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BÜYÜK KURTULUŞUMUZUN BAŞLANGICI OLAN 19 MAYIS 
GENÇLiK BAYRAMINI BUGÜN GÖSTERiLERLE KUTLIY ACAÖIZ 

" l~~~~:.~~-~-·- · -·-·-·- .. J-Parti gurupunda hararetli bir toplantı 
Büyiik Şefimiz Atatürk ? __ . ---------------

~~~:::r~iifet;~~ynat~~nda ! · Başvekilimiz Balkan seyahati 
· hakkında izahat verdiler 

Celal Bayar 
oradaki 

Hatay meselesi hakkında Parti 
hadiselere dair malumat 

gurubuna 
verdi 

Bir mebusumuz bu mesele hakkında dedi ki: 
Fransız mem~rlar nın sözüne artık inanmıyoruz. Ve artık bu işe tahammülü
müz kalma iı . Hakkı çiğneyenlere karşı enerjik hareket edilmesini istiyoruz 

Hatay işinı sona 
bağlıyacağız 

Başvekilimizin 
Balkan temasları 

İngilterenin 
açtığı kredi 

[ Oençllk ve Spor bayramına alt programı içeride bulacaksınız • ] 

Aıokara : 18 ( Telefo nl a ) Halk 
Partisi Kamut ay gu ubu bugün top· 
landı. Parti Kamutay gu rubunun bu 
toplantısı çok hararetli olmuştur. 

Bu hatipten sonra Başvekilimiz 
Celal Bayar müjdeli bir haber ve· 
receğini söylemiş ve lngilterenin 

ı açlığı 16,000,000 lngiliz liralık kredi 
ı meselesini de mevzuubahsetmiştir . 

''HAMiDiYE,, BURGAZDA/ 
Mektep gemimiz 
bahriyelilerimize 

topla selamlandı. 
ziyafetler verildi 

Sofya: 18 (Radyo)- Türkiyenin Hamidiyeye ~giderek şehir namına 
Hamidiye mektep gemisi dün saat Türk bahriyelilerine beyanı hoşame 
13 de burgaza gelmiş ve büyük mera dide bulunmuştur. 
simle karşılanmıştır . Hamidiye Bulgar Gemi kumandanı Necati özdemir 
kara suları dahilinde iki bulgar torpi· şerefine akşam mevki kumandanı ta 
dosu tarafından karşılanarak top atıl· rafından büyük bir ziyafet verilmistir. 
rnak suretile selamlanmış ve bunların Hamidiye Burgazda üç gün kala 
refakatında burgaza varmıştır. caktır. Sonra Köstenceye gidecek 20 

amidiye, limana girdi~i zaman mayıstan 21 mayısa kadar orada kala 
top atarak şehri selamlamıştır. Bu cak sonra Sulina limanını ziyaret ede 
selam gene top atılmak suretiıe iade cektir. Türk mektep gemısi 27 mayıs 
edilmiştir . da sulinadan kalkarak 28 mayısda Hay 

Burgaz belr:diye reisi bay Sirekov darpaşa önlerinde demirliyecektir. 

Japon tazyiki . arttı 
Amoy adasında çok şiddetli 

bir muharebe cereyan ediyor 

Hankeo : 18 (Radyo) - Çlnlller; Japonların Lunghay demir 
Yolunu kesmiş oldukları haberini tekzipte ısrar ediyorlar. 

Cephelerde Japon tazyiki artmış bulunuyor. Şangtunğ cep. 
tıeelnde çok şlddetll muharebeler cereyan etmektedir. 

Japonlar Yungslngde son 
iki gün içinde tooo HIU bırak
rrıı,ıardır. 

Men,engl kasabasını Çlnll· 
ler tahliye e mek mecburiye
tinde kalmı,ıardıl'. 

1 j Keza Amos ad asında da Çinliler
e nponlar arasında kanh muharebe ~ 

ler devam ediyor Ç .. . .. 
hamled e j aponl · . ın mud;ıf ı lerı ılk 

.. k .. .. arı ılk mevzilerinden 
pu.s u rtm u şl erse de bilaha J 
1 f re aponlar 
aıa ınd an y a pılan ağır tazck b 
·ı · . ,ı u mcv 

zı erı tekrar eld e ettırmiştr. • 

Bolu civarında 
şiddetli bir yangın . 

faciası oldu 

17 ev yandı 
Tokyo ; 18 (Radyo) · Japon BJ!u : 1 R [ Hu u .• i rıııılı .. Liı i 

harbiye nezare ti : Çin lı lerin her taraf. I mizdcn J _ Bugün Bo u cıvdrmJa 
li kah ·ari hez ime te uğratıldıkla- / k' S 

ı ıgırlıucağı köyünde lıır yangııı 
tını , kıtaa tın Şa nghay ş i ıı ~ndöfer hat 1 faci1sı olnıuşttır, Bu köyde 17 ı v 
tını keserek Çin kuvvetlerini ihata 

ı lan1anıile ve ıçindeki rşyal.ırld beı a 
ettik.terini ve cenup lialtında 100,000 b 
k' . er )anmıştır. Köy halkının tarlada ışılık bir Çin ordusunun miithış su· b J , 
retı u unm•sı •.olayısiyle vaktında } an· 
h e bozguna uğradığını , harp sa· .... 
asında binlerce ölü, esir ve harp gının onun~ g'çi.leınemiştir. 
~dlıcm esi ele geçirildiğini, harekata Yanan evlerın birisinde kalan 

~~~eti~ v~ muvaffakiye.tle devam edil- ;k.ü?ük bi'.5~c~k da zamanında ye. 
~· bıldırmcktedir. 1 lı~tlemedıgt tçın yanmıştır. 

DÖRT GÜNDE 

127 millimetre 
yağmur yağdı 

Şehrimize geçen dört gün için· 
de fasılalı ve aynı zamanda kah 
sürekli ve kah hafif surette yağ· 
murlar yağdığmı yazmıştık. 

Yağmur; ovanın hemen her ta· 
rafına aynı surette yağmış ve bazı 
yerlerde dağ sellerinden biçilmiş 
arpaları su götürmüş, buğday mah· 
sullerini yatırmış ve cüz'! bir kısmı 
hasara uğramıştır. Koza mahsulle· 
rine ise bir zararı dokunmamıştır. 

Yağmurlar dolayısile bu hafta 
tarlalarda hiçbir faaliyet olmamış 
ve iş bulmak için komşu vilayetler· 
den gelen işçiler de işsiz kalmış 

!ardır. 
Fazla çamurlardan bağ ve bah· 

çelere gidip gelme güçlükle yapıla· 
bilmekte otobüs ve arabalar müş· 
külatla işlemektedir. Yağmurun de· 
vam edeceğini göz önünde tutan 
ve yerleri de uzak bulunan bazı 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Balkan seyahatinden d önen Baş
vekilimiz Bay Celal Aayar söz ala· 
rak Doktor Arasla yaptığı seyaha
tinden bahsetmiştir. 

Başvekilimiz , bu seyahatin baş
lıca manasının, dost Yugoslav Baş· 

vekilinin ziyaretini iade olduğunu 
ve Yugoslav hudutlarında kendile
riı, · büyük tctahürat ve samimiyet 
gösterildi~ini , Belgradda ikametleri 
sırasında Pıens Pol ile yapılan dos
tane temaslardan , Balkan antantına 

karşı günden güne artan bağlılığı ve 
Balkan devletleri arasınbaki bağın 
her zamankinden daha kuvvetli ol
duğıınu müşahede etti~ini •öylemiş
lerdir . 

Başvekilim izin bu iıaha tı gurubu 
pek memuun ve mütehassis etmiş 
ve sürekli alkışlara vesile olmuştur . 

