. Terez iyil.,şiyor. gözleri ziyalarınd11n alıı Jar ... 
açılıyor. kulakları işidiyor. belkemi Doktoıurı bu sözü doğru olsa 
<ri de yerinr. geliyor. gerek. Hakik~tm (Trrez), güneşli 

Bununla beraber ellerinde, alnın· gü'llrrde yatağını evin önüne çıbr. 
ta, yanaklarında kızgın demirle dağ I tıyor. 
~nınıs gili yaralar, bereler: peyda 

1 
( 1 eıez) in gösterdiği mucizeler 

Süleyman kızı on yaşlarınJa Fi . 
dan , Aziz kızı 12 ya~laıınd~ UI· 
viye, Mustafa km Rüveydenin evin 
den çorap , iskarpin vesaire aşırıp 
kaçarlarken yakalanmışlarJır . Ze· 
bıta, haklarında tahkikat yapıyor . 

Veni neşri!,!! 

Çocuk 
Ço.:uk Esirgame Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta o· 
lan (Çocuk) adlı derginin (73) sayısı 
çıkmıştır. Yurl yavıulaıının sağlık, 
sosyal külıüıd duıunılarınm inkişa 
fıııa hizmet ~drn hu kıyınetlı der· 
giyi çocuklara, çocuklu ana ve ba· 
bara tavsiye edeı iz. 

~ ~~~;· vf bu haliyle tıpkı çarmıhtan bir çok meraklıları, bulunduğu köye 1 
da~~~e'.ı say~ benziyor .. O za.nan celbetti. Köy, bir zıyaret yeri oldu. ) Çok yakında: 
d 11 ne yıyor, ne ıçıyor ve ne Almaııyadan ve dünyanın lıer yerin . 1 ,.. . 

c Uyuyor.. den bir çok ziyaretçiler gdmeğe i Asrı sınemada 
1922 Senesini Noel }'ortusun -le ı. 1 a· 

lla uaş a 1' Al f J • • • 
Pazlığa na'llzet bir g .. nçin boğa Her hafta, muayyen günlerde ma~ ı 111 ~ana yıın ın 

~ındaı • · ld • · ·d· b h k l . nıus . aııp o ugunu ışı ıyor g·· 1 . 1 k 1 1 ır arı a~ı "il h oz eıın en an ı yaş ar akmakta " 
ıj astalı~ın kendis!ne gelmesi ve ı devam eJıyoıJu. Kendis;ni görnıeğe MAGDA ŞİNA YDER iVAN 
.•likanlının iyil ... ş •ııesi için dua edi gdenl .. riıı onu kolaylıkla bulabilme· PETROVIÇ-OSKAR SiMANIN 
bor. biraz sonra boguınd~ şiddetli !eri .. io;in ista ıyonclan evine giden yo Çok b ğenilen ve en muvaffak ol. 
it tğrı başlıyor.'. lu uz .. : aıe kısa fasılalarla haçlar di dııkları mevsimin en giizel şaheseri 

