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HiTLER RO.MADA 

iS iKBAL EDiLDi 
BUYUK 

italyada sü
varilerimiz 
birinciliği 
kazandı 

Duçe, F uhreri hududda karşıladı 

Orta Avrupa yeni bir hadiseye 
sahne olacak gibi ! Mussolini kupası 

nı binicilerimize 
- --

10 
m3 

ÇEKOSLOVAKYADA SÜDET
ER iÇiN IÇI~J KAYNIYOR 

Bay Mussolini 
bizzat verdi 

Ankara ; 3 (Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor ) - Ro
mada yapılan birincilik müsabaka
larında Süvarilerimiz binlerce se
yircinin önünde birinciliği kazan· 
mışlardır. Prag: 3 (Radyo) - Havas mu

gr. biri bildiriyor: Çekoslovak ya için 
in kaynıyor. Bu atrşi Südetlerin gr. 
n günlerdeki hareketi parlatmıştır. 

uıa 

en 

ha-

Haynlayn'ın son nutku efkarı u
bmiyede büyük tesiıler husule ge 
llıiştir. 

Südetler şefi Haynlayn Avustur. 
daki gıbi Çekoslovakyada da bir 
bisit yapılması ısrarındadır. 
Südetler şefinin bu nutku çok 

şlidir. Bu nııtuk gcçenki nutu~ Jar
daha ateşli, daha tehditkardır. 

u· oslovak hükümeti bütün bunlara 
tı normal idareyi devam eltir
tedir. Bilhassa Pragda inzibati 
irler çok kovvetlid ir. 

Mussolini altın kupasını almış
lardır. Bu müsabakada Msssolini 
de hazır bulunmuştur. Kendi adı
nı taşıyan kupayı bizzat Ekip rei 
sine vermiştir. Şeref direğine Türk 
bayrağı çekilmiştir. Bu müsabaka
ya dünyanın en şerefli binicileri 
ve atl11rı iştırılk etmişlerdi. Müsa
bakada Almanlar ikinci lriandalılar 
üçüncü, ltalyanlar dOrdüncü, Ro
menler beşinci gelmişlerdir. 

Göçmen işleri 

Siyasi mahafilde söylendil!"ine 
e, Hitlerin Roma seyahatinden 

Romadan bir gtirUnu, 

hakkında yeni bir 
Program hazırlandığı 

haberi doğru değil 
e- etini müteakip Avrupada çok 

him hadiseler beklenebilir. Şüphe
bunun da Çekoslovakyada cere

ye kadar emsali görülmemiş muaz
zam bir tezahüratla istikbal edilmiş· 
tir. Bütün Roma ve bütün ltalya şe
hirlarinin her tarafı Alman lıalyan 
bayraklarile donatılmış bir haldedir. 
Bay Hitleri bizzat Musolini ve arka· 
daşları hudutta karşılamışlardır. İtal
yanlar Fuhreri içten gelen samimi 
bir coşkunlukla karşılamışlar ve al· 
kışlamışlardır. Hitleri karşılayanların 
sayısı dört milyondan fazladır. Fuh-

u 

edeceğine hiçbir suretle şüphe 
llıemektedir. 

Alman mahfelleri fevkalade hii. 
!erin mcmııl olduğunu beyan et-
. ekte iseler de tekzip etmemek
tler. 
Roma: 3 (Rad}o) - Alman dev
teisi Bay Hiı+er bugün Romaya 
vermişlerdi: Bay Hitler, şimdi-

Hatayda yeni bir 
köy baskını oldu 

Çapulcular iki türkü 
ağır surette yaraladılar 

1.. ntakya : 3 ( Hususi muhabiri

.'~ ) - intihap kayid muame 
ılerlemektedir • 
Bir köy basıldı 

Cçen çar~.ımba gecesi, F etiki
~ir hadise olmuş ve Sadık 
l~nın oğlu Mustafa kumanda 
1 silahlı partizanlar köyde 

laraftarı olan Salim adında 
evine tecavüz etmiş 

•rr 
n ~.zanlar, eve yaklaşırken, 
r 00iinde .:ialimin karısını gör· 

~ v~. ~~veli ona hücum ederek 
ar:uzunü kürekle ağırca yara. 

ır. Mütecavizlerin bu vah-
teca .. .. il vuzune uğrayan zavva ı 

aiız feryat ederek evine koş 
t'İnde işi gücüyle meşgul 
ır şeyd~n haberi olmayan 

Vaziyeti anlatmıştır. 30 ka · 
~~ llıütccavizler bu sırada P· 

~a~ra etmişler ve Salimi 
~ ıstemişlerdir. Evinin kapı 
t•~arak kendi:ine tecavüz 

a şı, Salim nefsini müda 

tk ınüttcavizleri kaçırmak 

için saçma dolu olan av tüfeğiyle 
havaya iki el atl!ş etmi~ ve saçma
lardan bir kaç tanesi, partizınlardan 
bir kişiyi hafif yaralamıştır. 

Mütacavizler bununlada kalma· 
mamışlar. derhal mr.rhze ve diğer 

karakollara haber göndererek, kö· 

yün Türkler tarafından basılacağını 

ve köye süratle jandarma gönderil· 

mesini i,temişlerdir. 

NUfus tezkeresi 

Vukubulan müteaddit şikayetler 
den anlaşıldığına göre kaymakamlı 

ğa berayı imza gönderilen muame 
leli nüfus evrakı 15 gündeııberi ma. 

sa üstünde beklemekte ve müraca
at eden köylüler de kapı önünde 
intizarda bulunmaktadır. Erbabı mü· 
racaata kaymakamlık dairesi kapı 
muhafızı polis llyanın da suimuame 
lede bulunduğu haber verilmekte· 
dir . 

Nüfus idaresinde nüfus tezkere 
leri mevcudu tükendiğinden ve kay 

makamlık mevcut aile tezkerelerinin 

tek şahsa ait nüfuz tezkerelerini ye-

-Ger.si d1rdüncü sahifede-

rerin hııduttan itibaren geçeceği ka
saba, şehir yolları yüz binlerce ltal
yanla dolmuştur. 

Roma: 3 (Rııdyo) - Bay Hitle
rin Romayı ziyareti münasebetile Al
man matbuatı heyeti bügün buraya 
gelmiş ve misafir edilmiştir. 

Roma: 3 (Radyo) - Bay Hitler 
yarın (bugün) kral tarafından kabul 
edilecektir. Hitler Sarayda misafir 1 

edilecektir. 

lzmirde sel 

lzmir : 3 {Telefonla) - Bu sa 
bah lzmirde iki saat kadar devam 
eden çok şiddetli yağmurlardan 

sonra bazı yerleri seller basmış ise 

de zarar vermesinin önüne geçilmiş
tir. 

Ankara : 3 (Telefonla) - Bazı 
gazetelerde göçmrn işleri hakkında 
bir takım neşriyat yapılmakta ve 
bu aracla takarrür etmiş yeni prog
ramlardan bahsedilmektedir. 

Göçmen işlerine dair hükümetçe 
ittihaz edilmiş yeni bir karar olma· 
dığı cihetle bu neşriyatın hiç bir e 
sasa dayanmadığını Aııadolu ajansı, 
Vekaletçe, ilana mrmur edilmiştir. 

Yeni arpa 
borsada 

Yeni arpa mahsuln dün şehri 

miz borsasına gelmiştir. ilk mahsu 

hı Misis nahiyt:sinin da~çı köyünde 
Ali oğlu Nebi yetiştirmiş ve borsaya 
getirmiştir. 

Barselon dün yeniden 
bombardman edildi 
Asi tayyareler dUnçok 
büyük tahribat yaptı 

Barselon sukuta maruz! 
Saıamanke : 3 (Radyo) - İki gUndenberı Baraeıon ı;ıehrl 

Frenko tayyerelerl teraflndan Uç •lddetll hUcoma maruz kal. 
mı,tır, Frenkslst tayyareler ,ehlrde bUUUk tahribat yepmı,tır 

Son Bomberdmende 500 
kader yerelı ve 150 kadar ölU 
vardır. Dçerl©le 

Şehrin üzerinde yapılan hava çar· 
pışması çok şiddetli olmuş ve Frnko 
tayyarelerinden üç, hükümet tayya
relerinden de altısı düşürülmüştür. 

