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İnönü Atinada Milletler Cemiyeti dün toplandı 
Yunan Kralı başvekilimizi dün 

kabul ettiler V 1 d ,.. l Mısırın Cemiyete kabulü için yarın 
anze an umumı JA • ) k 
afva muhalif f evka ade hır toplantı yapı aca 

Başvekilimiz Belgraddan geçerken 
Stoyadinoviçle görüştü ve gazete 

cilere beyanatta bulundu ___ ........ -.. ---
Gıtü Aras Başvekilimizi lsviçre hudu!~arı.?a kadar 

geçirdi ve tekrar Cenevreye dondu 

inana yarın istanbulda 
bulunacak 

Paria: 24 (Rad. 
~ - l.ondradan 
:-ekte olan Tür 

Ye ~vekili 1.. 
illet lnönü ewelki 
ltc:e Pariaten 
lllİt pç 
Ta •. iatuy~a 
~enin Pana 
~ Elçisi Suad 
0.- ile Yunan 
Ye Roman,. elçi
leri. Ye diyuau U· 

llllaıniye erkim ta
llfından ........... 
llllt veufurlmaut 

-· Cenevre: 24 

Dogrel 

Brüksel : 24 (Radyo) - Afı u· 
mumi meselesinden dolayı çıkan lca. 
ra11klık henüz düzelmedi. Dahili si· 
yaaet çok kanşakbr. 

Perşenbe ıünü Pplimento işi 
halletmek niyetindedir. 

V anzeland, söylendipe göre 
umumi afın taraftan delildir. 

Dögrelin bu vaziyet kaqasında 
harekete geçerek tam affı temin için 
halk nezdinde propaganda yaphiı 
enlq ıl mışbr. 

~) - Evvel. 
· aln Buraya ge- •••v•klllmlz ve Stoyadlonovlç ıec;en 

Türkiye Hari· Belgrad zlyareUnde bir arad8 
imparatorluk 
konferansı ~ Vekili Bay 

'l'~k Rüştü Araı Cumartesi sa~ 
.. londradan dönmekte olan Tur. 
ld,e Başvekili lsmat f nönü ile Lo. 
~ geçerkc:n buluşmuıtur. Rüştü 
Araa, ismet lnönüne Milinoya kadar 
refaJcat etmiş ve huduttan tekrar Ce· 
lltvreye dönmüıtür. 

Atina : 24 (Radyo) - Türkiye 
~ekili ismet lnönü dün akıam 
~te tren detif tirerek Selinik ta
rilcile Atinaya teşrif etmişlerdir. Bü
)ilc IDİlafir Başvekil . Metaksas ol 
..... halde bütün Yunan ricali tara· 
'-lan büyük merasimle karşdan
lllltbr. 

-- lnöaü Bay Metabas ile 
~ bulunmut ve Majeste 
~ ~ r Jorj tarafmdan kabul 
edihnitlerdir. 

Alınan ınalümata pı. Ekselins 
ismet lnönünün bu rece ve yahut 
Ylnn Pireden hususi bir vapurla ba 
reket etmesi kvvvctle muhtemel· 
dir • 

Başbakaıı ismet fn5nÜ 27 Mayıs 
t~ Ankarada olacaklardır. 

Bütiin Yunan gazeteleri bu A ~
tupn dönü~ü son ziyardin bü)ük sı· 
Yasi rntkstdlara matuf olduğunu ve 
Türle -Yunan ve binnetice Balkan 
1 .thunun müeyyidesi olduğunu yaz
nı.Jcta ve lnönü - M,taksas temas· 
lan hakkında tahminler yapmakta
dırlar. 

Belgrad 24 (Radyo) - Dün sa
bah Bclgraddan geçen Türkiye Baş 
vekili Ekselins ismet lnönü is· 

tuyoncla Bay Stayodincwiç ve di
ter devJ.,t ricalile Stfir Ali:Haydv 
tarafmdan merasimle karşılanmq ve 

uturlanmıştır. 

Stayodinoviç trene binerek la· 
met lnönü ile bir kaç .. saat seyahat 
yapmış ve mülikaıta bulunmuştur. 

Ekselins Başvekil Belırad ga· 
rmda Prava gazetesine Balkan An· 
tanb hakkında : değerli beyanatta 
bulunmuştur. 

Baldvin henüz çekilmedi 
Londra:24 (Radyo)-lmparatorJuk konfe 
ransa toı>lanarak milli müdafaa itlerini 
göriiftü. 

Harici işlerin rörüıülmesi ıçm 
Bay Edenia Cenevreden dönmesi 
bekleniyor. 

Uzak Şark işleri de o zaman 
ıörüşülecektir. 

Şans_ı n_c_il_veleri 
Beş defa evlene~ ve beş çocuğu 

olan bır adam 
lçlNDE 81RAKIP KAÇTHll ÇOCUKLARINA YARIM Mlı-

SEP'ALET YONA YAKIN BiR SERVET BIRAKTI 

Varislerden ômerin muhabirimize beyanatı 

OllU Ömer ÖIU Şaklrln gençllk reaml K•M•ı Eama 

Bir tesadüfün eseri olarak ayn 

b 
kadından doğma ve fakat ayn eş 

1 

bir adaman evlidları bulunan beş 
çocuk babn sa)'lhr bir mirasa ka· 
vuşmuşlardır • Bu hususta aldığımız 
malGmab •talı>'• yanyoruz : 

Ahi · yan 1 22 yıl önce ; Hindistandaki sila ı ıs eunc1an yirmi iki yıl önce Seli· 

k t Ş nik mübadil ve zenginlerinden Hay· 

l•ta lya n la r ÇI ar m 1 ret admd• birisinin Şakir adındaki 
"' oğlu ıehrimizde ~affet adında bir 

1 
:;:.. ______ __;::.,______ } kadınla evleniyor ve bundan Turgut 

ngilizlere karşı koyan Müslüman ar para adı. bir ~au oluyor • Şakir bu 

ı 1 1 d 1 U Ş ana oğlu ikı yıl 10Dra burada bıra· 
silahlarını ta yan ar an a ıyorm karak Beruta gidiyor ve orada ol· 

bucludundaki ı dukça zqin bir lilenin km bUa · 
Pan. : 24 ( R.d ) _ Uzak \ distaıun fimali garbi _ Gllfai iklftci 1abifdd• ..., 

tarldaır... "ta göre ; Hin- - Gerisi Oçbbl Nbifdde -

ispanyanın mOracaatı-Sancak işi ve 
aza intihabı mDzakereleri 

KONSEYiN D0NK0 TOPLANTISINA SEKlz HARiCiYE VEKiLi lt,TIRlK ETTi 

Milletler Cemiyeti Konseyinin 
bugünkü mesaisine sekir Hariciye 
Nazan iştirak etmiştir . Bunlar Bay 

Eden, Dclbos , Aras , Bek , Anto
nesko, Sandlen, Litvinof ve Mun· 
terstir . 

Cenevre: 24 (Radyo ) - Mil
letler Cemiyeti Konaeyi 97 inci idi 
içtimamı bugün Bay Oguvedo'nun 
ri~ti altında yaptL Bugünkü cel
sede başlıca müzakere edilecek olan 
meseleler: 

ispanyanın müracaab , Sancak 
meselesi , tedhişçiliğin beynelmilel 
tenkili, mültecilere yapılacak bey· 
nelmilel yardım , geçenlerde vefat 
etmit olan Polin - Jacquemysin 
{ Belçika ) yerine Lihey divanına 
bir aza intihapbr. 

