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Bugün Büyük Şefin Anado~uya ayak bastığı 
günün yıldönümüdiir 
Büyük Türk tarihinin 

mes'ud fasDonı 
bugün yazmağa başlamıştık 

lepanyadan ayralanlar v•d•l•fıyor 

ispanya uçuruma gidiyor 

ihtilalle uğraşan hDkQmet 
bir de kabine buhran111& 

maruz kaldı --Largo Kaballeronun tekrar ~~ b~şı yapacağı 
haberleri doğru degıldır 

P . 18 ( A A ) - Bu sa-arıs : ·. · 
h.hki gazetder Avrupanın um.umi 
vaziyeti ile ve bilhassa Valanı;ıya· 

daki hükumet buhranı ile meşgul 

8. Besterio'ya tevdi edeceğini beyan 
dmektedirler. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Başvekilimiz ayın 
2linde Londra

dan ayrılıyor 

Ankara: 18 [TUrksUzU 
muhabirinden ) - ismet 
lnönU ayın 21 inci gUnU 
Londradan hareket edecek, 
ayan 24 Unde deniz yoluyle 
Atlneye ujradıktan sonra 
TUrklyeye avdet buyura
caklardır. J 

K. O. 
~~ 

Irak hariciye 
nazırı vazifeden 
ayrılıyormu? 
Şam : 18 (Türk Sözü muhahi

rindcn) - Arab ofisin verdiği ma-
lumat üzerine burada ıu ta~ ~
"-aalctMltr. 

- .. Irak hariciye nazırı Naci 
A.il hariciye nezaretinden aynldL 
Ve memleketi terke mecbur kaldı. ,. 

Bu haberi kaydi ihtiyatla teldeki 
etmek lazımdır. 

Türk Sözü: Naci Asil balclcm· 
daki bu haberi biz kaydi ihtiyatla 
telekki ediyoruz. Irak kabinesinin 
böyle çalışkan bir nazırı kaybetmeğe 
razı olanııyacağını sanıyoruz. 

01rnakt.dırlar. I 
Londr~ : 18 ( A. A. ) - Taç 

1 
giyrne merasiminde ispanyayı tem· 
si~ .etmiş olan İspanyol mebusan mec. 
lısı sabık reisi B. Besteiro, ispanya-
daki siyasi vaziyet dolayısile acilen 
Valansiyaya avcet etmiştir. 

Bilbao : 18 ( A A. )-Habana 
vapuru, ekserisi kadın ve çocuk ol
ınak Üzere 4000 mülteciyi hamil ol
duğu halde Lapallicc'e hareket et
miştir . 

Buügn şehir stadında 
Adana gençliğinin 
varhğını göreceğiz 

Bu vapura lspanyol karasuları 
hududuna kadar fspanyol harp ge· 
ınileri refakat etmiJtir. Vapura La
Pallice 'e kadar lngiliz harp gemileri 
refakat edecektir. 

Asilerin elinde bulunan Almi 
~ante Cervera krovazörünün radyo 
ıle bir tebliğ neşrederek Habana va· 
f.>Urunun lngiliz harp gemilerinin hi· 
hlayesi altında seyahatinin ademi 
llıüdahale prensipini ihlal demek ol
duğunu ilan etmiş olduğu bildiri!· 
rnektedir 

Valansiya : 18 ( A. A. ) - Ha 
Yas ajansı rnuhabirindcn : 

Salahiyettar bir nıcnbadan bil· 
dır'ld':ç 

"
1 •~ııh:: göre, B. Largo Caballero, 

~un B. Azanaya yeni kabineyi leş· 
'.ld~n vazgeçmiş olduğunu söylt:

nııştır . 

, B. Azabanın bugün B. Caballe· 
rodan kalıinenin teşkili için yeniden 
~ayret sarf etn.~ini isteyeceği tah
inin olunnıaktadır. 

, Siyasi müşahitler , B. Caballe
to nun kati surette imti:ıaı halinde 
Reisicumhurun yeni kabinenin teş-
kili 'f .. 8 vazı caını . Prieti'ya veyahut 

Ankara daha dünden bayrama başlamıştı -----· 
B "n 19 Mayıs genelik ve spor 

ugu b" .. T"rk bayramını yaşıyoruz. utun u 

l "ğ' aibi ayni saatte Adana g~çı 1 6" • 

l·ı1.· ·n de gu"rbüz hareketlerıne genç ı5 ım . . . 
h't olacallrız, Dün neırettiğımız 

şa 1 5 d k. ·· 1 · 
am (altıncı madde e ı soy evı progr .. .. ) 

vali verecektir.) vrçhile bugun oğ e-
den sorıra şehir stadında bütün tale 

belerimiz ve sporcularımız bir ör. 
nek elbiıe ve canlı hareketleriyle: 
kudretlerini bize göstereceklerdir. 

Ankara :18 (Türk Sözü muhabirin· 
den) -. Yannlci 19 Mayıs bayramı 
için şt!hir şimdiden hazırlanmış ve 
süslenmiştir. büyük meydanlar ve 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Şarkta 
Yeni bir İngiliz 
donanması 

Londra: 18 (Radyo) - Lond. 
rada toplanan f ngiliz imparatorluk 
konferansı Akdenizde oldutu gibi 
uzak şarkta dahi r donanma yapıl· 
masam muzakere etmittir. 

Bu donanmanın 70 milyon lngi
liz liralık kıymeti olacaktır. Bu do. 
nanma için de her biri 15 bin tonluk 
yüz kadar zırhlı, iki kravüzör ve üç 
torpito filosu bulunacaktır. Bunlar
dan başka bu donanmanın idaresi 
için her sene 12,000,10 lngiliz Jirası 
sarfedilecektir ki bunun 8 milyonu 
dominyonlar tarafından verilecektir. 

İstanbul saylavlİğına 
" Şükrü Ali seçildi 

Ankara : 18 (Radyo) - Boş o· 
lan lstanbul saylavlığma C. H. P. 
since namzcd gösterilen Tuğbay 
Şükrü Ali seçilmiştir. 

LOZAN'DA 
Türk talebe cemiyetinin 26 ıncı yıl dönümünü kutla 

mak için büyük ~ir ziyafet verildi 

Menemencioğlunun alkış tufanil 
karşılanan hareketi 

--~-------~-----------LOZANINEN ŞAYAN 1 H0R•T ADAMI DiYOR Ki : 
TUrklye beynelmilel faahhUdlere rlayet.lzlllln pek çok oldulu 
bir ••r•da Montröde muahedelerln bir taraflı deilfllrllemlr• 

ceOlne dair en bUyUk dellll vermlftlr • Bu ••ret 

Türkiyenin şefine, hUkQ
metine, Oniversitelerine 

verilmiş bulunuyor 
Lozan : 18 ( A.A.) - Lozan 

Türk talebe cemiyeti yirmi beşinci 
senei devriyesini kutlama için dün 
gece büyük bir ziyafet tertip etmiş. 
25 sene evvel Türki} e talebe c mi
yetinin birinci reisi olmak itibariyle 
B. Numan Menemencioğlu , üniver-

Bn. Simpson - Dük 

Dün evlendiler 
Evlenme merasimi de 

Vinston Çörçil hazır bulundular 

KENT DOKU, GARSON DONÖR OLARAK BULUNDU Numam MenemenclOllu 

site profesörleri cenubi talebe cemi· 
yetleri reisleri davetli idiler . 

