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5 Kuruş 

Vaıansiva hükümeti Kamutayda Şehir meclisinde 

Kati zafere doğru 
General F ranko Fasa mı kaçtı? 

------· 
H.. " l . bütün cephelerde hakim vaziyette 

ukumet kuvvet erı 

General Franko 
kaçtı mı? 

lan Dün. Paristeki . [ Radio ~o_-
1. ~al ] ıstasyonu Jspanyol ıhtı· 
alcılerinin şefi Ceneral Franko· 

nun b. j ır tayyare ile ve ansızın 

~Panyo) Fasına hareket ettiğini 
unun bir firarda addedilebile· 
ce~ · · d 6101 haber verdi. Ve sevı lra · 
~?sunun tekzibine rağmen s~.n 
h~r kaç gün içinde asilerin mu· 
ımınat kaybederek hezimetlere 

u~ramış olduğunu da ilave etti. 
Bundan sonra Ankara rad· 

Y.osunun verdiği haberler de Pa· 
~s:~~ çıkan bu haber !erin sıh • 

a •nı tekid eder mahiyettedir. 
Marnafih şimdiden kat'i bir 1 

şeye · b 
J . ınanmamak için bu ha er-

erı ·• 
1 ıtiyat kaydile teJakki et· 

rnek d 
Oğru olur. 

dRorna : 1 ( Radyo ) - Milli 
afaa rnüsteşarı lta1yadan f span· 
~ Yeni gönüllü sevki hazırlıkları 
ında şayiaları yalanlamaktadır. 
Müsteşar d . . k' f emıştır ı : 
e tal~anın İspanya hakkında hattı 
ketı dcıı..· . d 'ld" D· 5 IŞmış eğı ır . 

e ~ğer ınemleketler gönüllü sev· 
tab~~~ ettiği takdirde ltalyada 

. ııdır ki lakayd kalmıyacak· 

yor: 
Cebelüttarık-

da dün asiler 
tarafından tev· 

, kifat yapılmıştır · 
L Madrid: 1 (Radyo) - Dün 

t 18 de Milisler tarafından yapı· 
saa d .. 
lan bir baskında Alago ara mevzıı 
d ele geçirilmiştir · 

e Dün sahar vaktı Milisler iki cep-
h daha ele geçirmiş]erdir 
e Mükumet kuvvetleri el bomba· 

1 . 1 yaptıkları bir mücadeleden 
arıy e . . 

sonra Minona kasabasını ışgal etmış 

lerdir . 
Madrid : 1 ( Radyo ) - Hüku· 

metçiler üç kamyon mühimmat ve 
silah elde etmişlerdir . ~ 

Madrid : 1 ( Radyo ) - Asiler 
Malam istikametinde geri çekilmek

tedirler · 
Asi hava kuvvetleri taarruzları-

Cebelidürüzde isyan 

Muhalif partiler Şamdan tayin 
edilen Valiyi kaçırdılar 

Suriye kabinesi korku ve telaşta 
Şaın: 29 M . G . ' k art (Hususı) - e 
,~mfle tubunıda Dürüzde birtakım 
a ar ·· . . 

,,,. YUztinden intihabın gen 
·~·nı v C 
ığ" . a ebel muhafızının Şama 
-·~nh~ Yazrnıştım. Suriye kabinesi 
uıU ırn . 1 
lanarak ış e nıe.şguldu~. H~r gün 
tad gereklı tedbırlerı ara· 
a k;d l'atil günü bile gece ya 
Meseı:r. bununla meşgul oldu. 
eri nın esası Cebelden gelen ere .. 
C b .gore şudur; 

e elıdü .. l" . . h n I ruz uler eskıdenben a-
ge en nı 1 . . d u 1 emur an ıstemıvor u. 

. r arın C b l h . . d 1 ıstj,{ e e a alısın en o ma 
us ~rlar~ı. Eskiden Cebelin da
an UsŞı ve ayrı bir idaresi oldu· 

U 1 
aından tek tük yab<lncı 

r ar ·· 
r i . gondeı ili yordu. O zaman 
ı. Çın bile şikayetler yapıy0r-
iınd· . 

eldü 
1 
•• Yenı muahede mucibince 

ruz Sur· h··k~ . bd g. . ıye u urnetı va e. •nnce . . 
e d 

- yıne muahede mucı· a e . 
si b· ını merkezityet şeklinde 

ır ida d 1 J rag re vaa o unmuş o ma-
ş tnen - Şam hükumeti en 
anılı bir Vali olmak üzere bü

~ernurları Şamdan göndermeğe 
ı. 

şte Cebel ahalisi bunun üzeri· 
ar~kete geldiler. Nihayet Vali 
etın vahametini anlatmak idin 

Ş ımeg"' e mecbur kaldığı gibi 
ama ge C b ı·d" .. 
b emurlar da e e ı uru-

ya ancı m d d 
:z:iin merkezi olan Süvey a an ay-

rılmağa başladı. .. 
Cebel ahalisi tezahurat_ ~a?arak 

F AA IAı komiserliği vekılının da· 
rans3 1 · 

. . . .. .. de yabano memur arı ıs-
reısının onıın 

1
. . d 

d'kl . · ve Cebel aha ısın en teme ı erını . . . 
l 

·stediklerini bıldırdıler. 
omasını ı 1 V 

G mektubumda Cebe a· eçen ... 
1·1·"'. Hu··snü Eltraşın gelmesmı ıs-
ı ıgıne . . . . 

tediklerini bıldırmıştım . . ... 
Cebeli Dürüzde Eltraş aLlesıııın 

··f 1 halk arasında elan kuvvet-nu uz arı 1 5 · 
lidir ve beş altı sene evve urıye 
ihtilalinde Sultan Eltr~ş~n Başkan· 

1 d Yapılan ıhtılal hatırlar-
hğı atın a k. 
d d Onlardan Fransızlar da çe ına ır. 

mektedir. . .. 
Tezahürat esnasında sılah ta pat-

lamış ve asker müdahaleye mecbur 

kalmıştır. ... . 
S.. dad~n Şam hükumetıne. uvey • .. 

/ I. Ko:niserliğe Fransa Haracıye ne 
\ 1 ·ı 1 . 

zaretine, Suriye hükumetı ek~le ~ e! 
. d .. }erce telgraflar çe ı mıştır. 

hın e yuz . h 
Cebe1 ahalisinden bır eyet te 

1 k hükumet taraftarı o]· 
Şama ge er, 
duklarını bildirmiştir · . . . 

Bundan Cebelde ahalinın ıkı ta-
raf olduğu anlaşılıyor. 

Vali dönmiyecektir. Hükumet 
_ Gerisi dordüncü sahifede-

na devam etmekte iselerde muvaf
fak olamamaktadırlar . 

Cümhuriyet tayyarecileri dün 
şiddetli bir hava çarpışmasında iki 
asi tayyaresi düşürmüşlerdir . 

Cebelüttarık : 1 ( Radyo ) -
Geçen hafta sonunda ; idam lan in· 
faz eden zabit bugün ölü olarak bu
lunmuştur. 

Cebelüttarık : 1 ( Radyo ) -
Bugün dolaşan şayialara göre gene· 
ra\ Franko ispanyada Tetuvana 
hareket etmiştir . 

~~---------·--------~~ 

Kara bükte 
Demir ve çelik 
fabrikalarımızın 

temel atma 
• • 

merası mı 

Cumartesi günü Baş 
vekilimizin iştirakile 

yapılıyor 

Ankara : 1 (Radyo)-Karabük. 
te kurulacak demir ve çelik fabrika
larımızın temel atma merasimi cu
martesi günü yabılacaktır. 

Bu törende başvekilimiz ismet 
lnönü, lktisad vekilimiz Celal Bayer 
ve bir kaç vekil daha bulunacaktır. 

Bu merasimde bulunmak üzre 
Londradan gelen lngiliz şirket di 
rektörleri ve diğer misafirlerimiz 
cuma günü iki hususi trenle Karabü
ke hareket edeceklerdir. 

İngiliz kralının 
Taç giyme hazırlıkları ve 

program ikmal edildi 

Londra : 1 ( Radyo ) - Kralın 
taç giyme merasimine ait zengin 
program hazırlanmış ve hazırlıklar 
tamamlanmıştır . 

