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Sancakta türk talebe
leri grev yaptılar 

"Çocuklarımıza Arab harsını aşılat
makdansa cahil kalmalarını 

tercih ederiz ,, 
• 

Bütün mekteplere mecburi Arapça dersleri kondu 
-----··· 

Vatanilerin 
Dürzülerin 

proPaganda hareketleri oldukça 
isyanını kapatmak kaygusuna 

tavsadı . 
düştüler 

. Antakya : 2( Hususi muhabiri
~ııd"n ) -Sancakta silahlı çeteler 
ilttikç k d T .. 1r e artma ta ır. ecavuze u25ra 
~: Türkler dert !erini anlatacak , 
le 112hklan şikayet edece.le bir ına
anı bulamamaktadırlar . 

l'ürk mekteblerinde ki talebeye 
:Zorla b . k d' ara ça okutulmak ıstenme te-
l ır.' Bu sebeble bütün 1 üık talebe-
erı grev yapmışlar ve mektebe r.le

Varndan çekilıni.şlerdir. 
Mekteb idareleri t:ılah .. · bııbala 

tına t bl'" ki e ıgat ycpmak çocu arın 
lllekt bl . 1 • . '- • h c erıne gönder ilme crıııı at>Sl 

alde haklarında ceza verilrct.>k ve 
~c~tcblerin te namen kapanacağını 
ıldırnıi~erd· 

ır. 

1 ürk babalanda cevap olarak 
C'iladlarını, arab harsı aşılayacak 
tnektebe göndermektense cahil bı· 
rakın b'ld" · J ayı tercih ettiklerini ı ırmış· 
erdir. 

--.........___ __________ _ 
Filistinde 

Bomba atan üç Arap 
yakalQndı 

ta 
Kudüs : 2 (Radyo) - Çarşı or-

sında b k. . .. A omba savurma ıstJyen uç 
J rap cürmü meşhut ·halinde yaka. 
anarak tevkif edilmişlerdir. 

rald londra; 2 (Radyo) - Deyli ha· 

t 
i•ıetesi Londrada bulunmak· 

a olan F·ı· . b' ı ıstin komisyonu cezrı ır 
suretih l . f"k . d Jd ğu a teklıf etmek ı rın e o u· 
F'J~u .Yazmaktadır. Bu projeye göre 

ı ıkstın biri yahudi diğeri arap ol. 
illa •• uzere iki parçaya aynlacaktır. 

Sancakta tazyik ve tedhiş qisbe. 
ten hafif is.ede köylerde amansız bir 
şekilde devam etmektedir. 

Mamafih Dürzülerin son isyanı, 

vatanilerin propağanda hareketlerini 
nisbeten tavsatmıştır. Vatanileri, 
şimdi dahili bir ihtilal korkusile t~
laş ve heyecan içindedirler. 

Godajalarama cephesinde geçen lıaftal.i bombardmarıda dü§iip 
parçalanan lıir asi ta' 1 aıesı 

Dünkü Avrupa gazetelerine •• gore 

Frankonun firarı 
Bir şayia değil bir hakikattır 

Hükumet orduları mütemadiyen 
ilerliyorlar 

Paris: 2 (Radyo) - Fransız Ha
riciye Nazırı, Nazırlar meclisinde ade 
mi müdalıale kontrol planının bir 
kaç gün<> kadar tetbik edileceğini 

gönüllüler meselesine aid müzakere
lere yakında başlanacağını söylemiş 
tir . 

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

Londra : 2 (Radyo) - Royter 
ajansı hükümet kuvvetlerinin Burgos I 
eyaletinde mühim bir ileri hareket 
yapmış olduklannı haber veriyor. 

Lübnan - Suriye 
Arasında Trablusşam ve mesalihi 

müştereke meselesi 

. Berut : 2 Nisan ( Hususi )- Pa· 
nsten 1 h . h ge en aberlerde Surıye e· 
Yetinin T bl 1. . . f . . ra usgarp ımanı ıçın sar-
cttığı m . . L'·b . . h esaının u nan reısı cum 
b~lrunun mukavemetile akim kaldığı 

1 dirilmektedir . J 
S ~ ransa hariciye nazın Bay Delbos l 
d u~ye h"'kumeti baş vezirliğine S•>n 
.e~ a olarak gönderdiği kati ve tah· 

~rı cevapta Fransanın yeııi muahede 
~ e Lü~nanın istiklalini ve şimdiki 
ududıle tamamiyet bölgesini tanı. 

?1~1 ve binaenaleyh Suriyenin talt bi 
ıs af edilemiyeceğini bildirmiştir. 
İn ~~riye reisicumhuru Barnede bir 
:~ız gazetesi muhabiri~ Lübnanın 

rıye ile dOlı.tane g~iomek · au:u· 

suııda olduğunu ve iki rr.emleket 
arasında mesalihi müştereke müza · 
kereleri istikbalde de bu sıkı dost
luğun devam etmesini istihdaf etti · 
ğini söylemiştir . 

Bununla beraber bu müzakere 
)erin müşkilata uğrayacağı şimdiden 
anhışılm:ıkt ::ıdır . 

Esaslı müzakereler Suriye heye· 
tinin Parislen dönmesini bekliyorsa 
da ihzari temaslar bu işin o kadar 
kolay olmıyacağmı göstermektedir . 

Suriye rnesalihi miiştereke hisse· 
sini her hususta kendi vüs'atına göre 
ve bütçeler nisbetine uygun olarak 
Lübnandan fazla nişbette istiyor . 

- ·Gerisi üçüııaı sa6ıf~e -

Paris : 2 (Radyo) - Bu sabah· 
ki bazı gazeteler artık Frankonun 
firarına kat'i nazarla bakılabileceği
ni ve binaenaleyh ispanya işlerinin 
de kısa bir zamanda halledileceğini 
yazmaktadırlar. 

. Yine bu gazeteler F ranko firar 
etmemiş olsa dahi, ihtilal kuvvetle· 
rinde taarruz mecali kalmadığını ila 
ve etmektedirler. 

Paris : 2 (Radyo) - Havas ajan· 
sının Tanca muhabiri ispanya) Fasın 
da ve ispanyada şubeleri bulunan ve 
tayyareciler tarafından tertibcdilen 
bir komplonun meydana çıkarıldığı· 
nı, bazı tevkifat ve idamlar yapıldı . 
ğmı bildirmektedir. 

Bilbao : 2 (Radyo) Hükumet 
kıtaları asilerin büyük taarruzunu 
durdurmuşlar ve püskürtmüşlerdir. 

Asiler çok ağır zayiata uğramış . 
lardır. 

Hükumet kuvvetleri 20 kilomet· 
- ' Girw: üçünctr· sabrft:dc --

Cenevrede 

Talebimiz kabul edildi 

Cenevre: 2 (Radyo) 
- Türkiyenin talebi 
üzerine Hatay anaya 
sasını tanzime me-

) mur mütahassıslar ko 
) mitesi yirmi iki Nisa-

i na kadar toplantıları 
nı tehir etmiştir. 