Franko kuvvetleri 
hakim vaziyette 

Hükumetçiler hezimete uğruyor 
Mısınn Milletler Cemiyetine ka. 

bulü için çarpmba günü ~fevkalade 
bir içtima yapalacakhr • Bu celsede 
Yunan murahhası Politisin reis in
tihap edilmesi muhtemeldir. 

Salamanka : 24 ( Radyo )-Asi
lerin naşiri efkarı gazeteler gönüllü
lerin geri alınması hakkındaki lngi
liz teklifini asabiyetle karşılamışlar 
dır . 

..mdan bir gBrUnu, 

Şehbender -Atraş 
Suriyeyi bu iki yeni lider eline 

almış bulunmaktadır 

Haleble Şam arasında geçimsizlik 
Şam : 23 (Hususi)-Beş on gün· Bu şayıanm bir asıl ve esası 

dür Şamm en büyük mt-şğuliyeli vardır; 
umumi af kanuniyle memlckeılrrine Bir defa Cemil Merdüm kabine-
dönen menfilerin istikbalidir. Bunun\ sinde lskenderun meselesi ve saire 
için büyük hazirhklar, büyük tören. dolayısiyle yorğunluk ve ıaiflik görü· 
ler yapılmış ve gazetelerde günlerce lüyordu Suriye mebusan meclisinde 
sütun sütun yazılar yazalmışhr. bir ikincigrubun çıkması da bunu te-

Menfıler arasında iki lider var- yid ediyorJu. 
dır. Biri (kalem lideri) dir ki doktor Daha mühimmi şudur: Fransa ile 
Abdurrahman şehbenderdir. muahede yapanlan ve bunun için 

Ôteki Kılınç lideridir ki Cebeli- mücadele edenler Suriyenin birinci 
dürüz şeyhi mücahit Sultan Atraş derece siyasi ricali detildir. Birinci 
paşadır. derece rical ilk ibtilildan sonra nef-

Doktor ıehbender. M111rdan Suri. yedilmiotir. 
ye ye döndüğü zaman Şamda bü- işte menfiler af kanunundan isti. 
yük ihtifallar yapıldı. Vataniler k~n· fade ederek ana vatana dönünce bi. 
diaini en büyük lider gibi kartıladı. rinci derece liderler de beraber 
Ve bütün Suririyeliler bu tezahurata geldi. 

if tirak etti. Ve kabinede çoktanberi söylenen 
Doktor eehbender Şama ayak basar tebeddülat mevzuubahaolunca be

bumaz itleri benimsedi Suriycnin man Abdurrahman şehbenderin yeni 
ıiyaıi vaziyeti hakkında hasbıhallere kabineyi teşkil etmesi tabü görüldü. 
ve müzakerelere giriıti. Nihayat ev. Nazarıdikkata alınacak bir me-
velce bildirditim gibi Suriye kabi- sele .- vardır ki bu yeni kabine. 
nesinde tadilit olacatmdan ve baş de eski azanın da ibka edilmelidir. 
vezirlite doktor tehbenderin geçece. Bunamlı Suriye vatani kitlesinde bir-
padeaı bUtedildi. · larneti •al1111 ... ve billkia 

Madrid : 24 ( Radyo ) - Asiler 
hedeflerine varmata muvaffak ola 
mamışlar , Katalonya kolile bahr 
f81Damışlardır • 

Salamanka: 24 (Radyo )-FrlD• 
ko orduları 404 rakamla tepeyi de 
ele geçirmiıler ve Katalonya kuv
vetlerile birleşmişlerdir • 

Bilbao: 24 ( Radyo ) - Asiler 
ileri hareketlerine devam ediyorlar. 
Cumhuriyetçiler mütemadiyen ıe.tı 
liyor. Asiler bir tayyare meydanım 
zaptetmitlerdir. 

Bilbao : 24 ( Radyo ) - Sivil 
ahalinin manevıyatı sarsılmaDllftlr • 
Bütün gazeteler şiddetli neşriyatta 
bulunarak halkı mukavemete davet 
etmektedirler. 

Asilerin Bilbaoyu kolay zaptede. 
miyeccklcri sanılıyor . 

Londra: 24 ( Radyo ) -ispanyada 
gönüllülerin geri çekilmesi baklan
daki lngiliz teklifi Almanyada tuhaf 
karşılanmaşbr • 

Filistin de 
Dominyonluk 

Londra : 24 ( Radyo ) - ~ 
tin komisyonu mesaisine dev11D et.. 
miştir • Eomisyon şu neticey" var· 
mıştır : Filiatin lngiliı dominyoou 
olacak ,~manda kaldınlacakbr • Ek· 
seriyeti Yahudi olan ıehirlerde Ya· 
hudi , ekseriyeti arap olan şehirler 
de arap idaresi kurulacaktır . 

Londra : 24 ( Radyo ) - Müs 
temlekit veziri umumi mecliste- Fi· 
listin idare komisyonunun Haziran· 
da toplanacağını ve hükumetin ka. 
ran tehirsiz verip neşredeceti ve 
p~rl~mentoya tevdi edeceğini Wldir· 
mıştır . 

Rokf eller öldü 
Nevyork: 24 (Radyo) - Rokfel• 

ler dün saat 12,S da ölmüıtür. 



Sahife 2 Türksözü 

ın kızı 

rakan Amerikah dilsiz ve körkız 
Japon İmparatoru tarafından fevkal-

Pulvariz· törler baş
ka v i ı a y e t 1 e r e 
mi gönderiliyor ? 

At yarışları 

Pazar günü yapılan ikinci at ya· 
rışları çok kalabalık ve eğlenceli ol
muştur: Hava müsait gittiğinden ko· 
şular, geçen haftakinden daha güzel 
ve intizamla yapılmıştır. 

ade bir surette taltif edildi 
__..... ........... ,..__ -

Oku}uculaıımızın hatırlannda ol- 1 

sa gerektir. Epeyce bir müddet evvel 
Amerikalı anadan doğma, kör ve. 
dilsiz bir kizın şayanıheyret zekasın 
dan bahsetmiş ve kendisinin müte
addit lisanlar öğrenerek birkaç üni
versiteden diploma Lalmış ve hatta 
çok değerli eserler de neşretmiş ol· 
duğunu yazmıştık. Tokyodan Avru. 

zusunu izhar etmiş ve sarayına ça
ğırtmıştır. 

Bu ilk gecede Japon gazeteleri. 
nin sadece (Amerikalı kadın] adını 
verdikleri genç kıza lmperatorun 
[Allahın kızı] ünvanını bahşettiği öğ
renildi. 

Bu unvanın ancak imperator aile. 
sine mensup kadınlara verildiği dü
şünülecek olursa dilsiz kızın Japon· 
yada kazandığı muvaffakiyctin bü
yüldüğü Jerhal anlaşılır. 

pa gazetelerine veril n bir habere 
göre Helen Kel~er birçok konferans. 
lar vermek üzere Japonyaya gitmiş 
tir: Orada kazandığı büyük muvaf • 
fakiyet ve uyandırdığı hayret hak
kında muhabirin yazdıklarını aşağı· 
ya naklediyoruz: 

" [Allahın kızı] nı gördüm ,, 
Daha dün sade Bayan Helen 

Ke ler di. Anadan doğma kör ve 
dilsiz olan ve Amerika üniersiteleri· 
nin en parlak' diplomasını alan bu 
şayanıhayret kızın hikayesini kim 
bilmiyor ki .. 