Şehrin bir çok mahallelerinde bü
y;;k yanğınlar çıkmıştır. Halkda panike 
başlamıştır. 

Asilerin sahildeki harekatı da ge
nişlemekte ve işgal sahası büyümek
tedir. Rarselonun sukütu pek muh
temeldir, 

Manken kızlar 
(Avrupa röportojları) 

• Hayatın şiiri 
(hık«>e) 

• Arslan tırnaklı adam 

MERASiMLE 
Fransız delegesi Garo 
Ankarada temaslarda 
Mühim mevzular etrafında 

yapılmaktadır görüşmeler 

Bey Reger Goro 

Ankara: 3 (T~Jefonla)- Dün şeh 
rimize gelen, Fransrnın Antakya de
legesi bay Roger Garo buradaki 
ricalle temaslara geçmiştir. Antakya 

1 
brş ko~solosumuzda delege bay Ga 
ro ılP şehrimizde bulunmaktadır. 

G ·~ro, Atinadan dönen hariciye 
vek ıJ ıniz Araslada temaslar zapacak 
ıır. 

H>tay Frönsız delegesi Garonunu 
bu: a ••kı temasları müsait berhava 
lıusuie getirmiştir. Ulus tgazetesi bu 
muııa.;cbetle şu cümleleri kayt etmek
tndır. 

H .taydaki fransız del~gesi olan 
Mösyö G. r->nUıl Ankaraya gelerek me 
sul maı..::.ml•rl" teın1sta bulunmas:nda 
ki ehemmi) etı k;;ydedelim Mösyö Ga 

ro iki devlet aras ndoki münasebetle 
rın: yeniden tanz minde bilhassa mü 
essir olaıı H"t ıy işinde nazik rolü o
lan bir yazıfe sah b.dır. Kendisinin 
bu ziyaretinden duydu,tumuz nikbin
lil!"i; vekayii yakııl atıdeki inkişafları· 
hak verdirmesini te nenni edelim Mös 
yö Garo Ankarada h«tay davasının 
bizi nasıl derinden alakalan 1ıran bir 

mesele olduğu kadar fr;n;a ile dost
luğıımuzun istikrar ve in'<işafı.11 ne 
kadar arzu etmekte oldu;ı-umu1uda 

mü.1hade edecekfr. 

Başvekilimiz ve Hari
ciye vekilimiz Ankarada 
Heyet merasimle karşılandı 

Bay Celal Bayar dost 
yaptığı seyahattan 

memlekete 
çok memnun 

Ankara : 3 ( Telefonla ) - Baş
vekil Celal Bayar ve Hariciye Veki
!imiz Doktor Tevfik Rüştü Aras bu 
günkü ekspresle şehrimize geldiler . 
Heyetimiz istasyonda bir kıla asker 
ve polis tarafından seliimlandı. He
yetimızi Vekiller. mebuslar ve bir 
çok zevat karşıladı . 

Başbakanımız lstanbulda gaze. 

lecilere seyahatlerinden çok memnun 
olduklarını Elen milletinin Türk 
dostlııl!"una vcrdil!"i de~eri bilhassa 
halkın gösterdiıti alakadan gördüğü 
nü, iki millet arasında anlaşmanın 
gittikç~ inkişaf eltiğiııi, Yunanistan
daki bu seyahatin hulasası dostluk 
ve kardeşlik cümlelerile ifade oluna. 
bileceğini söyledi. 

MANEVRALARIMIZ 1 

Harp fllomuzun bir parçasının g:Jvarıaal 

Ankara : 3 [ Telefonla ] - Bu yıl yapılacak olan büyük manevra 
planları Milli Müdafaa Vekaletince hazırlanmaktadır. Harp fılomuıun 
ilkbahar manevraları planları hazırlanmış ve alakadarlara bildirilmiştir. 
Donanmamız manevralarını Eğe sahillerinde yapacaktır. Manevralara 
bütün deniz cüıOtıtmları iştirak edecektir. 



. Sahife 2 

Manken kızlar 
Onların ıztırapları 

çok büyüktür 
EeOer bUyUk bit moda salonunda mevsimin en modaya A:u 

gun, en şık elbiseleri içinde bir tavuskuşu azamatlle yUrUyen 
menkenlere lmrenlyorsanız içinizden "ah 'u kızın yerinde 
ben olsaydım,, diyorsanız aldanıyorsusunuz. 

ÇUnkU manken kız tabiat 
ltlberlle bir melek ve kuvvet 
itibarile de bir at deljllse bu 
hayatından on paralık zevk 
duymuyor demekdlr. • 

Mesela tn meşhur bir mankeni 

Memurların 
mezuniyetleri 

t tılııhb 

/,--~--------·~------------------~ 1 Ş e lhl fi ır lhl ~ be ır·~ e ır ö 
, ........... _. .......................................... _. ______ I ______ _, 

19 ay ıs 
Provalara başlar!ıyor 

19 Mayıs Jimnastik bayramıııın 
yaklaşması dolayısile bu gün öğle· 
den sonra Stadyomda provalara 
başlanacaktır. ilk provayı orta okul 
ve lise talebeleri yapacaklardır. 
Provalar M Jarif Müdürü Ekrem 
Gürselin neza·di altında olacaktır. 

Çeltik ekme meselesi 
mıntıkalarda ekime Bölgede bir çok 

Vekaletçe müsade ed"lmedi 

ele alalım: Büyük bir moda salonu Memurin kanunu mücibince me 

Bugün An araya 
bir gidiyor 

nun mı.vakkat değil d3imi olarak murlara verilen senelik mtzunivetle İlk k }j k \ 
istihdam ettiği bir kız. Bu kızın ha re ait tebligatta nezuniyetin istimal Ü il arın, a pan • ı Yeni Çeltlk kc>nununa göre, fenni uauller dairesinde yapı 
zatı ekseriya herhangi bir İşçi kızın edileceği zam

1
n tayin edilmiş olma } lacak Çeltik ziraatı sahaları her mıntıkada te,ekkUI eden 

hayatından daha zor eçer. Onun sına rağmen bazı n·eınurların sene- illa, açı illa zaınanı 
1 
Ç•ıtlk komlsyonU!rı tarafından tetkik edilmekte ve krokileri 

rı'ayet etmek mecbur"ıyetinde olduğu l'k k } k alınarak sihhT \re zirai durumlar göz önUne alınarak bir mah-

4 Mayıs 1938 

Hayatını sakıza medyun 
bir amele! 

Liveı pol fabrikala ında çalışan 
amelelerden biri, işlerken daima sı 
kız çiğnemek itiyadında imi~, bun 
dan on gün evvel, işe başlamak üzr 
re İş elbiselerini giyen amele, cep· 
!erini yoklayınca, sakız kalmadığını 
görmüş acele; sakız almak üzere b2 
kal dükkanına koşmuştur, 

Amele, faf r;kadan yüz metre u 
zakta iken, müdhiş bir gürültü işit· 
miş, aı kasına dönüp bakınca fabri 
kada feci bir infılaf husule geldiği' 
ni anlamıştır. Şimdi bu amele, haya 
tını sakıza medyundilr. 

