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5 Kuruş 

BALKAN ANTANTI KONSEYi 
AL TiNCi TOPLANTISI 

Metaksas, Stoyadiıioviç ve Rumen 
delegesi Comnen Ankaradabulunuyor 

Misafirlerimiz dün merasimle ·karşılandı 
----Ekselans Metaksasın Türksözü mümessiline beyanatı 

Hepimizde sıkı bağlı olan, dost ve müttefik Türkiyede 
içtimaımızdan memnunuz. Balkan antantını doğuranlar 
hakka müstenit sulh idealine karşı besledikleri 

ayni sadakatla toplanmaktadırlar 
·~----...------------------------_.. __________________________ ..... 

Istarıbul: 25 (Telefonla)- Balkan 
antantı beşinci konseyiiçtimaıne iştirak 

Cdecek olan, Yunrn baş vekili Bay Me 
laksas, Yoguslavya baş vekili Bay 
Stoy< diı oyiı; , c r c nı< nya hariciye ve·! 
kili namına kor.SC) de l>ulunecc.k olan l 
Bay Comnen dün sa.ıl 10 da ht1dul 1 
l~nmiza girJ Jer. Ve ı:ece saat 20 de 
l&lanbul.ı geldiler , 1 

Kıymcılı ırılisa{ ıl· ıimiı. , hüküıııcl ! 
erkanı, i..ıy la ı,; lar t.ı rafını.lan lw nıı el le 
karşılannııştır, Miis .fıı leri~·ı Siı kt-Cİ• I 
den K;ıl:ım19 v.ıpuı u ıa bınerek Hay· 
d ur paşaya gc\·ıp s wl 21 de hu!ıusi 

1 
bir trenle .\n<aray..ı h ırekct etm ;!ı1er.' 
dir. 1 

Balkan kon:,eyi reisi sıfalile Bana 1 

ve arkadaşlarıma beyanatta ·bulunan 
Bay Metaksas denıiştiı ki: 

«Hepimizde sıkı bağlı olan dü· 
rüst ve müttefik Türkiyede içtimaı· 
ınızdan memnunuz, Balkan antantım 

doğuran hakka müstenit suih idea· 
line karşı besledikleri ayni sadakatle 
'toplanmaktadır .» Romen ve Yugos. 
lav delegeleri de bu z•nlara işti· 
rak etmişJ.erdir 

Bay ve :aayan Metaksas 

Ankara: 25 (Telefonla) - Balkan --
antantı beşinci konseyine iştirak ede 
cek olun Yunan baş vekili t'.kselans 

Çekoslovakya, ilinı harp 
siz harp tehlikesinde mi? 

" Yaşasın Hitler ,, 
.Viyanada binlerce Alman bü

yük nümayişler yaptılar 

A VUSTVRY ADASINIRLERGERG1N 

Şuşning beklenen nutkunu söyledi 
latanbul : 25 [ Telafonıa ) - Bu gU" Parlatan telefonla al

dtlım malOmatta, Pr agda ha ikin galeyanda olduju ve hUkO-
lt\ ıtın kuvvath b;r lymana sahip oldu§u anlafılmaktadır. Ça-

9'oeıovakya, efkarı umumlye•I j 
~. hUkOmetl, llAm harpsız bir 
t\arp tehllkaal görmektedir. ! 
. Çekoslovak Erkanıharbi}'e Reisi 

Clıyor ki : 
h ·• Çekoslovakyaya yapıiacak her 

01<ıtıgi bir taarruz akamete mahkum 
aca.ktır. ,, 

V· Viyana : 25 (Radyo) - B:ı gün 
1Yarıada çok heyecanlı bir hava 

Vaı·d s·· ı. Bay Şuşning beklenen nutkunu 
Oytedi. 

l' B:.ı nutuk gergin sinirleri biraz 
t atıştırdı. Şuşnig'in ilk söıü, Avus· 

'tUtya istiklalinin eııerı"ik bir surette cm· . 
~ . ını müdafaası yalunda çalıştığım 
u~k~ı'leınek oldu. Şuşning"in nutku çok 

ışlandı. 

t· Fakat Parlamentonun etrafını sa· 
. ~n 15,000 kadar Alman bu sırada 
"Yaşasın Hitler u " yaşasın Alman· 

~ ..... ,. c:y .. ı..::,7 .. ·1.- l"' ,... a~:' .. ı.... ,,, ,.. .. . 
.. ., .... J...,. .. ,.,.. . ... J .. ;;: .. -· ..... r ... • 

İstanbulda ve 
Karadenizde 

fırtınalar 

İkbal vapurunu dalgalar 
tahrip etti 

lstanbul: 25 (Telefonla) - Ka· 
radenizde müthiş fırtınalar var. Ka· 
radeniz vapuru Sinoba güç halle 
iltic1 etmiştir. 

Şiddetli bir poyraz bugün lk· 
bal vapurunu Haliçte sürükledi ve 
vapur birçok merakibi tahrip etti. 
\'3p-_r d~ !\asara uğr.!d1. 

Metaksas, Yoğuslavya baş vekili Ek: 
selans Sloyadinoviç ve Romanya harı · 
ıiciye nazırı tataıasko namına Ekse· 
Jans Comnen bu gün öğleden evel 
saat 10,30 da Ankaraya gelmişlerdir. 

Kıymelli misafirlerimiz garda, baş 
vekil Celal Bayar, dış işleri bakanı 
Tevfik Püştü Aras, baş vekalet müs· 
teşarı. vali, Numan Menemenci oğlu, 
kumandan, emniyet müdürü, kordip
lomatik ve sefaretler erkanı tarafın· 
dan karşılanmış ve kendllt:rine «hoş· 
geldiiniz» denilmiştir. 

Ve bu arcıda takdiınlerde yapılmış 

t il'. 
Muziki dört devlet mılli şaıkılarını 

çalıııış ve misafirlerimiz refakatlarında 
baş vekil Calal Bayar, ve Rüştü A· 
ras olduğu halde emirlerine tahsis 
edilen Ankara palasa gitmişlerdir. bü 
tiin İsta-;yon, caddeler ve Ankara pa· 
!as, Tiirk, Yunan, Yugoslav, romen 
bayraklaıile sü:.lü idi. Ankara palas 
önüne g~lincP. ın: safirlerini oradaki 
halk samimiyetle alkışlamıştır. 

Konsey içtimaını öğleden sonra 
yapacaktır. 

-
Yeni Romanya 

kanunu esasisi 
Reyler verilmeğe başladı 

Bükreş : 25 ( Radyo ) - Yeni 
Fomen kanunu esasisi umumi reye 
vazedildi. İlk hamlede alınan neti. 
celere göre, kanunu esasi büyük bir 
ekseriyetle tasvip edilı:cektir. Aleyh· 
te verilen reyler çok ehemmiyet· 
sizdir. lık hamlede tasvipkar reyle · 
rirı a<ledi 4, 100,000 i bulmuştur . 
Bu rakamlar yüzde seksen sekiz 
bir faikiyet göstermfktedir. 

Kanunu esasinin reye vazı mü· 
nasebeti)e bundan böyle 24 Şubatta 

.b~r yıl ba 1ra.m p~:dl..:·"' H!r. 

/ ............. ~ ......... ~ 
Büyük şef t 

Ankarada ~ 
• Ankara : 25 ( Telefon- ~ 

la ) - BUyUk Şeflmfz Ata- 1 
tUrk bu gUn öllleden ev
vel saat 9,45 de hususi 
bir trenle, refakatlerinde 
ismet lnUnU ve Dahlllye 

l Veklll ve Parti Genel Sek-

~ reterl Bay ŞUkrU Kaya ve ı 
~ malyetlerl erkanı olduju j halda Ankaraya ,erat 
l varmlflerdlr. 

- - · .... •+ •• - .. - - o •••• .i 

Profesör Hasan 
Reşit 1,ankut 

Mersinde çok değerli bir 
· konferans verdi 

PROF.:SÖR TARSUTTA 

Mersin : 25 [ Telefonla ] Evvel· 
ki gün şehrimize gelen Maraş Mebu· 
su Bay Hasan Reşit Tanku( dün saat ~ 
6,5 dJ şehrimiz sinema binasında ç k 
kıyınetli · ve ilmi ·bir konferans ver. 
ıni~tir. 

Konfcransl<ı l.ıütün memurin, ılk ted
ıi">a ı ôgrel ıneıılet i, kültür mücsıı;eı;e

lcıı diıektöıl eri PöıliJıJer, lfalkevJi 
lt•ı, orta tedııs<ıt ogıe 1 mcııleıi ve 
seçkin lııı dıııl cyicı kiıluıı h. ıır bu· 
luııııllış ru ı . korıfernn; biı saat kadar 
dev<ılll etıııiştir. 

