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Mittelöröpa ve 
Rayşın faaliyeti 

R 
Pierre Dominigue 

ayş, Şarka doğru bir yü
rüyüş, belki de Sovyet 
Rusya aleyhine bir müca

le düşünüyor dendiği zaman işi iyi 
lamak lazımdır . Çok ;ihtiyatlı olan 
Yş şefleri için cenup ve garp hu
larından emin olmadan - deniz 
rlarından başka - körü körüne. 

ayaya karşı bir mücadeleye atıl
•~,...,,. mevzuubahs değildir . 

Binaenaleyh Nurenberg noktaları 
kadar şiddetli olursa olsun Almanya 
ı tCfebbüslerde bulunmağa mec
dur . Zaten bu demarşlar kendi

bir hayli de muvaffakiyet temin 
iştir . 
Şimalde ve Garpta 
Garpta her şeyden evvel hudu

lakviye mevzubahstı: Bu iş, Sar'ın 
amme müracaati ve Renin sol 
erinin askeri işgali ile tahakkuk et-

Şimalde mevzuubah olan şey ise, 
"!tereyi korkutmamaktı : Bnnun 
de lngiltere - Almanya deniz 
Şmasile halledildi . Buna Şansöl

_1-fitıerin Alsas hakkında söyledik
i de ilave etmek lazımdır . Bu 
er, Rayş'ın Sar Plebistinden ve 
havzasının işgalinden sonra Ber-

ile Paris arasında malüm bir me
kalmamış olduğu, fikrinde bu

llgunu sôylemeğe zemin hazır-

1-fakikatta Almanyanın eski Ko
ri meselesi vardır . Fakat Al
a şimdilik b11 işi mevzuu bah-

ek niyetinde detiJmiş gibi gö
or . 

Cemıpta : 
Vaziyet, Cenupta daha çok ka-

. Alttıanya burada , bilhassa 
lye Dolfus 'un hayatına mal olan 
tten sonra kendisine karşı ayak-! 
bir Avusturya ve Elemanları hiç 1 

Bııretle birbirinden ayrılmak iste
r görünen bir küçük antantla 
karşıya bulunuyordu. Ve sonra 

anın arzu ve ihtiraslarını da he
katmak mecburiyetinde idi. 

ilandan başka So,·yet - Fransız, 
et-Çek ve hatta Sovyet- Ro
a ve daha evvelce yapılan Ro

{a-folonya , Fransa-Polonya , 
ransa ile küçük antant arasında 

. n muahede Almanyanın bütün 
etine engel oluyor ve Şarkta 

. ~Cağı bir faaliyetin Cenupta ken
lçin kötü bir darbe olacağı hak
a korku veriyordu . 
Diger 1araftan ltalyada mütema
~ küçük antantı bozmak ve Tuna 

ilde ve Balkanlarda Fransız nu-
. il kırarak kendi nüfuzunu yer

ete çalıştıtından - Hiç olmazsa 
~i Planda - Almanyanın menfa-
1 ltalyanınki ile muvazi idi . Ve 

hal Almanyayı ltalyanın ittifakını 
llıah mecbur ediyordu . 

-lınen-ltelyen enlatmeıı 
&u antant yapıldı . Almanya Ha
bıırbini tasvip etmekle kalmadı . 
8 kralını Habeş imparatoru ala
da tanıdı . Anşlustan - Hiç ol

Lıllll"b. 
. - yakın bir istikbal için vaz 
ı. 

ltıılya -Avusturya ·- Macaristan 
llıasına razı oldu. Hatta Cenuba 

ilerileyişini bile durdurmağı ta-
l ettiğini zannetmek lazımdır . 

bunlar ltalyanın pek hoıuna 
ıeylerdi . 

&una mukabil ltalya da kolaylaş
b dı ise bile, Avusturya-Almanya 
edesini tanıdı . 

&u iki devletin katlanan tazyiki 
~t küçük antantı dağıtmağa mu

olmadı ise bile hiç olmazsa 
Yada olduğu gibi - Titüles

' kabineden uzaklaştırılması gi-
Romanyada mühim neticelere 

tr oldu . 

&ıı tazyik bir taraftan Almanya 
1hda Çekoslovakyanın diger ta
ise ltatya karşısında Yugoslav

\' tecridini mucip oldu . 
e M. Benesin bazı sözlerine d ~ 
ilk olursa, Çekoslovakya "t>u 

- Geri8i ikinçi ~ahiferk -

İspanyol meclisi Kabal
lero hükumetine itima -

dını bildirdi 
General F ranko Madride yürüyen 

kuvvetleri bizzat idare edecek 
----·······----

Marsilya : 3 (Radyo - Nas
yonalistler tarafından batınlan ls
panyol gemisinden, 40 kişi Fransız 

gemileri tarafından kurtanlmıştır 
FRANKO HALKA NE DiYOR ? 

Madrid: 3 (Radyo) - Kabeal 

lero hükumeti bu sabah mebusan 

mecfüj huzuruna çıkmıştır . 

Meclis reisi hükı1metin itimada 
!azık olduğunu beyan etmiştir . 

Başvekilimiz 

Ankaraya avdet 
buyurdular 

Ankara : 3 [ Hususi Mu
habirimizden ] - Şarkta 
tetkikler yapmak üzere Ela
zize kadar giden Başveki

limiz ismet lnönü dün 21,30 
da Ankaraya avdet buyur
muşlardır. 

Japonlar ' 
Japonlar üç Çinliyi astılar! 

Tanton : 3 (Radyo) - Bir Ja
pon askerini öldürmüş olan üç Çinli 
asılmıştır . 

Londra : 3 (Radyo) - General 
F ranko halka hitaben neşrettiği bir 
beyannamede : 

- Biz millet için icrayı hüku
met edeceğiz . Diyor . 

General, siyasetine karşı husu· 
met gösterip olanlarla ticaret iti· 
lafları yapacağını bildirmiştir . 

Filis tiiı Arapları korkuda 

Madrid : 3 (Radyo)- Kuinto 
boğazı ile Aragon dağı civarındaki 
tepeler, hükumetçiler tarafından iş
gal edilmiştir . 

İngilizlerin ciddiyeti karşısında ihti
lalciler şaşırdılar . Her tarafa baş 1 

vurup yardım arıyorlar 
Londra : 3 (Radyo) - Gene

ral F ranko, Madridde yapılacak ta
arruzu bizzat idare edecektir . 

Ukranya- Türkiye 

Bisiklet müsabakalarında 
birinciliği ve ikinciliği 

kaıt.ndık 

Ankara : 3 (A.A) - Ukranye -
Türkiye bisiklet ekibleri arasında 
dün Kiefte yapılan 100 kilometrelik 
yanşta Talat birinci Orhan ikinci 
gelmiştir . 

Para siyaseti kar 
şısında Polonya 

Ankara : 3 (A.A) - Beynel
milel 'para siyasetini tetkik eden 
konferans Polonya Hükumetinin pa
ra siyasasını değiştirmesine hiç bir 
sebep görmemiştir . 

Paris borsaları yeniden açılmış
mıştır . Iskonto nisbeti yüzde 5 art
mıştır . 

Kudüs : 30 ( Hususi muhabiri
mizden ) - lngiltere kralı Filistinde 
idarei örfiye ilam hakkındaki kararı 
imzalamıştır . Ancak bu karann· bir 
müddet ilanının tehir edilecektir . 
Bunud bir sesi de lbnissuudun mu
rahhasın bu günlerde resmen Filiı· 
tinde bulun9rak Arap liderleriyle 
grevin durdurulması vesaire hakkın
da görüşmekte olmasıdı • 

Ay başında Londra gazeteleri 
örfi idareşemrinin metnini neşrettiler. 

Filistindeki lngiliz umum kuman· 
danı Filistinde umumi selamet ve 
müdafaanın temini için vasi salahiyet· 
le her türlü tedabiri icra ve tatbik 
edecektir. 

Bu tedbirlerden bir takımı ; as· 
keri mahkemeler teşkili , matbuatın 
kontrölü icap ederse mülkiyet hak· 
kının refi vesairedir . 

Şimdiye kadar tevkif edilenlP.r 
2879 Arap ve 371 Yahudidir . 

Maktı'lller de 817 olarak tesbit 
edilmiştir ki bunlann çoğu Araplar· 
dandır. 

ldarei örfiye ilanından evvel gre· 
vin kalkması ve Arapların sulha ra· 

Rumen milletinin beynine yerleşen istifham 

Titülesko kabineden 
neden uzaklaştırıldı ? 
Bükreş : 30 (Hususi) - Milli ! 

köylü partisinin icra komitesi işleri
ni bitirdi . 