Başvekilimiz bundan sonra, Bul
garistandaki kısa tevakkufu esnasında 
Majeste Kral Boris ve Bulgar Başve· 
kili Bay Köse lvanofla yaptığı mü· 
lakattan bahsetmiş ve bu komşu 
milletle olan münas~batın bundan 
böyle daha geniş bir şekilde devamı 
arzusunu her iki tarafta da görmüş 
oldu~unu izhar etmiştir. 

Başvekilimiz Celal Bayar , seya· 
hat intibaları ,ı guruba izah ettikten 
sonra Halayda cereyan eden hadise· 
!ere geçmiş ve manda idaresinin 

ı.m~ _;.y. _. ""~-<iti. 

Bay Ceıaı ·Bayar 

müsamahasile, Türklere yapılan taz
yik ve tedhişten ve Hatay Türkle· 
rinin arasına sokulmak istenen ni· 
faktan Parti gurubunu haberdar et
me~i lüzumlu gördü~ünii ve bu va
dide hükümetin teşebbüslerde bulun
duğunu söylemişlerdir. 

Başvekilimiıin bu izahatından 
sonra söz alan Antalya mebusu Rasih 
Kaplan demiştir ki : 

- " Tahammülömüz artık tü
kendi; hakkı çiğneyenlere karşı daha 
enerj ik hareke t edilmesini istiyorum .,, 

[ Genç bir baş ancak ainç omuzlar Üzerinde durab.lir . ) 

Başvekilimiz açılan bu on altı 
milyonluk krediden mühim bir kıs· 
mının harp malzemesi mubayaasına , 
bir kısmının işletmeler için alınacak 

! malzeme masraflarına sarfedilece~!ni 

l söylemişlerdir , Başvekilimizin bu be· 
yanalı gurupta hararetle alkışlanmış· 

1 
tır . 
!-~~~~~~~~~~--~~ 

Brezilyada 
intihap 

Faşistlerle 
aleyhtarları 
mücadele
ye girişti 
Riyadejeneyro : 18 ( Radyo ) -

Cenubi Amerikada intihap bugün 

başladı. Faşistlerle Faşist aleyhtar. 

larının mücadeleleri çok şiddetli ol
maktadır . 

Berlin : 18 ( Radyo ) - Brezil· 

ya büyük elçisi Alman Hariciye 

Vekaletine gelerek Brezilya ile !\I· 
manya arasındaki meseleler hakkın · 

da görüşmü~tür. Söylendiğine göre 
Elçi, bu temasında Cenubi Ameri. 

kadaki Faşist ha-eketinden bilhassa 

bahsetmiş ve hükumetinin noktai 

nazarlarını bildirmiştir . 

Brezilya isyanına sebep 

Muvaffakıyetsizlikle neticelenen 

son hükümet dıubesi üzerine bu 

teşebl üste Almanyanın mesul bu. 

lunduğunu ileri süren Brezilya ga· 

zeteleıinin neşriyatı ile Cumhur Re 

- Gerisi üçüncü sahifede -

......................... 

Brezlly• lhtıllll nasıl oldu ? 

• 
Nevyork sergisi 

• 
MııhkOmun HlddUrdUAU callld 

( Hik4ye ) 

.. ................. mlll!!!. 



Sahife : 2 Tftrlcıt5zll 

Asiler 
sarayını -

Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramıdır. Bunun için Türkiye. 
nln her tarafında olduğu gibi Şehrimizde de bugün bUyilk tö
ren yapılacaktır. Yalnız havanın yağmurlu olmak ihtimali göz 

önünde tutularak tören öjleden 

1 -- ŞiKAYETLER --
önce yapılacaktır.' 

ı 1 - 19 Mayıs Perşembe günü 
Rio dö Janerodan 13 mayıs ta • miş bulunuyorlardı. Onları buradan Başıboş köpekler saat 8,30 da Okul izcileri ve spor 

rihile Pariste çıkan (Pari Suar) ga· çıkarmak ıçın bombardıman mec. mak üzere 55 liradır. , cular Halkevinde toplanacaklar, ha· 
zetesine yazılıyor: buriyeti hasıl olmuştu. Diğer taraf· 1 arzu edenler bu merasimi .araba Asfalt cadde üzerind, ·, e bil / zırlanmış çelengi alarak Bando ile 

O gecenin de diğer geceler gibi tan Milli müdafaa nezaıeti de taar ilede yapabilirler. Bu takdirde 35 hassa mahalle aralarında son gün çarşı içinden Atatürk parkına götü 
olmayacağını zannetmek için hiçbir r ruza uğramış fakat ~öbetçilerin şirl- J aıaba iştirak eder ve bir büyük çe !erde başıboş köpeklerin ve evler· receklerdir. 
sebep ve fevkaladelik yoktu. Uyku delli mukabelesi karşısınıla asiler 1 lenk konur. de kedilerin çoğaldığı ve köpek· Çelengi anıta koyduktan sonra 
ya dalmış olan Rio dö Janero'nun kaçmağa mecbur olmuşlardı. ikinci sınıf merasim - 2 0 • !erin insanların üzerine saldırdık-

1 

9,30 da Stadyoma dönmüş bulur,a· 
iizerine hafif bir yağmur düşüyor. Deniz tayyareleri karargahı da tobös, 5 otomobil iştirak eder ve lan ve kedilerin de bütün bir ev caklardır. 
du. Issız sokaklarda yalmz sükunet ihtilalciler için en mühim bir liedef bir küçük çelenk konur, bütün mesa halkını son derece taciz ettiklerin· , 2 - Orta Öğretim okulları jim 
dolaşıyordu. Fakat gece yarısına olarak ele alınmış ve buranın zaptı rifi techiz ve tekfinde dahil olmak den şikayet edilmektedir. i nastik kıyafetile doğrudan doğruya 
doğru idi. Müthiş bir homurtu bir için karadan ve havarlan mükem. u""zere 35 liradır. 1 gidip 9 da yerlerinde hazır buluna 
k d h 

Herhangi bir kuduz hadisesine 
aç dakika müd etle bu tatlı süku mel bir taarruz azırlanmıştı . Fa Arzu edenler bu merasimi ara ' caklardır. 

B k meydan verilmemesi için ilgili dai· · 
neti alt üst ettı. ütün pencerelerin kat bu a i0eti daha evvelden gören ba ile dP.. yapabilirler. Bu tadkirde 3 - ilk Okulların yalnız 5 in· 
k ki k • h lk d · 'h k d ·b · · relerin bir an evvel harekete ge- · fi d · · 1 k 1 · apa arı apanmaga, a mey an· kararga uman anının tertı ettığı l6 araba iştirak e:ler ve bir küçük cı sını arı a seyırcı o ara yer erı. 
da koşuşmağa başlamıştı Bunun ü mukavemet ihtilalcileri buradan da çelenk konur. çerek şehir halkını bu zararlı hay- ni alacaklardır . 

