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İngiliz meclisindeki dramatik hava 

Avam ~amarasın en rl yn 
muhalef t sesleril a ı a t , 
"EDENiN HARiCiYEDEN AYRILMASI Mil LETLER I 
CEMiYETiNiN HARAP OLMASI DEMEKTi '' 
İşçi partisi hükumet aleyhinde 

bir takrir verecek 

Edenden sonra işçi mebuslardan birisi 
kalkarak demiştir ki: 

- Eden in lngiliz hariciyesindcn 
•yrılması , Milletler Cemiyetinin harap 
olması deme~. ı i r . Çemberlayn hüku

meti, varış davasına ihanet etmiştir . 

Diktatörlerin biof ve tehditleri önön· 
de uzun bir zamandanberi ricattey iz. 
Artık tahammülümüz kalmadı. 

r------- Parti llderlerl beiırdı 8' 
Çemberlayn hükumeti sulh davasına ih; -

net etti. Diktatörlerin blöfü, tehditleri önünde 
ricat ediyoruz. Buna artık nihayet vermeli. 

Çemberlayn bunun üzerine kalk· 
mış ve müsalemetçi b ir izahatta bu
lunmuştur. 

Bu celsede muhafazakarlar s aj!'ır 
ve dilsiz bir halde id '. Avaır, kama
raıı korido rlarlarında söylendij!'inc 
göre, işçi partisi , hü <umct aleyhinde 
bir takrir verecekt ir. 

Lo ra : 22 (Rad70) - Lord Ha· 
lifaks şimd ilik hariciye nezareli ümu 
runu tedvire memur edilmiştir. 

Bay Edenden sonra lnıriliz hari· 
ciyesi siyasi müsteşarı bay Kranbon 

" pa istifa et.ııiştir. 

ka rşılaşmış tır , Biraz sonra ıükün av· 
det elmiş ve bay Eden şiddetli alkış . 
lar arasında kürsüye gelmiş, noktai 
nazarlarını kısaı:~ izah etmiştir. Yine 
alkışlar aı asında yerine dönen Bay 

Kamaranın müzakereleri iki gün 
kadar sürecektir. 

Paris: 22 (Radyo) - Gazeteler. 
Edenin istifasını büyük bir siyasi 
hadise olarak ele almakta ve bu ln· 
ıriliz diploma tının ınezayasından bah· 
setmektedirler. 

Berlin: 22 (Radyo) - lngiliz Ha· 
riciye nazırı Edenin istifası burada 
ve Romada memnuniy~t uyandır· 

nııştır . 

Vaşington: 22 (Radyo) - l nırili z 
buliranı Avrupada demokratları zafa 
düşürmekten haşka bir neticesi ol· 
mayacak olan cidd i bir hadise ola· 
rak karşıla nmış ve fngiliz Başvekilinin 
ltalya ve Alman ı· a ile anlaşma ıçin 
sarf etm iş olduj!'u mesai heyeti mcc· 
muasile Amerika efkarı umumiyesinde 
fena tesirler bıramıştır. 

Londra: 22 (Radyo) - /\vaın 
kamarasında bugün emsalsiz bir ccl· 
se oldu . Kamarad a drnnıatik biı ha 
va mc\'cuttu. 

Bay eden müstafi nazırlara tah~is 
edilen yerde oturmuştu . Salon hınca 

hıç do lu id i. 
Başvekil Çcmberlayn kür ~iiye ç ık . 

lığ'ı zııman her tara ftan mu ha lefet 
sesleri yükseld i. Çemberlayn bu va· 
ziyet karş ı s ınd a hiçbir şey görmüyor, 
l şilıniyoımuş gi bi tekrar ye rine döndü. 

lfo nu mliteakip mebuslard an Can 
Raymon kalk m ı ş, o da aynı ha reketl e 

Sovyetlerin 
Bükreş elçisi 
sağ değil mi 

ıneseleye 

(bir faşist 
komedisi) diyor 

Moskova (Ta • ajans ı) - Roma· 
dan bild i rildi ğ'ine göre Bnlenko işi 
bi r faşist komedisinden ibarettir. 

Butenko rolü bir beyaz muhafız 
tarafından oynanmaktadır ve neşred i 
len fotoj!'raflarda Butenkonun fotoğ· 
rafl arı dej!'ild ir . 

Butenko ile moskovada tahsil et · 
miş olan Romadaki Sovyd sefaretini .• 
katibi Butenkonun oturduğu söylenen 
otele üç kere girmege teşebbü s etmiş. 

s : de diplomat vesikasına rağ'men 
otele sokulmamıştır Katip bu vaziyet 
karşısınd a dünya matbuat mümessille. l 
rin e müracaat ederek kenıi i lcrinden 
llutcnko yu görmelerini istemiştir. Fa· 
kat faşis t makamları Butcnkonun ye· 
rine geçen adamı Romadan uzaklaş · 
tırmışlardır. 

Suriyedeki darhei 
hükumet teşebbüsü 
Tevkif edilenler yi\zü aştı 

Şem: 22 (TUrkellzU muhabirinden) - Son gUnlerde çok fld 
de\11 bir muhalefet hareketine geçen ve doktor fehbendeı par 
tlalne mensup olan parti llderlerlnden en mUhlmlerl aneızm ı 

tevkH edllmlflardlr. Bunlar, bir I 
hUkOmet derbasl hazırlamak 
suçu ile itham edllmektedlrler. 
Tevkif edllenler •unlardıı-1 

Balkan konseyi 
•• cuma gunu 

toplanıyor 

Bay Melaksas, Stoyadi
novıç ve Tataresko 
yarın lstanbuldalar 

----·-

Bay ~Met•k•as 

lst anbul : 22 (Telefonla) - Yir
mi şubatta Ankarada top'aıacak olan 

Balkan antantı kons~yinde bulunmak j 
üzere Yunan başvekili Mctaksas, Yu · 
goslav başvekili Stoyadinoviç ve Ro· 
men hariciye nazırı Tataresko 24 şu· 
bat perşembe günü şehrimizde bulu· 
nacaklar ve ayni gün hm usi 1 enle 
Ankara ya gideceklerdir. 

Miisafirle.i başvekilimiz ile bari· 
ciye vekilimiz karşılayacak ve kcn. 
dileri Ank.ra palasta ikamet edecek · 
!erdir. Ankarada dört gün kalacak 
o!Jn dost devlet nazırları 28 şubatta 
lstanbula hareket edeceklerd ir. 

Nazırla rın bir kaç gün de İstan 
bulda kalmaları muhtemeldir, 

Zeki Hatip, Eleyyaın g ızetesi 
sahibi Nassulı Balıcl Şam mebusu 
Munir Aclani Hani Cel'ad. 

Bunları ikiııci d erece<lt muh .- lif 

!erin tevkifi takıp ey evece~ i haber 

verilmekted ir. 
Suriye Fransa mulıaedesinin 

mut ayı içinde Fransz parlamento· 
su l arafınd ın td ~di k ed :lec·ğine da 
İr PMis k n ya rı resmi ma 1 ilın at g el 
nıi~ l i r . Mua lı oıle nin lasdı ki sı r asın 

dt P.ri,le bu l un ııu k ve mıı<addak 

n i i ,!ı ,ı,,111 tea li m~ras:miııde h a zır 

olııı•k üze re l.laFezi r Cenııl Miir 

J ü,nün 15 mul1 do~ru Pa•ise git 
ıııe> i lek ır• ur eyle ınİ ) tİr . Ya rı res· 

ıııi b ,•n1kl ar, lııı s•yah at ı t ı>yit ey 

l tın~k leJ ir 
lliiıı . ııu ha 1 efet li !e rin in t•vk i f ı 

üze ı n • bi r ııünınyiş ya pılmak isten· 

nıi ş, bu nümayis Lir lezahüı at şek. 
- Gerisi UçUncü sahlfed 

- -------

Cezire petrolu 
meselesi 

İmtiyazın bir şirkete ve
rilınesinc karar veı ildi 

Şam : 22 ( Hususi ) - Uzun za· 

ınaodanberi büyük d~dikodulara 
yol açan Cezire petrolleri meselesi. 

haber aldığıma göre halledilmi' bıı · 
lunuyor . Hükumetin aldığı karara 

göre, petrolların işletme imtiyazı 

bir şirkete verilecektir . 
Müzakerelerin so:ıu gizli tutul · 

makta ise d e p :trol imtiyazı bir 

Fransız ~irketiııe verilecrktir, 

• 

>-.................................................... ~ 

!Büyük şefin mil- * 1 

le e e e k ··r ·· t 
* • • * 

ÇUKO 
TANIDI 

• latenbul: 22 ( Rlyaaetı * 
t cumhur aekreterllilnden ) t 

Halk evlerlnln yıl dönUmU t 
$ ve yeni halk evlerinin açı * 
* lı•• mUneaebetlle yurdun t * dört bucegından Şefe gelen ı * tezim teııreflerından Ate- t * tUrk mllteh•••I• olmıı,ıer t 
$ ve bilmukabele millete ••v- t 
ı gl va t•J•l<l<(l.lerlnln lbll· t 
"t gına Anedolu a)antıtnı me· * 

Cephelerde sükun ! 

it 
: t 
' . '1 
1 ' 

Tokyo , Çindeki kuvvetlerini 
karar verdi 

iki 

mur buyurmuftur. t 
• ...... .............................................. . 