ı alebe c.:miycti reisi B. Cihadın 
nutkundan sonra B. M !nemenciotlu 
söz alarak Louıı J.:1 ta!uilinden baha 
ederek bu akşam bu münasebetle 
eski n m•Jhtere•n profı:sörleri ara· 
sında bu1unmakla ne derece mesud 
o!d ı~'U'l'l söyle Jikten so~ra irfannu 
hayatında iki mektebe borçlu oldu· 
ğunu , ve bu ikinci büyiik mektebin 
esaslı v~ kö'<lü tedrisi kendi üzeri
ne kuvvetle amil olduğunu ilave et
miştir . 

Bundan sonra yeni Türkiyenin 
muvaffakiyctlerinden bahsederek 
Türk talebesinin iftiharı mucib bir 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Slmpson ve DUk 

,I _______ , 
Kan lekeleri Toors : 18 (Radyo) - Ceude I 

ŞatoJUnda Vindsor Dükünün izdi.: 
vacı bugün saat 14,30 da yapıldı. 

Çörçil ve Loid Corç hazır bulun 
muşlardır. 

Dükün izdivaç merasiminde Gar
sondönör olarak Kent Dükü deha. 

Büyük zabıta romanımı 
za bugün başladık 

Dükün evlenme rr.erasiminde, zır bulunmuştur. 
~ntD~ününh~~u~~~udoo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~ 

Arnavudlukta ihtilal 
" 
Asilerin hakiki maksadı 

Kral ogoyu 
devirmektir 

"Arnavudi~klbılyanın 
müstemlekesi olamaz,, 
fhtililcılar bu tehlikeye işaret etmektedirler 

- Y.-ı içeride -. 
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Güzel sanatlarda 
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TURKIYE 
Belgratta açılan resim sergisi etrafında ----······----

BiR YUGOSLAV GAZETESiNiN TÜRK RESAMLARI VE RESiM 
SANA Ti HAKKINDAKI BiLGiLERi 

Belgradda çıkan Politika gaze. 
tesi 7 Mayıs sayısında Başbakan Is· 
met lnönünün Belgrad ziyareti es· 
nasında Belgradda Prens Paule mü . 
zesinde açılan Türk resim sergisi 
hakkında Yugoslav ressamlarından 
Piyer Krijaniç'in bir tenkidini neşr· 
ettirecektir. 

Bu makalede deniliyor ki : 
" Nisan ayında Belgrad'da açı

lan muasır Türk ressamlığı sergisi 
genç Türk Cümhuriyetinin ancak on 
beş senelik kültürel gayretinin mah
sulüdür. 

Bu sergi bundan başka, hükumet 
tarafından samimi bir surette yardı~ 
ma mazhar olduğu takdirde müşte· 
re:k bir hamlenin nasıl ırtuvaffakiyet
li neticeler vereceğini de gösterir. " 

Türk ressamlığı Avrupanın en 
genç ressamlığından biridir. Türki
ye arından bahsedildiği zaman bu 
ar'ın henüz heykeltraşlık şubesi ol
madığını gözönünde bulundurmak la
zımdır. 

Genç Türk Cümhuriyetinin coğ
rafi ve politik karaktcrlf'riJe muta· 
bakat halinde bulunması muhtemel 
olmakla beraber, Türk Ar'ınının Av 
rupalılı~ını tebarüz ettirmek isterim. 
Çünkü bu Ar gerek ekol ve gerek 
ilham itibarile muasır Avrupa annın 
bütün vasıflarını taşımaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunun en 
parlak devirlerinde inkişaf edebil 
mek için lazım olan anane ve im· 
kanlardan mahrum kalmış olan Türk 
Ar'ı orta ve yeni çağdaki yaradış 

devirlerini sadece atlamıştır. " 
Makalede bundan sonra Belgr3d 

sergisine iştirak eden Türk ressam 
ları hakkında mütalealar }Ürütül
megte ve denilmektedir ki : 

" Türk ressamlarının en olgun
Jarından biri Bursalı Şefiktir. Bursa· 
lı Şefik tatlı sarımtırak kır renkte 
peyzaj ve natürmort tablolar teşhir 
etmektedir. 

Ton ve boya itibarile geniş dü
şünen Şefik hassas bir ressamdır. 

" Konya " peyzajı ve " Natoımürt ,, 
tabloları mükemmeldir. 

Namık lsmail mükemmel bir tab· 
lo olan " Ankara Kalesi ,, nden baş
ka deratif mahiyette olan ve adeta 
plokat eserini yapan " köylüler ,, 
tablosunu teşhir etmiştir. 

Vecihi güneşli manzaralar ve de· 
niz ressamıdır. 

Ali Avni tablolarında manzara 
parçalarını tasvir etmektedir. Gayet 
ince bir ressam ruhuna maliktir. 

Bu sergide en temiz empresiyo-

nist ressam " sakin dere ,, ve man
zara parçası tablolannı teşhir eden 
Hikmettir. 

Hikmet atmosferi fevkalade his. 
eden ve emin fırça ve vuruşlarile re· 
sim yapan ve ifadeler veren haslat 
sahibi bir ressamdır. 

Çallı takibettiği Janrlarda ay. 
mahiyette değildir. 

Şevket dört dahili manzara tab
losu teşhir etmiş ·ve bu tablolarda 
dakik bir daktik ile zengin Türk ev
lerinin pitoreskini tersim etmiştir. 

Şevket bu dahili manzara tab· 
lolan .. da ressamlık bakımından hat· 
ta muhafazakardır. 

Elif Naci " oda köşesi ,, ve kü· 
tüphanede adında tablolarında ton 
tatlılığı ve ressam görüşü itibarile 
tamamen moderndir. 

Nazlı Ziya puantil bakımından 
Fransız ressamı ~Ser üslubunda ter. 
sim edilmiş olan ve fakat Ser'in za· 
rif nüanslanndan mahrum bulunan 
" deniz ,, 'tablosunu neşretmiştir. 

Hale Asaf " portre ,, sinde dik· 
kate şayandır. Bu portre ressamlık 
ve karekteristik çizgiler bakımından 
çok iyi bir estırdir. 

Bedri Rahmi resimlerile bizim 
Tabakoviç'i fevkalade hatırlatmakta. 
dır . 

Tabakoviç'ten daha kuvvetlidir. 
Fakat daha az zariftir. 

Eren Eyüboğlunun tablolarında 
Lot'un kubizminin izleri görülmekte· 
dir. 

Bu : bilhassa " çıplak kadın " 
tablosunda hissolunmaktadır. 

NuruHah Berk, bilakis " tayya. 
reciler " tablosunda Alman kübiz
minin taraftarıdır. Bu • r~sim ihtimal 
harpten sonra Türk arında kübizmin 
ilk clarak zuhur etliği zamanlarda 
yapılmış bir resimdir. 

Bu seı ginin en dikkate değer 
resimlerinden biri Eşrefin " köy kız· 
ları ve kuzular " adlı küçücük res· 
midir. Bu resim safdilane iptidai tar
zı ve idlizmi ile, sergide teşhir olu 
nan eski Türk an eserlerinden min
yatürler gibi tatlı bir tesiri yapmak 
tadır. 

Sabiha tamamen moderndir. Teş
hir ettiği iki portreden birinde Mü
nih, diğerinde de Fransız ekolünün 
izleri sezilmektedir. 

. Turgudun büyük dekoratif pa· 
nosu ne kompozisyon ve ne de res· 
samlık bakımından muvaffakiyetli 
bir eser değildir. 

Halid, Melek, Malik ve diğc:rle
ri hususi vasıf ve şahsiyetleri olma· 
makla beraber dürüsttürler. 

