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SAHiP ve BAŞMUHARR!Rı 
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Sancak hala tazyik altında 
edhişhareketidevamda l Mussolini Suriye intihabı pazartesi· Don~nmamız Yu-

.. .. J nan lımanına vardı 
Ankara: 28 (A.A.) - Sancakta sü 

kun henüz tamamile teessüs etmemiş 
tir . Bazı mıntakalarda seçime iştirak 
etmiyenler hakkında tazyik devam et 
mektedir . Bilhassa Antakyanın on bir 
nahiyesi için seçime iştirak etmiyen 
Türklc'rİn vaziyeti elimdir . Kermik Rey 
haniye şimalinde bazı mıntakalarda Türk 
leri tedhiş için askeri kuvvetler top 
lanmak adır. 

İspanya hükumeti 
ni de Habeşistan va 
ziyetinde görüyor 

gunu yapı ıyor Bahriyelilerimize büyük 

Suriye parlamentosu Ramazan sonlarındaaçılacak 
merasim yapıldı 

Berut : 26 ( Hususi ) - Suri
yede mebus intihabı günü yaklaştı. 
intihap pazartesi günü ( yarın ) ya
pılacaktır. Müntehibi sani intihabına 
bakılırsa vataniler her yerde kazan· 
mıştır. 

Bu intihap da mevzu (muahede) 
ve muahede müzakeresini yapan va. 
tani kütlenin mevkii idi. Bunlar te. 
yit edilmiş oluyor . intihap her 
tarafta ayni saatta olacaktır. Hazır
lıklar yapılmıştır . Vezirler meclisi 
de bu işi ehemmiyetle takibediyor . 

Almanya ve Avusturya 
Doktor Scliimit'in Berlin ğörüşme

lerinden sonraki vaziyet 

lllıısolini 

Paris : 28 (Radyo) - Cenevre· 
de bütün diplomatik mahafili heye
cana düşüren bir haber yayılmış
tır : 

ltalya, Milletler Cemiyetinden ls
panyol hükumetinin mümessilinin çe
kilmesini istemiş ve bu talebi kabvl 

edilmediği takdirde kendisinin Cenev
re birliğinden çekileceğini bildirmiş· 
tir : 

intihap yapılınca meclis Rama 
zan sonlarında toplanaı ak muahe· 
deyi müzakere ve tastik edecektir . 

Bazı siyasi mehafilde meclisi 
mebusanın yanı başında Suriyede 
bir de Ayan meclisi aı;ılacağı ve bu· 
nun on beş azası bulunacağı söyle
niyor. Fakat bu yeni hükumet te
şekkül ettikten sonra düşünülür. 

-----·~~ 

Viyana : 24 [ Hususi muhabiri· 
mizden J - Avrupayı sarsan bü· 
yük hadiselerin gürültüleri arasında 
devlet adamlannın son zamanlar· 
daki mütekabil ziyaretleri icap et· 
tiği kadar nazarı dikkatı celp ede. 
nıiyor. Halbuki Avusturya dış işler 
sekreteri Dr. Guido Schmidt'in 
iki günlük Bertin ziyareti çok mü· 
himdir. Çünkü bu ziyaret, orta av
rupa sulhunu sağlamlaştıracağına 
inanılan siyasi büyük bir teşebbü· 
ıün devam ve neticesinden başka 
bir şey değildir. 

11 Temmuz anlaşması ile iki 
Alman devleti orta avrupa sulhu
nun esasını kurmuşlar, ve bu suretle 
senelerdenberi devam eden ihtilaf 
imkanlannı ortadan kaldırmışlardı. 
Şimdi dış işleri sekreterinin Berlin 
seyahatı ile bu anlaşma bir kat 
daha kuvvetlendirilmiş oldu. iki 
devlet arasındaki anlaşmanın haki
katen canlı ve müsbet neticeler ve: 
rebileceği kanaati bu seyahata se· 
bep olmuştur. 

Uzun seneler sürüp giden ger
ginlik ve ihti!aflann bir günde or 
tadan kalkması ve evvelden olduğu 
gibi Berlin ve Viyana arasında tam 
bir anlaşmanın teşekkülü elbette 
mümkü değildi. Bunu yalnız alaka
dar olan iki devlet değil bütün 
dünyanın tabii görebilmesi için her 
halde aradan bir zaman geçmesi 
lazımdır. Yalnız iki devleti değil 
aynı zamanda bütün orta Avrupayı 
tatmin eden 11 Temmuz anlaşma
sını canlandırmak ve Avusturya 
halkının her tabakasına bunun ehem· 
miyet ve gayesini anlatmak için 
şimdiye kadar geçen üç dört ay. 
dan daha uzun bir zamana ihtiyaç 
oldutu aşikardır. Geniş halk taba
kaları bizzat kendi şahsları üzerinde 
bu anlaşmanın tesirini görmeden 
ve Almanya ile olan münasebetin 
mukavelede yazıldığı gibi normal 
bir hale geldiğini bizzat hisetmeden 
bu mukavelenin harfi harfine tat· 
bikine imkan yoktur. istenilen neti
cenin dört ayda hasıl olmamasına 
hayret etmemelidir. 

Selahiyattar mahafilin pek eyi 
bildiği bu hakikat artık bir sır de· 
ğildir . Ta başındanberi bu anlaşma 

a dım adım il~rleyeceğ i 

Ali Komiserlik Lübnan kanunu 
esasisinin iadeten yakında ilan edi· 
leceğini resmen bildirdi. 

' ve bunun için bir çok ruhi hazırlık· 
lar yapılması lazım olduğu malum. 
du . Avrupa düzenliği bakımından 
büyük ehemmiyetinden şüphe edile· 
miyen bu anlaşmanın iyi neticeler 
vermesi için elbette emek ve zamana 
ihtiyaç vardır . 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Diplomatik malı.af•). l;:eı:eHede \ 
ispanyayı temsile 'yalnız Valcnciada· 
ki meşru hükumetin haklrı olduğu 

fikrindedir . 

Kanunu esasi birinci kanunun 
ortasında ilan edilecek ve bunu mü
te,,kip beş vezirden mürekkep bir 
vezirler meclisi teşkil edilecektir ki 

' tEG' 

V alansiya şehrinde muh
tar devlet kuruluyor 

Madritden bütün ecnebiler kaçıyor 

• 
Madrıdın mudafaasını yapan mılüler kan ı•e nırşi bir nrı 

olsun unutmağa çalışıyorlar 

Londra : 28 [ A.A. J - Lordlar 
kamarasında ispanya hakkında ya
pılan bir müzakerede hükumet mu· 
rahhası lngilterenin ispanya asile· 
rine ademi mudahale siyasetinde 
devam edeceğini General Frankoyu 
tanımamakla beraber generalın kon
trolu altında buluan lspanyol top
raklanndaki lngiliz menfaatlannı 
korumak , için onunla gayrı resmi 
bir temas muhafaza edildiğini söy· 
!emiştir. 

Toledo: 28 ( A. A. ) - Mad
rid cephesinde hükumetçiler , topcu 
kuvvetlerinin iştirakile Segovia köp. 
rüsüne ve Üniversite mahallesine 
şiddetli mukabil hücumlarda bulun· 
muşlar ise de geri püskürtülmüşler
dir. 

F ranko topçu kuvvetleri , Kar-

cel Moderne ve Kuatro Caminos'da
ki hükumetçi mevzilerini bombar. 
dıman etmişlerdir. 

Dört gün süren bir ataletten 
sonra , Franko bombardıman tayya· 
releri Madrid civarındaki hükumetçi 
mevzilerini bugün yeniden bom bar 
dıman etmişler ve salimen mevzileri 
ne dönmüşlerdir. 