Kamutayda 

Ankara 2 (Radyo) - Kamuta
y.m bu günkü toplantısında Kayseri 
saylavı Faik Baysalın Maliye Veka
leti siyasi müsteşarlığına tayini hak· 
kında'ki Başvekalet tezkeresi okun
muştur. 

Gümrükler veka
leti kaldırılacakmı 

Ankara : 2 (Hususi muhabiri. 
mizden) - Dolaşan şayialara göre 

bgünırükler vekaletinin kaldırılacağı 

anlaşılmaktadır 
Şimdiki maliye vekaleti Lir lıa· 

zine diğeri ın iye olarak iki kı ·ma , 
ayrılaçaktır. 

Küçük Antant 

Konsey müzakerelerinin mahiyeti bu 
gün neşredilecek tebligden anlaşılacak 

Alman gazeteleri :- Küçük antant Fransa
nın bir aleH olarak mı kalacak? Yoksa başlıbaşına 

bir siyaset mi takib edecek? demektedirler. 

Belgrad: 2 (Radyo) - Konsey 
dündenberi iki göriişme yapmıştır. 
Bu gün de bir görüşme yapacak ve 
yarın bir tebliğ neşredecektir. 

Konsey müzakerelerinin mahi
yeti bu tebliğden anlaşılacaktır. 

Nazırlara dün Romanya elçili· 
ğinde bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Üç Nazır akşam ziyafetinde de 
uzun görüşmeler yapmışlardır. 

Bu müzakereler mevzuunun, batı 
paktı ve ispanya hadiseleri olduğu 
sanılmaktadır. 

Bu müzakerelerde, St:ıyodinovlç; 
ltalya - Yugoslavya paktının ne 
şartlar alhnda olduğunu anlatmış ve 

1 

kat'i teminat vermiştir. 
Stayodinoviç ltalyan - Yugos 

lav paktının yakında Milletler Ce. 
miyetinde tescil ettirilrceğini de söy· 
lemiştir. 

Yug'lslav - Macar rnünasebatı 
hakkında da uzun görüşmeler olmuş· 
tur. 

Belgrad: 2 (Radyo) - Yugos
l•wya matbuatı küçük anlaşma top. 
lantısına büyük yer vermekte ve 
toplanh mahiyetini teşrih etm,ğe 

de daima bir alet olarak mı kala· 
cak yoksa bundan sonra başlı 
başına çalışarak doğru bir siyaset mi 
takib edecek? 

Diye yazmaktadırlar. 

Paris: 2 (RaJyo) - Paris gaı:e
teleri küçük antant konseyinin içti· 
maiyle meşgul bulunmaktadır. 

--~------·-·--------~-

İngilteredeki deniz 
geçid resmine 

İtalyan gemileri 
gelmiyecekmiş 

Londra : 2 (Radyo)-Deyli telg 
raf gazetesi, lngiliz kralının taç giy· 

me marasimi dolayisile yapılacak de. 
niz geçid resmine hiç btr ltalyan ge· 

mieinin iştirak etmiyeceğini yazmak
tadır. 

Hindistanda hal} a-Ç-koslovakya 
ti~aı et anlaşn1ası 

İmzalandı 
1 çalışmaktadır. Yeni ana yasa dün 

meriyete girdi Roma : 2 (Radyo) - ltalya ile 
Çekoslovakya arasında bir ticaret 
anlaşması imzalanmıştır. 

lzmirde 

Berlin: 2 (Radyo) - Küçük an· 
tant konseyinin içtimamdan bahse
den bu sabahki Alman gazeteleri: 

- Küçük antant F ransanın elin-

Kültürparkta sun'i 
göl yapılacak 

bir 

------·- .... ----
lzmirde Ticaret odaları sarayı inşa ediliyor 

Güzel lzmirderı bir gı'lı iiııü§ 

lzmir: 1 nisan (Hususi muhabiri
mizden) - Belediye tarafından kül. 
türparkta vücuda getirilen sergi için 
de nadide çiçekler yetiştirilmiştir. 

Bu çiçeklerle fuar zamanında 
bütün fuar sahası tezyin edile· 
cektir. 

lzmir halkı, çiçeği çok sever. Be
lediye büdcesinden beş bin lira sar. 
fi_le vü.cuda getirilen serde dünyada· 
kı nadıde çiçek nevileri yetiştirilmiş 
çoğaltılmıştır. 

Zaman!a ~unların fazlaları, ga· 
yet ucuz bır f ıat mukabil nde halka 
da satılacak ve lzmirliler bu .. l , guze 
ve emsalsız çiçeklere kavuşacak. 
lardı ... · . · 

Kültürpark ve fuar sahasında 
yapılacak muhtelif işler ve tesisat 
için nafia vekili Bav Ali Çetinkaya 
tarafından f zmire gönderilen müte
~assıs B. Löve; seri çok beğenmiş· 
tır. 

Belediye mühendisleri tarafından 
hazır~.a~~nış olan plan dışında fnar 
ve Kulturpark sahasında b 1 . 

Tkl a ı cazıp 
y<'nı 1 er ve ilaveler yapılmıştır. Bu 
suretle fuar sahası, daha güzeJleşe
~~k, suni bir göl yapılacak, bunun 
ıçınde kanallar, adalar yarimadalar 
ayrı ayrı yerlerde havuzlar, su at
raksiyonları bulunacaktır. 

Gölün uzunluğu 100 metre, ge· 

-Geris üçün·cü sayfada -

Londra: 2 (Radyo) - Hindis· 
tanın yeni ana yasası dün meriyete 
girmiştir. 

Aden müstakil bir bölge haline 
getirilmiştir. 

Gandi, yakında yapılacak büyük 
bir toplantı da yeni plinını izah 
edecektir. 

Kapitülasyonlar 
konferansı 

Ayın onikisinde 
toplanıyor 

Londra : 2 (Radyo) - Kapitü· 
lasyonlar konferansı Mısırda kapitü· 
laseonlar rejiminden istifade etmekte 

olan devletler mümessillerini bu ayın 
1 on ikisinde möntröde toplanmağa 

davet etmiştir . 

Son 
dakika 

Hindistanda yeni kanu
uuesasiye boykot 

Londra: 2 (Radyo) - Royter mu· 
habiri bildiriyor; 

Hidistanınyeni ana yasası Dünden 
itibaren meriyete girmiştir. 

Bombaydan verilen bir habere 
nazaran düd borsa mahsulAt piyata• 
lan birçok mağazalar milliyetperver 
gazeteler ve birk~ç jplik mapıalan 
kapılarm.ı kapamışlar, Konan men· 
suplarını teşkil ettikleri alaylar Avru· 
pahlara ait mapıaların ve bankalann 
onünde durarak kanunuesasiye boy• 
kot edinir di~ ~tıraııtlatdıt. 