Eski Başvekil Maniu 1. u müna
sebetle bir nutuk söyledi . 

Bu nutukta bilhassa dedi ki : 
- Romanya, Fransa ile, küçük 

Antantla Balkan Antantı ile ve Le
histan ile olan ananevi ittifakların 
muhafazası için memleket dahilinde 

1 

enerjik bir harekete geçmeye mec
buruz . 

Titülesko'r.·~ı1 uzaklaştınlması, 
kimsenin ~ ,ebiyet vermesine hakkı 
olmıyan :.gır bir hadisedir . 

M~clis açılır açılmaz bu hususta 
iu;:.lt istiyeceğiz . 

' Öğrenmek ha,kkı olan millete 
Titüleskonun millete neden hüku
metten uzaklaştınldığını öğrenmesi 

esbabını temin edeceği:ı: , 

Maniu bundan sonra Almanya 
ile her hangi mukarenet teşebbü. 

süne şiddetle muhalefet etmiştir . 

Eski Dahiliye Nazın Lupu da 
Romanyanın Lİttifaklanna sadık kal
masındaki zarureti ve Sovyet Rus
ya ile olan dostane münasebetleri 
kaydettikten sonra sözü Titülesko 
ya gelirerek demiştir ki : 

- Ben, Sen Moriste Titülesko 
ile görüştüm . 

Bu kadar yıl memleketimize biz· 
met etmiş olan bu adam şunları söy
ledi : 

" Beni faydasız bir hizmetçi gi
bi koğdular , 

Eski Dahiliye Nazırının bu söz. 
!eri oradakiler üzerinde heyecan u
yandırdı . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

zı olmaları için bir mühlet verilmiş
tir . 

Filistinliler Yemene vanncaya 
~ar komşu hükumetler reislerine 
müracaatla tavassdtlarmı istemiş ol
duklanndan ve lraktan bilhassa Nu 
ri Sait Paşa bu işle meşgul olduğun 
dan şimdi Hicaz murahhası da Arap 
reisleriyle temasta bulunduğundan 
bunun neticesi beklenmektedir . 

Ceoevreye gitmiş olan Nuri Sait 
paşa Filistin işleri için akvam cemi
yetinde temaslarda bulunmaktadır . 
Irak mnrahhası bu hususta komşu 
memleketler murahhaslarile de te· 
mas etmektedir . 

Cenevreye gelen telgraflar ak
vam cemiyetinin Filistin meselesiyle 
meşgul olmağa başladığını göste· 
riyor . 

Nister Eden mecliste beyanatın
da Filistindeki kargaşalıktan bahse· 
derek lngiltere hükumetinin nizam 
ve asayişini iade etmeğe karar ver· 
diğini ve Filistine bir heyet göndere
ceğini söylemiştir . Meclise kati ra 
pwu ancak bir ay sonra verebilece
ğini ilave etmiştir . 

Filistinde ise isyan harekati es
kisi gibi devam ediyor . Halil ile 
Kudüs arasında asilerle lngili:ı: askeri 
arasındaki çarpışma üç saat sürmüş 
ve bir tnyyare gelince dağılmıştır . 

Ay başında lngiltereden , yeni 
asker gelmiştir . Şimdi askerleri yer· 
leştirmekle meşgul oluyorlar ve is 
yan harekatını kuvveile bastırmağa 
azmettikleri anlaşılıyor . 

Buna mukabil Fevzi Kavukçu 
Arap milleti gençlerini yeni bir be
yanname ile , vatanın müdafaasına 
davet etmiştir . 

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

Namrun yolunda 

ı Feci bir otomobil 
kazası oldu 

iki kişi öldü , altı kişi 
yaralandı 

Mersin : 3 ( Telefonla ) - Bu
gün öğleden sonra Namrun yaylası 
yolunda feci bir otomobil kazası ol-
muştur. 

1 
Namıundan şehre gelen bir kam· 

yonet devrilmiş ve içinde bulunan 
24 kişiden 6 kişi çok ağır yaralan 
mış ve iki kişi ölmüştür . 

Kamyonun üzerinde bulunan bir 
çocuğa hiç bir şey olmamıştır. Tar
sustan iki doktor, bir hasta bakıcı 
ve jandarmalar vaka mahalline git. 
mitlerdir • 

p.,j. mektupl.,ı 

F ransada disiplin nasıl? 
Grevlerin bir türlü sonu gelmiror. Hükumet şiddet-ı 

li hareket edeceğini bir kere daha ilan etti _ 

Paris: 30 (Hususi) - Fransada 
grevler birbirini takib ediyor Bir 
grev bitmeden bir başkası başlıyor .. 
Grev adeta bir hastalık halini aldı. 
Bu hastalığın en had devri iki ay ev
veldi. O zaman yüz binlerce amele 
işlerini bırakmıştı. Uzun müzakere
lerden sonra nihayet bir anlaşma 

yapıldı. iki taraf da bu anlaşmadan 
memnun görünüyordu. Hele hükumet 
büyük bir sevinç içindeydi. Yapılan 
anlaşma sayesinde mühim bir içtimai 
meselenin halledildiği, iki taraf an
laşmaya riayet ettikçe bundan sonra 
grev olrnıyacağı söyleniyordu. 

Bu sevinç çok sürmedi ; çünkü 
grevler bitmedi. Had halini kaybe· 
derek müzminleşti. F ransanın hemen 
her tarafında grev halinde bir çok 
işçi vardır. Bunlann sayısı yüz bin· 
den aşağı değildir. 

Şimdiye kadar grev ilan eden 
işçiler işlerini bırakır. Çekilip evle
rine giderlerdi. Bu defa İşçiler ev
lerine gitmediler. Çalıştıkları fabri· 
kalan, müesseseleri işgal ederek 
bunların sahiplerini dışarıya attılar. 

Bu hal büyük gürüJtülere sebep 
oldu. Fransız ayan meclisindeki ra· 
dikal ve sosyalist grupunun reisi. ı 
işçilerin fabrikaları, müesseseleri iş J 

gal etmelerinin şiddetle aleyhinde. 1 
bulundu. Hükumet buna karşı tedbir 
almazsa grupım itimad reyi veremi
yeceğiıü açıkça söylendi. 

Bugünkü Fransız kabinesi radi· 
kallerin reyi ile ekseriyeti temin et 
mektedir. Radikallar itimad reyi ver
mezlerse kabinenin mevküni muha· 
faza edemiyeceği şüphesizdir. Bunun 
içın hükı1met namına dahiliye nazırı · 
M. Salengro radikalleri teskin etme
ğe çalıştı, fakat müphem bir lisan 
kullandı verdi. 

Radikaller buna kanaat etmedi
ler. Açıkça hükumetin bir daha fab
rika ve müesseselerin işgaline müsa
ade etmiyeceğine dair teminat ver· 
mesini istediler. Dahiliye nazın da 
bu tt"minatı. 

Fakat vaziyette hiç bir değişik
lik olmadı. O tarihten sonra grev i
lan eden işçiler de fabrikaları işgal 

ettiler. Hatta Klermon şehrinde işçi
ler hükumet dairesini bile işgal etti
ler. 

Bu yüzden bir müddettenberi ga
zetelerde şiddetli yazılar çıkıyor. 

muhafazakarlar ve mutediller kabi

neye şiddetle hücum ediyorlar. Sol 
cenahın bir kısmı da vaziyetin aldığı 
şekli iyi görmüyor. 

Gazeteler her gün bir takım tu
haf hadiselerden bahsediyorlar. Bun
lardan ikisini şuraya yazıyorum : iki 
genç, otomobillerile Polonya orma· 

nına gidiyorlar. Otomobili bir kenara 
bırakıp bir kahveye giriyorlar, birer 
kahve içiyorlar. Kahveden çıktıktan 

sonra otomobillerine binmek istiyor
lar. Fakat içinde iki kişinin oturmuş 
olduğunu görüyorlar. 

- Otomobilimizde ne anyorsu. 
nuz ?. Diye sorunca şu cevabı alıyor 
lar. 

- Şimdiye kadar siz gezdiniz, 
birazda biz gezeceğiz ·-

Otomobilin sahipleri polise ko
şuyorlar, nokta memuru " karakola 
gidin ,, diyor. Karakola gidiyorlar , 

•· bize emir vardır, karışamayız. Mah· 
kemeye müracaat edin ,, cevabile 
karşılaşıyorlar. 

iste F ransadaki vaziyet L. 