İspatı hüviyet için mü
kemmel bir vesika ! ı mezuniyetlerini tayin edilen Lu a 1 

bir çok şeyler vardır: Şişmanlamak raf aşaca . zu r yoksa ekime mUsade 1 
mühletlerden çok ~oııra kullandıkla edilmektedir. 

korkusile istediği yemekleri yiyemez rı görülmü ş, lu vaziyetin örüne gtç DIJn aıdıi:jımız malOmata gö- Ebelerin Kazanç vergisi Şikago hankalarında, senelerde 

Hayat ··c du un o''lçu-lerı'n' kayb t Bı ı:rün Vıla}•ette ilk tedrisat ı, vu u n 1 e mek için yeni bir karar alınarak 6 re, Kadlrllde 22 , Kozanda 5, beri puası olan bir adam geçen tt 
memesi için, bir makine kadar mun. alakalılara teblığ edılnıiştir. M~clısı Vali Bay Tevfik Hadi Bay. Ceyhaııda 3, Osmaniyede 2 , Bah· Ebelerin Kazanç vergisi etrafında ta, acele bir bankaya giderek 
tazam geçmelidir. salın rıyasetınde toplan ar klır. lık çede 1 sahaya,mahalli komisyonlar anlaşmazlık hallt dilmiştir. Ebelerden miktar para istemiş ve fakat, ba 

Model kızlar sadece güzel ve Mustantık Bay Süleyma<? tedrisat Meclisi bölgedeki ve şehir· tarafından sıhhi ve zirai bir mahzur giindelik kazançları üzerinden Ka· memuru yeni gelmiş olduğunda 
b. ı'ml' old ki · · ·• ı O deki bilu:num ilk okulların kapanma · 1 · k d · · 1 d ğ b 1 ıç ı u arı ıçın seçıımez er. n gorii emıyere ekim müsa esi ve- zan-; vergısı a ınması 0 ru u un- kendisinden h'iviyetini ispat edec 
!ar kadınlar arasında göze çarpan Şehrimiz Mustarııklarından Bay w açılma güıleri hakkın la bir ka rilmişse de, Ziraat Vtkaleti bu mü mamış, Diş Tabipleri gibi beyanna. kağıd veyaht başka bir şey istem' 
muayyen tipleri temsil etmelidirler. Süleyman, müptela olduğu Bağırsak rar alacaktır. sadeyi tasvip etmemiştir . meye tabi olmalarıı.ı istemek hak tir. Adamcağız, banka hüvİ)et cü 
Kız ne kadar gl.zel olursa olsun o hastalığından kurtulamıyarak ölmüş Kadirliden, Kozandan, Ceyhan lan mahfuz kalmak üzere muaye. IJ · 

S b 
danım almağı unutmuş o uğu ıç 

tipe gitmeyecek bir elbise ile müş- tür. Mnhumun cenazesi dün saat e ze Ve meyve dan , Osmaniyeden ve Bahçeden nehanelerinin veya ikametgahlarına k ı · 
1 

kolunu sıvamış ve o.u üzeı ıno 

terilere çıkarsa o elbise veya tuvale 13 de merasimle kaldırılmış ve Ye f. J d .. .. şehrimize gelen Çeltik müstahsil· ait olan binanın veya Apartman ter~im edilmiş bulunan resmini g8 
tin satılmıyacağı muhakkaktır. Lon· ni Mezar1ığa gömülmüştür . Mtra· la İ afi U ŞiU !eri bu vaziyet karşısında Vılayete ı dairesinin g•yri safi iradının Kazanç ı \ermiştir. 
drada model kızlar bila istisna gü· sime bütün Adliyecilerimiz ve ka· ba, vumıuşlardıı.Bu Heyet buı:rünkü ' vergisine matrah olması , kanuna d 1 Şehrimizde yeni çıkaıı }'az se b 6 Banka memuru, a amın resm 
zeldir. Pariste ise ekseriya çırkindir !abalık bir halk kütle~i iştirak et· Toros Ekspresile Ankaraya gide- uygun görülmüştür . h 

Ç k d b h 
· · t' zeleriuin ve meyveleı inin fiatları ge görür görmez, , ispatı üviyet İ 

ün ü ora a una kimse e emmıyet mış ır · cekler ve vaziyt'tin yakından tetkiki k 
K ti

. Adi' · · T d h fı 1 • b ti 1 t ba•ka birşey istememiş ve çı a 
vermez Pariste yalnız Marcel Roc ıyme 1 ıyecımıze anrı an çen a a ara nıs e e ucuz aını~ ır. talebinde bJlunacaklardır. M }}" • • • 
h P 

rahmet diler , ailesinin kederlerine Sebze halinde taze fasulı· anın kilosu Ua lffiıfil VUran herifin aradığı parayı vermiştir. 
as ve atov gibi J'ek büyük şöbre Çeltik müstahsillerinin bir kaçı 

ti olan iki moda salonurıun manken iştirak ederiz. 70, domatesin 80, l.abağın 15, be· ile dün görüştük. Ezcümle şöyle lfalebenin mektubu İngilterede saray kad n 
leri güzellerden seçilmiştir. KÜLTÜR iŞLERi zelyenin 7•5• baklanın 2• soğan ve • demektedirler: çanta taşımazlar 

Manken kızların sadece vücutla sarımsağın 6, yeni dünyanın 12,5, - Bu yıl ekmemize müsade TllrksözU gayetesl mUdlJr- J 
rının güzelliği de kafi değildir. Üzer Kız köy öğretmen rrik ve badem çağlalarının kilosu edilmeyen saha, uzun yıllardanberi ıuıune: lngiltrrede saray kadınl arı, .; 

!erinde elbisenin iyi durması ve on okulları açılacak 6 kuruştan ve hıyarın tanesi de beş Pirinç ziraati yaptığımız sahadır. Bayım. ta taşımular. Zira . karlınların, 
larJn giydikleri şeyin her tarafına kuruşta~ satılmaktadır. Buradaki su yollarını ve Pirinç eki Gazetenizin 29 4.938 tarihli seriya taşımakta oldukları çanta 

ayrı bir canlılık verecek bira Köy okullarına kadın öğretmen H • } mi için ne icabediyorsa bütün haf. ve 41 lS sayılı nüshasının 2 sahifesi da paıa olduğu kanaati vardır. 
henk ile yürüyebilmeleri şarttır. Bu yetiştirmek maksadile iki tane köy ava lSİasyon arına riyalı kancnunun gösterdiği şekilde nin 5 inci sütununun son kısımların buki saray kadınlarının, para ile 
cihetten Paris modelleri lngiliz mo. kız öğretmen okulu açılacaktır. 1 • k İ } yaptık . Mahalli komisyonun mıntı daö~retmen bayan Binzetiıı yaralan kalan yoktur. Bu itibaıla, çanta 

dellerini bastırır ve lngilizlerin gü Bu okulların müfredat programı 1 ınece ayyare er kalarımızda yaptığı tetkikten sonra masınıı ait hadiseyi izah ederken şımak ihtiyacından daima .• ~ar 
zdlikte olan tefevvuklerini telafi ve talimatnameleri tesbit edilmekte· mahzur görmemiş olm<ısı bizi derhal "adliye koridorlarında., başlığı altın kalmak istemelerı pek .tabııdı~ .. 
eder. dir. Bu okulların tahsil müddeti üç Hava yollarının malı olan kon faaliyete sevketti . Su cedvelleıini da "ne çare ölJürınedim yere yuvar Valid~ kraliçe Marı, bu gıbı 

En nadide kürklere bürünmüş sene olacaktır. ma yerlerine inecek ecnebi tay. açtık, taksimatı yaparak ve bu işler !andığı zaman üzerine oturmuş'um le•e çok rıayet eder. Onun otuz 

olarak önümüzden bir kraliçe veka Ü yarelerden alınacak ücr~tler tesbit için 350,000 -400,000 lira kadar bıçeiı ikinci defa vuracağım sırada n.ed~n.ber!. ~~pkas'.nı~ biçimini d 
ıile~gtçen kız iş başına sabahın o İUZ dilenCİ edilmi~tir. bir paı:a sarfettik . Şayet bu saha aıkadaşlar ve müd'ir kollorıma ya· tırdığı gorulme.mıştı~, . 
nunda gelmiştir. Onuu işi durma d •• k } d Konma ücreti beygir kuvveti başına !ara ekim müsadesi verilmezse bü pıştı, şeklinde bana atfen bir beya Valide kralıçe, kıınseyı raha 
dan dinlenmeden 11kş1mın altı buçu un ya a an ı ellişer kuı l'Ş, ayrıca. tayyarenin kap· yük bir Z3rara düşeceğimiz şüphe- nat ;ördü !) , Doğrusu hayret ettim. etmek istemediği için, çok d t fa 