Salamank: 28 ( A. A. ) - Mad· 
rid radyo istasyonunun çarşamba 
günü haber verdiğine göre , mark
sist şefler Valensiye vilayetine muh· 
tar bir devlet şekli vermek niyetin
dedirler. 

Bu devlet , bir müddet evvel 
Katalonyada ilan edilen ana kanuna 
benzer bir ana kanun ile idare edi
lecektir. 

- Gerisi ilçWıcü sahifede -

Atatürk 
İngiliz ve İran büyük elçi
lerini kabul buyurdular 

Ankara: 28 [Radyo]- Atatürk, 
rafakatlerinde Hariciye . ,ekilimız 
Aras olduğu halde lngıliz büyük 
elçisini ve lran büyük elçisini bu
gün kabul buyurmuşlardır. 

lran büyük elçisi, Atatürke, 
1 Şehinşahın bir mektubunu takdim 

/_e_t_m_i_şı_~_rd_i_r·--- ·----~---
j onıı:tıı:tatoeır: 
1 -

Kömür buhranı kar- ı 
şısında bir şikayet 

Türksözü yazı İ§leri dırektörlüğü-

ne 
Bay dırektör· 
Halkın kış ihtiyacıııı t:öz önüne 

oları beledıye ve ııil/iyet yüce maka· 
mı , §dıirde nalb.ıt • aşiret ı·e Arık oğ
lu hanlarını dahi ayrıca bır mevkı ı 
tny"ı ı·e bu hususttı mü>nadatı nıalısu

sada bulıtnmuştu . Fakat bu müsade- ı 
'ı saiıs,imal ederek belediye ııarlıı 
( oları b•her kılosu 4 kuru§ r.riııe 

be§ kuruşa satmak sureıile ) haricine 
çıkan ı·e henüz kışın ilk devresinde 
ihıikô.ra haşlıyaıı bu hancılar lıakkmda 
ııiı olduğu makamca takibat L'P tahki
kaııa bulunulması l'e cürnıii 'me§h"d 1 

kaııunıı alıkô.nwıııı tatbikini , w halkı 1 

inlıisardaıı kurtarmak ıçin bıındaıı biiy-
1 

tr biiıün kömiirlerıı• şehriıı könıiiı 1 

pazarında satıl11ıasl yolunda mercıinüı 
dıkl.at nazarlnrını celk ıçrn çok .<aıın I 
gazeterıizııı halkın "yanetı rıanıınu dı- 1 lekıle buluıımasını çok dnm sayg-ılarla ı 

umarız . 

Ocuk nıahallesmdeıı 
Zıya oglu Veysel 

Bu okuyucumuz kati miktarda : 
derdi anlatıyor . Bir şey ilaveye 1 

IUzum görmUyo;uz . 

bunlar Lübnandaki anasır arasında 

taksim edilecektir. 

Şimdi parlamento bütçe müza 
keresile mesguldür . Bunu yakında 
bitirecektir. Lübnan dahiliye mü

dürü valileri davet ederek yapılacak 
idari islahatı müzakere etti . 

İntikal devresinde bu meclisin 
bir yıl daha devam etmesi yahut 
25 azalı yeni meclis teşkili ihtimal
leri konuşuluyor. Lübnan parlamen
tosunun yaptı ~ı mühim işlerden biri 

de memur maaşlarını artırmak ve 
aşar vergisini lağvetmek olmuştur. 

Ankara : 28 [ A.A. )- Donan
mamız bu sabah Yunanistanın Faler 
limanına varacakbr. Yunan gazete
leri donanmamızın Yunanistanı zi· 
yareti münasebetiie hararetli yazı· 

lar yazmaktadırlar 
Atina : l28 [ Radyo J - Türk 

donanması bugün f alere gelmiş ve 
büyük merasim yapılmıştır. Atinada 
hazırlıklar devam etmektedir. 

Belçika başbakanı LQnd-
raya geldi 

Londra : 28 ( A. A. ) - Belçi· 
ka başbakanı Londraya gelmiştir. 

Amerikayı hayretler içinde bırakan 
bir aşk macerası ve izdivaç 

Cumhur reisi Ruzvelt'in oğlu babasının 
muhasımlar1ndan birinin kıziyle evleniyor 

Delikanlının bir gazete
ciye beyanatı 

Amerika cumhur reısıııııı o{tlu 
ı·c nışurtlzsı 

Amerika Cumhur başkanı F. 

,ı 

Ruzvelt'in oğlu , en büyük siyasi 
hasmı ve mühim cslaha fabrikasının 
sahibi M. Engene'in kızına nişanlandı. 
iki amansız nuhasımın çocukları 
arasındaki bu aşk yalnız Amerikada 
değil , bütün dünyada bir hayli hay
ret ve dedi koduyu mucip oldu . 

Çünkü , son intihap esnasırda 
iki politika adamının yekdiğerine kar
şı açtığı mücadele hakikabn çok 
şiddetli idi . Hatta Ruzvelt ; bir 
nutku esnasında oğlunun müstakbel 
kayınbabasindan bahsederken : 

" Benim ye:ıiden intihabıma mu· 
halefet edenlerin yeni bir harp açıl. 
masında.büyük menfaatleri olan in
sanlar olması ç0k şayanı dikkattir .• 
d .. mişti . 

Yalnız işin tuhaf tarafı iki mu
hasım baba çocuklarının birbirlerile 
olan münasebetlerini işittikleri t za · 
man buna hiç itiraz etmemişler ve 
nişanla:ımalarına da razı olmuşlardır. 

işte derli kodu ve kayreti dünya 
yı saran bu aşk macerasını Ameri 
ka Cumhur reisi Ruzvet'in oğlu biz
zat anlatıyor . Onu dinleyelim : 

" Üç sene oluyor .. Bir kaç arka· 
daşımla beraber hafta tatiline girmek 
üzere Miamiye gitmiştim . Tatil fe
na geçeceğe benziyordu . Çün· 
kü plajda istediğimiz" neşe ve hayat 
yoktu . Birbirini takip eden dalga· 

!arın monoton hareketleriniiseyret · 
mekten usanmıştım . Bu sırada arka· 
daşlardan birisi : 

- Haydi bir yüzme müsahakası 
yapalım 1 dedi . Fikir çok orijinal 
bir şey değildi . Fakat her halde 
boş durmaktan iyi olduğu için der· 
hal.ittifakla kabul ettik . Müsabaka· 
ya biraz daha neşe vermek için plaj 
da bulunan bazı genç kadın ve er 
kekleri de davet ettik . Müsabaka· 
ya sırası ile başlayacaktık . Hareket 
için ben en arkaya kalmıştım . Bu
nunla beraber arkadaşlanma yetiş 

mekte güclük çekmedim. Müsabaka 
yüz metre üzerinde yapılıyordu . 
Birinci gelmeyi çok umuyordum . 
Fakat önümd~ bulunan: ve yalnız ba · 
şındaki mabdı kaucuk başlığını gö
rebildiğim bir yüzücüye imkanı yok 
yetişemiyordum . Nihayet henüz yü
zünü görmediğim bu yüzücü müsa· 
bakayı kazandı . 

Plaja avdet edip de başındaki 

kauçuğu çıkardığı zaman altun 
sansı gibi bukleli saçları ile tasav· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

------·------
Tavzih 

Türksözü Gazetesi Müdürlüğüne 
ADANA 

Gazetenizin 28-11-936 günü ve 
3692 sayılı nüshasının 6 ıncı sırasın

daki yazıda yanlışlık görülmüştür . 
E.rzinde cereyan eden vak'anın 

failleri otuz değil , dokuzdur . Ma
hallinden alınan resmi bilgiye göre : 
alış verişten doğan bir kavga netice 
sinde Cırık Ahmet oğlu Mehmet ve 
arkadaşları Ömer , lbrahim oğlu 
Mehmetli bıçakla yarahyarak <ildür- • 
düklerinden hepsi y~kalanmış ve ev· 
raklarile adliyeye verilmişlerdir . 