------·------
Propaganda ve hava 

vekaletleri 
lstanbul : 3 (Hususi) - Bu se

ne, Vekiller heyetine daha iki veka
let ilave edileceği Ankaradan bildi 

riliyor . 
Ve bura mahafili de bunu teyid 

etmektedir . 
Bu vekaletler, propaganda ve 

hava vekaletleri olacaktır . 

Sporun gayesi 

Qlimpiyadlarda, bir sıraya girebil-
dik Güzel 1 Sovyet Rusyaya gi

den sporcularımızın kazandıkları yer
ler oluyor . Suvarilerimiz iştirak et
tikleri yarışlarda kendilerini gösteri
yorlar . 

Bunların hiç birisi kötü değil .. 
Fakat biz sporu yarışlarda birinci 
gelmek manasında anlıyoruz . Spor 
bir kaç kişinin top oynayıp diğerle· 
rinin seyretmesi demek değildir . 
Sporla bir milletin her ferdi uğraşır
sa , her ferdi bu işin içine girerse 
spordan maksat hasıl olur . 

Spor gençliğin ahlakını, bedenini, 
sıhhatını , neşesini bütün içtimai ka
biliyetlerini olgunlaştıracak bir vası

tadır . Hani bu nerede ?. kulüp def
terine adını yazdırmak , kulübünün 
rozetini yakasında taşımak bir genç 
için hiç bir şey ifade etmez . 

Kahve köşelerinde çanaktaki artık 
yemeklerden yer gibi teneffüsle bo
zulmuş artık havayı koklayarak, kirli 
kağatlarla oyun oynamak gençliğin 
şerefiyle mütenasip bir şey değildir . 

Açık havaya , açık havaya !.. yi
ğit bir insan , ahlaklı bir insan , ça
lışkan bir insan olmak için açık ha
vaya .. 

Açık havada koşmak , açık hava
da görüşmek , açık havada yüzmek, 
açık havada oynamak bir ailenin , 
bir yurdun bir milletin yüzünü güldü
rür .. 

Bizde spor en iptidai, en mana
sız devrini yaşıyor.. Müsabakalarda 
geri kalalım, yarışlarda birinci gel
miyelim. Fakat hepimiz iyi koşmasını, 
iyi sıçramasını, iyi yüzmesini, iyi ata 
binmesini, iyi nişan almasını bilelim. 
Yoksa Yaşar Olimpiyatlarda altın 

madalya almış.. Bundan ne çıkar? .. 
Bir Yaşar yerine bin tane; Y aşardan 
on defa az kuvvetli gencimiz olsa 
biz daha ziyade övünürüz., 

Spor zevkini horoz dövüştürme 

zevkile karıştırmadan manasını anla
maya çalışmak lazımdır .. 

Ne zaman sokaklarımızda, mey
danlarımızda levent, kusursuz vücutlu 
dik başlı, çıplak kaya gibi gövdeli 
binlerce gencin bir arada spor yap
tığını göreceğiz, ne zaman meydan
larımızda spor yapanların sayısı, sey
redenlerin sayısından on defa aşağı 
olacak? .. 

Bunu yapabildiğimiz gün, sporda 
gayeye ermiş oluruz. Aksi takdirde 
bütün emeklerimizin sonu bir horoz 
dövüşüne çıkar .. 

Çukurovalı genç il .. Gendini açık 
havaya at, tabiatla baş baş kal. in- . 
san, oturmak, beyhude yere çene 
çalmak için yaratılmamıştır... insan 
ayakta durana derler.. insan diye 
sıhlıatlı ve sağlam insana derler ... 

Sporu da bunun için sevmeliyiz .. .. 



Sahife : 2 Türk sözü -
• • 
ismet lnönünün ziyaret 

lerine aid hatıralar 
~------·----------)' 

Saat sabahın onu .. ismet İnönü 
trenden çıkar çıkmaz mektebe doğ· 
ru, otomobilde gidiyor , her tarafta 
bir telaş, bir kaynaşma ... Ziraat 
mektebinde hummalı bir telaş ... U-

zaktan bir motosiklet sökün etti .. Üs
tü , başı to7. içinde bir genç !... Gel
di; ve sadece : ( Geliyor 1 •.. ) Diye 
seslendi. 

Sevgili ve çok saygı değer Bav. 
vekilimiz, şimdi, beşuş ve sevimli 
simasile karşımızdadır 1 •.. Daima gü. 
len, daima iltifat saçan o gözlerde 
zeka ve ırade şimşekleri çakıyor r ..• 
Onun en mütevazi halinde bile insa
nı kendine bağlayış, çok derinden 
saydırır bir edaya rastgeliniyor L. 

Yüce Başvekil otomobilinden 
indi . Ziraat Mektebi Direktörü, ken
dilerine, mütahassıs ve öğretmen· 
!eri birer, birer takdim ediyor. ilk 
önce sıra, 1,80 metreden boylu o
lan Mr. Klarkdadır . Müdür Rahmi 
Öke: 

- ( Pamuk mütahassısı Mister 
Klark ! ... ) Diye takdim edecek ol
du . Emsalsiz bir zeka, irade ve ha 
fıza kuvvetine malik bulunan Başve
kilimiz . sözün tamamlanmasına bi
le meydan bırakmaksızın : 

- ... ( Tanıdım, tanıdım ! ... 
Mr. Klark ! ... ) Buyurdular . Ve ar
kasından ilave eylediler : 

... - Umarım ki, bu defa sizin
le Türkçe konuşacağım ! ... } . Ne 
çareki, Mr. Klark'ın henüz Türkçe 
öğrenmediklerini işitince, kendisile, 
tercüman vasıtasile göriışmek mec. 
buriyetinde kaldılar . 

Başvekilimiz, mütahassıslarla bir
likte ziraat mektebi muallimler oda 
sına çekildiler . 

Bu dakikadan itibaren, Kendi. 
!eri, [ pamuk davasını J , o her tut· 
tuğunu muhakkak başaran demir el
lerine almış bulunuyorlardı . İlk ko
nuşma; Mr. Klark ile yapıldı . Ter
cümanlık vazifesini, yine Amerika
nın Teksas ve Arizona havalisinde 
pamukçuluk tahsili yapmış olan Se
laheddin Tezcan ifa ediyordu . 

Başvekilimizin tabiatini ve dik
katli suallerini iyi kavrayan bu ar
kadaş, vazifesini muvaffakiyetle ba
şardı . 

Sıra; Profesör Gasner'e gelıniş
tti . Onun tercümanlığını da; Ada. 
na mücadele istasyonu Müdürü Hay
dar lrtel yapmakta idi . ( Penbe 1 
kurd ) dan konuşuluyordu . Siraye
tin önüne geçmek üzere ( Mersin ) 

ve ( Adana ) da birer Fümigatuvar B' • • d ç • f • • h 1 ' t 1 
~e:~:~~~:izb~hsedildiği sıralarda ; ır ay ıçın e 1 tçının ma su u ar a-

- ... (Mersindeki müessese 1 Adanada kaç kişi evlendi? d •ke •gorta edı•ıecek 
Çukurovamn ihtiyacım karşılar mı? .. > kaç kişi öldü? ve kaç j a 1 ll Si 
Sualini teveccüh eylediler .. Tam üç j doğum var ? ----------------
yıl bu müessesenin başında bulun- J b'~ k l • d "' h l 

1 1 H d Her mıntıkanın ta ıı re o tesın en aşagı ma su muş ve ça ışımş o an ay ar : 1 Sağlam menbalardan aldığımız 1 .. . • 
_ ... ( Yetişir, efendim ı .. ) istatistiğe göre, Eylill ayı içinde şeb- alan bir mustahsdıl, zar1arbı?1ı sı{o:ta kumpanya-

diyecek oldu . ( Muhatabım sen de· rimizde 15 çift evlenmiş, Ağustosta · sın an a a ı ece tır 
ğilsin ; profesördür ! .. ) cevabile 240 kişi ölmüş , 75 kişi doğmuştur. •••• 

karşılaştı ve ... Sustu . ( doğumların , ölümlerin yanında iktisat vekaleti, zirai sigortalar 
Mektepten dönüyoruz . Sıtma çok az olması , doğan çocukların tesisi hakkında tetkikatta bulunmak-