Pı of esöı l>u giin ı ef, kalieıiııde 

1 scıylavlnrımızdtııı Oıge Evren, İbrahim 
D~bla.ı oldugu h<tl<lc Tarsusa hareket 
eım :şlndir. 

Tar~us 'L5 l Telefonla 1 - Dil 
tetkik Ceınıyeli ikinci Başkanı Hasan 
Reşıt Tankut bu gün arkadaşlarile 
birlikte şehrimize geldi. Profesör, bu· 
rada Eti Türkleı i hakkında çok ehem· 
nıiyelli bir konrernns verecektir. 

938 bütçesi 

Lordlar Kamarasında 
''İtalya ile niüzakereye giriş
mek katiyen doğru değildir,, 

Roma hükumeti, İngiltereden 30 

milyon serling, Akdenizde müsavi hak, 

t;:ebeliittarıkı müşterek kontrol istiyor 

Bay Musollni 

İstanbul: 25 (TeJefenla) - Paris
len aldığım malumata g-öre, İtalya 

İngiltereden otuz miJyon isterJing, 
Akdenizde müsa~i hak, Cebelittarık· 
da müşterek konlr<ıl istemektedir. 

Londra: 25 · (Radyo) - Lordlar 
kamarası bugün yaptığı içtimada is· 
tifa eden Hariciye nazırı Bay Eden 
meselesini görüşmüştüt. Birçok aza bu 
istifanın dogru olamadığını, Edenin 
feda edilemiyeeek bir uzuv olduğunu 
söylemiş ve yine bif takım aza, ln-
gilterenin italya ile müzakereye gi· 
rişmes :nin asla doğ'ru olamıyacakını 

ve uinaenaleyh ÇemberJayn hüktime. 
tinin bu yoldaki hattı hareketine 
mani olunması mütalaasını serdet· 
miştir. 

ÇİN JAPON HARBİ 

Tokyodan elli bin kişi
lik kuvvet gidiyor 

Japonlar Sarı nehirde 
Tokyo: 25 (Radyo) - HUkOmet Çin cephelerine daha elll bin 

kl•lllk bir kuvvet gtinderme§I kararıa,ıırdı. 
imparatorluk umurt91 karargahının bu sabah neşredllmlf 

-------------- olan bir tebliğinde General 
1 Matsul ile Oeneral Aska ve 

Katil ihsan Pariste
1 

General Hana .. vanınŞanghay 
Ankara: 25 (Telefonla) - Bü

tün vekaletlt:r 938 bütçeleri tan. 
zimle meşguldürler. lJütçelerin tan· 
zimi işi şubat nihayetinde hih•cek 
tir. 

mtntakasmdan geri ça§ırılmı, 

1 ıstanbutlu: 2t5

u(lfdeleUfonla) - Bu j oldukları blldlrllmektedlr. Yüksek şüra azasından Geneıal 
Şanropu Hata, general Matsuinin ye-
rine Şanghay mıntakasında Japon 

ld ! kuvvetleri baş kumandanlığına tayin 

içeride 

Yarı ölmüş adam 
l lıikı'i) e J 

•!: 

StredivaJİus 
... .. 

Kazıklanan kral 

İspirto fiatları 
çok ucuzladı 

Şehrimiz inhisarlar baş 
müdürlüğü yakında yeni 

fiatlan tatbike başlıyacak 

Dün aldığ:mız malümata göre, 

lsporto fiatlarında mühim tenzilat 
yapılmıştır. icra vekilleri heyeti bu 
tenzilatı kabul c:l niştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
fiathrda yapılan tenzilat mikdarım 
inhisarlar umum müdürlüğüne bildir· 
miştir. 

140, 130 kuruş olan Kolonya 
isportosu saf isportolar 90 kuruşa 
indirilmiştir. 

Tuvalet ispir tosu 70 yerine 50 
kuruşa, boyalı ispirtolar 69 dan 45 
kuruşa tenzil edilmiştir, 

Şehrimiz ~inhisarlar baş müdür
lüğü umum müdürlükten emir gelir 
gelmez yeni fiatJar ijzerinden satış 
la!'? b:şlıy:c_k .ır 

gün Paristen telefonla a ıgım ma· edilmiştir. 
hl.mata göre, Üsküdar hapishanesin· Japon kuv\'elleı i Pekin-Hankov de-

den kaçan katil Ihsan Paris zabı- miryolunun garbında ve Sarı nehrin 

tası tarafından yakalanmıştır. Katil de 15 kilometre kadar şimalinde bu-
Ihsan bugünlerde hükiimetimize ia- lunan Hivaigçinhfu şehtine varmışlar-

de edilecektir. dıu. 

Bursa hapishanesinden 
kaçan tutuldu 

lstanbul: 25 (Telefonla) - Bur 
sa hapishanesinden kaçan katil lb 
rahim bugün yakalandı. 

r "1 
Rejim kanunu 

H ükümetimiz 
mühim bir ka
nun hazırlıyor 

İstanbul : 25 ( Tele
fonla ) - Hükümeti .. 
miz, rejim aleyhdarh· 
ğı suçlarını takip için 
"R .. k eıım arıunu,, adile 
bir kanu~ layihası ha
zırlamaktadır. Ha -
her aldığıma göre bu 
kanun, çok mühim e-

l sasları muhtevi ola- ~ 
caktır. ~ 

.ı~........ --..,-..... - ---·- .,,... . .-..,.,,...· 

Çin kuvvetleri bu şehrin 20 kilo-
metre kadaı' cenubunda toplanıyorJar. 
Çinliler Japonlayın bu noktadan Sari 
nehri geçmesine mani olmaga çalı· 
şacaklardır. Çünkü nehir bu noktad;.. 
çok geniş olduğundan sular o kadar 
derin değildir'. 

Japon ordusunun Şanghaydaki 
umumi karargahının bir tebliğinde Ge· 
ner~l Mutsui ile diğer iki generalin 
garı çağrılmalarının temadi edecek 
olan muhasamat(!. karşı koymak hu· 
susunda kat'i karara muvafık elma
dığı ve bu muhasamatın hali hazırda 
" iknnci syfha,, ya girmiş bulunduğu 
beyyn edilmektedir. 

Yangchov, Hangchav mıntakasm
duki Japon kılaatının kumandanı, A
saka da imparatorum amcası ve 
Nankin mıntakasındaki Japon kuvvet. 
!erinin kumandanıdır. 

Beş sen~lik bir 
miidafaa progra
mı hazılıyoruz 

Ankara: 25 (Telefonla) - Ma. 
tiye vekili, milli müdafaa vekili ve 
erkanı harbiye reisinden müteşek
kil bir komisyon beş senelik bir 
"milli miidafaa programı,, tanzim 
etmekle meşgul bulunuyor . 

Bu program çok mühim esasları 
~-:. :~v· o!:-.ll~t!?' 



S.hife ; 2 Tllrlca&a 

Tarihten yapraklar !----------------------------....... ---------·~ ·' ·~ 
il iNCi EDV ARD 
Kızgın demirlerle 
nasıl kazıklanmıştı? , 

Belediyeler eşhasa 
1 para verebilecek 
1 

haberoern 
Ağaç bayramı 

Bütün kazalarda 
yapılacaktır 

-
Ekspreslerde 

yeni tarife 

Vahşetlere ye zulumlere en fazla 
dahili harplerde tesadüf edilir 

Belediyeler kanununun bir ma<l
desi, belediyelere, menkul eşya mu. 
kabilinde eşhasa ikraz'1t yapmak 
vazifosini tahmil etmektedir, Alaka· 
dar makamlar kanunun bu hük. 
münü yerine getirmek üzere tetki. 
kat yapmaktadırlar. işe evveli bü 
yük ş ehirler belediyelerinde başla 
nacak ve asgari 25 kuruş, azami 
25 lira •krazatta bulunmak üzere 
belediyelerde t-:şkılat vücuda geti
rilecektir. Bu teşkilatın sermayesi 
belediyeler bankasından ayrılacak 
bir para ile temin edilecektir. Bunun 
için bir kanun projesi hazıt lanacak 

Yeni Orman Kanunu lıer sene 
13 Martta Kaza Merkezlerinde bir 
Ağaç Bayramı yapılmasını amirdir. 
Bu Kanuna uyularak on üç Martta 
Vilayetin bütün kazalarında Orman 
ve Ziraat dairelerince hazırlanacak 
programa göre bu b:ıyram kutla· 
nacaktır . 

