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'' Türksözü " nün istihbaratı teeyyüd etti 

Hatayda umumi 
Hasan Cabbare 

af ilan 
vazifeden 

ediliyor; 
alınıyor 

Nahiye müdürleri kamilen değişecek, Antak 
fa Kaymakamının vazifesine son verilecek 

Türk 
dün 

Başkonsolosu Bay Garo ile 
mühim bir konuşma yaptı 

İskenderun : 12 [ Anadolu Ajan
sının huslı~i muhabiri bildiriyor 1 - 1 
Başkbnsblos belere Oarn ile 2,5 sa
~!ltk mühim bir görüşme yapmıştır . 
Netice şlidlır ! 

Umumi af ilan edilecek , Hasan 
Cabbarr. ve Antakya Kaymakamına 
bla müddet mezuniyet verilecek , bu 
vazifeye Hukuk mezunlarından Ethem 
getirilecek , Hataydaki bütün Nahiye 
Müdürleri deA-iştirilecektir . 

fskenderun : 12 ( Anadolu Ajan
~inln hususi muhabiri bildiri~br ) -
lskenderun ve Kırıkharıda intihap 
kayit muamelesine hararetle devam 
edilmektedir . Türk listesine kayde
dilenletin nisbeti yüzde doksan do
kıızdllr 

Antakya : 12 ( Husus! muhabi
tiirlizden ) - Kapatılan Yenigünün 
yerine bu günden itibaren intişara 

Suriye 
meselesi 

Muahedenin =tasdiki 
geciktikçe hükumete 
karşı muhalefet bi
raz daha artmakta 

Şam : 12 ( Türk sözü mühabi. 
rinden ) - Başvtzir Cemil Mürdüm 

beyin, Yüce komiser Kont dö mar

tel ile birlikte ayın on beşine doğ 
ru pıı ise gideceği hakkındaki haber 

ler, ı e~mi makamla ı ca henüz le yid 

edilmemiştir. 
Verilen haberlere göre, Cemil 

Mürdüm beyin Parise gitmesi hak
kında, Fransız hariciye nezaretinde 

Yapılan istimzaca cevap gelmemiştir. 

Başvezirin Parise giderken kendisi 
ne yardımcı olarak mebuslardan üç 

tanesini de 1: eraberinde görtürece~i 
söyleniyor. 

Şamda son günlerde büyük bir 

siyasi faaliyet hüküm iÜrmektedir. 
Muahedenin gecikmesinden doğan 
bu fa~liyet efkarı umumiyede endişe 
duğurmuştur. 

Vatani kütlenin, Suriyenin her ta. 
rafından gelecek murahaslar!a bir 

u_ınumi kongre düşündüğü hab~r ve· 
rılrnektedir. 

Diğer taraftan muhtelif partiler 
de faaliyetlerini artırmışlardır. Mısır. 
da bulunan D k 
de b _ 

1 
° tor Şehben derin 

ugun erde ş I f . •rna gelerek muha· 
e etın başına geçec.,ı.· .. 

1 
. 

ısı soy enıyor. 

Brezilyada 
faşist ihtilali 

Buenos-ayres: 12 (A.
A.) - Riyo-dö - Jencro 
dan alınan bazı haberle 
re göre Brezilya'da bir 
faşist ihtilali patlamıştır. 

başlayan " Atayo!J ., gazetesi An· 
takyada işgal kıtasına mensup efrat 
tarafmdaıl silah arama vesilesile vu
k!Ja getirilen baıt dögmek hakaret 

• • 

Hltlerıe 

vakaları ve bazı serhoş askerler ta
rafından atılan taşlardan kasap Şaip 
isminde bir Türkün 13 yaşlarında 
kızının yaralandı~ınt kaydediyor. 

olan Krlnal 

Bir Sovyet gazetesine •• gore • • -; . , . 
Hitler ve Mussolinl mOş· 
terek gi7.li bir tecavüz 

planı kurmuşlar 

Berlin gazetelerinin neşriyatı 
Moskova : 12 (A.A,) - Jurnal dö Mosku, Rom• mUllkatln

dan bahsederek diyor ki : 
Almanya ile ltalya arasında mevcut derin noktal nazar lhtl-

laflarınıı raOmen, Hıtıer ve 1 
Mussollnl, Romadakl görU•· \ 
melarlnden istifade ederek 
müşterek bir tecavüz planı tanzim 
etmişlerdır. Hi tler ve Mussolmi, is
panyada müştereken yaptıkları a~ke · 

r! hareketlerin bilançosunu tanzim 
etmişler, ileride ispanyada yapacak
ları müdahalelerin planlarını hazırla
mışlar, Akdenizdeki deniz bazlarının 
müşterek~n kullanılması meselesini 
tetkik etmişler ve nihayet iki mem
leket arasında erkanı harbiye temas
larının sıkılaştmlm&sına karar vermiş
lerdir . 

Aynı zamanda faşist mütearız

lar, cennb! ~ark! Avrupasındaki te
cavüzlerini artıracak usulleri de bü
yük bir itina ile gözden geçirmişler

dir. Alınan bülün haberlerd~ Mıısso
lini ile Hitlerin Çekoslovakyaya kar· 
şı Almanya tarafından yapılacak te
cavüze ltaiyanın ne gibi şartlar al
tında müzaheret edeceğini görüş
müşlerdir. Roma mülakatı, Prag üze· 
rinde yupılan diplomatik tazyikin 
vukubulduğu zamana tesadüf etmesi, 
Almanyanm hareketine doğrudan 
doğruya yardım ve teşvik mahiyetini 
arzeder. Çekoslovakyaya karşı Al
nıanyanın yaptığı tehditler, ltalyanın 
yalnız diplomatik de~il fili mü1ahe
retin.ı de nail olacaktır. Esasen :bu 
tazyik ve tehditleri bilhassı lngiltere 
terviç eylemektedir. 
. Roma mülakatı Milletler Cemiye

tı toplantısının arifesinde vukubul
":'a.k ihtimali le hususi bir ehemmi) e. 
tı ıklısap etmektedir. EA-er faşistlerin 

- Gcı isi ikinci sahifede -

~\, .. -·-·-·-·-·-·-·-·-··· .. ·- ( 
j BiR AMERiKAN GAZETESi j 

j F ·ı i i ransa ı e i 

i İngiltereyi ; 
; itham ediyor i 
• • 
ı"Hicabaver ı 
i hiyanet,, 1 
• j 
j va,ıngton: 12 (A. A.)- i 
j Haralt tribün gazetesinde • 
i ayan azaaından B. Borah t 
j lnglJtere ile Fransayı mua · ! 
i hedeler ahkamını lh131 et- ! 
i mı, olmakla itham etmek ! 
j te bu iki devletln Habe,ıs· ! 
j tan fütuhatının umumiyet- ! 
j le tanınmasını temine ma ! 
j tut olan mesaisini "Hlcabo ! 
j ver hlyanet,, diye tavsif et ! 
j mektedlr, ! 
j B. Borah ilaveten diyor ! 
• ki• • • • • 
j "Biz artık Avrupa de· ! 
i mokrasllerlnln muaheden• ! 
j meler ahklmın• diktatör· ı 
i IUklerden daha ziyade rla i 
j yetklr olduklarına Amerl - İ 
j kan mllletlnl inandırmak j 
l sı.•retlle onu aldatmamalı i 
! yız.,, j 
· -······~···········-·····-· 

Burgosda 
• e 
ısyan mı 

çıkmış? 
Hükumetçilerin 

taarruzları 
akim kaldı 

Londra; 12 (Royter ajansı)- Bur· 
goı hükOmetinde isyan çıktığı hak 
kındaki şa)'ialar teyit etmiştir. Fa
kat isyan bastırılmıstır. 

Salamanka: 12 (A. A.)- Franko 
karargahının resmi tebliili: 

Son günlerde yağan fevkalade 
tlddetli yağmurlar toplu askeri hare
ketler yapılmasına imkAn bırakmıya · 
cak bir şekilde toprağı ıslatmıştır. 

Bununla bereber Alağanın ti· 
mail şarkısinde mevzii muharebeler
le oradaki mevzilerimiz ilerletilmiş 
ve islAh olunmuştur. 

Sahilde şivert civarında harek4t 
ta bulunan mOfreıelerimiz dahi iler 
!emişlerdir. 

Katalonya • cepheeinde dOşman 
prene mıntakasında lavorsi civarın• 
bir taarruzda bulunmuşsa da bu ta 
arruz kolayca pUskürtOlmOştOr. 

Başvekilimiz Yugoslav 
milletine bir nutuk verdi 

Celal Bayar, bu nutkunda iki hükumet 
ve iki millet arasındaki sarsılmaz 
Dostluğu,muhabbeti tebarüz ettirdi 

Belgrad: 12 (Radyo) - Yugos
lavya bahriye ve harbiye nazırı, ya• 
nında hava, deniz ve zabitlerinden 
mürekkep bir heyet olduA-u halde bu 
ayın on yedisinden Türkiyeyi ziyaret 
edecektir. Heyet, Ankaradan sonra 
Türkiyenin bazı vilayetlerini de ziya
ret edecektir. 