Keyfiyetin o suretle düzeltilme· 
sini dilerim . 

28-11-936 

Seyhan Valisi N. 
Emin Refik Kırış 
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Bela Bartokun konferansı 

Halk melodileri ve bunla 
ın yüksek musikiye tesiri 

- il-

Türks_§zü 

Nakili : M. Bakşı Vilayette: 1 Havalar 1 
1 

Belediyede 
Bununla beraber asıl programlı 

bir surette halk türkülerinden roman. 
tiklerde istifade olunur . 

Bu evvela ( Lıszt ) ( Rhapsa- ı 
dies ) !erinde ve Şppen (. Chapin ) 
nin Polonez ve Mazurka larında gö
rülür . 

Sonra nasyonalist ( milli ) deni
len kompozitör (bestekar) !ar-me
sela Grieg, Smetana ve Dvorak gi
bi- bunlar, daha geniş ölçüde kulla 
nır . 

Yalnız o zamanlarda köy ve şe
hir halk musikileri arasında cir fark 
gözetilmiyordu • Herkes bu iki kay
naktan hoşa giden ve kolayca işine 
yarayan parçaları alıyordu . 

O , zaman şehir halk türkülerini 
köy türkülerinden daha iyi tanıyor· 
[ardı . Etnografya ve F olklör ilimle· 
ri o zamanlar daha çocukluk halin· 
de idi . 

Köy medeniyeti henüz Kollek
törlerin ve artistlerin tecessüsünü 
uyandırmamıştı . 

Onun için sanatkarlar şehirde 
buldukları halk türkülerinin musiki· 
!erile ve göze ilişe hututile iktifa edi
yorlardı. 

( Konferansçı köy türkülerini ta 
bii ve şehir halk türkülerini münev. 
ver tabakanın tesiri altında ilmi ve 
suni addetmektedir . Birincileri asıl 
halk türküsü ikincileri urbaine tabi
ri ile Musique Savante Populaire 
tanımaktadır . ) 

Bu halin o zamanlar yegane müs
tesnası Rus bestekarlarından Mous· 
sorgskydir ki eserlerine Rus köy 
türküleri tesir etmiştir ve bu suret· 
le kendi zamanın geçmiş ve yir. 
minci asız usulüne ayak basmış olu
yor. 

Köy musikisinden istifadeye an
cak yirminci asrın başlangıcında baş. 
lanmıştır . 

Yukarıda dediğimiz gibi bu ne
vi müzik hemen münhasiran Şarki 
Avrupada bulunur . Bu sebeple bu 
usuldan en çok istifade eden Şarki 
Avrupa bestekarlarıdır . 

Yirminci asrın başlangıcında es
ki romatizm artık çekilmez olmuştu. 
Artık bu yolda ilerlemek mümkün 
olmadığına kanmışlardı . Biricik ça
reyi on dokuzuncu asra arkasını çe 
virmekte bulmuşlardı . işte bu dö
nüşte yahut bu intibahda o zamana 
kadar tanınmamış olan köy musiki· 
si bestekarların imdadına yeti~ti . 

Bu musiki bünye bakımından ta
savvur edilebilecek derecede mükem. 
mel ve mütenevvidir . 

ifade kuvveti inanılmıyacak ka
dar kuvvetlidir . 

Ayni zamanda faydasız bütün 
duygulardan ve dekor ( süs ) !ardan 
aridir . 

Sade olduğu için hazan iptidai 
görülür . Fakat bu sadelik iptidai 
bir sadelik değildir . 

Yeni musiki için musikinin teced· 
düt ve intibah devri için bundan da
ha iyi bir hareket noktası tasavvur 
edilemez. 

Köylü musikisinin işlemesi ( te. 
siri ve ondan istifade edilmesi ) nin 
temel şartı şudur : 

Bestekar kendi memleketinin 
köylü melodilerini tanıyacak ve on
ları mükemmel surette icra ve ifade 
kudretine malik olacaktır. Onları 
tıbkı bir edibin kendi ana dilini bil. 
diği gibi bilecektir. 

Buna muvaffak olmak için bes· 
tekar köylü Türklerini bizzat top-
layacaktır . 

Belki de Rus Stravinsky ile 
bpanyol Falla sistemli bir tarzda 

devşirme yapmamışlar, belkide bunlar 

başka derleyicilerin çalışmalarından 
istifade etmişlerdir. Yalnız onların 
bu musikiyi yalnız . kitaplarda Mü
zelerde ölü bir madde gibi tanıma
dıkları, köylülerden dinleyip tetkik 
ettikleri ve köylerde okunduğu gibi 
öğrendikleri muhakkaktır. 

Aylık çalışma programları Çifçimiz yağmurlardan Eski _istasyon yolu 

Şimdi burada şahsi bir kana
atim üzerinde <luracağım. Benim 
fikrimce köylü musikisi bir musi
kişinas üzerine ani bir surette tesir 
edemez. Ancak onların yanında ya· 
şamış, onların atalarında bulunmuş 
işe tesir eder. 

Vilayet ideresi kanununun 41 in
ci maddesine göre valinin her ay ni
hayetinde ve lüzum gördüğü sair 
zamanlarda vilayet idara şube reis
lerini heyet halinde ·toplayıp aylık 

çalışma vaziyetini . tetkik ve vilayet 
umumi hallerini müzakere etmesi la. 
zım geldiği haldebazı vilayetlerde 
bu müzakere neticelerinin rapor ha
linde Vekalete bildirilmediğini gö
ren Dahiliye Vekaleti valiliklere bir 
tamim göndererek kanunun emrine 
riayet edilmesini bildirmiştir. Binaenaleyh bir derlemedeki 

anasırla meşgul olmak kafi değildir. 
Köylü türküsünün tam intibama 
nail olmalıdır. 

_Mahkum ve mahpusların 
ödeyecekleri paralar 

Bestekarın köy melodisini en 
ince renklerile, sözle ifade edileme
yecek nazik evsafile akis ettirmeye, 
ayni ruhla temsil ve ifade etmeğe 
muktedir olması her şeyden mü
himdir. 

Kendi eserini köy melodilerinin 
motiflerile doldurmak ve doyurmak 
kafi değildir. Öyle yapılırsa yalnız 
harici ve esassız bir süsden ibaret 
kalır. 

• * • 
Derlemeye başladığımız zaman-

lar Macaristanda ciddi musikişinas
ların böyle adi şeyler , üzerinde ça
lışması istihfaf edildi. 

Öyle düşünenler köy melodile· 
rinin ölçümez değerini tanımayan
lardı. Onlar köy motiflerini bizzat 
toplamak ve bunu yaparken köy 
musikisinde yaşamak meselesinin 
bestekarlar için ne büyiik ehemmi
yeti olduğunu takdir etmiyorlardı. 

- Sonu var -

Çok eski bir Türk 
mezarı 

Son günlerde, Başkıristanda Ufa 
şehri ortasında yapılan bir kazı es· 
nasında 6 ıncı y a h u t 7 inci 
yüz yıla ait eski bir Türk mezarı 

ortaya çıkarılmıştır . 
Çok iyi muhafçza edilmiş olan 

bu eser aksamından anlaşıldığına 
göre , mezar , bugünkü Başkıristan 
arazisinde vaktile yarı göçmen ola. 
rak dolaşan kuvvetli Türk kabilele· 
rinden birisine mensup yiiksek mev· 
kili bir genç kıza aittir . İskelet , el 
ile dokunulduğu zaman toz halinde 
yere düşen ince bir tülle örtülüdür. 
Tül, gümüş renginde bir madenden 
yapılmış binlerce ince ve zarif yıl· 
dızlarla süslenmiştir . 

