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Baş Vekilimiz dost Yunanistandan ün akşam 
mem eketimize döndü 

Heyetimiz Selanikte şefimizin 
doğduğu evi ziyaret etti 

Kral tiyatrosunda Başvekilimiz 
şerefine bir müsamere verildi 

Atina : 30 (Atina ajansı bıldiri
yor) - Türkiye Başvekıli Celal Ba
yar ve hariciye vekili Rüştü Arasın 
Yunanistanı ziyareti bu ayın en bü
yük hudisesi olmuştur: Kıymetli mi -
safirlerimize, Elen halkı her dakika 
btiyük bir "'vgi ve muhabbet teza
hürü ibruz elmiştir. 

Başvekil Cehli Bayar, Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Bay Meıaksas, 
Bayan Metaksas dün Ünyon burnun• 
da bir gezinti yapmışlardır. 

Bay Metalsas Türp Başvekilinin 
şerefine burada büyük bir ziyafet 
vermiştir. Akşam da kral Tiyatrosun
da kıymetli müsafirlerimiz şerefine bü· 
yük bir misamere verilmiştir. aa,veklllmlz, Yunan ba,veklll, hariciye veglllmlz 

Atina : 30 (Atina ajansı) - Kıy
metli mis•firimiz Celal Bayar ve Rüş
tü Aras Atinadan Selanijte hareket 
etmişlerdir. Aziz Müsafirlerimiz bir 
müddet Selanikte kalarak Türkiyenin 

büyük Şefi Atatürk'ün doğduğu evi 
ziyaret etlikten sonra memleketlerine 

hareket edeceklerdir. 

Suriye kabinesinde 
tadilat • 

yenı var 
Suriye hükumeti, 

Hayfa limanını 
Beruf yerine 

teıcih ediyor 

.ı am : 30 ( Hueu•I muhabirimizden) - Şam gazeteıerl me
••Hhl m&l,ıereke ı,ıerlnde Suriye ile LUbnan hUkOmetıerl ara
•ındald anıa,mamazlıjın eebeplerlnl izah eylemektedir. 

Şam gazetelerine göre LUb 

Bir 

Kıymetli misafirlermiz Yün~n hü

kümeti ricalı tarafından Türk hudut• 

!arına kadar teşyi edileceklerdir. 

Kamu tayda 

Türk - Sovyet ticaret 
muahedesi müzakeresi 

Ankara: 30 (Telefonla) - Ka. 
mutayın son toplantısında Başvekil 

vekilı ve Dahiliye vekıli Şükrü Kaya 
Kırşehir havalisinde vukua gelen yer 

sarsıntısı ve neticeleri etrafında iza 

h•t vermiştir. Yıne bugünkü toplan . 

tısında Türk . Sovyet ticaret mua· 

hedesinin tastikine aid kanunun bi 

rinci müzakeresi yapılmıştır. 

r' .......... -.-.-..-.,..--............. --_..__, 
lngiltere-Turkiye < 

araiında bir 

Bahri anlaşma 
yapılacakmış 

Londra : 30 (Fransız. 

ca l•tanbul gazetesi yazı
yor) - Lehlatıın ile lngll · 
tere araeında akdedilen 
bahri anlafma muahede
si lnglllz hariciyesinde lm
zatanmı,ıır. Bu muahede 
1936 senesinde akdedllen 
Londra anlafmaeının ay
nidir. 

Haber alındıOına göre, 
yakında bu muahedeye ben 
zer bir muahedıı TUrklyıı 
ile lnglltere arasında imza 
la nacaktır. 

Bahçede zelzele 
olmamış .. 

TUrksözU gazetesi Hafriyat 
MUdUrlUjUne 

28 4 938 tarihli gazetenizin 1 inci 
sahifesinde (Bahçede zelzele) başlııtı 
altındaki yazıda; kaza merkezinde 
hiss~dilir derecede üç defa yer sar
sıntısı olduğu ve bu yü1den bazı 

yerlerde ka}namalar, yıkıntılar ve 
çöküntüler vuku bulduğ"u yaz;lmıştır. 
Kaza kaymakamından a!ınan telgrafla 
yer sarsıntısının ve bah•edilen hadi
senin sureti kat'iyede aslı olmadığı 

bildirilmekte olduğundan bu yanlış 
hadisenin gazetenizin ilk çıkacak 
nüshasının ayni sütununda tashihini 
rica ederim. - J"ali T. J!. Barsa/ 

TÜRKSÖZO - Biz bu haberi 
Bahçe muhabirimizden aldık. Ve mu
habirimizin böyle bir hadiseyi uydu· 
rarak gazetesine vermesinde hiç bir 
menfaati olamayacaıtını düşündü~ü· 
müz iç'n tereddütsüzce koyduk. 
Zelzelenin hafif bir surette vukua 
gelraesine bakılırsa bunclan bazı kim
selerin haberdar olmaması da gayet 
tabiidir. Bahçede bir sismograf olma
dııtına göre böyle l.ıir sarsıntının vu· 
kuunu tekzip ne kadar doğıu olur 
ve Pası! isbat edılir bilmiyoıuz. nan hUkOmnetlln gUmrUk me

•eıeıerlnde Suriye hUkOmetlne 
lllaterdlOI müfkllAtın eebebl, 
LUbnıın gUmrUklerl vasıtaslyle 
A.vrupadan Lübnana getirilen malların 
~übnan malı etiketi ile Suriyeye so-

ulabi mesini temin etmek gayesi ol· ı 
duğunu ve bundan başka anlaşma 
0_ldagu takdirde de Lübnandan tran
sıt suretiyle Suriyeyc gönderilecek 
~lan malların Lübnana ait kamyon
;rı~ na_kledilmesini istemek suretiyle 

adamızdan 

kaçırıldı hazine 

Binlerce sarı lira 
nasıl kaçırıldı? 

Südetlere federal muh
tariyet verme teşebbüsü 

urıyen•n Avrupadan getireceği bil
Urnum emtianın nakliye ücreti Lüb
nanlılara h•sretmesini temin maksadı 
~lduğunu ve böylece Sııriye hükume
h bu iki esas madde Suriyenin mc
nafiinin muhtel olacağını anladığın
dan da ha uygun şeraitle Hayfa Ji
;nanında bir transit gümrüğü tctl..i
atını temin ettiğini yazmaktadırlar. 

Kabinede tadilAt 

S 
. Sam ve Rerut mahafili siyasiyesi 

urıye k b" · .
01 

.8 ınesınde azaların yrdiye 

Cı iıt e~ıleeeıtini bildirmektedirler. 
emıl Murdüm be . k 

leri alacağı henüz yın • abineye kim-
b b - • malum olmamakla 

era er hukumet mahafı· d 
d " · ı ın e bu ha· 

!
va ısın de esassız oldu~ habe . d 
aşmaktadır. rı o-

Lakronik gazetesinin aldııtı mü
temmim malümata göre kabine aza-
1ıırının beşe iblağı ve "diğer iki nazı
rın da ayrıc 11 siyasi meselelerin mü
!dk1er~sı için kabineye iştiraki kabul 

ı mıştır. 

.ı\nıerikada petrol en
düstrisini millileştirme 
, I Vaşington: 30 (Radyo) - Pet· 

b~ tndüstrisini millileştirme yolunda 
1
' kırarname neşredilmiştir. 

Erdek : 30 -Marmara nahiyesine 
bağlı « l!J<inlik • köyü adasına ev
velce lneboludan yirmi kadar aile 
getirilerek iskan olunmuştu. Bu ada, 
daha kalabalık bulunduğu evvelki 
senelerde Marmara balıkçılığının mer 
keziydi. Burad•ki sermayedar tüccar· 

!ar doğrudan doğruya Avrupa ve 
hatta Amerika ile iş yapıyorlardı . 
Halen mevcut büyük evler adanın 

o zamanki vaziyetini göstermektedir. 
Geçen gün bu adada bir define bu
lunduğu şayiası çıkmıştır. 