Belgrad: 12 (Radyo) - Türkiye 
Başvekili Ekselans Celal Bayar, re
fakatinde doktor Tevfik Rüştü Aras 
olduğu halde dün saat 19 da mebu
san meclisini ziyaret etmişlerdir. 

Başvekil Oel61, Radyo ile Yugos· 
lav milletine bir nutuk söyliyerek: 
Biz dost ve müttefik Yugoslavyaya 
Türk milletinin selim ve sevgilerini 
getirmeA-e geldik dedikten sonra iki 
millet arasındaki yakın ve sıkı dost
luk hislerini ifade ettikten sonra 
Türkiye • Yuıroslaya ve Balkan an
tantına ıriren di~er devletlerin yano 
yolundaki verimli it birli~inin hir 

defa daha teyid ettiğini tebarüz ettir• 
miş ve Belgradda ikameti miıddetin
ce gördüğü hüsnü kabulden hudut
suz derecede mütehassis olduA'LJnu 
ızhar buyurmuşlardır. 

Doktor Şahtın 
söylediği nutuk 

Berlin : 12 ( A. A. ) - Alman 

bankerleri Asamblesinde bir nutuk 

söyleyen B. Şaht , Almanyanm Ec· 
nebi memleketlerin balen yardımını 
iıtemem~kte ve yalruz kendi vesait 
ve menabiine güvenmekte olduğunu 
söylemiştir • 

Mumaileyh, bundan sonrı kon. 

trole tabi iktisadiyatm sitayişinde 
bulunmuştu~ . Hatip , devletin kre· 

diyi sıkı bir kontrole tabi tutması 
lizım olduğunu söylemiştir • 

Japonlar Amog şehrine 
girmeğe muvaffak oldu 

Şaht netice olarak şöyle demiş
tir : 

FerJi teşebbüse gelince her za· 

man bayati bir ehemmiyeti haiz ol 
muştur. Ve halen de öyledir , 

Romanyanın 
milli bayramı İngiliz donanması adadaki ecne

bileri himaye emrini bekliyor 
Honkov : 12 ( A. A. ) - Dün 

Japon kıtaatı ıarahndan işgal edilen 
Am<lt ada#! ile Höııgkonf arasında 
Münalyılat taınatniyle kesilmiştir. 

Japon kıtaatı Amoy'a asker çı
karmadan evvel şiddetli bir bombard· 
man yapılmış ve bu bombardımana 
harp gemileri ile tayyareler iştirak 
etmiştir. Çok şiddetli bir müsadmeden 
sonra Japon askerleri A moy şehrine 
fl'irmeğe mnvvaffak olmuşlardır. A· 
moy adasının işgiilindeıı maksat, ja

bulunan kulaksu adasındaki ecnebi 
mıntakasının akibetinden endişe edil- 1 
mektedir. lngiliz donanmasının mezkür 
adadaki ecnebileri himaye etmek ü
zere hareket emrini almaları bekle· 
niyor. 

Tokyo : 12 ( A A. ) - Japon 
deniz mahafilleri, Amoy'un sevkülceyş 
sebebler dolayisiyle işgal edildiıtini ı 
çünkü bu adanın japonlara karşı bir 
üs olarak kullanıldığını beyan etmek
! d ·rler. 

nuıcreş : ı ..r. \ '"'· ,.., 1 - Dün 
şafakla beraber atılmaya başlanan 

toplar hükümet merkezinde milli 

bayramı ilan etmiştir. Şehir baştan 
başa donanmı~ bulunuyordu. Kral'ın 
ve veliahtın saraydan hareketleri, 
yüz bir top atımı ile ilan olunmuş 
tur. 

Kral at üzerinde ve etrafında 
atcşemiliterlcr olduğu halde geçit 
resmini yapacak olan kuvvetleri tef· 

tiş etmiş ve sonra halkın coşkun al· 

kışları arasında parlak bir geçit res
mi yapılmıştır. 

ponların ilerde cenubi Çin'deyapacak· --------- ------------------
lan askeri harakatta kuvvetli bir baz 
temin etmek istemel .. rine atfediliyor. 
Hongkong da Amoy adası civarında 

0111<.katoeır: 

Kamyonet fiyatları 
ve talebeler 

D ürı bırkaç çacuk babası gelerek 

§U şikô.yeıte bulundular: 
"Sıcaklar başladığı içirı bagıı çık· 

ıık ve çocuklarımız mektebe dtuanı 
mecburiyeıırıde olduklarındarı !ur gün 
ş•lıre irınıekıe ve bunurı için ılı• kam
yorıetlerc binmektedir/er. Kamyonetçiler 
şrmdiye kadar mekıep tulebelerirıdeıı 

beş kııruş alıyordu. Halbukı orıada 
hiçbir sebep yokkerı bu fı) rıtı şimdi 
iki nıİ•line çıkardılar. /ki üç çocugu 
oları bır babarıırı gürıd•) olrıı: bu lıu
susta vermrsİ lô.zımgeldıgı parayı dil§ü· 
rıecek o/u75an1Z ııe acıııocak bır halde 
bulıınduğuııu takılır edersiniz.,, 

Çocuk baba!arınırı bıı haklı şıkli· 
yetlerirıe bo§ka birşey i/İive ctnıeyi 
fa•lrı görüyoruz. düııyanm htr tara · 
fırıda tal.ebe rıakil vasıtalarında terı· 
:ilatlı bir tarife ıle seya/ıaı rder. Fıl 
kakıka kamyorı ve kamyorı•tler hususi 
şahulara aittir. Fakat ortada fol yok 
yumu7'a yokkerı fiyatlarım ıki mislirıe 
çıkarnuları ancak fır•attan iJtifade 
şeklinde t~fsir edılebilir. Kendilerine 
ıavsİ)emi•; belecJi.y~nin fılan müdaha
].,irıe lüzum kalmadan meklep sonu· 
na kadar ki ·k1'a bir müddettır- fıyat· 

!arını eskı halınde bırakıp kabadayı

lığı kendilerde bırakmalıındır. 

He Selasiyenin Cenevre 
ye gelişi iyi görülmiyor 

Habeş meselesinin Cenevrede tehire uğrama

sının t•ransız-ltalyan müzakereleri üzerinde 

menfi bir tesir yapmasından korkulmaktadır 

Paris : 12 (A.A) - - Fransız ga
zeteleri, bugüu öA-leden sonra kont 
Ciano ile Fransanın Roma'dal..i mas
lahatgüzarı arasında tekrar başlana
cak müzakareler hususunda nikbin 
ırörünüyorlar. Bununla beraber Habeş 
işinin Cenevreıde tcehhüre uA-raması 
nın bu müzakereler üzerinde fena bir 
tesir yapabileceği de kaydediliyor. 

Jur gazetesinin Roma muhabirine 
göre, anlaşmanın bu hafta sonunda 
imzası muhtemeldir. 

l
:siyenin mevcudiyeti itimadname mc-: 

selesini halletmeğe kafi ırelecektir. 

Haile Selasiyenin Lord Halifaksın be-
yanatına cevaben söy liyeceği nutkun 
henüz tereddüt edenler üzerinde mü
essir olabilecek delilleri ihtiva etme
si ihtimal dahilindedir. 

Paris : 12 (A.A) - Sabah ga 

zeteleri, bilhassa Milletler cemiyeti 

- Gerisi ikinci sahif~de -

Londra : 1'.! (A.A) - Aaile Sela· ---••--•·-----
siyenin Milletler cemiyetinin içtimaın-
da hazır bulunmak hususunda verdiği 
ani kararın Cenevred!' bir Habeş mu· 
rahbas heyetinin bulunmasına karşı 
vaki olabilecek itirazlara sed çekmek 
gayesine matuf oldukunu Londranın 
Habeşistan mahfellerinde söylenmek
tedir. 

Bu mahfeller Habeş murahhas he
yetinin mevcudiyetine yalnız Cenev
rede müsamaha edilditini acı bir li. 
sanla heyan etmekte bulunmasına da 
mani olunmasından korkmaktadırlar. 

Zannedildi~ine göre Haile Sela-

1 

ıçernde 

Baba 
• 

(llıkaye) 

Ay parçalanırsa 

acaba neler olur? 
• 

Hakikat olan roman 
! ...... ! ................. .. 



S ahile : 2 

Meraklı bahisler 

Ay parçala 
acaba neler 

ırsa 

olur? 
Ozaman güneşi ancak haftada 

bir görmek kabil olacakmış! 

Artık plij sahipleri kabinelerini ya 
parken acaba kışın deniz yükselir· 
ken buraları basar mı diye düşün. 
mek zahmetinden kurtulacaktır. 