· · k · · d b d k vanlardan kurtarması lazımdır· 4 S 9 30 d V ı· ı zeııne gecenın sü unu ıçın e inler- yüz geri önmeğe mecbur ılmıştı . Merasim yaptırm~k isteyen cena - aat , a a ı yana· 
ce akisler yapan infilaklar devam Ancak sa!:ıahın sekizine doğru idi · 1 · · rında Tüm Komutanı. Halkevi Baş ze sahıp erı temamen merasını saafın 
etti. ki, hükumet kuvvetlai.'Yeşil göm dan en az üç saat evvel belediye kanı, Şarbay, Kültür Direktörü, 

Yeşil gömlekliler ellerinde bom· leklilere karşı kati zaferi kazanmış 1 zabıta komiserliğini veza baş taba· İş dairesi bölge Spor Bölgesi Başkanı olduğu halde 
ha, mitral}'OZ, yanlarında, bir top, b.ılunuyorlardı . Asilerin takip ve betine müracaat ederek kaçır.cı sı talebe ve sporcuları selamlıyacak 
reisleri amiral Toveres'in idaresinde tenkili çok kanlı ve şid.:letli oldu . f k d ki amı" rlı"gW ı· toplantısı ve sonra to""rendeki yerlerini alacak· nı merasim yaptırma iste i eıini 
Brezilyanın paytahtını ele geçirmeğe Polis Umum Direktörlüğünün ve cenazeeın nereden alınacağını lardır. 
te•ebbüs ediyorlardı. neşrettiği bir teblig" de küeük bir 5 - Selamlama bitince bütün 

y ' bildirmeleri lazımdır. 
Sekiz saat mütemadiyen şehrin ada üzerine k.açmış bulunan Yeşil mamafih bu; sarf halka bir ko İş yerlerinin teftişi esas- talebe ve sporcular muzika ile bir· 

sokaklarınna çarpı•malar oldu. lhti· gömlekliler partisinin şefleri de ya. k likte istiklal marşını söyliyecek ve 
• laylık olmak üzere belediytce tad· lan kararlaştırılaca 

lalcılar evvela devlet reisinin otur· kalanmışlardır . Beraherlerinde elli d 1 L sahaya bayrak çekilecektir. zim e i ıniş <>ir merasim şeklidir. ar 
duğu Guanaba sarayına yürüdüler. kadar ölü bulunmuştur . Bunların zu edenler merasime istedikleri ka 6 - Vali ve Parti Başkanı ve 
Sarayı muhafazaya memur olan a- arasında General Klinger de var 1 d k onu müteakiben seçilmiş bir talebe dar ve iste i leri cins ve vesaitle iş 
lay da ihtilalcılara iltihak etmişti. dır. . tirak edebiiirler. Bu takdirde beher Aldığımız malumata göre, mer- tarafından 19 Mayıs hakkında bir 
Birkaç dakika içinde ihtilalcı kıta Brezilya tahtına namzetliğini i keze davet edilmiş olan 15 iş böl- söylev verilecektir. 

d otobös için 3, otomohil için 2, ara 
lar sarayın iç parmaklıklarının önii- id ia eden Prens Pt>dronun °2'.lu, I gesi amiri dün sabah Ankara iş dai 7 - Kız~talebe ·ıimnastik hare· 

C 
ba için 1 lira vermeleri iazımd ır. 

ne kadar gelmişlerdi. Ellerinde tut· asiler umhur Reisinin sarayına resı· reı"slı""ı.nıle ı'lk toplantısını yap. ketleri yapacaktır. • Merasime muhtelif cıns ve vesa · ,. 
tukları mrşalelerle sarayın etrafını hücum ettiği zaman tecavüze iştirak' t 8 - Erkek talebe jimnastik 

b d 1 
iti nakliye iştirak ettirildiği takdirde mış ır. 

korkunç bir tehdit halinde sarmış etmiş ve orada acağın an yara a- T l · d · · · · E · hareketleri yapılacaktır. 
k d K d b 

ı alay şu sırayı takip eder: op antıya ış aıresı reısı nıs 
)ardı, Bağırıyorlar. Cumhur reisini nara· esir e ilmiştir . en isi , u. B h" K k · ı·k · · 9 Spor gösterileri yapılacak · 

C 
Başta ,.cenaze otomobili, arka e ıç oryüıe reıs ı etmış ve ış 

istiyorlardı. ilk görünen mevki ku raya , umhur Reisinin imdadına k k' b tır . 
b 1 d 

sında otomobil, otobös ve arabalar dairesi. genel mer ez er anı ve şu e S 
mandam oldu. Fakat kalabalık ara koşma1< için gelmiş u un uğunu d l d b 1 d h 10 - Evvelce kazanılmış por 

1 d 1 1 1 h k . takip eder. Mezarlığa vardıktan son mü ür eri e u top antı a azır d d 
sından atılan bir kurşun zavallıyı söy emiş ise e, i 1ti a are etinın b 1 1 d mükafatları Vali taratın an ağılı 

f d • ra merasime iştirak eden vesait şo u unmuş ar ır. I k 
derhal yere serdi. Bunun üzerine en büyük hede !erinden birisi e aca tır. 

k sanın sag" tarafını aynı sırayı takip iş dairesi reisi, toplantının sebe· 1 l M" k"f ·· d 
Cumhur Reisinin pencerelerine bin· Brezilya . tahtı·ıa kendini geçirme I - lİ a at tevzıın en sonrn 

ederek dönüşü beklerler. mezarlığın bini izah etmiş ve bundan sonra · b ı k K 
)erce kurşun yag· mağa başladı. olduğuna göre bu özlerinin doğru geçıt resmı aş ıyaca tır . ız 

içine yalnız cenaze otomobili girebi iş kanununun geçen seneki ilk tat· L · K E · ·· r·· kk E Cnmhur Reisi için vaziyet rok olmadığı ve Komployu hazırlayan· 1 isesı, ız Pstıtüsu. ur uşu, r 
' b k 1 r bik senesi üzerinde umumi şekilde gö· k k L · E k k ö· Ok 1 fena idi. Sarayda karısı, iki kızı ve ların aşında endisiı.in de bulun ır. e isesı, r e gretmen u u 

d • J J kt d Cenazenin yazın 12, kışın 24 rüşülmüştür. Müteakiben, iş yerinde U ta Ok l Sporcular 51 a ·ı V birkaç sekreterle mahsur kalmıştı. ugu an aşı ma a ır · r u ve r sı e a 
Yanlarında tabanca ve bir makineli Bugün Rio dö Janeroda örfi l saat zarfında gomülmesi mecburi ı yapılacak teftişler hakkındaki usul- li önünden geçerek Atatürk Anıtı 

·d l' - ·ı · c· G ı dir !eri tesbit etmek üzere bir encü A f it dd 1 ·ı h · b ı tüfenk vardı. Cumhur Reisi muka· ı are i an ve ası erın şe ı enera 

1 

· : a ca e yo u ı e şe rın aş ı-

T d k.f d·ı · 1· men seçilmiştir. Bu encümene iş dd ı · d d 1 k k il vemete karar vermişti. ovares e tev ı e ı mış ır. ca ca e erın en o aşara o u a 

Garde · t" dairesi mutahassısı Bay Vaygert de 1 · d ğ ı ki dı Birdenbire yanında kızı Alzira - npar l rına ve yer erıne a 1 aca ar r. 
1 iştirak edecektir. 12 " 1 Pehlivan cı· olduğu halde sarayın pencerelerin. Sıva ve badaua işleri 1 - ... porcu ar, • · 

den birinde göründü. Ve derhal 1 Bu gün akşam; Ulus parkında Seı;ilen encümen içtimaları baş· ritci, gibi eski sporculara saygı zi 
ateş etmeğe başladı. Kızı ve diğer Birincı sınıf cadde üzerinde bu \ verilmesi evvelce kararlaştırılan gar lamrştır. Bölge amirleri umumi top yareti yapacaktır. 
pencerehrden birir.e yerleştikleri lunaıı binaların cephelerine sıva ve danparti havaların yağmurlu gitme lantılarına bugün öğleden sonra de. 13 - Şehrin muhtelif yerlerin· 

19 Mayıs 1938 

Kanadadaki Beşizlerin 
pabucu dama atıldı 

Hindistanda bir 
kadın tam altı 
çocuk doğurdu· 
Loi.dradan yazılıyor: Hindistı' 

da Burmah civarında küçük bir k~ 
de bir kadın üçü oğlan, üçü kız o 
mak üzere altı çocuk dünyaya get 
miştir. 

Bu altı çocuğu dünyaya getirir 
ken zavallı kadın yapayalnız bulul 
yormuş. Köyün ihtiyar ebesi ancı 
sonuncu çocuklara dünyaya ayak 
sarken yetişebilmiş. Çocukların ' 
tısı da tam sıhhatlı olarak doğnıı 
ise de erkeklerden birisi bakımslı' 
yüzünden olacak, bir müddet sooı 
ölmüştür. 