ğuna kadar devJm eder. Onun öğle Dilencilik yasağına ve mütead· ladığı her metre murabbaına bir sizdir. Bunun için Vek;ılet nezdinde Çünkü ben hiçbir kimseye ve hiç lınız.ca halk. arasında gez:r .. 
yemeği gayet hafıf gf".çer. Kanının dit ihtarları rağmen aykırı hareket \ haftaya kadar her gün için 75 şer, de teşebbüs!! bulunmazı kararlaş· bir, gazeteciye ve bahusus Tiirksözü Valıde kralıçe ol.duğunu bıl'.n.ıy 
şişkin durmaması lazımdır. Ona ve ederek dilenmekte devam eden otuz . Lir aya kadar her gün için ellişer, tırdık. Ziraat Vekaletimiz:rı talebi· gazetesi muhabirine hiç bir şekilde çantasız gezmesındcn k~ndısını 
rilen kıs1 istirahat müd.:letinde ayak kadar dilenci dün polis tarafından 1 bir aydan fazla her gün için 25 şer mizi haklı görerek bu müsadeyi beyanatta bulunmuş değilim binana myabilirlerl 

lannı yüksek bir yere kaldırarak yakalanarak belediyeye teslim edil- kuruş alınacaktır. Meydanda açık- vereceğini üınit ediyoruz. leyh bu tekzibnamcmizin gaz tenizi" 
sırtüstü yatar. Çünkü kalın halılar miştir. ta kalan tayyarelerden ücret alırı· Ekim yapmakta olduğumuz bu ilk çıkaç~k nüshasının aynı sütunda 
üstünda uzun topuklu iskarpinlerle mıyaktır. sahalardan Kadirlid~ 85000 dönüm neşrini matbuat kanunu maddei mah Göçmenlerin 

toprak davala saatlerce poz alarak durmak ve kıv 1 ~ ~~ ı lük Ağcasaz bat.klığı 40,000 dö sus«sının bana bahseylediği selahiyet 

rak ~.dırnlarla_ y~rümek kadar yoru·.~,~1 ,(~, Sayım yoklamaları niime inmiş, Şı~mehmetli, Adalı, ve hakka binaen rica ederim, bayım. 
cu dunyada hıçbır şey yoktur. • ..J\U _ :)t..,. ~-- Sazlı, Köseli , lnneplı , Çiyanlı ba· Ceza evinrle mevkuf Mrhmet oğ 

Bu kısa istirahattt'r. sonra model ı ' · - ' taklıkları da keza mühim miktarda lu Nejat Cerit Şeh · · M k k.. J • d · d 1 Haz:neye aid oldıığu tesbit 
kız makyajını tazelemelidir. Müşte· 3 Mayls 938 rımız er ez ve ·oy erırı e zıraat sayesin e temiz e nmiştir.ÇüO' TUrksözU: O gün bu mevzu ·ı · sayım yokla 1 ·· .. d k." K 'k l 1 len toprakların göçmenleıe te• 
rı erın yanına girdiği vakit güleryüz ma arına uç gun en u esı su ama usu ÜPÜn çok fay- deki muhwerenin ceryanı sıra 

Gökyüzü kapalı. Hava rüzga"rlı lıe · b 1 b ı y ki d d D z tah is edilm,,,kte olduğu malü 
lü ve muntazam görünmelidir. Kimse " aş anmış u unuyor · 0 a ası var ır · ün i ·aat Vekaleti· sında muhabirimizin orada bulundu 
model olarak karşısında hasta su 1 ve yağmurlu, En çok sıcak 21 san malar Haziran başına ka,far tama- nıize telgrnfla da müracaat rttik. ğunu Nejat lıerhalJe görmemiş ola Göçmrnler kendileıine 
ratlı bir kız görmek istemez. Bütün tigrad derece. ınen Litirilmiş olacaktır . Ve. vaziyeli arzettik . " caktır. bu toprakları lirçflk ~mek imar ve ihya ettikten sonra Ü 

bu yorgunluğa bir de oncn üzerine ~----------------------------------·----·------------------- J ' "' şahısların bu yı ı ler üzer'n 
uydurulmak için o ayakta dimdik eçen hafta, !talı·anın 1 rs 1 a t 1 r na k 1 h 1 elde ederek göçmenler a'eyhi 
durduğu halde dikilen elbiseleri her Milano şehrindt' St'y· 1 1 rs 1 z ar 

d 1 f 
va açmakta oldukları ve g" 

iki günde bir saç tuvaletini eğiştir yar po is mü rrusi · b' h l k t lerı'n haklarını layıkile müdaf 
mek için berberde geçen azap saat yenı ır ırsız ı çe e. 
lerini düşünmek; ınodı iliğin ne ka sini meydan3 çıkarın•ştır Bıı ç~te üzeriııdt> tetkıkat ıle ıııeşgııldurlar. b.,ncı memleketlerden sormak mec- ipek torbanın içerisinde toplanıyor- memelrri yüzünden da' aları~ 
dar tahammülfersa olduğunu anla· yt'ni usul icad erli imiş aletlerle e J Aletled ıcad etmiş olan alamın burrı etinde kalmış ve muhtelif mem . mus. Ve akşam, kutuların açılma sa hacirler aleyhine neticelen 

makta gu"clu"k çekmezsı'nı'z. Talı'ı'n sağlam ve çelikten kasaları saniıe n uhtelıf ınerıı!eketler le para kal 1 k I d teshil olunmuştur. c et ere mektuplar yollamıştır. atin en evvel gelerek İpek torbaları 

g
arip bir cilvesile her ı'stedı.klerı' el ler içerisinde soyuyormuş. Ellerirıde pazaıılı~ı yapmış oldu~u Ja kslııt d k h Maliye vekaleti, suçsuz 

k il d ki 
·ı ti . . d Bu esnada Varşova polisi garip gutu an çe İp, mu teviyatı ile he· 1 • h ki k 

biseyi istemedikleri bir zamanda giy u an 1 arı a e en ıca etmiş 0 edilmi,t.r. Ei le edilen bıitüıı altt· raber götüıülüyor ve Lilahara içle erın • arının orunması 
mek mec!:.uriyetinde bulunan bu lun ( Arslan tırnaklı adam ) lakabı ler Romada Gırıliano caddesindeki bir mektup çalma usulünü ltalyan rindeki paraları toplıyormuş. kan gend direktörlü~ü tar, 
manken ve model kızlar ı'şlerı'nı' bı'- ile anıları bir sabıka ıdır. Çete ef· ( b I zabıtasına bildirmiş ve Varşovada bildirildiği takdirde bütün b 

d k 
za ıta nıüzesiıı ) ııaklt'di mi~tir. ltalyan zabıtasını bu garip hır. b d ı h · k• 

tirir bitiımez hemen hendilerini en ra ı da aynı ismi taşı na taydı. Kempiski isminde bir hırsızın ya· gi i ava ara azme avu Bunların ıçerısiı.de ınce kıl d ste. k sızlık vak' ası da harekete geçirmiş· k ı k J ı • 
rahat, en babayani elbiselerin içine Eldlvenll hırsızlar ·alanmış olduğunu ha~er vermiş arışma arım arar aş ırmı, 