nsanların yemeden, içmeden on k'.!di. Bütün ~e~~nler, bu h•çlMın ö ( İlk ) 
~~~CŞ ğün yaşadıklall ÇOk görül nunıle dız ÇOkup UUa PdiyorJnrdı. acı 
1 .uştür. Lakin, onlar. bol bol su Bazen ziyaretçiler pek çok olu· Mi.izik : Peler Kreuder 
~ 1Yoılardı. k · Fi yor, tıp ı sinema ve tıyatro kapıla· Rejisör : AUGUST GENİNA 1 
)> albukı (Terez) su da içmiyor, rında bekliytn sryircilrr gibi evin B ı 

ku da uyumıyor. Yalnız haftada kapısına diziliyorlar, saatlerce bek ( EKLEY NfZ) ı 
a~ salt gözlerini kapı or.. işte o liyorlardı. Nihayet, evı-, gtnç kızın 

ar. 
yanına giriyorlardı.. 

Bu söyledik! rimiz ( 1· ] . D k ak erez ın t!nıir bir aryola içinde uzan 
~ ·~!arı, konışulaıı, tarafından gö mış zayıf bir \Ücut; yüzü balmumu 
. l~uş veya uyduruimuş şeyler de 
1·11 M·· dd. d k 

1 
gibi ~arı, yarı açık gözlerinden kan· 

" r. utea ıt o tor ar tarafın lar akan bir mahluk... 
~n uzun müddet göz altında bıı 
d (Te"rlı:ı) gösterdiği mucizeler 

~ urularak teşl•ıt edilmiştir. 
[ yalnız bu s.!ydıklarımızdan ibaret 

ak Terez J in ellerindeki ve alnın değildır. Daha başka kerametleri de 
• 1 yaralar, bereler çarmıha geri- v;ır. 
'~ b• ır adamın yaralarına benzi Hıç k 
Qt 0 uması, Y zma31 clnııyan 

ı, .. Söylenildiğine gör~. vecde gel 
i(ı . . 

'ı .' ıstıkrarla daldığı anlarda Te. 
~ın 
. Yaraları kanıyor ve bu hal ek· 

'
1

>· ti ~ftanın .rrrirmbc_ye cu 

ve kendi lisanından başka bir dil bil. 
mi yen bu köyhi kıznı günün bi inde 

1 

as ri ve, ölü lisanlarla serbestçe ko 
nu,tuğ ı da görül müştür. 

Sonra (Is~) gibi hutal~rı iyi el· 
• 

meğe başlaıııı{. Şu farkla ki, ls3, 

ufak bir el hareketiyl~ herhangi bir 
qastalığı iz ve es<'f bırakmadan iyi 
ettiği halde köylü kı ı, bu İıa>talık· 
farı kendi vücuduna nakletmek su. 
retile iyileştiriyordu, Nih1yet kayıp 
tan da haber verm~ğ" yani falcılı· 
ğa b<şladı. Falcılaı a karşı pek ~iıi· 
detli davranan hükümet, gen~ kızı 
sorguya ç~kınek i•tedi. 

Hdyret! Köylü kız ortadan kayb· 
oldu Şimdi nerede? Bır dost evin
de mi saklı? Yoksa Man<1stırın bi· 

rinde ıııi?. Bıl ~n yok .. 1 
1 

Fransız - İngiliz 
konuşmaları 

PariJ : 17 (Radyo) - Fransa. 
nın açık şehiılerinin tayyareler ta· 
rafından bonıbardman &edilmesinin 
men olunması hakkında lngiliz -
Fransız görüşmeleri devam ediyor. 
Bu hususta, Papa nezdinde de te· 
şebbüsatta bulunulmuştur. 

1 TAN Sinemasında 
1 

BU AKŞAM 

Mevsimin iki Büyük ve 
Güzel filmi lıirden 

-1-

Büyüh Alman aı tisti 

Luiz Trenker 
Tarafından harikulade bir tarzda 
yaratılan biiyük ve emsalsiz bir 

fılın, aşk, lıryecan, ıııaceıa, 

giizellik ve nefis nıanzaralaı la 
siis!ü 

Giineş kralı 
2 

Bini rce meraklı ları.fııı.lan görülen 
ve t<:krar Göı ülmesi istenrıı: şa 

haser Türkçe Sözlü 

ŞEYH AHMErf 
BAŞ ROLDE 

Ramon Novarro 
PEK YAKINDA : 

RÜYALAR DIYARINDA 

8949 

Alsaray 
Bu ak~anı 

1 

sıoen>a 

sın da • 

Sintma aleminin en n.tanam 
şahesui 

Bakir delikanlı 
Gary Guper-Jan Artur 

Gör-lükiinüı ve gü~~iniz 
fılmlerin en ınuazza 'n ı 

2 

Şeytan Çetesi 
Ba,ıan başı heyrca·ı fılıni 

Tel don : 212 8'150 

Milli Mensucat 
Ltd Sosyetesi 
lüğünden: 

Fabrikası 

direktör-

Fabrikamız postacı vazifesini 

gören Mehmet Ôztuna)' ı:ı vaz fesi. 

ne 16-2-938 tarihinden itibaren 

nihayet verilmiş olup hl-ııika mızla 

hiç bir alakası kalmadığını ve fab· 
ı ikamız için hic bir vesaikinin nazarı 

itilıare alınnııyacağını bildiririz. 
8'.?!5 

kilosu 40 kuruştan satılmaktadır. 

~ 

srı sın a a 