Devlet Demiryolları sürat tren 
!erine mahsus tarifeyi değiştirmiştir. 
Sürat trenlerinin kendisine mahsus 
bileti olduğu malumdur . Yeni tari· 
feye göre sürat trenlerinde geçmi 
yen tenzilli bilet almış olan yataklı 
vagon yolcuları sürat trenlerinde 
seyahat etmek isterlerse ödeyecek· 
leri fazla ücret diger vagonlarda 
seyahat eden yolculardarı alınan 
yüzde 12 buçuğa indirilm iştir. 

a ngiltere krah ikir:ci Edurd; ka. 

O rısı, yani Fraıı~a kıalı Filibin kı 
zı lzabt'I taıafından tahtan İn· 

dirilmiş ve bir kaleye hapsofunn. uş-

tu. ~uhafazasına mfmur olan Mon· 
travet ve Gournay adlı iki alcak ser 
seri de, bir gün kralın üzerine a· 1 

tıldilar, ktndlsini yatağına sıkıca 1 

bağladılar. Sonra ince bir demiri 
ateşte kızdırarak makadmdan kar· 
nma soktular. Bu işkenceninin mey
nana çıkmaması için evveli kemik 
bir boru soktular, demiri bunun de 
liğindt>n geçirdıler. 

O devirde 600 sene evvel lüıum 
suz ve yersiz bir işkence halkı ga· 
feyanaa getirmeğe kafi idi, iki cani 
hemen ingiltereden kaçtılar. 

Bununla beraber lüzumsuz işken 
celerin en ziüde müştemleke harp
lerinde ve hilhrssa dahili harblcrde 
yapildığı muhakaktır. 

Çindt, Bokserluin kıyımında 
20 bin kişilikk beynelmilel bir kuv· 
vet gönderildi. Bunlar çinlilerin yap· 
takları zulme, işkenceze pek müthiş 

bir surette mukabele ettiltr. Çinliler 
kıyam rrnilsında Avtupalıla!a karşı 

çok zulum yapmışlar hatta kü~ük 
hatta küçük bir kızı diri diri dt>stere 
ile ortuından ikiye biçmişletdi. 

Sudanda, ~ikansso şthri zabtrlun 
dutu 2~mı n alır ın <CCO r~it l:ir } e 

re toplandı 
Ve Tombcuctou\'a dcğıu yola 

çıktı. Esir1erde bfra~er ... Yalda }·o
rulan 't } üı Ü\' t mi} t nlt r, ç~ cu~ lat 
kasatura ve tüftk dipcikleri ile öl
dürüldü, Besetler yoi kenarında bi
rakıhyordu Gebe bir kadın, dipçik 
darbeleriyle yürümeğe mecbur e· 
dildi. Vihayct kadın ayakta doğur. 
eu. 

• * * 

"Buna mi~al olarak Bastill ku· 
mandam (M. dö Lonay) ın katli 
zikrolunabilir. 

Kaimin sukutundan sonra hal· 
km ortasında kalan kumandan her 
taraftan ) umruk yiyordu. Bazıları: 
••asalım!" Bazıları: "hayır, atın kuru· 
ğuna bağlryalıml" diyorlardı. Ve 
rastgele ötesine berisine vuruyor. 
lardı. ZavaJlı adam bu darbelere 
dayanamadı. Düştü, bayıldı. Öldü 
zannettiler, kafasını kt'stilcr. 

Kes~n de bir aşçı idi. Gürültü. 
yü işitmiş, ne oluyor, diye merak 
etmiş gelmişti. Eline geçirdiği bir 
kılıçla kumandanın boynunu vurdu. 
Fakat, kılıç bilenmediği için kes
medi. Bunu attı. Cebinden siyah 
kemik saplı bir bıçak çıkardı . Bu· 
mania adeta ta\'uk keser gibi kesti. 

Fransa tarihinde pek kanlı bir 
sahife işgal eden halk canilerinden 
biri de (Eylulcüler) dir. 

Katliamların ordusu. 300 kiti· 
il aretti. Çoğu dükkancı veya amele 
idi. tik önce biı mahkeme kurdu· 
)ar. Zenginlerdt'n, papaslardan, za 
bitlerden, kralın adamlarından baş
kadırlar; astılar, \'urdular. 

Yüzlerce masum öldürülürken 
halk şarkı söylüyor, gülüyor ve eğ 
leniyordu. Kibarların katilini sey
retmek için siyaset meydanında san 
dalyalar, sıralar kiralanıyordu. 

lır. 

Hasta öğretmenler hak. 
kında yeni bir t.ımim 

Orta tedrisat müesseselerinde 
ı;alış · n öğretmenlerden sağlık duru 
mu dolayısile tedris yılı içinde izin 
almak istiyenle-re Kültür bakanlığı 
yeni bazı formülJer tesbit etmi;tir. 

Bu formüllere göre okula gide 
miyecek öğretmenlerin ne hariçteki 
bir dcktor ne de hastahaneden gt" 
tirecekleri raporlar muteber olmı.1a· 
caktır. 

Bunların ancak Kültür direktör
lüklerinde kurulan orta okul sağlık 
heyetlerinden alacakları raporlar ta· 
nınacaktır. 

Cemiyetler balosu bu 
akşam veriliyor 

. 

BELEDİYE iŞLERi 

Plan masrafları halktan 
alınmıyacak 

Mülkiye Müfettişleri tarafından 
yapılan teftişler netic .. sind~ bazı 

yerlerde şehir \'C kasabaların ha. 
rita ve müstakbel şehir planlarının 

tat'zim masraflarının halktan alın· 
dığı tesbit olunmuştur . 

Dahiliye Vekaleti bu münase· 
betle Belediyelere bir yavım gÖ'1· 
dermiş , bu paraların alınma~ının 

kanuni takibatı mucip olacağını bil
dirmiştir . 

KÜLTOllDE 

Talebeye hüviyet varakası 
Şehrimizdeki ~ilumum orta okul 

tale~esine hüviyet verakalan veril· 
miştir. 

1KTIKADI MAHAFILDE 

Sürat trenlerinde muteber olma 
yan biletler trene binilmezden ev· 
vel istasyonda d eğiştirilecek ve sii· 
rat trenlerine mahsu ~ bilet alınacak. 
tır. Yoksa bu neviden yolcular bi· 
lctsiz muamelesi göreceklerdir.Yani 
yolcuların ellerinde sürat trenlerin
de muteber olmayan her hangi bir 
tenzilli tarifeye göre alınmış bilet 
dahi olı.a bu biletin tutarı hesa b 
edilmiyerek ne kadar yol gitmiş 
ise tarifenin gösterdıği kadar pa· 
rası alınacak ve yolcu bu husustaki 
hükümlere göre ayrıca da ceza ve. 
recektir. 

Hususi ve umumi 
mezarlıkların veı·gisi 

Hususi ve umumi ·mezarlık ma 
hallerinin arazi vergisine tabi olma 
dığı maliye vekaletinden vilayete ge 
len bir tamimden anlaşılmaktadır. ,. 

Bir muhabir 
alacağız 

Seyircilerdt>n birisi iyice göre. Şehrimizdeki hayır kurumları çı· Guetemizin şehır istihba· 
mediğiuden şikayet edince bu şika· karına bir balo verileceğini yazmış· ratında çalıştırılmak üzere hir 
Yeti. haklı ao"ru''ldu··, Mahku~mlaıın, 'ı Mt>mleketimiz dahilinde bir li h b' .h . d 

"' tık. Bu balo, bu akşam şehrimiz halk d d . k 1 k b" mu a ıre ı tıyacımız var ır. 
'ıki sıra cellad arasından yavaş ya· man an igerıne sev 0 unaca u ; t - Asgari Orta mektep 

evi sa)o.1unda verilecektir. h ı · d' k d 1 vaş geçirilmesine k;:;rar verildi. Bun 1 tün ayvan ar ıçın şu:ı ıye a ar mezunu olmak. 
lar, yarı rıplak sovu1uyordu. Her- _____ ,_________ bir ticaret beyannamesi tanzim edil ; y d k k 

.. 
/ 

k ınesi İc3lJetmekte idi. 1ı 
2 - irmi yaşın an üçü kes doya doya seyretti ten sonra olmamak lazımdır . 

karınları deşiliyor, öldürülüyordu. lof halkın ıçtıma ettiği bir binayı Bu defa Ziraat Vekaletinin sa· 3 - Bu vazıfe için hususi 
Bu suretle 15 binden fazla (mil askerle çevirtti, ve dışarı çıka.nlar- lihiyetli memurları tarafından ve bir imtihan açılacaktır. 

let haini) öldürüldü. dan yüz kişiyi kurşuna dizdirdi Bu rilecek sağlık raporları gümrük ka· istekliler , Yazı işleri Mü 
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Mühim hi< 
On dokuz yaşında bulunan 

delikanlı, Avusturyada Ut' 
kinvil civarında 1939 senesi Kiıı' 
nueve!inde 75 litre ağırlıtında ' 
haceri semavi bul muş ve 
5,500 lngiliz lirasına satmış idi. 