Döşambrün'a suikasd ya 
pan kadının ifadesi 

Paris : 1 (Radyo) - Doşamb
rün~ suikasd yapan kadın bu günkü 
isticevapta : lık ateşten sonra ta· 
bancanın bozulduğunu ve bunun için 
tabancayı daha fazla kullanamadı· 
ğını söylemiştir. 

Dünkü müzakereler Belediye reisi ikinci beş yıllık faaliyet 
Ankara: 1 (Radyo) - Kamu

tayın dünkü topl:intısında siyasi 
müsteşarlıklara tayin edilen azadan 
rr.ünbal kalan encümen azalıkları se
çilmiş. Kayseri mebusluğuna seçilen 
Faik Baysalın mazbatası kabul edil· 
miş ve yemin etmiştir . 

Hükumetle Ereğli kömür şirketi 
arasında bu şirkete ait tesisatın satın 
alınmasına ait mukavelenin tasdikine 
mütedair kanun layihası hatipler ta
rafından ileri sürülen noktalar etra
fında ekonomi bakanı Celal Bayar 
taraf ndan verilen izahatı müteakip 
kabul edilmiştir. 

Küçük antant 

Konsey dün toplandı 

Belgrad : 1 ( Radyo )-Küçük 
antant konseyi bugün toplanmıştır. 

Deyli telgraf bu içtimada antant 
azası devletler arasında bir askeri 
pakt vücude getirileceğini ve bu 
paktla bu devletlerin sebebiyet ve
rilmemiş bir tecavüz takdirinde bir 
birlerine yardımda bulunmayı taah
hüt eyliycceklcrini yazmaktadır . 

Konsey müzakerelerinin esası 

ancak tebliğin neşrinden sonra an 
}aşılabileceği sanılmaktadır . 

şemasını meclise verdi 

~----------·------~---
Belediye meclisi dün öğleden sonra inşa~tı biten 

yeni meclis salonunda toplandı 

Şehir meclisinin bir nisanda ya. 
pıJması mukarrer olan toplantısı dün 
öğleden sonra saat 15 de inşaatı biten 
yeni meclis salonunda belediye re· 
isi Turhan Cemal Berikerin riyase· 
tinde yapıldı: 

Bu top'antının ruznamesi, ~ele· 
diyenin planlı çalışmalarının ana hat· 
!arını teşkil eden yedi maddeyi ih· 
tiva ediyordu. 

ilk not, daimi encümenin 1937 
yıh masraf büdcesi hakkındaki es 
babı mucibe mazbatası idi. 

Raportör tarafından tamamen 
okunan mazbatanın tasnif ettiği mü
tevazin büdcelerin yekunu geçen 
yıl büdcesinden 37,787 lira fazlası. 
ile 498987 lira olarak görülmüştür. 

Gerek büdce ve gerekse ikinci 
maddeyi teşkil eden ',tarifede tadi· 
lat., işi hakkındaki daimi encümen 
teklifinin tetkik için tarife eııcümenine 
havalesine ve belediyenin 932 de 
baş1ıyan :>ıesai programı hitame er
miş olduğundan, reis Brriker tara· 
fından tanzim edilen ikinci beş sene· 

lik mesai programı projesinin tet
kiki işinin de muhtelit encümene 
tevdiine karar verilmiştir. 

Reisin, ön plandaki faaliyeti çi
zen projesi; yollar. parklar. mey
danlar, pazar yerleri. kanalizasyon 
tenvirat ve itfaiye işleri olmak üzre 
yedi bölümde toplanmaktadır. Bu 
prozenin esas hatlarını, parklar te· 
sis ve tevsii. itfaiyeye büyük modern 
bir bina inşası ve teşkilatın takvi
yesiyle yangın söndürme vasıtaları

nın çoğaltılması, cenaze otomobili 
tenviratın genişletilmesi. sayfiye 
için korular, yollar, yüzme havuzu 
inşası, belediye hesabına istimlak ve 
transfer işlerini ihtiva etmektedir. 

Şehrimiz beleaiyesinin ikinci beş 
yıllık projesi bütçe imkanının hudut· 
ları göz önünde bulundurularak tan
zim edilmiş tatbiki kabil bir şema 
halindedir . Bu programın tanzimin
de başlıca nazarı dikkate alman ci· 
het şehrin en zaruri ve müstacel ih
tiyaçlarını temin esaslarıdır , 

BELGRADDA 

Belediye reisi Turhan Cemal 
Beriker ikinci beş yıllık pragramı 
meclise takdim ederken şunları kay
detmiştir : 

ltaiya aleyhine büyük nümayişler yap1lm1ş 
- Tetkikinize arzedilen bu prog· 

ramda yapılacak işlerin yalmz ana 
hatları gösterilmiş olup teferruata 
girilmiş değildir . Esasen beledi 
yemiz hizmet ve vezaifi gibi varida
tının da seneden seneye artması ve. 
ya bazı yeni kanunların neşri dola
yısiyle eksilmesi yüzünden mali vazi
yetin değişmesi ve Y ansen imar pla • 
nınm henüz kamilen gelmemiş ol
masından şehir imar vaziyetinin:şim· 
dilik tamamen tavazzuh etmemiş 
bulunmasından başka türlü harekete 
imkan görülmemiştir . 

Seb~p İtalya ile Y-ugoslavya arasın 
da imzalanan misaktır 

---
Londra : 1 (Radyo) - Deyli 

Telgraf Ekspres gazetesi bu gün 
şu haberi neşretmektedir. 

Yüzlerce Yugoslav talebesi ve 
işçisi, bu gün öğleden sonra, Kont 
Ciano ile Başvekil Stoyadinoviç ara
sında akdedilen dostluk misakı aley
hinde nümayiş yapmışlardır. 

" Kahrolsun İtalya ,, diye bağrı
şarak Belgratın ana sokaklarından 
geçmişler ve İtalya bayrağı olan 
dükkanların vitirinlerini kırmışlar 
dır. 

Atlı jandaı malarl? polis takviye 
müfrezeleri bu nümayişlerin ileri ge· 
}enlerini yablamış ve iştirak eden
lerden bir çoğunu da mücadele esna· 
sında yakalamı) tır. 

Hükfımet. ltalya ile akdedilen 
muahededen Yugoslavyanın küçük 
itilafa karşı taahhüdlerinden hiç bi· 
rini bozmadığını tasrih eden beya· 
nat neşretmiştir . 

M~mnııniyetsizliğin rnbepleri ne imiş 

Morning Post gazetesi yazıyor : 
i' ugoslav - İtalyan anlaşma.,ı· 

na karşı Yugoslav halkının vaziyeti 
bu gece Sırpski Kral otelinin dışın
da yapılan nüma)'işlerle açıktan açı· 
ğa gösterilmiştir. 

Üzerinde halyan bayrağı bulu. 
nan pencereler kırılmıştır. 

Tahminen 30 kadar nümayişçi 
tevkif edilmiştir. 

Memnuniyetsizlik, evvela Ama. 
1 vutluk bu günkü vaziyetin idamesi

nin tanınması. ikinci derecede. ftal · 
ya Kralı Viktor Amanoelin zımnen 
Habeş imparat\>ru olarak tanınması 
ve üçüncü derecede, müşterek emni
yet prensipine, Milletler Cemiyetine 

lngiliz ve Fransız müttefik1erint. kü-

çük itilaf Balkan misakma karşı bir 
ihanet gibi görün~n şekılde hareket 
edilmiş olması üzerinde toplanmak· 
tadır. 

Riikrc~ dı! nıemııım drğilmış 

Yugoslavya ile ltalya arasında 
imzalanmış olıın muahede alakadar 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bu programın tanziminde başlı. 
ca nazarı dıkkate alman cihet şehri· 
mizin en zaruri ve müstacel ihtiyaç· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ankaraya gelecek 
ecnebi misafirlerimiz 

Romanya Başvekili T ataresko nisanın 
Altısında Ankarada bulunacak 

~~--------·------~--~ 

Ankara: (Hususi ) - Romanya 
Başvekili Tataresko Çekoslovakyayı 

ziyaretinden döndüğü cihetle nisanın 
altısında Ankaraya gelecektir. 