Evkaf dairesi 
Şehrimizde yeni ve mo
dern binalar yaptıracak 

Çeltik müstahsil
lerinin talebini ve· 
kalet muhik gördü 

Koı:an Kadirli, Ceyhan; Bahçe 
Osmaniye mtntakalarında batı ara· 
ıide çeltik ekilmesihe mühde edil. 
fuediğini ve bu yerler çeltikçilerinin 
vekalete müracaat ettiklerini ve bu 
iş için bir heyetin Ankaraya gitti· 
ğini yazmıştık. 

iyi bir kaynaktan alınan malü 
mata göre, bu heyet Ziıaat Vekileti 
nezdinde teştblüslerde bulunmuş 

vekalet ten, sıhhi mahzur olmamak 

Çok heyecanlı bir haber ... Fakat J 

bu hab"r Amerikadan gelmiyor ... 
Londrada lngiltere krallığı ilim ce ı 
miyetinin son içtimalarının birisinde 
meşhur heyet alimi Ceymis Cons, 
günün birinde Kamerin parçalanaca 
ğını bildiren bir rapor okudu .. 

Ceymis Cons raporuna şöyle b~şlı · 
yor. "Ayın günün birinde parçala
nacağını ilk iddia eden ben değilim 
Bu mevzu ilimden çok daha evvel 
papazların müneccimlerin kahinlerin 
dil erinde dolaştı .. Bunu ta'>ii gör · 
mek lazımdır. Çünkü Güneş orta· 
<lan çekilince gözümüze ilk çarpan 
aydw .. Bir gün öleceğini bilen insan ' 
etrafındaki varlıkların da fani oldu 
ğunu düşünmekten garip bir tesel 

Açık denizlerde kuduran fırtına 
artık rastgelinm<z olacak, buna mu 
kabil iç denizlerde sık sık ve çok 
şidd e tli fırtınalar görünecektir. Bu 
suretle Manş denizinde seyrüsefer 
imkanı kalmıyacağ ı için lngi ı tereJen 
F ransaya gelecek posta vapurları 
Atlas okyanusundan dolaşmağa 
mecbur olacaklardır. 

Kamerin parçalanması yeryü
zündt ki yağmur vaziyetini değiştire· 
cek, yt r yüzünden tebahhur eden 
sular yalnız muayyen mevsimlerde 
bir yağmur olarak arzın sathına dö· 
küleceklerdir. Mart, nisan ayları 
mütem~di yağmurlar altında geçe· 
ceJ..tir. 

Evkaf umum müdürlüğü nezdin
de yapılan teşebbüs üzerine yakın 
da şehrimize bir mimarın gönderile 
ceği ve mevcut binaların tewirile 
hiç bir arsanın 6atılmayıp buralara 
modern binalar y• pılarak halkın 
istifadesine konulması vilayetimiz 
.-kaf müdürlügüne bildirilmiştir. 

Bu suretle mimarın rgelmesile , 
beraber hemen faaliyete geçi· 
lecek ve şrhıim: z yeni binalarla bir 
kat daha süsl enmiş olacaktır. 

J şart le bu mın-~akalar~a- çeltik ziraati 
----. -----

1 

yapılması musaadesını almıştır: 

Haile Selasiyenin ·Parti ocaklarında toplantı 
Cenevreye gelişi ve konferanslar 

li duydu. Dünyaya, güneşe aya bir 
1 

intiha aradı. Bunların sonunu daima 
bir felaketle yanyana gördüğü için bu : 
akıbetin çok uzak zamanlarda, kt>ndi 
sının ölümünden asırlarca sonra 
olmasını istedi.. Ve bundan birçok 
clsaneler doğdu.. Bu masallar pek 
eski zamanların sayılmaz. Bundan do 
kuz yüz sene evvel lrlandalı 1 

bir papaz bir gün kamerin ikiye bö 1 

lüneceğini, bundanotuz sene sonra da kı 
yamet kopacağını iddia etmişti . ., 1 

Alim bundan sonra kamerin par 
ç~lanm1sını int~ç edecek ilmi sebeb · ' 
1 . d . h . 1 en uzun uza ıya ıza etmış ayın 

Feza içerisinde başka bir seya · 
reden, mes~la Merihten arıa bakıl. 

dığı vakit arı şimdi tıpkı Zühalin 
etrafında olduğu gibi bir lialka ile 
çevrilmiş olarak RÖrünecektir. 

iyi vaitler ve korku veren teh 
dillerle dolu raporunu bitirirken 
muhterem alim tıpkı mukaddemede 

söyleÖiği gilii bu halin vukuunu çok 
uzak bir atiye atıyor ve ince bir çok 
hesapla. dan sonra (söylediklerini 1 

tamam 49 milyar sene sonra ola· 
caktır) diyor. 

- Gerisi ikinci sahifede -

konseyinin toplantısı ile meşğul ol 
maktadı . Gazrteİı:t cksetiyetle, Ha· 
beş işi müzakeresinin perşembeye 
bırakılmasını ve Negüs"ün birdenbi 
re Cenevreye gelmeğe karar verme 
sini hayretle karşılanmaktadır. 

parçalandıktan sonra alacağı manza 
rayı anlatmış ve l<rokiler çizmiştir. \ 

Bu izahata göre kamer pa-çalan ~=-----------~ 

Gazeteler, bazı intrikalardan 

bahsediyorlar. Bu tehirin melhuz ne 
ticderi hakkında noktainazarlar de. 
ğ işiyor. G;;:ııetccilerin bir kısım, Ha 
beş meselesini ergeç halledileceğini 
binaenaleyh böle bir teehhüıün hiç 
bir ehemmiyeti olmadığını yuaıkenl 1 
diğer bir kısım matbuat ise Fransa. 
nın da müzaharet ettiği lngiliı realis 
siyasetine Lunun ıarar verebileceğin 
den ve lıatti Fransa ve lngilterenin 
ı.Aı,.. :ı • • ı.~ "'"" ~ı..ctını muşkıl · 
leştirec:eğin\:len korkmaktadır. 

' dıktan sonra gökyüzünde milyarlara 
8

. S : 
m ni mini aycıkla r yımyana dizile j JY ._ OVyPt g:ı7P- ı 
ceklerdır. tıu yanyana dizilen ziya • .. 
dar noktalar ortası biraz çukur bir tesıne gore 
yay şeklini alacaktır. I 

Pöti parzien diyor kiı 
lta!ya ile cnlaşmıya ve Roma'ya 

l:ı!r Ftansız büı•ük elçisinin gönderil· 
mesine mani cılıtıa~a çalışan mahafiı 

lnt:Jiz · Fransız deklerasyonuoun e· 
hemmiyetini azaltmağa çalışıyor. 

h< yaz gecelerinde mehtap safa 
sına çıkan aşıklar kamerin sırıtan ı 
yüzü yerine gökyüzünün bir ucun. 1 
dan öbür ucuna kadar uzanan altın 
bir kuşak altında aşklarını teren
nüm edeceklerdir. 

Akşam güneş batar batmaz bu 1 

altın kuşak semayı saracak, fakat J 

biraz sonra orta yerinden gölgelerin 
1 

hücumuna uğrayaçaktır. Bu kara 1 

gölgeler yavaş yavaş asker miğferi l 
ni andıran bir şekil alacaklar ve tam , 
geceyarısında bu miğfer altın kMıtri ı 
orta yerin.1en ikiye ayıracaktır. Gün 1 

düz bu altın kemer güneşi az çok 
yer yüzünde yaşıyanların gözünden 
saklayacaktır. 

Haftanın bazı günlerinde insen 
lar güneş yüzü görmez olacaklardır 
Yaz günleri yakıcı güne~ten şika· 
yet ederek dondurmacı dükkanları 
na saldıranlar herhalde bu güneşsiz 
ılık yazlari:lan çok memnun o!Acak - 1 
lardır. 

Kışın manzara tamamile aksi 

- Birinci sahifeden artan-

tecavüz planlaı ı Roma mülakatı ba· 
kımından tetk ik edilecek olıı r~a. Av· 1 
rupanm vaz iyetiyle sl l.. ı sıkıya a!ii- 1 
kadar olan fevkalad e mühim mese. 
Jel rde Milletler Cemiyetinin kararla
rına hareket nokt ası t. · şl..il etmelidir. 

Berfin : 12 (A .A.) - Hitlcrin 
~oma ziyaretini menuubahs eden 
Fölkişer Beobahter gazetesi, bilhassa 
Hitlerin Alp dağları hududu hakkın . 
daki sözlermi tebarüz etli rmekıe ve 
bu beyanal ın Avrupa siyaset mese· 
lelerini Hitle ri n na ıl modern bir zi h
niy ile ele aldı~ına bir delil oldu j!- -
nu koydeylemcktedir. 