Arnavutlukta ihtilal 

Londra: 18 [Radyo] - Roytcr 
muhabiri bildiriyor: 

Amavudlukta eski nazırlardan 
Edhem Totonun idare ettiği bir ihti
lal hareketi baslamıştır. 

Hükumet ihtilali bastırmağa ça. 
lışmaktadır. Fakat isyan hareketi 
çok büyüktür. 

Salahiyettar kaynaklar, bunun 
Kral Zoğo'nun memleketi uçuruma 
sürüklediği iddiasiylc yapılmakta ol 
duğunu ve Arnavudluk hükumet 
şeklinin değiştirilmek istendiğini be
yan etmektedir. 

isyan haraketi, İtalyanların Ar
navudluğu müstemleke haline ifrağ 
etmek teşebbüsü karşısında hükume
tin muvafakatına müt~mayil görün · 
mesi yüzündendir, 

Tirana: 18 (A. A.) - A rnavud 
lvk matbuat idaresi tebliğ ediyor: 

isyanı bastırmak için gönderil
miş olan kuvvetler mukavemete te
sadüf etmeden Ergeri üzerine yürü· 
mektedir. 

Bütün vilayetlerde tam bir sii· 
kun vardır. Her taraftan sadakat te· 
minatını havi telgraflar gelmektedir. 

Tirana: 18 (A. A.) - Asilerin 
reisinin kardeşi ismet Toto, bir mü 
sademede maktul düşmüştür. 

Ergeri vilayetinde hükumet kuv
vetleri ilerlemekte ve di~er eyalet
lerde tam bir sükun hüküm sürmek
tedir. 

ihtilal hareketi, Komünizme mü. 
temayildir. 

Tirana: 18 (A. A.) - Amavud· 

Türksözü 

Vilayet encümeni 
dün sabah toplandı 

Vilayet daimi encümeni dün öğ· 
leden evvel Valinin riyasetinde top· 
lanmış, idari birçok işler üzerinde ka 

rarlar almıştır. 

Hava vaziyeti 
Dün şehrimizde hav bulutlu ve 

rüzgarlı geçmiştir. 

Ufuklar pek sisli rüyet sahası 
vardı. 

Dün en çok hararet 26,9 santiğ· 
rad derece idi. Barometreye göre 
yağmur yağması muhtemeldir. 

Maarifte: 

Okullarda ders 
saatleri değişti 
Mayısın 17 sinden itibaren şeh· 

rimiz orta akul ve liselerinde ders 
saatleri değişmiştir. 

Derslere sabah saat 8 de baş 
lanarak beş ders yapılmakta ve 
13 de dersler nihayet bulmaktadır. 

Bu programa göre, öğleden son· 
ra bütün okullar tatil yapmaktadır. 

Ticaret okulu sabah 7,5 da der
se başlıyarak 13,5 da tatil yapmak. 
tadır. 

ilk okullarda da ayni şekildedir. 
Yalnız çifte tedrisat yapan okullar· 
da öğleden sonra ders yapılmakta. 
dır. 

Bugün 
Daireler tatil değildir 

Bir çok kimseler 19 Mayıs mü
nasebetile bugün dairelerin tatil o· 
lacağını sanmaktadır. 

19 Mayıs hükumetin kabul etti
ği tatil cet .-elinde buunmadığı için 
bu gün daireler tatil edilecek değil
dir, 

Vilayet Mektupçusu 

Başka bir yere tayin. edildi 
Vilayet Mektupçusu Bay Hilmi 

Dağcıoğlunun yerine Aydın Mek
tupçusu Bay Agah tayin edilmiştir. 

Vilayete resmen bir iş'ar vaki 
olmadığı için Mektupçu Bay Hilminin 
yeni vazife mahallini henüz öğrene
medik. 

Türksözü: Bu genç, kıymetli me
murun vilayetimizden ayrılmasına 
cidden üzüldük. Hilmi Dağcı oğlu· 
na yeni vazifesinde muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Müskirat satan 
bayiler 

Tezkerelerin değişmesine 
başlanıyor 

inhisarlar idaresi müskirat satan 
bütün bayilerin tezkerelerini "değiş· 
tirmcğe karar vermiştir. 

Bunun için 20 Mayıstan 7 Ha
zirana kadar ,mühlet konulmuştur. 

Bu müddet arasında bütün ba· 
yiler tezkerelerini değiştirmiş ola· 
caklardır. 

luk telgraf ajansı, AvJonya'dan gön
derilmiş olan hükumet kuvvetlerinin 
asileri hezimete uğratmış oldukları
nı bildirmektedir. 

Asiler, halihazırda büyük bir 
perişanlık içinde ric'at etmekte ve 
hükumet kuvvetleri tarafından peşleri 
takip olunmaktadır. 

haberro lr Ü 

Hafriyat teşkilatı 
Komiserliğe şehrimiz Müze 

Müdürü tayin edildi 

Tıarsns Gözlü Kule Hafriyat ko
miseri Abdullah geçen sene ol· 
duğu gibi yine Alaca Hüyük haf
riyatında resim v~ mimari plan işle
rini yapacaktır. Abdullah hemen 
Ankaraya dönecektir. 

Bay Abdullalıın yerine şehrimiz 
Müze· müdürü Yalman Yalgın tayin 
edilmiştir. 

Talimat geçen senenin aynidir. 

Halkevi temsil kolu 

İtaat ilamını dün gece 
ikinci defa oynadı 

Halkevimiz temsil kolu dün ge· 
ce f ta at ilamı vodvilini ikinci defa 
oynapı. 

Gençler bu temsilde de bir kat 
daha fazla muvaffak olmuşlardır. 

Temsilin verildiği Asri sinema 
bina ı hınca hınç dolu idi. Bjze ka· 
.Jırsa Halkevi gençlerimize bu eseri 
bir defa daha oynatmalıdır. 

Bir ailenin geçirdi 
ği tehlike 

Şehrimiz eczacı ve kimyagerle· 
rinden Hasan Tahsinin anne ve ba
bası ile iki kardeşi çarşıdan alıp ye. 
dikleri taze peynirden zehirlenmiş· 

ler, fakat derhal yetişen doktorlar 
sayesinde kurtulmuşlardır. 

Bay Hasan T ahsine ve ailesine 
geçmiş olsun deriz. 

Bir adamı vurdular 
Dün gece Mansurlu nahiyesinin 

SAmranlı köyünden Mehmet oğlu 
Bekir adında birisi uyurken mt!çhul 
bir adam tarafından evinde kurşunla 
vurulmuştur. 

Katil aranmaktadır. 

Nafiada: 
Vilayet Nafia ikinci sınıf fen me

murluğuna, Konya vilayeti ikinci sı. 
mf fen memurlarından Savni tayin 
edilmiştir . 

• - • su 

Çiftçi borçları 

Çiftçilik borçlanm 15 taksite 
balğamak için bir kanuıı layihası ya 
pılmış ve kamutaya verilmiştir. 

Bu layihaya göre; 1337·1341 
senelerinde iktisat, Maliye ve Ziraat 
vekaletleri bütçelerine konan tahsi 
saltan istila görenlerle çiftçilere 
nakden verilen paralaıd.m ve aynen 
dağıtılan tohumluk, çift hayvanları 

ve ziraat aletleri bedellerinden te· 
uellüd eden devlet alacakları faizsiz 
olarak 15 müsavi taksite bağlancak
tır. 1 inci taksit bir teşrinieyvel 1937 
tarihinde diğederi de bu tarihten 
birer sene sonra tahsil edilecektir. 