Nısanın oniki!->inde de Başvekil 
lnönü Belgrada hareket edecktir. 

Türk gazeteleri bu ziyaretin in 
tıbalarını iyice tesbit jçin 7 Nisanda 
Yugoslavyaya gidecektir. 

Sofyay~ ~elen haberlere göre, 
İtalyan Harıcıye Naz.in Kont Ciano 
Nisanın ilk haftasında Ankaraya g:
lecktir-

Hu sabahki posta ile gelerı Daily 
Telgraf gazetesi Roma muhabiri ya
zıyor: 

ltalyan Hariciye Nazırı Kont Ci 
ano belki de Ankaraya Paskalya 

tatilinden kısa bir zaman sonra gi
decektir. 

Kont Ciano, Türkiye Hariciye 
Y ekili Dr. Arasın Milano ziyaretini 
ıade edecek ve Cumartesi akşamı 
Kamal Atatürk tarafından kabul 
olunacaktır. 

Türkiye ile İtalya münasebatı 
son zamanlarda ilerlemiştir. Umul
duğuna göre. yapılacak ziyaret, her 
iki memleketi dostane şekilde bağ· 
lıyacaktır. 

Fransız gazetelerine göre 
Frarısı:.ca Paris-Soir gazetesinin 

Roma de, ki hıısu si m ulıa biri . bil diriyor: 

Kont Ciano'nun dekhal Ankara · 

- Gerisi üçüncü sabif ede -



Sahife 2 

Dil köşesi 

Ceyb ve T eceyb'in 
Karşılığı nasıl bulunur ? 

( Ceyb ) in ka1şı1ığım ararken en evvel Garpteki karşılığı olan ve 
bizde de kullanılan ( Sinus ) hatıra gelir . 

Latince Sinusun h1gat manası aramr : 
Sinus Cavite- boşluk, oyuk,çukur. Arapça ( Ceyb ) in de manası 

aşağı yukarı öyledir. 
Türkçede bunun karşılığı ( Sin ) dir. ( Sin ) mezar manasına bugün 

bile Adana köylülerince kullanılmaktadır. 

( Sin ) mezar, çukur, oyuk manasınadır. Binaenaleyh lemarnile (Sinus) 
ve ( Ceyb ) in karşılığıdır . 

Bu kökten çıkan ( sinmek ) sözü bugünkü dilimizde de vardır. ( Sin ) 
in bir de kamet anlamı vardır. Ceyb de zaviye: karşısındaki i•!ifaı temsil 
eder. Bu da bu tabire ayrı bir kuvvet veriyor. 

Bu { Sin } kökü aynile ( Sinus ) de de vardır. Asıl }Üzde yüz bu kö· 
kün kabul edilmesini icabeltirrn ve başka karşılık arnmağa hacet bırak
mayan bu benzeyiş daha doğrusu bu ( Ayniyet ) dir . 

( Sin ) kökü Türkçmin ana dil olduğunu gösteren bir şart daha 
oluyor . 

Latincede ( Us ) bir son ek ( Suffiax ) olduğuna göre ( Sinus ) deki 
kök de ( Sin ) den ibarettir. 

( Teceyb ) e gelince bir zaviyenin temam Ceybi o zaviyenin tema
mının yani ekinin ( <'eybi ) o1duğuna göre Teceyb - eksindir . 

M. B. 

. Sovyetler endüstrisiııde 

8,50.0,000 KADIN 

Sovyetlerde tufeyli 
az nisbette 

kadın sınıfı pek 
ka]rnıştır ______ ..,. . .,.. ____ _ 

Moskova : 1 ( Tass ajansı veri
yor ) - Sovyetlcr Birliğinde eko 
nomik , kültürel , sosyal ve siyasal 
haya' ın bütün sahalarında kadın er 
kekle müsavi hukuk verilmiştir. 

tedir. Büyük endüstride teknisyen 
ve mühendis olarak iş gören kadın· 
lann yüzde nisbeti, 15,1 dir. 

Sovyet kadınının hryatında çok 
esaslı değişiklikler vukua gelmiş 
bulunmaktadır. Filhakika son gün1erde milli eko

nomi Meı kezi İ"tatistik dairesi tara
fın dan neşredilen "Sovyeller Birliğin
de kadın ,, kitabı,kanunun ne derece 
mükemmel bir surette tatbik edil
mekte olduğunu çok sarih ve vazih 
olarak gösteren rakamlarla doludur. 
Ve bu kitap, ayni zamanda Sovyet 
hayatının her saha.sır.da kadınların 

faal iştirak hissesini tesbit etmekte
dir. 

Devlet çalışan kaciının sıhhatini 
korumakta analığı ve çocukları sı

yanet iç.in kanunlar koymaktadır. 

1928 de memlekette 2, 132 çocuk 
bahçesi v~rdı, halbuki 1936 da bun-

1 
lann ndedı 23,599 a çıkarılmıştır. ı 

1 

Son sekiz sene zarfında, Sovyetler 
Birliğinde istihsal alanlarında meş 

gul kadınların miktarı 5 milyonu 
geçmiştir. 

l 936 senesinde memleketin muh
telif müesseseleri ile teşekküllerinde 
çalışan kadınların adedi 8,500,000 
olmuştur ki bu rakam , işçi ve me 
murlar umumi rakamını yiizde 34 
ünü teşkil etmektedir. 

Güç işlerin makineleştirilmesi 
sayesinde vaktiy]e kadınların pek 
az çalıştıkları bazı milli ekonomi 
sahaları da kendilerine açılmıştır . 
inkılaptan evvel , çalışan kadınların ı 
2/3 ii mensucat fabrikaIP.rında işle- I 
mekte idi. Halbuki bugün bu sahada 
çalışan kadınların nisbeti düşmüş- 1 

tür. Bugün çalışan kadınların beşte 
biri mekanik inşaatta , sekizde biri 
de madencilikte işlemektedir. 

Gündelik olarak çalışan ve· hiz
metçilik eden kadınların adedi, 2,5 
defa azalmıştır . 

itim mümessilleri arasında bugim 
pek çok kadına tesadüf olunmakta· 
dır. 1936 senesi bidayetinde muh
telif il'm müesseselerinde çalışan 
kadınların adedi 15,338 idi . Kadın 
doktorların adedi ise, inkılaptan ev. 
velkine nazaran yirmi defa daha 
fazladır . 

1936 Kanunusanisinde Sovyetler 
Birliğinde bilfiil çalışan kadın doktor 
adedi 42,353 idi . Bu memleketin 
doktorlarının. yarısından biraz daha 
fazladır . 

Birçok kadınlar, td nik veyahut 
idari büyük makamlar işgal etmek-

Bu müddet zarfında doğumha· 1 

nelerideki yatak mikdarı ise, 32,773 
den 48,260 a yükselmiştir. 1936 
kar.unsanis!nde muhtelif çocuk ba
kım evlerindeki yerlerin adeci de, 

5. 744,600 idi. Burada zikredilen 
rakam!ar<la, halen yapılmakta olan 
doğum ve çocuk evlerinin yerleri 
dahil değildir. Halbuki bu evler pek 
yakmda işlemeğe başlıyacaktır. 

Mühim miktarda Sovyet kadını, 
doğrudan doğruya devlet idaresine 
iştirak eylemektedir. 

Birinci Sovyeller kongresinde 1 

yalnız 49 kadın delege vardı; hal 
buki son sekizinci fevkalade Sov- 1 

yetler konliresine 419 kadın delege 
iştirak C) !emiştir. 

Erkeklerin ycınında kadınlar da 
çirçok kahramanlık misalleri ver
mektedir. Cesaretleri sabatları is· 
tihsal sahasındaki başarılan, diğer 

bütün sahalardaki muvaff akiyetleri 
ve nihayet vet na yaptıkları hizmet
ler için hiikumet tarafından muhte
lif nişenla taltif edilmiş olan Sovyet • 

kadınları, 1400 den fazladır . 

Bu hafta 

Torossporla Seyhanspor 
birinci takımları 

k<.irşılaşacak 

Aldığımız malumata göre. önü
nıüzdek · pazar günü Torossporla 
Seyhan spor "A,, takımları arasında 
şehrimiz stadında bir maç yapıla· 
caktır, 
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Bölgede 
Süne mi var? 