Genç kızın iskeletinin bilekle
rinde,ayak bileklerinde ve göksünde, 
altın ve gümüşten gayet ince ve sa
natkarane işlenmiş müteaddit plak
lar, madalyonlar, pendandifler, kü· 
peler ve bilezikler uardır . 

148 gram altınla yapılmış olan 
o1an baş tezyinatı bilhassa çok ar· 
tistiktir. Bu mezar içinde bulunan 
muhtelif tezyinattaki altın miktarı, 
338 gramdır . 

iskeletin s o 1 kalçası yanında 
uzun saplı bir kaşıkla paslanmış bir 
bıçak bulunmuştur . Mezar içinde 
bir çok ehli hayvan kemikleri de 
bulunmuştur ki bu, mezara mükel
lef bir yemek sofrası da kurulmuş 
olduğunu gösterir . 

ilim, tarih ve etnografya bakı
mından çok büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan bu mezar , Cenubi Ural 
mıntıkasında bulunan eski Türklerin 
sanat ve medeniyet bakımından ne 
derece ileride olduklarını parlak bir 
surette isbat eyleme'<tedir. 

Evvelce mahkum ve mahpusların 
iaşeye muhtaç olup olmadıkları ad
liyeden vaki talep üzerine idare he
yetlerince letkik edilecek karara 
rapdedilmekte idi . 

Mahkumlara ödettirilecek yiye
cek bedelleri hakkındaki kanun bu 
vaziyeti değiştirerek bu vazifeyi ida
re heyetlerinden almış ve teşkilatı 

olan yerlerde belediyelere, olmıyan 
yerlerde de bağlı oldukları kayma
kamlarla nahiye müdürlerine bırak
mıştı. 

Bazı yerlerde b11 usule riayet 
edilmiyerek idare heyetleri kanunen 
vazifedar olmadıkları i~lerle uğraş
tıklarından Dahiliye Vekaleti vali· 
liklere bir emir göndererek kanun 
sarahati dairesinde muamele ifasını 
bildirmiştir. 

Yangın söndürme 
aletleri 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere bi· 
rer tamim göndererek resmi daire 
ve müesseselerle hnsusi şirket ve ce
miyetlerin şimdiye kadar satın al
dıkları sis yapma tertibatını haiz yan 
gın söndürme !aletlerinin nerelerde 
ve ne miktar :bulunduğu ve kaç lit· 
relik olduklarının bildirilmes;ni ve• ı 
her sene satın alınacakların da o se 
ne nihayetinde bir cedvel halinde \ 
gönderilmesini istemiştir . 

Bayramlar ve 
kaymakamlar 

Kaymakamlar zafer bayramla
rında fevkalade ehvalı müstesna 
mutlaka kaza merkezlerinde buluna
caklardır . 

Vilayet ve kazalarda 
yapılacak abideler 

Dahiliye vekaleti vilayet ve ka
zalarda yapılması düşünülen abide
ler hakkında malumat toplamakta· 
dır . 

Bir çok yerlerden istenilen iza
hat gelmiştir . Abideler komisyonu 
bugünlerde mahalli idaı eler umum 
müdürünün reisliğinde top'anarak 
bunlar üzerinde kararını verecektir . 

Adliyede tayinler 

Adliye vekaleti tarafından yeni 
tayin kararnamelerinin hazırlanması
na devam edilrr.ektedir . Bu karama· 
menin büyük bir kısmını hakim ve· 
killiğine tayin edilecek hakim nam
zedleri teşkil etmektedir 

Zabıtada: 

Kardeşini yaraladı 

Araba sü•ücüsü Musa oğlu Fa
zıl adında birisile kardeşi Mehmet 
arasında alacak yüzünden bir kavga 
çıkmış , neticede Fazıl , Mehmetli 
odunla burnundan yaralamıştır . 

Fazı! yakalanmış vl." hakkında 

kanuni iş yapılmıştır . 

memnun 

Şehrimizde son üç gün i.;inde 
havalar birdenbire soğumuştur. Dün 
hararet derecesi zaid santigrat 12 
idi . 

Son yağmurlardan çıfçimiz mem· 
nundur . Yağmurların bölgenin her 
tarafına yağdığı anlaşılmıştır . 

Posta Telgraf başmüdür 
lükleri kalkıyor 

Birinci Kanunun otuz birinden 
itibaren mer'i olacak yeni posta ve 
telgraf teşkilatının hazırlıkları bit 
mek üzeredir . 

Bu tarihten itibaren başmüdür

lükler kalkacak ve 62 vilayktte mer· 
kez müdürlükleri ihdas edilecektir . 

Ayni zamanda yeni teşkilatla 

memurların maaşları artacağı gibi 
memur adedi de mühim miktarda zi· 
yadeleşecektir . 

1 

Belediye , Kuruköprü-Eski is
tasyon yolu için 100,000 parke mu
bayaasına karar vermiştir . 

Parkeler gelir gelmez yolun in
şasına başlanacaktır. 

Mülki taksimat haritaları 

Dahiliye vekaleti tarafından bas
tırılmakta olduğunu haber verdiği
miz mülki taksimat haritasının ha
zırlıkları bitmiştir . 

Harita basılmak üzere matbaa · 
ya verilmiştir : Yakında bütün vila -
yet ve kazalara ve dairelere dağıtı
lacaktır . 

Meşhut cürümler ve 
memurlar 

Meşhut cürümler kanununun me· 
murin muhakemat kanununa aykırı 
görülen tarafları tefsir yolile halle
dilecektir . 

Sayın abonelerimize 

ikinci mıntaka müvezziimiz, ansızın hastalanarak gece hastaneye ya· 
tırılmıştır.Bu mıntakada bulunan sayın abonelerimizden bazılarının ev ad. 

resleri belli olmadığından gazeteleri kendilerine verilememiştir . Bu gibi 
abonelerimizin bir kaç gün için gazetelerini matbaamızdan aldırmalarını 
saygılarımızla dileriz . TÜRKSÖZÜ 

Yunanistanda gençlik teşkilatı 

Le Mesaaere d'Athenes gazeuısin· 

den: 

Evvelki gün neşredilmiş olan 
lüzumlu bir kanun milli gençlik 
teşkilatının esaslarını vazetmiştir. 

Veliahdın yüksek şefliği altında bu· 
lunacak olan bu • organizasyonun 
gaye si " gençlerin tahsil veya iş 

saatlerinden artakalan boş zaman· 
larını, onların bedeni ve kültürel 
şartlarını yekiltmek, milli his ve 
dini akidelerini kuvvetlendirmek bir 
sosyal elbirliği ve tesanüd zihniyeti 
yaratmak ve her birinin tabii kabi
liyetlerine uygun bir şekilde profe. 
siyonel istikametlenmelerini temin 
etmek için kullanmak " tır. Bu, ye· 
mişleri olgunlaşmak icin oldukça 
zaman istiyen, fakat bu sebeble de, 
derhal girişilmesi icab eden çok 
esaslı bir programdır. 

Yunanistanı dolaşırken verdiği 
muhtelif nutuklarda, hükumet reisi, 
yeniden inşa işinde gençliğe ayır· 
dığı mevki hususunda bilhassa ısrar 
etmiştir. Çok doğru söylediği gibi, 

1 gelecek nesil bu esere devam ede
cek vaziyette bulunmadıkça bugün· f 
kü neslin başaracağı işler ömürsüz 
olacaktır. Gerçi, bugünün işini gör
mek biiyük bir şeydir, fakat istik
bali temin etmek daha az lüzumlu 
değildir. 

Az zaman öncesine kad:ır dev
let, yalnız Yunanistanda değil he
men her yerde tahsille terbiyeyi 
birbirine karıştırmıştır . 

Halbuki terbiye, bizzat kafi de
recede verilmiyen tahsilden çok ay
rı bir şeydir . 