Edebiyat doktoru, tarih ve coğ 
raf ya agrejesi olan bu genç kız ha
kiki ve canlı bir ansiklopedidir. 

Kendisi iki senedenberi derin 
kültür ve göz kamaştırıcı zekasını 
bütiin dünyaya götermektedir. Çün 
kü bu anadan doğma kör ve dilsiz 
kız çok kuvvetli bir konferansçı ve 
ayni zamanda poliglot'dur. 

Berlini, Londrayı, ve Parisi hay
retler İçinde bıraktıktan sonra şim
di de Tokya'ya gelmiştir. 

Tokyoda verdiği ilk iki konferans 
o kadar büyük bir muvaffagiyet ka· 
zanmışhr ki, nihayet lmperator 
Hira Hito da kendisini görmek ar-

Şansın 
Birinci sahifeden artan -

nan Esma ile evleniyor . Burada bir 
ay kadar kalan Şakir karısı Esma 
ile birlikte izmire gidiyor , Esma 
burada Ömer adlı çocuğuna gebe 
kalıyor . Burada da bir müddet ka- 1 

lan Şakir karısını alarak tekrar Ada
naya geliyor ve bir hafta kaldıktan 
şonra f zmirc dönüyorlar , 

Şakirin üçüncü evlenmesi: 
Şakir lzmirde Kar:;ı}akada Sa· 

furn adında bir kızla evleniyor . Bir 
müddet sc.nra Safure ile birlikte otu. 
ran Esma ; Ömeri doğmuyor . Şa· 
kir bu ana oğlu Beruta ailesinin ya· 
oma gönderiyor . 

Şakirin dördiincü karısı : 
Şakir lzmirde yanlarında hizmet 

çi bulunan ikbal adında birisiyl<.> ev· 
!eniyor ve bunu alarak meçhul bir 
semte savuşuyor. Aradan epi müd- ı 
det geçiyor . ikbalin bilaveled öldü
ğü duyulu> or . 

Şakirin beşinci karısı : 
Hercai meşreb bir adam ~lan 

Şakir lstanbulda beşinci defa olarak 
Nihavenk adında bir kadınla evle
niyor . Bundan da Nazan adlı bir 
kız ve Talha adlı bir erkek çocuk 
dünyaya geliyor . 

Şakir mütareke yıllarında ölüyor. 
Şehrimizd ~ bulunan Esma ile şimdi 
yirmibir yaşlarında bulunan ve haya· 
tını tesviyecilikle kazanan Ômerin 
haberleri yoktur . Eima ; Berutta 
bulunduğu sırada Şakirin lstanbulda 
bulunduğunu işitiyor kendisine ve 
oğluna maaş bağlanması hususunda 
Berut baş şehbenderJiğimize de baş 
vuruyor . Bu hususta tahkikat }aph 
nf.ıyoraa da bir semere vermıyor • 

Du unvanın sahibine bahşettiği 
bir çok muazzam imtiyazlar var 
dır. 

Mesala bundan sonra Helen K,el· 
ler hiç. bir mezuniyet almadan im
peratorun sarayımı girip istediği yer. 
de gezmcğc ve kalmağa mezundur. 

Canı istediği zaman sormadan 
ve haber vermeden imperatorun 
sofrasına oturabilecektir. Hatta im
peratorun hususi kabullerinde bile 
bulunabilecektir. 

Tok}odaki hususi apartmanında 
kendisini ziyaret ettim. Tercüman 
vasıtasile bana imperatorun kendi. 
sine karşı gösterdiği büyük lutuftan 
dolayı fevkalade iftihar duyduğunu 
ve fakat bu lutfu hiç bir zaman sui. 
istimal etmiyeceğini ilave ederek de 
dedi ki : 

- " Bir müddet daha Tokyo· 
da kal?cağım. Ve bir kaç konferans 
daha veıeceğim. Fakat hiç bir za· 
man davet edilmedikçe imperatorun 
sarayına girmiyeceğim gibi her hal
de sarayın hazinesini de boşaltacak 
değilim. 

cilveleri 
Mese)e nasıl an)aşıldı ? 

Es111a ; Adanaya geldikten bir 
müddet sonra yeni otelde odn hiz· 
metleri görmeğc başlamıştır . Bu 
otele geçenlerrJe Adanadaki iş· 
Jerini görmek üzere Siroz mübadil· 
ferinden merhum Akılın damadı Bay 
Refik Hıfzıgelmiştir . Bir gün bir 
vesile ile aralarında şöyle bir muha· 
vere cere} an etmiştir : 

- Beıı de vaktiyle oldukça zen
gin bir ailenin oğlunun kansı idim . 
Hayırsız kocam beni oğlumla terk 
edip savu tu . Kocamın umumi harp· 
le öldüğünü söylüyorlar . Bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur . İşte 
maişetimizi hizmetçilik ile temin ed=
yorum. 

Refik Hıfzı kocasının kim oldu
ğunu sorunca kadın da Selanikli 
H?y~etin oğlu Şakir olduğunu söyle. 
ınıştır . 

Hayret;Refik Hıfzınm Selanik ve 
lstanbuldan gayet samimi bir dos
tudur. Şakiri Vt' ondan önce ölen 
kardaşı Hasanı çok yakından tanı-

mak tadır. 
Kadının bu acıklı vaziyetile ala

kadar olarnk bir taraftan fstanbul
daki alakadarlarla ~muhabereye gi 
riştiği gibi diger taraftan da Şakirin 
mütareke senelerinde İstanbulda me· 
sane kanserinden ve keza kayın ba
bası Hayretin de 3 Nisan 937 tari
hinde Beyoğlundaki büyük apartma. 
n~nda mesane kanserinden hiç bir 
kımsesi olmadığı halde öldüğünü 
300- 400 bin liraya varan serveti
nin torunlann ı intikal ettiğini söy
lemiş ve kadıncağızı son derece se. 
vindirmiştir. 

Esma Berula gitti : 
Fakir ve parasız olan Esma ; 

Şehrimiz Ziraat Mücadele mü
dürlüğüne gelen 15 Traktörd<"n 4 
dü lçele, birer tanesinin de lzmi r , Na 
zilli , Antalyaya gönderilmesi için 
Ziraat Vekaletinden Mücadele mü· 
dürlüğüne emir gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre bugün Trak
törler mahallerine sevkedilecektir. 

3,5 kuruşluk 
köylü sigarası 
Haber aldığımıza göre: inhisarlar 

idaresi köylümüz için 3,5 kuruşluk 
yeni bir köylü sigarası imalini dü
şünmektedir. 

Lise ve Orta mek
tep mümeyyizleri 

Lise ve Orta mekteplerde imti
hanlarda miimeyyizliği civar mek
teplerin muallimleri yapacaktır. Hu 
susi Liseler imtihanları resmi Lise
lerde olacaktır. 