Haber aldığımıza ğöre ; bölge· 
nin Çanakçı , Şahinağa , Zağarlı , 
Kamışlar ve civarındaki köyler ara· 
zisinde süne haşerelerine tesadüf 
edilmiştir . 

Ziraar teşkilatının tedkiki netice
si aFılaşılan vaziyetin halli için mü
kellefiyet usulüne müracaat edilece
ği sanılmaktadır . 

Bu haşeratın henüz çiftleşme 

mevsimi olduğundan ' acil tedbirler· 
le işi bir an evvel halletmek lazım· 
dır sanıyoruz . 

Taze peynir, yağ ve 
yoğurtlar 

Kozan , kaldırım ve Kabasakal 
köylerinden şehrimize son günlerde 
fazla mikdarda taze peynir , yoğurt 
ve yağ gelmektedir . 

Kalekapısı pazarında yaptığımız 
tedkikatta ; yağlı yoğurdun kilosu· 
nun 7,5 kuruş , yağsız yoğurt 5 ku · 
ruş , yağlı peynirin kilosu 10 kuruş 
ve inek yağının kilosu da 70 - 7 5 
kuı uş , beyaz koyun yağının kilosu 
50 kuruştan satılmaktadır . 

Gayri mübadiller 
Tasfiye işleri bir teşekküle 

verilecek 
Gayri mübadiller tasfiye işlerinin 

eskisi gibi Ziraat bankası veya baş
ka bir teşekküle verilmesi ıçin te. 
şebbüslerde bulunmaktadır . 

Dünkü hava 

Dun şehrimizde hava güneşli 
fakat gece yarısına kadar sisli geç
miştir . 

Dün en çok hararet santigrat 
24,7 dereceyi bulmuştu . 

Maarifte: 

Orta mekteplerde fen 
bilgisi kaldırılıyor 

Maarif-vekaleti talim ve terbiye 
dairesince hazırlanarak orta mektep· l 
lerin birinci, ikinci ve iiçüncü sınıf. 

larmda fizik-kimya desleri yerine 
ikame edilmiş olan fen bilgisi ders· j 
!erinin beş senedir devam eden ted · 
risat sonunda istenilen neticeyi ver· 
mediği ve bunun önümüzdeki ders 
senesinden itibaren gene eskisi gibi 
7 ve sekizinci sınıflarda fizik kimya ,. 
derslerinin okutulacağı söylenilmek
tedir. 1 

Orta mektep talebelerini hayata kar· İ 
şı <l.ıha İşe yarar ma!Uınatla müceh· 
hez kılmak düşüncesile çıkarılmış 

olan fen bilgisi kitapları talebeye 
ağır gelmektedir. Bu ders hakkında 
söz söyleıııeğe salahiyetli hemen bü. 
tün. muallimler yeni ~aran~ pek mü- j 
nasıp olacağı kanaatındedırler. 

Hasta talebe 
Dün Manısa hastanesine 

sevk edildi 

Şehrimiz kız lisesinde asabi has· 
talığa tutulmuş buluııan bir kız ta
lebe dün vekalciin enıri üzerine Ma
nısa hastanesinde tedavi edilmek 

üzere şehrimizden gönderilmiştir. 

haberleri 
• • Veraset vergısı 

23 üncü maddede görülen 
l-.ir hata 

19 36 numaralı Veraset vergısı 

kanunun ın 23 üncü maddesinde tab 
yanlışlığı mevcut olduğu Maliye Ve. 
kaletinden bir tamimle vilayete bil 
dirilmiştir. 

Sonraki şekli şudur : 

" Bir intikal vukuunda mirasçı· 
lar, kendilerine vasiyet olunan ve 
yahut bağışlanan, yahut sair suret
lerle uhdelerine intikal vaki olan şa
hıslar tarafından müddeti zarfında 
btyanname verilmezse m:ıl memur· 
luğunca kendilerine müracaat edile
rek intikal eden mal ve hak ve men. 
faatları tahkik edilir . Bunlar tara
fından doğru malumat verilmezse 
vergilerine ceza olarak yüzde 20 
zam olunur. 

T ürkkuşunda 

Planör muallimleri 
geldi 

Dünkü Toros ekspresiyle, şeh· 

rimiz Türkkuşuna Ankaradan üç 
planör muallimi gelmiştir. 

Öğretmen Meh'lled Esen, Ce
mal Uygun ve Fıkri Çipa bu hafta 
içinde talebeye tatbikat derslerini 
vermeğe başlıyacaklardır, 

Yeni sigaralar 

inhisar idaresi Ankarada açılacak 
kömür sergisi için B. K. S. harfle
rini taşıyacak bir sigara çıkaracak· 
tır. Kutuların üzerindeki siyah ze. 
minde kırmızı alev ve Ankara silu. 
eti bulunacaktır. 

Devlet demiryollar 
memur alıyor 
-------

Dev1et Demiryolları için 75 lira 
ücretli memurlar alınacaktır. En az i 
orta tahsilini bitirmiş olaıılar arasın- : 
da 17 Nisan günü Sirkeci ve Hay- ı 

-
Arkeoloji 
kazıları 

Hafriyat işleri bu yıl 

daha geniş bir kadro ile 
ayrılıyor 

İki sene evvel Tarsusun içinde ve 
Gözlu kal'a hüyüğünde başlıyan qaf
riyat geçen ayın yirmi ikinci günü 
3 üncü senesine girmiştir. 

Amerikalı arkt!oloji gurubu ta4 

rafından işlnmekte olan kazı, bu se. 
sene daha geniş bir kadro ile ilerle 
mektedir. 

Hafriyat komiserliğine tayin edi
len Anıtlar kurumu azasından Bay 
Abdullah 15 gündür, dikkatle haf
riyatı idare etmektedir. 

Vilaytimiz Müze müdürü Bay 
Yalman Yalgınla Kayseri müzesi 
memuru Bay Nuh Mayıs iptidaların· 
da Ayastan başlıyarak Sirkeli, Ko
zan, Saimbeyli yoluyyle "Şar hara. 
besi,, üzerinden Boğaıköye giden en 
eski Hitit yolu üzerinde bir tetkik 
seyahatı yapacaklardır. Bu seyahatten , 
gaye; yolun haritasıylc yol üzerinde 1 

ki orijinal eserleri bulup ortaya çı. 
karmak olacaktır. 

Behçet Kemal Çağlar 

Halkevleri müfettişi arkadaşı

mız ş:ıir Behcet Kemal Çağlar dün 
Tarsustan şehrimize gelmiştir. 

Behcet Kemal buradan Karama. 
na gidecek ve bir kaç gün kaldık· 
tan sonra tekrar şehrimize döne- · 
cektir. 1 

Çağlar daha bir müddet şeh- ' 
rimizde kaldıktan sonra Ankpraya 
gidecektir. 

Yeni borsa komseri 

Şehrimiz ticaret ve zahire bor
sası komiserliğine tayin edilen Kadri 
Kürkçü dün Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başldmıştır: 

Cehalet rek 

V akia, her memleke 
mektepler görüp t 
deryasında boğuş 

tur. Fakat Amerikadaki c 
koru yamandır. 

Cehalet rekorunu kıra 
bu üniversite taiebesind 
fakat gazetecilik üniversit 
sinden bir muharrir ve ga 
zedidir. 

Bu genç, son bir imti 
dis-Abayayı Fasın me 
Edeni eski bir gemi kap 
Litvinofu Bulgar kralı, İn 
rinci bahr ye lordu Sam 
da Fransız amiralı olarak 
tiri 

Buna zekavet 
derler doğrusu! 

değil 

Nefer mare 
Merkezi Avrupada Li 

adlı küçük bir prenslik 
prensilik ordu-sunun 96 i 
tesit edecektir! Fakat b 
ordusunu küçültmek m 
hissettirmiş ve bugün 
ordusu yalnız bir kişiden 
mıştır. Ve bu bir kişi de 
rcşal Joief Kieberdir. 

Bıı mareşal, prensili 
nun kuvvetli yani 25 nef 
olduğu zamanlarda ve 1 
Avusturya harbinde hazı 
ve Avnsturyalılar lehine 
tir. Bismark müsalaha 
de bu ·prensliği unutmu 
dan prenslik hala Alın 
harip vaziyettedir. 