Enstitüsüne gidilecek, yolda polisler muntazam kaydettirilmediğinden ileri tadır. 
bizi de seliimlıyor . Bir arkadaş : geldiğini sanıyoruz. Bu feci nisbete ı Siddetli yağmurlar' dolu, su bas-
( ... Yahu, biz de büyük adam ol- inanmak istemeyiz ) · ı kını ve diger tabii hadiseler dolayı-
muşuz da haberimiz yok 1 ? . ) diye Ağustos ayında da 24 çift ev sile zarar gören çifçinin zarannı 
keyifli keyifli söyleniyor · lenmiştir . azaltmak maksadile ziraat bankası 

Halk Fırkasının salonundayız . tarafından sigorta kumpanyaları ile 
Çukurovamn her tarafından murah- Fabrikaların su görüşmeler yapılacaktır. 
haslar gelmiş . Büyük şefimiz , 120 Mamafih bu sigorta işinin ziraat 
dönümlük tarlasında sakinane çalı- yolları vı-ya iş bankalarından biri tarafından 
şan bir köy çocuğile konuşuyor. Ve idare edilmesi de muhtemeldir. 
kendisine ( Gerekli olan işletme ser-
mayesini ) nasıl ve ne şekilde bul- Şehrin umumi sıhhati üzerinde 
duğunu soruyor . Bu saf köy ço- büyük tesirler yapan , fabrikaların 
cuğu : ( .. Tüccardan 0/0 30 - 35 · su yollarının islahı hususunu beledi· 
faizle para aldığını ) söyleyince, bü- ye çoktanberi düşünmekte idi . Be. 
yük devlet adamımızın : lediye son günlerde bu yolda faali-

- ... ( Peki ama , bu tertibi yete geçmiş ve fabrikaların su yol· 
nasıl koruyorsunuz , bakalım ? ı . ) !arını tamire başlamıştır . 
dediğini duyuyoruz . 

Yine bir köy murahhası ile Baş
vekilimiz can cana, baş başa , senli 
benli konuşmaktalar. Bir sürü ince, 
şaşırtıcı , müdhiş sualler bitince ; 
Türkün medarı iftiharu bulunan bu, 
pek muhterem insanın, karşısındaki 
köylüye : 

- ... ( Bir dileğin , isteğin 
var mı ? .. insan, demez mi hani?. 
Şu Başvekil bir gün karşıma çıksa 
da kendisile bir konuşsam ! .. işte, 
ben, şimdi senin karşındayım 1 ••• 
Bir diyeceğin varsa söyle . baka -
yım ! , . ) dediğini işidiyoruz . 

Köylümüzün de , onun bu sua 
!ine : ( Sağlığını isterim 1 .• } Tar
zında cevap verdiğini görüyoruz . 

Hülasa : Bunlar; benim şöylece 

Zorla güzellik 

Sevdiği kızı sürükleye 
sürükleye kaçırmak istedi 

Ceyhana bağlı Havraniye kö· 
yünden Ömer adında birisi , aynı 
köyde , sevdiği Mehmet kızı Ayşeyi 

tarlada koza toplarken yakalıyarak 
kendisinin olmasını teklif etmiş, fakat 

muvafaakat cevabı alamayınca kızı 

yakalıyarak sürüklemeğe başlamış-
tır . 

Ayşenin kati kararım anlayan 
Ömer. kızı nihayet bırakmış ve kaç
mıştır. Sürüklenirken Ayşenin bir 
çok yerleri yaralanmıştır. Müteca-

aklıma gelen fıkralardır.Büyük Baş- viz aranıyor . 
vekilimiz ismet lnönü ; bütün Ada
nalılann kalbinde en derin sevgi , 
saygı ve şükran hisleri bırakarak 
bir kere daha bu feyyaz ülkeden 
geçmiş bulunuyor . 

Tanrı, onu uzun yıllar Atatürk 
evlatlarının başından ayırmasın ! ... 

Ragıp Mağden 

Zabıtayı iğfale 
çalıştı 

Mittelöröpa ve 
Rayşın faaliyeti 
- Birinci sahifeden artan -

tecridin daha fazla tehlikeli olma
ması için Prağ"ın, Berlin ile bir anlaş
maya razı olacağ"ını zannetmek lazım
dır. 

Rayş dışişleri bakanı Barun Nörd 
füıdapeşteye, ve propaganda bakanı 
Göbbels de Atinaya gitti . 

Sefir Yon Papen de Çekoslovak
yada bir tur yaptı. Alınanyanın Prağ"da, 
Budapeştede, Atinada İtalya için ça
lışmadığ"ı şüphesizdir. 

Denilecektir ki: Kral Karolun ltal
yaya karşı bir seyahat yapa~ajj"ı hak· 
kında şayialar dolaştı . Ve bu şayia 
tam, Romanyada Alman taraftarları

nın nüfuz kazandıkları bir sırada tek
zip olundu . Bu suretle ltalya Anşluş 
tehlikesine mani olmuşa benziyor . 
Fak at bilakis onun Mittelöropada 
ltalyayı doğrudan doğruya tehdit 
eden bir nüfuz kazanmasına da mü
sade etmiş oluyor. 

Bolşevizme karşı : 

Hazırlanacak talimatnameye gö· 
re; mahsullerin sigortası tarladan 
toplanmadan evvel yapılacaktır. 

Sigorta ücreti de her mıntıka· 
nın, tabii rekoltenin ~ağı mahsul 
alan bir müstahsil zararını sigorta 
kumpanyasından alabilecektir. 

Bu sene garp mıntıkasındaki mah 
suller bu esas üzerine sigortalanmış
tır . 

Bu şeklin doğu illerimizde de tat· 
bikine başlanacaktır. 

İlk tedrisat müfredat 
programı 

Maarif Vekaleti, ilk tedrisat müf
redat programlarını Maarif müdür
lüklerine göndermiştir . Programlar 
mekteplere dağıtılınca, muallim mec· 
!isleri derhal toplanacak ve yeni 
program b~tan aşağı okunacaktır . 

Programın başında ilk mektep
lerin hedefi, ilk mekkpte tatbik olu
nacak talim ve terbiye metodu hak· 
kında izahat verilmektedir. 

Her dersin müfredatının başında 
da o dersin okutulmasından bekle. 
nen gaye ve takip olunması lazım· 
gelen noktalar tesbit olunmuştur • 

Vekalet, ilk mekteplerden bekle· 
nen· gayelerin tahakkuk ettirilmesi 
için müfredat programında tesbit 
edilen esasların azami dikkat ve itina 
ile tatbikini teşkilatına ehemmiyetle 
tami etmiştir. 

Boğulan adam 
Cesedi bulunamadı 
Dün bir adam taş köprü üzerin

den düşerek boğulmuştur. 
Yapılan tahkikat neticesinde , 

bunun, Sürüçlü 24 yaşlarında Ahmet j 
oğlu izzet isminde bir genç olduğu 
ve sari bir hastalıkla malul bulundu 
ğu anlaşılmıştır. 

Zabıtanın ısrarlı aramasına rağ
men cesed dündenberi bulunamamış. 

tır. . ı 

Pariste asi kadınlar hapishanesi 

Avanoslu Osman kızı Fatm~ 
adında birisi, dün zabıtaya müracaat 

ederek : terziler çarşısında Turan 
tarafından- kendisine taarruz ve te · 
cavuz yapıldığını iddia etmiştir. Belediye mimarı 
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İbadet çeşidi 

V iyanada on dokuz y~ında 
lunan Hilota isminde bir kıt· 

cağız son zamanlarda birdenbi 
dindar olmuş, vücuduna eziyet Y~ 
parak sevap kazanmak istemiş ı 

bunun için de aklına garip bir usJ 
gelmiş; çırçıplak soyunmuş ve B~ 
kovanlarının arasına girmiş . 

Ortalığa da ateş yakmış, bütül on 
anlar dışan çıkarak kızın vücuduflll ile 
delik deşik etmişler . Nihayet ölii 
den zor kurtulmuş, Va 

Uzun boylular 
Mis Kopton isminde 24 yaşıfl' tı 

da bir kız memleketi olan Rerıı5 lla 
şehri belediye reisine gönderdiği b~ Ri 
mektupta kendisine bir koca bu!UP d · 
evlendirilmesini istemiştir . 1 

Mis, bu mektubunda aşka inaır ~ 
madığını çünkü aşkın olsa olsa e'f 

lendikten sonra kan koca arasınd~ liı. 
husule geleceğini söyliyerek ken~· 1( 1 

anlatmış bu arada iki metreden 
0 

sek boyu olduğunu da bildirmiştir. 
1 
n 

Belediye reisi bu mise bir koe' ,ırı 
bulmak için hayli zaman nafile uf· b~n 
raşmışsa da muvaffak olamaıntf l~k 
tır . , du . 