· Bu taş, şimdiye kadar görül 
miş der!'cede çok al tın z~rreler' 
havidir. 

İnsan boyu 
Patagonya ahallisi, uzun boy 

koruııa sahiptir. Bunların vasati 
ları 1,78 dir. 

Bunlardan sonra uzun boy sır: 
sı Zululara gelir. Bunlardan sonr 
da İngilizll!rle Norveç halkı sıral 
nır . 

1,70 boy da uzun addedilme 
tedir. Avrupa i nsanlarının vasati 
1,50 dir. 

Sirke Nehri 
Evet, bildiğimiz sirke akıtan 

nehir vardır, ve Kolombiyada, 
Riyo Vınagi • sirke adını taşım 

tadırl 
Bu garip nehir Akvantarün 1 

mal kısımlarından Magdelenanm 
nubuna kadar olan geniş bir ar . 
den geçer. Suları ~irke gibi ekşid . 
bu sebeble bu nehir sularında 
bir rıevi balık yoktur. 
Muhteviyatında yüzde on bir 
mızı kibrit ve yüzde dokuz idra k 
rik hamız vardır. 

Diri, diri gömülmüş! 
Gazeteler geçenlerde bir hat 

nın gömülürken dirildiğinden 
settiler. Bu ft.ci hadise maalesef 
defaya mahsus kalmış bir ha 
değtlJir ! 

F ransova de Sevil adlı bir a 
1562 senesinde ölmüş sanılarak 
mülmüş, h~nüz sağ olduğu an 
6 saat sonra anlaşılmış ve met 
dan tekrar çıkarılmıştır. 

Pu adam mezardan çıkarıl 

1 
tan sonra çok zamanlar daha y 
ınış ve 104 yaşında bir soruk aJ 
lığından nihai şt>kildc ölmüştür! 
bu adamın nihai m ~zaı ıda Mili 
mezarlığındadır. 

Gayri insani zulümlert, vahşet· Komün tarihinde buna benzer hizmete mükafeten Kurlof Rusya nununun 56 ıncı maddesinde yazılı ' düı lüğürrıüze müracaat etmeli 
lere en ziyade dahili harplerde te· daha bir çok vahşetlere tesadüf hapishaneleri umum müdürlüğiine vesika olarak kabul edilıııiş , keyfi ı dirler . VILA YETIE 

f 1 kz sonra da dahiliye müsteşarlığı· yet alikl'dar hayvan ihracatçılarına I ı 
sadü olunur. 

0 
unur .. " Nahı.ye müdürleri arası 1871 Paris Komünü esnasında Susyada Minsk kumandanı Kur- na tayin edildi. bildirilmiştir · 

muntazfm ordu payi tabti irg~ et- .~~~~---~~~--~--~-~--~-~~----~~~-~~-~--~-~-~----~~-~~~--~, Viliyet nahiye müdürleri ara 
d Se S d ··ıd · .- d d ~ · ''l'kler olmu•lur Bu d tiği sııa a, n v~ entuaz a o Ü· ı St d • · • yüz sene sonra pırlanta pahasına ' a cgışı11. 1 • v •• · 

S tradivarius,un bu meş ra ıvarı US s b ı M t. rülen1erin sayısi 30 binden fazladir. h . . şikliğe göre, aım ey ının aa 
hur keman yapıcının a. çıktı. Sarasta, Paganını ve Y saye h' . .. d'" .. H Karsantı Versavda bir çok da çoçuk öl· yatına dair bir çok eser . . . . . .. na ıyt sı mu mu asan 

dürüldü. Sulardan ler yazılmıştır. Fakat, - Eerarenglz · bir eaaat hlklyeel - gıbı meşhur musıkışınaslar, usta~ı~ hıye müdürlüğüne, Karsantı nabi 
437 !i 16,226 si 1 4,47 si 13,21 i doğduğu tarihi ve şehri katiyetle O devirde en mı-şhur musuki- dan çalıştı. Elleri, eskiye nisbetle imzasını taşıyan bir keman sahıbı mü.:Jürü Ak bulut la Mağara na 
12, 11 i l 1, 4 Ü 10, 1 ide 7 yaşında soyliyen olmamıştir şinaslar, Straciivarius-, uıı dükkanına daha ziyade maharet kesbetmişti . olmak için binlerce lira vermekten müdürliiğüne nakledilmişlerdir. 
idi. Ailesinin 1630 yılına doğru, geliyorlar, bu gün müezlerde dik Fakat, gözleıi pek iyi görmüyor, çekinmediler. E 

d k h J b'I · . MAHKEMELERD Dahili harp çok korkunç bir şey- şimali halyada hüküm süren şid et· kctt ve ihtimamla saklanın t-man ta tayı iyice par ata ı nı <'sıne manı Üstadın ( La Messie ) adlı ve 
dir. Bü~ük bir kaı ga~alıktır gider. li veba ve açlıktan kaçarak (Kre ları alıyorlarc.lı. oluyordu . Son zamanlarda .verniği 1716 tarihli Lir kemanı elden ele 
1 ir : r.aı~i ~ aşlur, 2Ulüm ifratın mana) geldikleri ve (Antoyo) nun 1600 de çok para kazandı. koklatmaya ve çıraklarına ona gö· geçti ve her c'.e fasın fo kıymeti art· 
son dertctsine varır. politika hırsı 1650 senesinde doğduğu zannslun Sen Dominik meydanında bir ev re tavsiyelerde b .. lunmaya mecbur tı . Bu keman 1855 te bir Fransız 
her iki tarafa da tahrik etti~inden mektadır. satın aldı. Çocukları, bahçede oynar kalmıştır. 
birbirlnini bcğmağa. öldürmtte Pek küçük yaşta ik~n. o zama· rğlenirlerk• n o, evin damında, açık 1737 tarihinde yaptığı son ke· tarafından 25,000 liraya alındı. Az 
başlar. nın en meşhur mmnki aletlerini ya. havada kemao yapıyordu. mana ( Kuğu ku~unun nağmesi ) sonra bir lngilize 50,000 liraya sa 

Tarihçi Mongarey, bir cani idam pan (Amati) lerin yanına çırak ve Semaya daha yakın ve ku:;;ların ismi verilmiştir. O sene-, l 9 ilkanun· tıldı. O zamandanb~ri İngilterede 
olundutu sırada giyotinin etrafının ı ilmişti. Bunlar, en kıbar adaml~ıa, nağmeleıi arasında sana tini tekt>m- dıı vefat etti. Ve Sen Dominik ki dir. Şimdiki sahipleri (Hill) birader-
askc:ri bir kordonla çevirildiğini kadınlara musuki aletlerı yapıyor- mül etıirmeğe çalışıyordu. Bunları lisesine g5mü1Jü. Orada orgları. ila· ler, Londra müzesine hediye etti 
toldanan halkın görmtsine mani ol lardı. Hatta, Fransa kralı dokuzun- yapmak için kıymetli ağaçlar, ve hileri dinliyerek yatacağını ümit et ler . 
dutunu kaydettikten sonra seyre cu Şarlııı sarayındaki orkestra ta hiç kimsenin sırrını öğrenmeğe mu mişti. 
geltn kadınlardan birinin: .. Hakim· kı'11ının kullandıtı aletleri de (A vaffak olmadığı l>ir vernik ~ullanı- Halbuki 1869 da kilise yıkıldı. 
)erinin ay lıklarını biz veriyoruz mati) ler yapmıştı 24 keman, 6 ta. yordu. Evine bir prens veya musi· Ve hiç kimse l>üyük üstadın mezari· 
fakat onlar bizi idamı seyirden·me. ne yedi keman, 8 baso... kicinas geldiği zaman sanatkarın ı b ı d 

v ı~ ıneşguı ile oma ı. 
nediyorlar ..... diye da~ırdı~ını yazı· Stadivarius.un ilk imzası · 1666 da k--ıı- 1• derı'n bı'r ·Jeı's ı'le ezı'lı.rdi: Aca f bb' 

.. u J Bazı tarihr.iler, ka a tasın tı ı· 
yor· görülür imzasının a'tinda (Nikola ba kemanlarınJan hangisi ebediyen 1 L ı · f d 

T ye mek.tebi ta eue erı tara m an topmamn idamında halk müt. Amatanın çırağı) yazılır. elinden ı·ıkacak ? .. Keınanlıırını sat· ı d ğ 
hi · ı B ... uzun müddet tetkik o un u unu ·, nümayış er yapmıştı. u muna· Fransesk Fereboçini adlı güzel d · 

tıgw ı zaman alıcıların mevcu i~·etın- 1 1 F k t b d 1.. u mu de sebetle Aerar: bir dul kadınla evlendi. Altı çocu söy er er. a a u o5r ' • 
den bir parça koparıp aldıklarını b 1 k '"Bugun idam cezaları halkı me· ğu oldu. Bu ince ve uzun boylu, I d ğil mi ? Bunu hakkile i en yo · 
hisseder gibi o ur u. 

meraka getiriyor mutlaka görmek, za.,1f adam büyük bir!şevk ve he. . Yalnız, ismini taşıyan mezar taşının 
1 

F ransesk, 1698 de öldü. Ü.stad seyretmek istiyor. Ve bundan zevk vesle çalışıyordu. Onun asabi par. Kreman şehri belediyesi tarafından 
1 ,. bir kaç ay sonra ( Antonya Marya alanlar da çok o uyor... maklanndan çıkan kemanların şek· muhafaza altına alındığı malumdur. 