Sahife 2 Türk sözü 3 Nisan 

Uzak Şarkta facialar 
,, ____________________________________________ , 
lşehir haberleri 

Yirmi beş 
Aç 

milyon Çinli 
kaldı 

-----~·- - ---
Yamyamlık başladı- Her gün binlerce insan ölüyor 

OUnkü posta ile gelen İngiliz 
ve Fransız gazeteleri Çinde baş· 
layan mUthiş bir kıtlığa dair tüy· 
ler Orpetici tafsilatla doludur. 

Çinde dehşetli bir iktisadi buh 
ran hüküm sürmektedir . iktisadi 
buhranın yanı başında beliıen içti 
mai sefalet sahneleri o kadar çoğal· 
mıştır ki, şehirlerin ve kasabaların 

bu hali Çinde : rtık tabii talakki 
edilmektedir. Fakat vebanın, açlı 

ğm, koleranın, cüzzamın, iklimi 0lan 
olan Çin son üç aydanberi bugiine 
kadar görmediği derecede elim bir 
faciaya sahne olmamıştur. 

Bütiin Çe - Kiyang eyaleti açlık· 

tan ölmeğe mahkum bulunmakta
dır. Üç aydanberi her gün on bin 
kişinin bir dilim ekmek bir avuç 
buğday, arpa veya dli dirhem pirinç 

bulamamak yüzünden öldüğü Çe · 
Kiyang köy ve kasabaları ttım Hr 
ümitsizlik içinde bulunmaktadır. 

Çe · Kiaang 25 milyon nüfuslu 
bir eyalettir. Üç aydanberi açlığın 
öldürdüğü bir milyonu bundan tar-

hedilince şu anda daha ~4 milyon 
hall:ın n'! elim bir tehlike karşısında 

müdafaasız bir halde bekleşip dur· 
makta oldukları neticesine varıla

bilir. 
Cesetle gömülmemekte, kok

makta ve kısmı askeri kuvvetler 

tarafından prtrolla yakılıp n !birlere 
atılmaktadır. Lakin bir çok yerler· 

de de ölülerin cesetlerini bulmak 
miimküıı olamamaktadır. Çünkü bir 

çok köylerde dehşetli bir yamyam. 
lık başlamıştır. 

Parise on parasız gelerek nazırlık yapan 

Mösyö Thires 

Thires tarihi -muverrihi 1830 ihtilalinin 
eli ka1emli bir kumandanı olmuştu 

Mösyö Thiersin hayatını anlatan 
B. Jorj Lökont : 

- Ona ilk defa rasladığım za
man öleli otuz iki sene olmuştu ! 
diyor. Mösyö Thiers 1977 de öldü 
ğüne göre , ben kendisini ölümün· 
den 60 sene sonra tanımış oluyorum. 

••• 
15 Nisan 1797 de bayan Mad· 

len • Mari Amy dünyaya bir oğlan 
getirdi . Çocuğun babasının bay Thi · 
ers isminde biri olduğıırıu söyledi . 
Fakat nerede bulunduğunu söyliye
medi. 

15 Mayıs 1797 de bay Thiersin 
karısı öldü ve Thiers , Madlen Ma· 
ri Amy ile evlendi . Amynin çocuğu 
da , doğduğundan bir ay sonra ba- 1 

basının yüzünü tanıyamadı . Bay Thi. 
ers gene ortadan kayboldu . 

Adolf Thiers büyüdü , Fransa 
tarihinde önemli bir mevki sahibi 
oldu . Bir kay kerre nazırlık etti ve 
o zaman babası meydana çıktı . Da
ha doğrusu pek çıkmadı , Adolf 
'I hiers bu acaib babaya e1 altından 
bakmağa başladı . Hatta yalnız ba
basına değil , babasının nikahsız . 
kadınlardan peydahladığı çocuklara 
da baktı . Onları ufak tef ek işlere 
de yerleştirdi . 

- iyi adam ! diyeceksiniz değil 
mi? 

Hayır , annesine bakmadığı için 
iyi adammış denemez . Annesine 
bakmadığı için iki oda tuttu ve nz 
bir aylık bağladı , Nazır olduğu za· 
man iki yüz frank veriyordu . Ne 
mutlu annesine ki , Mösyö Thiers 1 

1830 dan 1840 a kadar nazırlik etti. 
Bayan Thiers 1851 de öldü . 

Bay Thiers cenazede bulunmadı . 
Tabutu yılnız iki kişi mezara 
götürdü . 

• * * 
Mösyö Thiers Marsilya lisesinde 1 

okudu . Mektebin çok çalışkan bir 
talebesiydi . 

Burada bir parantez açayım . 
Fransa tarihinde bay Thiersin ismi 
hep Mösyö Thiers diye geçer . Hat· 
ta Jorj Lökont onun kartvizitini gör· 
müş 1 Adolf Thiers değil , Mösyö 
Thiers yazılıymış . 

Mösyö Thiers dalıa lisede iken 
k~ııdinde hatip olmak istidadını gör· 

<lü . Odasında iskemleleri yanyana 1 

dizer ve sanki kalabalığa hitap edi
yormuş gibi nutuk söylerdi . 

Liseyi bitirdikten sonra hukuk 
tahsili için Eks·an Provansa gitti . 
Orada hukuku bitirdi . Uzun zaman 
avukatlık etmedi . tarih ve edebi
yatla uğraşıyordu . 

Günlerden Lir gün Ek- an Pro
vans ab<lemisi Vovönarg hakkında 
bir etü<l yazma müsabakası açtı. 
Müsabakayı Thiers kazandı, fakat 
jüri heyeti, birinciliği kendi hemşe· 
ı ilerinden b rine vermdğe razı olma
dı) er. 

Ertesi sene ayni etüdü gene mü. 
sabakaya koydular. Bu sefer Thiers 
müsabakaya müstear isimle iştirak 
etti ve ge kazandı. ikinciliği de bir 
sene evvelki etüdüne verdiler. Bu 
~uretle müsabakayı yalnız kendi~i 

kazanmış oldu. 

*** 
Eks an Provansta tarihşinas 

Minye ile ahbap oldu. Bu ahbablık 
Ömrünün sonuna kadar sürdü. 1821 
de beraber Parise gittiler. Bir oda. 
pı yerleşleştiler ve beraber çalış. 

mağa başladılar. Mösyö Thiers yer
yüzü nün en çalışkan adamlarından 

biriydi. Günde on beş saat çalışır 
ve bu arada da istik1)aline hayrı 
dokunacak kimselerle görüşür, bü· 
yük salonlara girip çıkardı. Hatta 
ata binmesini de öğrendi. Yetişmek, 
sivrilmek, mevki sahibi olma!< için 
yetişmiş, sivrilmiş, mevki sahibi ol
muş kimselerle temas etmenin fay
dalarını kavramıştı. 