Bulgaristandaki 
Türkler 

Bulgar hükünıeti ile 
müzakereye ba şladık 

Bay Köse lvanoı 

l, ıa nlıul : 22 (T r ldonl;,) - Bıı ! . J 

ır a ri,.tan<lak i Türkl~r hr kk ı'l la, hii

kiim•timiz Bulgar lıü1<ü·ndi ile mii· 

z.krrd"'e lıaşla·ııışlır. rıu nıii Z>ke· 

r~ 1 e. ı , lloılg.ıri; ta•ı<laki Tti·kler in is 

t ik bali hakk ı ndadı r. 

Ilu1g ı r ba }vekili Köse lnnof 

bu i ~ l ~ıle lı i zzat mPşğul olnı.oklad ır. 

Hatayd~n-· ! 
haberler : • i 

misline iblağa 

Berlln : 22 (Radyo) - Almanya, Mıınçul<o hUkOmetlnl ras 
men tenıdılın• bir resmi tebllijle illin elmlı;tlr • 

Şenghey : 22 ( Radyo ) - iki gUndenberl hemen bUtUn cep
helerde harekat durdu. Gerek Çin ve gerekse Japon kıteları, 

mevzllerlnl tahkim ve kuvvet - -- -

ıerinl takviye ile me•guldUrler. I Ankara 
Tokyo . 22 ( Radyo ) - Çin 

cephelerindeki Japon kuvvet· j H } 
lerlnln iki mlsllne lb tlijına hU j a kevinde 
kOmet ve bUyUk erkanı h ar-

biye karar vermı,tır . İ ta l yan gravur sergisi 
~ansrlıay . ıı ad~ o 1 lan· 

kov cephesinde Çinlıler .meşhuı_ bir ı dün a çıld ı 
Japon casusunu ele geçırcrek ıdam An kara : 22 Telefonla) - Lu 

e t mişlerd ir · ı gün A nka ra halkevinde İt a lyan Gn-
vur se rgisi açılmış ve t anınmış 54 

Tüıkiye-Suriye 
hudud işleri 

Komisyona Dörtyol Kay
maka mı iştirak e tti 

Ş.1111: '22 ( Hı,.ı,i) - Ayıla 

bi r yapılan Türk - F rans•ı hiJ,Jud 

iç t imaı evvelki "'ti~ 1-hı ıllı Kıh 
J •ıı.iarnıı 1:anı1:olıı ı·fa yaµılın.~ ve 

içtima·ı T•irkiyedL'n Doılyol Kdy 

fl'a 1<ınıı ile J ıııd ımn Ku nan.lanı 
ve l'olis Ko1ı\,,·rı i~uıak eyi,, 1i~ 

!erdir . Fıaıhd ıı.ınıına bu İçtima1 

Sıncak Mesn!ihi f h-sa Reio<ı Kaf'i 

len Ktro iştırak e t ını~tir. 

İçtima öğleden soıır.ı saat ıiçle 
)'apı lrnış ve ~kşnma kad H sıirıııiiş 

tü r 

.. 

İtalyan sana tka rı nın seçilın;ş resim· 
'eri teşh i r edılmişti r ' 

Fransa silah ima-
latını tesri ediyor 

PJris . 22 ( R ı ly.1) - Başve
kil Şotanın ı ';a, ti n1t•' ! ı toplanan 
,!evlet nızır:arı mü'1:m bir içti n a 

ya;:> '11~la··d.r . 
Naz,rlar, lnrp levazırııı imalatı 

ın~selesini lam bir teJkika talıi tut· 

nı•15lar v~ bu İmalatın tesrii çarcle

ııni derpiş eylem işi. rdir . Nazırlar , 

Milli MüJ.ıfd~ Nazaretinin e<Prine 

verılmrsi mümkün olan yeni vas ı 

laları da ı'ararlaştırıııışlardır. 

rv'iersin- Ankara 
telefonu açıldı 

Hatt•n tecrübesi yapı l dı 

r ..--. ... ,. 

An akyanın m 
adderatı jan-

Mer~iıı: 22 ( ielefoııla) - Mersın 
Ankara telcfonumn lecıübele ı i 

oüıı yapıldı. Mersin valı.i Bay Rük -: 

ned<lın N'suhioğlu ilk nıükalemey i 
bayındırlık bakanı Ali Çetinka ya 

il~ yai lı._ Dört beş güne kad ar, 

Mersin-lstanbul, Mersin - Ankara 

lıattı halkın istifadesine açılacak tır , 
darmaların elinde mi ? 
Bir Türk köyünde 

dükkanlar yağma 
evler ve 
edildi ! 

Anta ky a ; 22 [ H us~si muhabi '.imız rl e.n J Denilebilir ki Ha tayın 
mukadderatı para ıl e sa ı ıı a l ın mış uç beş ıandarman ın e liııe bırakılmıştır. 
Kö yl e rd e soyg unla r olmakta ve jandarma buna müsamalıa ettiğı gıb 
işt i rak dahi e tmekted ir. 

1 

Geçe n g ün Karyebaz köyünde tevki f edilen Tü rklerden başka. dOn 
yine ayn i kl:iyd e yeni hadiseler oldu . . 

Mü seli ah Araplar bu köye g id-:ı rek bir kaç evi zorla açt ılar, keza iki 
dükkanı da soyup kaçt ılar. Biraz sonra g elen janda rmalar, s u çl uları ara· 
yacak yerde üç Türkü daha tevkif ede rek götürdül er . 

IÇERIE E 

Geniş mezhepliler 
r llıkıi_ı r 1 

Köyden Röpo rt aj 
• 

İst a nbul mekt ul::u 



• 

Sabıfe ; 2 Tllrksözll 

~KÖYDEN RÖPORTAJ~ 
~ ~ 

(Başı !'uzar suyımı;d11) 

Bir nahiye nüfusile 

_______________ \\ Recep Pek erin ziyaretleri 
Köy~müzden gelin gider amma, 

k;.rşı!aşıyorsur.uz: 1600 daha çok gelin alırız. Bizim top-
ve 850 erkek. 1 rak erkek yetiştirir .. 

Erkek çokluğunun y A • 
azan .... 

~ebebini Hadırlıdan , • 

1 

başka köylere çok gelin gitmesin· dan " hazırız " cevabı çıkmış. Ve 
de aramağa çalıştım. Doğum ekseri· bir baskınla şehir alınmış. 

ye inin erkek çocuklarda olduğunu işte " Hadırlı ., adı bu baskın 
söylediler. Ve ilave ettiler: "Köyü- hazırlığından kalmış. ı 
müzden gelin gider, amma daha çok Hadırlının yakın tarihini ise Ada-
g lin alırız. " Ve "bizim toprok erkek ııa çok iyi lıilir. işgalde ovada son 1 

yetiştirir. " diye öğiindüler. dayanan yer burasıydı. Köy Lah 
-Köy bahçeci ve çiftçidir. Daha çeleri şehiıden kaçanlara sığınak ol 

ziyade bahçecidir. Zaten tarlası o· du. Ovadaki çete faaliyetinin mer· 
lanın bahçesi de Vardır, kezi olarak tanındı. Bu yüzden köy 

Yemişlerden portakal, ayva, nar , büyüklerinden Lir çoğunu Fransız-
kaysi, incir, dut yetiştiıilir. Burada lar hapsettiler . Kahya zad ~ Yusuf 
bağcılık ta bahçeciliğe dahildir. Çün Ziya, Selahaddin, Yasin, ıı, uhtar Sü 
kü kütük üzüm değil, a ' ma yetişir. leyınaıı ve merhum Selim ·Sabit, 
Ve esasen mahsulü para etmiyen, bunlardandır. Suçları çetelere ya 
başka işlere de pek yaramıyan bü taklık etmekti. 
yük dut ağaçları asmaların çardağı Köy üç defa boınbardman edil. 
vazifesini görür, di. Ve karni/en yakıldı. 