Zambelli ) ile evlendi. Bundan da 
Diyor. Halk tarafından yapılan li, sesi büsbütün başka idi. Az son d \:trad'ıvarius kemanlarını dört 

dart oğlu ve bir kızı ol u, .., 

Üstadın vefatındanberİ iki yüz 
sene geçti. Fakat esrarı ö~renile· 

medi. Kemancılar, .daima Lombardi 

ormanında yeti,en ağaçlan kullanır

lar. O meşhur verniğin formülü de 
hiç şüphe yok li sade bir şey. Fa· 

cinayetler pek çoktur. (Güstav Lö ra, kerkes çıraiın ustayı geçtiğini altın mukabı"linde satıyordu. Fakat, 
) haJ d' · d J d Hayatının sonuna kadar durma· 

Lon kın psikoloiisi a ı eserın e 1 .:a:n;.:•.::.'·--.... ----------·..;_---... ----------:---~-~------------~----fWlU naklediyor: I• 

kat bulmak güç. 

Bıçak t~şıyanlar 

Ruhsatsız olarak haddinden 
yük bıçak taşıyan ve zabıta tar 
dan tutulup adliyeye verilen Mut 
fa oğlu Bahri adında birisi iki 
Ramazan oğ lu Ali <le mahke 
bir lira nara cezası le . 
mışlardır . 

25 Şubat 938 

Gökyüzü kapalı, yağmurlu. 
va ruzga• lı. En çok sıcak 17 s 
rad derece. 

Bu gece nöbetçi ecı 
Y ağcamii civannda i 

Ali Nasibi eczanesi~ 
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- Hikaye------------· 

Yarı ölmüş bir adam 

·-------·---------· Yazan : Tarık Ömer 

Kor delikanlı muhalle kahvesinin 
onüne gelince; çocukluğunu . gözleri
nin birer yeşil zümrüt gibi yandığı 
zamanlan bilen eski bir baba dos
tu yerinden kalktı, yardımile onu ya· 
nındaki bir iskemleye o• urttu . Hatır 
sordu: 

- Hoş geldin .. nası lsın? 
Kör delikanlı, elleri le ıı: üniın ha 

tekeller yayarak başını sağ omuzu 
üstüne büktü . İçli bir hali vardı. Mı· 
rıldandı: 

- Eöeyce .. 
ihtiyar, kalın çizgili, nasırlı elle· 

rile onun dizine vurur.o:du: . 1 
_ lki gündür gorunmedın . Me-

raklandım. Zahir diyo ı dum. Ali başka 
bir semte alıştı. .. . . . 1 

Kör delikanlının yuz çızgılerınde· ı 
ki yumuşayın ifade ve hafi! bir te· 

1 

bessümle dudaklarının yana çekilişi 
ihtiyarın bu endişesinden memnuni· 
yetini gösteriyordu. 

- Hayır .. diye söylendi. Hastay· 
dım çıkamadım. Hem ben ayağımın 
alıştıgı yerden ayrılamam ki.. 

ihtiyar gülümsedi: 
Öyle ama Alil insanlar tuhaftır ı 

işte .. hastalığı bir türlü sana kondıı· 
ramadım. Başka düşüncelere kapıldım. 

- Eksik olma!.~ 
Sonra .. ikisi de susunca; kahve. 

ııin bir arı kovanını andıran gürültü. 
sünü duydular. Baharın bir Mayıs gü· 
nüydü, Ve kahvenin dışında oturan· 
!ar çoktu. Kör delikanlı kulağının et· 
rafında kaptığı sesi v• kıpırdanışların 
muhayyilesinde yarattığı kendi alemi· 
ne dal ış gibiydi. Bu arada ona mu· ı 
habbetle, acır bir halle bakan ihtiyar 
baba doslu, nikel tabakasından bir 
cigara yaktı. Ona da bir cigara ve· 
rirken sordu: 

- Bir şey içmez misin Alil. Ça)', 
kahve!, 

bir duvar veya çit dibinde kızarmış 
gözlerle ağlar görünce pişman olur
du. Ve artık barıtmak için bu ince 
kıza neler yapmazdı ki. .. Fakat onun 
bütün bu kabalığına rağmen bu yüz 
ve hafif çilli iri lacivert gözlü, diz
lerini aşmayan pazen entarili altın 
Japıska saçlı ince kız ondan ayrıla
mazdı. Hemen ertesi gün yine ma· 
haileyi beraber alt üst ederlerdi. Ni
hayet bir iÜn bir saklanbaç oyunun
da kızarak onu doğünce yine bu 
ince kız ağlarken berelenmiş, morar. 
mış omuzlarını açarak : 

- Bak, demişti. Acımıyor mısın .. 
Ben sana ne yaptım . Alinin çocuk 
kalbi birden yufkalaşmıştı . Onu bir 
kenara çekerek yavaşça saçlarını,çe· 
nesini okşamış ve : 

- Ben de \•urmak istemiyorum 
amma .. Öbür çocuklar!a saklanınca 
kıskanıyorum seni . Ne yapayım de. 
mişti. Ve birden kızararak ağzından 
kaçırmıştı : 

V alansiya şehri: 
tehdit altında! .. 
---------------------Frank o kuvvetleri Teruelin cenu-

bunda sür'atle ilerlemekte 
Londra: 25 (Radyo) - Gönül

lüler işinin teferrüatını konuşmak 
için ademi müdahale komitl'sinin 
bt>giinlerde toplanacağı söylenmek 

tedir. 
Paris ; 25 (Radyo) - Frank ıs t. 

kıtaat, Teurele dün sabah 'aat 8 de 
gelmişlerdir. Şehirde şiddetli sokak 
muharebeleri olmuştur. Bu muhare 
beler ancak bir saat devam etmiştir 

Saat ona doğru. şehirde intizam le 
essüs etmiş bulunuyordıı . Şehirde 

2600 hükumet milisi esir ediimiştir . 
Milislerin saklanmış olub olmadıkları 
anlaşılmak üzere bütün mahzenleri 
ihtimamla aramaktadırlar. 

!erile irtibat temin etmiştir. 
Bu gölgede toplanan düşman 

cesedi iki binden fazladır. Çök mik • 
tarda mühimmat ele geçirdik. 

Fraııkist kuvvetler, Teruelin zap· 
tıddan·sonra şimdi bu şehrin btş 

kilomerre çenubund bulunmakta ve 
Valancia yo!ur.u te~dit e ~metedirler. 

Çinin Berlin Se
firi Almanyayı 
protesto etti 

Ş•hir tamamen tahrib edilmi~tir. Berlir. : 25 ( Radyo ) Çin 

General Valera , şehire saat 13 hükumetinin bura Sefiı i, Hankov 
de girmiştir. Düşman, Cuenca isti- dan aldığı bir emir üzerine , Man. 
kametinde kaçmakta ve frankistlerin çukoyu tanıdığı için Alman hüku. 
tayyareleri tarafından taciz edilmek. metini protesto elmiştir. 
tedir. Alman hükumeti , Sefirin bu 

Öğrenildiğine göre Alman Mas protestosuna müsbet veya menfi 
lahatgüzarı B. Woerman lngilterenin henüz bir cevap vermemiş bulunu 

fstıanyadaki gü'lüllülerin çekilmesi yor . 

hakkında yapmış olduğu teklifleri ı----------J 
Almanyanın kabul etmiş olduğunu R d a yo programı 
Hariciye Nazaretine bildirmiştir . 
Bu teklifleri, B. Grandi evuelki gün ----•Bu akşam 
kabul etmiş idi . 