Habrşler, ileriye sürülmüş ve 
bu manevra ile ltalya aleyhinde bir 
hareket vüc• da getirilmek istenmiş 
tir. Ayni Zamanda Çf rnberlayn ve 
D~ ladiye hükumetlerinin de rıüfuzu 
baltalanmak isteniliyor 

Konsey ruznamesi, Habr~lerin 
ve orıları ilham eden Avrupalıların 
kaprialeri vüzündtn altüst olmuştur, 
Negüs şunu iyi biltnelidir ki, onun 
mubdderalı artık taayy"in elmişler 
ve imparatorluğu da art•k ilelebet 
ortadan kalkmıştır. 

Folkişer Beobahı!!r, Hitler ile 
MussoFni aıas,nd aki şa hs i d ostıu ıı-u 
ve ltalyan millet inin Almanyaya kar
şı besled ijl'i samimi hisleri mevzuu- lngiltere-frlanda 
bahs ettikten sonr11 ~öyle diyor : 

hl ussolınin : n faşis t ltalyası birin- tasvip edildi 
itilafı 

ci s ınıf kara ıe deniz de vleti olınuı· Londra; 12 ( A. A. ) _ Avam 
!ur. Buna hiç şüp he yoklur. İtaly ;, n 
imparatorl u Jı-ıınun d oj:tuşu asker! ol- Kamarası, dün arşam üçüncü okun 
duj!-• ı kadar siyasi bır vak ıa dır. Bu masını müt• akip ve rf' ye kaymağa 
müşa h ede Hit lerio ziyaret'n'n en mii· lüzum gör'.11 rden lngiltare lrla1Ja , 

olac~ktır. Gece gökyüzünde bu al lıim eet icesini teşkil eder. itilafını tas vip etnı -ştir . 

Dün akşam saat 8,2.0 de Halk 
Partisi K~fahbağ_ öe!glhda otak 
Ba~kaı\i Doktor Ekrem Baltacıoğ 
!unun riyaseti altında bir toplantı 
yapılmış, ocağa ait meselder üz~

rinde kc..nuşmalardan sonra Erkek 
Lisesi Tarih öğretmeni Bay Hüsnü 
tarafından bir ko11ferans verilmiş• 
tir . Toplantı saat 11 re kadar de· 
vam etmiştir. 

MAHREMELERDl!t 

Mahkum oldular 

Yas!iı'Jercn köyünden Emine ve 
oğlu Şevketi tokatla v~ sopa ile 
dölınekttrı suçlu ayni köyden lsmail 
ve kardeşi Hasaııııı ikinci Asli e 
Ceza mahkemesinde yapılan dtıru~. 
ınııları sununda sabit göriilen bu 
suçlarından doloyı lsmallin 1 ay 12 
giln ve hasanın ifa 1 ay 28 gün 
müddetle pislerine karar veriimişlir. 

Kız kaçıran I 

Dörtyolurı Saıınıaıı köytlndeıı 
bir kıi kaçırma mcseleainde çtkan 
müsademe neticesinde yaralanarak 
Adarıa memleket hastahanesinde 
tedavi edilip iyileşen aynı köyden 
Mustafa oğlu lbrahim Birinci Sulh 
Ceta hikimliğınce tevkif edilerek 
suç mahalli olan Dörtyola sevk edil . 
aıek Üzere şimdilık muvakkattn 
şehrimiz ceza evine konulmuştur. 

' . 
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Gökyiizü açık. Ufuklar sisli. Ha
va hafif rüzgarlı. En çok sıcak göl 
gede 27 derece. Geceleıi en az · 
sıcak 14 derece. 

tın kemeri görmek hemen hemen ,--------------------
mümkün olnııyaçak gibidir .. Çünkü ---------------

Koyun eti 

35 kuruşa indi 

Belediye yaptıil lttkikat beti. 
teslnde kbylın dine 35 kuruş ilze 
rinden rtarh J..oymağa karar vermiş 
tir . 

Diğtr cins et fiatlJrı normal 
olduğundan müdahaleye lüzum gö 
rülınemiştir. 

Bir çocuk ateş\~ oynar
ken bir harnıanı yakh 

Ceyhenı 12 (Htısusi) = Kazam! 
tın Yumurtalık nahiyt!sine tabi Zey 

tunbeli kuyünden Musa ojtlu Yusll
fıın bi~illp harmaft edilmif ar~a 
mahsulüııU kataen aynı köyde otu 
tan Pınarbaşılı Çoban Mebmel ıı 
dında 8 yaflarında bit çocuk tata· 
fından yakılmıftır. 

Kıymetli Porselen 
kaleksiyonları 

Moskava c:ivarınd!I Ktınt Şere. 
rnetiev 'ih eski !ıat .. yında aÇıllhış olah 1 

Devlet Seramik Müıesini 1931 se 
n~si zarfında 67,000 kişi ziyaret et 
iniştir. 

Attlstik ptırseİen, ıUcaciye ve 
f;ini koleksiyonlatınln ıengihliA'i ve 

genişliği itibarivle, btı mUze, dUnya 
nın en mühim miiz?lerİndeh birini 
teşkil eylemektedir, Bu mUzedeki 
~tya iruında nC:Ümle çok eski Mil 
letletin gayet hadir. seramik eshrleı i 

1 oı taÇalt çinileri, ltalyan ihlljolikinden 
yaplfl:hlş eşya ve nihayet Çin, Fran· 

sa, Hollanda, Almanya ve Rusya 
porselenciliğinin en yüksek <"Serleri 

nazarı dikkati ı:ell etmektedir. Bıın 
ılan başka bu 111üzede, dlğet İıiç bir 
)'etde eşi buluıınııyan Venedik, Bo 

hemya, fngıliz ve Rua zi:Caciye ko 
lcksiyonlart vardır. \'~ Lıınlat 15 ılA 
19,unt:ıı asırlara ait bultınnıaktidır. j 

Müzehin 1><>rselon kısmındi! birin 
ci Napolyon'un enı rile 180G . ene· 1 

sinde Sevrde Mısır seferi şertfine 
imal edilen me~hur "Mısır takımı., , 

da mevcuttur. 400 parçadan ibaret 1 

olan bu takım o ıaman Fransız dev 

1

. 
leti:ıe 44000 Eranka ınalolmuıtu. 

Gene porselen kısmında ikinci kata. 1 

rina'nıh emriyle Sevrde yapılmış 1 

rokoko stilli meşhur mavi takımıd11 
vardır. Ayrı~a Ru~ porselenlerinin 
en iyi nümunelerini de gene bu mü 
ztde bulmak nıilnıkündilr. 

Son se:ıeler zarfırıda müze kolck 
siyonlarını, en iyi sovyet porselen J 

ve çini rıümuot>leri ile de ikmal eyle 
ıniş bulunmaktadır. ı 
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Anadilinı unutan adaıı: 

Peter Yasek eski Avusturya·~ 
~aristan Ve strbıstan hududu civ• .. 
i'ında Stır} ıl fa yaşıya~ bir çiltv 
dir. 1914 ağuslosunda silah altı~ 
alınarak umumi harbe iştirak el 
Ti rol cephesine ıfönderildi. i 918 t 

ikinci kanununda baştndan yarı 
landl . 

Altı ay ölüm ile hayat arasınJı 
kaldı, sonra yavaş yavaş iyileşmafi 
başladı. Bu yara r eticesinde öJrııİ 
yeceği, fakat kouuşnıak me 1ekesio 
kaybedeceA-i anlaşıldı. 

Fakat hasta n•kahat haline ~ 
tince doktorlar çok ğatlp hlr viliİ 
yelle karşllaşlılar. kulağında hiç bı 
ahta dlnlıyan ./e en ufak bir ıUrUI 
Hı ile yüzünün çitgilerindeki taha• 
vülden duymak hassasını kaybetti 
anlaşılan bıl adani şciyleneri sö!let 
anlamıyordu. t'..line kağıt kalem ve 
tildi. O vakitP~ter yatnıafa başla 
Fakat bıl ya:f.ı ana dili olan Alm~ 
ta ile. h~ç münasebeti dlmıyao S~o~ 
tlen illlı ıdl. Doktorlar tedavıy 

devan\ l'ttiİer. dn sek:z ay ~oM 
hastanın dili 2çıldı Fakat gene Al 
manca söylemiyor, maksadını Slo 
diliyle anlatıyordu Hastada bu dı 
ğişmeyi ve bu değişen sehebi dok' 
torlar inceden inceye arattırdılar 

He,tane müdürü bu muammayı af 
dınlatacak izahat \ferebi 1di. Haslan• 
yattığı dJada di~er ytizlerıie yıır~~ 
atasında bir de Sloven vardı. B 
adaın ölmeden evvel tam iki gün i 
ırede ıi •JdP.tli blr nilbet arasında yill 
selen sesle ana diliyle konUşmu,t~ 
lııtimalki fatkında olmadı~ bit tııh 
teessiİr bu garibeyi meydana getir 
ııtişti. Yakanın sl'bebi ne olursa dl 
sun Peter ettine denür,l!e silesi>lı 
konuşmak için yeniden almanca Öğ 
tenmrk mecburiyetinde kald~ &i 
suretle 'l7 yaşında iken yeniden 111' 

dilini öğrendi; 

Bir saniyede saçlclrı a
ğaran çocuk 

Vilııtko Pokof, 1914 Jc ıckif 
yaşıft~aydı. !-larp na111tna bildi~ 
şlly sokaklardan geçen asker diıile• 
Ve sınıfta ôkre.1di~i vatanperYeranı 
şarkılardır, 

Tayyarecilik, çocuğun hayalindı 
canlandırdığı en kuvvetli bir arz~ 
idi. Serbest kalır kalnıaz o' urdu~U 
f~hir civarındaki tayyare ıneydanırlS 
gider, orada tayyarelerin uçuşunu 
ve inişini seyrederdi. 1917 senesin& 
bir giln bir tarlada dolaşıı ken sil 
içerisinde şaşıran bir tayyare lu t~ 1 
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laya İnmek üıere yolunu değiştird;· tış 
ÇocLk tayyarenin kenci üzerine do nın 
ru indiğıni görünce korktu, yerinden er 
İ<ınııldayamadı. Tayyar., bir kart•' bu 
gibi çocuğun üzedııe iniyordu. ÇtJ tik, 
cuk gözlerini kapadı ve haykırdı. 