Sebzecilik bilhassa turfandacılık Özü Türk olan kahraman Ha 
en ileri kazanç vasıtalarından biridir. dırlının sözü de bu giiıı lamamile 
Portakala gelince Adana poıta,~al- değilse, yaıın muhakkak tamamile 
çılığinda Karşıyaka malından sonra Türktür. Büyük küç•ik, kadın erkek 
Hadırlınınki aranır. lıütiin köylü ça'ış'~an muhtar 

Tarla işlerinde son büyiik selle Yufüfuıı leşvikile olduğu kadarken-
sedler yıkılınazda'I önce daha çok di istekleri le Türkçe~i şim li bildik· 
buğday ve em salı ekılirdi. Fakat seci !erinden daha iı i öğrenmek için O· 

!erin tehlıkeli vaziyeti yüzünden buğ kula gidiyorlar. 
d3ycılar da işi pamukçuluğa dökmüş· O_~ulun çalışkan öğretmeni Ah I 
tür. Pamuk hemen he nen sel mev med Unsal böylece yalnız köy çocu· 
siminden sonra ekildiği için selden ğunun öğretmeni olmaktan çıkıyor. 1 

pek korkmaz. Tam manasile köy öğretmeni olu · 
Ovanın köy cenubundaki alç•k } or. Ancak bir çok günlerde birbi-

krsmı suyun bu yıl bir buçuk mr·tre rinden ayrı üç hatta dört gurupa. 
kadar } ükselınesile bile sular altında üç dört parti deı s vermek mecbu 
kalmıştır. Köyün en yüksek damına riyetinde kalan Bay Ünsalın bir ar 

Dün geceki ziyafet 

Dün gece Yeni otel salonunda 
şe hrimizin misafiri bulunan Bay Re
cep Peker şerefine belediye tara
fından bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafette, Vali, Beledıye Rei
si Profesör Hasan Reşit Tankut, 
say lavlar, gazı teciler bulunmuşlar
dır . 

Bay Recep Peker dün Vilayeli, 
belediyeyi, Halkevini ziyaret etmiş· 
!er, ba~kanlaıla trmaslarda bulun
muşlardır. 

Parti 
• 

evı 

ve halk 
binası 

Yeni maket geldi 
Şehrimizde halk partisi v: halke j 

vini istiap edt>:ek modern bır bına 

inşa edileceğini ınütaaddit dafalar 
yaz;ıııştık. ilk planların tatbiki için 
büyük bir para sarfı lazım geldiğin
den bu plandan vaz g•çilnıiş, ikinci 
bir plan yaptınlmıştır. Son plana 
ait maket partiye gel mi; tir. inşaat 
önümüzdaki aylardd başlıyacaktır. 

Acı bir ölüm 
Manisalı Al i kısa bir 
hastalıktan ~onra 

dün öldü 
çıktığımız zaman gösterdikleri yeri kadaşa ihtiyacı vardır. Ve köy bu: D.in kara bir haber, Adanalı 
su altında ğördük. Köylüler benim nun için defalarca müraca . t etmiş· /arııı, ve Adana mücadelesini yaşa· 
yazdı'darrmdan bir şey çakacağını tir · tanların içini büyük bir acı ile dol· 
umarak "yaz ef.·ndi . asıl bunu yaz. di- Bu müracaat" bize dilimizi öğ- <..urdu. Manisalı Ali kısa bir hasta 

1 d B d " k ı ı b reteoPk b:r adam daha gönderin " yor ar ı. en e o uyan ar ası U · "' lıktan sonra genç bir yaşta gözlerini 
k d. B J b b manasına gelir. nu o usun., ıyorum . unun a era er 

1 

dünyaya kapadı. 
k d ı 1 • d b h · Sözümü ke.;i) orum. Hadırlının en i erine su iş erın en a settım. Man i salı Ali Adana mücadele· 

Eşya • 
pıyangosu 

Lisle1er bugün çıkıyor 

Şeh•imizJeki hayır kurumları ve 
gençlik tf'şekkülleri çıkarına tertip 

1 
ve keşide edilen büyük eşya piyan
gosunurı pazar günü ! icaret odası 
salonunda çekildiği malumdur. 

Piyanko komitesi nunıaraları liste 
ler halinde bir matbaaya vem iştir. 

Listeler bugün hazırlanıp halka 
dağıtılacaktır. 

Çocuk ~sirgeme kurumu 
idare heyeti seçimi 

Şehrimiz çocuk esirgeme kuru 
mu yeni idare heyeti seçimi dün ya· 
pılmıştır. Yeni idare hryetine iz ıet 
Koçak, Hüseyin Daim, Siileyman 
Sergici, Eczacı _Ziya Rona, Arif Ce· 
mal, Ziya Kutrtepeli, Tevfik Kadri, • 
Halil Naci, Lamia Koçak, Celal Ben · 
gü, Muazzez IAı pacı, 05maıı Boz· 
kurt Hakkr, Hulusi Güllü, Ömer s~ • 
çilmişlerdir. 

SIHHİYEDE 

Doğum evinde yapı
lacak inşaat 

Şehrimiz Doğum evinde ameli
yat yeri vesair kısımlarda yapılacak 
tadilat için Sıhhiye Vekaletinden 
3000 lira tahsisat gelmişlir. inşaata 
başlanmıştır. Yakın bir günde inşaat 
ikmal edilecektir. 

Üç aylıklar 
Yetim, dul ve mütekaitlere üç ay

lıkların tediyesine martın ilk hafta
sında başlanacaktır. 

H d ı ' k" .. ı·· · ı t' 1 hepinize çok çok selamı var. 
a ır ı..ıa oyun şen ıgı o an ıp sindeki kahramanlıklan,.büyük hiz r------------, 

Borsada piyasa 
vaziyeti 

Evvelki haftaya nazaran geçen 
hafta bursada 1,349,944 kilo fazla 
pamuk satışı oldukça canlı geçmiş · 

tir. Geçen haftaya nazaran . birinci 
klevland askari de 1 kuruş elli san. 
tim, azamide elli saııti ın fazlasına, 

parlak < sıaride elli santim fazlasına 

azam de fiatını muhafaza etmiş va 
ziyelt~dir. 

Piyasa temizi asgaride 2 ku· 
ruf, azan.ide 50 santim fazlasına 
ve kapu malı asgaride 29, aza· 
mide 29 kuruş 6t santim üzerinden 
satılmıştır 

Belediye halka 
fidan satıyor 
Şehrimi z belediyesi halkımızın 

fiJı.n ihtiyacıı ı göz önünde tutarak 
Belediye fidanlığında muhtelif cins· 
de fidanlar zetiştireHk perakente 
bir surelle ve ucuz fiatlarla halka 
satışa başlamıştır. 

Bay Yansen 

Ceyhanın imar planını 
yapıp gönderdi 

Ankarada bulunan Profesör Yan 
sen, Ceyhan kasaba s ının imarı için 
hazırladığı planı göndermiş, ve Cey
han Belediyesindrn bazı izahat is · 
temiştir . 

Ceyhan muhabirimizin bildirdiğine 
göre, Belediye , Profesörün istediği 
izahatı tesbit edip Ankaraya gön 
dermiştir • 

imar projesi de Vekalete, tasdik 
edilmek üzere gönderilmiştir. 

Bölgemizde 
ler var. Yusuf köylü bunlardan bi· melleri ile ne kadar sevilmiş bir Bı"r muhabı" r 

d K 'k b" d ·
1 

B'Jh H"kemlı·k imtihanına ri ir. omı ır a amuır. ı assa K k k adam idiyse tatlı dili, hoş meşrebi " 
onun şi ınendöfer taklidi meshurdur. iZ açırma ile de bütün tanıdıklarına kendisini aJacag" iZ gidenler 
Diyap Ja kom;klikte "ondan aşağı • l • ) d •• sevdirmiş bir adamdı. Seyhan bö!gesi yapılan futbol 
kalmaz. Bazen ikisi bir clup manev· IS I yen er Un Bilhas,a istiklal mücadd~sinin b hakemliği imtih_ anıııda kaz~nanlar j 

k f d ld Gazetemizin şehır istih a· ra yaparlar. Birinin vagon olması tev ı· e ı· ı" bJşlangıcmdaki güç ve ıztıraplı an dan durumları ıncelenerek Fedeıas · 
ratmda çalıştırılmak üzere bir 1 icap edince, ikisi de lokomotif ol- !ardaki büyük yararlıkları ile Adana yonca da muvafık görülenlerin isim-

1 muhabire ihtiyacımız vardır. ınak idJiasında bulunduğu için, ara- Misis nahiyesind ~ oturan Mus · mücadele tarihinde şerefli hir adı !eri t e s b i t edildi Bu resmi 
1 - Asgari Orta mektep larında kavğa çıkar. tafa og" lu Mehmed, İbrahim oğ'lu olan bu kahramanın ölümü hiç şüp hakemler bölgede yapılacak maç· 

mezunu olmak. d Köyün efsa1eleri veya uzak ta· Meh ned, His yin oğlu İsmail ve he yoktur ki, Adana için bir kayıp ları iki sene müddetle idareye fe e 
h 1 b'ld 2 - Yirmi yaşından küçük ı ı ı ı ri i namına şun arı öğrene ı im: M<hmed adında dört kişi, ~ir kaç ve Adanalılar için derin bir acı rasyonca mezun • 1 ınmış anır. 
V k ·ı Al' R B · k olmamak lazımdır· K•ndilerim, iki Sf'ne zarfııı:la a tı e ı amazan eym araı giin evvel koaışulann lan Ali oğlu dır . 