Türk hava 

Arab atı bulunmadığından bi
rinci koşu yapılmamıştır. ikinci ko
şu fa birinciliği Bay Halid Akının 
"Feryad,, isimli atı, ikinciliği Bay 

Saffet Erarslanm "Seda,. adlı kır atı; 
üçüncülüğü Bay Reşid Alır Satarm 
"Yildızı,. kazanmıştır. 

Üçüncü koşunun birinciliğini Bay 
Mustafa Yılmazın "Kaptan,,ı , ikin· 
cil!ğİ Bay Cevded Çamurdanın "Al 
Ceylan,,ı , üçüncülüğü Bay Bahrinin 
11Garibi,. kazanmıştır. 

150 amele geldi 
Dün ve evvelki gün şehrimize 

Bor, Malatya, Elazizden 150 amele 
gelmiştir. Bunlardan 47 si Kayresi 
ve Elazize gitmiştir. 

Adliyede: 

Mülhakatta bir tayin 

Kozan mahkemesi azalığına eski 
Isparta Sulh hakimi Bay Mehmed 
Suuri tayin edilmiştir. 

kurumunun D d k omuzzanne ere 
lnkilab okuluna teşekkürü k d d ar a aşını vur u 

lnkilab ilk okulu talebeleri hava 
kurumu kutusunda biriktirdikleri 16 
lira 59 kuruşu şehrimiz hava kurumu 
başkanlığına yatırmışlardır. 

Hava kurumu ~başkanlığı gerek 
okulun öğretmenlerine ve gerekse 
mini mini talebelere teşekkürlerini 

sunmağa gazetemizi tavsit et· 
miştir. 

izinname suretini çıkarmak ve lazım. 
gelen vesikaları tedarik etmek üzere 
geçen cumartesi günkü ekspresle 
ve Refik Hıfzının nakdi yardımile 
Beruta gitmiştir. 

Esmanm Beruttaki ailesi kendi
sine lazımgelen vesikaları hemen te. 
darik edeceklerini ve bunun için de 
Iazııngelen yerlere başvurarak bun· 
ları şimdiden tedarik etmeğe baş· 
ladıklarını bir mektupla buraya bil
dirmişlerdir. 

Ziraat·makin:st mektebinde tah 
silini ikmal ederek lesviyeciliklt• ha· 
yatını kazanan yirmi bir yaşlarındaki 
< l ı { buz i ı R lık ! lıf zıı ın hi 
ı ı.ıye i altında bulunmakta ve bütün 
i ıtiyaçlar ı bu zat tarafından temin 
cJ 1 nektcdir. 

B yan Safure şehri
. ı 

ınızc .. e : 

Şakirin İznıirde evlendiği üçüncü 
k ırı ı S:ı.fure bir kaç giin evvel bu 
miras meselesini halletmek üzere 
şehrimize gelmiştir . 

Safure; lzmirde gözünün önünde 
d Jğan ve bilahare anasile birlikte 
Ueruta gönderilen Ömer, ikbalin ağ 
zından o zamanlar öldü diye i .. itmiş 
ve fakat bu büyük miras meselesi 
R fik Hırzı tarafından ortaya çıka· 
ıılınca Önerin hayatta olduğunu an 
layarnk bunun doğru olup olmadı· 
ğını yerinde tetkik etmek üzere bu· 
raya gelmiştir. Safure ; Ömeri Yeni 
Otelde Refik Hıf zmın yanında gör
müş ve bu çocuğun babası Şakirin 
trım bir modeli olduğunu söylemiş 
ve varis olduğunda şüphesi oln.adı
ğını bildirmiştir . 

Bırakılan servet : 
Kansız ve çocuksuz olarak olen 

Karaisalının Maraşlı köyünün 
Bekçi mezarlık mevkiine domuz av
lamağa giden bir kaç köylü, avla· 
nacakları mahale gelince etrafa da· 
ğılmışlardır. 

Bunlardan Mahmud 25 metre 
kadar ilerisinde çalılar arasında gör· 
düğü bir karaltıya doğru silahını bo 
şaltmış fakat aynı anda bir feryad 
yükselmiştir. Ko~uşan avcular çalı
lının yanına gelince zavallı Halili kan· 
far içinde bulmuşlardır. 

Halilin yarası ağırdır. 
Zabıta İşe vaziyet ederek kasd 

olup olmadığını tahkik etmektedir. 

na !L52 Zft 

Hayretin Beyoğ1unda apartman, ev, 
dükkan ve nakit olarak serveti 
300-400 bin lira tutmaktadır. Bü· 
tün bunlar mahkeme vasıtasile tes· 
bit edilmektedir. Verasetlerini isbat 
eden torunlan arasında bu servet 
taksim edılect.ktir . 

.T • t l • 1 .. ? 
v • 1 ı • ·r ı: ı:~L .!r" ır . 

Şakirin ilk k. : ı ~:aff ctt ıı : Tor· 
gut. Bu çocu~ eskidc.>n Nıh ıvengin 
burada bulunan hemşiresi Vediaıwı 
tavassut ve yardıınile Darüleytaın 

mektebine verilmiş, burayı bitirdık 
ten sonra bir müddet bir çif tli1.te 
çalışmış ve sonra da dedesi Hayr -
tin yardıınile lstanbul Ünivl'rsite~·ne 
konulmuştur. Şimdi orada tah~ilini 
bitirmeğc çalışıyor. 

ikinci karısı Esmadan: Yukarıda 
da yazdığımız gibi şimdi Refik Hıf
zının himayesinde bulunan tesviyeci 
Ömerdir . 

Üçüncü karısı Safnreden: Hır.
mandır. Elyevm sağdır . 

Dördüncü karısı ikbalden çı:ıc:ıJ-u 
yoktur. 

Beşinci karısı: Nıhavenkten N3· 
zan ve Tallıadır. Bu ılar da s~ğ 1ır . 
Kendi ile gönişlüğü.rı O.ner; Bu işte 
l>iiyük } ardımı görülen Bay Re fı~~ 
Hıfzıya karşı bütün hayatı ı ı"d J·· 
tine· m dyunu .şiikran kalac<ıgmı \ . 
kendi ,ini vdıııiınl't olarJk say ... 1.·a

ğını söylemiştir . 
f&c.{ (<lır 

Ekmek fiyatları 
yükseldi 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra reis Turhan Cemal 
Berikerin riyasetinde toplanmıştır . 

Encümen birinci nevi ekmek 9,10 
para ikinci nevi ekmeğin de 9 ku
ruştan satılmasına karar vermiştir. 

Ziraat mücadele müdürü 
Kozana gitti 

Ziraat mücadele müdürü Bay 
Sadettin mücadele işlerini tetkik için 
dün Kozana gitmiştir. Bay Sadettin 
tetkikini bitirerek bugün şehrimize 
dönecektir . 

Maliyede imtihanlar 

Dün vilayet maliye kadrosunda 
münhal bulunan memuriyetler için 
açılan sınava öğleden sonra otuz 
sekiz kişi iştirak etmiştir. imtihan 
neticesini nyrıcabildireceğiz . 

Av tüfengiyle 
oynarken 

Dün Ceyhan'ın B•cırganlı köyün
den Mehmed oğlu Ahmed isminde 
birisi çiftesini kurcalarken, silah ateş 
almış ve ağır surette yaralanmıştır. 
Ahmed Memleket hastahanesine 
sevkedilwiştir. 