••• 
Tbiers, Pariste, büyük ihtilali 

yHşamış pek çok kimse ile tanışmış· 
tı. O sıralarda da tarihi yazıyordu. 
İhtilali yaşamış olanların anlattıkları 
çok işine yarardı. Buna rağmen Thi
ers tarihine kıymet vermezler. Bil· 
hassa üslubu ve görüşleri çok ba· 
sittir. Tekerrürlerle doludur. 1 

ihtilali yaşamış olanların başında 
da bay Talleyran vardır. Bay Talley· 
ran evvela mösyö Thiersten h0şlan
madı. Fakat git gide ilgilenmeğe 
başladı ve bir giın ondan bahseder
ken: 

- Çok zeki bir ge:ıç, çok da 
nük~edan, Fransayı mahvedecek 1 
dedi. 

" Süne mücadelesi 

Ziraat teşkilatı esaslı 
faaliyete geçti 

Bölgenin bazı kıs:mlannda süne· 
)erin belirmekte olduğunu dün yaz
mıştık. 

Ziraat mücadele teşkilatı bu va· 
ziyet karşısında acil tedbirler almış 
ve mıntıkalara dünden itibaren me
murları sevk etmeğe başlamıştır . 

Sünelerle esaslı surette mücade
le yapılacaktır . 

Dünkü hava 

Dün şehrimizde hava sabahtan 
gece yarısına kadar çok sisli geç· 
miştir . Kalın bir sis tabakası gök 
yüzünü kaplamıştı . Rüiyet sabası 

gayet kısalmıştı . 

Dün en çok sıcak santigrad 23,7 
idi. 

Mahrukat fiatları 
Artık ucuzlamağa 

başladı 

Kömür pazarında yaptığımız tet· 
kikat a. mahrnkat fiatlarının ucuz
ladığırıı gördük . 

Kömür toptan kilosu 3 kuruş , 
meşenin merkep yükü 50 -60, bey
gir yükü 90-100, Deve yükü 100-
120 kuruştur . 

Borsada· 

Muamele durgun 

Şehrimiz borsrsında bu hafta da 
alım satım muameleleri çok gevşek 
gitmiştir. 

Derken aralannda kimsenin bil
mediği bir hadise o{du ve bir gün 
de Talleyran g · ne ondan baheder
ken: 

- Thierse sonradan görmüş di
yorlar, yanlış, o görmüş ve geçirmiş 
bir insandır! dedi. 

••ıtı 

Mösyö Thiers bay Talleyranın 
adamı olmuştu. Her gazeteye de 

, her mevzua dair, iktiş;ıda, nafıaya, 
fenne, p~litikaya. edebiyata, sanata 
dair makaleler yazıyordu. Au maka
lelerdeki fiki fllerin hemen hepsi baş· 
kalarının fikriydi, fakat öyle ustalıkla 
kalem kullanıyordu, ki kendi fikir· 
lerimiş gibi satıyordu. Ancak sanat 
bahislerınde ki anlayışsızlığı mücer
repti. Müdafau t·ttiği eserler adi, 
kıymetsiz, bırakmağa çalıştıkları ise 
şaheserlerdi. 

Bir gün nasılsa meşhur Ojen Dö· 
lakruayı müdafaa etti. 

Hep adi eserleri beğenen Thier 
sin nasıl olup da Dölakruayı beğen· 

diğini merak edenler bu merakla
rını nihayet hallettiler . Meğerse Dö 
lakruanın babası bay Talleyranın 
dostu imiş . 

*** 

Yağmur yağacak 
Hava rasatlardan aldığımız malu 

mata göre Akdeniz mıntıkasında tlan 
yağmıır } ağmakta olup burada da 
yağmurlar başlıyacaktır. Ve dört 
beş gün devam etmesi muhtemeldir. 

Düzeltme 

Dünkü nushamızın ikinci sahi
fesi başında (Ceyb) yazısının 17 inci 
satırında (Şart) değil (Şahit) olacak 
tır. 

Dördüncü sahife Cebelidürüz 
yazıSlnm sonunda sondan ikinci sa
tırbaşmda tazahurat değil (muzahe
ret) olacakbr. 

Parmağını makineye 
kaptırmış 

Milli Mensucat fabrikası amele· 
)erinden Osman oğlu Mü'min dün 
fabrikada , parmağını makineye kap· 
tırarak ağır surette yaralanmıştır . 

Mü'min tedavi için hastahaneye 
kaldırılmıştır . 

Gelenler-Gidenler 
Antalya Say lavı l ayfur Niğdeden 

şehrimize gelmiş ve F evzipaşaya 
geçmiştir. 

• 
iktisat Vekaleti iş dairesi müfet. 

tişi Kemaleddin Ankaradan şehri
mize gelmiştir . 

* 
iş dairesi birinci sınıf müfettişi 

Davut Ankaradan şehrimize gelmiş
tir . 

• 
Mülkiye baş müfettişi Hacı Hüsnü 

Konyadan şehrimize gelmiş ve F ev
zipaşaya geçmiştir. 

• 
Diyarbekir C. M. umumisi 1 evfik 

lstanbuldan şehrimize gt:lmiştir. 

Ordu ihtilali bostıramıyordu. Da 
ğılıyordu. Bunu haber alan Mösy\l 
Thiers Parise dönd..ı ve derhal şu 
beyannameyi neşretti : 

" 10 uncu Şarl artık Parise dö· 
nemez, 'llilletin kanını döktürdü . 
Eter Cumhuriyet ilin edersek inkr 
sama uğrarız , Avrupayla darılırız. 
Orlean dükü ihtilalin ülkllsüne sadık 
bir prestir. O bize karşı döğüşme
di. Onu başımızda görmek istiyoruz. 
Fransız milleti ona tacmı giydirme
Jıdir . ., 

7 ağustosta Orlean dükü 1 inci 
Lui Filib olarak tahta çıktı, 10 uncu 
Şarl lngiltereye kaçtı. 

*** 
Mösyö Thiers Eks an.Provens· 

ten 1830 da mebus tntihab edildi. 
Maliye nezareti müsteşarı oldu. Büt· 
çe müzakeresi sırasında söylediti: 
"Mükelleflerin iervetlerini ele geçir
mek FransaJa günden güne inkişaf 
eden lıir sanat haline gelmişi,, sözü 
tarihte meşhurdur. 

O tarihten sonra da maliyecil!k 
tahsiline ba~ladı. Çok çalıştı. fakat 
fakat bir türlü maliye nazırı ol,.ma· 

Parise on parasız gelen Mösyö _dı. 1030 dan 1840 a kadar , pek 
Thiers 1830 ihtilalinin meşhur sima· kı~a fasılalarla muhtelif nezaretler· 
sı oldu. 2t temmuzda hükumet mat- de bulundu, 1886 dan 1840 a kadar 
buat hürriyetini bir emirle kaldırdı. da iki kerre Başvekil oldu. 
Derhal National gazetesinde Mösyö Mösyö Thierse göre, başaramı 
Thiersin riyasetinde bir toplantı ya. yacağı hiç bir iş yoktur. 
pıldı. Mösyö Thiers : Bu emri dinle• Bir gün, bir dostu ile görüşiir-
memeliyiz 1 dedi . - ke '• güzel sanatlar direktölüğüne 

Hemen hükumeti protesto eden namzetliğini koyan biriyle" hiddetli 
bt!yannamf'ler y:ızıp dağıttı.Yollarda 1 konuştu ve haykırdı: ~ 
da ilk silahlar patlamağa başlamıştı. j - O ne kadar bu işi başara-

Mösyö Thieıs Monmoransiye gitti. - Gerisi üçbn-cü s.:hifodc-

Bütün yurt arazisi 

iki sene içinde yeniden 
tahrir edilecek 

Yeni hazırlanmakta olan bir ka. 
nuna göre bütün yurt içindeki ar:ı
ziler iki sene içinde tahrir edilecek
tir. Bu büyük projenin hazırlanmakta 
olduğu söyleniyor . 