3 
_ Bu vazife için hususi 

gahı Camili köyündeymiş . O zam•n Uekirin çadırıı • a teca,üz ederek kı- Manisalı Alinin cenoz•si dün göstereçekleri iktHar ve liyakala 
bir imtihan açılacaktır. T k d h 1 d b · b"I Hadıılı yeni bir köymüş. Ve Adana zı on beş yaşl arında Haticeyi ka· büyük bir dost kalahalığı ile evin İst e kliler , Yazı işleri Mü· göre Üı ·iye a i İn f ütiın °. 

Ermeni elindeymiş. Ayni gün gez çı.'nıag· a te~ebbu"s e t .rıı'ş lerdi . den kaldırılarak yerıı" mezarlığa defn 
1
. gelerde ve mılıi ve tem~ili musaba-

• diiı lüğü niize müracaat etme ı ıneğe çıkan Ermeni beyi, Ramazan B..ınlar dün yakalanarak adliye· eddıniştir. Aziz ölüye Tanrıdrn mağ dider. kaluda da maç yaptırmak selahiye ' 
Beyin kızını tesaJüfen görmiış ve ye teslim edılmiş v~ yapılan sorgu firet dil·r a' /e j ı iıı ve bütün Ada t!ııi t: şıyan umumi hakemlik ehli 

1 sevmiş. Ali Ram ızan Beye rıetic esinde tevkif edilnıişlerdjr. na l ıl " rın acıl•rına ortak oluruz. yetnaınesi verilecekıir. j 

- Kızı ya göynünle verirsin, ya --------------------------________________ '"'."" _ __ - - - -----------, 
zorla alırım, deıniş. Kızın babası r 
düşmanlarının kalabalık olduğunu 
görerek "vermem. diyememiş. Müh
let islemiş. Ve vaziyeti kcndisire 
taraftar olan köylere ve Hadırlıya 

açmış . Köylüler " kı z ı sen verecek 
o/sın bile biz vermeyiz. demişler. 

G'irüşm 'işl ~ r a~la ııııış lar Erın ! · 
ni beğİn ! haber göndermişler : 

" Kılı ver eceğ-iz. Y ılnız düğün 
bizim aJetimize göre olacak. Falan 
gün adamlarınızla düğüne bııyu· 
run , ,, 

Ermeni beyi buyurmuı. Türk 
köylüleri onlara yedirmişler, içir
mişleı, hepsini sarhoş etmişlrr . 
" Dinimizce yasaktır ., bahanesile 
kendileri içmemişler . 

Sonra bütün sarhoşlar kılınçtan 
geçirilmiş, silahları da Türklere kal 

K arekter sahibi Lir evli 
adamın, en büyük, fa 
bt asla harcıyamıyaca. 
ğı serveti karısıdır . ke· 

za kadın İçinde kocası! 

Fakat asrın hir çok sakat m"lı 
sulleri arasında, lm, "hükmü ciiri 
olmayan,. sözdür: boş laf! 

*•* 
Benim çocukluk komşularım, 

karı koca, mrzhebi geniş F asil~den 
di~ Asrın sakat mahsullerinden! .. 

Oıılaıın bir gün, bir gece, karı 
kccJ evJe oturduklarını lıalırlayan 
onları evde 1 ulan yokdu; esasen 
evlerine ay"k atan kom.u kalma 
mıştıki .. 

Onlaıa bütün "Fatih,, liler "geniş 
mezhepliler., diyordu. 

mış. Sami bir bankanın hu,usi kati-
" Şimdi sıra Ermenileri Ar.lana bi idi. Çok defa karısı Pakize'yi 

dan çıkarmağa , geldi ., demişler . bankanın müdürü otomobili ile e-
Köylüler sözleşmiş, tertibat alınmış. vine bırakıyordu. 
13ir gece şehri çevirmişler. Sa bah Otomobil, onların .kapısı önün· 
şafak sökerken herkes biıbiıine "Jıa de durunca mahalledeki !::ütün pen 

Geniş ıı1ezhepliler 
•-m::ılll!ln1ım:;ıı:nHlkl!iye------•Yazan: Nihad TangUner 

c:relaJe ka ,Jın başları p-yda olur, 
sokağa fısıllılar ) ayılırdı ! 

- Mezhdıi geniş!ere 
bil geldi! 

Acaba kim? 

bir otomo· 

Kim olacak! müdür katibi · 
nın karnını getirdi l 

Bütiin bu dedi 
lı e r gün tekrarlan rdı. 

kodu, hemen 

Bir g ec<:' , saat yirmi dört vardı. Ev 

den yalnız başıma sokağa çıkmama 
müsade ed i ldiğ i çağın belki ikinci 
üçüncü gecesi: l i ık, mehtaplı hir son 
bahar gecesi ... 

Bay~zıttdki bir kahvede n ev,! 
geliyordum. Eve dönen kö~eyi sa 
parken biz'ın sokaktan bir otomotil: 
fırladı: 

hebı genişlerin evinden ge liyor, 

Evimize gilınrk için, onların ka . 
pısı önünden geçmek lazımdı. ı anı 

o sıraya gelince duraklad ım : 

Çünkü komşumuz Pakiz~yi, evin 
kapısını açınağa uğraşıı ken gör
müştüm . Daha ya rdım tekli 
fime meydan kalmadan beni gör· 
dü 

- Ama~. dedi, çok rica ede 
riın, kapı açılmıyor, yardım edi. 
nız .. 

ÜstüoJe bir suvare tuvaleti var 
dı , fena halde sarhoştu. 

Anahtar deliğini şaşırmış 1 ı. Ka· 
pıyı derhal açtım. Teşekkür etmedi. 
Fakat beni içeri sürüklemişti. 

Toyluk., Toyluğun lı'yecanı ile 
ben de arhoştuııı . Tabii netice malum! 

Çünkü ınuhakemem durmuştu 

*** 
Sabaha karşı müstc·hzi bir kalı 

kaha gözlerimi açlırdr: P kizenin 
kocası oda kapısını"açmış g.lüyordu. 
Göz ucu ile yannıa baktım, Pakize 
mışıl mış ı l uyuyordu. 

Gece onun kadar ben de sar • 
hoş olmuşlum ve burun için uyanıp 
kaçamamıştım. 

Artık hayatımın son dakilı-aları 
içinde olduğumu sanıyordum. Fak~t 
hayır : Pakiz~nin kocasının ınü,teh 
zi gülüşü değişmedi 1. 

Sami, karye!a"a doğru yürüdü 
ve Pakizenin saçlarından tutarak 
başını hahfçe sarstı : 

- Maşallah yalnız kalmamış 
sın ! Geceniz nasıl geçli ? 

Donmuştum. Kadın, yorganın 
altına kaçacak sandım. Fakat asla l 
Yavaş yavaş gözlerini açtı : 

- Bonjur, Sami, dedi, ve beni 
gösterdi : 

- Küçük komşumuz beni yal
nız bırakmadı ! - Mutlaka, deJiıı:, bizim Mez 

zırınısınız? ,, diye sormuş. Her ağız .:_ ________________ ._...,_._,. __ ,_.,..,....,..._,,_ _______ ..., ______ -------- --------- - · 
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Halkevini n 
konserleri 

Ş 
ehrimiz Halkevi orkest· 
rası evvelki gece hususi 
davetli1ere, dünde okulla· 

ra olmak üzere Asri sinemada iki 
konser verdi. Muzik kolunuıı açılı· 
şındanberi devamlı bir çalışma göı· 
teren gençlerimiz bu son iki konser· 

• ı. r nde garp musikisinin hakiki l.üviY1 

tini dinleyicilere hissettirecek kadar 
olgunlaştıklarını gösterdiler. 