Gençlik düşkü 
müjde 

Ondüle saç modası 
ile yürümektedir. Şimd 
ondüle modadır. Fakat 
manan saç boyası keş 

çok çabuk gençlik dii 
dası olmuştur! 

Bu yeni moda, yal 
tarafından kabul edil 
Çünkü basta gençlik 
bayanlar olduğu halde 
saçlarını ebedi olarak 
görmek istememektedi 

Öyle ya, her gün r 
mek varken, neden dai darpaşada birer imtihan yapılacak- ,------ • 

tır · Şehir meclisinde 
1 ge bel bağlamalı! 

Zabıtada: 

Sopa ile başını kanlar 
içinde bıraktı 

Hankurbu mahallesinden Meh· 
med oğlu Mustafa, Hiiseyin oğlu Se 

yit isminde birisile kavgaya tutuşa
rak. sopa iJ .. Seyidirı başını ağır su. 
rette yarmıştır. Mütecaviz yakalan
mıştır. 

Alacak yüzünden kavga 

Osman oğlu Ab<lullah , Mus
tafa oğlu Abdullah alacak yüzün
den tokatla döğdüğü şikayet edil
diğinden Abdullah hakkında kanuni 
muamele yakılmıştır. 

Karısını odunla döğmüş 

istiklal mahallesinden lsa oğlu 
Mehmed karısı Elması ağır suretle 
sopa ile yaraladıgından hakkında 
icabeden kanuni muamele yapılmı~
tır . 

Tokatla döğmüş 
İsmnil oğlu şöf ör Kazım, imam 

oğlu Aliyi tokatla döğerek vurdu
ğundan yaraladığı polise şikayet edil 
diğinden yakalanmış ve hakkında 

kanuni icap yapılmıştır. 

- Birinci sahifeden artan 

la, ı kadar be1ediyemizin de mali va
ziyetini göz önünde tutar .k hayala ta 1 
kapılmamak olmuştur . Az zamanda 

çok iş görmek halkımızın asırlardan· 
beri susadığı medeni lhtiyaçlanm bir 
saat evel temin etmek hepimi-

zin ne yüksek emellerimizi teşkil 
ederse de , bu emellerimizin mııhas 

salasını maddi vesait ve imkanlarla 
karşılaştırmak , bu vasıta ve imkan
ları araştırıp bulmak ve binnetice ih-

tiyaçlarla imkanlar arasında bir mu. 
vazene tesis etmek te başlıca vazife
mizi teşkil eder . 

Bunun i.,_indir ki sahih olduğu 
yarım milyon liralık bütçenin (maaş 
ve ücretler, tanzifat, tenvirat, itfaiye, 

borçlar taksiti ve saire .. gibi) zaruri 
*masrafları çıktıktan sonra ancak 
0/0 10 u imar ve tezyin ve tesisata 

sarfetmeğe mecbur olan, ayni za
mada dörtyüz bin liraya yakın su 
tesisat işi sıbhatı umumiye namına 

zaruri gibi on senelik bir taahhüt 
altında bulunan belediyemizin bu 
beş senelik programım tanzim eder-

ken daima vaziyeti gözönünde tu 
tulmu5 ve ihtiyata riayetle hayalata 
kapılmamak emeli esas olarak ka. 
bul edilmiştir. 

ileride yeni bir istikraz akdi 

İlk İng!liz 
Altıncı Corcun taç 

rasiminin yaklc.ştığı ş 

yabancı gazetelerde il 
lının kim olduğu sua 
başlamıştır. lngilizlcre 
liz kıalı, 827 de yc:di 
tanya hükumetini bir 
Veneks hükümdarı 
ille lngiliz hükumetinin 
Saksonya hükumetidir. 

mümkün olduğu takd 
ramın daha geniş çer 

· tatbikine çalı~ılacağı t 

Ruznaınedeki dörd" 
akip maddelerdeki B 
larının tevhidi , tahsis 
ile munzam tahsisat 
daki riyaset teklifi , 
nizamnamesindeki ta 
tayin olunan beş me 
memuriyetlerine ait t 
duğu encümenlere ha 

Meclisin ruznamesi 
yer ve şerefi ye res 
\asisi Emine tarafın 

lekçede okunarak bü 
tevdii karar altına al 

Ruznamede başk 
<lığından Nisanın sek· 
giinü saat on dörtte 
üzere toplantıya riya 
nihayet vı-:rilmislir. 
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Asri sinemada 
Vindson dükü 2 Nisan Cuma akşamı Yazan : 1 arık Ömer 

istanbul Filistin de 
Bu ay sonu Bayan Simp

sonla evleniyor 

Sabriye l.,okses ve arkadaşları topluluğu 

Mesut 
hikaye 

O 
gün her zamanki gibi-hasta· 1 
la_~ın ~iyaretçilerini kabul _gü· 
nuydu.. Birer birer her zıya-

rctçisi 1 h . ge en asta; saneturyomun 
sessız . . • serın koridorlarında veya 

agenlışk bahçesinde kayboluyordu. Bu 
ra ı b" k . ır hemşire epiyden aradığı 
endı koğ b" h d·~ 

h 
uşunun ır astasım ıger 

tın . şırelere soruyordu: 
k I - Fahri Celal beyi gördünüzmü 
ız ar?. 

- Ha}ır .. Nine?: 
kız!.- Bir ziyaretçi geldi. Genç bir 

- Tuhaf şey ... 

biten Londraya bir heyet 
_ lsiıni_m ~-el~~dır_, d_~di. H_i~ 1 gidiyor 

bir yerde bırbınmızı gormuş değılız. 

Kudüs : 1 ( Radyo ) - Filistin-Fahri Celal garip bir jestle gülüm· ll 

sedi : C - O halde yeni tanışıyoruz demek? den emal Hüsnünün başkanlığı al-
tında bir heyet Londraya gidecek· 

- Evet .. . H t k 1 • - Memnun oldum . tır . eye ra ın taç gıyme mera· 

F 1 • C ıAı• ·· ı 1 siminde bulunduktan sonra Filistin 
Genç kız ; a m e a ın on e· . . I . A • • 

mesini beklemeden onun geldiği yol- ahvalını ngıltere efkarı umumıy~!.:. 
da yürümeğe başlamıştı. Fahri Ce· ne arz ede~ek Araplık davasını takip 
lal de onu takip ediyordu . Genç edeceklerdır . 
kız; 

-Filvaki siz beni hiç tanımıyor-
sunuz , dedi. Fakat ben sizi çok iyi 

tanıyorum. 

Fahri Celal genç kızı pek basil 
ihmalkar bir kıyafetle karşıladığı 
için sıkılır göründü: 

Dünyanın her 
tarafında grev 

Londra : 1 ( Radyo ) İşçiler 

Viyana : 1 ( Radyo ) - Sala
hiyettar zatlann söylediğine göre ; 
dük dö Vindsör Mayıs iptidasında 
Parise giderek ayın sonunda Ffan 
sada Bayan Sinıps,m ile evlenecektir. 

Bundan sonra Edvard Avustur
yaya dönerek Knrininyada 'lasser· 
leonburg şatosuna yerleşecektir . 

İngiltere - İtalya 
anlaşmadıkça 

Paris : 1 ( Radyo ) - Siyasi ına
hafile göre; lngiltere ile ltalya an
laşmadıkça Avrupa meselelerinin 
kökünden halli imkansızdır . 