Dün de iki gurup 
amele geldi 

Bölgemizdeki.arazilerde çalışmak 
üzere bu ay başlangıcmdanberi do 
ğu vilayetlerinden amele gelmekte 
olduğunu yazmıştık. Dün de bu ame 
lelerden 40 kişilik iki kafile gelmiş, 
bazıları mıntıkalara dağılmışlar ve 
bazılan da karşıyakada ç~dırlara 

yerleşmişlerdir. 

Belediyede: 

lSgündekaç 
kişi evlendi? 
Şehrimiz belediyesinden aldığı· 

mız notlara göre; Mayısın başlangı
cından 15 ine kadar onbeş gün zar
fında Belediye Evlenme dairesinde 
22 çiftin evlenme muameleleri yapıl· 
mıştır. 

Lise muhasibliği 

Şehrimiz Erkek lisesi muhasibli
ğine, Orta Okul !dare memuru Zeki 
Üner tayin edilmiştir. 

Tapuda: 

Kadrolarda değişiklikler 
Osmaniye tapu memurluğuna 

merkez tapu memuru Mehmet 
Tüzkan , Mehmet Tüzkanın ye· 
rine de ikinci katip Besim Akçalı 
ve tapu sekreteri Şefik Kaya da ka
dastro sekreterliğine terfian tayin 
edilmişlerdir . 

== 

ispanya uçuruma gidiyor 
- Birinci sayradan mabad- 1 

Valansiya : 18 ( A A.) - B. 
Largo Caballero, yeni kabineyi teş
kil etmekten rt::smen imtina etmiştir. 

Sosyalistlerden B. lndalecio Pri
eto veyahut sol cenah Cumhuriyet
çilerinden B. Giralın yeni kabineyi 
teşkile memur edilmesi muhtemel 
olduğu söylenmektedir . 

B. Azana, B. Baballerodan yeni 
kabineyi teşkilden sarfınazar etme
den evvel şahsi teşebbüslerinin ne· 
ticelerine intizar etmesini rica etmiş 
idi. 

Sosyalist ve Komi.ırıist fırkaları 
mümessilleri ile Cumhuriyetçiler teş· 
kilatlarmın B. Caballt!ro'nun da işti
rak etmiş olduğu içtimada B. Aza· 
na 'nın başvekiltn mesaisinı teshil et 
meleri için komünistlere yapmış ol· 
duğu vesaya ve teşvikler dinlen
miştir. 

Komünistler, başvekalet ile har 
biye nazaretinin bir zatın uhdesind · 
toplanması meselesini merkezi ko· 
mitelerine bildirmeğe muvafakat et· 
mişlerdir. Komite, noktai nazarında 
israr etmittir • 

Saat 22, 15 de B. Caballern,ka 
bineyi t~kilden feragat etmiş bulu· 
nuyordu. 

Eski maliye nazırı B. Prieto , 
müstafi kabinede bahriye ve hava 
nazırı idi . Ve Sosyalist fırkasının 
mutedil hizbine mensup bulunw 
yordu. 

isyanın ilk günlerinde başveka- 1 
lette bulunmuş olan B. Giral , ayni 
kabinede naı.aretsiz nazır olarnk bu· 
lunııyordu . 

Bilbao : 18 ( A. A. ) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor : 

A~ kıtaları Sollube dağını sı
kıştırmakta devam etmektedirler . 
Bu dağın yansı henüz hükümetçi· 
ferin elinde bulunmaktadır . Asi kı
tala"rı Cumhuriyetçileri Jata dağında 
ve Vizcargui'deki mevzilerinden tar
declememektedirler . 

Cumhuriyetçiler bu mevzilerde 
tutunarak düşmanın ilerlemesine 
mani olmaktadırlar . 

F ranko kuvvetleri töpçu ve harp 
gemilerinin ve bilhassa almiranto 
cerveranın himayesi ile sollube ve 
Jeta dağlannm iki yanından taşma· 

19 Mayıs 1937 

Ziya Paşa 
ve 

Gecesi 

S. Aıcı 

1 

ı,d }'a Dün gece Halkevinin mu 
" büyük adamlar ,, ihtifalinde lı'f' ol 
paşa merhum anıldı . ınır 

Hayatı üzerinde , yaşayış tar• 
zında • edebiyat aleminde söz al" hiç 
hatipler söz söyledi , temsiller yaf de 

Hayatının izahı, tabii me'hazlerf 
istirıad etmiş olup bilgilerin tama~ Ve 

da hemen hemen bundan ibarettı inti 
Edebi hayah ; Ziya paşanın bilhal' 

ıdıı kar sa değerini ölçtür.:n cephesi o 
Ş .. le- ı. I 

ğundan şayanı ehemmiyetti . ur •vıı 

rini dinliyoruz . işte affınıza sığın• ıtıi 
rak burada biraz durmak isterifJJ 

Aruzun kanat gerdiği zama~ her 
şöhretini bu kar.atlara bindiren ş~ Bu 
Ziya paşanın şiirlerini okumak i.;Jll bir 
ya o günlük edebiyatını berabe' ir 
yaşamış veyahut o kadar ülfet ıJt 
ünsiyet etmiş olmak icab ettiğini bil Ve 

kere daha ifade etsek yeridir . teli 
Aruz vezni ile yazılan her hani' 

bir şiirin birinci hece veznine hiç de 
benzemiyeceğinden mananın kuv\'e 
tine , veznin akırJlığına itina ve \'il 

kuf şarttır . Ya kelimeler de yanllf 
telaffuz edilirse daha hazin olrn.S 
mı ? Ses tonunun okuyuş tarzın• 
okuyuşun manaya intibakına uygut'' 
luğu şiirin inşadını doğuracağındatl 
işte itina edilmesi zaruri gorülen bi' 
bilgidir kanaatındayım . 

Bilhassa imalelerin mana üıe
rinde ve inşaddaki kiymetini bilm~ 
şartiyle. . 

Edebiyat ve musiki ; bu iki ı' 
celik , gelişi güzel yapılıveren bit 
cüretc veya şöyle böyle bir ağız • 
kanlığiyle olamaz . 

Bilhassa böyle değerli ve ha 
bir salonda ve münevveri çok 
kitle huzurunda .. d· 

Ziya Paşanın şiirlerini okurP~ ~il 
için onun kadar şiir ve lisan bilınea 
ve yahud da onun şiir mektcbindl 
okuyarak koııpetan olmak ]aııdl 
gelirdi . Ezcümle en sonra eserltfl 
okuyan C. Muter bizi şairin eserle" a 
rine büyük bir alaka ile bağladığı~ 
dan kendisini tebrik etmeyi de vaSI 
fe biliriz. ------· -----

Ceyhanda 
Halkevi gençleri Kadir 

liye gidiyorla 

Ceyhan : 18 ( Hususi ) - t(• 
dirli Halk Partisi Başkanlı~. Halk4 
evimiz temsil komitesini~ Kadirli~ 
davet etmiştir. Genç.ler önümüıd~ 
haf ta Kadirliye giderek gençlerle 
maslar yapacaklar ve bir iki terP,il on 
vereceklerdir. 

ğa ve bunların arasından geçen r'* 
dan hücum elmeğe teşebbüs etmiş 
lerse de hükfimetçilcrin şiddetli J1111 

kavemeti karşısında ağır zayiat ve' 

rerek geri çekilmişlerdir . 
Asiler Vi1.cargui mıntakasıııJ• 

bazı ufak tefek muvaff akiyctler eldi 
etmişlerse de s-:>nradan zakdeyıedı 
leri ıw•vzi f ,,ri terv.etınek mecburiye 
tinde kalmışlardır . 