---- -ııiiiiiiiiıiiiii:üıg--

Bu akşam son defa olarak görmiyenlerin de 
görebilmeleri için 

ilahi 
Aleksandr Dümafisin cilıanşü.niii ölmez eseri 

Artist : GRET A 
En çok sevilen en güzel yıldız : R03ERT 

müstesna tems:lleri 

GARBO 
TAYLORUN 

La Dam O Kamelya 
Son defa gösterilecek bu şaheseri mutlaka görünüz 
Ayrıca 

( Hafiyeler Şahı ) 
Sin.,ma tam saat 8,30 da başlar. Sin•nıa so~alarla ısıdılmaktadır 
TELEFON : ASRI 250 

8951 

:-----------------------------------~,~----
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 94 - Jandarma komutanl•rına vuku istenecek her nevi işler. 
için mahallin en büyük jandar.na komutanına veya vekilin~ müracaat olu. 
nur • 

Madde 95 - Jrncı ı n ; < " ı ı ı~ 1 : 

ve talep!er il! 11 ıvıle!er. l ! umlü d~ıresinde imza ve 
zınıdır. 

KISIM 
2 

:ı ~r ıı :vı t~b'i~ 

tarıh ko.ıulıııası. la· 

MadJe 96 - Vali, ka }iOdkaın ve nahiye ınüd•irler:nin k2nLn ve ni_ 
zanı!ar hükümlerine ınüslenid enıir ve talepleıini jandarma komutanları 
yapmakla mü!celleftirlN. 

Bu miilki aınirlerin v•rec.kleri emir ve direktiflerden doğan ıııeouli· 
yet kendilerine ve emirıerin tatbık tarzından doğan mas'u iyet de jandar. 
ma ko'llutanlaıına aid·iir. 

Şu kadar ki alman tedbirler ve yapılan hareketlerden ağ'IZla veya 
yazı ile peyderpey malU,nat ver.neğe Jan .far:na ko'lluta'lhrı mecburdur
lar . 

Madde 97 - Mühim icraata dair Lususlar janoarıııa komutaı:larına 
yazılı olarak tebliğ' olunur. FevkalaJe ve acele hallerde şifahi olarak veri. 
len emirlerin ilk fırsıtta yazılı olarak teyidi lazımdır. 

Jandarma komutanları valiler tarafından kenJıltrine resen verilen e· 
mirlerin kanun ~e nizamnamelere uygun oygun olmadığı içtihaJında bu· 
!un dukları ta1<dırJe keyfıyeti yazı ile valiler~ b:ldırirler. Veıdıkleri em. 
rin kamın ve. nizaııınaınelere uy~un o!duğu .. da israr ederlerse yazılı ola· 
ı~k en11T v:rırler ve ayni Hın ında bu husu;u Dl~iliye Vekaletine: bildı
rııler. Vekaletten emir gelinciye bıiar valini'l verdığ i emir ıııes'uıiyeti al· 
tında tatbik olunur. 

Kaza kaymakaııılariyle kaza janJarnıa koımıtaııları, nahiye ıııüJürle
rile nahiye Jandarma takını komutanları arasında lıu yolJa bir ihtilaf rn. 
hurunda en yiibek merci olau 'ali kat,i kararinı verir. Yine isıar vakı 
olduğu takdirde vi!ayetlen Dahiliye Vekaletine yazılır 'a ayni zamanda 
validrn enıir l·elinciye kadar kc.ı mahn111ıve nnlıiı en üdüıücün } azılı t.nııi 
tatbik edilir. 

(Sonu V<1r ) 8083 



Sahife . 4 ( Türksözü) 18 Şubat 1938 

Mastarcı tesviyeci 
alınacak 

1 
BELEDiY_E_i_L_A_N_L_A_R_I __ ı ,,------------., 

---- TÜRKSÖZÜ 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Kırıkkalede Topçu mühimmat Fabrikası için beş birinci sınıf mas
taıcı ttsviyeciye ihtiyaç vardır . Yol masraflaıı kendilerine ait olmak 
üzere yapılacak inıtilıanda takdir olunacak gündelikle çalışmağı kabul 
ede:ıler imtihan için nüfus ve A~keılik tahsil ve sanat vesika ve bönseı • 
vislerile doğruca fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

16-18 - 22-24-27 8938 

Kimyager alınacaktır 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetiş
miş bir kimyager alınacaktır. isteklilerden Askerliğini yapmış olanların 
Vt sika larile Umum Müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları , 

16- 18 - 20-22-24 8942 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

1- ileride Belediye zabıta memuru olmak istiyen Orta mektep me· 
zunlarına mesleki bilgiler öğretilmek üzere bir kurs açılmıştır. 