Halkevinde 

Temsil şubesi " Hülleci ,, 
eserini ayın 12 sinde 

oyıtayacak 

Şehrimiz Halkevi temsil komite
si Nisanın 12 ve 13 üncü gecelerin· 
de oynamak üzere Reşad Nurinin 
Hülleci eserini hazırlamaktadır. 

Halkımıza takdim edilecek olan 
bu güzel eserin provaları llevam et· 
mekte v:. dekorlarla kostümleri ha· 1 

zırlanmaktadır. 

Partide 
Hars komitesi faaliyetle 

rine devamdadır 

Pul merakı 

~ anadanm zeng!n. ~ 
~ hiplerinden binnın 1 

Rone Klifford , pli 
mak merakına düşmüş ho~ 
kızcağızdır. Bu münasebeti~ 
larm mübadelesi hakkında 
luk gazetesine ilan vrrmişti~ 

1 
Fu ilanı Nevyork bangel 

Corç F razel isminde bir ~ki 
Jısı okumuştur, bu sayede 1 rtf d 
fakat biri dişi diğeri erkek la 
arasında muhabere nih~yet ... ~ 
rmda aşk muhaberesi şeklinı üs' d 

Bu mektupla anlaşma il 
madencinin kızı ile banger ev Bu 
}erdir . 

Şairlerin yeıninİ 
:;:, 
Bu 
dır 

Viyanada Artör BratıÇ ~ 
ler isminde bir adamın baıı 
rından dolayı evinin eş yasııııP d 

lazımgelmiştir . Artör : ~u df nı 
hacizden kurtarılması ıçı~ .ti 
kendisinin olmadığına daır Y r/ 
tiği anlaşılarak ceza mahkt 

le 

bi 
verilmiştir . ıJ. 

Mahkeme , yalan yere .~e ,1 yo 
sübutuna rağmen Artör~P IJ' 
mesuliyetine:karar vermiştır · .J. 

,.. olıı>,,.. 
da sebc:bi maznunun şaır f. 

Bugün saat 17 de eski istasyon 
parti ocağında hars komite.si azasın 
dan Nuri Aydın tarafından bir kon 
frans verilecektir . 

Bir ruhiyat doktoru d~kj,r 
ı rin hayalle uğraşan mahlu tİ. 

sı hasebile hareketlerinde ~ 
kasd aramak mümkün olrn•Y 
dair bir rapor vermiştir · 

Damar Arıkoğlu 

Saylavımız Damar Arıkoğlu An. 
karadan şehrimize gelmiştir . 

Maliyede: 

Yeni terfiler 

Şehrimiz kazanç itir ız komisyon 
reisi Ahmet Ramiz bir derece terfi 
etmiştir. 

* 

Bir rekor ! 
j,/t su 

Romanyadaki Koroyu 
bir haydudun muhakemesine 
mıştır . Bu muhakeme çok fi 
dikkati calip ve biı çok cihe 
rekor teşkil eder . ti 

Haydudun 144 sabıka ve ,1 
vardır ; yalnız bu ~abık~ ve ,ıl 
lerin sayılması ve ızahı uç S 

müştür . Maznuna sonılan .. ç 
ve alınan cevaplar da genÇ 0 

sürmüştür . rl_ 
Bu kadar ağır şartlar '\ 

yapılan bu muhakeme nihaY;if 
dudun beş sene hapse ınah Seyhan tahakkuk memuru Ali 

Riza Maliye Vekaletince bir derece 
terfi ettirilmiştir. 

I ile bitmesin mi ? 

' 

Hayvan muayeneleri 1 

Kaydedilipte nakil ve ifraz tes- 1 

kereleri alınmadan köyden köye 1 

nakledilen hayvanların sahiblerinden ! 
ceza alınaçaktır. ı 

Hayvan sahihlerinin muayene 
j 

t:snasında, ilmihaberleri ibraz etme· 1 
meleri şarttır. 

Görüşler 

" s 

Zabıtada: 

Kazaen yarala11 "' 
Milli Mensucat f abrikaS• 

)erinden Reşit oğlu Hami; ~ 
balye taşıdığı sırada aya~• 

1 
düşmüş ve ayağı balyenıtl 
kalarak incinmiştir . Amele 
altına alınmıştır . 

Şehrimiz Halkevinin Görüşler 
adlı mecmuasının ilk sayısı çıkmıştır. 

bi 
,ı~ b;ı 

I Çinkolar_ı zo~la k 
ıstemış rn 

Mahkemelerde: 

Bir katilin duruşması 

laa oğlu ltyası öldürmek ve gasb
dan suçlu ve muvkuf Süleyman oğ 
lu Abdullah ve arkadaşlarınının du. 
ruşmalarma dün ağırcrzada devanı 

edilmiş şahitler için Nusaybin m<1h -
kemesine talimat yazılması için du
ruşma başka güne bırakı'mıştır. 

Şevketin muhakemesi 

Nimelin gözüne yumrukla vura
rak kör etmekten suçlu ve mevkuf 
Yol geçen köyünden Huseyin oğlu 

Şevketin duru~masına Ağırcezada 
dün başlanmış, şahitler dinlenerek 
gelmiyen bir kısım şahidlerle suçlu. 
nun gösterdiği müdafaa şahitlerinin 

celbi iç'in dul'tış·ma lalik etlıhn iştir. 

d 
Milli Mensucat fabrikası 

terinden lbrahim oğlu Rahiı11 /. ~ 
babasına ait evin damına ;J. aş 
çinkolarını zorla sökme~e ~ fe 
ğından vaziyet zahtaya b~ı' 
rilmi, ve bunun üzerine R:ı si 

kında kanuni muamele yat'"' 

lzmirli Tevfik Ne" 

Abdülhamit devrinde~ 
şanın Adana valiliği zaı1l8~~ 
tibdada karşı mücadetesı 
layı Adanamıza sürülüp bıJr' 
hanesinde hayatı çürütültf1 
şehidi fzmir avukatlarında? 