Vı.zcnrguinin tepesi henüz 1ıen' 
cumhuriyetçilerin elinde bulunmak 
tadır . 

Valansiya : 18 ( A.A. ) - [)il~ 
ilan edilen rakamlara n:-ızaran geÇ 
cumartesi günij akşamı şehrin bt>~· 
bardımanı neticesinde 33 kişi ölrnUt 
tür . 

lngiltcre sefarethanesindt:ki ya 
ralılar arasında horace Çenıb,..rlttY11 

da bulurmaktadır . 
Mahalli makamat dünden itib• ., 

ren Valansiya sokaklarının tenVI 
edilmesine karar vernıi~tir . Hav• 
karardıktan sonra evlerde yan•" 
ışıkların dışarı süzülmemesine dik· 
kat edılecektir • 



19 lJ 
:O~Yıs 1937 
Parı8· 
~bu 

Bir k~ek kıskançlığında~1 hıncını 
Bir genç kızın dudakla-

1b1 rından almış 

ya .~~zel bir kadının güzel ve bo· 
iyı 1 

1 hyacını göstermeden cazibeli 
~ an dudaklarıeın birçok kişileri 
fllrendird'•. 

131
• ıgı muhakkaktır . 

JaP b· bF ~kat ·· Bir kökeği de imrendiği 
ıç ırk' 

3pb· d ll.:I • •rnsenin aklından geçmez , 
eg, rnı ? 

Jerı B 
aııı1 \le ha~t·akla &elmez hadise , olmuş 
ti . intl a mahkeme huzuruna kadar 

35
. ı al etmiştir . 

d~· k"f Viyanada beynelmilel şarkı mü· 

rlı ~!,atını kazanmış olan Madmazel 
ıvıı et e 

03• rıı· peyce zamandanberi çok sa· 
llJıi dostturlar . 

ııı . 
dı b .0 kadar ki , epeyce zamandan· 

erı de b' d d 1 
3ir Bu . . ır ara a oturmakta ır ar . 
·.İP b· ıkı güzelin bu büyük dostluğunu 
' ır çift .. 1 • ı · 
er b' guze dudak ve çok sevım ı 

ır k" k 
ve ~~e bozmuştur . 
1ıir Kopeğin • hadisenin hususiyet 

ve ehemm· t' b . . . 
1
. ıye ıne inaen . ısmını ve· 

gi re ırn : Patrik 1 
Patrik · · de d , cınsıne has 

e· ~-ı a~atle sahibi olan 
1 etı çok sevmekte ve 

bir his ve 
Madmazel 
Madmazel 

Miletin şarkı şampiyonu Madmazel 
fren Juglet ile çok derin dosfluğu~u 
bir türlü hazmedememekte ve kelı· 
menin tam manasile kıskanmaktadır. 

P . 'k son günlerde bu kıskanç· 
a~rı . .. 

1 ğı iyiden iyiye ilerletmiş ve bır gun 
~admazel !ren Jugletin üzorine atıl· 

b k kalça kol omuz ve hat· 
mış, aca , , .' . d 
ta gerdan ve yanak gıbı derece, ~-

d h kolay ısırılacak yerlerın 
receaa d 
hiçbirine ehemmiyet vermeden Ma ... 

ı . dudaklarını ısırmış ve ... Gu· maze ın 
ze( dudakların bir parçasını kopar-

mıştır! . 
Fakat koparılan parça ehemmı· 

tsı. zdir Hazik doktor ve opera. 
ye ' b .. l 
törler imdada yetişmişler' u guze 
dudağı tamir etmişlerdir: . Fakat, 
Madmazel !ren, yarasının ıyıl~şme· 
. ai'rmen esgisi gibi tegannı ede· 

sıne r o • l 
mediğini görünce çok müteessır o · 
muş ve çok sevdiği arkadaşı Mad

mazel Milet aleyhine 20,000 frank· 
lık bir zarar ve üiyan davası açmış· 

tır. hl __________ ..,,....., ________ ___ 

at 

n' 
aO 

bir 

Çekoslovak meclisinde 

Bir Mebus vuruldu 
; Dinleyiciler arasında tabanca sıkan 

adam kimdir ? 
it 
hl londra: 18 (Radyo) - Royter 

Uhabiri bildiriyor: 

.. Çekeslovakya meclisinde dün 
'r &'0riilıncmiş bir hadise olmuştur. 

di M~cl:sin dünkü topl~ntısın~a 
nleyıciler artısından F rantışeks ıs-

~ lllİnd, bir adam ani surette taban· 
ı casını çıkarmış ve mebuslara doğru 

leş et . . . rnıştır. 

~ Derhal yetişen hademeler müte· 
, Ca " . k Vızın elinden silahı aldıktan non.ra 
~ endisini zabıta memurlarına teslım 
I' t!IJıİş) d' er ır. 

Atılan kurşun neticesinde çifçi 
Parr · T ı· ısıne mensup mebus opo ı ya-
tal~nınıştır. 

Sorguya çekilen mütecaviz işsiz 
olduo.un .. l . " u soy emıştir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Halk için kitap 
ve resim ----- --

Köylerde ve kasabalarda geni~ 
halk tabakalarının okuma ihtiyacını 
karşılamak. muzır ve ruhsuz eserler· 
de halkı kurtarmak ve ayni zaman 
da halkın milli ve kültürel terbiye

leı i üzerinde müessir olmak için ye· 
ni halk hikaye ve romanları yazıl
maktadır. 

Dahiliye Vekaleti, memlehet 
edip ve romanlarını bu yolda vazı. 
fe başına çağırılmaktadır. 

Diğer taraftan bu teşebbüste 
ressamlara düşen vazife de hemen 
her kahvehanede asılı duran , fena 

Türksöıü Sahife 3 

Sovyetlerde 
Üç aylık harici ticaret 

791,goo,ooo rubleye 
baliğdir 

Moskova: 18 (A.A.) - Sovyet· 
ler birliğinin istatistiklerine nazaran 
1937 senesinin ilk üç ayı zarfında 
harici ticaret 791,800,000 rubleye 
baliğ olmaktadır. Bu miktar geçen 
sene aynı zamana aid rakamlara na· 
zaran 54,200,000 ruble fazladır. 

İhracat 335.800,000 rubleye 
baliğ o'maktadır. Bunun yüzde 73,3 
ü manifatura eşyasına, yüzde 26,7,si 
zirai istihsalata aiddir. 

ithalatın yüzde 92,5, si endüstri 
maddelerine aiddir. 

Moskova: 18 (A.A. - Traktör 
fabrikası tekerlekli traktör imaliııi 

durdurarak zincirli traktör yapına· 
ğa başlamıştır. Fabrika 7 seneden
beri 200.000 traktör yapmıştır. Bu 
sene 15,000 zincirli traktör çıkara· 

caktır. 

Blomberg 
Londrada niçin bulunyor 

Londra 18 (A.A.)- Resmi ma
hafil, general Von Blembrg'in lngi· 

!iz devlet adanılan ile yapmış oldu. 
ğu görüşmelerin Berlin ile Londı a 
arasında yakında müzakerelerde bu

lunulmasını derpiş etmeğe medar 
olacak mahiyette 1>ulunduğuna dair 

olan haberleri tekzib etmektedir. 
Bu mahalli, B. Yon Blombcrg'in 

Londrayı ziyaretinin siyasi vaziyet 
hakkında noktainazar taatisine ve· 

sile vermiş olduğunu beyan ve mu· 

maileyhin görüşmelerine başka bir 

mana atfedilmemesi lazımgelmekte 
olduğunu iliive etmektedirler. 