• 

Kral Karo) 
Londraya 

Sahife : 3 

yak·nda 
gidiyor 

Bükreş: 25 (Radyo) Roman· 

ya kralı Karo!, 22 martta Londrayı 
ziyaret edecektir. 

:------------------~~~~~·~--

1 

Müzik haftası başlı) or 

• 
sıne~ da " sr 
Bu akşam 

Bethofenin en güzel esen 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
Oynayanlar : LIL DAGOVER - VILLI BIRGE.L - l'ETER BOSS 

Berlin Operasının. ve Berlin Solis tler teşkilatından (250) kişilik bir 

Orkestra tarafından çalınan 

( Dokuzuncu Senfoni ) 
BiR MÜZiK ŞAHESERi OLARAK YÜKSELiYOR 

Aşk - Evlat muhabbeti gibi beşeri hisleri tahlil ve tasvir eden bu müs· 
!esna ve muhteşem film 1937 senesinde Venedikte yapılan beynelmilel 

film müsabakasında Müzik filmlerinin birinciliğini kazanmıştır 
muhakkak gorunuz 

Ayrıca : En son en yeni dünya havadisleri 
Sinema sobalarla ısıtılmaktadır. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 
1 - Adanada büyük rağbet ve takdirler kazanan MAGDA ŞINA YDER

IV AN PETROVIÇ-KÜÇÜK PETEH BOSSUN en kudretli temsilleri 

(iLK ACI) 
2-Şarl Boyer-Loretta Yungun çok muvaffak oldukları bir film 

ŞANGHAY 
Kör delikanlı 1-ula~ının aldığı ye 

ni seslerden vehme kapılmış gibi is. 
kemlesinde kıpırdadı: 

- Ben seni sevivorum. Seni ben 
alacağım Nemide biliyor musun ? 
Bu ince kız cevap vermemiş, yüzünü 
bilekleri üzerine kapayarak daha 
sesli aj!"lamaya başlamıştı . Ve ogün· 
den sonı a da onlar bir daha hiç 
kavga eımemişler ve mahallede ra
hata kavuşmuştu. Halta Ali , o za
man hiç çekemedi~i ihsanı da dö
ğünce bir daha aralarında onu da 
görmemişlerdi. Nankör bir hastalık 
- Çocukluk rüyasına , aşk ıııa doy· 
madan - En büyük nimeti göılerioi 
kapayınca, Ali bütün bunlara veda 
ermiş ve fakat aşkını bu sarı ince 
kızı hiç hiç unutamamıştı . Bu çilli 
yüz, bu alim baş or.un hayalinin se. 
remonsidi. Bugün gö2lcrindcn mah· 
rum olmasaydı, muhakkak bu ince 
kızla evlenecekti. Zaten aile arasında 
da bunun sözü daha o zaman geç· 
mişti. Artık Nemide evlerine ablasına 
belki dl' hiç gelmiyecekti. Onun taze 
sesini duymak tesellisi de yok olu· 
yordu. Bülün bu haz:n seremoni gö· 
zünden geçtikçe; o bu karanlık dün · 
yasından da vaz geçiyor, bu günün· 
den daha zından olacak ölümü dü
şünüyordu. Kendi kı ndine ; " Onlar 
hazin bir macera oldu diye söylen. 
di ,, Ve ihti}•ara ; _ 

Bugün hariciye londra nezaretine 

yaptığı ziyaretinde, F ranca :büyük 

elçisi B. Corbin, karışmazlık komi· 
tesi reisi Lard Pıymouuht ile görüş ı 
müştür. Diplomatik mahfillerde te. 

1 

baruz ettirildiğine göre, bu görüş· 
me esnasında ademi müdahale ko · 
mitesinin halen tetkik etmükte ol· 

duğu gönüHülerin geri alınması pla 

nı bahis mevzuu edilmiştır. 

Operalar Operetler 
12 Roma kısa dalgası: Opera 250 ASRI 

mıısikisi 15,15 Milano, Torino: Mo ._ ____________________ ..;8,;.9,;.70.;.... __ •
1 

TELEFON 

- Hayır .. bir şey istemem. 
Ve daha kuvvetle duymak ister 

bir vaziyette insiyaki bir hareketle 
başını önüne uzattı, kulaklarını sesin 
ğeldiği tarafa verdi. Ba: bir mahalle 
düğününü tatırlatıyordu. Çünkü ses· 

:ıer, tüılü türlü çalgıların bir ahenkle 
kaynaştığı alaturka bir sazdı. Eıtile
rek ihtiyara sordu: 

- Mahallede bir eğlenti var ğa. 
lıba?. 

- Evet düğün.' 
Kor delikanlının vehnıi daha ço< 

artmıştı: 

- Kimin dügünü? 
Baba dostu büyük bir nefesle ci

garasıoı çekerken hayret gösterdi: 
- Sana söylemediler m_i?. Nemi· 

de evleniyor. 
Hangi Nemide?. 
Şu canım. Hani bir zamanlar m•· ı 

hallenin eline avucuna sığmıyan deli 
kız. 1 

Kör delikanlı cıgarasını birden ı 
Yere attı: 

- Anladım, Yusu.fların Nemidcl. j 

- Ben gideyim, dedi. Şu deyne· 
ğimi ver 1 

İhtiyar onu yola çıkarıyoıdu : 
- Daha akşama saatlar vardı , 

.\ li oturaydın ! 
Cevap vermedi yürüdü. bir sar'a 

röbetine tutulmuş gibi ; ayakları bir 
birine dolaşıyor , deı·neğine itimadı 
kalmamış vaziyette onsuz , kararsıı 
bu yolu arıyordu ... . 

Saallardır şuursuz şehrin merke
zindıı , kalabalık içinde - Tehlike 
arar gibi -- dolaşıyordu . Şehrin bu 

En işlek yerinde omuzuna doku· 
nan yeri yol gösterince ıınu itiyor, 
y"ne şuursuz, karışık adımlarla oto· 
mobillerin, arabaların arasına kendini 

ltalya büyük elçisi :B. Grandi 
de ayni mesele üzerinde Lord piy
mouth ile bir garüşmede l:.ulunmuş 
tur. 

Aeller dlyorkl: 
Dün gece düşmanın mukaveme 

tini tamamen kırdık saat · sekiz de 
Teıueli isgalrettik. Üç binden fazla 
esir aldık. ileri harfketirniz cenuba 
doğıu devam edertk Elcastelleri 
Cast•ulyoyu ,e muhtelif tepeleri 

yaptettik. diger kuvvetler Turia 

vadisini temizlemiş ve teruel kuvvet j 

- Tamam, dedi. ihtiyar. O işte .. 
1. atiyordu. Kaç araba onu basmamak. 
ıçın durmuş ve kaç otomobil şöförünün 

1 

küfüıile degerek yanı sıra geçmişli. 1 

Muhakkak onun korkunç bir cüşünce · 
si vardı. Yarım dünyasından bezmiş 1 
sadece yürüyordu. şüphesiz yaıalı, a 

(Gülerek) bilirsin ne afacıın bir kızdı 
o. Mahalle ondan ve •enden ne çek
mediki vakıa sonunda ;sen bu kızı 

uslandırmıştın ya 1 .. Rahmetli baban 
haşarılıktan onu hiç sevmezdi de. 
ihtiyar baba dostu; i\·li bir yaraya 
dokunduğunun farkında olmadan de
likanlının çocukluğunu, yaramazlıkla
ı·•nı anlatıyor , bazen de kalın çizll'ili 
nasırlı ellerile severek omuzlarını ok• 
şu yordu. Kör delikanlı: ihtiyarın mat 
kaygusuz sesile aydınlattığı yarım ka- I 
lan dünyasını içinden seyrettikçe aza
bından boguluyor gibiydi. Dudakları 
Yarım açıldı, mahzundu: 

TAN Sinemasında · 

- Çocukluk, dedi: 
Ve ilave etti: 
- Kiminle evleniyor? çocukluk 
- ihsanla. senin eski çocukluk 

ilrkadaşınl 

Kör delikanlı tekrar su .muş ve 
başı ağırlaşmış gibi öne düşmüştü . 
Belliydi .. Uzak mazisini yokluyordu. 
1-fayalinden yüzü hafif çilli , iri laci -
Vert gözlü, dizlerini aşmayan pazen 
entarili, altın lapısk• saçlı ince bir 
k,L geçti. Gözleri elim bir hastalıkla 
k~panmadan evvel çocuk aşkı ile 1 

onu ne kadar çok beğenmiş ve sev· 
ııı " şti. Onunla g.:ç&n kavgalarını ve 
sonundd bu ince kızın ondan dayak 
Yemesini hatırladı . Hemen her atış
tııada onu diiğcr ve sonra da ouu 

li ömesine nihayet verecek olümü 
arıyordu urtık ... Birden bir çığlık kop 
lu: 