Bilhassa teftiş dolayısile vazife· bıı 
ten şehrimizde buluna Maarif vekii · ba 
Jeti umum müfettişlerinden BaY eğl 

b bb .. -- ha Bedrinin, gençlerin u teş~ usuııe 

yakından alakadar oluşu, ve araları- lur 
na filen katılışı bu gayı:yi hakkile kc 
tebarüz ettirmiş oldu. ııı 

Bunı:lan bir müddet evvd şark Ya 
tetkiklerinde, Bay Bedri Diyarbekir en 

· ce orkestrasının başına grçnıış ve ora· 
da muzık hayalını kurmuştu. deier· 
li kültürciilerimizden olan Bay Bed· ~c 
ri, yıllardanbe~i ~rta~ şark -~e .. cen~~ kıur 
aradolusunda ıctımaı ve kulıur mu· 
e-ıseselerinde garp musikisi üzeröndı~cn 
veı imli çalışmalar göstermiştir. Bu 1~1 

kıymetli kültüriicümüzün halkeviııin R'ı b 
son konserluinde de büyük rolü ol k ışı 
muştur. Bu kudretli san. t şahsiy ti t az 
ne yazık ki gençliğin başında fazla av 
kala nıyacaktır; şehrimizin müsali· 
ridir. le lif 

Her iki konseı de de genç kül· >al 
ıürcülerimizden erkek lisesi yar di· lo!a 
rektörü Nuri Ardıç musikinin eheııı·nsa 
miyet ve manasını ve bu yoldaki '.~I 
mesaiyi tebarüz ettiren musahabeJ( r :ı.ın 

yapmıştır. Daıı 

Bay Pedri, halkevimiz muzik ko- ley 
!una bir de yeni repertuvar hazırla- er 
mış bulunuyor. Verilen iki konserde nr 
de !Vo aro-ı, Vrrdin'in, Bizen'ın, ıatıı 
Gonnonu", Kelerbalanın enternasyo. IJın. 
nal eserlerini gençlerimiz, ve bilhas · ıalk 
sa öğrct.ııenlerden Hidayı t, Şükrü• lı-ği 
ye, Müeyyed, Muhiddir, Hilmi'. \'~ , n 
Hakkı, Bekir, lsmail, Sadık, Nıyazı 0 k 
ve askeri bandodan Mehmet, Şükrü nca 
yaşatmağa muvaffak oldular. Unu 

Gençlerimiz, bu tekniği güç sa- liıı 
nat mahsullerini, ayni zamanda çok ın 
sanlimantal olarak icra etmiş ol- ~'. 
dular ki bu, sanat vadisin:!e bilgi ıdı 

b. 'f d "d' ıda ile çalışmanın ır ı a esı ır . 
Adanalılar , bu iki konserô..n ·ar 

huduJsuz mütehassis oldular . 13u ·nıtı 
.. · · d k ı n ı değer l i sanat gosterrsın t n ıy 

metli Kültürcülerimizden !3ay Becl· Y_d 
rinin büyiik Lir başarı hissesi var- n~ı: 
dır. - N. 

ı , k -----------! ç 

Motosiklet kaza
sında ölen genç 

k immiş ? 

'in 
ıpa 

bir 
likJ 

feıı 

ıla 

in b 
Bundan bir hafla kadar evvel nis 

asfalt yolda bir motmiklet altında le 
. es 

kalarak ölen çocuğun hüviyetı meç· Çın 
huldu. .. nan 

Diin ;ıldı;j-ııııız malu ı nata . gore, l!'Ö 

çocu~un hüviyetini polis tesbıt et· Itır. 
miştir- Alın: n neticed,, ç<•cuğun "" 
Mersinin Bahçe mahallesinden Ali ı tbıı 
oğlu Süleyman olduğu anlaşılmış · ba 
tir • 1:1,, 

Bu genç, bayram münasebetile !l'İi 
A lana askeri hastahanesinde Lulu leler 
nan kardeşini ziyarete gelmişti. ilk c 

tıştıı 

Şehrimize gelecek~hu 
rııen 

mahkumlar Sir. 
bleri 
torJ0 f.tanbu lda umumi lıapshanenin ıt .. 

•ar 
kaldırılması kar arlaştıı ılmıştır. Bu 1 
münasebetle mahkumlar. vilayet ~ıa · ı'. ~ 
pisnanelerine taksim edileceklerdır. hin 
aldığımız malumata gere Adanay~· -lro: 
da otuz kadar mahkum gelecckLır. 



:est· 
ısusi 
ıulla• 
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çılı. 

gÖS' 
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adar 
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Istanbul mektubu 

Beyoglurıda gece 
ve eglenceler 

İstanbul barları, sinemaları, 
tiyatroları nasıl işliyor? 

T11rık Örrer 

başındaki drarrı, piyes kısmında bu 
sene sahneye mükerrer oynanmış 

eserler konuyor. Bunun içindir ki ; 

Ceyhanda bir 
otel kapatıldı 

Oteli kumarhane 
haline getirmişler 

-· . - .. -·--· -
Ce)han : 22 ( Hususi ) - Bir 

müddettir kasabamız ot~llerinden 
Ceyhe:ı pafasda gizli kumar oyna· 
na~ığı zabıtaca haber alınmış ve ya· 
pılan tahkikat netice~inde ihbar le· 
eyyüt etmiş olduğundan makamca 
mezkur otelin kapatılmasına karar 
verilmiştir. 

Ceyanda ağaç bayramı 

Tllrkı~ııı 

lspanyo]ların 
garabeti 

Teruel bir hafta Cümhuriyetçi· 
lerde' bir hafta da asilerde. 

Bu şehrin bu gdr.'p ve çok feci 
vaziyeti, iki İspanyol gencinin talak 
d ıvasının rüiyetine mani olmamıştır. 

Dük Alfons adlı bir delıkanlı, 
Cümhuriyetci olan genç refikası a. 
leyhine Lir talak davası açmrş ve 
asiler şehre girdiği zaman bu dava• 
sını kazanmı~tır. 

Suriyedeki darbei 
hükumet 

- Birinci sahifeden ar len -

lini aldığından 100 ki~i tevkif edil 
miştir. 

Şehirde sükün lıüküm sürmek· 
tedir. 

~ahife , 3 

Başvezir Cemil Mürdüm gaute 
cilere b•yarıatta bu'unmu~ ve de· 
ıııişlirki: 

" - El:alliyetferin ahkamı şah5i· 
yesi hakkında Rüesa ile tam öir 
itilaf hasıl olmuştur, Suıiyedeki Fran 

sız memurları içir de hemen hemen 
bu a ılas n 1ya varmak üz royiz, Bu. 
radaki Fra . ısız memuıları lraktaki 

' lııgiiiz meıııurla<ı gibi o 1 acaktır. 

:-----------------------~~~~~-~~ 

Asri sinemada Bütün kozmopolitliğine rağmen 
ıife· burası bazı husu'siyetlerile kendinden 
eka· bahsettirmeye hak kazanır. Çünkü 
Bay eğlence, sefahet, lüks bütün modern 

·üne hayat icapları burada biıbiıiai bu· 
arı- lur ve yine burası Avıupa memle 
kile ketlerinin, "Pari~. in en aktualite 

modasının ilk teşhirini vitrinlerinde 
ark Yapar. Sonra da bütün bunlar, ince 
kir endamlı kadınlarında tecessüm edin 

ora· ce süksesini tamamile yapmış olur. 
er· Ses, dekor, sosyete yenilikleri, 
ed· lr.cvk ve buna benzer hnşey evvela 

.nup burada piyasaya düşer, ya}· ılır. Tıp· 

ınevzuundan çok dekorlarının sanat 1 • • '., ur~.u~.uzun her yönünde olduğu 
kirlığile tutunan • ·pergünt • e gıbı dunku gun Ceyhar.d . d: hğaç bay· 
bile ikinci gidişin.de üç lo . ı ramına bir çok vatandaş iştirak et· 
casım ve salonun üçte birini dolmuş miş ve b · ı toplı n'ıda, herkesin •ğa· 
görünce hiç hayret etmedim. Yakın ca karşı bir sevgi göstermesini v.: 
da ayni sahnede muharıirinin dünya bundan sonra her yurttaşın evinde 

Nezleye yeni bir ilaç 
Amerikalı bir doktor, merkezi 1 

Afrikada dolaşırken yeni bir n~zle ' 
ilaci k~fetmiştir. 

Bu akşam 
8,30 da süvareden itibaren 

Aşk-Heyecan- Servet ihtişam ihtirasın bir arada rol oynadığı 
mevsimin en güzel fılmi 

t
mÜ· kı bazı kötü talilerine kurban giden 
:ndt~enç kadınlar gibi. Daracık mikabı 
Bu l~r ~isinde yapılışında bile insanlar 

~
'nin R'ıbı. birlik gö"eımiyrn 1 u yerin 
ol · kışın hurn,i loir cazi~esi vardır. O 
. ti ~az mevsimine has olan akalliyet 

rzl~ havası, bu mevsimde adda silinir. 