Fakat Mis Kobton bundan ne• 
mit olmıyarak evlenme idaresiııt Yor 
müracaat etmiştir . 

Evlenme idaresi müdürü KobtO' ~tıı 
1 • . 1 yı'~ nun ev enmesıne manı o an şe 

boyunun uzunluğu olnuğunu heıne~ ~esi 
takdir ederek ona göre bir erkel 
aramiş, iki metre beş eantim boY" 'di 
olduğu için kimsenin almak istenııı' 
diği Pol namında birisini bulmuş~ iap 

Pol ile Kobton birbirini tanırll8 d 
için verdikleri randevuda hemen e<f u : 
lenmeğe karar vernıişler ve erteli 
günü düğünlerini yapmışlardır . 

Ölü gözü görürmü? re l 
Meşhur ltalyan doktorlarında" to 

profesör F ranceshtti şayanı hay~ ~u 
bir ameliyat ile bir genç kızın kor U • 

olan gözünü, bir ölü gözüyle değil .. 
tirmeğe muvaffak olmuştur . , ~Ilı 

Doktor, yeni ölen bir gençin gü ~ Ç 

zünü çıkarmış, ve kızın kör gözii01 
\' 

iki saatlik bir ameliyattan sonra ye 
leştirmiş, şimdi, kız mükemmel görl 
yormuş. 

İngilterede de dayak oc 
ı' kalkmıyacak tıo 

. ltd 
lngilizler dayağı hala kaldırııı' J.i~ 

mışlardır . '•li 
Mekteplerinde ;yaramazlık edel1 ~ti~ 

talebelere, isl2hı hal etmiyen serse' · 
rilere sopa çekiyorlarmış . dıte 

Kalkın hüriyet istiyoruz 
Polis, işi tahkik edince F atmanın 

iftira ettiğini ve bir müddet evvel 
Turanın metresi olduğu ve bugün 
başkasile evlenmesinden muğber ola
rak bu işi yaptığı anlaşılmıştır. 

Açıkca konuşalım . Bütün Tuna 
havzasında ve Balkanlarda memnu· 
niyetle Almanyaya teveccüh edilme. 
sinin iki sebebi vardır: Birincisi: Çün · 
kü Almanya kuvvetlidir. Sonra, Al
manya kendisini Bolşevizmin müdhiş 
bir düşmanı olarak ilan ediyor. Yal
nız Bela - Kunu hatırlıyan Macarlar 
yoktur .. Romanyalılarda onunla mü
cadele ettiklerini unutmamışlar ve 
çok uzun bir zamandanberi Diniesteri 
bir muharebe hattı olarak kabul et
mişlerdir. Atinada komünizmin tadım 
tatmıştır . Belgradda .. Viyanada .. 

,Almanya devletlerin ve milletler ef· 
karıumumiyesinin bu derin korkusun- 1 

dan İstifade diyor. Vazifesine başladı 
Ankaradan , şehrimiz belediyesi ' 

mimarlığına tayin edilen Tahsin 
Kentkural vazifesine başlamıştır. 

Hukukçular ve terbiyeciler art 
smda bu mevzu etrafında bir ankel 'onu 
yapılmış, dayağın kaldırılmamasııi _ 
istiyenler ekseriyeti teşkil rtmiş · Cosıııı 

~-----=...,.......-,..,.....,.. tkka 

------·------
F ransada bir cürüm işleyip te, • 

sıhhi vaziyetlerinden dolayı ceza 
görmiyenler "ıslah yerlerine,, gön
derilir. Hasta, miicrimler burada sı
kı bir inzibat altında yaşatılır ve te
davilerine çalışılır. 

Geçen gün bu ıslah yerlerinden 
birinde isyan çıktı ve kadınlara mah
sus olan bu müesseseden yedi kişi 
kaçtı, 

Hadiseyi müessesenin müdürü 
şöyle anlatıyor : 

"Öğle yemeğı in sonlar.na doğru 
kızlardan biri ayağa kalktı ve taba· 
ğını masanın üzerine vurarak : 

- Kalkın arkadaşlar! diye bağır· 
dı. Hürriyet istiyoruz! 

Bu kız tavrı hareketten aldığı 
feııa numaralar.la tanınmıştı. Yerine 
oturmasını söylememe kalmadı, Bü
tün salondakiler ayağa kalktılar v e 
hepsi etrafı çevirdiler. Tabakları ka. 
şıkları, çatalları havaya fırlatıyorlar, 

bağırıp çağırıyorlardı. Büyük bir 
kargaşalık arasında kalmıştım: Ne 
çıkıp kurtulabiliyorum; ne de gürül
tüyü yatıştırabiliyordum. 

Sesleri işiten mubassırlardan biri 
koştu, geldi. Fakat, bütün kızlar bir 
dakika içinde etrafını aldılar ve kar
ga tulumba edip alaşağı ettiler ve 
iplerle bağladıları 

Bu fırsattan istifada edip bir ar
kadaşımız telefona koştu. Fakat te
lefon telleri kesilmişti. İsyanın evvel
den hazırlandığı anlaşılıyordui 

Bu arada ben de kızların ara
sından kurtulmak istedinı. Fakat bu 
sefer benim üzerime atıldılar. Elle· 
rimi tutarak ceblerimdeki t:ınahtar
ları aldılar ve hepsi birden köşarak 
kapıları açıb kaçtılar, 

Fakat hepsi kaçmağa vakit bu
lamadan hariçten gprüldüler. Arka
larından biz de kostuk ve kapıları 
kapadık. 

ilk fırsatta kaçanlar dokuz kişi 

Fatma hakkında kanuni İş yapıl 
mıştır. 

1------~~~--~----
idi. Bunlardan ikisi tutuldu. Eakat 
yedisi hala kaçıyorlar. 

tutulanlardan biri de nasıl kaç
tıklarını şöyle anlatıyor: 

"Caddeye çıktıktan sonra koş · 
mağa başladık. Ben yan sokaklar· 
dan birine saptım. Burada karşıma 
bir otomobil çıktı. İçinde şuförden 
başka kimse yoktu. Şoföre işaret et. 
tim. Beni aldı. Şehirden uzaklaştırdı. 
Fakat bir yerde saklıyamıyacağını 
söyledi ve elime biraz para vererek 
sokak ortasında bıraktı." 

Tutulanlardan ötekisi de tam şe· 
hirden kaçmak üzere iked tutulduğu· 
nu söylemiştir. 

Henuz "hali firarda" olarak yedi 
kızın da takibine başlanılmıştır. Di
ğer taraftan, müessesede sükunet 
temin olunmuş ve isyan baştırılmlş
tır .. 

ltalya Almanyanın rolünü oynı
yabilecek midir? 

Doğruyu söylemek lazımgelirse 
o da kuvvetlidir. 

Yahudi düşmanlığı diye birşey 
mevcut olmamasına ve Rayşin An
timarksismini tanımamakla beraber 
dahili vaziyeti Almanyanınkinden 
farklı değildir. 

Fakat İtalyanın yeri çok cenuba 
doğrudur; buradaki küçük milletler 
İçin hakiki bir hami olarak görüne· 
nıiyecektir. 

İtalya anlıyabilecek mi? , 
Binaenaleyh gayet tabii olarak, 

evvela coğrafi vaziyeti, tarihi anane
si ve soma reaksiyonlarının ili birinci 
mevkii Almanya işgal etmektedir. 

F açist olmakla beraber ltalya, 
!ngiltere ve Fransa oynadığı rolden 
farkı olmıyan bir rol oynamaktadır. 

Ki.!çük bir misal bunu isbat eder: 
Habeş harbi devam ettiği müd

detce ltalya petrol ihtiyacını munta· 
zaman Sovyet Rusyadan temin etti. 
Ve bunu hiç bir suretlede saklama
dı . Hitler Almanyasının bu suretle 
hareket edebileceğini düşünmek bile 
çok garip olur. 

1 

Binaenaleyh ltalya menfaatlerin 
garp devletlerininki ile müvazileştir· 
meğe mecbur görünmektedir. 

Bu devletla ise İtalyan impara· 
torluğunu heman tanımağa hazırdır· 
!ar. Zecri tedbirler kalkalı çok oldu. 
Şimdi geri kalan iş, Habeşistanı mil
letler sosyetesinden a. ırmaktır. Bu 
iş yapıldıktan sonra Akdeniz mese
lesi meydana çıkacaktır. 