Diğer beş çocuk en iptidai bl 
kım şartlarına ve temizlik noksaP 
rağmen yaşamaktadırlar. 

Hadiseyi haber alan hüküııı 
beş kardeşleıin yaşamasını temio 
çin bütün tedbirleri almış ve ailı' 
yanına müteaddit doktorlar, ve ~ 
tabakıcılar göndermiştir. 

Tıb tarihinde 240 senedenb1 

beşinci defa olarak bir kadın diiV 
ya altı çocuk g.•tirmektedir. 

1936.da Hindistanda PenceP 
ve diğer bir defa Romanyada 
kadın dünyaya altı çocuk getirııı 
ler fakat bu iki kadın da çocuk11 

dan ikisini ölü doğurmuştu. 

Resmi dairelerde 
damgasız ölçüleı 

Dün şehrimiz belediyesi öfçu 
ayar işleri memurluğundan ald 
mız malumata göre, resmi daire! 
deki damgasız ölçüler bf'lediye j 

işleri tarafından yapılan kontrıı 

meydana çıkarsa (senelilk muı 

nesi yaptırılmamış) şeklinde bir 
bıt varakası tanzim edilerek bu 
bıt varakası o dairenin aid oJdı 
vekalete gönderilecektir. 

Turhan Cem:ıl Berik 

Belediye reisimiz Turhan C 
J Beriker; belediyeye ait işler ha 
j da görüşmek üzere dünlfo ~kil 

l 
le Ankaraya: gitmiş ve istasyo 

1 

beledi ve eı kanı ve bir çok dos 
tar,fından uğurlanmıştır. 

' 
Çocuk esirgenl1 

kurumu 

Yemek hanesi bu a 
sonunda kapa naca 

makineli tüfenkle sekreterleri de ı badana yapılacak ve bunu yapı.ıa- 1 sinden dolayı 4 haziran 938 cumar vam edeceklerdir. Tolantılar bir de cirit, futbol vesaire gibi spor eğ · 
ihtilalcileri müthiş bir ateşe tutmuş· yanlardan para cezası alınacaktır. tesi günü akşamına tehir edilmiştir. hat la kadar devam edecektir. lenceleri yapılacaktır. \ 

!ardı. Ayni zamanda hariçten._ bir ,--------·-----------------------------------------------------

Şehrimiz çocuk esirgeme ~ 
mu tarafından ders yılı ~aşlan~ı 
danberi ilk okul talebelerınden (. 
sine öğle, orta okul talebeleri 
(40) ına öğle ve akşam yenıe 

verilmektedir. 

kıta asker de onlara baskın vermişti. o tuz Nisan 939 tarihin- N ev y o r k .. . cek derecededi-. Dünyanın en bü~ 
Bu, Cumhur Reisinin imdadına ko de Nevyorkta büyiik S erg 1 S I. yük sanayi memleketi olan Amerika 
şan General Dutra ve askerleri .idi. bir sergı açılacaktır. · - bütün kudretini bu sergide göster 
ilk temasta daha İyi hazırlanmış ve Sergi ıçin iki seneden mektedı"r. Sergiye memur p~rk komiseri küre o kadar büyüktür ki şimdiye 
techiz edilmiş olan asi kıtalar hü· beri hızırlıklar başlamıştır. B k 

Robert Moses'in buharlı kürekleri kadar dünyada hiçbir zaman bu ka üyü müesseseler burada de 
kumet kuvvetlerini tardetti. Fakat Sergi yni şimdiden dünyanın en ve traktörlrri bir hücumda koca çöp dar büyük bir yuvarlak yapılmamış- vasa şubeler vücude getirmişlerdir, 
General Dutranın tatbik ettiği fev ·büyük bir panayırı şeklini almıştır. dağını ortadan kaldırmıştır. Her biri lır. On sekiz katlı bir bina olan bu F ordun şubesinde yarım mil uzun· 
kalade bir tabiye Cumhur reisinin Meydana gelen muazzam binalardan f 

k k d 1 • d b ı yuvarlak muazzam bir Geyserin ıs luğunda helezoni hir yüksek otomo 
hayatını kurtardı. Sarayı dolaştı ve biıi (Yarınki dünya) adını taşıyor. se sen a em uzun ugun a u unan d b 

k k. ı · b. d ·b· t kıyesi başında muallakta uran ir bil yolu vardır. Buradan herkes o 
arka kapıdan içeriye girdi. Aynı Bu bina kendi başına bir alemdir. azma ma ·ıne erı . ır ev gı 1 or a· 

ık 1 b b d da ne varsa süpürüp götürmüştür. topaç hissini verecektir. · tomobil ile sergiyi ziyaret edebile 
zamanda polis ve gönüllü kuvvetle· i sene evve u inanın yerin e Bunun yanıbaşında 700 ayak ir. cektı·r. 

Bu talebelere; yemekleri ~ 
tepleri kapanıncaya kadar veril 
ve ondan sonra yemek h•ne ~ 
nacaktır. 

Fırınlar hakkın 
verilen karar • · b d G 1 K d d d d 1 1 it d k I ı Civardaki ,'bataklık ise şimdi tat. rının aşın a enera or ero a me a ga arı a ın a a an uz ve tifaınclaki üç taraflı bir ig" ne gökle-

d d 1 b k 1 ·ı k 1 k , . Jı sulu iki geniş göl halini almıştır. Mister F ord kendi şubesinde B I d. h · · d .,.; 
sarayın im a ına gelmişti. htilil yosun ata a arı ı e ap ı çora oır ri delecek gibi ükselmiştir, Yuvarlak e e ıyece se rımız e w 

k A "k h t f d hıısus·ı çiftlik ile fabrikaları bı" ı le•tı"rmek fik· f ld o adar habersiz ve ani olmuştu ki, mahal vJrdı. merı anın er a;·a ın an d k" · • ırınlarırı gösterilen şeki e 1 
dünya ve yanın a ı ığne, insanın İn· rini takil:ı ettiğinden, grafık ile ya· 

General Kordero henüz pijamasını Bu bataklığın yanı başı Nevyor- vagonlar içinde getirilen ağaçlar bu şa emelini temsil eden bir remizdir. ması ıçın fırıncılara bir mii 
h f d . d B k" k ·· 1 k h ıı· ld • d ~ıs dı"kı"lmiş oldu"undan, serginin hoş pacağı teşhirlere şeker kamışı, soya ·ı · t" mu a aza e ıyor u. u i ı uuvvet un çop u ma a ı o ugun an, O· • ı; Serginin bir ucunda Coro Vaşing rı mış ı. , 

k d "hı·ı·ı 1 · b t d ' · b d • 1 k""I b ı d 1 S · fasulyesi pamuk dahil olacaktır. • Bu mu""hlet 1 haz"ıran 93' arşısm a ı ı acı ar rıcata mec ur uz sene enuen ura a yıgı an u · ir par..;ı mey ana ge rhiştir. ergı fonun 65 ayak iı tifaındaki heykeli 
olmuşlardı. Büyük bir karışıklıkla ler ve çöpler koca bir dağ teşkil et· açılıncıya kadar 30,000 amele müte dıkilmektedir, Vaşington, adeta A· Amerika çelik kumpanyasının şu hinde bitmiş olacağından gös1 

d ğ ld 1 · H • bu C d · · d" 1 1 k besi 28,000 ayak murabbaı kaplıyan k"ld 1 f • ı kil a ı ı ar mışti. atta na orona agı ısını ma ı surette ça ıştın aca tır. merikanın ilk Cümhur reisi sıfatiyle şe ı e yapı mayan ırm ar 
Mamafih ihtilal bitmemişti. Asi· Verilmişti. Dağın yüksekliği 90 ayak Bu masraf ve zahmetler beyhude hayatından 150 sene sonn bu dürı· bir nısıf küredir. Bu nısıf küre per. caktır. 