- Zavallı çiğnenecek 1 

BU AKŞAM 

iki büyük ve fevkalade film 
1-

birden 

Paris Operası Primedonnası 
altun sesli 

LILY PONSE 
Tarafından mükemmel l.ıir tarzda 

Bu izdirabı haykı rışile beraber, 
kör delikanlı değneğini fırlatm•ş hiz- i .. . yaratılan .. . . 
la üstüne gelen bir otomobilin önune Guzellık, Aşk,Nefıs muzıklı parça. 
kendini ~tıverınişdi. Etrafındaki çığ· J larile süslü küyük temaşalı film 

lıklara rağmen otomabil firen Y~~-ın· Rüyalar diyarında 
cıya kadar onu beş on metre suruk· 
!emiş bulunuyordu. Az sonra henuı -'..! --
sogumaya başlayan bu nr.ticesiz ölü- MODHIŞ HEYECANLI 
yü yerden kaldıranlar onun kör oldu KORKUNÇ 

- - k ' gunu gorunce acınara ; 1 sahnelerle dolu büyük l.ıir 
-Biçare diye söyleuiyorlardı. Za- I h d ti k fi . 

ten «yarı ölmüş bir adam• mış. . . . ay u ul ıÇmı • ) 

--------·--ı ( Kalpazan ar etesı 
Yugoslavya 938 bütçesi 

kabul edildi 

Belgrad : 25 ( Radyo ) - Par

lamento, 86 muhalif reye karşı 153 

reyle 938 büdçe kanunu layihasını 
kabul etmiştir , 

! Baş rolde : CHESTER MORRIS 

1 Pek yakında : 
NINO MARTiNi 

ŞEN HAYDUT 

Reji: RUBEN 

Şaheserinde 
MAMULIAN 

8979 

zartin, Figaronun dügünü operası 
21 vaışova: Johann Strauss'un 
"Vienervealzer., !opereti. 22 Roma 
Bori: Luiso Milltr işimli opera pi· 
yesi . 

Oda mu•lkl•i 
17,15 Rome kısa 

da musikisi konseri. 
Reeltaller 

dalgası; O 

12,15 Poma kıaa dalgası: halk 
şaıkıları 16.45 Berlin kısa dalgası: 
Japon Toyoınasu tarafındau piyano 
kosseri. 18,15 Varşova. piyano kon· 
seri. 18, 15 Bedin kısa dalğası: Piya· 
no . şarkı 19,30 Berlin kısa dalgası: 
Ağıı. armoniği 10,30 Milano. Tori· 
no: Şarkı resltalı, 
Dana musikisi 

10, 18: Berlin kısa dalgası (sar 

lıah dansı), 18: Pe~te (19,15 Deva 

mı). 22: L.aypzig (Radyo dalosu) 

21,10. Peşte [Pi!akla) 23: Varşo· 
va: 23,05: Bükreş (Pıakla) 24,23: 
Milano. Torino. 
Muhtelif 

19,10 Roma kısa dalgası ve 

Bari: Musikili arapça neşriyat, 
20,30 Bari Türkçe ınu~ikili prog 
ram 21, 15 Bari; Rumc;ı ha beri er, 
Elen mu sikisı. 

Alsara y s~:~:J: 
Bu akşam 8,30 da 

1 

(Hırçın Kadın) 
Oynayan: 

ELIZA LANDI -GARR! GRAN 
TOSKA 

Operasını Karozo kadar yaşatan 

Elizalandinin billur sesini mutlaka 

Bay 

di•ıleyiniz • 

2 
Çetin Denizaltı 

Hakimi 
2 inci progı anı 

DiKKAT : ilk akşam Bay Çetinin 

birinci programı gösterilecektir 

Telefon : 212 8978 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No 7756 

( Dünden Artan ) 

kimselerin parmak izlerini ve fotoğraflarını almağa veya aldırmağa sela· 
hiyetlidir. 

A) Cümhuriyet müddei unıu .ni l iğine tahkikat evrakile birlikte veya 

doğrudan doğraya görıd eri lip -mezltür makamca yapılan tahkikat netice· 
sinde Ti.irk Ceza K•ıru .nuııa göre ağır lııpis cezasını istilzam eden suç· 

1 

\arla mezkur kanunda yazılı am nenin itimadı ve mal aleyhine ışlenmiş 
suçlarını ve her n~vi kaçakçılığın maznun ve mahkemlarının, serserilerin 

nıazannei ve su eı babının, 

B) Ya1>ancı memleketlerden Türkiyeye kaçanların, memleket içinde 

bir yerde başka bir )'ere nak!olunaoların, memleket dışına çıkarı. 
laııların, 

C) Hüviyetlerini isbat edemiyenleriıı, 

Ç) Fuhuş!a ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarl:ı mücadele nizam
name ve talimatnameleri hükümlerine göre kendilerine ( Umumi ev sa· 

bibi ), ( Birleş·ne yeri sahibi ) ve ( Umumi kadın ) adı verilenlerin ve iti· 

yad sebebile veya menfaat kasdile kundilerini başkalarının zevkine terke· 
denlerin, fulıuşa vasıtalığı itiyad edenlerin, beyaz kadın ticaretile meşgul 
olanlann ve umumi kadın patronlarının 

' 
D) Cümhnriyet müddeiumumilikleri ve adli ve askeri mahkemeler 

tarafından bir meselenin tetkik ve tetkiki için parmak izlerinin, fotoğraf· 
!arının alınmasına lüzum gösterilen kimselerin. 

~:dde 127 - Jandarma askare, subaylara zalııta memurlarına mah
sus sılahları ve alelitlak harp tiifeklerini, namsulusu on bsş santimden u

zun ol~n tabancaları taşıyanları görürse yakalar, tanzim edeceği zabıt va 
rakası ıle müddeiumumiliğe veı ir. 

Madde 128 - Jandarrııa izinsiz taşınan her model, çap ve büyük
lükte silah ve taanc1larla dinamit, bonba ve bunlara benzer yakıcı öldü· 
rücü maddeleri v~ zehirli gazleri ve bunlara aid alet ve malzemeyi ve hl 
rut vesair ateş alıcı eczavı, yasak olan hilahlara aid fişekleri, üstünde 

lundurduğu saldırma, kama, bıçak ve sustalı çakıları, Amerikan yumruk 
larını, mııştaları, ıısturpal:ırı, m3traklaıı, şişli bastonları ve buna benzer 
yaralayıcı aletleri alır ve hunlardan suç mevzuu olanları evrakile adliye 

ye 'le diğerlerini mahallin en büyük askeri makamına verir. 
Madde 129 - Polis Vazife ve Salahiyet Kununa göre polis teşki

latı olmayan yerlerde kaza jandarma komutanları serseri ve sabıkalırda 

(Sonu Var) 8083 
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" 
Seyhan defterdarlığından : İngilterede sinema-jr •• •• •• 

ıar pazaııarı kapalıt 1 T urksozu 
Güp~elik siyasi gazete 

Cinsi 
Ahır 

Dükkan 
1 u~::::,, 

Kuruköprü ma 6 odalı ker. 

Numarası 

8 
6 

171 

Muhammen kıymeti 
800 Lira ( sekiz yülira ) 
500 ., ( Beş yüz ) 
500 • ( Beş yüz ) 

' 
TÜRKSÖZÜ 

Büyük Britanyaya gitmiş olan
lar, bu memlekette pazar günü mut
laka bir istirahat tatbik edilmekte 
olduğunu bilirler. Pazar günü bütün 
sinema ve tiyatrolar kapalıdır. Bu 
itibarla bu tatil gününde yalnız spor 
yapmak, müzeleri gezmek ve kulup · 
lere gitmek mümkür.dür. 

Bu ·, aziyet geçenlerde lngiliz 
parlamentosunda büyük münakaşa· 
lara sebebiyet vermiştir. 