1 d G 1 d d b 
r~leri bıılun:nuş o:up lıu kıl deste-

1
. tir. Şimdi artık, her memleket poli • 

atar ar; işardaki tuvaletine hiç al· eç~n er e Amerikada a u ır. Zı'raat vekaA \etifll rrlc rin hangi mildenlerden yapılmıôj si ile sıkı muhaberelerde bulunacak· 
c'ı·mazlar. neviden bir hırsız çetesinin yakalan- ld Vaışova zabıtası, hırsızın posta d d • h ~ o ug· u araşiırılmaktadır A I ki h J 11 · go·· n e · ig~ 1 e'f"' 

Modellerin hepsi fotoı'enik de. mış olduğu bildiriliyordu. ltalyan tır. rs an tırna ı ırsız arın e erın· 
Ç f d 

kutularından mektupları nasıl çaldı 
ğildir. Reklamların kullanılmak polisinin bu sefer ele g~çirdiği alet· :te e ra 1 büyük bit tüccar de bulunmuş olan aletlerin hangi 1 

1 1 1 
· · · k ğını şöyle tarif etmektedir : 

için resmi çıkartılan mankenlerde 1 ere talyan zabıta müfrezesi bir terzı smın ·asasını soymağa uğra· madenltrden yapıldığı meydana çık 
ayrı bir sınıf teşkil eder. Bunlar, u kat daha zenginleşmiştir. şırken yaı ıları baskın neticesinde 1-fırsı~ gündüzden huırlamış ol· tıktan sonra, bu aletlerin resimlerini 

mumiyetle, aralarındaki ş;ddetli re- Hırsızlar parmak izlerini kayb· yakalanmışlardır. duğu ipek torlıaları, sabahleyin er· çakip yaıılarınd ı meşruhatları oldu· 

kabete rağmen birbirlerile pek ko etmek için deriden eldiven giyiyor· Çalınan mektuplar kenden posta kutularının içerisine ğu halde , bilhassa, Yunanistan, 

lay arkadaş olan ve iyi geçinen te· !armış. lıalyan zabıtası bu nevi hırsız- sarkıtmakta imiş. Gelenler mektup· Türkiye ve Amerika gibi polisleri 

miz yüzlü kızlardır. ltalyan zabıtasının parmak izleri lıkların ayni aletlerle de başka n~ !arını kutuya alıyor zannı ile atıyor· meslek erbabından olan memleket 

Moda salonlarındaki manken lı:ız mütehassısları şimdi bu eldivenler leketlerde yapılıp yapılmadığını ya. !armış, meğerse bütün mektuplar !ere gönderecektir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ziraat vekaleti, bölge 
çiftlikleri tetkik etmek üze'' 
ze bir heyet göndermiştir. 

tin başında ziraat işlelnıı si şel 
bav Edip ve mutahassıs b~ 
vardır, mütahassıslar b 

zitaal üzerinde tetkikler Y' J 
dır. Heyet Dörtyolada giJ~ 
kal bab çelerini göı ecekler~ 
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4 Mayıs 1938 
( Türksôzü ) Sahife 3 

Hikaye: 
>""' ...........__......,._.._._ .... __ .... --~ r---------, 

D@vamlı -
Hayatın 

• • • 
şıırı 

l Çif çil erin 
mallarının 
korunması 

Adanahların 

Felaketzedelere 
yardımları 

1 

bir alaka, titretici bir mel'Zll , çerçevesıle süslenmiş mevsimin 
azamet ve dehşet püsküren biricik harikası 

Asri Sine ada 
Vagon rafları üzerinde nadiren 

bir va1iz görünüyordu. 
Bu valiz, memleketinde çalışmıya 

gelen bir ltalyan amelesinden başka· 
sına ait olamazdı Otlar, çakıl tıışla- \ 
arasında büyür, kaybolan raylar ta , 
mamiyle' kurumu1 iki küçük ırmak 'ı 
gibi uzaktan uzağa pa. lardı; bır ya 
bancı bu yolun bir demir. clu ol 
duğunu keşfedemez, burayı az uğrak 
bir şöse zannederdi. 

Tren ·;aati olmadığı zamaniar, 
buradan bir şimendiferin geçtiği u. 
nutulur, giderdi. Tren geçerken de 
ehemmiyet verıldiği yoktu. 

Annesi geçidin zincirini bağlar, 
direğe katlanmış kocaman bi göte 
benziyen kenarı kırmızı bir yuvarlak 
asardı; küçük kız ıol üzerinde eşi
nen tavukları çite doğru sürer; ma 
kinest, su almak için siyah meşin· 
den uzun, yumuşak boruyu yakalar· 
ken hiç değişmiyeo, ayni kaba şa 
kayı tekrarlardı. 

Kızın muhayyelesirı ateşliyen tren 
bu tren ~eğildi! insanın parlamağa 
hazır bir muhayyelesi olunca neler 
düşünmez 
O daima bilnı< diği bir şeyi özlemiş· 
ti. Evvela annesinin büyuk bır de· 
nıiryolıı üzerinde l ekçi olması için 
ğünlerce Allaha yalvarıp durmuştu. 
iki küçük vagonla, çocuk oyc,;ıcağına 
Lenziyen, ömründe bir defa bile yol 
dan çıkmak aklına gelmiyen, bu tren 
den başka trenler görmek .. Bu tren 
o kadar zavallı ki insan tekerlekleri 
arasında bile intihar edemez .. O ka
dar solu~ıı kesilmiş bir belde yü 
rüyor ki, derhal durdurmak kr.bil.. 

insan evvela daha büyük trrnle
rin ge~ tiğini taban ül eder. Sonra 
kendini bu trenlerden birisine bin· 
miş görür. 

Kaçmak .. 

Yalnız başına kaçmak, bu bir 
erkek işidir. Bir kadının kaçması 
için bu işin bir erkekle yapılması 
gerektir O kiminle beraber kaça· 
bilirdı? S .. bah on lrenile gelen a
damlar akşam altı trenile geri dö· 
nüyorlar. 

Bir defacık, bir şeylrr görmüş · 

tü .. Annesi demiryol b· kçisi idi. Fa 
kat demiryolu ile hiç meşgul oldu 
ğu yoktu .. Siz de teslim rdersiniz 
ki, o şimendiferin geçeceği saatte 
evinin bahçesinde ırmağın öte tara 
fında patates toplamağa, yahut as
maları budamaya başlamış ise, yolu 
kapayan z'ncirleri takmak için etek. 
lığini indirip koşarak gelemez. 

Onun için o evinden çıkarken 
kapısını nasıl kilitlediyse, herhangi 
bir iş için ayrıldığı vakit te yolu ka
payan zincirleri takardı. Yol üzerin
den geçen adamlar tren saatlerini 
bilirler, binaenal~yh zincirio alım
dan kollarını sallıya sallıya geçerler. 

O gün de annesi bağdaydı Kü
çük kız çitin aı kasına yatmış, gök. 
}'uzune bakıyordu. Gökyüzünde 
poyraz ve lodos iri beyaz bulutlar 
la futbol oynuyorlardı. Yol üzerinde 
bir motörün soluduğunu işitti. Ve 
fren yaparken çıkan şikayetli bir ses 
bunu takip etti. 

Otomobil... Kız bazan buradan 
otomobillerin geçtiğini görürdü. Bi
raz yu.~arıda dağ üzerinde harap ol
mak uzere olan bir kilise- vardır! B .. • . 

unu gormege gelıp vakit geçiren 
adamlar da bulunur. Bu otomobili 
kullanan genç bir kadın. Hem çok 
güzel, hem de çok güzel giyinmiş. 
Küçük kız çitin arkasında daha çok 
sallandı. Otomobılin kornası hızlı 
hızlı ôter, amirane bir eda ile zinci. 
rin açılmasını isterken.genç kız ~insi 
sırsı gülüyordu. Motör soluğu kesil· 
ıniş bir hayvan gibi evvela hızlı so· 
lu lu, sustu . 

Küçük kız kadının hiddetinden 
kudurduğunu olduğu yerden sezi 
yordu .. Fakat, tesadüf, her yerde 

olmayacak işler yapan tesadüf baş
ka bir motör sesi ve başka bir fren 
gürültüsii oldu . Bu defa da bir deli· 
knnlı otomobille geldi .. Gene korna 
sesleri. Sonra çağırmalar .. 