25 kişilik büyük varyete ve tiyatro topluluğu sabık DARÜLBEDA Yl 
sanatkfirlarından B. NECLA, komik şanteler yıldızı B. Ayten ve sahneler 
kelebeği MiNYON SEZGiNiN iştirakile Avrupadan ilk defa şehrimize 

gelen 

Trio Esberus varyete yıldızları şayanı hayrat kemiksiz 
kız küçük Mariçe. Caz : bestekar kornpözitör Bay Mu· 

hiddin idaresinde m~şhur güldürücü Mehn1et Ali 

Bu akşam: 

Misafir) (Davetsiz 
Vodvil : 3 perde 

Mahmut Yesari Yazan 
Büyük zengin varyete numaraları-c.lanslar-düetö-solo milli zeybekler 

Rakıslar 

Bu mizantrop tanınan muharririn 
pek end . . . ld . . ' h er zıyaretçısı o uğu ıçın· 

- Affediniz .. Yabancı olduğu· 
nuzu bi!seydim . Üstümü değiştirir· 
dim . Yakın bir <lost , Lir akraba 
zcınnettim . Ve genç kıza yan • 
lış gitmemesi için , solda tar hlı in· 
ce bir yol gösteriyordu . İlave etti : 

yalnız Amerikada değil dünyanın her 
tarafında grev yapıyor . Ücretlerin 

artırılması ve çalışma saatlarının 

azalmasını istiyor . Şimdi Londrada 
şoförler greve başladı . Cenubi Af· 
rika maden amelesi grev yapıyor . 

Halihazırda vaziyet yatışmakta 
ise de bu hal muvakkat bir vazi
yettir. 

Fiatlar : Localar (250) numarnlı koltuk (50) duhuliye (30) 
Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 

7926 
______________________________________ ....,.: 

Genışirelerin bilhassa onu böyle 
.~nç bir kızın aramasında hayret 

gost:rmelerin<le haklıydılar .. 

kŞohretiyle tiç mütenasip olmayan 
0 ad _ı . ar az arayanı var<lı ki ... hem· 
şıre sağ a sola snrup hastasını bula-
ınayın b onu ca ahçeye çıktı. Ve az sonra 

b
. hahçenin tenha bir köşesinde, 
ır ça 

ne I ın a1tında hayale dalmış, gü· 
şer buld H u, 

atıldı·eınşire yaklaşınca o daha evel 

- Hayrola benimi arıyordun?. 
geld~ Evet . . Size bir ziyaretçi 

ı. 

ha F alıri Celal, aylardan bari istira· 
gü tı~_dan hayli kilo almış ,, ücudunu 

ç ukle doğrulttu: 
L I - Kim olabilir hemşire, akra

a ardan fılanını? .. 

F ~enç bir kız., 
ahrı Celal hayret gösterdi: 

Y
o - Ben böyle bir kinıse tanımı 

ru111• 

Sonr .. 1 rinid a, tanıdık simaları goz e-
celi: e resmigeçit yaptırarak düşün· 

diy - C idelim o halde.. Nerede ' 
e sordu. 

Lı Orta kapuda belcliyor ... 
ııern · Vakf Şıre uzaklaşırken oda kalktı. 
ınden 1 k d.. .. 1 . rile b· cvve ır uşıııuş saç a 

F ah . ır 0 kadar daha yaşlı gôriinen 
kını rı Celal, hakiketen de yaşı kır 
ve cr aş~ış ve kuvvetli bir dimağın 

61.:nış b· foali . ır hcıyalin hiç durmayan 
Yctındc .. h l ı_· şından e k n ve mu me uır yaşayVı-

onu .. r en saçılmış yıpranmıştı. e 
rla n_ıçındeki; umulmadık bir zaman· 
olın:•g~rlcrinin zaifliği, (tübcr kıloz) 
c . b~ı Uvvetli olduğu ona ~öylenin
uz~n 1~. 0 kadar çökmüş ve çaresiz 
enat ır zaınan için yakacığın bu 

1ardır0~'0muna kendisi atrnıştı. Ay 
İriyi ıraktığı sigare ve içkinin te· 

1 tk e asabi orta kapuya doğru iler· 
ıçinden, hoşlanmadığı bu ziyarete 

en ı 
I; "' 1Zıyordu. 

ızlı hızlı .... d ... 
yunı u . 

; Fahri Celal Ley !. 
Ur fo .. 

tan - Hemşire az evvel hu tar~f
dah gl!Çeceğiııi:i s<>ylc} ince , ben de 

a evvel . . k 1 k . . .. 
rüdünı . sızı arşı ama ı.;ın yu-

Bira ·· k kına b"z ur ek ve rüzgarlardan sa· 
n ır g r .k "b" 1 1 az .. e ıncı gı ı ; na2 ı naz ı 

du . s~~~e~en genç kız elini uzatıyor· 
tığı b rı Celal saşkın bir halle bak· 
• ela 

11h yabancı yüzün güzelliğine 
lııniy I ayrandı . O da garip bir tes· ı 

et c on 1· . . ne h a e ını uzattı ve sesı· 
a enk verdi : 

Dal - Affedersiniz .. tanıyamadım. 
d ~-ınlığıma verin 1. ihtimal bir yer
; I ırbirimize takdim edilmişizdir . 
yardır burada kapalı}ım . Şöyle 

enelcc rız g·· d'"w"' . 1 k t or ugum sım:ı arı pe · 
nıya ıyorın 

Genç kız ;lk haliyle yine nazlı : 

- Bmiın o kadar az ziyaretcim 
var ki Delma hanım!. Hemen hemen 
hiç yok gibi bir şey ... Nedense in· 
sanlar ; benim onları tanıdığım ka· 
dar onlar beni tanımazlar . Pardon 
sözünüzü kestim siz beni nt reden 
tanıyorsunuz . Resimlerimden mi ?. 
Genç kız , nahif vücudiyle adeta 
sekerek yürüyordu . Pu söze hay 
ret e ince kaşlarını kaldırdı , çapkın 
bakışlı gözlerini ona çevirdi : 

- Tecahül göstermeyiniz rica 
ederim . Eserlerinizden , romanları. 
nızdan. 

Fahri Celal geniş bir göğüs ge· 
çirdi : 

- Çok şey .. Bu bana fazla bir 
şey kazandırmaz ki .. Sizin gibi çok 
insanlar kitablarımı okumalanna rağ· 
men , böyle hususi bir sempati gös- 1 

terınediler . Hatta yazdığım tiyatrn· 
lan bile sahnede görenler yalnız al- ı 
kışlamakta kalmıştır . i 

Genç k:z hafifçe omuzlarını kal· 

dırdı: 
- Onlar yalnız vakıtlarını öl -

dürmek için tiyatrolarıııızı görmüş 
ve romanlarınızı okumuşlardır . Ma· 
mafih insaflı olun o alkış da sizi 
uzaktan , yakından bir takdir değil 
midir?. 

Fahri Celal; bu gözleri çocuk ba· 
kışlı, çiçek kaşlı, ince dudaklı genç 
kız portresini hazla seyrederken, 
adeta kendinden geçiyor, ilk defa 
garip bir hisse kapılıyordu. Ve ilk 
defada böyle itiınadla açık konuşan 
bir muhatapla karşılaşmış gibi man· 
tıkı bocalıyordu. Yoksa o bu güne 
kadar kıymet vernıedigi kadınları 
pek tanıyamamış mıydı?. . . 

Genç kız ne ine~ ve ne zarıftır. 
Konuşuşu heniiz hapsedildiği kafesin
den kurtulmuş bir bülbülün şakısını 
andırıyordu. . . 
Akşam güneşinin heniiz cekıldığı 

bir çanı altına oturdular. Fahri Ce
lal; içinin bu garip seronıoni karşı
:sıncla duyduğu hisle yavaşça eğildi. 
genç kızın mantosu kirlenmesin diye 
ınendılini yere açtı. Genç kız una 
teşckklir eJerken, onun konuşmasını 
bekliyormuş gibi yüzüne bakıyordu. 

_ Demek bütün kitaplarımı 

okudunuz .. Ve bu kitapların muhar· 
ririni görmek için buralara kadar 
znlı:net e:tiııiz .. l3elma hanım! Hala 
bu husuşi sempoıtinizin tesiri altın· 
dayım. Ve hayret ediyorum. Bilir-
siniz ki beni herkes mizantrop bir 

adam diye tanır .. 
Genç kız; şakaklarına düşen saç. 

)arını parmaklariylc arkaya atıyordu: 
Olabilir .. Karakkter mesele. 

si.. Fakat ya ben onlardan başka 
türlü düşünen bir insansam? .. 

Amerika grevleri işçilerle patron· 
lar arasında yeni anlaşmanın netice
sine kadar devam edecektir . 

F ahı i Celal başını eğdi: 
- Teşekkür ederim. Çok na· 

ziksiniz .. 
Genç. kız kıymetli, beyaz dişle. 

rini göstererek gülüyordu: 
- Romanlarınız okadar hayata 

yakın ki ... bana fevkalade tesir etti. 
Her biı ini ayrı bir zevkle okudum. 