T ~yyare çocuğun 10 santimetrt 
yanında yere indi 

Tayyareye ve tayyareciye bir ş~ 

olmamıştı. Tayyaıeci derhal tayyare 
den atladı ve çocuğu görünce şaşırJ 
kaldı. llir saııiye- içerisinde çocuğuO 

;kışın güneş bu ışıklı kümelerin tam ir müddet evvel, Sof ya · Hak •. kat o 1 an 
da çok meraklı ve a}ni 

arkasında bulunacağından bu küme derecede acıklı bir lıa ronıan 
, saçları ve çehıesi ağarmış bir ihtı 
1 yarın yüzüne benzemişti. 

ler güneş ışığının İntişar eden hüz dise c..ln.uştur . Bir Ro 
nıeleri arasınd~ görünmez olacak man gibi cereyan eden bu 1 aJise, 
ve gökyüzü koyu mavi bir abajurdan esasen bir romandan çıkm ı ştır. 
dökülen donuk mavi bir işık içerisin 
de ışıldıyacaktır. Hele yeryüzünün 
karlarla örtüldüğü zamanlarda kar 
lar üzerinde parlıyacak bu mavi ışık 
!ar bakılmakla doyulmıyacak kadar 
güzel bir manzara arzedeot"ktir. 

. Hristo Diyonisyef isminde bir 
roman :ı var Bu genç, Elena Hristo. 

va ismin.le bir kızla sevi~iyor. Uzun 

müddettenbt ri bir hiı !erine büyük 
bir sevgi ve arkadaşlılda b1ğlı olan 

bu iki genç evlenmeye karar vermiş 
!erdir. 

Alimin raporuna göre, ayın par 
çalanmasile yer yüzünde husule ge
len değişiklikler sadece manzara Bu saaJeti Hri;tonun yazdığı bir 
değişmesine münhasır kalmıyacaktır. roman bozuyo-. Halbuki o, Elena ile 
Meddi cezir d~nilen ve deniz sula· 1 olan aşklarında., ilham alarak bir 
rının mua}'Yen zamanlarda yükselip 1 eser yazmıya karar vrrmişti. 
çekilmesinden ibaret olan hadi~e Hristonun yazdığı romanda ken-
tamamen ortadan kalkmış olacaktır . 

.... a. ........................... ._. ............ .. 
disi ve sevgilisi gibi iki kahraman 
vardır. Çok sevişiyorlar .. Eı· lenmek 
üzeredirler .. Bu ~ırada, aralarına di· 
ğer bir kadm giriyor. Romanın kah· 
ı J nı anı olan erktk sevg;li ini bıra 
kıyor ve o kadınla yaşamaya başlı · 
yor. 

Tnkedılerı kız müteessir oluyor .. 
Ümitsizliğe dü~üyor ve eski seıgili 
siıi lıir parkta, çiçekler , ra~ında, 
tabanca ilr ~uıup öldünlüıüyor .. 

Roman bitmiştir. Fakat, romanın 
lıir yenisi ve daha hakil.isi hayatta 
başlıyacaktı. 

Romanı yazmıya nasıl Hristo baş 

!adı ise, hayattaki maceraya da yine 
o başlıyor. 

Tıpkı roınan fa olduğu gibi, ara 
!arına bir ı kinci kadın giriyor, Hristo 
bu kadını sevi yor ve Elena yı teı ke
derek, oııunlJ beraber yaşamaya baş 
lıyor. 

Kız da, romandaki kah a'llan gi 
bi harekete mecburdur. Romandaki 
gibi, eski sevgilisini öldürmeyt karar 
veriyo• ve bunun için fırsat kollamı 
ya başlıyor. 

Tesadüf, bu sahnenin de roman
daki gibi cereyan etmesine yardım 
ediyor: 

Kız bir gün, Hri~to ile yeni sev
gilisinin Sofyadaki büyük parkta bir 
gezintiye çıkacaklarını haber alıyor. 
Derhal tabancasını mantosunun ce
bine sokuyor ve parka gidip yolları 
nı bekliyor. 

Tam Hristo geçerken, tabanca 
sını çekip ateş edivor. Romancı, al 
:!ığı varanın tesiriyle, derhal öli yor .. 

Mahkeme, romanın tesiri altında 
kalarak cinayet işlediğini gözönünde 
tutuyor ve kızı yalnız hapse mahkum 
tdiyor. 

Elena bugün, bir umumi af ne· 
ticrsinde hapishaden çıkıyor. 1 

Sovyet cevabı İngilterey 
tatmin etmeoi 

gör 
Ka 
hü~ 

bar 
old 

Londıa: 12 (A.A.) - Dey~ Gt 
'J e1graf gazetesinin yazdığına göre. b~r 
Rusyada tevkif ~dilen Bayan Rozı va)( 
Koh~n hakkında lngilterenin verdi~ tun 
pıotesto notasına Sovyetlerin ceva· gün 
bı, lngiliz hükumetini tatmin etme bug 
miştir. •• 

"'IU: 
Diğer taraftan Deyli Herald g~ Ş·y 

zetesi, Moskovadaki Büyük Bıitan 
ya elçisinin yeniden teşebbüste bu 
lunmak için talimat aldıjını yazı 

n,s yor • 
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13 Mayıs 1938 ( Türksözü ) 

Hikaye 

BABA 
Yazan Dahiliye Vekaleti 

memurlarının 
terifhi meselesi 

Büyük Millet 
Meclisinde Andre 

fF:!!!_ eldin mi ? 
~ - geldim. Beni bekli· 

r ydr muydun? ' 
-Evet, bekliydrdıJm .. f'ak~t itıan 

madan korka, k<ırka .. Sa~d · !'erime 
bir dürlü evvelden inanamam zatclı .. 
Şinıdi siz buradasınız .. Ben de sizi se
viyorum .. Si•i hiç bu kadar güzel gör
memittim-. Evimin ışıkları sizi bir 
kat daha ııüzelleştiriyor demek. Sık 
sık buraya gelseniz ne olur .. Siıi se· 
•lyotum1 deli fibi sevİyotum, çılgın 
ğibi sevlybrUıil. 
. - Fııkat1 böylt hı11kıtmayınıt, 

Hcl edl!ril!L 

- Ne olur? Evde kimse ytı~ h 
hitmelçiyi; aşçlyı hep savdım .. Bina 
l!hdle~h sii!i seYdifimi i~tedilim ıibi 
haykırarak s8yliyebilir im. Stinlı yal· 
itli kulaklarınız · bir de duvarlar bu 
hitabl İşitl)J~ge

0 

falelı ıılı~mı;,lardlr. 
- Bü ne kadar çılgınlık!. 
- Si? btirıldılsınlz, tabii ben se· 

vinçten, saadetten çıİdırırım , riürad 
yemek yiyrc<"ğiz .. Fak at bu çok fena 
bir yemek clacak .. . Sofrayı ben ha 
zırladım . Tabii çok

0 

fena, çok eksik 
bir sofra oldu .. Mesela iki bardak 
koydum, 

-· iyi ya,, 
- Hayir, birisi fazla .. Mademki 

beni seviyorsunuz. Bardaklann birisi 
fazladır., 

- Aklınızı baıınlza alsaıııt al.. 
- Korkmayınıt. Ateşim yalnız ı 

sözlerimde. Ç'ok söylüyorum .. f' ııkat' 
s8zlerim /azla heyecanı, oldu~uırıU 1 

gizlemek içindir. Vakia yirmi yaşın 1 

da bir ğenç gibi söylüyorum. Fakat j 
oluz beş ya~ındaylm ve ı:ıll rim sıZe 
dokunmaktan korkar,. Takvimin 
ll:terine yazdığım fU cümleyi okııyu . 

l!Ut.: . . 1 
- "8 Nisan, perŞembe .. lslt>r lse 

büyük bir aşkın başlamasına hiç 
bir mani kalmıyor .• 

- Evet .. ister misiniz?. 
- Beni buraya yalnız yemt>ğe 

1 
davet ettitini zannediyordum. 