- Hey, bekçi!.. 
Nihayet genç adam: 

• - Madam dedi, iş çok l,asit. 
Gidip zinciri kaldırırım. 

- Hayır yapmayınız korkuyo 
rum. Birdenbire tren geliverirse .. 

Erktk h•reddüt etmedi.. Kadın 
güzeldi .. Konuştular. Evvelfı alellde 
kelimelerle, sonra daha hararetli 
sözlerle.. Otomobiller arkaya kalı
yor, dakikalar, bir çok dakikalar 
geçiyorıiu; artık ne gelmek bilmiyen 
trenden, ne de hala asılı du"n zin
cirden bahsettiler; artık ne treni, nr 
de zinciri düşiinmüyor!ardı. Birdenbire 
küçük kız artık onları görmemek, 
onları is:t'Ilemek istedi. Çitin arka 
sıııdaıı kalktı ve hiç bir şey söyle. 
meden hızlı hızlı yolu açmıya gitti. 

Kadın: 
- ı laşallah vazifenizi çok gü

zel yapıyorsunuz, dedı, burada ne 
kaJar zamandanheri bekliyoruz?. 

Genç adam: 
- Susunuz, dedi düşününüz bi

raz; siz önümde idiniz ve ben size 
yetişmiyebilirdim .. Yahut sizi gör
meden geçebiliıdim .. Fğer bu geçidi 
kapalı bulmuş olmasaydık belki de 
biribirimize hiç bir zaman tesadüf 
etmezdik. Çocuğum, vazifeni bu ka
dar fena yaptığın için sana teşekkür 
edeıim. 

Dahiliye Vekaleti 

müstahsil için çok 

mühim bir kan un pro 

j;;'i hazırlaınaktadır 
Arıkara : 3 ( Telefonla ) 

- Satllıhlyettar mahafllden 
aldıjjım malOmata göre, 
Dahıttye VekAletı,Çlfçt mal
larının korunması hakkın
da çok mUhlm bir kanun 
pro)esl hazırlamakla meş
gOldUr. Bu proJe , mUstah
sllln bUtun mallarını koru 
yacak otan esastı • tedbir 
lerl ihtiva etmektedır. 

Kozanda 
Sıhhat kursu da 
çalışma bitti 

, 
Bir ana üç çocuk 
doğurdu fakat .• 

Kozan : 3 [ Hususi muhabiri
mizden ] -:- .:ııhhat Vekaletinin em
ri mucibince kasabamızda açılan 
sıhhat memurları kursu bir buçuk 
aylık çalışmadan sonra faaliyetine 
nihay,t vermiştir. 12 memurdan se
kizi imtihanda muvaffak olmuşlar
dır. 

Oç çocuk doOuran ana 

Bölgemizin Kiremitli köyünden 
Mustafa Yücel karısı Hayriye üç ço 
cuk birden doğurmuş fakat çocuk

' lar da kendisi de çok geçmeden öl 
müştür. 

Peynirden zehirlenme 

Lira 

34,67 Cumhuriyet okulu öıtretmen 
ve talebeleri tarafından 

2 Avukat Abdulkadir sarıkellc 
5 Avukat Tahsin Sait 

18 Arabacılar cemiyetinden 
15,41 Hususi muhasebe idaresi me

murları 

12,35 Nafıa müdür ve memurları 
4,27 Erkek Öğretmen okulu lale 

bel eri 
25 Karalar bucaklı Ali iş fabri

kası sahibi 
6 8' Dumlupınar okulu talebeleri 

tarafıudan 

125 l\lalaıya bez ve iplık fabrika 
sı Türk anonim şirketi 

25,5r) Zıraat bankası memuılaı ı 

1 27~. 7 
4984,50 Dünkü yektln 

Manken Kızlar 
ikinci sahifeden arlsn -

Bu akşam 
Şimdiye kadar duyulan heyecanın en kuvvetlisi merak ve 

takdiıin en fevkaladesi 

Beynelmilel Yankesiciler 

Yazan : Gaston Leroux 
Oynayanlar: FERNAND GRAVEY·-EDVIGE FEUILLERE 
Aşk, Macera , Heyecan sahne/erile dolu bu eser bir Ç•>k lisanlara 

tercüme edilmiştir . Mutlaka göıünüz 

Ayrıca: En yeni dünya haberleri 
Localarınızı telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da tenzilatlı matine 
1- Büyük küçük her kesin b !hassa genç mektepli 

görmesi gerekli bir ~aheser : 
kızların muthka 

(Bekaret) 
2- Macera ve heyecan filmlerinin en giiıeli ve en kuvvetlisi : 

(Çöl İntikamı ) Buck Jönes 
Telefon ASRI 250 

9223 

~~-----------------------. Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

'ı . . Yaz geldi.Bahçenin güzelliğ'i halckında rek!a-ııı zait gördüğün gibi mü· 
davimi bulu.1an muhterem müşterilerimin İstirahatları hususundaki bütün 
noksanları ikmal etmişimdir , 

Pek yakında lstanbuldan celbedeceğim saz,varyete, balet takımlarını da 
görmekle neşeniz bir kat daha artacaktır. 

Bahçe açıktır. Akşamın tatlı serinliğinden v~ binbir çiçeğin etrafa 
neşrettiği güzel kokulardan istifade ediniz. 

9211 2 6 
Çuk!Jr kahve müsteciri 

ALI ÇOLAK 

Ona bir banknot uzattı. Kız ban
konotu yere altı. Kalbi hasetten 
parçalanıyordu. O betdediğinin ne 
olduğunu anladı: Sev ,si bekliyordu. 
Küçiik trenin caınları arkasında a
radığı şey, aşkın çehresiydi. Fakat 
heıkes bir demiryolu geçidini kapa 
lı bulmak gay ~sinde, zorla saadett. 
ka,uşacak kadar talihli degildir 

Kazamız Halk Partisi sekreteri 
Emin Kuıtoğlu dün çarşıdan aldığı 

beyaz peyniri yiyerek zehirlenmiş
tir. Fakat vaziyetten derhal doktor 
haberdar edilerek kdaviye girişil
m;ş ve Bay Emin Kurtoğ1u kurtul 
muştur. 

ne kadar asabi ve titizse fotoğraf 
re:Clamlığı }apan kız o kadar Mşeli 
ve sakindir. Aralarındaki bu mizaç 
farkı birinin işinin gayet yoıucu, di 
ğerinin ise nisbetrn alaylı ve çok 
daha kolay oluşundan ileri gelir. F o 
toğraf modelliğinden en Ön safta 
olan kızlar iki üç sene için senede 
1400 lngiliz lirasına kadar kazanır 
l'lr. Bıı işte üç seneden fazla çalı
şabilen kız yoktur. Çünkü bu üç se· 
ne zarfında her m•cmua ve gazete· 
de onun o kadar çok resmi çıkar ki 
herkes artık onu görmekten bıkar 

yeni bir sima aramağa başlar. Bun· 
!ardan bazıları kurnazdır. Eir müd 
det ortadan kaybolurlar, yahud da 
başka memleketlere, mesela Ame
rikaya gidertk orada çalışı·lar, son
ra tekrar ortaya yeni bir sima gibi 
çıkarlar. Bu şt kille verimli sene· 
!erini uzatırlar. ı----------------------------

Bu kızların ışi de pek kolay de- ı-----·------------------------
I ğildir. Evvela her stüdyoda kendi Y enİ çıkan kanun Ve nizamlar 

* * * 

FelAketzedelere yardım 
il makyajlarını bozarak fotoğrafa uya \ 

cak bambaşka bir makyaj yapmak , 

1 

mecburiyetindedirler. Bu makyajı 
kendileıinin yapması lazımdır. Ve 

' 
Kozanlılar, Kırşehir felaketze

delerine yardım için harekete geç-
Küçük t'enin camlarından biri- mişlt t ve ilk hamlede yüz lira top 

ııin arkasından bir gün Benjamen lıyarak Kızılay Genel Merkezine 

1 en az yarım saat vakıtlerini •lır. 
1 Sonra her fotoğrafçının, her patro
I nun mizacına uymak, onları kızdır 

Şolyenin çehresi göründü.. 1 göndermişlerdir. 
Benjamen Şolenin yüzü güzeldir. ---·----------

Güneşten yanmış bir deri, pembe 
dufaklar. azim ifade eden burun, 
ince bir bıyık .. Hatta güzel gözle· 
ri vard•. Ela arap gözleri ... Gözleri 
çok güzel .. Fakat ayrı ayrı olmak 
şartiyle. Zira bu 

Hem de az değil.. Adamakıllı 

şaşı .. Bu şaşılık iradeli yüzünün bü 
tün iradesini kaybettiri}'or. Şaşı 

bakmak, gözlerile kekelem•k de
mektir. 