Mektep, belki nazariye itibarile 
değil, fakat muhakkak ki tatbikatta 
gençlerin bedeni ve zihni sıhhatiyle 
alakadar olmamıştır . 

Yarımyamalak okuma yazma bi
lenler yetiştirmekle iktifa etmiştir . 
Fakat bu tahsil hakikaten adam ye
tiştiriyor muydu ? 

Yunanistanın asrın başlangıcın

danberi geçirmiş olduğu fırtınalı <le-

virlerden birinde, bir diplomat mek
tebin karakterler yaratmak hususun· ı 
daki aczinden şikayet etmiştir . 

Memleketin felaketlerini bu ac· 
ze atfediyordu ve gençliğin terbiye· 
sini reforme c:tmenin ehemmiyetin
den bahsediyordu . 

Hadiseler reformun geri kalma
sına sedebiyet verdiler fakat büyük 
ihtiyacı tebarüz ettirdiler . 

Metaksas, nutkunda , gençlik 
için faydalı gördüğü veçheyi sarih 
surette göstermiştir . 

Esasen temelde değişiklik yap
mak lazım değildir . 

Esas daima hakiki Elen ananesi 
-Gerisi dördüncü sahifede -------·------

İthalat rejimi 

Yeni senebaşından ıtibaren 
tatbik mevkiine girecek olan genel 
ithalat rejimi esaslarının bugün ala· 
kadarlara tebliği bekleniyor. Bunun
la beraber yeni rejimin ana hatları 
tamamen anlaşılmıştır. 

Bilhassa Türkiye ile klering an· 
!aşması yapmış ve ticari müvazene 
vaziyetini Türkiyeye karşı açmış 

bulunan memleketlerin istifade ede
ceği şekilde olan liste, ithalatımı· 

zın yüzde sekseninin bu gibi mem
leketlerden yapılacağını gösteriyor. 

Halen meri olan kararnamenin 
K listesinde yazılı bulunan ve şim
diye kadar ithalat mi!Cdan tahdid 
edilen maddeler yeni kararnamede 
tamamen serbes bir halde klering 
listesine alınmıştır. 

Bundan başka şimdiye kadar 
ithali memnu olan bir çok madde
ler de ayni listeye sokulmuş ve KL 
listesi bu suretle gl."nişletilmiştir. 

yeni rejimdeki muhim noktalar 
dan biri de, şimdiye kadar konten • 
jan listesinde olan maddelerden ba
zılarınin tamamen serbest bırakılma
sına imkan görülmediği için sipariş 
dahi yapmadan evvel alakadar ve-

kaletlerden müsaade alınacak ve bun· 
dan sonra idhalat yapılabilecektir . 

Ceyhanda 

Soğuklar başladı Çiftçi 
yağmurlardan memnun 

Ceyhan: 27 H. muhabirimizden : 

Üç dört gündenberi devam e· 
den yağmurdan kasabamız ı.e hava· 
!isi çifçileri çok memnundur. 

Ellerinde tohumu bulunan çifçi
lerimizin bir kısmı yağmurdan önce 
tarlalarına ekmişler ve bir kısmı da 
yağmurun yağmasını bekliyorlar· 
dı. 

Çifçilerimizin ekserisinin elinde 
buğday tohumu olmadığından hüku· 
mete bundan önce müracaat ederek 
tohumluk buğday verilmesini dilt>· 
mişlerdi. 

Çifçilere tohumluk buğdaylan 
henüz verilmemiş ise de pek yakında 
ve tohum ekme mevsimi geçmeden 
dağıtılacağı kuvvetle muhtemeldir . 
Dündenberi havalar birdenbire de· 
ğişmiş ve soğumuştur. 

Kasabada herkes palto ve par
desü gi ymeğe başlamış , evlerde Yf' 

dairelerde sobalar yakılmıştır. 

Parasız tayyareye 
binmek için 

P ara için dünyada her fedakar· 
lığa katlaıulır ama müatesnalar 

başka. 
İnsan sevmediğile hiç bir zaman 

evlenmez. 
Bundan bir kaç yıl evvel Kansas· 

ta bir tayyarecinin karısı Mariley var 
dı . Bu gün mahkemeye baş wrarak 
kocası Vensenden ayrılmak istiyor. 
Mahkemede reis soruyor : 

- Anlaşamıyacağınız bir adaıııa 
nasıl vardınız ? . 

Kadın ne cevap verse beğenir· 

siniz ? 
- Parasız tayyareye binmek 

. . 1 D . ? ıçın .. emez mı . 

Denize mahkum 
insan yalnız hapishanede yatma• 

ğa mahkum ~ olmaz ya .. Mahkumi· 
yetin cinsleri o kadar mebzul ki 1 .. 

lrlandalı Kelley isminde bir ban· 
ka hırsızı Amerikada 30 sene hap· 
se mahkum oluyor. Fakat bir kaç 
sene sonra aftan istifade ederek tah 
!iye ediliyor . 

Fakat İrlanda bu adamı kabul 
etmiyor, Amerikada keza .. Ne yap· 
sın?. 

Nihayet bir vapura ateşçi oluyor 
ve hayatını mütemadiyen denizlerde 
geçiriyor .. 

6 asırlık sandalya 
Aceba demir mi diye düşünür

sünüz değilmi ? Hayır .. Bildiğimiz 
ağaçtan l .. 

8 inci Edvard taç geydikten 
sonra lngiltere tahtına oturacak . 
Bu taht, lngiltere tacı kadar kıymet

lidir . 
Bu sandalya tam altı asırlıktır . 

Zamanla rengi kararmış bir sandal
ya .. 

Meşe ağacından yapılmıştır . 
1926 da bu sandalyayı birinci Ed· 
vard yaptırmıştı . 

Bu sandalyada bir taş varmış ki, 
anlaşıldığına göre, Yakubun oğlu 
Yusuf bu taşın üstünde uyumuş . 

Bu taş lngiltereye Filistinden ge· 
tirilmiş ama, nasıl ? Bu malum de
ğil .. 

O ahin 

Diğer bir yenilik te yolcu bera· 
berinde gelecek eşyalardır . 

Halen mer'i olan kkramamede 
yolcu beraberinde gelecek eşyanın 
kıymeti yiiz liralığı geçmemiş ola· 
caktır. 

Yeni rejimde ise bu kıymet mik· 
tarı iki yüz elli liraya çıkarılmış

tır . 
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ing üzerinde başlıyan 
aşk ölümle bitti 

Meşhur boksör Rosinyolu kaynanası öldürdü 

?aris : f Jkteşrin ( Hususi ) -Dün . hayab tehlikeli bir hale gelmiş.Dok
h Parisin Ropcr - Planket so- J torlar ilk dakikadan itibaren çocuk-
dan geçenler korkunç bir man- lan yanından ayırıp çocuk bakım· 

a ile karşılaşblar . hanesine koymuşlar. 
Ansızın sokağa fırlayan ve çeh- Buasside iki ay evveline kadar 

· sararmış orta yaşlı t bir kadın kalmış, fakat çocuklar artık sütten I 
lldeki rüvclveri sanki birine tevcih gesildiği için kızını ve çocuklannı 

1 
Yormuş gibi kaldirarak : alarak Paristeki evine dönmüşler. 
- Ben öldürdüm ! Tutunuz be- Rosinyol burada da kıskançltktan 
Diye bağırıyordu . vazgeçmemiş, karısını döğmek için 
Gelip geçenlerden bazı cesaret- başka sebep bulamadığı vakıt eve 

·t o arada yetişen poHslerlebirlik- erzak getiren bakkal çıraklarından 
kadının elinden rüvelverini aldılar. şüphelendiğin,ileriye sürmeğe baş 
dının sokağa çıktığı eve koşanlar. lamış . 
feci bir manzara ·ile karşılaştı. Kadın , son günlerde damadının 
Bütün Parislilerin sevdiği meş- tamam bir canavara döndüğünü söy-
boksör Rosinyo] , kanlar içinde ]emekte idi . ikide birde : 

ti.dora yuvarlanmış çırpınıyor • " - Seni başkasının kollarında 
Karşıdaki odanın bir köşesinde göreceğime gebertip işini bitirece-
henüz yirmi yaşındaki güzel ka- ğim . ., Deyip durur muş . 