Bu şayiaya göre, adadaki metrük 
t>vlerden birisinde henüz adı bilinmi· 
yen bir adam tarafından binlerce li· 
ralık altın para bulunmuştur . Altın 

!arı eline geçiren adamın bir motor 
ile Karadenizden kaçtığı söylenmek· 
tedir. 

1 
Yapılan ihbar üzerin~ a!akadar

ar keyfiyetten bütün limanları ve 
gümrük muhafaz teşkilatını haberdar 
ederek böyle bir adama t d"f d"l 
d

. . . esa u e ı . 
ığ"ı taktırde yakalanması bildirilmiş

tir. 

Şimdi Ekinlik adasının sakinleri, 
binlerce altının saklı bulundu~u bu 

hazineyi daha evvel keşfedememiş 
oldukları için acınmaktadırlar. 

Fransa ve 
yakında 

İngiltere Prag nezdinde 
teşebbüslere geçecek 

Londra: 30 (Royter ajansı) -
Hali müzakerede bulunan İngiliz ve 

Fransız nazırları Perag nezdinde pek 
yakında bir teşebbüs yapmağa ha
zırlanıyorlar. Südet Almanları için 
lsvi...-ede federal muhtariyet verilmesi 
istenecek tir. 

Prag: 30 (Havas ajansı) - Sü
detlere federal bir muhtariyet veril-

..................... 
Dçerl©le 

Mussolininin 

• 
Tufeyli 

. . 
pro1esı 

( Hıkaye ) 

• 
Öldüğünü isbat 

eden adam 
( Avrupa hadıselui ) 

1 

mesi hakkında lngiltere ve Fransanın 
yapacağı teşebbüsü bura siyasi ma
hafili çok musip olarak karşılamıştır 

Romanya dahili siyase
tinde düzelme 

Belgrat : 30 ( Havas ajansı ) -

Bükreştı n verilen malumata atfen 

bura gazetelerinin yazdığına göre , 

R-~~a-nya dahili siyasetinde gözle 
gorulur bir şekilde bir düzelme ha 

reketi vardır. Siyasi partiler hakkın 
da Romen hükumetinin ittihaz et

t~_ği ltdbirler çok musip olarak gö· 
rulınektedir. 

Marko paşa 
lstanbul : 30 (Telefonla) 

Bir kaç güntlcnberi şehrimizde bu. 

lunan Kahire Polis Müdür Muavini 

Mar ko Paşa l;ugün Kahireyc hare
ket etmiştir. 

!Zelzele faciası hakkında 
Dahiliye vekilimizin beyanatı 

Son blanço şudur 
4000 Ev teınamile harap, 6000 ev 
kısmen harap 148 vatandaş ölmüştür 

•. beyanatta bulunarak rakamlı maluma 
vermişlerdir. 

Dahiliye vekilimiz bu yoldaki bü 
yük teessürlnini izhar ettikten sonra 
Türk milltttinin felaketzede vatandaş 

!ara gösterdi~i büyük yardimlardan 
ve hasasiy"tten bahsetmiş ve şıı ra· 

J kamlı malümatı vermişlerdır. 

j Zelzele felaketinde 148 vatanda-
' şımııı kayp etmekte hasta olanlardan 
yalnız bir kişi öldü, diğerleri eyi oldu· 

Bay ŞUkrU Kaya 

Ankara: 30 (Telefonla) - Dahiliye 
vekilimiz ve cumhuriyet halk partisi 

genel sekreterimiz ve baş vekil veki 1 
li bay Şükrü Kaya bugün kamutay 
gurubunda zelzele felaketi hak k.nda 

!ar. 4000 ev tamamile harap olmuş
tur. 

6000 evde hasara uğramıştır. a 1 
tı yüz kadarda hayvan kayıp olmuş• 
tur. 

Dahiliye vekilimiz bundan sonra 
Türk milletinin her kayıp olanı yeni· 
)emeğe kudreti olduğunu ve fakat 
kayp ettiğimiz 148 vatandaşın zayiatı 
telafiye asla imkan olmadığını ve bü 
tün Türk milletinin büyük acı duydu 
ğunu söylemişlerdir. 

Kızıl ay şimdiye kadar felaket 
mıntakasına 1600 çadır göndermişdir. 

Sancaktaki hadiseler 
1TOrk ekseriyetini baltala 

mak için dönen dolap 

1.1 
OUzel Antakyadan bir görUnu, 

Antakya : 30 ( TUrksözU muhabirinden ) _ BUtUn Hatayda 
intihap hazırllkları hararetle devam etmektedir. intihaba fe. 
sat karıftırmak için ittihatçıların yeni yeni dolaplar çevir _ 
mekte olduklarını dUn blldirmlftlm. Ayni mevzua alt Vahdet 
gazetesinin fU ~azısı çok fa
yanı dikkattir : 

TUrklUk davasına ve hatta 
mevcudiyetini hasım olan ha. 
llhazırdakl mahalll hUkOmet 

otoritelerinin başında malüm kimseler 
bulundukça nezıh ve bitarafane bir 
intihap yapılmasına imkan bulunmı
yacağını mütemadiyen yazıyoıuz.Şim
diy .. kadar Türklerin nüfusa kayde 
dilmelerine karşı binbir türlü müşkü
hit çıkaran nüfus daire'erinin , gayri 
Türk anasırın yekununu kabartmak 
için sen iki üç gün zarfında Sur iye 
ve Lübnanın muhtelif köy , kasaba 
ve şehirlninden ( Guya Sancak va
tandaşı oldukları halde unutulmuş

lardır bahanesiyle ) yüzlerce eşhas 

kamyor.larla Hataya naklederek bun
lara kafile halinde nüfus ka~ıdı ve· 
rildiğine dair kuuvelli bir şayia do
laşmaktadır . 

Meğerse ne kadar Sanc1k vatan-/ 
daşı var mış ta haberimiz yok muş ? , 
Bitaraf Kontrol komisyonunun nazarı 1 
dikkatini celbederiz . 

Haber aldığımıza göre ekseri· 
yeti Sancağa mücavir Suriye· key , 

- Gerisi üçüncü sahifele 

Mussolini 
Şuşninge 
şefaat 

edecek! 
" Sabık başvekilin harice 
gitmesi mevzubahsolamaz 

Londra : 30 ( f)eyli Herald yazı
yor) - Bugün mahbus bulunan eslıi 

Avusturya başvekili doktor Şuşningin 
akibeti ancak Hitlerle Mussolininin 
yakında Romada yapacakları ırıırüşme 
e~nasınd~ tayin edil~cektir. _öğrenil· 
dığıne gore, Mussolını, eski müttefik 
dostun~n şi1!1dilik Dahav tecrid kam. 
pına gonderılmesine mani olmuştur. 

Anla~ıldığına gôre, gerek Garp 
devletle~ı ve gerek Vatikan eski 
başvekılın kurtarılması için Mussoli
ninin Hıtlere karşı nüfuzunu kullan· 
m~sını istemişlerdır. 