. . "lk ssıl met gazelesının ı mı.e ~ 

Tevfik Nevzad ~erhu~Ufl eb 
ka mezarlığındakı kabrı ş 
bulunan akrabaları ve fııtl',,ı 

b ··p $ 
şehrileri tarafından u_gu ~ 
dörtte açı1arak merasıınle 

ı ı.arlığa naklediteccktir. 

rn 
la 
n 
d 
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Yazan: 
Nihat TANG'CNER 

Lindberg Atinada ı 

iki şey .. 
~~~-·-·~ ....... --~~-

Atina: 2 (Radyo) - Amerikalı 
tayyartci l..indberg ve karısı dün 
şehrimiz hava meydanına inmişi, r· 
dir. 

F aruk yirmi dört, Necip on 1 
dokuzunda vardı. Sıkı fıkı 1 

leri .
1 

~dan arkadaştılar. Aile· 
ler~ ~ bırlıkte Büyükadaya gelmiş· 

d ~kisi de büyük otelin bahçesin· 
~L arşılılclı şezlonklara kurulmuş· 

daş Necip, doğrularak eliyle arka 
ının dizine vurdu : 

Bu - Sen ne budalasın be . dedi. 
{~ya uyumata mı geldik l Şu uyu

: ug u bırak arbk ... Daha gündüz-

Bu
cn uyursan, gece ne yapacaksın .. 
ranın gu·· 11· . K d ze ıği gece yansı .. a· 

ın, P<>kcr .. Bulunur şeyler mi bunlar .. 

1 
. - Bu gece seninle beraberim öy

e ısc .. 

!Daz - Yok Faruk .. Bu gece ol-.. 
N ~e demek bu ? . . 

bi F ecıp, bir sar söyliyecekmış gı 
•ruka etildi : 
- Bana bir iyilik yapmanı isti· 

yorunı .. 
-y . 

anı .. 
- Basit .. Bu gece eve gitmi· 

yer.&: --••bı . Sen de benim yatatımda 
1atac:i~ .. 1 ani, Anneme yolda· 
lurnu •nlatauyacabın . Annem her 
:ece mutlak odamı yoklar .. On iki 

1 
c beni yatakta bulmıua felaket o· 

b~r SOnra. .. Sen on bir buçukta gider 
1 • d 

1 
ZUrı dairedeki dört numaraya a-

ar ve Yorganı başına çoker uyur· 1 

SUn anladın mı ? . Salan annem yor· 
llnı •çar diye merak etme .. 

. Necib sözünü bitirir bitirmez ce 
~en <,ıkardığl bir·anahtan Faru· 

Uzattı: 

- Al •nnu ben sabaha karşı 
geliri Y- " 

111, •• 

hive etti: 
ı- ..... Tombul Nerminin dizleri ÜS· 
unch k ··ı kcn •tıını koyarak şar ı soy er· 

len de kuru yatağımda horla 

bakalım. Allaha 11marladık Faruk.. 
Bu iyilitini öderim elbet .. ... 

Faruk vekaletini ifa için vaktı 
geciktirmedi. Tam onbir buçukta 
Neciblerin koridorunda idi. Arkada
şının odasını bulmakta güçlük çek 
medi. Fakat daha aoyunmata vakıt 
bulmamıştı ki biı ayak ıesinin ka 
paya yaklaşbtmı duydu. Artık olan 
oldu. Diyertk elbiseleriyle yatatın 
üzerine uzandı. 

Gelen, Ntcibin annesiydi. Elek-
tirigi açmadan yatağa yaklaşb ve 
Farotu 2'8rsmata başladı: 

- Beni aldatma Necib.. uyu. 
muyorıun.. Şimdi geldin biliyorum .. 
Bak elbiselerini bile çıkarmata 
vakıt bulamamıpın .. 

Genç kadın daha ziyade eğilerek 
devam etti : 

- Ah yavrucupm sen hiç hay~ 
Jaz .. Tenbel detilsin . Fakat o ar
kadaşuı olacak Faruk yok mu l O 
çapkın Faruk seni baştan çakardı . 
Uyma o serseriye yavrum . 

Genç kadan daha ziyade asabi· 
leşmişti 1 

- Necip .. seni Faruk edepsiziyle 
görüşmekten menediyorum . işitiyor 
musun ? O sefillerin çocuğuyle gö · 
rüşmiyeceksin .. iflas etmiş bir ba· 
banın, üç kocadan boşanmış bir ana
nın çocuğu sana arkadaş olabilirmi 1 
hiç _ Düşün bir kere: 1. 

Necibin genç güzel annesi bu na· I 
aibatlardan aonra biraz yumuşayarak 
eğildi ve karanhk içinde Farugun al
nına sıcık bir buse kondurdu. 

Faruk , kendisi, ve ana babası 
hakkında söylenenlere ağır bir mu
kabele yapacakb ama ; onu iki şey 
bundan men etti: Genç kadının ateşli 1 
busesi , ve sonra o menhus arkadaş ' 
hatn !.. 

Amerikan ordusunun çok bedbaht 

Donjuan tayyarecisi 
Milyoner kadın bulmakta maharetine 
rağınen hapishaneden kurtulamıyor 

N•vrorktan yezıhfor: 

A Dünyanın talili ~kları arasanda mc ·1..__ _.. 
biti '~~ordusu sabık tayyare za. 
hah erınden yüzbaşı Ôjtn Bovven en 
ka ;••z adamdır. Yüzbaşının sahlk 

111 
rı •tından üçü milyonlara kawş-

d ~~ .. rniraayedilerdendir, Yüzbaşı 
111°~ ~ bir mirasyedi ile de evlen
ki c Uzere iken nasılsa sinirine hi
iş: olarnam11 ve bir tek yumrukla 
fcd· 1 zavallı kadının gözlerinden de· 
. ~p çakarmıştırt Kanlanndan biri· 

11 e bir vakitler Nevyork F ollisinin 
~~zde ve en güıel dansözü idi. 
lttöriidı ~le ayni F ollinin umum dire· 

ur. 

~~ Ôjen Aıperikada aşk 
Ve .~ak tanınmıştır. Gözünün 
b..ı.!-'ftln erişebileceği mesafede 
blln herbanai bir kız ve•ıa kadın 
;J,.l4n .çıkarmakta biç bir zorluk 

llledijini iddia eder. Fakat ne 
~Uakki qkta malilc olduğu fevkali

e kuvvetler kendisine hiç de yara. 
r. Çünkü sevdiği bir kız

la evlendi mi kadınlann aşkım her 
d~~ek:e llnıllkı tutmamakta ve elin 

çırınalctaJırl 
Oe illl....ı. laiml onun 4 num\· 

ralı kansiyle evlenditini işitir işit· 
mez solup mahkemede almış ve sa 
bık kocasını taaddüdü zevcat suçu 
ile hapse attırmışbr. işin kötüsüne 
bakın ki, yüzbaşı Bovver Nevyorkun 
hiçde şık olmayan Karmel hapisa· 
nesinden çakmak için lazım olan 
1000 dolar kefalet akçesini bula· 
mamaktaclır. iman birkaç milyoner 
olan kadınlara kocalık hizmeti gör· 
sün de bu ka41P.' ehemQJiyetsiz bir 
meblİi -bulamasıl'r, ne bahtsızlık de· 

ğil mi? 
Yüzbaşının kendisine bakarsanız 

ayni zamanda birden fazla kadım 
nikah ,,.)bnda bulundurmak suçunu 
hiç işlememiıtir. 3 numaralı kansın
dan Kübda mahkeme karariyle ay· 
nldığını söylemektedir. Fakat Kü 
ba boşanmalan bpkı Küba hükumet· 
)eri gibi emniyetli ve kati olmayan 
şeylerdir; şimdi var, şimdi yok sayı· 