Kazalarda 
Açık olan Saimbeyli Kayma

kamlığına Hekimhan Kazmakamı 
tayin edilmiştir, 

Tabancayı 
kurcalarken 

Evvelki gün Akdam köyünde çok 
feci bir hadise olmuştur. Köy çocuk. 
farından 8 yaşında Ahmet ve 7 yaş· 
larırıda Mahmut adında iki küçük 
köy civarında !•ulunan bir demirci 
çadırına girerek asılı bulunan bir av 
tüfengini kurcalamağa başlamışlar
dır . Neticede Mahmut silahın teti 
ğine dokunarak Ahmedin ağır suret· 
te yaralanmasına sebep olmuştur . 
Yaralı çocuk memleket hastahanesi
ne getirilmiştir . 

Ar Mecmuası 
Büyük bir sanat mecmuası "Ar ,, 

ın beşinci sayısı eskilerinden daha 
özlü yazılarla, ilrr.i makalelerle dol· 
gun bir şekilde çıkmıştır. Bütün 
okuyuculanmızil bu güzel mecmu
ayı tavsiye ederiz. Arın her sayısı 
yirmi kuruş gibi ucuz bir fiatla sa· 
tılmaktadır. 

Zabıtada: 

Evini randevü evine 
çevirmiş 

Hamit cğlu Recep isminde biri· 
~i E .. kihamam mahallesindeki evini 
ruhsatsız umumhane yaparak bir ta
kım umumi kadınlan evine topladı
ğı anlaşılmış ve hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Kama taşıyormuş 
Köşker Ali oğlu Ahmed ismin

de birisinin üzerinde kama taşıdığı 
görülmüş, yakalanarak hakkında ka
nuni muamele yapılmıştır. 

Otomobilile çarpmış 
lbrahim oğlu Şöför Abdullah , 

Hanefi oğlu Aliye otomobilile çar· 
parak baldırından ağır surette yara. 
lamıştır. Suçlu yakalanarak hakkın
da kanuni icap yapılmıştır. 

25 

93 bin kilom 
sakal 

Her sabah traş olmak 
yetinde bulunan her erkek 
şikayetçi olduğu halde, bu 
işin önüne geçilecek bir 
bulunamamıştır. 

Amerikalı bir statistikÇI 
se olmıyan cinslerini tesel 
için olarak - traşın çok 
iş oldnğunu iddia ve bu İ 
şu statistikle teyit etmekt 

Bir insan 122 santimetre 
bamda bir satıh üzerinde tr 
tadır. 

Bu yer üzerinde 25.000 
dır ve bu kıllardan her biri. 
zarfında 2,5 milimetre uzar. 
likle her erkek - köseler 
na - günde vasati 6,25 
kesn, 

Yeryüzünde 15:000.000 
ayni işi yaptığı nazarı dik 
nırsa, her gün 93.750 kilo 
kesiliyor cfem!ktir. 

Artık bu rakamı gördü 
ra, tra~ın boşuboşuna vakıt 
tiren lüzumsuz bir iş oldu 
edc0iiir misiniz? 

Ceyhan gen 
Kadirliye gidip 

temsil verdile 

Ceyhan": 24 (Hususi Dl 

mizden) - 22 Mayis cum 
Haıkevimiz temsil kolunun, 
lide t.!msil vermek üzre 
Halk Partisi başkanlığı t 
davet edildiklerini önceki m 
da bildirmiştim. 

Mayısın 22 inci günü, 
başkanı, gösterit komitesı 
Şarbay, hükumet Doktoru 
sarlar baş memuru olduğu 
kişilik bir kafile kamyon ve 
bille Kadirliye gidildi. 

Kadırli kasabasına girerke 
ler, kalabalık bir halk kiti 
fından karşılanmıştır. 

Akşam saat 20,30 da Y 
man piyesine başlandı. 'le 
saat süren temsilden sonra, 

kün çok güzel bir portresi m 
ye kondu. Neticede bu resim 
raya Halkevimiz gösterit 
adına alındı. 

Atatürkün, resmının 
müteakib güzel bir vodvil o 
la Ahmedin oynanmasına 

Daha ilk perdenin açılı 
neye, beşyüzden fazla seyir 
kışları yağmağn başladı. 

Temsilden sonra gen 
Kadirli gençleriyle her !8 

maslar yapmışlar ve hoş bi 
geçirmişlerdir. 

Kömür sergi 
kapandı 

Ankara : 24 ( Türksöziİ 
rinden ) - Kömür sergimiz 
pa:ımıştır . Sergiyi şimdiye 

80,000 kişi ziyaret etmiştit · 

Ölüm 
Vilayetimiz vergiler tetkik 

komisyonu reisi Bay Ramiz 
ğanın annesi bayan Emine 
Güzelyalıda oğlu Nafizin 
müştür . Ölüye Tanrının r 
diler , Bay Ramiz . Alpdoğan' 
sağlığında bulunur~ • · 
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Ôlünı Şuaı 
enüz .. 

k goz korkutacak 
ıe ilde bir keşif 

Yapılamamış 

ıkoninin beyanatı 
OaiJ mu~ ~~spress gazetesinin Ro· 

rlc bın bu mevzu üzerinde 
Olıinin kendisile görüşmüş ve 
:• diye hakikaten bir şey bu 

· lhadıtıru sormuştur : Marko-

Veni kutup 
yolcuları 

Dört Sovyet ilimi Şimal 
Kutpuna hareket ettiler. 
Bir sene orada ikamet 

1 

edecekler 

İngiltere kralı Vest
ministere gitti 

Londra : 24 (Radyo) - Kral 
ve Kraliçe buglin gayri resmi bir 
alay ile ve nazırların da iştirakiyle 
Vestminister kilisesine gitmiştir . 

Şehbender - Atraş 
- Birinci sahifeden artan -

Ve 20 mayıs pazar günü de Şa
ma büyük bir kumandan gibi girdi. 
Maiyetirıde on binlerce halk, atlı 
mücahitler, otomobil ile iştirak eden 
liderler vardı. 

Sahife : ! 
... 

Asri sinemada 
22 Mayıs cumartes.~kşamından itibaren 

iki müstesrlL film birden 

- 1: 
Ben Lyon - Bar Veeks 

tarafından temsil 

( 12 numaralı spres) 
verdi.ıı.: a• cevap şudur : 

- Laboratuvarımda bu sabada 
\tercfi. lltırn ancak şöyle bir neti
ti cad ettitim bir karışık 

yi ~l~~k bir metre ötedeki fa-

Moskova : 24 ( Radyo )-Tass 

ajansı veriyor : 
Dört Sovyet ilimi beş tayyare 

Kazancı az olanların 
vergileri hafiflilyor 

Bizzat doktor Abdurrahmamın 
başta bulunduğu l-ıüyük bir istikbal 
heyeti kendisini büyük gösterişlerle 
karşıladı nutuklar teati edildi ve mü
cahid Atraş Suriye Rerisi Cumhuru 
ve meclis reisilede görüştü. Bu kaı· 
şılamaların ve görüşmelerin manası 
mücahid Sultan Atraşı Cebelidürüz 
hadiselerine rağmen Suriyenin yine 
en büyük kumandanı gibi tanımala
ndır. 