- O halde yemek yiyelim, fakat 
emin olunuz, Lu yemek çok frna 
hazırlanmıştır. 

- Kapı çalınıyor •. 
- Korkmayınız, dondurmacıdır .. 
- Dondurma da mı var?. 
- Vanilyalı, çilekli ve kaymak 

Birabo 
da bırııknıış, olomolıillc gitmiş. Ar.• 

cak akşama döner. 
Şimdi bu çocuğu ne yapmalı? 

Onu i~ isi de bilmiyorlar.. Şaşlcın 
bakışlarla blrbirferilıd•tt yardım 
istiyo·lardı, Evde bir hizmetçi clsa 
çocuğu onunla ber.aber lokantaya 
göndermek kolay . Fakat kimse 
yok. 

Ankara: 12 [ Telefonla ] - Bü 
yük Millet Meclisinin bugünkü top· , 
lantısında inhisarlar idaresinin 1938 

Ankara: 12 [ T~ltfonla ] - mali yılı büdçesi kabul edilmiştir. 
Dahiliye Vekaleti merlcez teşkilatı B T k 
memutlatmıft terfıhi içirı yeni karar . ay atares o 
ıar almıştır. · ' B .. kreşe dönüyor Bakanlık merkez teşkilatında ça· 1 U 

Erkek tekrar söze başladı : 
- Bari sofraya bir takım daha 

kôyaylıtl ,, 
Bıı söz aizından mırıldanır gibi 

çıktı . Kadın manalı bir bakışla er 
keğ.: baktı. Artık erkeğin ağtırıdan 
lılr lt~llme hile çıkmadı.Kadın mıln· 
ttısunıJ, şapkasını giydi . 

- Gidiyor musunuz ? · 
- Bıı,ı.1.1 rıe yapabilirim 1 

lışan şeflerin kadro dolayısiyle ter· 
fi edemediklerini ve küçük memur· 
!arın da tcrfihe muhtaç bir vaziyet 
le bulunduklarını gözönüne almış 

ve bu hususta bir kanun projesi ha· 
zırlamağa karar vcrmittir. 

Bu proje, Dahiliye merkez teş 
kilatı kanununun tadili şeklinde ola 
cıaktır. Bu projeye göre maaşlar art 

1 
ttrılat:aktır , 

1
Uçaneezabanel 

istanbulda 

Viyana ; 12 (R<ıdyo) - Bük· 
reşten bildirijdiğine göre, seyahat 
etmekte olan sabık Romanya Baş· 
vckilı Tataresko seyahatini yanda 

1 bırakarak Biikreşe dönecektir. 
Buna sebep olarak memleketin 

bazı yrni siyasi kararlar almak ari. 
fesinde bulunmasıdır. 

lngilterede hava gönül
lüleri toplanıyor 

Londıa : 12 ( A. A. ) - Hava 
Nazırı dün resmen yaptığı tebligat· 
ta, Tayyarelere kar~ baraj balon 
farı için pazartesinden itibaren gÖ· 

Kadın kalemi aldı ve ta~"imitı 
ilietilıdeki "lsters~ büyük bir aşkın 
ba~lamasına hiç bir ml!ni kaltiıadl ;. 
cümlesini silmrğe başladı, fakat er· 
kek !fl:'u d!.'rdı'rdu .. Şimdi yalvarı 
yor, bin dereden su getlri}ıôr; lterı· 
dini mazur göscermrğe çalışıyordu , 
Kadın kalemi bıraktı .. " Ben gidi· 
yorum, lnşaallah ileride görüşürüz. 
dedi ve ıitti , 

lstanbul: i2 (Telefoıılı)- Bayt>r 
müessesesinin bu sabah yeşil k()ye 
inen Uçatı el"ıı:aharı~: adlı tayyaresi 
münasebetile öğle ve i!kş~m iiyalct 
ler tertip edildi. Gazeteciler, doktof 
lar ve cezacılar ziyafetlerde bulun 
dular. Kendilerine izahat verildi ve 

tayyare gezdirildi. 

nüllü kaydına başlanacağını bildir 

/ mi~tlt . 

• • • 
- Haydl, içeriye girsen e 1.. 
- Seki:ı ya~ında, ıayıf , yanak. 1 

ları sarı 1 gözleri İri bir çııcuk içeriye 
1 

girdi .. Babasını kucaidamağa koştu. · 

F'akat babası ~im ~am~ dayalı,_u~lc· ı 
laş~n ve getı donmıyen blrısıne 
L akmakla meşıllldü , Biraz sonra 
baba bir si~ara yakıı. 

- Baba, bugün ne kadar süs· 

lenıttiş8in 7 
=- Saçma şeylet s8y!lyr&girıe 

burnunun sümüğünü sil .. 
Qdada asabi adımlatlıı biraz 

gezindi ·' 
- Karnın aç mı '? 
- Evet baha .. 

- Haydi sofraya otur .. 
Çocuk odanın bir kenarında ha. 

11rlannıış küçük sofraya baktı, bu 
sofra ne kadar güzeldi 1 Her vakit 
babasilc yemek oJasındaki büyük 

Almanyaya Helyum veri
l 'p veıilmeıne.si meselesi 

Vaşington ı 12 (~.A.) - Ku. 
mandan Ekner'in burada btılurıma . 
Sltıd ratmen Dııhiliye Nazırı B. Ayl ıı 

Alıtıanyilya Helyıınl \lerilmesinde'.ı ( 

imtina etmek hu ,usunda ı srar etmış• 

tit . Kendisi bu bapta harbiye, bah 
riyc ve hariciye ne~arellcrind en ra• 

porlar almıştır. 
Fakat hlltı harek tini değiş 

tirmeıııe~e ~arııı V'-rmiş o!duğu sÖy· 
lenmektedir. 

D .ğcr taraftan B. Ruzvclt, Al· 
manyaya Helyum v. rilmtsi mestle 
sini yarin B. Ayks vcsair askeri er· 
kan ile görüş •ceğini bildirmiştir. 

masada yerlerdi . H ·· ·· 
k Havay ava ussu - Haydi yesen e,madem i açsın. 

Fakat küçük yiyemiyordu. Boğa 1 Vaşington : 12 ( A. A. ) iyi 

zında tıkanan bir yumru var.. 'ı malüınat almakta olan Amerikan 
- Oh baba .. Bütün bunlar be mahafıli, lngiltere hukümetinin yeni 

T .. rkspor Kurumu Sey-! 
han Bölgesinden : i 

Profesyonellere ilan : 

Türkspor Kurumu gürt>ş (ede· 
rasyonundan profesyonel güreşçi 
fere lisans verilecektir. 

1 

Lisans almayanlar Türkiye pro. 
fesyonel güreş şampiyonluğuna ve 
Türkiyede yapılacak profesyonel ! 
müsabakalarına iştirak edemiyecck 1 
ferdir. 

Lisans Almak için Aııkarada 1 
Tilrk por Kurumu güreş fcdcrasyo· 
nuna üç adet v ,sika fotoğraf ile soy 
adını ve doğum }eri tarihini bildi 
ten bir mektupla müracaat etmek 
kafidir, 

Mektupta ad res sarih olmalıdır. 
Lisanslar adrese gönderilecektir. 

9262 
1 

-----....: 1 
r-:::K HASTALI LARt ı ı 

MÜTEHASSIS! 1 

Dr. Nihal Bayat ı 

lı. Ben kapıyı açmıya, gidiyorum. 

* . * 
nim için mi ?. Bütün bunları benim Zelanda ile Kanada arasındaki ha 

1 için mi aldın ? . .• ı vai hattı için lıavay hava üssiinü 
- Evet .. Tabu.. 1 kullanmak nıaksadile Amerika hü 

Me,.in Yoğu•! pazrn 1 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 

- Oh baba. Oh bab~.. kü'lletile müz.ıkerelcre girişmiş ol 
Ve birdenbire· ağlamağa başladı ' duğunu beyan etmektt:diı ler. ................. ·.5ıms1:... 1 

Sahife 3 -
Me vsimin so \U yaklaşırken birbiri 

programlar sunan 
ardına emsalsız 

1:--A_s_r_İ 1 s;"'m''"'' -A-lsa-r~y 1 

Bu akşaın 
Sayın müşterilerine bütün Türki e lıalkınm takdirler n; kazanan , Türk 
s1natkarlarının temsıl ettikleri nefis m ·vzulu - Şuk mu .;ı ki 1 i Aşk , He 

yecan sahnelerile dolu senenin biricik Türk filmi 

Oynayanlar 

Güneşe doğru 

Şaheserini takdim eder 

TÜRK 
ARiF 

YILDIZI : GÜZiN - MEDİHA 
DINO - FERDi TAYFUR 

Bu filmde Türkiye ses kraliçesi Bdyan Safiyenin Latif, Tatlı, Muhrik 
ve emsalsız sesini de dinleyeceksiniz 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Sinemalar 20,30 da başlar . Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon: ASRI 250 9252 Telefon: ALSARAY 212 1 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi mevkii Ada parsel miktarı muhammrn bedeli 

metre murabbaı 
Tcpebağ Bebekli kisc 260 59 200 200 Lira 

• • • 260 59 92 92 • 
• • • 260 59 287 287 • 
• " • • • 331 331 

910 
Yukarıd~ mevki, m;ktor v' ınuha'llm e ıı be.Jelleri gösterilen dö , t kıt 'a 

arsa 27 Mayıs 938 Cu .11a günü saat on dörtte açık artırma usulile satı 
lacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetindc teminat muvakkatc 
ile mu~yyen gün ve saatta Defterdarlıkta toplanan komisyona gelmeleri . 