ler tarafına geçen bir kıta bahriyeli, olup kapladığı saha 50 milyon ayak değildir. Çünkü sergiyı 50,000,000 ya sergısını küşad ediyor. Geçit çınsız olarak çelikten yapılmıştır. Kebabcı aşçı dükk~'. 
deniz işleri nezaretine tecavüz et murabbaı tutuyordu. kişi ziyaret edeceği ve milyonlarca meydanı 50,000 kişinin yürüyü~üne Yüzer ayak irtifaındaki kimyager 1 Haziran 938 tarihinden ~ 
mişti. Nezaretin kapularına koyduk· ı Bu berbat yerin cihan sergisi için dolar iş yapabileceği tahmin edili- müsait genişlikte olacaktır. imbikleri her an lıaşka bir renk ar· ren dükanların içerisi otuz oıe. 
laıı bombalarla, kapuları atmışlar intihap ediime >iniıı sebebi şehrin yor. Serginin otomobil mahalli 70,000 zeden gaz ve mayileri ile Du Poııt rabbaı ve ayrıca yemek ye111 

ve. içeriye hücum etmişlerdi Genral 

1 
merkezi civarında lıoş başka bir ye· Sergilerin binaları l.ıirer acayibi otomobili istiab edecektir Serginin kumpanyasının kimya sıınayiini tem. ve pişirilecek yerleri olma)'~ 

Gılhem nezaretin imdadına geldiği rin bulunmamaMdır. alem olacaktır. Perispheıe denilen sanayi dairesi akıllara hayret vere· sil edecektir. 
/ {cı, aşçı-,,i - tatlıcı ·dükkanları le" 

zaman asiler binaya çoktan yerleş· ,_----------------------~------------------·------------... ~------..,. caktır. • 



19 Mayıs 1938 ( Türkıözü) 

·-•Hikaye--------------. 

Celladı öldliren mahkQm 
_ Yazan \ ---------! J~ Kukron __.. , ______ , 

H apisha~e müdürü onfa 
rın hepsini gözden ge · 
çirdikten sonra: 

Bir cellada ihtiyacımız var 

Yugoslavya 
Orgeneralı 
Ankarada · 

dedi. 
Kirilos dün müddetini bitirdi. Di 

t~r taraftan hepiniz idam mahkumu 
sunuz. Ayda muayytn bir m aş al· 
malc yiyeceğiniz verilmek ve her İ· 
dam için ayrıca bir ücret tahııis edil 
Dll"k suretile içinizde kim cellat ol
mak ister. Önünüzde iki şey var. Ya 
cellat olmak: yahut idam edilmek 
Cellatlık vazifesini görmt'ii kabul 
cttitiniz taktirde yukarıl<i şırait üze 
rinde on sede calıştıktan sonra ser 
best kalacaksınız. Haydi bakalım. 
Şimdi herkes hücrelerine dönsün 
ve düşünsün. Kısa bir Z1m1n içinde 
cevap isterim. 

çirecekti. Lakin şimdi, Sotiropulos 
eskisi gibi cellat olarak kalmağa 
karar verince Zisyasm alacağı para 
ikiye taksim ediliyordu. 

Bu endişeler Zisyası fena halde K 1. . f · • • b ·· 
- k- "d d b 1 ıymet ı mısa ırımız u-kızdmyordu, O gun ':I. ı am a, . a 1 •• • 

tayı sallamak vazifesi Zısyasa verıl· ı yuk merasımle karşılandı 
mişti. Fakat, bu baltası önünde elleri 
bağlı yatan idam mahkumunun ka- 1 
fasmıt tam vuracağı sırada, Zisyas 
rakibi Sotıropulosun sırıtan yüzünü 
gördü. Sotiropulos, o sırada, on se 
nelik hayatının daha emniyet altına 
girmiş olduğunu düşünerek kendi 
kendine bir haz duyuyor ve bu ha· 
zzın izleri yüzünden belli oluyordu. 

Sotiropolus, o akşam yemek za 
mam odasına giren gardiyana şu 
sözleri söyledi: 

Zisyas, birdenbire deliye döndü. 
Bu hc1I, ona tahaınmülünün fevkinde 
geliyordu. Baltayı yukarıya kaldırdı. 
Bir saniye ıo ıra, Sotiropulsun, istik· 
bal hakkındaki p 1 a n 1 a r ı 
yıkıldı .. Z i r a , Sotiropulos, 
en emin farzettiği bir lahzada Zis 

Ankara : 18 [ Telefonla ] -
dost Yugoslavya Harbiye ve Bah. 
riye Nazırı Mariç bu sabah saat 
y,~dide hususi bir trenle lstanbuldan 
ı\nkaraya gelmişlerdir. Dost devlet 
Harbiye Nazm Ankarada çok bü
yük merasimle karşılanmıştır. Gar· 
da bütün kumandanlanmız ve· 
killer, mebuslar, sefaretler erki 
m istikbal merasiminde hazır bu 
lunmuşlardır. Bu gece kıymetli ku
mandan şerefine Erkanıharbiye Rei 
simiz Mareşal Fevzi Çakmak tara 
fından bir ziyafet verilecektir. 

- Vallahi birader. Düşündü n, 
taşındım. idam edilecetim yerde cel 
lit olmai' tercih etmeğe karar ver· 
dim. 

yasm indirdiği balta ile kafası ikiye -

bölünmüş, yerlere yuvarlanmıştı!. Brezilyada intihap 
Zisyas, hayatında ikinci defa o-

larak işlediği bu cinayetten sonra, 
* • • jandarmalann kolunda kendine geldi. 

O gece yeni 'cellit ,:,otiropulos Zisyas, hapishanenin içinde bir 
bir kaleye nakledild"r, ikametgahı kere daha tevkif edilmişti. idam 
orasa olacakb. Fakat kendisi de ne edilecekti. Fakat kimin elile bili 
zaret altında idi. Tepeden tımata yormusunuz? O gün Zisyas tarafın 
kadar müsell~h muhafızlar tarafm dın idam edilmek üzere, onun önü-
dan göz önünde tutuluyordu. Buna ne yatmış olan idam mahkumunu 
rağmen gerek idam ttmeğe gidilece getirdiler; ve az evvel ölecek olan 
ti sıralarda gerek oradayken kendi tfttam mahkumu, bir müddet sonra 
sine tecavüzler vaki o1urdu. ceJladım idam etti. Ondan sonra da, 

Tabancalar bıçaklar atıldığı gö· cellatlık vazifesi, o idam makQmuna 
rülürdü. Hatta bir kere onu öldür. verildi. 
ınek için kalenin duvarına bile tırma' e=-"""'!"'!!!!!"""" __ ....... _-~-.!!""'!-~!"!!!"-
nanlara rastgelinmişti 1 

Tenekecilerin 
"' taşınacagı yer 

Sotiropolus mucize nevinden kur 
tuluşlarla hayatını koruyabiliyordu. 1 
Fakat aeneler geçtikçe Sotiropolu 4 

sun hayatına karşı yapılan suikaJtler 'ı 
azalacağı yerde arttı. Şehrin muhtelif noktalarında da 

Diğet taraftan idam ettiği adam ğanık bir halde bulunan tenekeciler! 
ların da sayısının gittikce artması 1 bir haziran 938 tarihinden itibaren 
Sotiropuluso manen harap ediyor 1 pekmn paz::rı ile kalakapusu (Abi 
du. on senenin biran evvel hmam 1 d.inpaşa caddesinin iki tarafları ha. 
olacağı günü iple çekiyordu. ı nç) taşınacaklar ve yalnız buralarda 

Nihayet 1910 senesinde 140 kişi icrayı sanat edeceklerdir, 
kadar idam etmiş bir cellat sıfat ile 1 

on Sf'nesi tamam oldu. Hapishane 1 Tekaüt ve dulların 
amirleri bir içtima yoparak Sotiro 
poiusa, artık serbest oldugunu bil- 1 üç aylıkları 
dirdiler. 1 

Fakat Sotirapolus yerlere kapan 
dr ı • 

- Beni bırakmayınız beni bura· 
dan çıkarmayınızl diye yalvarmağa 
başladı. 