·alı- Entellekıüel gençliğin ve muh 
telif teşekküllerin verdiği çaylarda, 

ül· >alolarda yalnız garsonları ve cazı 
di· lrılardandır. Gerisi hep biziz. Ve bu 
enı·nsana derin '>ir gurur verir. lstaıı . 

aki 1.~ı halkı için ·fuzuli masraflar yü
elet;unden fakirdirler. Ben buna pek 

~aııamadım. Bayram günlrrinde 
ko·lcyoğlu ~inema gişeleıi öaünde 

rla- er olmadı~ındau 1 ir buçu'k saat 
erd1 nraki seans için bilet alamayanları 
'ın, ıatııladık~a yanılmadığımı anlıyo 
yo. lım, Fakat şu da var ki; lstanbul 
as ·ıalkının lüks ve •ğlence için i~ten 
rÜ• ğil dişten arttırılır darbı meselin· 
ve , h hiç ayırılınadıkları muhakkak. 
azi 0 ba 1 u }'Ürümn... Genişlemesi 
kıü hcak l·ir amme menfeati şekli ka. 

lınunisi ve milyonlar sarFile müm 
sa· ?n olabilecek Lu darcade, lstanbul 
ok in eğlence mefhumunun Seıııbolu· 

of. Ur Taşra için de hu böyle değil 
lgi İdir? Bayram müııasebeıile Anka· 

ıdan gelmiş lanıdıkları Bayazılla 
..o ·arkrn, neden burada gördüm. Bu 

Bu nıtin garip bir tecı I i,i de durına
ıy in istih~le geçirmesidır. c.ı .tasa· 
d· ydan Abideye kadar olan mesa. 

ar· niıı iki yanı; üç k nndura mağaza· 
dan b"ş~a kamilen sinema, :iı at· 

ı, kahvt', padahanı-, lor , bııta, i\ki 
! .. çalgı yeıi, brrler diıkkanı olcu. 
1111 Yok k' · k · · ı, lamıı v~ya }l 'llll ıçın 
1~~lılan bir mü•k aıkaıından böy 
l'kı~ Yrr açılmış o 1masırı. Fa~ at 
1 lal caddesi ismi gi:,i namlı :nLh· 
fenı mağazalar ile licaıi şahsiyetini 
ıla muhafaza ediyor. Avrupa eli. 
.t ve rşya~ının müf id meraklıları 

el ~ burası can alan bir belde. Ve 
da hisbette de başlayıcı Beyoğlu eğ. 
ç· lcesini bilhassa kı~ın arttırınc~; 

Çtnma9ına rağmen yine mumda 
han pervaneler gibi; batk varlığı · re, 

el. kıP:öre kesesini burada açar, kav· 
uo r. Balolar, birbirini takip edi-

ır., B .. 
Ali ıtb ayramı, tam "ayram yapan 
ış · b Uat balosu, dağcılık kolunun 

,_, aşka kurumların bölolarmı göl .. ,. b 
ile ·.. ırakır derecede muhlt'şem 

Riitcld' B h lu le/ 1• u atıralı gecedt', ga· 
ilkern Yazdığı "Başbaşa. dansı 
tı tOtada gördüm. Zeybekle dans 

k ş ıtılnıı . . . ı· l' 
ıhu h" ş gaııp rıtım ı ırşey .. 
, ıç okşamayan bu oyun zan
•llleın k' s· 1 Anado!uya girsin. 

bl '~c.malar kuvvetli rtklam ve 
.Q~~ının güzelliğile müdhiş iş ya 

irı tt ar. Fakat şehir tiyatrosu re· 
~arının · u t zengın olmayışından ola 

~a · ı'. gÇ~n sen~ye göre sö:ıük geçi· 
ır. " 1 i> rete nıh~yet verilen ve şim 

Ja nız k 
a· lt omedi oynayan Fransız 
ir. tosunda hareket var. Fakat tepe 

tiyatro edebiyatile ayarladığını ve tarlamda ağaç yetiştirmesini ve hali 
bu kastasa göre iyi veya fena ola· hazırdaki ağaçlarada el sÜıü 1 memesi 
bil•ceğini iddialaştığı • bir adam hakkında tavsiyeler yapılmıştır. 
yaratmak" piyesi oynanacak. Büyük-------------
iddialar güç tutunur . Bakalım mu· 
harıir on yedi günde yazdığı " to· 
hum " unda veremediğini , iki sene 
gi ıi uzun bir ıamanda hazıı ladığını 
söylediği bu eserinde verebilecek, 
iddiasını hak edecek mi.Kim bilir?!. 
Barlar .. Yeni kazanç kanunundan 
çok şey kazanmış olJu . Şimdi bu 
yeılerde Avrupanın tanınmı~ şöh

retli Artistlerini , sanatkarlarını ve 
zengin harikulade numaralarım gör· 
mek mümkün .. Eh .. • Cumhuriyet • 
Repor tajcısının pahalı bulduğu 125 
kuruşluk konsomasyon bu zenginlik 
ve fantezi için hiç de çok değil sa· 
nırım. Hem zaten nerede olsa er· 
hk dişiye nezaket haddini aştıkça 
lıoğazlanmaz mı ki .. Gece yedi se 
kiz arası ışıklı vitrinleri ve reklam· 
)arın göz ala'! ışık oyunlarile az çok 

1 
Avrupa çeşnisi alan· bu caddenin 
kalabalığına karışırken; daha bu zi· 
ya yağnıurunun hızına varmadan 
kulağınıza çarpan yabı.ııcı bir dıl , 
bir konuşma, her şeyin zevkini ka 
çırı}'or bazan ... Sonra da yine gece 
on bir bu~ uk sularında bütün Lu 
Sa~moniııin bittiğini görür ve hafif 
serpen karın ıslattığı trnha kaldı· 

ıımlarda yalnız krndi ayak sesleri 
ı nizi duyunca kendi kendinize : 

ZABITADA. 

Fazlaca içmiş 

Hüseyin oğlu Selahaddin adın
da birisi, dün pek fazla sarhoş bir 
halde sokakta görülerek zabıta ta 
rafından yakalanmış, hakkında ka· 
nuııi icıp yapılnıışlıı. 

YENi NElRIYAT 

Çocuk 

Çocuk esirgeme kuoumu geııd 
merkezi tarafından çıkarılmakta o· 
lan çocuk mecmuasının 7 4 üncü 
sayısı çok giizel yazı ve resimlerle 
dolu Lir lıalde çıkmıştır. Çocukları 
ınıza ve çoc·ık babalarına tavsiye 
ederiı. 

Ana 
"Ana. adlı ınecmuanın ikinci sa 

yısı ~ok olgun yazılarla ve nefis bir 
kapak İçinde çıkmıştır. Bayanlara 
tavsiye ederiz. 

1 

iıt't:r-:-'Mı 
/ 22 Şubat 938 -

1 Gök yiizü kapalı. yağmurlu. JJ,. 

Bu ilaç, küçük ve az zehirli yı· 
lanların sokmasından ibaret im·ş 

Zenciler nezleye faydalı yılanları 
pek iyi buluyorlar ve biliyolarmış . 

Bize kalırsa; bu ilaçtan ziyade 
sekiz günlük bir nezle müreccahtır .. 

Mis yılba~ı .. 

Güze il ık Kraliçe le ı inrlen bahset
miyoruz. 13ahst!liğimiz kü\iik bir 
kızcağıza aid bir meseledir: 

Mis Nelson i•imli genç bir Lo·ı. 
dralı kız 1937 senesinin sonuncu 
dakikasında, yani 19.;7 senesi biter 
ken ve 1938 senesi girerken dün 
yaya bir kız çocuğu getirmiştir. 

Çoçuğıın babası malüm değildir. 
Fakat iki senenin lam o · tasın ia do 
ğaıı, 1939 sere inin ilk lngi'iz çocu 
ğu olan bu kıza şimdi ne isim vrri
lcc .:ğ i hir d;.va tqkil tlmişıir. 

Kıza "B •. yan Yılbaşı., adı veril · 
mesini isteyenler pe~ çoktur; Fakat 
henüz karar katileşıniş d·ğildiı! 

Allah var mı ? 
Sokra!, fakat Yunanlılaıın eski 

hakimi değil, Birlrşik Amrrikanın, 
Sokrat Skofildi. 

Aflahın var olduğunu kendine 
mahsus bir u,ullc isl·at etmişlir. 

Fakat bu ishatını kalıul edenlere 
bir diploma vermektedir. Bu diplo 
mallaıın harcı Lir dol;:;rdır. Son ver 
Jiği diplo ·ııanın 1,087, 187 nu<r1arayı 
havi olnıa ~ ına göre, adaıPÇ ğız iki 

milyona yakın dolaıı pir eşkına çarp 
mış 1 Şu lıalJe Allah ell:etle 'ar 
dr • 

- Ne gariptir diye söylenir· 
siııiz. Her şey ne kadar erken sustu. 
Halbuki radyodaki aki !erinden ta. 
hayviil ı iliğimiz o uzak ıklimlerde 
gı ce hayatı henüz bDşlamıştır !. 

va h."fif ıuzga • lı En çrık • ıcak 17 1 
santıgrat derect. -----·---------

r· --, Radyo progranu I 
•-•• Bu a' şanı •-• 

Sanlonller 

1 q,30 R< ına 1 ısa dalga": S r.• 
f"nık ko,,ser, 21 Layrzig: Aı o. 
.Brukneriıı eserleriı de, s ·nfc d,k ko ,. 
ser (Genel diıel..tör Vııscach'ın ıd~ 
resin le) 

Oparal11r operetler 

10,15 Uerliıı kısa dalgası: .'.)evi 
fen opera ve operetlerden. 12, 15 
Roma bsa dalgası: Lirik opera mu· 
sikisikisi. 17, 15 Rama kısa dalg;ı•ı: 
Openı parçaları ~0.30 Peşlr: Mas
cagni'ııin "C;,valleria Rustic8na. o
p:ıası. 