Köyde, e~ki büyük saksılar ara 
mak için trenden inmişti. O balı

çivandır, mütemadiyen bu eski sak
sılardan istiyorlar .. Vakia köyde ar
tık Lu eski saksılardan bir tane bi
le kalmamıştı, fakat bu seyahat boş 
yere olmadı. Bir düğünle netice
lrndi. 

Genç kızın, bu adamı sevmiş 

olduğunu söylemek doğru olmaz. 
Evlendiler .. Erkek genç kızı bir 

defacık lııle gizli gizli öpm~mi, t' .. 
Öpmeden evvel her defasında ba
basından izin alırdı. Bu her şeyi 
namuslu namuslu yapan iyi bır ço
cuktur. B.ıbası " hayır demem • 
cevabını verdiği vakit kızın elini 
bira7. daha kuvvetle sıkar ve önünde 
heyecana düşerdi. Evlendiler.. Er· 
kek, kadına kazandığı paradan bahs 
etti, bir yüzük gelirdi. Kadın da 
beyaz gelin elbisesini giydi. Kadın 
kuvvetle kendisini sevgiye verdi . 
Erkek ayni ku~vetle mukabele etti. 
Mesut olmak için bu belki kafi 
d~ğildir • 

Pignarelde yerleşmişlerdi.. Bu 
rası kü~ük 1 ıir köıfezin çukuruna 
sıkışmış beyaz lıir köydur; Balıkçı 

Alsaray 
sinema· 
sın da 

Bu akşam 8,45 de 
Sinema meviminin sonu münase 
betiyle en tu;fanda bir fılm sunu
yor. 

Ormanlar hakimi 
Oynıya ·1 

Varner Bakter 
Hem h •yecan!ı hem çok eğıencı•li 

ve lı m herkesin zevkini okşayan 1 

çok nefis bir film. 

Aynca; 

Dünya havadi .sleri 

Telefon 212 
9215 ---------·-------

evleıi, köylü evleri, Vf' lıer ~ene ço 
ğalan lngilizlerin kiişklerı .. 

Evleri geniş ve alçaktı .. Bol gü· 
neş alırdı. Aı kada taştan bir duvar, 1 
bahçelerini çeviriyordu . Odaları , 
tam karşısına dikilmiş portakal ağaç 
larının kokusundan dolup taşar, ye
mek odalarında , yumuşak uçları 

pencerelerle bir hizada bulunan genç 
ağaçların daha keskin kokusu var
dır; korkunç bir fırtına , toprağın 
kokularım çiğnediği vakıt , bütün 
ev, balıçelerine ki tekmil çiçeklerin 
kokusile buhulanır. Sakin körfezde 
deniz; ağzı kapalı şarkı söylüyor
ınJjC ıs na tatlı tatlı mırıldanır. 

• 

mamak meclıuriyetindedirler. Her 
gün muhtelif stüdyolarda üç, dört 
saatlik işleri vardır. Bu ı üddet zar
fında on on beş d.fa üst ve mak 
yaj değiştirirler. 

Bu güzel modeller ve manken 
ler acab~ böyle teşhir eylemeleri 
ve güzellikleri sayesinde iyi kocala. 
ıa çatarlar mı? Bunların içinde par
lak izdivaçlar yapabilenler pek az
dır. Ekserisi metelikşiz bir gence 
aşık olurlar ve belki de kendi ka 
zançlarını ona yedirirler. 

Güzel ve bü}ük bir film görmek 
isteyenler 

BU AKŞAl\1 
... ~ 

a inem".:l.sı 

ıhakkak gidiııız ve !"Ö>teril-
" 

ı ğ başhıacak o!an u~•umi har· 
ın en h.ıl ve en korkunç şahsiye. 

ı ve Matma't : Doktor ismi altın 

da } aptığı casus!ııklar'- eh arı 
"u J ıiyey i bl'yecan içerisinde bı- ı 

rak .Je~hur Alman Kadın Ca-
susun hayatına aid yapılmış 1 

Casus Kadın ) 
[ Matmazel Doktor ] 

Şahaseıini görünüz. Hayatınızda 
hiçbirzaman unutamıyacağınız 

bir film olarak kalacaktır. 
Yaratanlar: 

PIER BLANCHAR ve Dita Parlo 

Cumartesi 

Tarzan 
2.30 da 

CASUS KADIN 
9199 

1 

.. 
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Kanun No: 2897 Kabul torıhi: 20'1 /1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin nıevzuu 

3343 numaralı kanunla de!tiştirilenl inci madde: 

Ecnebi meml~ket
lerden gelen hay. 
vanlar 

• 

Dünden Artan -

Celtop h•yvanları veya yaylaya sevkedilecek 
hayvanlar hakkında 15 inci maddedeki istisnai fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Kayıd, yoxlama ve taksit müddetleri içinde hay· 
v1nlarını kayıdlı bulunduğu kaza haricine çıkarmak 
ıstiyenler vergilerini tanamen iiJemeğe veya banka 
mektubu vermeğe veyahut bulun·1ukları köyün ih· 
tiyar meclisi tarafından, bu meclislerirı mali mes'uli· 
yetlerı altında kefaleti tasdik edilmiş bir zatı kefil 
göstermeğe mecburdurlar. (3) 

Kazanç vergisin~ ta 11i hayvanların kaza harici
ne nakiıleıinde, yoklama ım;amel•sini havi kayıd il· 
mühaberleri brraber bulunmak şartile kazanç ver 
gısi için aldıkları vergi karneleri veya ruhsat tezke
releri nakil tezkeresi yerine geçer. 

Madde 17 - Mali yıl girdikten sonra taksit 
müddetleri içinde ecnebi memleketlerden Türkiyeye 
ithal edilen hayvanların nakli i ;in sahipleri, bu hay
vanlaıın ithal edildiKleri gümrük idaresinin bulundu· 
ğu kaza varidat idarf'sine müracaatla gümrük res· 
minin vuildiğini bildiren makbuzu gösterir ve hay· 

vanlarını nakledecekleri yerleri bildirerek buna mah. 
sus nakil veya ifraz tezkeresi alırlar, 

Kayıd zamanında memleket hudud hatlarının 
öte tarafında bulunupta sahiplerinin beyanlarına gÖ· 
re kayıdları yapılmış olan hayvanların yoklama za-
manında Türkiyeye avdetlerinde sahikleri gümrük 

[3] 2897 numara ı kanunun 3343 numaralı kanunla kaldırılan 8 inci fıkrası 

MBinek. hayvanı sahipleri de hayvanlarının yoklama muamelesini h.tvi 
kayid ilmühauerlerini beraberlerinde bulundurmakla mükelleftir. 