Çünkü , daha evvelce bir kere 
daha söylediğim gibi lngiltere , 
ltalyanın desteği olmadan Akdeni· 
zin bir tarafından Akdenİzin içinde 
muhasara edilmiştir . 

Bu suretle , görülür;)r ki , bu iki 
millet arasında er geç bir anlaşma 
olacaktır . Anlaşmada Fra.•samn · 
bulunması zaruridir . Çünkü b~zı 
bakımdan biz de lngilterenin vazi· 
aetindeyiz . 

Fakat her şeyden evvel Habe· 
şistanın Cenevreden uzaklaştmlması 
lazıındır . 

Bu mesele ve bir de Akdeni~ ., ~ 
meselesi halledildikten sonra - ~ io 0de 
umarız ki bu zamana kadar lspafl' ce 
ya ihtilali de sona erdi - üç b~ 

1 
-

yük garp devletinin ittifakı ba~1 :~ 
zaruri ve mukadder görünmektedı': edi~ 
. Bu a~l~~mamn başlıca . ga~:ıe_ Sa 
rınden bırısı Almanyamn Hıtlelor~ iııd 
pa Alman faaliyetinin ehemmiyetıP ~ıı 
kırmak olacak ve ltalyanın Brennel ~td 0 

üzerindeki emniyetine bağlı olac•' ~ 
ğından , bu anlaşma pratik olara~ Su 
sulhun muhafazası ve bugünkü ıı1 ~tıııe 
zamın takviyesi neticesine varacali Yen 
tır . ·~liye 

Benim çok nikbin olduğum söf . lltan 
lenecek' .. Evet nikbin olmak isteyO lıııiş. 
rum ve herkes de olmalıdır . lngilt .. cınu 
renin , menfaatininin ne tarafta o tŞtür 
ğunu nihayet görmüş bulunduğuııl enıi; 
ve Fransanın bunun ehemmiyeti ~lati] 
anlamış olduğuna inanmak lazımd 1şıyc 
M. Mussolininin kendisini sabırsızlı iadı, 
~a ve haysiyet denilen şeye kaptır' anı 
mıyacağına inanmalıdır . Eğer sulfil 

1ıtı ır 
inanmak lazımsa huna da inanma· .. ~d 

hdır . liye 



• 
) 

4 Teşrinievvel 1936 Türk sözü sahife : 3 

* * 

ırlanda - Türkiye' P. T. T. BaşmüdÜ~lüğün-
den: 

Ticaret muahedesi 
imzalandı 

( 3 ) birinci teşrin cumartesi akşamı açılış töreni 

• 
sınema Asri 

Nakleden : Ni h ad Ta n g Un er 
lrlanda : 3 (Raydo) - lrlanda 

- Türkiye ticaret anlaşması imza 
edilmiştir . 

Posta ve telgraf idaresi tarafın. 
dan satın alınan eski papaslar meK
tebi binasında yapılacak tamirat ve 
tadilat işi 3-10-936 T. den iti· 
baren on beş gün müddetle açık ek· Dahili tertibatını tamamile yenileştiren ve makine aksamında ( PO. 
siltmeye çıkarılmıştır . Nafia <laire· 1 RÜ JÖKSIYON ) SES , IŞ!k , tertibatlarında büyük yenilikler yapan sine· Toy adam Bu muahede iki memleket ara 

sındaki dostluğun bir mebdei ola
caktır. 

since yapılan keşif ve planlan mu· ma~ız .. b~.yük fedaka~lıkl.ar ihtiyar ed:rek sine~a tarihinde ilk defa olarak 

ahcup görünmek istemi· 
yen genç bir köylü ka· 
dm, berber dükkanına 

Önden girdi . Köylü şivesile fakat 
utıl llezaketle sordu : 
r - Zevcimin saçlarını kesmeğe 

~aktiniz müsaitmi ? 
- Buyurun efendim 1 ... 
Kocası iri ve kavi bünyeli, saçla" 

şı1 n alnına doğru dökülmüş, temizce, 
Jlazar günlerine mahsus elbisesini 
tiymiş haşin görünen çehresinde ken 

Iııt dini beğenmişlik okunan bir adam
dı . 

la - Romen, gel 1 .. .' Mösyö saç· 
e<f rını kesecek ... 
dl . Kadın taşımakta olduğu ağır va

~i salonun bir köşesine bıraktı . 
l\oeasının şapkasını aldıktan sonra 

r. llfıun oturduğu koltuğun tam arka· 
&ına dikilmiş karşıdaki büyük 

f' '~na da Romen'in yüzüne mes'ud 
bir gülümsemenin canlandırdığı par
~k gözlerle ayrılmaksızın bakıyor-

~ ~ 

iııl Arada sırada şunu tekrar edi-
~ordu : 

d - Mösyöye söyle de bıyıkla-
. lıııı kıvırcık yapsın .. 
~ ~ Berber, sanki kadının saçlarını 
~ taiyormuş gibi davranıyordu : 

.... - Emredersiniz efendim : ilave 
""Yordu. 
.... - Kolanya suyuile firiksiyon 
'"Palım mı? 

d Madam gülerek cevap veriyor· 
Q : 

- A ! Evet ... 
l<ansının göstermiş olduğu alaka 

~ &evgiden daha yüksek bir sevgi· 
it layik olduğunu ispat etmek isti
~uş gibi mağrurane bir riza ile 
tu~ isteğine göre hareket ediyor. 

( . Para çantası madamda olduğu 
~ . berberden kalkmazdan evvel 
~para vereceğim diye telaşa düş· 

Ve sordu: 
- Kaç frank efendim; 
- 10 frank 1 

'it Mariet 10 frangı masanın üzeri· 
~ bıraktı ve sonra kimse görmeden 
~tasının avucuna, bahşiş olarak ver· 
~ d diye bir kaç tane para kıs· 
t 1 

~:~· ikisi çıkıp gidiyorlardı. Madam 
ıı_. ilin ağırlığı altında biraz kam-
. tlaşmış gibi, mösyö de tuvaleti· 
~ bozulmaması için şapkasına son 

tce ttinalı 1 ... 

'o Mariette berberi, karısını ve gar· 
oıı nezaketle selamladı: 
-- Allaha ısmarladık !.. ko· 

~ının arkasından gidiyordu, ona, 
katli ve hayran ... bakarak çıktı. 

*** 
, Akşam gara yakın bir otelin ö· 
· den geçerken korkak bir ses işi· 

e döndüm: 
- Affedersiniz mösyö . Beni ta

~Orsunuz değilmi ? Bu sabah siz· 
..ı~erberde idiniz ... Zevcimi gör· 
"lllizmi ? 
Sanki kendisini mühim endişe· 
en kurtaracakmışım gibi itimad-

d
do!u iri gözlerile beni süzü
u: 
-- Hayır, madam görmedim 1 .. 

t Suallerimi beklemeden izahat 
1 1lıeğe başladı 
'yemekten sonra sigara alacağını 
liyerek çıktı . Ben meşgulken 
~tanıdan portmonemi de almış 
bııiş .. Bütün gün lokantanın önün· 
, onu bekledim. Sonra otele dön
~ tü.r dedtm. Lakin hayır ! . 
tınız yüzündeki o güzel gözler,göz 
lari!e doluyor , ağlamamak için 
lıyorsa da nihayet kendini tu · 

, hıçkırıklara gömüldü. 
't lııımadığım, bu ağlayan kadınla 

müddet I<:aldınm üzerinde ka· 
zdım. Ona bir takım saçnı:ıılar 

~Yerele otelt doğru göti' m • 

cibince tahmin b"deli 7521 yedi bin yedı buyuk yıldızın hır fılmde oynadıgı şahesen sunmakla kıvanç duyar. 

1 - Fazla üzülmiye mahal yoktur. 1 
i Nerde ise şimdi gelir.Yalnız biraz geç 

beş yüz yirmi bir liradır. ihale 19- ,, G t Ot ı 
10-936 tarihine müsadif pazartesi ran e '' 
günü saat 15 de ve ayni bina da· .. . . kalmış olabilir .. Eğer başına bir Titülesko kabineden! 

kaza gelmiş olsa idi muhakkak size 1 

mal~mat.~erilir~i .. isterseniz polis neden uzaklaştırıldı 

hT d k' S h p T T B .. Baş mumessılı ... 

d~~ü;ü~deeio;~ana~ k
0

omisyo~ş~~: ( GRETA GARBO ) 
komıserlıgıne hır telefon edeyim. 