~ ile iki küçük çocuğu renkleri uç- Biçare kızının hastalığını nazarı 

1~ ve korkulanndan titreyerek bir dikkate alarak acıması hakkında 
~ gibi kanlar içinde L bağırıp can söylediği sözlere aldırmaz : 
en babalarına :bakıyorlardı . "- Kızımn bir şeyi yok . Beni 

'lı İçeri giren polislerden biri genç ayırmak istediğiniz için ortaya bir 
,qının yanına yaklaşıp da hadiseyi hastalık çıkardınız l ,, cevabını ve 
ltrnak isterken o cakta kadar ayak- rir miş • Bu arada kızın hastalığı 
bir put gibi duran .bu güze] ka· ilerlemekte tabiatiJe devam etmiş . 

l ~bir kelime bile söylemeğe muk Dün akşam Rosinyol eve geç gel-
·~, olmıyaralc ~bayılıp yere yığılı- miş ve birdenbire gözlerine karısının 
~ ve ağzından dereler gibi kan.bO- yeni bir elbisesi ilişmiş. Çılgına dön. 

}'ordu . Çocuklar çok küçüle idi. . müş ve hemen uyumakta olan biçare 
konuşmuyorlardı . hastamn üzerine hücum ederek : 
Bu arada en yakın polis mer· ., _ Senin akim fikrin süste. Kim 
'ne götürülen genç kadının anası bilir kiminle sevişiyorsun • n 

~cnis Noel , bü~k bir so~k Diye yumruklannı, bpkı ring üze. 
ldıkla hadiseyi [ anlabyordu : rinde olduğu gibi basta kadtna in. 

Türle aôıü 

Amerikayı hayrete bırakan aşk mace;ası 
- Birinci sahifeden artan -

vur ediJemiyecek kadar güzel bir 
genç:kız yüzü meydana çıkbğı za
man içimde çok garip bir ürperme 
oldu • Müsabakada sarfettiği enerji 
yanaklarını kıp lkırmızı yapmıştı .. 
. Asal mavi gözleri sevinçten parıl 
panl yanıyor , yüzüı ıden birer inci 
tanesi gibi yuvarlanıyordu . 

kayın baba ve anam hakkında bir 
şey ilave edecekim . 

Son intihabat devam ettiği müd
detçe yanlarında bulunduğum zaman 
katiyen politikadan bahsetmediler . 
Şüphe yok ki babamla müstakbel 
kayın babam birbirine tamamile zıd 
siyasi fikirdedirler, bu muhakkak .. 
Ve bunu bilmeyen de yoktur. Yal
nız nişanlımın ailesi bir defa bi]e ol
sun benim yanımda politikadan ve 
iki baba arasında mevcut olan zıd
diyetten bahsetmiş değillerdir. Yal· 
nız bir gün hizmetçilerden birisi 

Tebrik için ona yaklaştım . Gü. 
lüyordu .• O andan itibaren tabiatta 
hiç bir şey değişmediği halde her 
şeyi neş'eli , her şeyi güzel bulmağa 
başlamıştım . Biraz evvel seyret· 
mekten usandığım deniz dalgaları 

bile bana sonsuz bir zevk veriyor
du. 

Bugünün üzerinden üç sene geç· 
ti . Ethel ile nişanlandık .. Ônümöz. 
deki haziranda evleneceğiz . 

, ağzından küçük bir şey kaçırdı . Ve 
bu, onun derhal evden koğulmasına 
sebep oldu. Onu affettirinceye ka
dar çektiğim zahmeti Allah bilir. 

Geçirilecek bir imtihanım ve bekle. 
yeceğimiz daha üc ay var . Yakm
da dünyanın en güzel, en melek ka· 
dmı kanm:olacak .. 

Şimdi izdivacımızın hazırlıklarile 
meşgulüz. Daha sonra kurulacak yu 
vamızı düşünmeğe mecburuz .. Bit· 
tabi spordan vazgeçecek değiliz . ı 
Ben tayyareciliğe bayılıyorum . Ni- 1 

şanlım da musikiye olan büyük kabi · 
liyetimin inkişafına çalışacak.Bal ayı
nı nerede geçireceğimiz meselesi ise 
henüz [ halledilmemiş işler ) dosya· 

Hiç şüphe yok ki , Havardada 
bütün üniversiteli kız ve erkek tale · 
be Ethel il~ aşkımızı biliyor ve bu 
aşkın bir izdivaçla nihayetlenmesini 
bekliyordu . 

ı~~ I 
Arkadaşlarım hatta bizimle sık 

sık şakalaşır ve - Romeo ile Jul 
yet'in düğünleri ne zamana ?. Diye 
sorarlardı . Bununla beraber Ethel 
ile nişanlandığımız zaman hayret 
edenlerin sayısı da pek az olmadı . 

Çünkü nişanlımın adı sadace , 
Etnd değildi . isminin sonunda bir 
de Pout vardı . Benim adım ise 
Franki Ruzveltdi . Nişarumız intiha
bat arifesine de rast geldiği için 1 

büyük bir hayret ve dedi kodu hu· 1 

sule getireceğinde şüphe yoktu . Bu· ı 
nun içindir ki , her gün yüzlerce 
gazete muhabirinin , yüzlerce süali 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,32 da doğa 
cak öğle ezam 11,44 de ikindi 
14,20 de akşam 16,35 da yatsı 
18,8 de emsak 4,44 de olacak · 
br. 

Madritden bütün 
ecnebilea kaçıyor 

Kızı Mimi Frans, :NOeI üç sene dirmeğe başlamtş ve sabah da eT· 
\.el her vakit boksör Rasinyolün kenden kalkıp, karısına, yeni elbise· 

' ile karşılaşmağa başlamıştım: 
- Birinci sahifeden artan]-

~ ç)anna devam ederken aralarında sini parça parça edip sokağa ata-
dctli bir aşk peyda olmuştu • cağını söyleyince Mimi : 

Kız boksörü çılgınca sevdiği gi- "_ yapma Hanri, bugün benim 
~boksör de kızına mukabele etmiş doğum günümdür . " 
erımeğe karar vermişler. • Diye yalvarmış, fakat boksör hiç 
Fakat kendisine müracaat ettiği kulak asmadan yumruklannı indire 

~it, kızının hasta mizaç oldu~nu, indire hasta kızcağızı kendinden ge· 

- Nişanlınızı nasıl tanıdınız ? 
- Ne zamandanberi onunla ta-

mşo orsunuz ? 
- Ebeveyniniz bu işe ne diyor? 
- Müstakbel kannrz poJitikayı 

1 
seviyor mu? 

- istikbalde ne yapacaksınız ? 
- Nişanlınız sporu dansa tercih 

Roma : 28 ( Radyo ) - İtal
yanların Balear Adaları ve yahut 
her hangi bir İspanyol toprağında 
gözü olduğu hakkındaki şayialar çok 
kat'i surette yalanlamaktadır. 