13-18 - 24-26 9261 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

f-Iayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun o : 2897 Kaoul tarihi: 2011 /1936 

Neşri ta rihi: 29, 11936 

Verginin mevzuu 

33-13 numaralı kanunla d eğ'iş tirılen l inci madd e: 

- Dünden Artan -

verilmez. [ 6 l 
Erkek çıktı. Kadın çantasını ka

tıştırdı , Ruj'unu çıkardı, dudakları 
ııının boyası. ıı düzeltti .. Biraz son. a 
erkek döndü. Tavrı değişmiş, alnı 
buruşnıu ıtu .. Şaşırmış bir ses, hece · 
rihiz bir tavırla konuştu: 

Çocuk niçin ağlıyor?. Tabii hn ' --------------
disi sebebini söyliyeruez.. Baba o 1 
sebebi nereden bi:ecek ?. Zavallı 1 
yavru hıçkırıklar arasında mırıldandı: ~--' 

Vazifelerini ihmal 
edenler 

Madde 27 - Yukarıda ya zılı maddelerde ta

yin oluı1n vazifell!ri zamanınla ifa etmiyen veya sa· 
ir suretle vazifelerinde ihm ı l ve lerahi gösteren 
memurlar ile muhtar ve ihtiyar meclisleri hakkında 

ihmal suçu •ıclan kanuni takibat yapılır. 
- Sevgilim! 
- t..ıc var?. 
- Dondurmrcı drğilmiş . 
- Öyle ise kim?. 
- Şey, oğlum ... 
- Oğlunuz ne yapını ya g_eliyor? 
- Şey .. Yemek ycmrğe. 
- Na~ıt? 

- Bugün onun günüydü.: 
-- Günü mü?. 

.. . --:-- Evet .. Oğlumu ayda bir defa 
gorurüm. Çocuk annesinin yanında .. 
Karımdan ayrrlırk hk .. I h-k , en ma eme oye 

u mcttı . Her ay bir , .. • 1 b .. d . gun og umu 
ana gon erır. Bugün 

0 
.. .. 

ld 
run gunu 

o uğunu tamamiyle unutmu 1 G • şum. 
eçen gün perşrmbe gürü bera· 

b ~ r yemek yiyelim mi?. dediğiniz 
vakit saadetim, bana her şeyi unut. 
turdu, Sonra, ben oğlumun geleceği 

- Demek beni seviyorsun, baba ! 
Ve o vakit babası işi anladı .. 

• • * 
Dü)ündü: Kendisi şimdiye kadar 

baba olduğuoo pek az ehemmi) et 
vermiş baba olduktan sonra da etU 
si gibi .kalmıştı, Hala y~bancı kadın 1 

ları çok seviyor ve kansile pekaz 
meşgul oluyodu. Zevki seviyor, ço 
cuğur.un ağlayışını işitmekten süt 
koku>uı:dan hoşlanmıyordu. 

Kışın evinde mümkün olduğu 

gidecek şeyl<rle dolu sofrayı gör
müş ~aaJetinJen ağlamıştı. Baba, 
çocuğun küçük başını kal fırdı ve 
akan y 1ş l ord Lakarak tatlı bir sesle 

sordu: 
_ Sen de beni se,iyorsuıı değil 

1 mı yavn.ın ?. 
- Evet ba?a.. 1 
Beceriksiz bir okşama ile çocu· 1 

ğunun başını okşadı buğüne kadar İ 
yalnız kadınları kucaklamayı bı liı oı 
du. Şimdi d~ çocuklaıı okşama) ı 

öğrenmeli .. Ve mırıldandı: 
- Yavrum, yavrum .. 
Gözl e ıi takvime ilişti.. Crdtla 

y;,zdığı cümle var .. F •kat kadın git ı 
nıeden evvel cümlt nin bir kısmmı si 
nıiş yalnız tarihle şu kelimelrr oku 
nuyor: 8 Nisan perşeııl c.. l üy~k ' 
bir aşkın başlamasına hiç bir mani 
kalmadı. 

Şeyh Ahmet Büyiik Fılıııiııi 
gö,ternıiş olan 

l'an sinem>sı 
BU AKŞAM 

Mev~irıı ikinci ve mÜ >lesna bir 
Şaık filmini daha t e şkıl ed t cek 

PAUL 
olan ve 

ROiıESON ile HENRY 

WILXON 

Gibi iki lüyük Artis lar. fından 
yaratılan 

(Kara Dev) 

Hayvdnları kaydet. 
meyenlerle ketme 
meydan verenl~r 

Mddde 28 - !-!ayvan ları kayıd etmeksizin 
sahiplrrine kayıd ilmühaberi veren be lediye mtmu· 
ru ve nınlıtar ve ihtiyar meclisi azası ill' yoklama 
esnasında bilerı-k ketme meydan vurn vt>ya her 
hangi bir sureti~ vazifes'ni suistimal etlen memur!ar 
ve jandarmalar hakkında Türk Ceza Kanunun hü· 
kümlcriııe göre takib~ t icra olunur. 

[ u ~u~laı i~leyc n rr.ulılaı ve ı lıt ; yar meclisleri aza 
larill' j ındarmd efrat v~ zab ıtanıııın ve ın e.murların 
ikramiye i stihkakları dahi sakı t olur . 

Başka hükiimler 

s~hipsiı hayvanlar Madde 29 - Yoklamada veya ıazı ıl e vaki 

-
ihbar üzerine yapılan araştırmada bulun~n ve sahibi 
çıkmayan hayvanlar zabıt var•kasile; it sbit edilerek 
48 .~aat içind~ sahiüi zuhur dınr d ig i tak.Ji rdc 

günle hiç meşgul olmam. Her vakit 

bugünü bana ahçı kadın hatırlatır ... 
ga Musibet kadın .. Bu sabah hiç bir 

Ş•y söylemedi. 
tarı 

bu 

1 
kadar az kalır yazın karısını ve ço 

cuğunu yalnız başlarına sayfiyeye 
gönderirdi. Boşanmadan sonra da ço 
cuğun ev~ geleceği gün kendisi için 
bir ankariyc olmuştu. Her gelişinde 
yeıııek yerken çocllğa ehemmiyetsiz 
sualler sorar verdiği cevapları yarım 
kulakla dmlcr, sonra önüne bir sür 
resimli gazete atdr ve Sen bunlar 
la eğlen der kendisi bir tarafta siğa 
raısnı içerdi. Daha sonra onu bir 
sinemaya götütüı. Sinemadan çıktık 
tan sonra da bir otobillc annesinin 
evine bırakırdı. 

Baba bir taraftan çocuğunun 
göz yaşlarını beceriksiz ell .. ıile kuru 

1 
turken dudakları bu cümleyi işidilmi 
yccek kadar h\fıf bir sesle tekrar 1 

edlyo : j 

Emsal sız ve güzel es · ı i takdim 
edecektir. Arabistanın kızgın Çöl 
!erinde cereyan eden ihtiraslı bir 
aşk dcstanı,acıklı bir mevw,Arap 
musikisi, heyecanlı ve p k güzel 

bir fılm 

Filme ilaveten: 

[6] 2897 num~ ra h k r nunuıı ?6 ır cı madde"""" degi~ cn rnn fı ~ ıo'I 

(9 uncu madde mucibıncc ka } ırl def it irr dahil ed ı lnıen. iş hayva rı: ar 
hakkındaki mulumatını bildirmeyen muhtar ve ihtiy.., m·clis ı <ri nin köyle· 
rinde yapılan yoklama üzerine kaçak hayv~n hulu rıduğıı takd.rdc kendile 
tine il. ramiye verilmez) - Oğlunuzu savdınız mı ? 

azr - Hayır, nereye savayım? An. 
hesj her vakitki gibi çocuğu a§ağı· Buğün oğlu bir çocuğun hoşurıa 

- Büyük bir aşkın başlamasına 

hiç bir mani kalmadı.. En büyük 

sevgi başladı. 