Heyecandan, meraktan tüyleri ürperten ve dehşet içinde bırakan büyük 
esrarengiz film 

-2-

( 0rta mektepten Emil ve arkadaşları) 

t 
urebildim. Ve bundan sonra 

cc .. bcd E ru en vazgeçtim, 
Q b ~er bir şey ! öldürmek için o· 

ır metre arkasında pahalı mu· 

k
m ve kuruJrn ası gayet ince bir 
at · · 
k 

ıstıycn bir ilet koymata mec-
r alacaL--• "h b" t••f k )) ~. tercı an ır u en 
anırız; ve bu daha ucuza mal 

Ur. 

Ben şirnd' · 'kb ı· 
• • 11 ı televizyonun ıstı a ı 
ın hayati ehemmiyeti olan ultra 

ve mikro radyo dalg•lar araş 
akla nıeşgulum. 

-· 
liindistandaki 
silahlı isyan 

- Birinci sayfadan mabad-

33,0Qo lngiliz ve Hind askerlerine 
1700o aslcer daha iJive etmek lüzii

u hasıl olmuştur . Çünkü ftalyarm 
•resinde olan Libyadaki müslü

lbanlar tarafından gönderilmış silah 
Para ile lngiltereye karşı bir 

" Cihadı mukaddes " ilin edilmiştir. 
Molla adı verilen dini Hind li· 

dtt1eri , fngilterenin yatıştırma siya· 
llttinc karşı bazı mutaassıp kabilele · 
"' mukavemetine çok defa dini bi
~ra vermek istemişlerdir . 
I Bugün kadar tehlikeli olmamış· 

ile Şimal Kutpuna uçmuşlardır. 
Bu heyet orada bir sene kalacak 

e metereolojik tetkiklerde buluna· 
:k buzlann hareketleri ve diger 
bir 'çok meseleler üzerinde etüdle~ 
yapacak, buz denizinin derinliğim 
ölçeceklerdir . . 

Bu tetkikler muvaffakıyetle ne· 
ticelenirse iki sene sonra Moskova 
ile Sanfransisko arasında bir hava 
hattı tesis olunacaktır • 

Büyük güreşlerde 
Tekirdağlı kazandı 

Ankara: 24 (Radyo)- Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından terti
bedilmiş olan Alaturka güreş, Tür
kiye Başpehlivanlık müsabakası dün 
on bin kişilik bir kalabalık önünde 
neticelenmiştir. 

Geçen sene Türkiye Başpehli · 
vanı olan Tekirdağlı Hüseyin bu 
sefer de rakiplerini birer birer yene 
yene, pes ettire ettire yeniden seref 
sıfatım kazanmıştır. Mülayim ikinci, 
Arif üçüncü olmuştur. 

Londrada 
Otobüscülerin grevi 

meselesi 
Londra : 24 ( Radyo ) - Oto· 

büscüler bu akşam toplanarak vazi
yeti müzakere edeceklerdir. Oto· 
büscülere yapılan tekliflerin iyi kar. 
şılanaca~ı ve greve nihayet verilece·I 

Hazırlanan yeni kanun 
layıhası meclise verildi 

Atraş paşa nutkunda büyük Arab 
davasından bahsetmiş ve Arablarm 
esaret kabul dmeyceeğini söyleye· 

Ankara : 24 ( Türksözü muha· rek Fransa · Suriye muahedesinin 

1000 çocuğun iştirakile vücuda getirilen muazzam film 

8134 

birinden ) - Kazanç vergisinin tat- Arab davasına doğru bir adım ol-
bikat şekillerini kolaylaştırmak için doğunu ve Arablann teahhüde ve· 1 1 
hazırlanan kanun layıhası Millet Mec· fakir bulundu~unu ilave etmiştir. BELEDİYE İLANLARI 
)isine verilmiştir . Y Rlnız istikbale Helebten bir heyet 

Yeni kanunun başlıca hususiyeti gelmediği doktor Şehbenderin Hale- ~---------._._._._._.._._,_. __ ._. ____ _. 
işçi vesaire gibi küçük iradlı mü. be gitmeyeceği şayıaları Haleple 
kelleflerin vergilerinden bazı hafif· Şam arasında bir soğukluk olduğu 
letmeler yapmasıdır : Bunnan b"\şka ihtimallerini ortaya koymuştur. 
bugün muhtelif vergiler için muhte- Halebden gden haberlere göre 
lif zamanlarda tanzim edilen bordro Halebliler doktor Şehbenderi bek-
vesairelerin tevhidi de temin edil- )emektedir. 
mektedir . Hanano günündenberi devam 

Ecnebi artistlerden alınan vergi eden bu soğukluğun önü alınması 
Diğer taraftan Vekalet ecnebi şimal ve ccnub halkı tarafından arzu 

Yeni istasyon kanalı pazarlıkla ihale edilecek 
1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan Yeni istasyon caddesinde 

yapılacak olan kanal inşaatına keşfi dii.1 tutuldu~ndan dolayı talip çak
madığı a11laşıldığından bu iş keşfinde tadilat yapılarak pazarlığa konul· 
muştur. 

2- Yapılan tadile göre muhammen bedeli sekiz bin dokuz yüz yirmi 
dört lira doksan altı kuruştur . 

3- Muvakkat teminatı 641 liradır. 
l d ) k kl · d edilmektedir. artist er en a man ve yü se iğın e 4- PazarJık Haziranın 21 inci pazartesi günü akşamına kadar her 

bütün alakadarların müttefik oldu· ___ ._._..,.. __ ._.._._, hafta pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te toplanan belediye encü-
ğu verginin yüzde beşe indirilmesine r meninde yapılacaktır . 
dair layıhayı da Meclise göndermiş- TÜRK 8 ÖZ "Ü 5- lstekli\t'rin şartname keşif ve saire evrakını ğörmek üzere her gün 
tir · yazı işleri kalemine ve encümen günleri de teminat makbuzlarile birlikte 

Maliye vekaleti bir taraftan da Gündelik siyasi ga?.ete belediye encümenine müracaatlan ilan olunur .8140 25-26 
vasıtasız vergilerin tarz ve tahakkuk ~ 
muamelelenyle itiraz ve tahsiline 
ait hükümlerinin tevsi , telif ve tev· 
hidine çaiışmaktadır . Bu yolda da 
bir proje hazırlanmıştır . 

Muamele vergisi 

Muamele vergisini tadil eden bir 
liyıha da Maliye ve iktisat Vekalet
lerinin müştereken yapmakta olduk 
lan tetkiklerle hazırlanıyor . Bu layı· 

ha sanayicileri tatmin etmekle be
raber verginin şeklini de esasından 
deA-iştirmiyecek formüller konulmak 
tadır . " 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
~Aylık 
1 Aylık 

Kunış 

1200 
600 
~()() 

100 

ı Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafa 

zammedilir . 
2 - 1lanlar için idareye müra-

aat edilmelidir . 

~·------------------.-.--

1- Belediye zabıta memurları için 30 takım yazlık elbise ile 30 çift 
kunduranın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Elbiselerin muvakkat teminatı otuz bir lira elli kuruş ve kundiı· 
ralann muvakkat teminatı da on üç buçuk liradır . 

3- lhalesı Haziranın yedinci pazartesi günü saat on bette belediye 
encümeninde yapalacakbr. 