Oda muelklel 

14,45 Roma kısa dalgası; Oda 
musukisi tıiyosu ( Bcetlıoven op. 7, 
No 2) 

Raeltallar 
9,45 Brrlin kısa dalga~ı: Solist 

konseri (Keman). 10,15 Berfin kısa 
dalgası; Hügo Vollf'un şaıkılarından. 
18, 15 Varşova; Sopran şarkıları (Pi 
yauo r. fakatile) 22 Varşova Chop
in'ın escıleıinden piyano rasitali. 
22,30 Laypzig: Virtüoz keman mu· 
sul isi. 23 Peşte: Rus şarkıları. 23, l 5 
Milano, toriı o, Triyrstr; Tenor ta. 
rafından konser. 

Dans muelkl•I 

18,15: Mi lano, Torino, Triyeste. 
21 Var~ova (Hakiki Kuba bandosu). 

TAN Sinemasında 

BU 

Z vkiıır, gütel igiııe, Ş ı'ıloığıın, 
d Jyarıııyaca-!ınız ve u1,.un za ııan
daııbt ri beyaz pı•r Jrde gihneJi 
ğiııiz 

LİLY DAMİfA 
Tar .. fındaıı mükemmel bir tarz 

da yaratılan zarif ze güzel hr ko. 
medi fi'm 

( Karanga) 
Nı fıs eseri göıüoüz. Cidd -n 

m•nınun kalacaksınız. 

İlaveten: Güzel b:r 
MIKI MAVS 

PEK YAKINDA : 
RÜYALAR DIYARtNDA 

8967 

23: VarşovJ. 23,05: Florans, Napoli 
24,10: Beşte. 

Muhtelif 

19, \O Bari ve Roma kısa dal · 
g•sı: Arapça musikili neşriyat. 20,36 
Bari: Tüı kçe halıe ılcr ve Türk mu 

sikici 21,15 Baıi: Rumca ha1·erler 
ve Eleo musukisi, 

Alsaray sınenıa sıııd , 

Bu akşam 8,30 ela 
M .,si ıııiıı cıı lıryıcavlı fı i uıiı i 

sıınııyor 

1 
13ay Çt"lİn Den·: al:ı 

Hahiıni 
3 bü) iik programdarı n ür.-kkrp 

~aheserin Lirinci kısmı 

2 

Bakir delikanlı 
Garry Gurerin 

Bu ~alıeserini görme}'rıılert gör 
mık, görrnlue tıl..ıaılan · ak için 
fırsal olmak iiıere Lu programa 

devam ediyoıuz 
ÇARŞAMBA 

Bakir delikanlı 
Şeytan Çetesi 

Telefon : 212 89fA 

Yeni içki • 
yerı 

Kale kapusımda Cihan oteli 
harşısıuJa kadehle içki s .tıııağa baş 
ladık, gelelecrk nıü~terileri mem. 
nun edect'ğimizi vadederiz. 

Ahmet Ka?lı '· açli 
20-22 23 7960 

ŞANGHAY 
Oynayanlar : 

CHARLES BOYER LORETTA YONNG-WARNER SKi UVVO. R 

Ayrıca: En son ve en yeni d:i.nya havadisleri 

Bugün gündüz 2,30 da umuma matinada: 
1- Bütün halkımızın haklı takdirlerini kazanan 

( i L K A C 1) 
2- Hafiyeler Şahı 

Sinema so1lalarla ısıtılıııaktaJır. Localarırıızı lütfen telefonla isteyiniz 
TELEFON : 250 ASRI 

Pek yakında: BETHOFENIN EN GÜZEL SENFONiSi 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
L•i Dagover - VVilli Birgel 

-------------------------------------~-------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Karaı "ame No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Sorgu hakimini 1 a• afından emredilen 
rn.ıkl.ı 11 ükrll• f l ulıınan zabıta ma1·; m v · 

kdl 0 iı ı ... "'" 'ı ıştırmaları vep. 
n r rP•· arı bu yönden ı r~u 

lıa1<iıııiJe nıü•ııı;e' •"l le bulunur' ır 

lc·a nı•ıMı ·' "rının ın"racaat'~ •üzerine zabıta makamları ke lil ·ıinr 
~avrnd ı·e enıirf,., iııi Y'I mol 'a mükellef bulunmalan cih •11 e,ı de icr~ 
ııı enıuıl~r iı 1,.,, jj.,,.,.ı tcdirler. 

Madd~ 11 1 
- S f b J'k ·1· · · . . .. . . " e or er ı ı anı, ısyaıı ı · ı · u, ,Jevlc tı•ı , ıııı.ıı c ıııı ve 

•r 1 •m~.~-amı bazacak diğer bir ha ı ı v •• , ıJ Jı ,ı ı v~·la le "'Lcbb e 
>" ' odev ve talepler' h n · ı " · __ _ _ l eme . p ıı g ı ı n . .;.a ı cu d ııay"lı ı ıııJoı n1a ko 
mutanlan bu taleplerd · : . · · t · ı ı • · · · 

C 
.. • .• · .ı.ıng.s]ıin erc1 ı,ı:ı yn .:ı ıud~I ı~zı;ıı gc:I ce~ını 
umhurıyet Mud ~ u 11·,5· v lh • · ı ·· ·· k · d 19 • ı ~ya oll lHl <ıl,. g)ILJŞ·r • la)'n t• er. 

}t1ııt 10 ı ıua n ılf 

K ISii\1 
5 

. . Mad~e 112 Jand;.rnıa komutanları jandarn anın lalim ve teı 1 iye di· 
sıplıP, rslıha,. tkl anr v ... n ühiırat iko,ali işlrriı dı n 1r ;;,koi rnçlanndan 
dolayı askerı makam!aıla mücasebeıt bulunurlar. 

Mad~e llj - Jandarma vazife ve lı•z ı netleri •c istikda·n tarzı ka. 
nuıı ve nızanı 1arl~ muayyen olduö-undan bu h'zmetl• · ı · . 

k · d -· "' ' .rın }'ilrı masına cıhetı 
aş erıye en mudahale ve mümaneat edilenıe 7 

Bir garnızon dahilinde bulunan jandaı ma l İı i'k .. l . . 
· l' b k d · L ve munase 1ellı r· dı 

sıp ın a tının an o garnizon komutanının ernı ·, d d' ' ' . 
M dd O . . • n • ı • ıer. 

a e 114 - ıfı ıdare halinde b · 1 • 
· 'k 1 d za ıta vszıfe.erınden cihdi askeri 

) eye mir a e en k ı sımların ifa~ ndoıı d I . .1 k . . . 
da kalp 0 3 ) 1 cı.ıetı as ••l)enın rmrı allın 

' 

FASIL 
v 

Grnel öde vle 

KISIM 
1 

_1/ii ıl. i t.ideı /eı 

Madde 115 - Janrların11 ı ı mülki yazifer inin esası asağıdn ıöterils· 
mi şiir. 

( Sonu Var) 8083 
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CIN:ıl 

t'AMUK ve KOZA 

1 Kı:o Fi: ti 
----------

En az E.n ç0k 
A S. 

---·-----

Satılan mıktar 

K.•lu 

7apımaı-;- - pamuk~ 
Piyasa parlağı • 

=K. S. z-

-2tı,50-- -26,75--
-2.1.50-- - -· ·- --------- -

Piyasa temizi ., -- ---
iane ı 

iane ~ 
Ekspres 
Klevlıınt -41-- 42 

YAPA GI 
B~yaz 1 1 1 -Siyall _______ ----- ---- --------

-· 
___ ___ _ Ç 1 C_l_T __ 

-Ekspres 1 ı----------
iane ----. - - -·-------

-y·-c•rıı~· ~.~.Yl/e-m'l"'ik-,,--- ı 

lr -="- ,;:":,,,,.,,,',,;''l,;;;'o,;;.hu;;;m;.;.~;:;u;,;:k•::..• _,_.,,.:.._..:;2,:.:;35::._ ___ ı --- - - -------
:-1 U B U B A T 

l-,;B-ıığ"'"d'a-y-..K'"'ıb_n_s ____ ,__:..:_.:::_..::_: ---·--c------ - --
., Yerli --- 5,25 - ----