Sahife : 2 Tbrksoıll 1 Mayıs 1938 

Avrupa postası SOSYAL HAYAT 

Musolini bir sulh 
projesi hazırlıyor 

,,--------------~-----·-------·-.-Ilı!------, 
1 Ş ~ lfl1 Ü lr lfi1 c§) ~ ~ lr 0 <e 1r Ü 1 Sovyetler Bir-

i '----------··----------1

--------' u!!~~;~, ~:~ı:,; 
Talebelerin ır-. _A_d_a_n_a_h_l_a-rı_n_, Belediyenin dün ğinin bilcümle müessese ve idarde-

. . . Verdig" İ ziyafet rinde, Sovyet işçi ve müstahdemleri 

Duçe yirmi 
temine 

sene 
teşebbüs 

için sulhu 
edecek 

mıtıngı Fela"ketzedelere umumi mıktarının yüzde 35,4 ünü 
teşkil etmek üzere, 9.357.000 
kadın çalışmakta idi. Bunlardan 
3.298.000 kişi ağır endüstride, 1 
milyon 252 bin kişi maarifte, 725 
bin kişi sağlık işlerinde, 477.000 ki . 
şi nakliyat islerinde faaliyette bulun· 
muştur. 

Dört Devlet Arasında 
yapılması düşünülen proje 

-----Yazan 

Birkaç gün evvel şehrimiz birin· 
ci orta okulunda bir talebenin bir 
bayan öğretmeni bıçakladığıııı yaz· 
mıştık. Bu münasebetle şehrimiz 

Erkek Lisesi birioci devre talebe 
l e ıi dün bir miting yapmışlardır, bu 
mitingle genç talebeler teessürlerini 
lıildire n nutuklar söylemişlerdir. 

" o·ı . "l pıyupı ,, gazetesi 

DUnkU ekspresle gelen lnglllzce "Dl Plyupll., gazetesi dlp
lomatık muhabiri yazıyor: 

Okul direktörü Bay Rıfat tale
belere teşekkür ettikten sonra top· 

, !anlıya nıh?re t v~rilmiştir. 

" lngUlz - ltalyan anlafmasını takiben Fransa ile ltalya a· . 

reaında ba,lıyan sulh konu•· ,--
' malarının muvzuunu, Avrupa· v { d 

da yirmi aene için sulhU temin range a aSIIla 1 

etmek gayeal tefkll etmekte } k f J 
dır. yapı aca se er er 

Anlaşıldığına göre, Mussolini, 
lngiltere, Fransa, ltalya ve Alman 
yayı ihtiva eden hir ademi tecavüz 
misakı aktedmek tasavvurund~dır. 

Mııssolini, yakında Hitlerle vaki 
olacak mülakatında, bu dört devlet 
arasındaki bütün ihtilaf sebeblerini 
kaldıracak bir anlaşmanın ana bat· 
!arını Alman lidtrine arzetmeğe 
hazır bulunduğunu tas rih etmiştir. 

Fransa ile Almanya arasındaki 

anlaşmaya şaı t olarak bilhassa şu 
ileri sürülüyor. Hudutları, sulh mıı 

ahedelerine göre yeniden t .,ızim e· 
dilmiş memleketlerdeki Almarılera 

dair, Almanya ile orta Avrupa mil
letleri arasında çıkacak herhangi 
ihtilafta, F ransanın, müdahaleden 
katiyen sarfınazar etmesi. 

Moskova : 30 ( Tass) -- Vran· 
gel adasında kışlıya n eşhasın, bu 
ada üzerind~ ebedi buzlar mıntı 

kasında gaye t iyi bir halJe ınuha· 
faza e dilmiş bir mamut kadavrası 

keşfetmiş ol lukları vakt ;yle bilJ i 
rilmişti . BJ keşfin bü} ük ehemmi. ı 
yetini nazarı dikkate alan Sovyetler 
Birligi ilim Akademisi, bu mamutu l 
almak üzere bu adaya hususi bir 
heyet gönclermeye karar ver mişt i r . 

Üç ilim adamı nd J n nı ü rekhp 
olan bi; inci gurup , bıı günlerde lr
ku tsktan Vı aııg el a dasına fayya rc 
ile hareket edecektir • Bu gurup , 
mamut ka davr asın~ n1Zaret edec~ k 
ve adada ihzari letk .klerJe ve ka 
zılarda bulunacak tr . 

Halkevinde 

Karaca :> ğlan geces· 

Dün gece saat 20,30 da şehrimiz 
Halkevi saloıııında bir Karacaoğlan 
gecesi verilmiştir. 

Toplantı alakalı olmuş'ur • 

MAHKEMELERDE: 

Çaldıkları koyunun etini 
kavurma yapanlar 

Kasap lsmailin k rıyunl annı çal
dıktan sonra hi ri rı i kesp <tini ka 
vurma ya ptıkla rı sırada yakal <• nan 
karşı yaka Sak ı zl ar maha lle ~in <l en 

Mustafa kı z ı Dudn, Nuri oğ lu .Se 
lim, Duran oğlu Tahir, Ahmet kızı 

Gül lü ve Ahm(t oğlu Hüseyinin 
sorgula rı Bir inci Sulh Ceza h"kim· 
liğic c e }apı! ara k tevkiflerine karar 
veril mi; tir. 

Rak ı şişelerini çalan 
tevkif edildi 

yardımları 

Lira 

10 Hafız Mustafa Şamlı 

6 llk okul öğretmenleri 
2 İlk okul öğre t meni Nedim 

15 Pamukçu Abdi 
5 Kunduracı Şükrü 

15 Ma?.har Hasan ve mühür 
biraderl er 

JO Kuyumcu Ab!din 
5 Hıl I hanı Azmi 

10 Camcı Abdullah Gücü 
5 Emin Ôzsöz 
5 Niğde hanı müsteciri 

10 Çerçi Yusuf Ünlü 

98 

14596 Dünkü yekun 

Rüstem 

Gençler arasında 

Sekizinci bisiklet koşusu 
bugün yapılacak 

Şehrimiz belediye meclisinin ta
tili dolayısile belediye tarafından 

dün meclis azalarına saat 17 de 
mezbaha parkınrla bir ziyafet veril· 
ı:ıiştir. 

Fakir çocukların sünneti 
bugün yapıl::ı.cak 

Hü rı iyet mahallesi Halk Partisi 
Ocağı bugün mahalledeki bazı fakir 
çocukları sünnet ettirecektir . Bu 
münasebetle öğleden evvel bir tö· 
ren yapılacaktır. 

Mardin de 
elektrik 

Şehir her gün 
güzelleşiyor 

Mardl'rı : 30 ( Hususi muhabi i· 
mizden) Mardinde İnşa faaliyeti 
büyük bir hızla devam etmektedir: 
Umumi merkezin yardı miyle inşasıha. 
başlanan ve cidden muhteşem bir 

1 
eser halinde yükselmiş bulunan Halk 
evi binası tamamlanmış ve 23 Ni J 

sanda açılışı yapılmıştır. ı 

istasyon yolu üzerinde Vali ko 
nağının temeli atılmış ve bu civarda 
otuz yataklı bir hastahane inşasına 

Sovyetler Birliğinde son 20 se· 
ne zarfında geniş kadın mütehassıs 
kadroları vücud bulmuştur. 1937 
senesi ortalarına doğru, ağır endüs· 
tridoki kadın mühendis ~e teknisi
yenlerin adedi 100.000 e çıkmıştır. 
Kadın doktorların adedi ise bugün 
4 . .468 dir. 

Annelere Sovyetler birliğinde 
hususi ve çok büyük bir ihtimam 
gösterihıektedir. 27 haziran 1936 
tarihinden 1 Kanunusani 1938 tari
hine kadar geçen zaman zarfında 
yani 18 ayda, devlet, fazla çocuk! 
annelere yardım olarak 1 milyar 17~ 
nıilyon 900 bin ruble sarfetmiş bu· 
lunmaktadır. 