Lord Kilmaine, kışın altı ayında 
~inemaların pazar günleri de açık 
bulunması lazınıgeldiğini ileri sür· 
müş ve buna sebep olarak da, işçi 
sınıfınııı bozuk havalarda vakit ge· 
çirecek yerleri olmadığını söylemiş· 

tir . 
Lord Kilmain, kızları artık ge· 

lişmiş bir yaşta olan ailelerin yapa 
caklarıoı şaşırmış olduklarını, genç 
kız ve delikanlıların, kulüplerin dı
şında nerede vakit geçireceklerini 
bilmediklerini anlatmıştır. Sinemalar 
ucuz ve ahlaka aykııı gelmiyen eğ· 

lence yerlerı imiş, Sinemaların oy 
naması şaytt pazar gününün sükü
nunu bozuyor diye telakki ediliyorsa 
konserlere, otomobil gezintilerine, 
futbol ve rağ hi maçlarına müsaade 
edilmemesi lazımmış. Nihayet bu 
nevi eğlenceler de ibadet demek 
değilmiş. 

Şimdi bu mt sele encümene ha· 
vale edilmiş. Bakalım, ananesine 
sımsıkı saıılmış olan Britanya, ~uya 
saLuna dokunmadan buna nasıl bir 

hal çaresibulacak? 

Sovyetler milletleri 
Dillerince Mecmualar 

Abone şartlara 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
, bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - !Hnlar içiu idareye müra

caat edilmelidir. 

Seyhan Vilayetinden : 

Muvakkat vergi 
teminat kıymeti 

Lira Lira 
97 1290 

nev'i Miktarı 

bahçe 1870 

HUDUDU : Şarkan; tarikihas ve 
Nazif ve Şeyhzade ve Zabel ve Ser 
ki! ile zevcesi Makit ve Parsih ve 
Karabet ile zevcesi Ossanna ve Na
zaret ile zevcesi Şeyhzade ve Ab. 
raham ile ze\'Cesi Araksi ve Misak. 

Garben; Zehra ve Musis ile zev 
cesi ve Ağop ile ze\'cesi ve tariki

has. 
Şimalen; Nazif ve Gulit ve Musis 

ilr zevcesi ve Aksa ve Pıka. 
Cenuben ; Türkmen Naum bah

çesi ve Aksa ve Pıka ve Dikı an ve 
Ossanna ile mahdut . 

1- Döşeme mahallesiıodu1 Ali 
oğlu Alinin arazi ve bina vergile· ı 

rindcn borcu olan (165) lira (25) ku 
ıu~un temini labili için }Ukaııda 
hudut, nıiklar ve me' kii ile vergi 
kıymeti )• azılı bı hçesi açık aı tırma 
rnretile satlığa çıkarılmıştır. İ 

hallesinde eski piçten ma · 
buğday pazarında mul ev 

Yukarıda mevkii cinsi yazılı gayri menkullerin mülkiyeti hizalarında 
gösterilen kıymetler üzerinden açık adırma sureti le satılığa çıkarılmıştır. 
isteklilerin O/o 7 ,5 nisbetinde pey akçasile 28 Şubat 938 pazartesi günü 
saat on dörtte defterdarlıkta toplanan komisyona gelmeleri . 

8934 11-16- 22-26 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

? • 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N- 10 Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( F raıısız ) 1.5 

\Matbaacılık! j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daba kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gÜ· 

zelle~tirmek _istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
• 

K iT AP 
• 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

Re!{lli eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya
pılır . 

Türı..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusuı Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza ----------------:.--------· 

Tadı 

Teamül 
Latif 

: Mutedil 

litrede 0.40 gr. 1 
Sülf al 

.. 0.0033 gr. r ---------------------------! " 0.0074 

~::~~tt . :: ~~~.ıo Kömür sıkıntısı 
( SÖ 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

Klor 

Amonyak " Yok k • • 
Fennin en son usullerine riayet edenk kaynadığı yerinden itibaren çe meyınız 
( el. 33 ) 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökü!ınektedir. Omdan da bütün Fıziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza eden k ve hiç Lir suı e tle el d .. ğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sılıhat Bak2nlığının taı ııı ettiği SıHıiye Memuru huzurlarında da· 
nıacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyıı ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhh 1 l Men uru tardın-lan mühürlenerek ·şelırınıize 
gı>lınektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelı n Gazoz!aı ı da '. aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını it tcih ediniz . 149 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ueu1., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

Alacağmız 

mukabilinde edineceği1ıjz ınaldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Rusça h•riç olmak üzere Sov· 
yeller Birliği milletlerinin konuştuk
ları :,., 7 dilde 350'de fazln politik. 
ekonomık, aı tislık, ilmi ve edtbi 
mes~leletden b~hseden mtcmı.:a ve 
belleten çıkmaktadır. Bu mecmua· 
lardan 121 'i Ukranya dilinde. 19'u 
azerbaycanca, 22'si aybtkçe, 7 si 
çuvaşça ve saire neşriyatta bulun· 
maktadır. 

1 
2- Şaı !namesi Hususi Muha,ebc 

1 

kaleminde görülebilir. ı-------·--
3 - Artırma 11- Mart-938 cuma 

şeker ticarethanesinde bulactksınız .. 

Maden k•• •• " kulla~makla l.eııı milli bir cevherin .. ist ih· omuru takim arttırıı ış ve hem de mustefıd 

Sovyetler Birliği milletleri dille· 
rind! çıkan bütün mecmuaların, 1937 
yılının ilk altı ayı zarfındaki umumi 
tirajı, 9 milyon nushayı bulmuştur. 

Yitik tasdikname 
933-934 yılında Adana Erkek 

Lisesinden almış olduğum tasdik
namemi kaybettim . Y cnisini çıka
racağımdan hükmü olmadığını ilan 

eylerim . 
Süleyman oğlu 

C. HÜSEYiN CAHIT 

- -----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

günü saat onda Vilayet idare He 
yetinde yapılacaktır • 

4 -Muvakkat it minat miktaı ı (97) 
doksan yedi liradır. 

8955 20-23-26-1 

------------
Seyhan Nafia 

ğünden: 

müdürlü-

1- Eksiltmeye konulacak iş: 

Adana Üı e'me çifliğinde yapılacak 
Çırçır fabrikası, kütlü anbarı ve su 
deposu keşif tutarı olan (21776) 
lira 98 kuıuşla ve kapalı zarf uşÔli. 
Je eksiltmeye konmuştur. 

2- Keşıf evrakını görmek iste 
yenler Nafıa müdürlüğüne müraca
at edebilirler. 

3- Kapalı zarf usulile eksiltme 
2-3·938 tarihine müsadif çarşömba 
günü saat onbirde Nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1632) lira 28 kuruş muvakkat te· 
minat vermesi ve Nafia vekaletinden 
verilmiş müteahhitlik vesikafını gös· 
termesi lazımdır. 

isteyenler teklif mektuplarını 
3 üncü maddede yazılı saattrn bir 

, 
; 

Ti~ 
• 

367 

1 saat evveline kadar Nafia müdürlü. ------------·---·-----------

Aşçı ve hizmetçi 
aıanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

güne makbuz mukabilinde vermesi 
mukkzidir. Posta ile göndrilen tek· 
liflerin dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapalılınış olacaktır. Postada 
elacak gecikmeler kabul edilmez. 

8930 10 16-22-26 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etmekted:r. 

• 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü· 

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

tan ve perake·nde satılır. 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA fŞÇEN . 
7967 115 Belediye karşısında 

olacaksınız. Odun kömürü arlık aramlmamağ'a mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz -·Temiz-Kuvvetli 
28 8879 

----------·-----------------------! 
Halkımızın nazarı 

dikkatine: 
Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin bü 

yük bir itina ile Adanamız için hazırlayıp gönderdiği harman çayları 
mız gelmiştir. Daima halkımıza en nefis bir ç•y içirmek fırsatını verdi· 

ğindım dolayı müessesemiz guııır duyar . 
Hiç şüphesiz nefaset ve zerafelinin bütün inceliklerini bu çaydan bula· 

caksınız. Bundan sonra en müşkilpesend aileler bile ( Oh çok 
şükür bir çay içebildim ) diyeceklerdir. Ve 

1 bundan böyle fena çaylarla aı:_abını~ı bozmıy,"c• ksınız. Size sıhhatinizi kı· 1 

ı zandıracak olan bu çayı mutlaka bır defa oısun alınız. 

1 

Umumi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 
bir fedakarlıvı daha 

~ 

" Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık,, 
zeytu~yağlarımız ge!di.E~ndan rnnıa frna yağlıala ır.idtleıinizi ve sabunlaıı) 

a da saçlarınızı dökmiyecek ve cilrllerinizi bozmıyacaksınız, " Ay"" 
valık "sabunları ve yağları her hususta s•hhatinizin koru) ucu;~' 

dur. Hilesiz, ucuzdur' 893 l 12-15 .__ ________________ , _______________ ,,.. 
Umumi neşriyat müdiirü 

Macid Güçlü 
Adaıırı Türksözii ,tDatP.aw 

1 