2- Kurs, 21 - 2-938 pazartesi günü başlıyacak ve iki ay devam ede 

cektir. 
3- D. rs pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günltri saat 17 den 18 e 

kadardır. 
Kursa devam etmek ittiyenleriıı 21-2- 938 pazartesi ıaat 16 yaka· 

dar Belediyeye müracaatla devam vesikası almaları ilan olunur. 

8946 18-19 

1 - Ticaret ve zahire borsası karşısında Belediyeye ait oyun yeri 
mahallinden Arıkoğlu Hanına bitişik olan tarafından 12 metre cepheli 

kısmı açık artırma ile satışa çıkarılmıştır . 
2 Beher metresinin muhammen bedeli altı liradır. 
1 - Muvakkat temimıtı yüz seksen üç liradır. 
4 - ihalesi Şubatın 28 inci Pazntesi güı ı ü saat on beşle Belediye 

ancümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Beleeiye ) azı işleıi kalemindedir. lstiytnler orada 

görebilirler. 
6 - Tliplerin ihale gür.Ü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte Belediye encümenine müıacaatlaıı ilan olunur. 
11 - 16-20 - 24 8935 

---------------------------------------------------
1 Sıhhatinizi 
1 

koruyunuz ! 
Nasıl mı 

ay ad len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

? 
• 

jMatbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto l LAN 
' malik makinalarında * 

bir cild, renkli ve zaı 
bir kapak bölgede arı 

cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi eurak, ced· 
vcller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumunı 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif bu 
rufatla Türksözünde ya

pılır • 

1 

1 
1 

yaptırabilirsiniz. 

Eserler'n'zi Türk 

sözü matbaasmda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane

sinde yaptırınız . Nefis 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 
_________ ı 

Türl..sözü matbaa· 
sı "Türksöıünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

---------------------------------------1 ________________________ _.. ______________________ _.~r 

Halkımızın nazarı 
dikkatine: 

Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin bii 

yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp göndeıdiği harman çayları 
mız gelmiştir. Bayramda ve bayramdan sonrn daima halkımıza en ntfıs 
bir çay içirmek fırsatını verdiğinden dolayı müessesemiz guıur duyar · 
Hiç şüphesiz nefaset ve zerafetinin bütün irıceliklerini bu çaydan bula· 

caksınız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile (Oh çok 

7967 108 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

Görünüş : Ben ak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarf olunan N 10 Hcı 1 ŞU .. ku•• r bir çay içe bildim ) diyeceklerdir . Ve 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu ~ertlik deı ecesi ( Fransız ) l.5 . 11 bundan böyle fena çaylarla asabınızı Lozmıyı:c• hınız Size sıhhatinizi V 
Uı.vi maddeler için rnrloh nan mü,ellidilhumuza 

1 
zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa oisun alınız. 

litrede 0.40 gr. u "' .. . AJ • R --------------------------~~---------------------· 

Renk : Renksiz 

' 
Koku Kokusu• 

süııat ( sö 4 ı .. 0.0033 gr. mumı muracaat yerı ı . ıza 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Tadı Latif 

Nitrat c No 2 > .. o.oo-ıo Kelleşeker ticarethanesidir 
Nitrit ., Yok 

Teamül : Mutedıl 
1 

( el. 33 ) 

or. Muza fer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Amonyak ,, Yok 
Fennin en son usullerine riayet ederrk kaynadığı yerinden itibaren 