Bütün memleket dahilinde ço. 
cuk müesseselerinin adedi, gün geı;· 
tikçe çoğalmakta dır. Gı-çen Sene 
Sovyetler birliğinde çalışan çocuk 
muayene evlerinin mıktaıı 4.175, dol 
ğum evi ve hastahanelerinin mıktarf 
81.500, süt damlası teşkilatı mer' 
kezlerinin mıktan İ•e l.509 idi. 

Daimi çocuk yuvalarında bakı 

lan çocukların adedi 627.8/:sO i bul 
muştur. Eski vaziyet ile mukayes 
için şurasını !Öylemek kafi gelir 
Çarlık Rusyasında yalnız 9 muayr 
evi, hastahane ve doğum evlerind 
7 .000 yatak ve yuvalarda ise 550 
çocukluk yer mevcuttur. 

ltalya, Almanya ile Çekoslovak 
yanın arasını, - Çekoslovakyaya 
mu:ıhedeyle bağlı bulunan Fransa. 
nın şerefine asla halel getirmeksizin 
bir an evvel bulmağa yardım ede 
ceğiııi vadetmekteclir. 

Heyetin ikinci g ı ıru bu , Mayıs ve
yahut Haziran ayınd a bir vapurla 
Viadiv»stok'tan harekd edecek , j 
Anadir yahut Providans koyuna va. 
racak ve buradan tayyare ile Vran 
gel adasına gidecekt ir. Heyette bu · 
lunan Kutııpçul a r,eb e di buzlar mm 
takaları müteh , ssıslar ve zoolog
lar, kendi çalışma sahaları dahilinde 
ilmi araştırmalarda bulunıcaklar. 

dır. 

Şe} h Must?fa mahallesinden 
D ıyap oğlu Sü!eyıııanın dükkanın· 
Jan rakı dı ı ! u ş; şe leri ça lmaktan 
suçlu Hürriyet mahallesindeıı Hacı 
Halil oğlu Hasan h akkındaki Juıuş· 

nıa meşhut suçlar kaı - ununa göre 
yapılarak tevk ifıne karar verilmiştir. 

F' ederasyonun terti bettiği bisik 
Jet koşularının sekizincisi ve sonu 
bugiin Adana ile Mersin arasında 

yapılacaktır. Bu koşu sonunda,bun
dan evvel yapılan 7 koşunun pu· 
vanları hesap edilerek Adana böl
ge birincisi belli olacaktır . Bu ko 
şularda kazananlar Ankarada diger 
bölgeler şampiyonlarile yapılacak 

Türkiye bisıklet şampiyonluk ko 
ş•ısuna işföak edecek ve orada ka 
zandığı takdirde Türkiye birinci>İ 

ilan edılecektir . 

Şehrimizde evlenmeler 
Nisan 938 a}ı içinde şehrimiz 

belediye nikah sa lor unda 60 çiftin 
nıkahları kıyılmıştır. 

karar verilmiştir. ı 

_ B,· l~diyc, bütc~s~ndeki _imkansız I 1937 Senesi Sov· 
lıga ragmen Mardının ıhtıyaçlaı mı 

temin için büyük bir gayret ve feda- yet dış ticareti 
kaılıkla çalışıyor. Mezbaha ve basit 

F ransanın Rusya ya misakle bağ· 
lı olması mes ,]esine gelince, ltalya 
bu paktın bozulmasında ısrar etmi · 
yor. Hatta Hitleri de Lu ırıisaka ' 
olan itirazından vazgeçirilmeği h- • 
ahhüt etmektedir. Şu şartla ki, 
Fransa, ne gibi bir tecavüz hareke 
tinin, kendini Rusyanın yardımına 
koşmağa mecbur edeceği kararını, 

lngiltere, ltalya ve bilahara tahlil 
edılecek bir üçüncü devletin takdi . 
rine brakılması lazdımdır. 

Bu iki nokta tamim edildiği tık 
dirde Mussolini, garbi Avrupayı 20 
scnt veya buna benzer bir müddet 
içinde sulh ve sükün altına alacak 
bir Dörtler ademi tecavüz misakı 
teklifini Almanyaya yapmağa hazır 
bulunmaktadırlar. 

Bundan başka, Uzak şark me· 
selesini de tetkik etmek üzere bir 
•beş devlet müzakeresi. yapmak İ· 

Üç üncü bir gurup, mamutu nak
letmt k için hu usi su:e tte cihaz· 
landırılmış bir vapurla Vlddivostok· 
tan biraz daha geç olarak harel<.et 
edecek ve Ağustos ayı orta larına 

doğru Vrangel adasına varacaktır . 
Mamut kadavrası Vıadivostok'a 

getirilerek orada büyıik bir buz 
o !asına yerleştirilecektir. Hayvanın 
büyüklüğü dolayısile Mo~kova va ge 
tirilmek üzere lıir vagona sığma

ması takdirinde, kadavra Vladivos
tokta bir kaç kısma a ynlacak ve 
her kısım bir frigorifık vagona yer· 
leşliril erek o surdle nakledilect k. 
tir . 

Berat etti 
Dövit kaçakçılığı yapmaktan 

suçlu Adanada Reis zade Burhanet· 
tin in duruşması ikinci asliye ceza 
mahkem!sinde bitirıl crek Burhanet
nin beratına karar verilmiştir. 

30 Nisan 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif riiz 
gar'ı. En çok sıcak gölgede 26 de · 
rece. 

İlk okul talebelerinin 
verdiği müsamere 
Çocuk haftası şerefine tertip e I 

dilen müsamere ve eğlenceler düne 
kadıır devam etmiştir: 1 

Dün akşam saat 8,30 da Is ıret 
lnönü ilk okulunun tertip ettiği mü
samere kız enstitüsü salonunda veril 
miştir. 

Şehrimizden giden 
H:ıtaylılar 

Hatay intihabır.ın yaklaşması 

do!ayısile dün şı hı im izden ve Mer 
sinden dört yüz kadar Hatay'ı Ada 

nadan lskenderuna hareket etmişlerdir. 

bir kasap çarşıst tesis tden, et nak
liyatı için bir kamyon getiren, üç 
park, umumi hala, ayar saatı tesis 
ve rekzeyliyen Belediye ana cadde
yi parke döşemiş, bıı cadde üzerin· 
deki pürüzleri kaldırmış, bctonarıııa 
yeni mağazalar yükselmiş, temizlik 
aletleri temin etmiş ve şehri elektri 
ğe kavuşturacaktır. 

Nihayet yiı mi gün sonra fener 
ve gaz lambasından kurtularak elekt· .

1 
riğe kavuşacak olan Mardinin en bü 
yük ihtiyacı sudur. Şehirde içecek 
iyi su bulunmadığı gibi kuyu sula· 
rı da yazın kurumaktadır. Bilhassa 
sıcak mevsimlerde her aile büdcesin 
de su için 5 6 lira ayırmak mecbu· 
riyetindeeir. 