Delbos Brüksele gidiyor 

Par is: 18 [ Radyo J - Fransa 
Hariciye Nazırı lvon Delbos'un 

[ Brüksele gideceği söylenmektedir. 

çizilmiş halk re.; imleriııin yeniden 
yapılmaları veya basılınalardır . 

Bu işlerle alakadar teş~kküller

den seçilecek bir Jüri heyeti , eser· 
leri bir seçmiye tabi tutacak ve ka· 

zanan yazılArın her formasıııa 50 , 
resimlerin beherine de 100 lira ve· 

rilecektir . 

A 

1 A • 
ın mada 

Rüştü Aras 
Berline mi gidecek 

Berfin: 18 {Radyo ) - Bura si· 
yasi mahafilinde dolaşan bir şayiaya 
göre; Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Aras, Cenevre dönüşü Ber· 
!ini ziyaret edecektir 

Bu ziyaret, Türk - Alman:dost 
lu~unun kuvvetlenmesine bir vesile 
olacaktır. 

Londrada 
Tramvay amelesi de 
otübüscülere uydu 

19 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

Çocuk anaları, çocuk babaları,çocuk velileri sizleri 
alakadar eden şaheser bin çocuğun iştirakile 

vücuda ge'irilen muazzam film? 

Orta 
Emil ve 

Ayrıca: 

m tepten 
arkadaşları ! ... 

Prenses eğleniyor fevkalade komedi 

Yakında : 12 numaralı ekspres 
8123 

Londra: 18 (A.A.) - Bütün tah· 
mirıler hilafına olarak tramvay ame
lesinin bu gece akdetmiş oldukları 
içtimada otübüs amelesi grevine 
müzaharet etmek için grev ilan et. 
mesini umumi meclisten istemeğe 

karar vermiştir. 

______ ,.;,,;; ___________________________________ _ 

Lodnra: 18 (A.A.) - Otübüsler 
grevinin üçüncü lhaftası başlamıştır. 
Henüz bir hal sureti;bulunacağı zan 

nedilmektedir. 
Ancak grevin tramvay amelesi. 

ne sirayeti berteraf edilmiştir. 

İtalya Kral ve Kraliçesi 
Peşteye gittiler 

Roma: 18 (Radyo) - ltalya 

kral ve kraliçesi bugün Peşteye h~

re ket etmiştir. 

------. ------
Bugün şehir 
stadında 

Birinci sahifeden artan -

caddeler dövizlerle, bayraklarla do
nanmış bulunuyor. 19 Mayıs saba· 
hı Atatürkün Samsuna ayak bastığı 
gün saat ycdid~ 21 pare top atıla · 

rak bu büyük gün selamlaııacaktır. 

Bütün spor teşekkülleri ve okullar 
gençliği Ankara halkevi önünde top
lanarak stadyuma gidecekler. Milli 
marşlardan FOnra hareketlerine baş. 

layacaklardrr. Stadyumda gençliğe 
hitaben Cumhuriyet H~lk Partisi 
genel sekreteri Bay Şükrü Kaya 
bir nutuk söyleyecek bunu Bolu 
se}lavı Cevad Abbas Gürerin kon 
feransı takib edecektir. Tayyareler 

uçarak şehrin üstüne manalı kağıtlar 1 
atacaklardır. 

Lozanda 
(Birinci sahifeden artan ) 

şekilde ca!ışınalarından ve kabili · 

yetlerinden derin memnuniyetle hah· 

setmiş ve Türk talebesinin adedinin 
artmasını temenni etmiştir . 

B. Menemeneioğlu bundan son· 
ra , Türkler bir zate karşı muhab· 
bet ve hürmetlerini izhar etmek is· 
!edikleri zaman o zatıa elini öperler, 
deyerek ayağa kalkmış ve ihtiyar 
pröfesör B. Merı;iyenin elini öpmüş· 
tür . 

B. Menemencioğlunun sözleri ve 
hareketi alkış tufanı ile karşılanır. 

ken profeeör B. Mersiye söz alarak 
dedi ki: 

" Memleketimize karşı söyl dik· 
lerinize teşekkür ederim . Memleke· 

tinizin Jost olduğu hakkındaki beya· 
natmızı candan karşılarım . Türkiye 
beynelmilel taahhüdlere riayetsizli· 

O. Demiryolları Adana 
işletmesinden: 

Beherinin aylığı beş lira tahmin 
edilen Adana şehir istasyonumuzda. 
ki 6, 11 ve 14 nu'Tiaralı antrepolar 
13-7 - 37 tarihinden itibaren bir 
sene müdd !tle kiraya verilmek ve 
he• biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur . 

Artırmaları 28 mayıs 37 cuma 
günü saat 14 de Adana işletme bi· 
nasında yapılacaktır . 

Muvakkat teminat beheri için 450 
kuruştur. 

Kira şartnamesi şehir istasyonun· 

da ve işletme merkezinde görülebilir 

isteklilerin 2490 numaralı artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince vesa. 
iki lazime ve muvakkat teminatın 

yatırıldığım gösteren idaremiz vezne 
makbuzu ile vaktinde artırmada bu
lunmları:. 8100 15-19-22 - 26 

ğin pek çok olduğ'u bir sırada mont· . . 
reusk da muahedelerin bir taraflı ,,------------·---
değiştirilemiyeceğine dair en büyük Bugece nöbetçi eczane 
delili vermiştir . Bu şeref Tiirkiyenin Yağcamii civarında 
şefine • hükumetine ve üniversitele· Ali Nasibi eczanedir 
rine aiddir . Mantreuks muahedesi· 
nin lsviçre tor raklarında vücud bul 

masından biz fa da miitehassisiz . ., 
Bundan sonra profesör B. Mer· 

siye Türk şeflerinin talebesinden si· 
tayişle bahsettikten sonra , Türk 
şeflerinin nasıl ç~lıştıklarını , Türk 
milletinin menfaatini nasıl müdafaa 
ettiklerini bizzat gördüm . .. demiş 
ve Türk milletinin ve şeflerinin saa 

detlerine kadehini kaldırmıştır . 

Bundan sonra ecnebi talebe ce. 
miyetleri reisleri söz alarak Türk 
talebe cemiyetine candan teşekkür 

eylediler. 

Talebelerimizin bu akşamki zi · 
yafeti pek s;ımimi bir hava içinde 
hocalariyle birlikte gaçmiştir . 

937 
TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI No. 1 - Mösyö J. S. Puvan ilemi müşer· 

ref oluyordum, dedi. 
numero sizin nunıerodur. 133451 .. 

- Birinci kısım -
ı 13345 Numaralı bilet 

t' Öksüz çocuklar büyük piyango· / 
1 l\lnun çekilişinde, tali dolabı bir mil · 

ronluk büyük ikramiyeyi 13345 nu· 
!naran k · · b'Jd. ın azandığını bildırır ı ır-

. ~e~, Şafak gazetesinin genç muha· 
· ~ı' 1 liın,se, hemen bir taksiye atlayıp 
· derkesten evvel kazanan mes'ut 
' a , 

ını hulmağa koştu .. 