Bu vaziyet hapishane idaresini 
müşkül vaziyete sokmuştu. Zira Ko 
tiropolusun müedeti tamam olduğu 
nu görünce onun yine bir başka cel 
lat intihap etmiştiler, nihayet mese 
le şöyle hallolundu. H~m yeni intihap 

1 

edilen cellat cellatlık vazifesini yapa' 
cak hemde Sotiropulos cellat ola· 
rak kalacakta: Yani idam işlni ikisi 
arasnıda taksim edecektiler, Sotiro 1 
polus, bu karara pek sevinmişti. Çün 
kü gelecek on sene için dahi hayatı 1 

mu haf aza altında olacaktı: mem
nundu. 

Viliytimiz Maliyesinden ma3ş al 
makta olan tekaüt, dul ve yetimlerin 
üçer ayh.k maaşlarının tevziine l O 
Haziran 938 de başlanacaktır. 

Bunun için bu maaş sahiplerinin 
Maliyeye müracaatlerini yoklama 
kağıtlariyle hüviyet cüzdanlarını ve 
birer dane de fazla fotograflarına 
beraberlerinde götürmeleri lizımdıf. 
Bunu yapmıyanların maaşları veril 
miyecektir. 

MAHKEMELERDE: 

Davasından vazgeçti 

- Birinci sahifoden artan -

isi Vargas'm 
hücum eden 
diyor ki: 

beyanatına şiddetle 
Fölkişeı Beobahter 

Cumhur Reisi Vargas'ın bu is
yanı izahedebilmek için sebepler 
aradığı muhakkaktır ve biz , bunu 
çok iyi anlıyoruz. Fakat bunun için 
" tamamiyetçi " vatandaşlar eğer 
kendisine kafi gelmiyor ise, B. Var 
gas, muhakkak surette bu bakım 
dan kendisine yardımı dokunacak 

yerlere , mesela Brezilya iizerinde 
Alman emellerinin mevcut bulun
duğu hurafesini ilk icadeden Ame· 

rika Birleşik devletleri matbuatına 
müracaat etmeli idi.Biz, Bruilyada 
büyük ve mühim miktarda Alman 
kolonisi ve Alman vatandaşı bulun-

duğundan dolayıdır ki Brezilya Cum 
huriyeti ile çok dürürst münast!bet· 
ler idameye gayrd etmekteyiz. 

Almanlara fena muamele 
yapmak İqln bahane 

Bu münasebetler , hiç olmazsa , 
nasyonal sosyalizmin Almanyada 
iktidarı ele aldığı gündenberi, bizim 
tarafımızdan hiç bir suretle teşviş 
olunmamıştır.Brezilya federal Cum 
bur Reisi, Şimali Amerika unsurla· 
rınm Brezilya işlerine karıştığı fik 
rinde ise, bu kendisine ve Brezilya 
halkına ait bir iştir. Biz buna karış 
mayız. Fakat eğ• r hiddetini Br~zil · 
yadaki Almanlardan çıkarmak ıslı 
yor ise, bunda her hal Je çok alda 
myor. B. Vargds, Vaşington ve Nc:v 
yorktan bazı kimselerin yapbkları 
ilham üzerine, manasız sebeplerle , 
Alınanlara fena muamele edilme· 
sine , Alman ekonomisinin teşviş 

olunmasına ve Alman gazeteleriliin 
ı:ıüsadere edilmesine uzun zaman 
müsade olunmıyacaktır. " 

Derken idam edilecek bir adam 
o~dutunu bildirdiler, eski cellat So· 
llrpu1oa, yeni tayin edilen Cellat v •• , •• il .. 

Döşeme mahallesinden lbrahim 
oğlu Salibi döğm~kten suçlu aynı 
mahalleden Celal oğlu Muharrem 
hakkındaki duruşma ikinci sulh ce 
za mahkemesinde meşhut suçlar ka 
nununa göre yapılmakta iken da. 
vacı Salibin davasından vazgeçme· 
sile amme davası da ortadan kaldı· 
rıl:nış ve Muharre'.D serbest bırakıl
mıştır. 

Alsar ay s~ı::ı: · : 
b. .k. "fe gorecekleri iş etrafında 

ır ı ı çı t li 1 d . . 
r 1 ettiler; bıraz şa· 

kalaştılar. Fakat Ziay . . . d . •san ıçensm e 
kın ve nefret köpükleri kab d anyor u. 
Zira, Zisyas, istikbali hakkında ok 

Bu akşam 

1 

Fevkalade program 
-1-

Bombalar yağarken 
FA YWRA Y -RALPH BELLAMY 

' 

Mühendis 
mektebinde 

Tedrisat müddeti beş 
seneye indirilecek 

Ankara : 18 [ Telefonla ] 
Yüksek Mühendıs mektebinin ted· 
risat müddeti üç sene evveline ge
linceye kadar beş buçuk sene iken 
bilahare altı seneye çıkarılmıştı. 

Haber aldığıma göre, Maarif 
Vekaleti, altı senelik müddeti çok 
bulmuş ve tedrisat müddetini beş se· 
neye indirmeğe karar vermiştir. Bu 
karar önümüzdeki ders yılından iti· 
haren tatbik edilmeğe bzşlanacak· 
tır . 

Frarikocular yeni 
mevziler aldı 

- ·------
Salamanka : 18 (Radyo) - Cep 

heden alınan haberlere göre, Fran· 
ko kuvvetleri Sieı ra ve Gudor mın
takalarında ileri hareketlerine de· 
vam ederek yeniden bazı yerlen ış· 
tal etmişlerdir. 

lngiliz - Fraasız 
müzakereleri 
Londra : 18 (Radyo) - Resmi 

mahafil; lngiltere - Fransa arasın· 
· daki kara ve hava mürakabesi hak 
kand~ki ihtilafın hal ve ispanyadaki ' 
gönüllülerin geriy~ çekilmesine dair 
olan müzakereler.: yeniden başlana 
cağını ve bu müzakerelerin muvaf · 
fakiyetle neticeleneceği kanaatini 
izhar etmektedi • ler. 

Dört günde 127 
milimetre yağmur 

yağdı 
-Birinci sahifeden artan 

aileler muvakkat bir zaman için 
şehre nakletmişlerdir. 

Bahçelerde de faaliyet durmuş 
ve pazar yerine her zamankinden 
daha az sebze gelip satılmaktadır. 

Şehrimiz metereolojisinden aı-: 
dığımız ma umata göre dört gün 
zarfında yağan yağmur mıktan 127 
milimetredir. Dün de hava kapalı 
geçmiştir. 