Fahri Celal; hayatında kadınlar
dan ilk yüz bulmuş gibi genç kızın 1 
bu sempatisinden haz dııyuyordu. 
Fakat kahramanlarını türlü karakter
le kukla gibi kullanmasını bilen bu 
adam bu anda, bu ince kıza biiyiik 
şükranını göstereck bir kelime kul
lanmakta adeta güçlük çekiyordu. 
Hafifçe mırıldaııarak: 

- Eserlerim beni maddeten tat· 
min ettıği gibi, bazan başka· 
!arının manevi zevkinden de beni 
nıakrunı bırakmıyormuş meğer .. Ne 
bahtiyarlık!.. 

- Öyle .. 
Der gibi kız çocuk gözlerini kır

pıştırıyordu . 
Ferit Celal, az sonra ilk tesirden 

kurtulunca bu güzel genç mu hata· 
bile daha teklifsiz konuştu. Ve gi
dinceye kadar mütemadiyen konuşan 
genç kızın edebi bahislerdeki olgun· 
luğunu hissedince, hayran'ığı bir kat 
daha arttı . 

Ayrılırken ikisi de nıesud görü· 
nüyorlardı. Fahri Celal " yine bek 
]erim demeden " genç kız onun elini 
sıkarken: 

- Yine gelirim, diyordu. 

••• 
Aylarca genç. kızın ziyaretleri 

gününü şaşırmadı. Ve kim bilir .. Bel 
ki de her şey gibi yeni bir şey ola
caktı .... 

*** 
Fahri Celal: yürüyüşünden içeri· 

ye genç ve güzel karısının girdiğini; 
anlayınc~; dirseklerini masadan a) ır 
dı, elinde kalemi Lıraktı. Zaten hi · 
kaye de bitmiş demekti. Gülerek : 

Gel, bak Belmacığırn, dedi. 

İngiliz Kralı 

Müstemleke ahalisine 
mektuplar gönderdi 

Londra: 1 (Radyo}- Kral Corc 
biri Hindistan halkına, \ıiri Borle
naya .. biri de Aden ahalisine hitaben 
üç mektup imzalamıştır. 

Hindistanda yeni kaııunesssinin 
tatbikatına geçilmesi üzer ine bu ka 
nun Hindistan kongreletinde uzun 
uzadıya müzakere edilirken Aindista
nın muhtelif mıntıkalarında da grev-
1tr, numayişler devam ediyordu. 

Hindistan lmpar atorluğu tacını 
giymeyi tehir eden büyük Britanya 
kralı:Hindistan halkına hitaben yaz
dığı mektupta Kralın Hindistanlı 
tabaasiyle daima beraber olduğunu 
bildirmiş ve yeni kanun ile Hindis
tan işlerinin düzeleceği ve halkın 
rahat ve mesut bir idareye nail ola
cağı ümidinde olduğunu beyan et· 
miştir. 

Aden mektubuna gelince, sebebi 
Adcnin Hindistana bağlılıktnn nyrı

larak müstakil bir idare teşkil et 
ınesidir. Adenin yeni hakim ve ku· 
mandanı Kralın mektubunu Aden 
ahalisine okumuştur. Adende yeni 
hükumet teşkil edilmektedir. Borma 
dahi Hindistana ilhak edilmektedir. 

Hindistanın eski umumi valile· 
tinden Lord Vington Hindistan ida
resine karışmasını ve Hindistan İş· 

!erinin Hindlilere bırakılmasını tav· 
si} e etmiştir. 

Ceyhan da 
-----

Bir spor kuiubu 
açılıyor 

Ceyhan : 1 (Hususi ınuhabimiz
den) - Bundan iiç dört sene evve 
line gelinceye kadar kasabamızda 

bir kaç defa spor kulüpleri açılmış 
ve kulübler allı ay, veya bir sene ve 
nihayet iki ~ene yaşayarak ondan 
sonr.\ sönmüştür. Seni tanıdığım ve öınrümde ilk clt fa 

aşık olduğum güniin hikayesini .. Ve 
hayatı kadar sevdiği genç gfızel ka· 
rısını bir çocuk gibi dizlerine otur 
tur. severken ila ./e eder : 

Bu kulüplerin şimdiye kadar ya· 
şamıyarak böyle sönmesine sebep de 
başsızlık ve alakasızlık olmuştur. 

- ismini koymadık 1 • 
Genç kadın hazla; 
- " Mes'u<l biten hikaye ,, ismi 

ni koyamalısın diye mırılclan.lı ve iki 
mes'ud baş birbirine kanşırkcn hika 1 

y~nin isnııni yazmak için kağıda eğil.

1 dılcr .... 

937 yılının ikinci ayında açılan 
Halkeviınize hergün bir çok yur<ldaş 
gelerek aza kaydolunmakta ve bir 
aydan fazla bir müddet içinde Hal· 
kevimizin gösterdiği foaliyetden bü-
tün Ceyhanlıların ğöksü kabarmak
tadır. 

Ceyhan, gençleri her sahada 

Tan sineması 
Bu akşam 

Mevsimin en şen ve en güzel bir filmini takdim ediyor 

Komik artistlerin en komiği halkınuzın çok sevdiği 

( Eddi Cantor ) 
tarafından yaratılan nefis bir film 

( Zafer günü ) 
Seyircilerin mükemmel sinema zevkini 

okşayacak bir eserdir 

ilaveten : 

En son dünya haberleri 
7938 

--~-------------,----------.--------------~ 
Ankaraya gelecek 

misafirlerimiz 

-Bırinci sayfadrın mabad -

ya gideceği lıakkınclaki şayialar doğ
rn degildir. Buna rağmen, Türk -
lıalya Hariciye Vekili Rüştü Aras. 
la Kont Çinno arasında, Mılanda baş
lamış olan müzakerelere biiyük bir 
faaliyetle <levaın eclilm<'kteJir. Ro. 
ma resmi mahlfiline göre birçok 
noktalar şimdiden tenevviir et mit \ e 
kont Çiano'nun, anlaşmanın imza. 
!anması için Tiitkiyeye yapacağı 
seyahatin nisanın ortalaı ına doğru 
vaki olması kuvvetle muhtemeldir. 

çalışmayı sever ve yorulmak bilmez, 
elleı ine aldığı her hangi bir işide 
muvaffakiyctle neticelendirir. 

Gençler, boş vakıtlarını gezmekle 
ve kahve köşelerinde otuı makla ge
çirmem .k için Hr spor kulübü açıl . 
masnu düşünnıüş ve derhal faaliyete 
geçerek şu bir kaç gün içeı isinde 
yüze yrıkın aza kaydetmişlerdir. 

Bu, kulübün açılm<lsı ve halke· 
vinin himayesinde yaşaması iç.in ala 
kadar makama baş vurulmuştur. 

Hatta, kulüb namına hususi bir 
ev tutularak tl'lp ayak kab . . · ' ı ve spor 
fanılelen alınmak iizre arkadaşl r 
arasında para da toplanmıştır. 

Spor klübü hazirandan itibcıren 
hatk partisi binasına gelerek orada 
çalışacaklar ve konu., acaklardır. 

Spor klübünüıı yaşaması ve ile
rilemesi için bütün gençlerimiz bu 
işe canla başla sarılmışlardır. 

Belgradda İtalya 
aleyhine nümayişler 

yapılmış 

- Birinci sahifeden artan -

muhtelif memleketler üzerinde bil. 
has a Rornanyada akisler yapmak
tadır. 

Küçük itilfifın azalan 31 Martta 
Belgratda bir toplantı yapacak
tır . 

Yugoslav - ltalyan muahedesi 
küçük Antant devlet reislerinin top
lantısından ve Benesin Belgradı zi
yaı etinden evvel iiç hariciye nazırı 
arasında bir mülakatı zaruri kıldığı 

, söylenmektedir. 
Romanya, Latinlere olrın bü

tün sempatisine rağmen Yu _ 
g? lav - ltalyan anlaşmasının ken
dın . ~arar verdiği kanaatindedir. 