F' akat bu adamı eldı: etmek o 

~~ar kolay birşey değildi. Tali 
~ret karlara yardım ed'er, derler, 
~a d V U~ Se e atılgan bir çocuktu. e 

tııılede bu işi başardı. 
. ırnase, evvela piyango biletle

~' dağıtan şirkete gitti ve 13345-
335 serisinin Sen Mandede ZK 
tnteisne verildiğini öğrendi. 1 ir 
Yrek saat geçmeden Limase, a· 
nt ' e ıncınurunu buldu ve ondan bu 
llıaranın Cumhuriyet sokağında 
~umaröda tütün bayii Madmazel 
nıle satıldığını öğrendi. Limase ki-

1lr bir çocuk olmakla beraber, va· 
ıt geçirmemek için teşekkürü bile 
nutarak derhal Madınazel Senil'e 

tu. 

Seni!, 30 luk, tombulca pembe 

~~aklı bir kızcağızdı. Bir malul ga· 
. 
0.•n. kızı olduğu için ona tütün ba · 
ılığı ·ı . t' K· . verı mış ı. ıtap, kırtasıye, 

Kan 
gazete satarak mah~ll~ içinde na 
muskarane geçinip gıdıyordu. 

I 3345 numaranın bir milyonluk 

b" ük ikramiyeyi kazandığını öğre-
~Y .. ğ enmez Madmazel Senil az da-

nır o r ' . 
ha bayılacaktı. Fakat Liı~asen'.n'. 
ihtiyar kızın baygınlık geçırmesını 
bekliyecek vaktı yoktu. Onu hemen 

sorguya çekti ve kazanan ~umara 

M.. .. J S Puvanın elınde al
nın osyo · · 
duğunu öğrendi: 

_ Kim oluyor bu Puvan'. 
_ Canım işte ınüşterilerımden 

biri!. 
- I nlddık .. Fakat nerede otu· 

ruyor? 
- f.tan şosasında 34 numara· 

da .. Latif bir delikanlıdır ... Ve .. 
O anlata dursun Limase çoktan 

yolu tutmuştu. 
Etan şosasında 33 numerolu ev, 

yeni, modern tarzda yapılm.ış. b'.r • 
bina i& Cebhesi beyazlı yeşılh~tug 

Nakledenler 
M. Bak,ı - Nihad Tangliner ... , .................... . 

la ve çinilerle süslenmiş, neşeli bir 
manzara alıyordu. Limasenin bu 
modern miınari şah eserini süzecek 

vaktı da yoktu. Bir Haceri semavi 

gibi kapucunun odasına indi. Kapu

dan girerken, evden çıkan bir adam. 

cağızada çarptı. 

Dikkatle bir saatin makinelcnini 

temizlemekle meşgııl olan ve l ıir sa 
atçi olduğu anl~şılan ada•ı· a rnrdu. 

- Mösyö J. S. Pııvan nerede? 
- Birinci katla sağda .. 

- Odasında o~Juğunu biliyor · 
musunuz? 

Adam başını bile kaldı:madı: 

- Hayır zanetmiyorum. Daha 

şimdi çıkmıştı .. Mamafih yukarı çıkıb 
arayabilirsiniz!. Limase içinden: 

- Buda ne sersem adam .. Mu 
hakkak aradığım Puvan, şimdi içeri 
girerken çaptığını adam olacak. Diye 
söylendi. 

Tali genç gazeteciye burada da 
yardımını gösterdi. Limase sağına 
soluna bir bakındı ve Vensen orma· 

nının ağaçları arasında şimdi konuş· 
tukları adama benzer birisinin do· 

!aştığını gördü. Bu muhakkak Puvan 

olmalıydi bir lah-e de onun yanına j 
vardı ve: 

Kıırşısındaki adam, onu ihtiyat· 
kar ve durgun bir sesle cevaLladı· 

• 
- Uu işine ba~ ar .. 
Lim~~e keıı 1ini hiç yese dü~iir· 

medi. Sordu: 

- Siz lıir kaç gün evvel 
nıazel Seııılclen hir piyanko 
alu ıadıııızrnı? 

- Olabilir .. 

- Bu biletin mııııerosu 
değilmı? 

mad 
bildi 

13345 

Mösyö Puvan, mulrnbiri evvela 
başlan aşağı bir saniye kad" süzdü 
ve başını sallayarak cebinden ciiz· 

danını çıkardı ve dört köş : edilmiş 
bir kağıdı muayene ettikten sonra 
lakaydane: 

- Evet öyle .. Bu bilet 13345 
numerolu Puvan, başını kaldırdığında, 

genç gazeteciyi kendisine dört be 
adını uzakta gördü. Limase, hema~ 
cebinden fotograf makinesini çıka 
rıp poz olıyordu. Ve bu hareketi 

o kadar çabuk yapmıştı ki Puv ının 
itirazına meydan kalmadı. Yalnı.z: 

-:--- Mösyö bana söylermisiniz. 
Dedı. 

- Maalmeııını niye .. Siz bir mil. 
yon lira kazandınız/. 

- Ne ... Ne .. 
- Öksüz çocuklar piyankosuııda 

şimdi bir inci ikramiyeyi kazanan 

Şimdi hayret etmek sırası Lima
seye gelmişti. K~rşısında ki adam, 
saran\ kızarıp birdenbire milyon 
kaz.mmaııın v~rdiği sevinçle zivana
dan çıkacak sanırken, Puvan gayet 
müsterih bir tavııla ellerini cebine 

koydu, bir an ba~ırıı eğdi v~ sonra 
Limaseye bakarak: 

- Demek ben bir milyon kazan· 
dım öylemi? 

- Evet.. 

Sanki kendisine, yarın bir az 

y_ağmur . yagacak. Demişler ı;ribi, 
lakayd bır tavırla: 

- Acaib, Dedi. 

Liınase bundan bir şey anlaıı\ı· 
yordu. Onun için ona teminat ver
meği liiz~nılu buldu· 

' 
- Siz belki beni fena bir şa· , 

kacı, yahud bir budala sanıyorsu
nuz!.. Benim adım Limasedi~, Ben 

Şafak gazete-si muharrirlerindenim. Bir 
az evvel piyankonun keşide salonun

da idim ve birinci ikramivcyiasizin 
numeronun kazandığını gördüm. Ve 

derhal tahkikat yaparak si2i buldum. 
Size bu müjdeyi ilk defa vermiş ol
duğumdan dolayı bahtiyarım. 

Teşekkür ederim. Fakat hakikat· 
te bu zahmete değmndi. 

- Fakat hu fevlcaliide bir ha· 
disedir aıizinı. 

- Sonu Var -
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URKSOZU 

Adana Doğum evı v 
bipliğinden : 

ilaçlarınızı, reçetelerin izi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 5 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

~------------·-----------------------------------~~ 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla"" nlar Reklam bir ticaretha- 1 c·ıtdler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk · 

en büyük pro a andasıdır. Reklamla- ! sözü~ün müc.ellit.hanesinde .~aptırınız. Nefi~. bi~ .~ild, 
"lA l p g h d renklı ve zarıf hır kapak belgede ancak Turksozunde 

rınızı , ı an arınızı er yer e okunan yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r!~~0~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalanr.da yaptı
rabilirsiniz . 