Ta.o sinemasında 
BU AKŞAM 

iki güzel ve. büyük film 
birden 

1 

Heyecanlı, meraklı ve merakla 
seyredilecek müstesna ve fevkala. 
de bir fılrn 

(BATAKHANE 
KURTLARI) 

2 

Görenlerin çok • bt>ğendikleri, 
insaniyete, beşeriyete hitap eden 
kuveetli ve pisikolojık Lir mevzua 
sahip büyük Şark filmi 

(Kara Dev) 
Umumi istek üzerine bu prog· 

ramla da gösterilecektir, 
mühim planlar ha-zırlamııtr. Hal~uki 
Sotiropulosun ise karışması, onun 
bu pJinlarını boz•Jyordu. 

tarafından fevkalade temsil 
-2-

Şeytan Adası 1 
Pek yakında : 

FRED ASTER GINGEH ROGER,, 

Baştan aşağı heyecan ve 
ıürgüzeşt fılmi 

Filoyu takibedelim 

Zisyas, alacağı cellatlık maaşı 

ve fevkala::fe ücretlerle on sene -zar· 
fında oldukça büyük bir servet sa· 
hibi olacağım düşünerek on sene 
sonunda, yabancı bir memlekete 
gidip orada yerlt şecek ~e hayatının 
aoounu namuslu bir adam gibi ~e 

Bir hakaret davası 
Niğdeli Cemalittin oğlu Nazife 

sövmekten suçlu Alidede mahalle 
sinden Bekir oğlu köşger lbrahim 
hakkındaki duruşma Birinci Sulh 
Ceza mahkemeairade meşhut suçlar 
kanununa göre yapılmakta iken da· 
vacı Nazifan davasından vazgtçme· 
sile ~u.;!u lbrahimin serbest bırakıl· 
masın ~ karar verilmiştir. 1 

9279 Telefon : 212 ,, 

-----·-·------------· _____ --ı; ___ IL:'DA'-·---
En fazla musiki ve dans filminJe .. 

9278 
4 

Sahife : 3 

Büyük, küçük bütün halkımızın çok sevdikleri 

( Şirley T emple ) 
Asri ·sinemada 

• Bu akşaın 
Ve 18/Mayıs/Çarşamba,19/Mayıs/Perşembe günleri gündüz temsil edeceii 

( Şen Yumurcak ) 
Misilsiz eserini görmeğe bütün sevgililerini davet eder 

Localarmızı Lıitfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz matinesinde 
1- Şen Yumurcak ( Şirley ) 

• 
• 

2- Hudut kahramanları 
Pek yakında Asri Sinemada asırların ateşini söndüremediği 

büyük Aşk hihkayesi 

( Romeo ve iliyet ) 
Telefon : ASRI 250 

Teşekkur 

Müptela bulunduğum Noma has· 
tahtının tedavisi için hastahanede ı 
yattığım müddet içinde kulak ve bu-: 
run n;utahassısı doktor Reşat ve has 
ta bakıcı Sakinenin gi)sterdikleri dik 
kdt sayesinde yakın bir zaman mu· 
hakkak bir ölümden kurtaran dok
tor ve hasta bakıCJya teş""kkürleriıni 
sayın gazetenizle sunarım. 

Kozanlı Münevver Gönen 
9291 

Müvezzi alacağız 
Bir müvezzi ve bir hadt"me 

alacağız. matbaamıza muracaat. 

9280 

ltf aiye her zaman ateşe 
koşmaz, birazda ateş 

itfaiyeye koşsur. 

Herkesin bildiği gibi, yangına 

itfaiye koşar. Halbuki Kopenhagda. 
birkaç gün evvel, buna zıd hır ha· 
dise olmuştuı! 

Bir süprüntücü; yolda giderken 
arabadaki süprüntüluin, ansızan a
teş aldığım görmüş ve soJukkan'ı· 
lığını mu haf aza ederek, arabayı en ya• 
kın itfaiye merkezine dotru çekmiş· 
tiri Süprüntücü, itfaiye merkezine 
vardığında: 

- işte ateşi ayağınıza kadar 
getirdim. Söndürün bakahml 

Demiş ve yanan arabayı bırakıp 
gitmiştirl. 

~---------------------------------------~-------~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Tevzii Arazi Talimatnamesi 
Neşir tarihi: 27 Nisan 1938 

- Dünden Artan -

5 - Tevzi olunacak arazi toplu ve vasi miktarda ise tevziden enci 
mi!mkün olduğu kadar mer' a, harman •ıeri gibi köyün umumi ihtiyaç 
ve meofaatine tahsisi icab eden kısımlar ile yine o köy veya kasabada 
m ~'<lep, h utah tııe, spor mahalli gibi tesislere lazım gelecek ve beş 
dekarı geçmiyecek bir parça ayrılır. 

6 B1ğ, bah.;e. findıklık, fıstık1ık gibi yerlerin müzayede ile sa 
tılması lazım geldiğinden bu nevi arazi tevzie dahil edilmez .. Ancak mev. 
cud toprakları halkın ihtiyacını kuşılayamayan ve esasen geçım vasıtalan 
fındık bahçeleri olan Trabzon, Giresun ve Orduda Rumlardan met.ruk 
f ındıklıların ve keza arazisi dar olup Zeyfrıcilikte iştigal eden halkın ou· 
funduğu yerlerdeki ru nlardan alan zeytinliklerin de tevzii müm
kündür . 

Bu takdirde fındık bahçe'erinden ve zeytinlıklerden iki nüfuslu b~r 
aileye en az 6 dekar ve en çok 15 .d .. ekar v~~ilir. ikinden fazla beher DU· 

fus için bu miktarlara ikişer dekar ılave edılır. 

7 - Muhtaç çiftçilere arazi tevzii için mahallin en büyük mülkiye 
memuruna müracaat edilir. En büyük mülkiye memuruna müracaat üze· 
rine mahalli Maliye ve Tapu Dairelerile idare Heyetinden seçeceği birer 
zat ve varsa Ziraat Müdür veya memuru ile köy ihtiyar heyeti bu esas
lar dahilinde tevzii lazım gelen araziyi ve arazinin iyi, orta ve aş .. 
olmasına göre her dekar kıymetini v > tevzi nisbetini birlikte test.it eder. 
ler ve kendilerine arazi tevzi edilecek kimselerin hane itibari.le isimlerini 
ve verilmesi lazım gelen dekar mikdarını gösterir iki nüsha cetvel hazır· 
lanarak on gün müddetle arazinin bulunduğu köyün veya kasabanm mü
nasip bir yerine asılır, Bu cetvellere itiraz etmek istiyenler ba. müddet 

zarfında şikayttlerini köy ihtiyar heyetleri vasıtasile tevzi heyetine bildi· 
rir. Tevzi heyetince yapılacak tetkikat neticesinde yanlışlık yapddıtı an
laşılıısa bu yanlışlık düzeltilir. 

9 - On günlük müddetin mürurund n sonra tevzi heyeti aynı mik 
tard aki dekarlan toplayarak arazi olacaı< olanların arasında kur·a çek-
t . · Ş h Id J" h b. · otuz'"r dekar atacak olan on hane varsa ınr. u a e mese a er rn '" . 

b 1 1 1 bulunan otuzar dekarlık 011 puçası kur'a ile seç. un ar evve ce ayn mış . . . . 
miş olurlar. Diğer lcısımlerda Löylece hısselerını seçmış olurlaı 

10 _ Herkeı.in yeri malUın oldukhn sonra ar.azilerini değ~tirmek 

Sonu Var 8303 



Sahife 4 

88 lik ihtiyar nihayet 
talak kararını aldı 

Londrada, hala 88 yaşlarında 
bulunan (Sirk F rrnk) adında bir ih
tiyar, son zamanlarda mahkemeye 
müracaat etmiş ve şu talepte bu 
lunmuştur: 

"Ben, bundan elli yıl evvel ev· 
lendim. Karım, az bir zaman sonra 
delirdi, o vakittenberi akıl bastala· 
rı müessesesinde yatmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında benim 
hala evli kalmama imkan yoktur. 
Bir talak kararı verin de, başka bir 
kadınla evlenebileyim. Bu akibeti 
istemezdim amma ne yapayım?.,, 

Mahkeme; 88 lik ihtiyarın bu 
talebini muvafık görmüş ve karısının 
rubu a;ırdan fazla bir zamandanberi 
deli olduğunu anlayınca talak kara· 
rını bastırmıştır. ihtiyar, şimdi ser 
bestir. 

Hayatından osanmış 
bir köylünün akibeti! 