Asri 
28 Teşrinisani cumartesi akşamından itil:>aren 

iki harikulade film birdsn sunar 
-1-

Sinema semasının sevimli büyük lspanyol yıldızı 

( dol Rio) 
ve sahne arkadaşları yedi büyük yıldızla beraber çevirdiği muhteşem 

ve göz kamaştırıcı film 

( on er Bar) 
Bin sihri, bin bir güzelli içinde tophyan film 

-11-
Sergiizeşt ve heyecan filmlerinin büyük kahramanı 

Ken Maynartın fevkalade heyecan filmi 

(Kovboyun 
Aşk, kıskançlık, heyecan 

7575 

Şerefi ) 

Büyük sinema müsameresi 

Bu 

Alsaray 
1 

akşam 

• 
sıneması 

( Gönül Dediklathılarıı ) 
OYNJY AN ; Şaheserler halikı unufulmaı Yıldız Marta Egert 

2 
Canavar avı 

Vahşi ormanlarda Arslan, Kaplan, Yılanlarla mücadele heyecan ve 
dehşet filmi 

Matineler : 
~torların şimdilik evlenmesine çirmiş. Kayın ana, müdafaa eder~k 
~Sade etmediklerini söy)iyerek n- kızım kurtarmak isteyince de bu de-

ediyor mu ? Üzümü mü çok sever 
ananas suyunu mu ? bir emniyet kıtası tahdit etmiş- Pazar 2 de iki film 

1 

l tösterme~şt~ •. . fa onu yumruldamağa başlamışbr. ı 
~ra~an bır ıkı ~y geçtıkten son- Yumruklan yiyen Artemis'in gözü 

- Bal ayı seyahatini nt"reye ya· 
pacaksımz ? 

Londra : 28 ( Radyo ) - Ami· 
rallık dairesinin bildirdiğine göre , 
General F ranko nun deniz erkanı 1 
harbiyesi Barselonda gemiier için 

ti 7573 

r. ":...----------~-----------·----------------------------Madrid : 28 ( Radyo ) - Şim-
t b~r ~u~ sa~ahleyın kıztmn odası· karararak evvelce tedarik ettiği re 
i'ıthıği vakıt yatağını boş bulmuş volveri kaptım aibi damadına ateş et. 

~k .. M· . k k e.· 0 

sor um ızını açırmıştı . . 1 · .. b '--.. k 'd 
A l'k fk · 1. I k dm mış revo verı goren OKSOr, on ora 
""'nne ı şe atı ga ıp ge en a d k d '- b k 

~ks·· l kı d··~; 1 . . b fırlamışsa a a ın arl(asım ıra .. 
or e zının u2S~n erını yap ve bok .. .. k d 

~.. d ·ki ·· d kı mayıp soru ar a an yere yuvar· 
gun en ı gun sonra a genç - d b k k 
~ .. d d k. h h tal k lamış ve revolver e aş a urşun vucu un a ı mea us as ı ... . . .. 
~.ı>_ t d. kalmadıgı ıçm sokaga koşarak : 
'16os er ı . 

'iğerlerinden kan gelmeğe baş· - Beni tutunuz, diye bağırmışbr. 
dı Yaşlı kadın, mustanbk huzurunda 

ria~wrdukıarı aoktorıar hastaı.. hadiseyi bu ş e k i ı d e anıatbktan 1 
istidadı bulunan kızcağızın küçük 1 so~ra : . • . . 1 
ta evlendi rilmesineticesi olarak - Yaptığım cınayetten katıyen 
~cm olduğunu ona söylüyorlardı. mü~e.essir deği~im. He~eti içtimai · ! 
Yalnız hastalık birinci devrede yeyı ınsan şeklınde bır canavardan 1 

kurtardım.,. Demiştir. 

- iyi balom ve :temiz bir hava ifadesi alındıktan sonra kayın ana 
\.atını kurtarır . hapishaneye, veremli genç kadın sa- 1 

Bunun üzerine evliler Paris civa- natoryoma gönderilmiştir . Zavallı 1 
1 

da Puas5iye hava tebdiline gitmiş iki yavru da anasız babasız ve bü- l 
dir . j yük anasız kalmışlardır . 

~ Burada Mimi kendini bir hayli 1 ı 
~lamış, sikleti artmış , sıhhati ye- 1 

~ gelmiş. fakat başka bir felaket valiler konseyi 1 
göstermişti . 
Rosinyolda müthiş bir kıskanç-
başlamış her gün Parise gitmek 

~illetinde bulunduğu için kansını 
11\ız bırakmıyormuş, kıskançlığı 
dan ileri geliyormuş . 
Hava tebdiline giden hastanın ise 

den dışarı çıkmasına değil, hatta 
Cerenin önünde oturmasına mü

~e etmiyordu . 
Bir akşam eve dönerken kansı· 

~ komşularından birile konuştu· 
l\u gorünce içeriye çekip ç.ırçıplak 
ikten sonra : 

..._ Verem seni fahişe yapb f • 
Diye müthiş bir dayak atmış. Bu 
~ak üzerine sıhhatı bozulan Mimi 
tkasından ikiz iki çocuk dot\Jrunra 

5 Kanunevvelcie An karada 1 

1 olacaktır 

Ankara: 28 (Radyo) - Birin· 
ci Kanunun beşinde Ankarada Va
liler konseyi toplanacakhr. 

ltalya Elçisi Edenle ko
nuşmalar yaptı 

Londra : 28 ( A. A.) - ltal
yamn .Londra elçisi lngiJiz dış baka 
nile lngiliz - İtalyan yaklaşması hak· 
kında uzun bir konuşma yapmışbr . 
Konutmalar devam edecektir. 

diye kadar gayri muharip ahaliden 
200,000 kişi Madridi terketmiş· 
tir. 

Hele ki gazetecilerin karşısına 
pek hazırlıksız çıkmamıştım. Üniver
site arlfadaş!anmdan birisinin yar
dımilc daha evvelden sorulabilecek 
süallere cevaplar hazırlamıştım. Ge
len her gazeteciye bir kopyesini ve· 
riyordum. 

Ecnebilerde şehri terketmeğe (M •• • d ) 
başlamışlardır. l UJ e 

Fakat şimdi burada müstakbel 

Tiran : 28 ( Radyo ) - Ama- 1 

v~tluk ispanyada Franko hükumeti- Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan Philips) 
m tanımıştır. 1 • 937 d ll . ld" 

Tan sıneması 
Bu akşam 

Bütün Adananın heyecanla beklediği filmi göstermf'ğe başlıyor 

-1-
.. 

Antakya ve Iskenderun 
( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

Anavatanın güzel bir parçası olan Antakya ve İskenderun . Oradaki kar- l 
deşlerimizin vatan aşkile çarpan kalpleri .. Yaptıkları mitingler .. Onlara I 
karşı tatbik edilen cebir ve zulüm .. Göz yaşlarınızı tutamıyacağınız sözlerle İ 
dolu memleket filmi, Her Türkün her vatandaşın görmesi lazımgelen bir 
eser. Bir çok zahmetler ve tehlikelere karşı çok büyük fedakarlıklarla 
çekilen bu filmi bütün Adana halkı görmelidir . Hararetle tavsiye ederiz 

-2-
Çok heyecanlı ve acıklı sahnelerle dolu bir şaheser 

Kadın ne yapsın 

Bu derecede hissi bir film sinema perdesinde pek az görülmüştür 
OYNIY ANLAR : 

Jeanne Boitel ve Jean Galland 
İlaveten : Son İspanya ihtilaline ait havadislerle dolu Türkçe izahatlı 

FOX JURNAL 

PEK YAKINDA: 

ismine şeref ve şöhretine layik harikalar harikası 
MIŞEL STROGOF 

7576 

nın mo e erı ge ı . 

Bu Radyolan görmeden ve dinlemeden başka birmarka almamaa 
menfaatınız iktizasındandır • 

ADANA VE HAVALISl RESMi AGAN'FASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticaretllaneai 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 

34 



Salüfe : 4 

~lman~a ''e 
A ustury:a 

Adana Borsası muameleleri 
,'PAMUK ve KOZA -

- Kilo f'iyau 
' atılan ikdar 

Eo az En çoL. cı l ı 

K. K._ s. Kllo - ·-- ~ ·-- -- 45 
-39,25- 401 

-
-

Buğday Kıbrıs 1 .. YerH • ı--------.~,.,-..--------:--------1---------- -----~·--------

" men tane 

1 
Arpa 11-------· ·---------Fasulya 

ı- Yulaf -----------~ıı----------------
--O elice 

ı Kuş yemi 
1 Keten tohumu 
r Mercimek .. 