lan mübhem işlndendir ve aşktan 
anlamıyanl Amerikan hukuk hakim· 
)eri de ba adada verilen boşanma 
lcorarlanna sadece birer kigıti 
demektedirler. 

Yüzbaşımı şimdiki müşkil vazi· 
ye't:e düşür'ea\ bdaa ):SOOl)OO d6taı' 

Lindberg yann sabah Atinadan 
ayrılacaktır. 

fzmirde sun'i bir 
göl yapılacak 

-Birinci sayfadan mabad -

nişliği 25 metre olacaktır. Civarında 
çok zarif ajaçlar yetiştiri1ecek, bun
lar, gölde inikaslar tevlit edecektir. 
Havalar ısınmış olmakla beraber 
Kültürpark ile karşıyakada Değirmen 
tepede ağaç dikme faaliyetine ha· 
raretle devam ediliyor. Değirmenle· 
penin tur yoluna daha 300 çam di. 
kilmek üzere çukurlar açılmışbr. 

Fuar işleri hararetlenmiştir. Ti 
caret odalarının birleşerek betonar· 
me bir (Odalar sarayı) yaptırmaları 
ve bunun içiri 45 - 50 bin lira sar 
fetmeleri takarrur etmiştir. 

Hazırlanan plan, bu günlerde 
Vekalete tasdike gönderilecek, tas
dikten sonra derhal inşaata başlana. 
caktır. Odalar, her sene bu sarayda 
mah,ul ve t-şyalarim teşhir edecek
lerdir. Sarayın uzunluktJ 60 metre 
genişliği 25 metre olacaktır. 

Bu sene fuarda etra~ siyon işleri 
fevkalade bir şekilde o'acaktır. Bom
bay, Stokholm ve diğer uzak mem· 
leketierde bulunan ticaret ataşele
rimiz ve konsoloslarımız tuar işine 
büyük ehemmiyet vermekte, bulun· 
duldan yerlerde geniş mikyasta 
propaganda yapmaktadırlar. Bazı 
Avrupa gazetelerinde de n~şriyat 
y:ıpılıyor. Metodik çalışma sayesinde 
bu mühi ıı pazar hakikaten rnternas· 
yonal bir inkişafa mazhar olacaktır 

lzmir Vilüyeti tarafından inşa 
edilecek betonarma ı avyon 9000 
ltr.aya ihale edilmittiı Kültürparkta 
inşa edilec~k sıhhat müzesi ile zira· 
at müzesi için sıhhat ve ziraat ve· 
kaletlerincc istenilen esaslar, bele· 
diye reislitince hazırlanmış, bu veki· 
Jetlere gönderilmiştir. Vekaletler, 
bu iki mühim müzeyi belki bu sene· 
ki fuara yetiştireceklerdir. Paraşüt 

kulesi inşaatı fuar açılıncıya kadar 
bitmiş olacak ve fuar esnasında 
gençlerimiz, bu kuleden paraşütle 

atlama sporlan yapacaklardır: 

sahibi Mod Kivingston dur. 
Gerçi bayan Mod sahne güzel· 

lerinden olmadığı gibi yaşı da elli 
ikiyi birkaç ay aşmıştır amma, yüz· 
başı milyonlan duyunca yaşa başa 
bakmamış ve onu 4 numaralı kaı ısı 
yapmak istemiştir. 

Fakat zengin olmamakla beraber 
güzel olan 3 numaralı kadın yukan· 
da dediğimiz gibi zavallıyı hapse tık· 
brmıştır . iş bununla bitse ne iyi ! 
Dört numaralı mc.dam pek sever gi· 
bi göründüğü kocasmı bir defacık 
olsun hapishanede gidip ziyaret et· 
memiştir . Yüzbaşı bilhassa buna sa -
kılmakta ve ; 

- Hiç olmazsa şu bin dolar'ık 
kefalet akçesini halletse 1 diye dö
vünmektedir . 

Yüzbaşı ~vlenmelerindeki bütün 
bahtsızlıklarma rağmen ümidini hiç 
de kaybetmiş değildir . Elindeki mü 
hiirlü boşanma ilinına çok güven· 
mektedir . Hapishaneden çıkar çık· 
maz dördüncü karısiyle banşırsa ne 
iyi • anlaıamaua onu da boşayarak 
son bir defa daha taliini denemek 
Qmindedir ~ 

.. 
Asri sinemanın 

İngiliz - İtalyan 
müzakereleri 

Londra : 2 (Radyo) - Bu gün· 
kü ltalyan gazeteleri ltalyan Harici· 
ye Nazın ile lngiltere e1çisi arasında 
Romada yapılan görüşmelerin mem 
nuniyet göstermekte ve bu görüşme· 
lcrin çok dostane bir hava içinde ce
reyan ettiğini bildirmektedir. 

Fransız kabinesi 

Dün bir toplantı yaptı 

Paris : 2 (Radyo) - Kabine 
Labrön'ün Başkanlığında Hariciye 
Nezaretinde bu sabah toplanmıştır. 

Delbos, harici siyaset hakkında 
izahatlar vermiştir. 

~~-------·------~---

Lübnan - Suriye 

' 

- Birinci sahifeden artan - . 1 

Halbuki Lübnan bu hissenin müsa. 
vaten taksimini istiyor. 

Vasi salonunda 

Veda, veda, veda 
Yalnız iki gün iki gece kaldı 

Sabriye Tokses ve arkadaştan topluluğunun veda temsillerini 
mut laka görünüz 

Trio Esperius : Varyete kurubunun görülmemiş varyete numaralan 
Kemiksiz kız : Küçük Mariçanm şayanı hayret yeni hünerleri 
Heyeti temsiliyenin : iki gün iki gece için fevkalade piyesleri 

Kurubun müdüre~i Sabriye Tokses Adanada görmüş olduğu rağbet ve 
teveccühe bir cemile olmak üzere bu iki gün ve iki gece için büyük bir 

sürpriz hazırlamıştır 

Fiatlarda zam yoktur . 

Bugün gündüz muallim ve talebelere 

Vasiyetname komedi 3 perde 
Bu akşam umuma : 

( Binbir direk vakası ) 
Tarihi piyes 4 perde 

1 
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Tan sineması 
Lübnanıll'\lloktai nazarmca Lüb- 11 

nan ve Suriye ticaret muvazenesine 

Bu akşam 
Sayın müşterilerine iki film birden takdim ediyor 

1-
g5re Lübnan Suriyeden bir kaç misli 
fazla mal satın almaktadır. 

Eğer uyuşamazlarsa Lübnan güm· 

rük işlerinde müstakil ve serbest 
kalmayı tercih edecektir. 

Trablusşamı ele gcçiremiyen Su
Jiyenin daha uzun ıaman Lazkiyeyi 

kendine ticaret imam yapması muhte· 
meldir.Mamafih Lubnan ile de her 
halde uyuşacaldan umulur. 

Lübnanda buğday buhranı kabi· 
neyi işgal etmektedir . Hükumetin 
aazareti altında satılmak üzere güm
rükııüz buğday ithali için tüccar?. 
müsaade edileceği anlaşılıyor. 

Suriye bankası Suriye ve Lübnan 
itin gümüş ve madeni para tıastı· 
rarak maliyeye teslim e!miştir. 

Frankonun firarı 

- Birinci sahifeden artan -

re kadar ilerlemişlerdir. 

Cebelüttarık : 2 (Radyo) - iki 