Toksoy 

leri sürülmektedir. Bu müzakereler ,.---- - - --- ---------- - --- -----------------·-------------------, 

de bilhassa Japonyanın Çindeki me p r ağda 36 yaşla rınd a An n v •• •• • t d d 1 
tafil ve Çinin tecavüzden masuni- luven llt'mfrit a dında u .... ttıunu ıspa e en a am 
yeti meselesi görüşülece ktir. oırı s ı, l. ir müddetten be :J 

Gerçi bu bahi.te Amerikanın da, ri i ş siz kalmış ve kırk c:::ı:r.ı:=n L'lml• .. •-Avrupa gazetele rinde n 

Uzak şarktaki, lngiliz, Amerika sekiz saat aç grzd ıkten sonra bir ev eşyas ını da zevcesine v~ siye t et- gün evel ölü olarak bulunmuştur. 
Fransa menafiini takib münakaşala· şeytonlıkla öl düğün e dair kilis..d e rı nıiştir . 13urıun üzerine Daniyelin ak (Çak) vahşi hayvanatın en se 
rının iştirak etmesinde bir m~hzuı bir v<sika uydurmuştur. rabas ı cena ze blkAr blkmaz rve vimlisi idi. Kendine eş olarak bir 
görülmiyıır. Antuvan Hembrit, açlıktan göz hücüm etm iş l e· oılalığı altüst iki ay evel bir kaplan verilmişti. 

ltalyanın müzaharetile Almanya leri kararmış olduğu halde, evvelce ederek para aramışla r, hulam~yınca Fakat kaplan, mart iptidasında (Pn 
nın gireceği herhangi ı.;ir misa!un yazılmış l.ulunduğu hayat sigorta da Dan i yel ~ küfretm · ğe başlamış · omoııi) ye yakalanmış ve bir hafta 
başlıca şartı Hitlerin müstemleke >ına mü acaat etmiş ve vesikayı gös !ardır. N~ bilsinler ki, Drniyel, bir için le ölın:iştür. 
talebinin de alakadar memleketler terrrek öl ,J üğünü ispat ettikten son süpürgrnin içine saklamış olduğu (Çak) eşi öldükten , o ıra hayr t · 
tarafından gözden geçirilmesi lü ra bin srkiz yüz mark almıştı.! ay rı bir vasiyetname ile zevcesine Şly~n bir derecede yas tutmuş ve 
zumdur. 5Upllrg 9 içinde çıkan üç milyon liret bıra ktığını ve bu on b e ş gün kadar hiç bir şey yeme 

Bu husustaki talebin, "tatmin S vasiyetname d bir s n ~ evvel zeec~si nı ıı ına ban miştir. 
edilmesi " değil de, # aözden geçi omada Daniyet ismin e bir k ld ğ b'l J' . d 

• h 75 · d'k aya yatırı ' •lll 1 · ırıyor u. (Çak) klorfoım koklatıldıktan riııııesi. istenmesi Pariste manidar şarap müte assısı yaşına gır ı • Sevimli aslan &flnln ölUrn!lne 
t 1 k · sonra on beş gün evvel kendisine telakki edilmektedir. Bundan da Hit en sonra ev enmeğe arar vermış dayanamadı! 

· h J b' k 1 bermutat petigür vapılmış ve ondan !erin, müstemlekı- meselesi üzerin ie ve yetım ane en gene ır ız a mış Lın.l r a va h ~ i hayv .. nlar bahçesi 
bir uzlaşma istediği manası çılcarı tır. mühim bir ziyaa uğramı~tır. neşesi biraz yerine gelmiş ise de, 
lıyor.. Evlendiği dakikadan itibaren ak 1925 senesin le yavru iken Lon birhafta sonra ölmüştür. 

gizil te,klllt programı dan on beş gün evel ölmüştür, Şarap sonra vdhşi hayvanlar balıç·sine nak 
Son gelen Londr.ı .gazetelerinJe tüccan. oturduğu evi akrabasına ve !olunan (Çak adınd a ki a>lan Lirkaç 

lngllter e ba,veklllerlnin 
tefekkUr mektuplarını 

sakllyan ihtiyarın istiğnası 

Londrada, (Con Rivet) adında 

85 yaşlarında bir ihtiyar adam var 

dır. Bu ihtiyar senelerden beri baş· 
vekalet sandalyı-siııe gelcnleı in hep 
s:ne birer mektup yezmış ve tebrik 
tc bulunmuştur. 

Her başvekil (Con Rivet) e ce 
vap vermekte gecikmemiş kah mufa 
ssal ve kah muhtasar birer mektup 
la teşekkürde bu'u muştur 

(Con Riveı) şim<liye kadar almış 

old11ğu bu cevalıı mektupların hr pi 

sini itinalı bir surette saklamıştır 

Merak edenler bu mektupları külli 

yetli bir para mukabilinde satın al· 
mak istemişlersede ihtiyar bu husus 

taki ınuracaatların hepsini reddet-

mişlir. 

lngllterede Hazırlanan 1 rabasile arası bozulan Daniyel, bun dray11 g• tırilen ve biraz büyüJükten 

- Gerisi üçüncü sahifede - ._ ________________ _..._.._ ,.,_...,.,,_. ----'""!'-""'!"!-._,•"""".---,.... .. - ___ _,..,...'!"'!"' _____ ~ _ _. 

• 

Moskova : 30 (Tass) - 193 
senesi zafında ::fovye dış ticaret 
nin umumi iş hacmi, geçen sene 
nazaıan 358,3 milyon fazlasiyl 
3.060.900.00'.) ruble tutmuştur. 
miktarın 1.728.600.000 ru~lesi ihr 
cat, 1.341,300.000 ıubla de itlı 

!attır. 

1937 Sovyet ihracati içinde 
rai maddeler yüzde 31,Tyi, endüs 
el maddeler y(iz,Je 68,3'ü teşkil e 
!emektedir. 

1937 senesi zafında Sovyet 
Birliği. 1936'ya nisbetle 78 mily 
fazlasiyle, 436.400.000 ruhlelik 1 

ta, 21,7 milyon fazlasiyle 257,6 
yon hulıubat, ihrac etmiştir. l'aııı 

ihracüı, 1936'dı 3,3 milyon rub 
lik iken 1937'de 55,8 milyona Ç 

mıştır. Otomobil, traktör ve ye 
aksam ihracatı, 936'da 13, 1 
yon iken 1937'de 25/) mily 
fabrika alalı ihracrtı da bir 
evveline nisbetle 8, 1 mil yon fa 
siyle ı :~,'20 milyona baliğ olmuı 

Endüstri maddeleri ihracatı, 
sene evveline nisbetle 1937 sen 
de 97,3 milyon ıuble fazlala~mı 
• So ıyetl.r Birliğinin dış ti 

tinde ilk mevki, gertk 1~37 
sinde gerek 1936 sedesinde in 
re tarafından işg.il edilmiş b~ 

maktadır. ikinci mevkide ise, 
sın ~de de, Amerika Birleşık De 
!eri gelmektedir. 

Fransız adalarının işfl 

meselesi 
Londra: 30 (Royler ajanııl 

Fransız ve lngiliz nazarları yap! 
müzakereler esnasında Uzak t' 
taki Fransız adalarının Jap 
tarafından işgali dolayısile Ja 
nezdinde te~ebbüste Lulunul 
karaı laştırmı~lardır. 



1 Mayıs 1938 ( Türksözü ) 

hadise Hikaye ---- 1 Sancaktaki 

TUFEYLi - Birinci sahifeden artan -

kasaba ve şehirlerinden gelen bu 
yeni vatandaş namzetleri Suriye me
mur ve jandarmalarının emriyle sev-
kolunmakta ve otomobil ücretleri okunduğuna göre, lngilterenin harp 
mahalli belediyelerce tesviye olun-

k d zamanında muhtaç olacağı yiyecek 
1 

a;atını çalışmadan ka 
zanmanın yolunu arıyor 
du. Bu fikirle yıllarca bir 

iş tutmadı ve otuz yaşına kadar ba· 

ba evinde geçindi. 

ma ta ır . ,. \ 
...,,......,=,....,,.......,,,.,......,......,..------,,..,,..., ve diğer levazımın tamimi i.;jn giz- , 

'

• 1 

.., lice hazırlanmakta olan teşkilat p-
' Arktikte magne- rogram• tamamhnmak üzeredir. 