Güzel bir Miki Mavs 
9264 

(Soııu Var) 8033 



Sahife 4 Türksözü) 

1 BELEDİYE İLANLARI l 'Çol< yakıııda .. Çok yakında .. Çok yakıııda 
~~~~~~~~~----,~----------------------------~ 

1- Temizlik işleri hayvanatile Kanara da İaşe edilecek hayvanatın 

bir senelik ihtiyacı olan 94000 kilo arpa ve 111000 kilo saman açık 
eksiltm~ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli: Arpanın 3055 lira, samanın 1942 lira 50 
kuruştur. 

Muvakaat teminat: Arpa için 229 lira ve saman için 146 liradır. 
3- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günu saat on beşte belediye 

encümenin<le yapılacaktır. . 
4-Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte tenıiııat makbuzlarile bir 

Jikte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 
11-13-17-20 9256 

1- ltfaiye Kanara ve cenaze otomobillerinin bir senelik ihtiyacı olan 
1650 teneke benzin ve 50 teneke yağ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin muhammen bedeli 4950 lira , yağın 230 liradır. 
3- Muvakkat teminat benzin için 372 lira, yağ için 17 lira 15 ku 

ruştur. 

4- ihalesi: Mayisin 26 ıncı perşembe günü saat on beşde beledi . 
ye daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Talipler yalnız benzin ve yalnız yağ içinde rksiltmeye iştirak 
edebileceklerdir. 

6- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 
bilirler 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat mahbuzlarile bir 
likte belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

9255 11 13 17 20 

-----------------~------------------------------........ 
1 Taş bina yapmak istiyenlere ve 

müteahhitlere müjde 

Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
edenlere kum, çakıl, kiremit ve emsali nakliye işleri yaparız . lsteklile. 

rin Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. 9232 7-10 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu 

1 

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNE.R 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZIEGFİELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

En büyük ııldızları keşfeden adamın hayatı ... Misilsiz Revülerin Mucidi ... 
Zenginlik .... Hulyavi .... Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asr.i Sinemada 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 
9205 

müjde 

• 

GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saattta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi; Hükümet caddesinde Ömer Başeğmez 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Ticarethanesi 

~eyha , C. Müddeiu- 1 Seyhan 
ğından : 

1 

9170 16 
Defterdarlı- __ ...._ __ _ 

mumiliğinden: 1 
1 - Adana Cezaevinde bulu 

nan mabküm ve mevkuflar için bir 
senelik ekmek ihtiyacı (165000) kilo 
dur. 

2 - Bu işe ait yapılmış olan 
şartname parasız olarak Adana Ce· 
za evi müdürlüğünden alınab: lir. 

3 - Cezaevinin yukarıda yazılı 
ekmek ihtiyacı 14 5 938 tıırihinden 
itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış 

olup 30·5 938 pazarertesi günü sa· 
at 11 de Adana C. M. Umumiliği 
makamında toplanacak konıişyon 

tarafırıdan ihale edilecek. 
4 - Şaıtnamedeki tadat daire . 

sinde üı,; yıldız un iizerinden eksit
meye talip olanlardan artırma, ek
siltme, ve ihale kanununun on altın
cı maddesinin A fıkrasına göre 
~. 7 5 nisbetinde teminatı muvakka 

' 
te alınacaktır. Teminatın mahiyeti 
ve nev'i şartnamede yazılıdır. 

5 - Kapalı zarf usuliyla yapı · 

lacak münakasaya ait teklif mek
tupları artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 32 inci maddesindeki 
şaratlara uygun olarak 30-5-938 
pazartesi günü saaat ona kadar 
Adana C. M. Umumiliği makamına 
verilmiş olacaktır. 

6 - Teklif mektuplari açık ve 
anlayışlı olacaktır. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecek 
taliplerin müteahhitlik evsafını haiz 
olduldarını teklif mektuplarına bağ 
layacakları resmi sertifikalarla ispat 
etnıeleri gerektir. 

8 - Teminatı muvakkate mıktarı 
l 113 lira ·, 5 kuruştur. 

7 13 17 20 9263 

lnkilap mektebi altındaki depo· 
da mevcut Koton Hidrofil makine
leri muhammen bedeli olan 3500 

lira üzerinden olan açık artırma usu- , 
Jile satılığa çıkarılmıştır. Haziran 
938 Salı günü Defterdarlıkta top· 
lanaeak komisyonda ihalesi icra edi · 
lecektir. Makinelerin ecnas ve ev· 
safı hakkında malumat almak ve 
mahallinde görmek istiyenlerin her 
gün Milli Emlak idaresine ve mü
zayedesine İştirak edeceklerin 263 
lira 50 kuruş mmıakkat temi~atla 
birlikte gösterilen günde sa. t on 
dörtte komisyona gelmeleri. 9259 

13-17-22 - 29 

.. .. 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Beb~kli kilise sokak No 11 A 

9146 19 

Kiralık Yayla Yurdu 

1 

Seyhan Defterdarlığından: 
Belediye kapu 

numarası Mevkii ve mahallesi 
53 Kapalı çarşı saç bedesten 
55 • 
57 

" 
59 

" 
61 

" 
50 

" 1011 ı Sipahi pazarı 

15 • 
17 • 
51 

" 
37 

" 26176 Pekmez pazarı ve yemenicilı-r 

13 Zifircilcr 
2111 Alemdar sokağı 
6 Unpaı.arı 
2~ Sipahi pazarı 

29 Eski kuyumcular 
18 Durmuşfakı 

20 • 
22 

" 
24 

" 
118 Yağcamii cıvarı 

120 
" 

18 Hamam kur bu siptilli 
10 Kemeraltı civarı 
9 Edirne hanı ittisalr 

24 Abidinpaşa caddesi 
2 Müze civarı 
4 Karşıyaka 
1 Çukurmesçit Sabuncu Abdullah 

sokak 
76 Cam i cedit Haydaroğlu so. 

Senelik muhammen 
icar bedeli 

Cinsi Lira Kuruş 

Dükkan 40 00 

• 40 ()() 

" 
40 

• 40 

.. 40 

• 50 

• 60 

• 20 

• 20 

• 30 

" 2.5 

" 30 

" 20 

• 30 
Mağaza 60 
Dükkan 25 

• 20 

" 
56 

• 26 
Hane 75 

Dükkan 20 
Mağaza 325 

" 
240 

Dükkan 50 

" 
50 

" 
40 

• 100 
Mağaza 175 
Dükkan 41 

Hane 50 

• 50 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin birer senelik kiraları hizalarında 
gösterilen bedeller üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 27/Ma· 
yıs/938 cuma günü saa' on dörtte yapılacağından istekliloriıı yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminatla lıirlikte gösterilen gün ve saafta Defterdar• 

Bürücek Yaylasında merhum 
Baytar Müdürii Bay Adilin Yurdu 
kiralıktır. Teldon makinisti Zülfi

~aı jl mür<caat edilmesi. C. 1-2 lıkta tcplann kcll'İı)CI a gı ' ıu!oi. ~ 'tO 13-17-22-26 

-· -- ~- -

13 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
~ 

Nasıl mı ? • 

Kaıa len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORlJ 
Görühüş : Berrak ~ P:::alevi)ret : ( 100 sm3 su)'a sarfolunan N-10 

mikdart ) 0.2 sın 

Renk : Renksiz il Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku Kokusur Utvi tnatldelı!r içih sarftılunan ınüvel!idilhumu1• 

1 Tadı Latif 
1 Teamül : Mutedil 

( el. 3~ ) 

1 

ıı 
Sülfat 
Klor 
Nitrat 
Nitra 

( SÔ 4 ) 

( Ci ) 
( No 2 ) 

litrede 0.40 mgf 
" 0.0033 gr 
.. 0.0074 
;ı 0.0040 

" 
Yok 

Amonyak ,, Yok 
ennin en son usullerine riayet tderek Jı ynadığı yerinden itibarcP 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ~ı 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl>hiye Memuru huzurlarında d• 
matinalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldU' 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimiı 
gelmektedir 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da l'ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 18 

6197 

N 

• 

T ... ~ 
t ... 

• 
ı'[~JlKiYE iŞ ~KA"I 

409 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kel!e~ekeı ticarethanesine giderek zaıif, sağlam, ucu7• 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

::nukabilinc. e edineceğiniz maldıı 
sayesinde mutfağınızın ekonomisiı 

te ıin edeceksiniz. 

M ·ıt d yakmak için en e~onomik, en ucı 
Alacağınız a iZ a kömüıüde . Alı Rıza KeJlt 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru" kullanmakla hem milli bir cevherin ist:h; 
lakini arttırmış ve hem de müstefi~ 

olacaksınıL. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir ~{" tecıübe eoir 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 91 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Giiçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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a 
tu 

y 
ın 

liy 
ın 

hı 

Ye 