Kadın hafifçe omuzlarını silkti : 
- Onun öldüğüne inanmam . . . 

F k .. 1 a at gıttı .... 
Göz yaşlarını adi bir bez mendille 

silerek benim ihtimam ve şefkatime 
teşekkür yerinde , bütün hayabnı 
anlatmak istedi : 

- Daha birinci defadır Parise 
geldi ; Ben evvelce akrabalarımla 
beraber müstemleke panayırını gör· 
mek üzere bir kaç defa gelmiştim . 
Fakat o, çoktandır gelmek istiyorsa 
da benim itimadım yoktu ... Kırda 
bile, kadın peşinde koşmaktan ken
dini menedemez, Çünkü r-ek yakı· 
şıklıdır !... Üç sene evvel kendisile 
evleneceğim zaman herkes bana : 
-"Kızım Mariette, sen delimisin . 
Parası yok , mevkii yok ten. 

belin birisidir!. dediler fakat ben on
lara cevaben : 

- Onun çalışmadan yaşaya bil· 
mesi için kafi miktarda paraya ma· 
!ikim, diyordum. 

Zaman zaman, kendisile hiç mü· 
nasebeti olmıyan bir hikayeyi heye
canla bana anlatmak istiyor gibi 
görünüyor. Lakin birdenbire kalbi. 
nin derinliğinde bir Şl'ylerin kırıldı· 
ğını hissederek hıçkırıklarla , ağla
mağa başlıyordu : 

Otelin küçük salonunu yalnız bir 
elektrik lambası aydınlatıyordu. Ge· 
ce bekçisi yatağını büro olarak ~ul
lanılan yere yerleştiriyordu. 

Tanımadığım ve kendisine fay· . 
dalı hiç bir teselli veremiyeceğim. 
Bu zavallı kadının yanında daha 
fazla kalmak imkanı yoktu . 

- Ne desek faidesiz , madam· 
ki bu zevcinizin aynı şerait dahilin· 
de ilk gaybubeti değil , o halde 
endişe etmenize mahal yoktur . Bi · 
lirim bu acıklı ve can sıkıcı bir şey. 
dir . Amma madamki siz onu affet· 
meğe karar vermişsiniz .. En iyisi 
gidip yatmak ve uyumağa çalış· 
maktır'. Sabah ola hayır olsa .. Ben 
erkenden;gelirim ; eğer kocanız gel
memiş olursa birlikte aramağa çı
karız . 

Merhametle bu acınacak kadının 
omuzlarından tutup bir baba gibi 
yanaklarından öptüm ve onun yavaş 
yavaş merdivenleri çıktığını gördük· 
ten sonra çıkıp g;ttiın . 

Ertesi gün vadettiğim gibi otele 
tekrar geldiğimde garson malumatı 
verdi : 

- O , bu gece geldi , kavga 
ederler diye korkuyorduk amma hiç 
sesi çıkmadı . 

Yapacak bir işim kalmadığına ka 
ni olarak gitmek üzere iken Mariette 
bir gün evvel güçlükle çıktığı mer
divenleri memnun ve şen bir çehre 
ile koşarak iniyordu . 

- Gitmeyiniz Mösyö !: Gitme. 
yiniz . O size bir şeyler söyleyecek . 

Ve hakikaten, Romende mağrur 
çehresinde hiç bir hareket yapma 
dan merdivenleri indi . 

Mariet, onu, bana doğru itdi ve: 

- Mösyöye ne diyeceksen 
söyle .. Dedi. • 

Mariyet gülüyür , bahtiyardı . 
Affada layık olduğunu bana isbat 
etmek istiyordu . Fakat Romen za· 
vallıyı sert bir hareketle· itti , ve ba· 
na: 

- Onun '.Jaş ağrıtıcı gevezelik· 
!erini dinl~mek hoşuna gidiyor ve 
seni eglendiriyorsa , Bu akşam da 1 

gelip onu görebilirsiniz . Dedi . Ve 1 
önümden geçip kapıdan hızla çıktı!. 

Mariet çılgınca arkasından koş· 
tu : 

- Romen sana yalvaıınm .. 
Romen , Romen 1 .. 

zurıle yapılacaktır . 

- Birinci sahifeden artan-
Muvakkat teminat miktarı 565 JOHN BARRYMORE JOAN GRANOFOSD 

lira olup hükumetçe kabul edilen es· LIONEL BARRYMORE wALLACE BEERY 

Hulasa, bütün parti zimamdar· 
ları Titüleskonun takibettiği politi · 
kaya ayni enerji ile devam edilmesi· 
ne karar verdiler . 

ham ve tahvilat ile banka mektup- LENO!S STONE JEAN HERSHOLF 

Hükumetin dahili bünyesini de· 
ğiştirmek istiyen Al-iman tarafta· 
rı rasistlerin politikasına da hücum 
ettiler. 

Milli köylü partisi arasında an· 
laşamamazlıklar olduğunu z~nneden
ler, bu sefer bir kere daha aldanmış 
oluyorlar . 

icra komitesi yukarıdaki esaslar 
dahilindeki bir takriri ittifakla kabul 
etmiştir . 

lan dahi kabul olunur. Nakit temi· 
nat Başmüdürlük veznesine yatırıla
cak ve makbuzu müteahhitliğe ait' 
diger vesaikle birlikte ihaleden bir 
saat evveline kadar komisyon riya
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 
Bu işe aid keşif raporu ve planlan 
ile şartname ve teferruatını görmek 
i~tiyenlerin her gün saat dokuzdan 
12 ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. 
T. Başmüdürlüğüne müracaat etıne· 
!eri ilan olunur.7348 4-8-11-16 

1 

-"' 
TÜRKSÖZ"Ü 

Adana Asliye Hukuk 1 

Hakimliğinden : 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 

· 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

No: 570 

Adana Erkek Lisesi muallimle
rinden Halis Kadrinin müddeaaley
ha iş Bankasi civarında 5 numaralı 
evde lbrahim kızı Mediha Zeliha a· 
leyhine Asliye Hukuk mahkemesine 
açtığı boşanma davasının müddeaa. 
leyhanın ikametgahı meçhul olduğun· 
dan daveti ve gıyap kararının ilanen 
tebliğ edildiği halüe mahkemeye gel
mediğinden gıyabında icra kılınan 
makkeme neticesinde ; tarafeynin 

zammedilir . 
birbirinden boş olmalarına ve kaba· 

2 - hanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . hatlı olduğu anlaşılan müddeaaley. 

·-----------·- sene müddetle aherle evlenmemesi
\.. 1 hanın tarihi hükümden itibaren bir 

ne ve tarafeynin çocuklan Birgül ile 
Şakir Gülerin babaları davacıya tes· 
)imine ve 880 kuruş masarifi muha· 
kemenin müddeaaleyhadan alınma. 
sına kabili temyiz olmak üzre 18 ey
lul 936 tarihinde karar vnilmiş ol. 
duğundan ilanın neşri tarihindeu iti· 
baren on beş gün yarfında turuku 
kanuniyeye teuessül edilmediği tak· 
dirde işbu hükmün kesbi kat'iyet e. 

Bu gece nöbetçı eczane 
Orozdibak civarında 

Fuat eczanedir 

Kaçakçılar 
hainidir 

vatan 

.... 
deceği ilan olunur. 7 350 

. 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün has tal arını 
kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 28-30 

Çukurova halkına kolaylık 
M~d~n tedkik v~ ara'ln Enstitüsü Petrol arama gurubu Adana şubesi 

Ç•ıkurova mmtıka>ınd:ı alnliye su kuyuları açmak kolaylıiını gösterecek
tir. Bu kuyular azami 250 metre derinlikte ve 10 santim kutrunda borulu 
olarak aşağıdaki cedvelde gösterilen ücretler mukabilinde yapılacaktır . 
isteklilerin Tepe bağı mahallesindeki idaremize müracaatları . 

10 santim kutrunda 
O 20 Metre Borulu Metresi 7,5 

10,0 
15,0 
20,0 

20 50 
50 - 100 

100 - 250 

• • 
" " 
• • 

2-4-6-8 

Satılık 

• 

" 
• 

7338 

ev 

Lira 

• 
• 

Asfalt caddede Atatürk parkı karşısındaki ev satılıktır. Talip olanlar 
Halk eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kavafiye mağazasında Ali. Galip Ak. 
baya müracaat etsinler 7314 

5-15 G. A. 
. 

, 

Film : Metro Goldvin Mayerdir . 