Her akşam sofraya oturrlukları 
zaman her kesten iştihalı yemek yi. 
yor, evde herkesten iyi giyinmek 
istiyor, annesinin az çok, hemen her 
sabah cebine koyduğu paraları red 
etmiyordu. Ona, otuz yaşına rağmen 
hala baba evinde geçinmek, baba \ 
kesesinden harcamak ağır grlmiyor- 1 
du. Bu tufeyli hayatla o kadar ün-

siyet etmişti ki.. 1 
Ona "bayatını çalışmadan kazan 

manın yolunu arıyor" demekte doğ
ru değildi . Çünkü bu yol içinde bu· 
lunuyordu. Fakat son günlerde o, 
daha başka yaşamak için yeni bir / 
yol arıyordu: Bol paralı, lüks hayat. 

Ç'inkü, bugünkü şerait tufeyli 
1 

delikanlıya istediklerini temin ede· 1 

miyordu. Baba harclığıyle ne olur! 
Esasen babası da zengin değildiki. ı 
Orta maaşlı bir memur. Yıllarca dı
şarıda babasiyle beraber dolaşmıştı. i 

Bir çok küçük vilayetler de, oğul 1 

!arının gururunu kurtarmak için ana 

ve bııba, he. kese, "oğlumuz hasta. 
demekten başka bir çare lulzma 

mışlardı. 
Nihayet gene lstanbula döndü 

düler. Anadoludan avdetten beri 

geçen üç yıl içinde Faruk lıiç bir İş ı' 
tutmamıştı 

Ha}'attan korkusu yoktu. Çünkü , 
mektebi bitirmişti. Fakat kazanmak 1 

için çalışmıyordu. "Çalışmak. fikri I 
ona başaramıyacağı bir şey gibi ge· 

liyordu. ı 
Güzel, yakışıklı bir gençti. Ça-

kayın pederin evindeki şaşaa ona, 
bu vazifeyi hatırlatmıyordu bile. 

• 
F a~at bu debdebeli yaşayış çok 

devam etmedi: Bugün genç adam, 
kayın pederinin ıflas hıberini karı 
sının ağzından işitmişti. Kayın pe· 
der, giriştiği büyük bir işe bütün 
servetini yatırmış, fakat muvaffak 
olamayarak birden mahvolmuştu. 

• 
Faruk, hayatında ilk defa o ak 

şam düşünüyordu: 
Apartmanın aylığını kendisinin 

vermesi lazımdı; Kayın pederinin 
elinden tutmak lazımdı, Onlara bak. 
mak mecburiyetinde idi. Fakat bü 
tün bunlar kabil mi idı? 

Kendisini kurtaracak bir tek ça 
re vardı: Baba evine dönmek. Hem 
de pürüzlerle beraber; karısı, kayın 
validesi, kayın pederi ile. 

• 
Nitekim o, düşündüğünü yaptı. 
Birkaç gün sonra iflas mas1sm 

dan kaçırılan eşyalarla, kayın valide 
kayın r·~der ve yeni gelin, damadın 
babasının evine taşınmışlardı. 

Faruk bunda da muvaffak ol

muştu. 

Dünyanın belki en iyi ana ve 
babası olan Faruk'un ailesi,bu büyük 
badireye de katlandı; hem de tu
feyli oğullarını en küçük bir hare• 
ketle küçük dü~ürmiyerek. 

lışmadan geçinmek için bütün i~tif.a- 1-----·---·-----
deyi tasarlıyordu. Aylarca bu fıkrın 
ilhamile koştu. nihayet bir gün: 

- Muvaffak oldum, dedi. 
Onun bu sevinci, evlerinin biraz 

ötesindeki büyük apatmana yerle 
şeıı zengin bir tüccarın güzd kızını 
elde etmesinden ileri geliyordu. 

Orta Asya millet
ı leri sanat eserleri 

Aldanmamıştı; Zengin tüccarın 

güzel kızı ile anlaşmıitı Bir aydan· j 
beri, çılgınca sevişiyorlardı. Fakat 
bu sevişme ttlc er pheli idi. Yalnız Su 
ıan onu seviyordu. Faruk, genç kızı, 
babasının plrası için, sevmiş göıü· 

Moskova: 30 (Tass) - Lenin
grattaki Ermitaj müzesi, mühendis 
kastalskinin Orta Asyada kırk sene
de topladığı bu mıntaka milletleri 
nadir sanat eserlerinden mürekkep 
çok mühim bir kolleksiyonu da bün- ı 

tl•k saha Bu proğram, lngilterenin ve şi-
mali lrlandamn en ufak aksamına 
kadar ihtiyaçları teminat altına a 
lınmaktadır. Bu maksatla yapılan 
tetkikatta anbar tesisatı . : uların 
meddü cezir şeraiti ve hatta ne çap· 
gemilerin ne gibi limanlara girip 
çıkabileceği de göze alınmıştır. 

Moskova: 30 (Tass) - Şimal 
kutubunda kışlıyan ilim adamların 
dan Fedorov, Arktikte magnetik 
saha hakkında "Pravda,. gazetesin 

de neşrettiği bir yazıda diyorki: 
Şimal kutubu seferinin devamı 

müddetince yapılan tetkikler, alınan 
ölçüler, şimal kutubundan 75 ~nci 
şimal arz dairesine kadar Arktıkte 
mağnetik sahanın bir nevi profilini 

çizmektedir. Bu hesa~lar, yal?ız ~ey 
rettiğimiz ,..ıntakanın .mağnetık bır 
haritasını çizmeği değil. fakat aynı 
zamanda heyeti umumiyesiyle mer· 
kezi arktik'in mağneti bir haritası 
ıım vücuda getirilmesi bahsinde ha 
kikata çok yakın neticelere varılabil 
mesini mümkün kılacaktır. 

lngiltere dahilindeki bütün kam
yonlar ve diğer nakil vesaiti tescil 
edilmiştir. Öyle ki, harp ilan edildi· 
ği zaman hükumet bunlardan istifa· 
de edebilecektir. 

Hükümet tarafından tesbit edi· 
lecek bir kira ücretinin, hini hacet 
kullanılacak bu nakil vasıtalarının 

sahiplerine verilmesi düşünülmekte 
dir. Yine bu vasıtalar, millet hesabı. 
na kullanıldığı sırada, zıyna veya 
hasar:; uğrarsa tazminat da verile 

cektir. 
Bazi alimler dünya ma6netizmi· 

nin tevzini hususundaki nazariyele 
re istinadP-n Arktik'in magnetik bari 
talarını çizmişlerdi. Eğer kutup mın · ı' . 
ııkasında mıknatibiyet bakımınd_a~ T ayyarenın sıhhat 
gayitabiilikler mevcut olmasa ıdı • • d h• } • 
bu kabil olabilirdi. Fak~t b~ gayri IŞln e ızmet eri 
tabiilikler yerinde tetkıkatı ıcap et 
tirecek mahiyettedir. 

Nitekim kutupta, Grinviç tuli 1 

derecesi ile mağtekn tul derecesi 
arasında 41 derectlik bir zavıye 
mevcuttı•r, halbuki nazariyeler üze 
rine yapılan haritalar bu zaviyeyi 
50 ila 60 derece olarak göstermek
tedir. 

Moskova: 30 (Tass)- Sovyetler 
birliği sivil tayya•ecilik fıloları 1937 
senesı zarfında 530.000 hektar 
arazi üzerinde ziraata dokunan haşe 
releri mubtdıf kimyevi vasıtalarla 
itilaf etmiştir. Tayyareler, b:lhassa 
cenubi mıntakalarda çekirgelere 
karşı yapılan amansız mücadeltde 
büyük hizmetler görmüştür. 