Polonyanın Sosnoviça kasaba 
sında: hayatından osanmış bir köylü 
mezarlığa gitmiş ve ted-rik etmiş 

olduğu dinamit fitilleriyle vücü<lunun 
her tarafını sardıktan sonra usulca 
bir kibrit çakarak, fitillere ateş ver 
miştirl Köylü: bir kaç saniye ~onı a 
duyulan şiddetli infilakı müteakip 
kaybolmuştur. Köylünün parçaları 
etraftan aranmışsa da bulunama· 
mıştır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
K:: lekapısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

BELEDİYE 

23 A. Amiri adl;liğinde~. 
Müteaddit firar suçundan maz 

nun 23. Alay 12 Bölük eratından 

olup Tarsusundan Manaz köyünden 
Turan oğlu Abdulkadir hakkında 
alay askeri mahkemesini 23 ı. 937 
gün ve 33.'38 sayılı kararı ile askeri 
ceza mahkemeleri usulü kanununun 
216 ıncı maddesinin 2 inci fıkrası 

hükümlerine göre Türkiyede bulu 
nan emvalının hacizine karar veril. 
miştir. 

Kendisine tebliğ makamına ka 
im olmak üzere bu ilan içe! Seyhan 
illeri gazeteleri ile ilan edilmiştir. 

9290 

,~·ç11o·c·u·1K-·H-AmıS•TaAaılımll(•L:ıA•R71 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul saatıarı : Her gUn 

15-18 -Seyhan Def terdarlığındarı 
yeniden harta ile t, sbit <diltn 

saha dahilinde Karataş iskelesin elek 
Deniz plajının 938 yılı vergisine ait 
ola ·ak işleti:m-si şartnamesi mucibin 
13-5-938 tarilıindrn itilıerrn 15 
giin n.üdJetle açık artırmaya çıka 

ıılmıştır, ihalesi 27 Mayıs 938 cuma 
gliı,ü saat 14 de Drfıerdarlıkta tr P· 
la nacak komisyon huıuı unda yapıh 
caktır. lstı klilerin 204 lira Muham· 
men bedelın yüz de 7,5 mu yak kat 
temiı atiyle bir i'<te ihale g:inü komis 
yona gelmeleri. 

15-19-22-26 9ı70 

İLANLARI 1 
=--~~--~--,----~--~~--~--~! 

Han, otel, Müsafirhafe, pansiyon hamam berber b · · · 
d 

. . • • , ar, sınema, tıyat 
ro, ansınğ, ıncesaz, lokantacı, aşcı işkembeci şerl.ıetcı· tat! h k b b · ' • • ıcı, umuscu 
paçacı, e a cı, pastacı, şekerci, dondurmacı kahveci bakk ı b .' 

( 
• L. 1 , a , se zecı, 

manav, ırıncı gı 'ı esnafın belediyeye muracaatl . h ] 1 
k 1 d f 

. a, azır anmış o an esnaf 
ontro e terlerınden 1 Haziran 938 taıi· ine k d b" 

b 
'd" B 'h ·' · a ar ırer tane almaları 

mec urı ır. u tarı ten sonra bu defterlerden almamış ola ı ı·k d 
J · t "ld' · n ara a a a ar 

memur ara ıs em ığı zaman ibraz ~tmiyenlerden kt ·k· J' 
zası alınacağı ilan olunur ma uan 1 ı ıra para ce 

. 9288 

r'~~~~~~~~----~=-
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TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkf I Gazetecilik j 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

leneeektir. 

Kütüphanenizi gu

zelle~tirmck istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellitbane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

Ki TAP 
• 

C 1 L O 
• 

GAZETE 

--~·-----------~~~~~~ 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi eurak, ced
vdler, defterler, çekler, 
brneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
lab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 

bir şekilde en zarif hu 
rufal la Tür~sözünde ya· 
pılır . 

Tür"5Özil matbaa
sı "Türksözündtn. bJş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Seyhan Evkaf Müdürlüğünden : 

ailesi 
Eski Hamam 
Çırak 
Me11tıın Zade 

Mevkii 
Yağcamii 

Çırak 
·Mestan Z. 

Cinsi 
Dükkan 
Arsa 
Mesçit 
odası 

B. No. 
116 

17 

Bir senelik 
muhammen bedeli 

Akar No. Lira K. 
41 400 00 

15 00 
48 00 

lcarlarının artırmaları 18151938 giinünde icrası mukarrer olan akaratı 
vakfiyeden yukarıda yazılı gayri menkullere istekli çıkmadığından ihale 
24 '5.'938 salı günü saat 10 kadar uzatılmış olduğundan isteklilerin % 

7,5 teminat alcçalarile vakıflar idaresine müracaatları. 9289 

Türksözü) 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş 

tem!n ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. İsteklilerin Kalekapı-

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

I etmeleri menf .ıatleri icabındandır . 9232 11-20 
----~~~-~-~----~----~ 

Dr. zaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

1 

19 Mayıs 1938 

NOrge 
Şirketimiz; emsali arasında her bakımdan temayüz eden Nor 

ge Rollatör Kompresörlü Buz dolaplarının 
keseye elverişli, son model muhtelif tiplerinden getirterek satışa arze 
bulunuyor. 

Buz dolabı almak arzusunda bulunan sayın halkımızın bir kere 
Şirketimize müracaatla makinelerimizi görüp tetkik etmelerini v~ Tür 
mufassal kataloglarımızı talep buyurmalarını menfaatleri namına 

ederiz , 

3-5 9277 

Pamuk pazarı civarında 9 No.I 
Yazıhane Sazmaş Şirketi 

Adana satış bü osu 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 1---------·-------------
ayenehanesinde kabul etmekted r. ,====-=--=--=----_ -_ -----~---- Adler ... Singer .. Adler .~h 

•• h ı er m~vsıııı ve iııu ite giiıe 

AY 
Albayrak Mu~tafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

• Adana için hazır 1 anmış KOKULU, Ser'nletici Yazlık Ça lar, 
hususi kııtu ve paketler içirde 

ALİ RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,tır. Bir fincan ç.,y gUnUn bunaltıcı sıcaijını kar,ılar 

c. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kellcşeker ticarethanesine giderek zarif, sa!rlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Lira 

mukabilini e edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıİn edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e
0

konomik, en uczu 

Alacaırınız a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız.. . 1 
ı Maden ko·· mu·· ru·· k.uı~a~makıa hem milli bir cevherin .. isti~-

1akını arttırmış ve hem de mustefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bi~ kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 96 

Ti~ 

411 

Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu 

caddesinde 

: ;Hükumet 
• •• 

Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

21 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

raporu 

e 
1 b 

e 
illi 
u. 
ile 

t~a 
ika 
ke 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU Ilı 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N.JO eti Görünüş : Berrak 
mikda· ı ) 0.2 sn'' On 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 \ti 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvcllidilhumuı• lld 

Renk 
Koku 

1 
Tadı 
Teamül 

Renksiz 
: Kokusuı 

: Latif 
; Mutedil 

( el. 33 ) 

nırede 0.40 mgr· ek 
.. 0.0033 gr· 
,, 0.0074 te 

0.00-tO td 

Sülfat 
Klor 
Nitrat " a.r 
Nitril ,, Yok k 
Amonyak ,, Yok ~~ 

( SÔ 4 ) 
( Ci ) 
( 'lo 2 ) 

ennin en son usullerine riayet eden k ~) nadığı yeıinden itibare~ İni 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bdlulıs en 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fıı.ııi ~e Kimyevi evsafını ıru· il 

halaza ederek ve hiç bir suretle el <leğmnlrn hususi Kim}ageıimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiır ettiği SıHıiye Memuru huzurlarındJ da' 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan wnra doldu' 
rıılmakta ve ağılları Sıhhat Memuru tarafın-lan mühürlenerek şelııimiıt il 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1 ayedelen Suları gibi berrak , ~ıhhi, nt• 

is, trmizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 23 
6197 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Gliçlü 
Adana Türksözü matbaası 