1 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve biç bir suretle el değmeden hususi K imyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· !1astalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted r. i macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılnıakta ve ağızlaıı Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

Se) han C. Mii<ldeiumu
m iliğinden: 

Ecnebi bir mrnılt"kette lulun · 

duğu için rmvalinin lıaczine ve elde 
edilememesine hıoa~n de hakkındaki 

tahkik.ılın ı .. ııl ı ne k.ıraı vcril<P 
ınevwlı Ehali fırka,. ıri" Adrna 

nı ~al : ı ı c ' ırn .l.I c'~ i kadir Krnıali 
tarafından göndeı ilen istidada em 

valine koı 0ulan haczin kaldırılması 
taler, edilmekle l . ıı !dunılan evrakı 

tedkik edilertk d1vada mururu za
man olm.dığından haczin kaldı•ılma 

sın.ı dair talebi nin red lirıe 11 1-938 
tarihinde Adana birinci asliye ceza 

hakimliğince ~arar verilmiştir. Suç

lunun ecnebi bir memlekette bulun 

duğurıdan teLliğ makanı ına kaim ol. 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

8947 

----------~--

ı gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelrn Gazozları da Kayııdelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

J fis, teınızdir. Daima Kayadelen Gıızozlarını tucih ediniz . 142 

1 -

Ali Nasibi eczanesidir 

Seyhan defterdalığında n: 1 

Ay•s m"karna fabrikası sahibi 
Fnzlı Ayasın muhtelif sınrler kazanç 
ve muamtlc vergisinden borçlu ol
duğu 2193 lirayı Miadın:la vermrdi 
gind rn dolayı haczedilen makarna 1 

imalına mahs~s ~'at ve edavetın nı 
sıf hissc·si satışa çıkarılmış ve mü
za y~de günü olan 4 2 938 taı ihine 
nıuracaat eden alıcı tarafıııdan sürü 
len pey haddi layik görülmediğin
.ılen müzayedesi 5-2·938 tarihinden 
itiharen 15 gün müddetle temdit 
edilerek 19 2-938 cumartesi günü 
saat 9 da ihalesi icra kılınacağından 
talip olanları:ı yü2de 7,5 pey Ak· 
çesile hiıfikte birinci tahsil şübesi 
şefligiıoc ıııüracaatları ilan olunur. 

11 - 16-18 8933 

.,,.A 
!/.. 

Aşçı ve 
aranıyor 

hizmetçi_---·--- t 
Evde çalışmak üz~re birkadın 

aşçı ve bir hizmetçi. aranıyor. Mat
baamıza nıürac.:ıal edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Ti 
• 

TtlRKiYE i~llAN~l 
3,6 2 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 
bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeytunyağlarımız gt ldı.Eı r c' ın ~c ı ı a fn • ı: ğ ı, ı ':ı n iıiı 'tı iııiıi H sabunla' 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cildlerinizi bozmıyacaksınız, " Ay~ 

valık "sabunları ve yağları her hususta 

dur. Hilesiz, ucuzdur· 8931 

sıhhatinizin koı u ı ucu;u 

5-15 

----------------~~---------------------------_, 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclleşeker ticarclhanesinc g ' dcıcl .. z: ıif. sa~lt.m, uro1 

son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

ınukabilinde edin ~ceğiniz maldıı. 
sayesinde mutfağı·uzın ekonomisin' 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak iç'n en 
0

ekonomik, en u< 

Alacagınıı a ız a köıııüriide Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacrksınız .. 

M d k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin isl 1~ a en omuru lakini arttırmış ve hem de müste 

1 olacaksmu. o:~n ~~m~:ü .~·tık aranılmamağa mahkümdü'.· 

J Maden ko~urunu mutfağınızda bir kere ıecıübe edil" 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 

• 

21 8879 

Umuınil neşriyat müdürii 

Macid Güçlii 
Adana Törkşözli matbaa11 