Sisam 
-

-----------.................... --ı:,..._ _______ ı ______ --:ı' _________________ • 
UN 

olarak kalacakbr . 
Yapılacak yenilik. bu anane.: 

' hakik: hayatı vermek içln takibedi
lecek yeni metodlardır; yani bu ana· 
nderi memleketin bütün hayat te· 
'Zahürlerine dahil etmek için yapıla· 
cak çalışmalardır . 

Fakat hükumetin programı le
ferruatil t bit eôilmi de illiiJ . 
Fakat bu prensipler, yeni temeller 
üzerinde kurulmuş olup gençliği en 

baştaki meşgaleleri arasına koymu 
olan devi tlerdekinden pek farklı ol
mıyacaktır . 

Bu gibi memleketlerde, çocuğun 
üzerinde başlıyan takayyüd , gen 
cin üzerinde de devam eder . 
Tedrisle meşgul olan mektebin ya 
nında , genç çocuk ve kız için , onu 
hayabn realiteleriyle temasa getiren 
ve onlara karşı koyma}a hazırlıyan -
mektep vardır . 

Muhtelif cemiyet şartla '1na men
sup çoçukları , ayni nizamlar albn· 
da birleştiren ve yaklaştıran organi· 
zasyonlar vardır . Sıhhati kuvvetlen· 
diren , teşebbüs kabiliyetini inkişaf 
ettiren , kabiliyetleri yalnız ferdin 
menfaatine değil fakat vatana "yapa· 
bileceği hizmetler bakmundan ter
biye edan tatil kamplan vardır . 
Mesela bir Alman gen's-lik kampı 1 

bu balamdan çok enteresandır . 
Çocuk, yalnız spor zevki için değil, 
sıhhate faydası dokunduğu için de 
spor yapar. 

Fakat aynı zamanda motörsüz 
alell rle havaya yükselmesini öğre· 
nır. 

Otomobil veya kano motörünü 
kullanmaya alışır . O , vücudu sağ
lam , eli yatkın, zihni disipline alış· 
kın olarak yannın askeri veya işçisi 
olacaktır . O , aynı zamanda , dev 
letin vatandaşlardan neler bekledi· ı 
~ni , ve milletlerarası sahada devle· 
tin prensiplerinin neler oldujunu öğ .. 

Seyhan Valiiiğinden: 
1 - Hususi idare ile ilgili dair • 

lerln ihtiyacı için ( 12,2 ) ton ko 
(12400) kilo meşe kömürii il~(2000) 
kilo nıe e ve ( 11500 ) ~ilo sobalık 
çam odUhu eksiltme suretile alına· 
caktır . Bu mahrnkatın muhammen 
bedeli (1385) lira (55) kuruştur. 

2- Şartnamesi Hususi muhasc· 
bede her gün görülebilir. 

3- Açık ek iltme 15-1-936 
alı günü aat (11) de VilAyet Da· 

imi encümeninde yapılacaktır • 
4- Muvakkat teminat miktarı 

(104) liradır. 29 3-8-12 

D. Demiryolları Adana 
işletmesinden : 

Tarsus istasyonunun arkasına 

mu~av 1 pro' ile şa tname v~ plim 1 
larında gösterildiği veçhile yapıla- 1 

cak 4500 lira muhammen bedelli 
2 

1500 m Parke döşeme işi açık 
eksiltmeye .konulmuştur. 

Eksiltme 7 12 36 pazartesi günü 
aat 10 da Adana işletme binasında 

yapılacaktır . 
Fenni şartname ve mukavele 

projeleri bedeli mukabilinde Mersin 
ve Tarsus istnsyonlarile Adana Vez
nemizcien alınabilir . 

Yatırılacak muvakkat teminatı 
337 lira 50 kuruş olan ve mukavele 
tarihinden itibaren 45 gün zarfında 

ikmali matlup bulunan bu işe talip 
olanların 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesaik 
ve Adana v ·zneınize yatınlmış mu· 
vekkat teminat makbuzu ve ya Ban
ka teminat mektubu ile saatında ek· 
si!tmedc hazır bulunmaları. 7555 

22 26-29-4 

renir. 
Fakat Elen gençlik organizas

yonunun mahiyetini öğrenmek için 
çok zaman bekliyecek değiliz . Şu
rası muhakkaktır ki bu organizas· 
yon yabancı tatb!katın bir kopyesi 
değil • fakat muhitin ve insanların 
hususiyetlerine intibak ettirilecek bir 
sistem olacakbr. 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 
-- ---- ~ - ----

Dahıliye 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki nıuayenehan sini Kızılay cad .. 

desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sabık muayenehanesine nakletmiş ıve hastalannı kabul~ baş· 

iamıştır . 
7570 g.a. 2-13 

--

6748 1 ll 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin-

den olup İstanbuldan gelerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin 

Tarsus Belediye Ba ka 
lığından: 

De1ediyemize llif Şfir sinttiid 1 
Kinunusaniden itibaten 31 , ~ 
938 giinüoe kadar icara veril--

' tir. Muhammen bedeli icarı '"J-
lira oluP. ihalesi açık artırma _,, 
tile 3-:12-936. gümi uat ıs. ; 
Belediye .Encümeni önünde yapl' 
caktir. lst~kli1erin flttıljıHesinİ lJI 
lediyemizden aramalan ilin ohıdJf' 

19-22 ~ 26-29 7536 

1 Kiralık iki güzel ev 
Debboy civarınela Etem ef. 

çesinde Turunç ve Portakal al,ç
lan ariS1nda biri 4 digeri 6 ~ 
su ve Elektrik tesisab mevcut 
sıhhi iki ev müsait şeraitle kiri' 
lıkhr . DOktor Hakkı Eteme mir 

racaat. 7569 3-5 

Adana Erkek Muallirı' 
me,J<tebi direktörlüiüıı' 
den : 

1- Okulumuıun:talel>e ilitiY-" 
için yerli mamulatından .... olmak üs" 
300 çift kundura imaliyesinin 1.1~ 
1 1 -936 dan itibaren 20 gün rrı 

detle eksiltmeye konulduğu. jO 
2- Kati ihalenin 4-12 -9 ~ 

tarihinde cuma günü saat 15 te " 
tür direktörlüğünde yapalacatJ • 

3 Nümune ve şeraiti g~ 
istiyenlerin her gün için ötleden 'ı 
vel okul diyektörlüğijne ve iW e 
günü de dipozitolarile birlikte te' 

, şekkül edecek komisyona vak~~ 
müracaatlan.7542 19-24 2y· 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Fuat eczanedir 
muayenehanesinin üst katında sabahtan 

1 kabul etmektedi . 7 4 78 10-12 
akşama kadar 1 

1 
g. a. 11 

----·-....ıi------------------

Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arka ında Müslüm bey Aparcmanı uçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız amclıra\lar yapar . 

7300 30-30 G. A. 

Satılık· ev 
Yeni istasyonun şehir taraf ıı:ad• 

asfalt cadde üzerinde Bay Saiclil' 
kö1lcü satıhkbr. 

Almak istiyenlerin Operatö~ ~ 
Yusuf Ziyaya müracaat etmclen 
olunur • 7 528 

15 20-22-2~29-3-6- 1 o 
~-----------------,,,,,,,/ 

Umumi ..nep:iyat müdiiru 

M. &kşı 
Adana 1'1tkşözü matbula 