İlaveten : Dünya haberleri 
DİKKAT: 
Sinemamız yirminci asrın en' tanınmış yıldızları, en büyük rejisörleri, 

en kuvvetli prüdöktörleri, en iyi müelliflerinin şaheserlerini ankaja etmiş · 

tir . 

Bunlardan bazılarının isimleri 
Güzeller resmigeçidi - lngiliz ajanı - Kara yilğı - Kanun kuv

veti - iki bayrak altında - Ana iztirabı - Zafer yolu - tali kurbanı. 
Beyaz kartal - Tivoli canbazhanesi - Casus pençesinde - Doktorun 
mucizesi ve saire ..... 

Bunlardan başka 
Sinema semasının parlak mini, mini yıldızı 

( ŞHlRLEY TEMPL'l) n 
Bu mevsimde çevirdiği bütün filmler 

Bugün güudüz 2,30 da matine 

Grand Otel 
7342 

Alsaray • 
sıneması 

2 

---·· 

İlk program 
İlkteşrin cuma 

ilk muvaffakıyet 
akşamından itibaren 

İngiltere Kralı Majeste 
Edvard 

Çanakkaleyi - Meçhul askerin mezarını ve lstanbulu ziyaret etti 

(Büyük Atatürk)ümüzün 
Aziz misafiri oldu. 

Program : ŞEN DUL 
Mümessilleri: Moris Şövaliye-Janet Makdonald 

ilave : Dünya haberleri . 

Matineler : 
Pazar : 2 de ve dörtte Şen Dul 

Muhikanların sonu 
Bazı sinemalar filmlerinin ismini bilemiyecek kadar dalga geçiyorlar. 

United artist film şirketinin listesinde 15 inci sahifede ismi zikredilen film 
yedi sekiz kısımlık küçük ve 

Muhikanların sonuncusu 
ismindedir 

Alsaray • 
sınemasının 

Göstereceği 26 kısımlık muazzam ve hakiki Muhikanlann sonu filmi 
halen Alkazar sinemasında bütün lstanbul halkını toplamaktadır . Ori · 

jinal ismi de : 

" Last Of The Mohicans ,, dır . 

Doktor Hamdi Onar 

İstanbul ve Paris Hastanelerinde 
ihtisini yapmıştır 

Doğum ve çocuk Bakımevi sabık Baştabibi 

Muayenehane: İstiklal mektebi kar
şısında telefon : 161 

7351 1-13 



Sahife 4 

Adana Borsası muameleleri 
Türksözü 4 Teşrinievvel 1936 

Meraki zade Mahmud 
vasiyeıini tenfiz heyetin· 
den: 

~--~------~----~P~AM~U~K,_v-e ~K~O~Z~A-~-------------ı 

Kilo Fiyatı 

C1 'Si Eu az En ~ol.. 
Satılan Mikdar 

ıc . S. K. S. 
--~======• 

ı(.ılo 

Kapımah - pamuk = 
- PlYasa parlağ ı ,, ı-4~0---ı-----ı 

-piyasa ternızi ,, 
iane 1 46 47 

iane 2 -43 ___ - 45,75 ___ --
-------ı 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Adananın Davudlar mevkiindt --..; 
kain ve tapunun 1 O no. ve Şu bal 
929 tarihinde kaydli gün doğusu ı<"""'-

1 rabet iken elyevm Salih efendi, güo 
batısı Molla Yusuf oğ!u Süleyma 
efendi iken Salih efendi, poyrazı d 

- Ekspres 
-K:Tevlan_t ____ _ 48 -ı - 50 

YAPAGI 
- Beyaz - Si}-ah _____ _ 

1 1 1-
Ç 1 G l T 

1 
1-2,55 -2~60 

1 1 2,25 

E~p_re_s ____ _ 
iane 
Yerli " Yewlik ,, 

,, " Tohumluk " 

HUB U BAT 

----Buğday Kıbrıs -Yerl_i __ _ 
" ,, men tane -,.-C'----------1---------------------1 Arpa 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

re kiblesi tariki am ile mahdut '{t 

beher dönümü onbeş lira kiy~I 
takdir olunan (25) dönüm tarla 5 b 
Teşrinisani 936 tarihine müsadJ O 
perşembe günü saat 14 de Beledif 
mezat salonund<> satılacaktır. TaHP On 
olanlar 0/0 7,5 teminat akçasile hır· 
Jikle Meraki zade Mahmut vasiyeti· dar 
n! tenfize me:nur heyete müracaat 
eylemeleri v~ fazla tafsilat istiyeo)er 
Miinadi Hanfi Çavuşu görmeleri ilao 
olunur 7349 

1 Kiralık ev 

Si sam 

UN 

_ Dört yı ldız Salih _ 7
67
50

5 
--1--------ı ·= - üç » ,. 

..c ~ - Dört yıldız Doğruluk 750 -
~ - ,- üç » » ~ç ------- · 
,g ..§ Simit » 8 50-
-" ~ - Dört yıldız cumhüiiyet _ _ _ 700---ı 

~, ""-üç. • 625==1
::...-_------

-Simit • 800 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Liverpl Telgrafları \ 

3 / 10 / 1936 ' anhm ~'"' -------,,---:-c20 Liret ı Hazır 7 ~------ -
ı--------- -- - - Rayşmark _ 

Birinci kannn vadeli 6 70 ı~F~r-'an'-'k'--« '--;F.--r-an-s-ız-•--· ;---i 
Mart .. - 6- 67 Sterlin " ingil.-iz-.--- ı-----.62"6- 1 

Hit hazır 5 \ 87 ı.......;D;.o:.:,l:..:car"'-«•A:-m"'"e-ri"k_a_•--ı·---ı 
_:_N:..:ce:....vy..::coc::.:r:;..k _____ l-~12;;-- '05 ı_:F;.r::::an.=;k:..-«..:,İs-'-v:iç~r.-e-_-. ::::._ __ _... __ 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

yaşarsınız . 

S.A.N 

6748 77 

Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları , pudra, krem v. s uuhı ı l .... BELEDİYE İLANLARI 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 1 1 

\ Celal Bayer 1-- ------------------.-: 

Çiftehan Kaplıcası 

• 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlard ır . 
' 
Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

1- icara verilecek yerler : Siptilli sebze hali üzerindeki iki adet ev 
ve bir kahve. 

2 - Tahmin bedeli her biri yıllığı yüı; lira . 

3- icar müddeti: Evlerin 1-Teşrini sani - 936 dan itibaren bir sene 
ve kahvenin de on dokuz ay . 

4- ihalenin yapılacağı tarih ve yer : Teşrini evvelin 15 inci perşembe 
günü saat on beşte belediye dairesinde ve belediye encümeninde . 

5- Muvakkat teminatı : Onar lira . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Bt'lediye yazı işleri ka· 
lemine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte Belediye encü· 
menine gelmeleri ilan olunur. 7329 29-2- 4 - 8 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosye
tesi Müdürlüğünden : 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur . Fabrikamızda çekilen müşterilere ait pamuklar çekildikleri tarihten i· 
tıbaren yalnız onbeş gün için sigortalıdır. Onbı~ş günden sonra gelecek 

Tren Ücretleri yarıyarıya tenzilathdır ı her türlü kazalardan dolayı fabrikamız hiç bir suretle mesuliyet kabul 
J etmez. 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 
/ 

Od J d.. t k' 'l'kt' 

1

1 Borsa nizamnamesinin 86 ncı maddesine tevfikan kaldırılmıyan pa-
dır: 200 Bir gecelik a ar or ışı 1 ır · muklar Borsa marifetile sattırılır. 

otel odası F 1 d f k 1 6 ı az asın an ar a ınır. I 2-4 - 7339 
125 Bir gecelik ~ 

taş odalar 1 Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosye-
15 Birinci baraka ı 

50 ikinci .. tesi Müdürlüğünden : 
30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi 

" \ defaya kadar 

1 
Yazın Çifteh~na gdmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
44 

:.--------------------------------------------------

Fabrikamız yerli koza çekmeğe başlayacığından Klevland çiğiti mat· 
Iubu olan müş,terilerimizin Klevland çiğitlerini en nihayet bir hafta zar
fında kaldırmalarını rica ederiz. 

Bir haftadan sonra Klevland çiğiti teslim etmek imkanı olamıyacağın· 
dan esbabı matluba bugünkü Borsa fiyatile çiğit bedelleri verilecektir. 

2-4-6 7340 
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Ot 
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SOCONY-VACUM 
Müsta h sil atı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her ıJ' 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazalan ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 18 , 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
·'" Jaü ~ Türk sözü matbaası 
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