,. Mentane ----ı----------

Aroa ----- ------
----·----------

------ -----------tasuıya 
[-v-;;-;'------- ----

Yulaf 
Delice 

-.,-----,,..----- ----ı----- ---------
Kuş yemi 
Keten tohumu -- - ı ! 
Mercimek -- ----- -----------
Susam -- -- - - - - - 1----------
~~~~~~~~..:-.-~~~t ~~~~-•! 

UN 

Dört yıldız Salih 1 

üç " " - -ı--:.5 ~ -D""c.~r:-t -y-;ıld7ı-ı'Dc<-o'-ğ::-ru-,-lu"'"k ____ - ----

1~ ~ =-1iÇ- " " 1 --
•] ~ Simit ., 1 
:;; ;; D:'irt yıldız Cumhuriyet - ------

;:: ""I üç .. .. 1-----
Simit ,, ---;----....!---------

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 
22 I 2 I 1"38 I~ Bankasından alınmıştır. 

~ıntım Pcııt 

_H_a_z_ır _______ l_5_ 06 l -'~i<'""'"""---,k,------j-ı-\97" 
Mart vadeli , 4 79

1 

ayışmar 
Frank ( Frans11 ) ı 24- - 27 

1 __ M_a_,_y_ıs_.ı•:...' ----- 5 03 ·Sterlin (lnglliz ) 630 00 

1 
__ H_in_t_h_a_11_r _____ -4-,44 DOlar-CAmeril'a )-- - 19 .O 

Nevyork -8 S:6 Frank ( ısvıçre ) - - - -

----,ı 
•• •• 

SOZU 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

12GO 
600 
~oo 

100 

ı ı 

l - Dı~ nıtnılckt!ll~ı ı\·in Aboıı 

bt:deli değişmez ya[n11 poo[a ın•sı arı 
zammedilir. 

2 - llanl•r :çın ıdaıcye müra

Cöal edilmelidir. 

Boza nlı nahiyed ıe bağlı 
Büı Ücek köyü he) eli ih
tiyaıiyesinden : 

Köye ait bilumum ı.;iikkar,lar ve 1 

kal.v< hantler V• fırınlnr ve h .ırı 19- J 
3 - 938 cumartesi güı,ü saat (16) da! 

Asım fal r.ka. ın l.ı ıhale surelilc ica
ra verilecegirıden talip olanlaı ııı ıııü 

rac.ıı:t et.neleri . 

1- ihaleye i~tirak ed<crkln '• 
7,5 rey akçası . 

2- lcor bedeli elli liraya kaJar 
olanlar prşin•n . 

3 icar bedeli elli lirayı geçerse 
iki taksitte verilrcektir . 

4- Kahvehanenin ve hanın iki,üç 

senelik icarı pazarlıkla dahi verile· 
bilir. 8968 23-27 5 - 10-15 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tar>uskarısı ci' aıında 

Hal - eczanesidir 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Seyhan Vilayetinden : 

Muvakkot vergi 

teminat kıymeti 

Lira Lira 
97 1290 

nev'i Miktarı 

bahçe 1870 

HUD UDU: Şaıkan; tarikihıs ve 
Nazif ve Şe1 hzade ve Zabel ve Ser. 

ki; ile ze, cesi Makit ve Parsih ve 

Karabet ile zevcesi Ossanna ve Na 

zaret ile zevcesi Şeyhziide ve Ab. 

raham ile ze' cesi Araksi ve Misak. 
GarLeıı; Zehra ve Musis ile zev· 

cesi ve Ağop ile ze\'Cesi ve tarıki

has. 
Şimalen; Nazif ve Gulit ve Musis 

ile zevcesi ve Aksa ve Pıkö . 
Crnubrn ; Türkmen Naum bah

ç•si ve Ak'-a ve Pıka ve Dıkıan ve 
Ossarna ile mahdut. 

1 - Döşeme mahallesinden Ali 
oğlu Alinin arazi ve bina verı~ile· ı 

rindrn borcu olon (165) lira (25) ku ; 

ııı~ıın trınini tahili için ) ukaııda 
lıuduı, miktar ve me' kii ile vergi 

kıymeti ) a71 1 ı lı; hçesi açık aıtırma 

sıırdile sat!ığ~ çıkarılmıştır. 1 

2- Şartnamesi Hususi Muh''"be 
kaleminde göıülel ilır. 1 

3 Artırma 11 Mart-938cuma 1 

günii şaa t onda Viliiyd ! iare He 1 

yet inde yapılacaktır. I 
4 - Muvakkat I• miıı~t miklaıı (97)I 

doksan yedi liradır. 

8955 20-23 26-1 

-------------
Feshi Şirket 

8 Şul,ot- 938 tarih ve 888 nu 

maralı Mersin Noterliğince musad 
dak imz~ ey lediğimiz fesih muka· 
velesi ıı ıüc.bince Adanada teşekkül 
etmiş Aziz Na ci ve şeriki firması 

altındaki ~i rketi miz 30 Hoziran-
937 laı ıhinJeıı ıtıbaren f(shedildi 
ğini ve mezkur licarel hanenin !ütün 
leh ve aleyhteki hesabat bana dev 
redildiğini ve bundan böyle Mah 
mut Rum•ninin alakası kalmadığırı 
umuma malum olmak üzere ilan ede. 

riın 8969 AZIZ NACI 

Sömikok 
Maden 

ve Kriple 
kömürü 

rutubetten ari 
olarak top-

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

Satış 

ucuz 
satılır . 

yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 112 Belediye karşısında 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

ay ad len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vtkiildinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku Kokusu· j 

Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( lCO sm3 suya sarfolunan N·lO Hcı 
mikdaı ı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi meddeler için saıfolc nen müvellidılhumuza 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. , 
Klor ( Cı ) ,, 0.0074 
Nitrat ( l\o 2 ) ,, 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerin.· riayet edertk kaynadığı yerinden itibaren 

istasyona bdar içi kalaylı kalvanizli boıularla içi mermer döşeli bellu ha. 

vuzlara dökülmek t edıt. Oradan da bütiın Fiziki ve Kimyevi evsafını mu

hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 

Adana Sıhhat Bakar.( ğının tayiıı ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu
tıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
KayaJdrn Gazozlaıı da 1 ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

fo, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediriz . 146 

T· ri 

364 

1 Halkımızın nazarı 
dikkatine: 

Albayrak Mustafa Nezih mü~ssesesinin bü 

yük bir itina ile Adanamız için lıazırlayıp gönderdiği harman çayları 
mız gelmiştir. Bayramda ve bayramdan sonra claima halkımıza en nrfıs 
bir çay içirmek fırsatını verdiğinden dolayı müessesemiz gurur duyar · 
Hiç şüphesiz nefaset ve zerafetinin bütün iı celiklerini bu çaydan bula· 

caksınız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile ( Qh çok 
şükür bir çay içebildim ) diyeceklerdir. Ve 
bundan böyle fena çaylarla asal::tnızı lozmı)'2C· ksınız. Size sıhhatinizi ka· 
zandıracak olan bu çayı mutlaka bir defa oisun alınız. 

i
l Umumi müracaat yeri Ali Rıza 

Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 
bir fedakarlığı daha 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " ·Ayvalık ,, 
zeylunyağlarrmız gddi.ELvc'an ~cnra fına p ğlırla mide!erinizi ve sal::unlır' 

la da saçlarınızı dökmiyecek ve cilcilerinizi bozmıyacaksınız, " Ay 
v alık "sabunları ve yağları her hususta sıhhatinizin koru) ucus; 

dur. Hilesiz, ucuzdur' 8931 9-15 

r 

' 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü n atbaas:nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gii· 

zelle~tirmck istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefıs 

Kömür 

1 LAN 
* 

T A B 
• 

Kl TAP 
• 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve ı 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 11 
pılır. 

Re~mi eurak, c 
veller, defterkr, çe~ 
karneler, kağıt, ı 

kartvizit ve biluJ1l 
tab işleriniz, en ~ 
bir zaı:ıanda en n1 

bir şekilde en zarif 
rufalla Türksözünde 

pılır . 

TühsÖziı mat 

sı "Türksöziinden. 

ka her boyda gaı 

mecmua, tabeder. 

) 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rıza Kcllcşckcr ticarethanesin~ gdeıck wıif, sagl~ın, ~ı 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
mukabilinde edineceğiniz ınald~ 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomi5
1 

temin edeceksiniz. 

M it d 
yakmak için en 0ekoııomik, er 

Alacağını'/. a iZ a kömüıüde Alı Rıza Kel 

şeker ticarethanesinde bulac•ksınız .. 

k 
•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevheri o, 

Maden omuıu ıakini a.-ıtırmış ve hem de .'.11~"' 
1 olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılmamağa mahkuıfl 

--~------------·---------! Maden kömürünü mutfağınızda bir ke•e tecrübe 

1 

i Ucuz- Temiz-Kuvveti or. M zaffer lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

l-Iastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmektedir. 
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Umumi neşriyat mii_.,~ 
Macid Giitll 

Adana Türkılzö mat&>•" 