Kl·taplar ~~~~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

Resmi evrak, cedveller, defter· Tablar !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 

yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

TÜRKSOZÜ 
Kağat piyasasının tereffiiüne rağmen:aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Müessesemizin bir senelik~ 
olan erzak ve mahrukata tali~ 
matlığından açık eksiltme '\ 
on gün uzatılmıştır. 26-5-9 6 
ma günü saat (14) de Sağlık 
türlüğünde ihalesinin yapıla" 

8119 

Seyhan Tapu müdiirl 
ğünden : 

Vilayet Tapu idaresind~ •~ 
lunan on iki lira maaşlı ikıncı1 !iğe lise mezunu alınacaktır· 
ler müteaddit olduğu takdir~~ 
5- 937 pazartesi günü ıııu .. 
imtihanı yapılacaktır. Bu şerJI~ 
olanlar mektep şahadetnaııı~ 
fos kağıdı ve askerlik vesi1'; 
birlikte Tapu müdürlüğüne( 
caat eylemeleri. 8118 

Adana icra hakimliğİO 
Konkordato talebi üzerine 

mühletin ilanı . 
icra ve iflas kanununun zsS 

maddesine tevfikan konkordal 
jesi ve işbu projeye mufassal. 

lı 
ıç 

1 BELEDİYE İLANLARI 1------Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

Ceyhan belediyesinden: 

1- 26 numaralı istasyon cadde
sinin çarşı mebdeinden i t i b a r e n 
O 430-1 106 kilometresi arasın· 
da 676 metre uzunluğundaki eski şo
sa siıkülerek yerine yeni olarak top
rakkale pazalt taşından paket kal
dırım ve kısmen Arnavut kaldırımı 
yapılacak ve iki yanlarına bordur 
dizilerek bir taraflı beton tretuvar 
inşa edilecektir. 

ve defterlerinin vaziyetini gol 
cetveli rapte.1 konkordato hiİ ay 
rinden istifade etmek isteyen 'ak 

h l.el 
Armağan pazarı sahibi Bür a l.el 
Başkan mezkür kanunun 286 oJ 11 
maddesi mucibince tetkik ıııcr(i 
dinlenerek projenin alacakJıla~ roy 
kastinden ari ve borçlunun ııı~ laf 

~------------~--~,--------------------------------

1- Temizlik işleri hayvanatının yıllık ihtiyacı olan 60000-80000 kilo 
arpa veya yulaf açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 100 liradır. 

3 - ihalesi Mayısın 31 inci pazartesi günü saat on beşte belediye en
cümeninde yapılacaktır . 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de teminat makbuzlarile birlikte Belediye encümenine mü-
racaatları ilan olunur. 8121 

1-Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık ihtiyacı olan 60000-80000 kilo 
saman açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat yetmiş beş liradır. 

3- ihalesi Mayısın 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

4- Taliplerin şartnameyi görmek için her gün yazı işleri kalemine ve 
ihale günü de teminat makbuzlarile birlikte Belediye encümenine müra
caatları ilan olunur.8122 

1- Taşçıkan mahallesinde Emrazı Zühreviye hastanesi yanında Beledi
yeye ait arsa, dondurma, ve gazoz satılmak ve 937 yılı Haziı anından iti
baren bir sene müddetle kiı aya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl 
mı~tır. 

2- Muhammen icar bedeli (50) liradır. 
3- ihale 29-Mayıs-937 perşembe günü saat on be~te Belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
4- Muv~kkat teminatı (375) kuruştur. 
5- Talipler ihale gün ve saatında Belediye encümenine şartnameyi gör 

mek istiyenler her gün muhasebeye müracaatları ilan olunur . 

8103 15-19-23-27 

Belediye meclisi 22-5-937 Cumartesi günü saat onda fevkalacle 
olarak içtima edecektir. 

RUZNAME: 

1- Tadilen tasdik edilen 937 mali yılı bütçesinin müzakeresi. 
2- Fasıllar arasında münakale . 8122 

1- itfaiye arazözlerinin bir sepelik ihtiyacı olan 400 tenrke benzin 
açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Muvakkat teminatı: Yüz otuz beş liradır. · 
3 - lhalesi: Mayısın 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 

5- Taliplerin ihale günü muayyen" saatta teminat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8104 15- 19-23- 29 

Evvelce üç sene müddetle kiraya verilecekleri ilan edilmiş olan kasap 
dükkanlarına bu şartla talip çıkmadığından bu dükkanla,- yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

Mezkfir dükkanların 20-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte ye
niden ihaleleri yapılacağından taliplerin ayni gün ve saatta belediye en-
cümenine müracaatları ilan olunur .8066 5-11-15-19 

KA ADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 33 

SAN 
I 

TiR 

215 

İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlannştır 

7990 14-2c 

2- Bu inşaat ve ameliyatın ke
şif tutarı (17832) lira 58 kuruştur. 

3- ihale 1-6-937 salı günü 
saat 14 de belediye salonunda,daimi 
encümen huzurile ve kapalı zarf usu

lile yapılacakbr . 
4- Eksiltmeye girmek için is· 

il' h11Jj 
diyle mütenasip ve mevcudu ıJ akıl 
!arının yüzde otuzunu temine Jıl kıııı: 
rülmesine mebni talebinir. ka; 
kanunu mezkürun 287 inci ııı rinj 
sine te~fikan borçluya iki a7lı~ kay 
Jet verılmesine ve Hayreddııı ,. . 
k . t . . k '1111~ wı 
omıser ayınıne arar verı •ak 

duğundan 288 inci madde ııı. t) 

keyfiyet icra ve tapu dairesıııe lığın 
sicilli ticarete (liman dairesine) lıutiy 
!iğ edilmekle ilan olunur.8111 rını 

,.,, 

teklilerin, Nafia Vekaletinden bu gi- ::--------------
kın 
kırrıı 1 
14bın 
kaba 
tın in 
iki bi 
toao 

bi işleri yapabileceğine dair 937 se· 
nesine ait ehliyet vesikası istihsal et 
miş olmaları meşruttur . 

5-lstekliler, teklif mektuplarını 
ihale saatından önce 2490 numaralı 
(arttırma, eksiltme ve ihale kanunu) 
hükümlerine uygun surette ihzar ve 
temhir ederek ihale saatından önce 
encümen reisliğine tevdi etmiş ola
caklardır . 

6- Saat 14 den sonra verilecek 
teklif mektup'arı kabul edilmez. Ve 
postada vukubulacak tehirler nazarı 
itibara alınmaz. 

7- Bu işin muvakkat teminatı 

(1337) lira (75) kuruştur. 

8- Fazla izahat almak , şartna 
me ve projeleri görmek istiyenler her 
gün mesai saatı içinde fen işleri bü
rnsuna baş vurabilirler. 8115 

19-23-27-30 

Kaçakçılar vat 
hainidir 

.._ _______ __./' ıucurı 

Gaip 

~atdı 

"°cu 
Qö~ıe 
lin b 

senet llleaj 
Ve bi 

. ~dana Birinci NoterliğindcOıJ iat~ 
dıklı 928 senesi ve 5040 unıU J lllahc 
1414 hususi numaralı ve Yal böyle 
köyünde oturan Ali oğlu Salill1 Cak 
zalı ve fotoğraflı senedi kayb' 
Yenisini çıkaracağımdan e.I~ 
hükmü olmadığını bildiririm · 

.an ş 
ıdir 

8116 

Bakırsındı maba)JeS1 
Diyap oğlu 

SABiT ŞIMŞE1' 
~un~ 
koya~ 
Pa.lıil 
u iki 

lıakrıı 

Hüsnü Ergüven .4.da 
ir iş 
eden 
ek 

Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını arıc' ~ 1de , 
ı Moda pazarında bulabilirsiniz e~~~a 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
lltı)lt ' I rerc•n r.ı(d 

Elyevm !stanbulda bulunan Hüsnü Etgüveıı en son moda yazlık çeşitle\ 

[ Y
üksek zevkli ] müşterilerine mağazasında teşhir eırıı' 

tedır . 

8013 12 15 

Umumi Ne~riyat Miidürrı 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaaSI 

ç 