4 isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatlan ilan olunur. 8133 22-26-30-4 

inhisarlar Adana BaşmÜ• müdürlü~nde 27 Mayıs/937 per
dürlü& ünden: şembe günü saat 14 buçukta yapı· 

lacaktır. 

ardır . Çünkü parrları azdı . Şimdi 
Para Ve modern makineli tüfenkler 
de dahil olduğu halde silah azlığı 
Yoktur . Yapılan tetkikler neticesin· 
d~ ~ liindistan , İtalyan Lübyasmdan 
•ılah ve para geldiği iyice anlaşıl· 
lnıştır. ği sanılıyor . ----------- - 1- Onbiri eski ve altısı dağı

nık bir halde 529 lira alım bedelli 
17 tane büyük fıçı satılacaktır . 

4- Arttırma açık surettedir. 
5 - Muvakkat teminat 255 ku· 

ruştur. 
• Musolini Libyava son seyaha· _....,_,....._...._,...., '!"""'"'!''"'!"""ti22El!!!!!'ll!!---~ 

tinde kendisini blim'arın hamisi ola· ız ı k b'I 
rak ilin etmicti . O zamandanberi delci gayri memnun Tarihe a ı e-
Üib y H sine munhasırdı . Şimdi deliller gös· 
. ya mollaları ( dini reisleri ) in· 500 ·ı 

dıstanan şimali garbi hududundaki teriyor ki , hudut l>oyunca mı . 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Bugece nöbetçieczane 
Hükumet civarında 

·istikamet eczanedir 
2- Fıçılar kapalı boğma fab

rikasmdadır . 

3 - ihale Adana inhisarlar baş 

6 - isteklilerin inhisarlar idare. 
sine müracaatlan .8093 

12-16-20-25 
v L. ı · kadar kanşıkhk olacaktır . 
a,a ar , yalnız Veziristan havalisın· 

-------------------------------------~----------------............ ~-----------------------------

Grand p · · · ·) n' od arı gazetesının yazı ış e 

h
. asını açıp kaparktn, kolonları tas-
ıhe o"t·· .. k b d. 1 e. o ur ur en son saat ava ıs-1 . . • 
~rı~u almak için Havas ı.centesine 
gadıp gdirkcn Bibi gazeteciliğin staj 
devn·nı· g · · · eçırmıştı. 

Bu harp patlayınca Bibi 18 ya· 
•ına ulaşmış, artık çocukluktan çık 
tn~ş bir delikanlıydı. Artık sırtında~ 
rnurettip çıuklannın dü~meli küçük 
caketi, yakasında Gotik harflarla. 
~azetenin adı yoktu. Şimdi Bigulo is 
tıhb~rat şefi Jozef Fuşan'ın mute
nıedı olmuştu, Büyük hadiseler ol· 
du mu onu beraber götürür, sıkı işi 
çıktı Ol • 'h 1 
lardı. 

1 ısta barata yalmz onu yo 

. ~ğer harp olmasaydı Bibi yazı 
ışlen odasını bekleme odasından 
ayıran yeşil paravanayı güç aşardı. 
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netrp bıtip de Gran Pari gaze
tesine dönünce artık onu bekl~m~ 
odasında bekletmek vakb geçmıştı. 
Onu derhal şehir muhabiri yaptılar. 
Bi lo o vakıt tam 22 yaşında idi. 

gu · · ı· ·k el Orta boylu, kuru, sınır ı, çevı v . 
hasıl tam bir gazeteci vasfı taşıyor 

du. 
O le bir muhabir oldu ki, ne 

olur~ olsun' kimsenin önünden gel-

h. bir işde geri kalmazdı. Eg~r 
mez, ıç P . t b 

k f. t tup da ans e ır 
Allahın ey ı u · ı 
se ahat yapmağa gelirse Bıgu o o: 

y ·ı .. )"kat yapar derlerdı. 
nunla hı e mu a d. d 
Hulasa, Bigulonun elinde hava ıs e· 

nilen şey oyuncaktı. 
imlası biraz eksik olmakla bera· 

b .. - bı"rinde Parisin meşhur er gunun . t 
F · etesı e-muhabiri oldu ve ecır gaz 

sis edilince o~u oraya derhal istih· 

Nak edenler 
M ... k,ı - Nihad TangUner 

Jak gazetesinde Limase denilen mu
hebir bulunmasaydı, Bigulo dünyanın 
en-me.sud ve en muzaffer adamı ola. 
aktı. 

Çünkü Limase'de Bigulo ile at-
başı beraber giden ateş gibi bir 

ıençti. 

..... .... No. 6 

men uptu. Avilyon'da iyi bir lise tah-• 
sili yapmış, Paris'e gelerek üniversi 
teye kaydedilmişti. Harp çıkınca 
tahsili yarı kaldı. Nihayet o da ga· 
gazetecili~e girdi. Harp meydanla. 
nnda gördüğii tf"crübe, Oarülfiinun 
sırAlannda gördüklerinden ona daha 
kuvvetli geldi. 

Birbirinin kudretini tanıyan bu 
iki rakip gazeteci aynı zamanda ~n 
iyi iki dosttular. Birbirine havadis 
peşinde dolaşırken oyun yapbktan 
sonra bu işe en evvel kendileri gü
ler ve birbirini tebrik ederlerdi. 

işte o gün de Bigulo Şafak ga · 
zetesinin önünden geçerken otomo
bilinden inmiye hacet kalmadan va. 
ziyeti anlamıştı. Limase'nin, büyük 
ikramiyeyi kazanan adamla mülakat 
yaptığını keşfetti. 

Şeytan Limase bana bir oyun oyna· 
dı. Onu gidip kuyruğundan yakala· 
malı .. Demişti. 

Limase. gazetesinin akşam nus· 
hasında piyankoyu kazanan adamın 
adını, adresini yazmış olduğundan 
makineyi hemen o adrese, Sen Man· 
de'ye sürmüştü. Kendi gazetesi sa· 
hahları çıktığı için tabii birşey ya-
pamazdı. Hiç olmazsa yarın Şafak 
taki yazıları bastıracak bir makale 
için daha cazib malumat toplama
lıydı. 

Bigulo, tam Puvan'ın oturduğu 
evin önüne geldiği zaman Limase 
de köylü kıyafetiyle oraya giriyor· 
du. 

- Hele Limise'yi kendi haline 
bırakayım. Anlaşılıyor; o buraya 
kimseyi, yani beni Puvan'ın yanına 
yaklaştırmamak için bekçilik yapma. 
ta golmiş. Dur sen kurnaz bunak 
ben sana şimdi gösteriı im. Dedi. Ve 
hemen Marşulon sokag" ına gitt' p 
t h . d. T ı. os a aneye gır ı. anıdıklarından k . 
di gibi orta boyl~ b~r relgrafçı ;:. 
kaladı. Onun elbısesıni giydi. Cebi· 
ne de mavi telgraf kağıdım koydu 
ve tekrar Puvan'ın evine döndü. Sır-
tındaki elbiseyle, elindeki mavi ki· 
ğıt ona her kapuyu açardı. 

hiç işi çaktırmadan Puvan'm odut,. 
na çıkmıştı. 