Gene tayyareler vasıta~i)e 1937 
senesi zaıfında, sıtmalı yerlerde 3 

Mağnetik puslanın kutupta A
merika cihetinde Grinviç tulüne doğ · 
ru 41 derecelik bir zaviye ile te. 

veccüh etmiş olduğunu, bizler ye 
rinde tesbit ettik. Cenuba doğru 
inpik, aldığmız ölçüler, nazariyelere 
istinad eden rakamlara uymağa 
başlamıştır. 84 üncü arz derecesin
den itibaren pratik işlerde nazari· 
yelere istinaden çizilmiş haritaların 
kullanılabileceği de tahakkuk etmiş 
tir. Buradan aşağıya hemen hiçbir 
gayıitabiilik :Caydolunmamış ~e 
magnetik rakamları muntazam bır 
tarzda değ şmekte devam etmiştir. 

ı------------------= ı 
Güzel ve büyük bir film görmek 

isteyenler 

BU AKŞAM 

Tan sineması 
na muhakkak gidiniz ve gösteril· 
meğe başlanacak olan umumi har. 
bin en faal ve en korkunç şahsiye 
ti ve Matmazel Doktor ismi altın · 
da yaptığı casusluklarla efları 

1 , umumiyeyi heyecan içerisinde bı nü yordu, 
Faruk'unki gibi, gururun mevcut 

olmadığı bir kalb sevgi denen şeyi 1 

yesine alarak zenginleşmiştir. Al sinema· 

. Kastalskin'.n k~~lek~iyonu~~ da 1 sar ay sında 
bırçok seramık, zucacıye, çını ve I ' rakan meşhur Alman Kadın Ca- 1 

1 susun hayatına aid yapılmış / 

taşıyabilir miydi! 

• 
Çok geçmedi, Faruk Süzanla ni-

yontulmuş mermer eserıermevcuuur. , Ankara Tiyatrosu 
Bunların arasında bilhassa nazarı dik 1 

kati celbeden ve büyük ilmi ve tarihil Bu akşam 

Gömülen Kadın 
Piyes üç perde 

Aynca; 

1 Casus Kadın 
i [ Matmazel Doktor ] 

' ! 1 Şahaserini görünüz. Hayatınızda 
hiçbirzaman unutamıyac~ğınız 

bir film olarak kalacaktır. 

Yaratanlar: 

1

1 

1 

1 

PIER BLANCHAR ve Dita Parlo 

Sahife : 3 

filmi 

Bu akşam 
Misli görülmeyen aşk fılmi-Aşkın , hissin en güzel romanı . 

(Bekaret ) 
Oynayanlar : 

LIL DAGOVER-SABINE PE' ERS-KARL SCHNBOCK-

Bekaret , 

GERALDIN KA TT 

Bir macera filmi değil , 16 yaşında genç 
aşkını gösterir bir şaheserdir 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 

lıir kız ile annesinin 

Ayrıca: En yenı dünya haberleri 

Bugün gündüz 2,30 da matinada umuma 
1- Bekaret ( Lil Dağover-Sabine Peters 

2- Çöl kahramanları ( Macera, Sergüzeşt filmieri

nif? en harikuladesi) Buk Cones 
Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon ASRI 250 
9198 

mışlardıı. 

1 

milyon hektar genişliğinde sivrisinek 1 

li su birikintileri ve göller temizlen 
miş ve tayyareler tarafından bu arazi 
üzerine sivrisinek haşerelerini öldüre 
cek sular sıkılmıştır. . 

Bundan başka tayyareler, g çen 
yıl içinde 120 milyon hektar orman 
lık arazi üzerinde k<şif uçuşları yap 

Sovyetler Birliğinin merkez mıntı· 
kasında nıağnetik gayri tabiilikler 
gösteren Karsk havzasında tayyare 
reler üzerin le yerleştirilen aletler 
vasıtasile buradaki madenlerin yer 
leri, derinliği ve kuvvetleri de tes · 
bit olunmuştur. 

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

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Kayıt ve yoklama 

zamanında hay· 

vanların nakli 

Verginin nıevzuu 
3343 numaralı kanunla değ'iştirilenl inci madde: 

- Dünden Artan -

mecburdurlar. Taksit müddetlerinin hitamından son· 
ra biç bir hayvan hakkında mektum muamelesi tat
bik olunmaz. 

şanlandı. Bu nişan pek güç olmadı. 
Çünkü müstakbel kayın peder F aru
ğun dış yüzüne aldanmıştı. Genç, 
dinç, güzel, tahsilli bir damadı Kı
zın, bundan daha iyisini bulamazdı 
ki muvafakat etmesin. 

Kıyın peder: "damad fakir, fakat 
ne zazarı "ar bana işlerimde en sa
dık bir yardımcı" felsefesini yürütü 
yordu. 

kıymeti olanları Part devrine aid 
pişirilmiş topraktan figürinler, muh· 
teşem bir lran zücaciye koleksiyo
nu , kemik muhafazası için gayet 
sanatkara'le bir surette yapılmış 

Samaı kand ışı balçıktan küçük 
sandukalar , Timur'un küçük oğlu 

Uluğlıey'ın sayfiyesinden aıtistik 
~urette işlenmiş demir parmaklık 

ve nihayet ilk asırlardan on altıncı 
asra kadar lran san•tının muhtelif 
kıymetli nümuneleridir.Kolleksiyon, 
takriben 3,000 parçadan mürekkep

tir . 

1 
Silo - Düetler 1 Cumartesi 2.30 da 

<Ot B. Süheyla - Milli Şarkılar -Ot 1 

Murat Şamil varyetesi. Varyete 

1. 

Madde 15 - Kayıt müddeti içinde vergıyr 
tabi hayvanlarını bir daha denmeme' üzere bulun
dukları köyden diğer bir köye gotürmek istiyenler, 

hayvanlarını bulundukları köyün kayıd defterine 
yazdırıp kayıd ilmühabeıi aln• ağa ve bu ilmühabere 
hayvanlarını nakledecekluini işaret ettirmeğe ve gö
türdükleri köyün ihtiyar meclisire müracaatla kayıt 
ilmühaberini vize ettirmeğe mecburdurlar. Hayvan
larının bir kısmını götürmek isteyenler de kayıt il
mühaberine nakledil•cak hayvanların cins, nevi ve 

adedini yazdırmakla berab~r bu malümatı havi ola
rak alacakları vesikayı götürdükleri köyün ihtiyar 
meclisine vize ettirmeğe mecburdurlar. 

• Nişanlılık uzun sürmedi. Faruk. ! 
la Süzan evlendiler. Yeni evliler için 
üst d~ire de kiralandı ve orava yer· 
leştiler. Bütün konfor, her şey mev· 
cuttu. Keza para da, 

F aruğun tuf~yli ruhu lıabasına 
olJuğu gibi ka d ' 1 • . . yın pe ere karşı da 
degışmedı. Yalnız bir farkla: O za ı 
man cebine harçlıkları annesi koyu 
yordu; şimdi karısı. 

O, tuf•yli olduğu kadar da ha 
kikatsızdı. Otuz yaşına kadar ona 
bakmış olan baba yuvasına karşı ! 
da yüz çevirmişti. Haftalarca, hatla 1 

aylarca evlerine gitmiyordu. Zengin 

Rus Klasikleri Kazak 
diline çevriliyor 

Moskova : 30 ( Tass ) - Mak

sim Gorkinin • Anne " , " Çocuk· 

lıık " ve daha bir eseri Kazakçaya 
tercüme edilmiş ve halen basılmakta 
bulunmuştur, yakıncla neşredilecek· 

tir. 1938 senesi zarfında Kazakça 
neşredilecek eserler arasında Puş 

kinin müntehap eserleri, Tolstoy'un 
Anna Karenin'ı ve Gogol'ün ro 
manian dd vardır . 