(Sonu Var) 8303 



Sahife 4 Türksözü) 

Hatayda yeni bir 1 

köy baskını oldu ; Paz: ~!e :!~ :aksadile 1 
Adanada bulunduğumuz sırada bir

BELEDİYE İLANLARI 

- Birinci sahifeden artan - ı 
denbire hastalanan refıkamın ted"\· ı----------
visine koşan çok kıymetli ve eski 1 - Belediye emlakinden Karşıyakada ve Misis yolu üzerinde 5, 7, 

rine verilmesini nüfus memuriyetine doktorumuz Muzaffer Lokman ile 9, 11, 13, 29, 31, 33 numaralı dükkanlar birer sene müddetle icara ve· 
emreylediğinden bu suretlerle erba aııi ve muvaffakiyetli bir ameliyat rilmek üzere 2814/938 tarihinde yapılan açık artırmasında talip zuhur et· 

1 

bı müracaat hükumet kapılarında ile kendisini muhakkak bir ölümden mediğinden on gün daha uzatılarak ihalesi 16151938 pazartesi günü saat 
dolaştırılmakta ve lskendcrun nüfus kurtaran Dr. Operatör Numan Gü onbeşe talik edilmiştir. 
tezkerelerinin buraya getirilmesine reliye sonsuz teşekkürlerimin ibla 2 - Bu dükkanların muhammen icar bedelleri geçen sen-!ki icar 1:-e· 
tevessül edilmekte ve bu suretle nü- 1 ğına sayın gazetenizin tavassutunu delleridir. 

fos işlerinde halkımıza müşkülat çı- l dilerim · 3 - Muvakat teminat kira bedelinin yüzde yedi buçuğudur. 
kanlmaktadır. I Mersinde Kağıt ve Kırta 1 4 - Talipleri ihale gün ve saatinde y11tırmış oldukları teminat mak· 

9219 siye tüccarı buzlarile birlikte daimi e. cümence ve şartnameyi görmek isteyenlerin de 
SEDAD SAHiR SEYMEN · her gün belediye muhasebesine müraçaatlırı ilan olunur. Gaip Şahadetnameler 

328 senesinde Kozan Rüştiye. 
sinden aldığım şahadetnamemi gaip 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi-

1 
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kozanın Uşağı mahal- . 
• 1 

9220 lesınden 316 doğumlu 
KAZIM KILIÇ 

329 senesinde Kozan Rüştiye
sinden aldığım şahadetnamemi gaip 
ettim . Yenisini alacağımdan eskisi· 1 
nin hükmü olmadığı ilin olunur . 

9221 Kozanın Taş mahallesinden 
Mehmet o.318 doğumlu 

IBRAHIM TEKiN 

Seyhan-Osmaniye Bele
diye Reisliğinden : 

Osmaniyenin pazar yerinde inşa 
ettirilen k bir mağaza bir ahır ve 
önlerine yaptıırlacak hangarın pa· 
zarlılda in~ası ır iinakasaya kormuş 
tur. lsttldi 1eıin E!elediyemize müra 
caatı ilan olunur.9218 

Seyhan-Osmaniye Bele
diye Reisliğinden : 

Osmaniye Belediyesi için 15-
16 beygir kuvvetinde 1400 lira 
kıymetinde bir motor pomp alına· ı 
cağından motor pompu olanların 

Belediyeye müracaatlaır ılan olunur. 
9217 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 12 

Seyhan-Osmaniye Bele
diye Reisliğinden : 

Osmaniye Belediyrsi akaratından 
olup Orta mektebin işgal ettiği Li 
naya ilave edılı cek iki dershane ile 
üzerinde dört oda ve bir tenrfüs 
hane ve altı adet abdeshanenin İn· 
şası pazarlıkla münakasaya konul· 
muşl ur. isteklilerin Belediyemize mü 
racaatı ilan olunur.9216 

Satıl,k ev eşyası 
Derunukale mahallesinde kuyu 

karşısında 17 No.lu eve müracaat 
etmeniz ilan olunur .9212 2-2 

Seyhan Vilayetinden : 
1- Hususi idareye ait cinsi ve mevkilerile muhdmmen beeelleri ve te. 

minat miktarları aşağıda yazılı akarlar 1-6-938 gününden 31-5-939 
gününe kadar bir seııe müddetle' kiraya verilecektir. 
2- Şartnamesi Hususi Muhasebede görülebilir. 

3 - Açık artırma 11-5-938 çarşam~ a günü saat (11) de Vılayet Da 
imi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekli olanlaıın teminat makbuzlarile hirlikte Daimi Encümene mü. 
racaatları . 

Muhammen 1'emina 
Dükkanın bedeli miktarı 

Sıra No. Cinsi Mevkii L. K. L K. 
1 114 Dükkan Hükumet civarı 110 8 25 
2 116 • • • 100 7 50 
3 118 • • • 60 4 50 
4 120 • • • 75 5 63 
5 122 • • • 100 7 50 
6 53 • • • 31 2 33 
7 51 • • • 30 2 26 
8 49 • • • 30 2 26 
9 47 • • 24 1 80 • 10 41 • • 15 1 13 • 

11 39 • • • 30 2 26 
12 123 • Yağcamii • 353 26 48 
13 121 • • • 270 20 25 
14 119 • • • 310 23 25 
15 81 • • • 131 9 83 
16 13 • Siptilli • 36 2 70 
17 28 • • • 220 16 50 
18 26 • • • 210 15 75 
19 24 • • • 175 13 13 

20 22 • • • 110 8 25 
21 72 • Taş~ı'can • 85 6 38 
22 74 • • • 15 1 13 
23 66 Mağaza Karşıyaka • 301 22 58 
24 64 • • • 301 22 58 
25 215 Dükkan Kapalı çarşı • 25 1 88 
26 213 • • • 70 5 25 
27 255 Dükkan Saathane • 230 17 25 
28 15 Hane Karasoku 84 6 38 
29 37 Dükkan Köşkerler arası 15 1 13 
30 20 Hane Ziraat Bankası arkası ' 50 3 75 
31 99 Türksözü matbaası 200 15 
32 501 Mağaza Yorgancılar çarşısı 20 1 50 
33 39 Dükkan Çırak mahallesi 80 6 
34 46 Medrese Çukurmesçit 65 4 88 

27-4- 9182 

9222 

1 - Kolordu Elektrik fabrikası Yeni istasyon şosa yolunun iıışası ka 
palı zarf usulile eksiltm eye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6486,89 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 486,51 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 16 ıncı p .zartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Bu işe ait fenni şartname, keşifname vesair evrak Belediye Fen 

işleri müdürlüğündedir. isteyenler omdan bu e~rakı 32 kuruş mukabilinde 

alabilir !er. 
6 - Taliplerin ihale günü saat an dörde kadar kanunun tarifi veç

hile hazırladıkları teklif mektuplarını Belediye reisliğine vermeleıi ilan· 
olunur. 30-4-8 - 12 9203 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletler:mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak gör'inüz 

Satış deposu : Hükumet 
eq 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

8 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

Tiffe 
• TclRKiYE iŞBAN~t 

4C4 

1 

4 Mayıs 1938 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 167 Belediye karşısında 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Kafeviyel : ( JCO sm3 suya sarf olunan N- 10 GörCnüş : Beır 2k 

: Renksiz 1 Renk 
Koku Kokusuz 1 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu1a 

litrede 0.40 mgr. 

Tadı 

Teamül 
Uiıif 

: Mutedil 
1 

Sülfat 
Klor 

( Sô 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

,. 0.0033 gr. 
•. 0 .0074 

Nitrat .. o.oo-ıo 

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

ennin en son usullerine riayet <derı k _: }'nadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvaniz\i 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 Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELE N 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. Dairna Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 10 
9167 

, 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

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

. 
Kömür sıkıntısı 

çekmeyiniz 
Derhal Ali Rıza Kclleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 

son sis tem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini , edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e~onomik, en uczu 

Alacağınız a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bircevherin istih-
0 mu ru lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü rr.uıfağını2da tiı keretecıi.h<diniı 

Ucuz - Tem iz -Kuvvetli 
8879 83 

Umumi neşriya• müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 
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