hükiimet tayyaresi dün öğleden son· 
ra Luariyi bombardman etmiştir. 

Londra , 2 (Radyo) - ispanya 
Karaw'e deniz mürakabesi pliıımm tatbi 

kine on güne kadar başlanacaktır. 1 
Kara ve deniz planının her taraf ta 

ayni günde tatbiki arzu edilmekte· 
dir. 

Londra : 2 (Radyo) - Eveniz 
Nevvs lngiliz komitrsinin Tanca mu· 

habiri General Frankonun tayyare 
ile ispanya Fasında Zoutaya gittiği-
ni ve bu gidişin muhakkak bir firar 
sayıldıpn yazmaktadır . 

Londra : 2 (Radyo) - Royter 
bildiriyor: 

ispanyada hükumet tayyareleri 
lsP.anya F asındaki Cutay şehrini 
bonbarduman etmişlerdir. Burgos 
hükumeti 1930 sınıfının bütün ihti· 
efradını silah altına çağırmıştır. Ku· 
ba hükQmeti ispanya harbine bir 
nihayet vennek üzrt: bütün Ame. 
ınilletlerinin tavassutta bulunmala· 

ma dair olan Meksika notasını ka· 
bul etmiştir. Tavassutun milletler 

~ıniyeti vasıtasiyle yapılacağına ih 
tımal vcrilmektetlir 

Heyecan hareket korku ve sergüzeşt filmlerinin unutulmaz kahramanı 

Buck Jones 
in emsalsiz temsili bugüne kadar yaptığı en dehşetli eser 

( Kan kuvveti ) 
-2-

Neşe şarkı kahkaha 
( Eddi 

tarafından yaratılan 

filmleri kahramanı 

cantor) 
nefis bir film 

( Zafer günü) 

Bugün saat 2,30 da Zafer günü ve sonsuz istek üzerine 

( Kalp mücadelesi ) 
Tekrar gösterilecektir. Bugüne kadar yapılan filmlerin en güzeli olan bu 

şaheseri görmiyenlere tavsiye ederiz 

Pek yakında : Hücum filosu 
7940 

Parise on parasız 
gelerek nazırlık 

yapan adam 

- İkinci sahifeden artan _ 

ramaısa ben de ... 

Dostu gülümsedi 

- Göıüyorsun ya, başaramıyaca 
ğın herhangi bir iş bulup söylemi
yorsun. 

Mösyö Thiers katılarak güldü: 
- Doğrul, 

Bir gün kendisinden mühim bir 
iş istiyen birine haykırdı : 

- Ben nasıl eczacı olamazsam 

TÜRK8ÖZt) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir \..._ . 

sen de bu istediğin işin ehli olamaz· :-------------
sın. 

Ve derhal ilave etti: 
- Hiç değilse ben kimya oku· 

dum ! . 

*** 
Kral L~i Filip Mösyö Thiersi 

çok severdı . Ona " ben· t t ım on on 
n~zınm " " tonton başvekilim " der 
dı. Meşhur bir de sözü vardı: 

- Onu sevmemcğe bafladığlm 
zaman bile hoşuma gidiyordu 1 de· 
miş. 

Mösyö Thies de : 
- Kral benimle konu;maktan 

Imtlanırdı. diyor. 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükiimet civarında 

istikamet eczanedir 

Konuşmaları da cidden etlen· 
celi idi , Birbirlerine karşı daima 
müteyakkız davranırlardı • 

Birbirlerini sevmekle bera7er, 
birbiı lerinden şüphe ederlerdi. 

Bir gün Mosyö Thiera : 
- Haşmetmeab ben zarif -"· 

mım 1. 
- Ben aizden çok daha uri

fım, çünkü söylemiyorum ~ 
\ferdi 



Sahife : 4 Türksözü 

r 

Cenubun en 
mü tekim il 

büyük ·en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

il Gazete 1 Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K• t f Eserlerinizi Tiirksözü matbaasında bastırı-
I ı ap 1 · b. b f. b" ·ıd . . d f nız. 'temız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan (1 Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

S 1 
Cild J Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane • 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T ah ı1 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. 

1 
Renkli tab ( Mütenev~i r~.n~li .. her türlü _tab işl~rinizi 

'-~ _______ I ancak Turksozunnn Otomatık makınala-•• u nnda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . , 

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 

"'\ Seyhan defterdarlığın -
dan: 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 
temin etınek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Yumurtalık dalyanı voli halinde 

bir sene müddetle ican açık artır· 

maya çıkarılmıştır. Bir senelik mu

hammen kirası 1701 lira olup 5-
4-937 pnartesi günü Ceyhan Ma

liyesinde ihal !Sİ yapılacaktır. istek

lilerin tediye ve sair şeraiti öğren 

mek istiyenlerin ana göre müraca

atları .7894 20- 25-30- 3 Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

General 
Otomobil ve kamyon 

lastikleri 
Bir otomobil ne kadar 

zarif ve şık olursa olsun 
onun güzelliğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

Otomobillerin hayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığmda e~ mühim rol yalnız GENERAL 
lastiğine aittir. 

GENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 
lastiktir. Peşin ve veresiye salış yeri 

SAHi BININ SESi "YENi MAGAZA,, 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 
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Vilayet daimi encüme
ninden: 

1- Adana - Tarsus yolunun 
O t-000 - 1 500 arasındaki esaslı 
tamirat (8391) Jira (59) kuruşla açık 
eksiltmeye.,konulmuşlur. 

2 - İhale 15 -4 937 tarihinde 
perşembe günü saat 11,30 <la vi . 
layet daimi encümeninde yapılacak
tır . 

3- Bu İşe ait keşifname,hususi 
§artname , eksiltme şartnamesi ve 

mukavelename örneği (42) kuruşla 

\ 

Nafia idaresinden alınacak 
. ,t 4- Muvakkat temıP 

(37) kuruştur. 

5 - istekliler Ticaret 
kayıtlı olduklarına dair r 
sından ve b.z işi yapabile 
Nafia müdürlüğünden 111U 

sikalarını göstermeğe 111e' 
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Umumi N~riyat Mü 
M. Bakşı 

Adana Türksözü _ .DJll 