_B!naenaleyh küçük Antant kon
seyının toplantısına b·· "'k b' h 
miyet verilmektedir. uyu ır e em-

k .. Mcvzuubahs olan meselelerin fev. 
aladc nazik olması dolayısile ko
nuşmalarda ince teferruata kadar 
~icl ilmesi ve ittifakı müşterek mena· 
fı esaslarının bir kere daha tesbitile 
iktifa olunması muhtemeldir. 

Mu so/1111nin } ugo aı lara bır 
cenıılcsı 

Yeni Yugoslav - ltalyan mua
hedesi şerefine , Mussolini ltalyada 
mevkuf bulunan Yugoslav akalliye· 
tinden 28 kişiyi tahliye ettirmiştir. 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 



Sahife : 4 Türk sözü 2 Nisan 19' 7 

Cebelidürüzde 
• 
ıs yan 

Birinci sahifeden artan -

muhaliflerin isyan ilan ederek istik
lal istiyeceklerindrn ve işlerin daha 
ziyade vehanıe\ peyda edeceğin

den korkmaktadır. 
Ali Komiserin Bağdada gitme

si de müşkilatı iktiham hususunda 
Suriye hükumetini yardımsız bırak· 
maktadır. 

Hükumet bu işleri Paristeki he 
yetin reisi olan kabine reisine bil
dirmiştir. Ve serian a\det etmele
rini istemiştir. 

Paristeki heyetten gelen cevap 
ta Hariciye N~zırı Delbos ile uzun 
uzadıya göıüştüklerini ve Pazar gü
nü yola çıkarak Türkiyede Ancak 
bir gün kaldıktan sonra Şama dö
necek ]erini bildirmişlerdir. 

Halepten son gelen haberlere 
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Susam ı 
çekilmiştir. Muhalifler ise müsellah 
tezahüratı bırakmamıslardır, 

Şamlı vali avdet edecek zannile 
Süveydaya girmesini menetmek için 
Şam yoluna çıkmışlardır. 

Bir taraftan da Sultan Paşa At
raşa bu ehvali birdirmek için bir he· 
yet gitmiştir. Onun reyini soracak
lardır. Bundan Cebelde ki ihtilafın 
bizzat Atraş ailasi arasında da mev
cud olduğu anlaşılmaktadır. 

Eski devirlerde bir isyan ocağı 
halinde olan Cebel hala o şekilde 
görülmektedir. 
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Liverpol Telgrafları 
1 I 4 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santi"ı Pene 

Hazır 

1 
7 \ 95 Liret • 

Mart vadeli 7 1 71 
Rayişmark 1 
Frank ( Fransız ) 17 

Mayıs vadeli 7 1 71 618 

, 
196 
\_07 

00 Sterlin ( İngiliz ) 
Hint hazır 6 1 40 Dolar ( Amerika ) I 79 _ o~ . 
Nevyork 13 195 Frank ( İsviçre ) 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 1 

Gazete J Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

1 Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . r 

1 
1.1" Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 

an b.. ··k d d R klA 1 --------• en uyu propagan ası ır. e am arınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. k 

S 1 
Cild \ Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksôzünde yapılır. 

O ı Tab ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u 1 
R ·kl" tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
· en 1 k r·· k ·· ·· ·· Ot t·k k. 1 anca ur sozunnn oma ı ma ına a-

nnda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün 
zilat yapmaktadır . 

işlerde büyük bir ten-Cebelin yeni istıklale kavuşan 
Suriye hükumetim böyle bir müşki
lata meruz bırakması hakikaten te· 
essüf edilecek bir hal olmakla bera
ber yeni hükumetin Cebel halkının 

arzusu hilafına Şamlı memurlar gön
dermekle ihtiyatsızlık yaptıkları ve 
idare işlerinde muvaffakiyetsizlikle-

1 
rinin ilk amili bulunduğu anlaşılmak- ı 
tadır. 

detine muahade tarikile yeni giren 
ve heman umumiyetle ayni unsur· 
dan olan bu mm takalarla . uyuşması 
ve ayrı unsurları idare edemeyec
ğini bu t~crübe ile anlamış olması 

lazımdır. 

· Ulusal ekonomi ve artır- 1 

'----------------------------------kurumu Adana şubesi 
başkanlığından 

Lazkıyede ki Demirgömlekliler 
hadisesi vahdetı- yeni giren o 
kıtada da hoşnudsuzluğu tevlid et
tigi ve intihabı geri bıraktığı malum
dur. 

Suriye hükumetinin Suriye vah· 

!rakın tavassutu mevzuubahsol
duğuna göre Hatay işi muv•fık bir 
şekilde neticelenirse bugibi müşkilat 
giinlerinde Suriye komşularının da 
tezahuratından istifade edebilir. Bunu 
böyle düşünenler burada çoktur. 

:1936 

19 mayıs tarihinde Samsunda 
açılacak olan (Samsun dördüncü 
yerli mallar sergisi) ne iştirak et
mek istiyen firmaların nihayet 7 ni· 
san akşamına kadar kurumumuz 
başkanlığından (tecim okulu direk
törülüğünden) malumat almalarını 
ve adreslerini bildirmeleri C. 

KELVINATOR 
SOGUK HAVA DOLAPLAR! 

5.. gelmeye başladı 
ı; ... 

Timurlenk 
Devrinden bir abide 

bulundu 
Moskova : 1 (Tass) - Leningrad 

daki Ermitaj müzesine, Orta Asya-
1 

da Kazakistanda bulunan ve Timur· 
lenk devrine aid olan çok rıadide bir 
abide getirilmiştir. 

Bu abide, bir ton sikletinde bir 
kaya olup üzerinde eski Uygur di · 
linde yazılar buhınmaktadır. 

Bu yazılar 1390 senelerine doğ· 
rü, Timurlengin Toktamış hana kar· 
şı harp için Tokmaklar memleketine 
gelişini bildirmektedir. 

Bu kaya parçası; Jeolog Satpa. 
yev tarafından Kazakistandan Altııı 
çok dağında bulunmuştur. · 

Halen şıırkıyatçı profesörlerden 
Tsoppe ve Diakonov. bu yazılar üze. 
rinde çalışmaktadırlar, 1 

Bunların verdikleri malumata gö
re, bu abide çok mühiın bir keşif 
teşkil etmektedir. Zira, eski Uygur 
dilindı· yazılı eserler esasen azdır. 
Başkaca, bu abide, Timurlenk tari
hi hakkında yeni yeni malumat ver· 
mektedir. _____ ... ------

Kiralık bağ 
Muntazam çardağı , yüksek iki 

kat tahtı ve çimentodan istirahat 
yeri ile mütenevvi yemiş ağaçları 
bulunan 6 dönüm bir bağ kiraya ve 
rilecektir. isteklilerin görmek ve şe
raiti anlamak üzere Uluca mi civarın· 

tla Şekerci Ahmet Turana müra 
caatları. C. 

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

• - Kaçakçılar vatan 
hainidir 

• 

; 

TiR 
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Ceyhan belediyesinden : 

Sakarya mektebi karşısındaki me
zarlık arsasının pamuk, ve hububat 
ha1i olarak kullanılması ve tanzim 
kılınan plan veçhile parsellerin sa

tılması belediye daimi encümeninin 
-130-sayı ve 30 - 3-937 gün 
kararı iktizasından olup bu suretle 
1226 lira 50 kuruş muhammen kıy
metli han arsanın açık eksiltme ve 
diger parsellerin muhammen kıy
metleri iki yüz lirayı geçmediği için, 
180 lira muhammen kıymetli 240 
metre murabba 5 ve 6 numaralı par
sellerle 3530 lira muhammen kıy
metli 7060 metre murabba sair ya· 

185 

zıhane, depo, ve dükkan yerle~ 
zarlıkla satlığa çıkarılmıştır · 4 
16- 4- 937 cuma günü saat 1. 
yapılacaktır. Bir yazıhane ile bıl 
po sahası 95 metre murabba 

0 

r ' muhammen kıymeti 47,5 11 

ilıarettir. isteklilerin yüzde yedi. 
çuk ilk teminat para! m üzerletı 

1 
oldukları halde ihale gün ve 59~ 
da belediye salonunda hazır b~' 
malan. 7939 2-4-9' 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksöı:ü matbaası 