- Haydi sen bekle orada b-'"~•I 
nak Şafakçı diye gülüp ıeçm· 
Puvan'ın kapusunu çaldL Bet dakika 
bekledikten sonra kapu açıldı. lriya. 
rı kara sakallı bir adam ka11111na 
çıkb, bu Puvan 'dı. Bir ayı acsile: 

- Ne istiyorsunuz diye sormQftu. 
T d3şlı vaziyette görünen ba 

adam onu biraz korkuttu: 
- Mösyö Puvan'ı dedi. 
- Benim. Elinde bir telgrof var. 

Ona taaccüb ediyordum. Ver baka· 
lı~ .. Dedi. Ve mavi kağıdı almak için 
elını uzattı. 

Bigulo sahte telgrafı arka11na 
saklayarak tebessümle: 

- Affedersiniz ben bir telgraf. 
çı değilim. Fecir gazetesinin muba· 
biriyim. Sizin yanınıza kolayca ple
bilmek için bu kıyafete girdim. Dedi. 

Puvan kaşlarını çatarak: 
- işte tacizler başladı. DIJe 

homurdandı ve ilave etti: 
- Benim size söyliyecek bit 

birıeyim yok. Rica ederim beli ra
hat bırakın. Sizin gibilerden kurt'lll
mak için sandıklarımı yerlefti
riyorum. Bir saat sonra ıidecel• 
Dedi ve kapuyu Biplo'nun yüı6 
ııe kapadı. 

- Çok nezaketli bir ....... 

. . Sef erberlitin ilk günlerinde, 15 
ıkinci kanunda Bigul'l asker oldu. 
Möz Picol tepelerinde yararlık gös
terdi, çavuş oldu. Temmuz gelince 
birinci şeridi koluna dikti. Ve ikinci 
mülazım oldu, Çünkü bacaksız ıey· 
tanın biriydi. Verdun kal'asına gi· 
dince daha ciddi çalışmağa başladı. 
Orada yedi sekiz ay bir hestahane
de kaldı. Boş vakıtlarında edebiya· 
tına ilerletti. Tekrar cepheye döndü 
ve bir yararlık daha göstererek iki 
ter.idi takındı. 

barat şefi aldılar. 
Eğer karşısında akşamları çıkan 

Şafak gazetesi olmasaydı ve bu Şa· 

Limase gazeteciliğe fahri olarak 
girmişti. Kendisi zengin bir aileye 

- Allah müstehakım versin, ben 
bunu hiç düşünmemiştim. Bu öksüz
ler piyankosunu unutmuş gitmiştim. 

Hakikaten de bu planında Bigulo 
muvaffak oldu. Yukarıda görduğii

müz gibi, geveze Elodinas'ın traşma 
'fü'lilb :Umate'nin gözleri önünde 

metcr. 

• 
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Sahife : 4 Türk sözü 

-----------------------, 
T ÜRK SÖZÜ 
AZ TECILIK VE MATBAACILIK 

1 n. klam bir ticaret ha- 1 c·ıdı Kütüphanenizi güzelleştirmek a ar n~nin, bir müessesenin 1 er istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

b ·· ·· ı d d R kl:. l 1 sözünün mlicellithanesinde yaptırınız. Nefis hir cild, 
en uyuK propagan ası ır. e a.m a- ki' "f b" k k b··ı d k T .. k .... d 

• ,... 1 d k ren ı ve zarı ır apa o ge e anca ur sozun e 
rınızı , ılanıannızı her yer e o unan yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

enkli işler Müten evvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Oton1atik n1akinalaı:1~da yaptı
rabilirsiniz . 

T bl Resmi evrak, cedveller, defter· a ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif lıunıfatla Türsöziinde 
yapılır . 

a ;ar Eserlerinizi Türk - Gaze" 
sözü matbaasında 

• lf.:&~tı Türksözii mat-
~ baası"Türksö-

bastırınız. temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

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

25 Ma~ 

b 

U .. RKSo··zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. CLETR AC 

H· 
le 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmişti. 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune .. 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji rar 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor : 
1- Nümuncnin alındığı tarih : 27- 1- 937 
2 - Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29- 1-937 
7- Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Numune mua} ene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şefi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran menba SU} u derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayran mcnba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el değmeden Sıhhat memu u önünde dolar orada nıöhürlenir ve her türlü 
pisle tehlike 'nden varestedir. Anın için emniyetle içeçeginiz yegane 
meQ y Ayran menba suyu olmalıdır. 
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Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını ancak 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
llayrı•t rı rl'n 111 ıı ılıı lı: 

Elyevm İs tanbulda bulunan Hiisrıii Er giivc11 en son moda yazlık çeşit !erini 

[ •• k k ki• ] müşterilerine nı, ğazasında teşhir etnıck-Y U se zev ı tedir. 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER lctle 
na~ 

S uphi paşa fabrikasından 
Saygı değer müşterilerimizin na· 

zarı dikkatine : 

Sağlam, 

O. T. r. A. S. 

uzun ömür 

İstiklal caddesi 

ve ' 
. . 
ışı çok eder temin ucuz 

Fabrikamızdaki mevcut pamuk
larınız 22-5-937 tarihinden itiba
ren sigortasız olduğu için mesuliyet 
kabul edemiyeceğini ilan ader. 

Beyoğlu: 

M. Hilmi Remo Abidin 

İstanbul 
Paşa Caddesi ADANA 7949 9 

kosl 

MÜDÜRiYET 
8138 2-3 

ilin 

------------------------------------------------------------~ ~r 

Devle t Demiryolları Adana işletmesinden: 

idaremiz ihtiyacı için satın alınacak 440 000 kilo sönmemiş kirecin 
( tahmini fiatı ) beher kilosu 1 kuruş 36 santimden kapalı zarf usul ile ek · 
siltıneye konulmustur . 

Eksiltme 4 - 6-937 cuma günü saat 9 da Ada nada işletme binasında 
yapılacaktır . 

Mukavele ve şartname projeleri Mersinde şube 63 şefliğilc Tarsus is
tasyonunda ve Adana yol baş müfettişliğinde para~ız olarak görülebilir. 

isteklilerin 2490 numaralı A.E kanunu muciUince lazım olan vesaikle 
beraber muvakkat teminat parası olan 448 L 80 kuruşun idaremiz vez
nelerine yatırıldığına dair makbuzun ve yahut mukavele ve şartname pro-

jelerine ilişik nümune mucibince banka mektubu ve fiat teklifini havi zarf. 
larını ( Üzerlerine 440 000 kilo kirece aittir yazılarak ) eksiltme saatın
dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde A<lana işletme müdür · 
lüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatında hazır 
bulunmaları. 8128 21-25-28-1 
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Amanos te_p_e-le_r_i_n_in--Ş-e_r_b_e_t __ k_a_y_n __ a~ :~: 

KAYADELEN ~ 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdıt 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin clile doldurulan bir ~ 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakı~1' 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getı,#; 
Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürl>üzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayad 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depoları'İ' 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize g'" 

7953 ~ 

rn 
Ve 
la 

. 8013 15 - 15 1 -----------: 

lstanbuldan ameliyattan gelen Adar.a MemleJ.. et 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalflrını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 19--2c 
--~·------~ .. ~; ..... m:rı:.ııi 8100 

U • N · Mu"'du"rU mumı eşnyat 

l\tl. Bakşı 
10 Adana Türksözü mat°' 