1 

Telefon 212 1 Tarzan CASUS KADIN 
;..... __ • _________ 9_2_06 ______ --------~9~19~9;._ ______ .....;ı 

Sirküler 
No: 49/322 1. H. 
idare Heyetimizin 20141938 larih ve .No. 83 kararı ile Mayıs ayında 

mezuniyetini istimal edecek olan Fabrika ve Şirket müdürü Bay lb· 
rahim H. Telci yerme Şirketimiz müdürlüğünü bir ay müddetle ve

kaleten Heyeti idare azasından Bay Mustafa Özgür ifa edecektir . 
Bay Mustafa Özgiiı vekaleti müddetince aynen Müdür Bay lbrahim 

H.Telcinin salalıiyetlerini haiz olup , Şirketin resmi mührü ile birlikte 
vaz edtceği imzasile Şirketimizi harice karşı temsil edecektir. 

Bay Mustafa Özgürün aşağıda mevzu imzasının not alınmasını rica 

eder saygılar sunarız. 
Milli Mensıtcat Fabrikası Ltd. Sosyetesi Heyeti idaresi 

Heyeti idare Reisi Aza Aza Aza 
Nuh Naci Yazgan Mustafa Özgür NURi HAS SEYiT TEKiN 

9208 

-- - -

Kayıd müddetinin hitamından yoklamanın baş
ladığı tarihe kadar geçecek müddet içinde hayvan· 
farını bir köyden diğer köye nakletmek isteyenler 
hakkında da yukarıki fıkraların hükümleri tatbik olu 

nur ve keyfiyet ihtiyar heyetlerinde kalacak olan 
defterdeki kaydına da şerh ve işaret edili•. 

Yoklama müddeti girdikten sonra hayvanlarını 
kısmen veya tamamen bulunduğu köy,ieo diğer kö
ye götürmek isteyenler, yoklama koluna müracaatla 
hayvanlarının yoklamasını yaptırmağa ve keyfiyeti ka · 
yıd ilmuhaberine işaret ettirmeğe mecburdurlar. 

Ancak yoklama müddeti içinde celep hayvan
larırı veya yaylaya sevkedilecek hayvanlarını bulun
dukları yerden diğer bir yere nakletmek istiyerler 

( Souu Var) 8303 

Çok 
Yakında 

Janette Makdonald 
ve Nelson Ediy Alsaray-Asri sine~ u alarına Konser 

verıneğe gdiyorlar 



1 
BELEDi.YE ı·LA-NLARI il 

Çok yakında .. Çok yakında .. Çok yakında 
--------------~---,~~-------------------------

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

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZlEGFİELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

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

Asri Sinemada 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Tele fon Ası i 250 
9205 ·----------,---------------..: 

1- Ceyhanın Yılankale köyünde 9 hektar 200 metre murabbaı (100 
dönüm) miktarında ve (hali dere ve keza dere ve nehri Ceyhan ile mah· 

dut ) tarla açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Satışa talip zuhur etmediği takdirde iki sene müddetle icara verilecektir 
2- Mülkiyetinin muhammen bedeli 700 lira , icarının bir senelik mu· 

hammen bedeli 50 liradır. 
3-Satış için muvakkat teminat 52 lira 50 kuruk,icar için 750 kuruştur 
4- ihalesi 5/Mayıs/938 perşembe güııü saat 15 de Belediye Encüme· 

ninde yapılacaktır. 
5- .Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindı dir.lsteyenler oradan pa 

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be-

lediye Encümenine müracaatları ilan o'uruc,9147 19-23-27-1 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 
Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 

Genişlik Top Kuruş 

"'\ Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılıkl /Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto l LAN 
bir cild, renkli ve zar · 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

malik makinalarında • 
yaptırabilirsiniz. 

T A B 
* 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

K 1 TAP 

Re~mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 1 

tab işleriniz, en kısa , 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Tür':sözünde ya 
pılır . 

• 

Kütüphanenizi gü

zellt:~tirmek istiyorsa. 

mz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

C 1 L D 
* 

GAZETE 
Tür .. sözü matbaa

sı "Türksöziinden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-----------·------.--~--~~~~~--~~~~ 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

Şartnamesi veçhile Yumurtalık 
Dalyanının 938, 939, 940 sencle· 
rind~ 7500 yedi bin beş yüz lira 
muhammen bedel üzerinden balık 
avlama hakkı ile Balık rüsumu ka. 
palı zarf u u'ü ile artırmağa 

çıkarılmıştır. 934 senesinde şimdiki 
vaziyette Voli halinde kullanılması 

ve 939 mevsimine kadar masarifi 
müstecire ait olarak Dalyan haline 
getirilmesi ve miiddetın hitamı olan 
15-Şubat-941 tarihinde Dalya· 
mn maliyeye teslimi esas şartlardır. 
ihalesi l 2-Mayıs-938 Perşenbe 
günü saat 15 de Ceyhan Mal mü 
dürlüğünde toplanacak komisyon 
da yapılacaktır. Şartnamesini gör. 
mek diğer şatları öiirr n:nek isteyen 
!erin Defterdarlığa ve maha1line 
müracaat etmeleri il an olunur. 

30 - 1 - 6 - 10 9187 

r "' Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Sayın halka müjde 
Dünyaca tanınmı~. 15 sene te

minatlı her cinsten Arlon saatların· 
dan yeni çeşitlerimiz gelmiştir. 

Tarsus Kapu Arlon ajantalağı 

Saatçı Dilaver Belen 

2-2 9207 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 11 

1 ÇOCUK HASTALhLARI 1 
1· MÜTEHASSIS! 

-Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

• 2. 90 " 36 • 839 
" Şapkalı " 4. 90 • 36 • 725 
• • 6. 90 " 36 • 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır . 
3- Tip 2 bezin baly d sı (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 

4 - Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne müstenittir . 9209 1 

-----------~------------------~---------, 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak göriinüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesjdir 

Telefon: 168 

6 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari · 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

7967 165 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

• 

raporu 

Görünüş : Berrak Kal "'< iyet : ( lCO sm3 suya sarlolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku : Kokusu• Uzvi maddeler için sarlolunan müvel!idilhumU7a 

litrede 0.40 gr. 
Tadı : Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0!0033 gr. 

; Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ed errk ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha· 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf>hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· -

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 8 
9167 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Ve 

l 
Derhal Ali Rıza Kelleşeker lic !!: ethanesine giderek zarif, sağlam, ucu7., \/, 

son sistem bir Pıl 
ha 

MALTIZ ALiNiZ :: 
din 

2Lira 
mukabilinC: , edineceğiniz maldız ı.ııı, 

sayesinde mutfağınızın ekonomisini :~ı 
te ıin edeceksiniz. hı:, 

Alacağınız M it d yakmak için en e~onomik, en ucz :i~ a iZ a kömürüde Alı Rıza Keli l'iir 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 
Çını 

Maden ko"" m ü'ru·· k.ul~a~makla hem milli bir cevherin .. isti. du~ 
!akını arttırmış ve hem de mustefi Yarı 

olacaksınız. Odun kömüıü artık aranılmamağa mahkümdür. Belı 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi nikt, 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 

100 1 
Kabul saathırı : Her gUn 1 

15-18 

1 muh 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli ~:
1

i: -l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı! B b 
zammedilir. ::J u gece nö etçi eczane 

2 - hanlar için idareye müra- Yağcamii civarında 

caat edilmelidir. Ali Nasibi eczanesidir 
-------~;.;.;..~;:;,;;~~;......: 

( 

TIR 8879 

• ·Tü!lKiYE iŞ BANK..•~t 
402 

81 
evin 
'~'-ıır 

~~~~--~----~--,....r ı 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözii matbaası 

ami 
Cdifn 

tı 
. ı, 


