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Kadın çalışmalı mı? 
-·-

Yıızıın: PAULE HUTZLER 

K
adın, bugün artık zaif de
ğildir. Cesareti, zekası ve 

fikir takibiyle erkeğe mü
savi bir hale gelmiştir. 

Bütün kadınlar bunları biliyorlar, 
bir çok erkekler bunu kabul ediyorlar. 
Baz•larının bunu ikrar etmemesi pek 
ehemmiyetli bir şey değildir; sadece 
ınüsbet vak'a ehemmiyeti haizdir. 

Bu manevi kuvveti, kadın, çalışa
rak kazandı. Karşımızda; kadın dotor
lar, kadın avukatlar, kadın gazeteci
ler, kadın demirciler, endüstriyeller, 
tayyareciler, ihtisas sahibi oolmuş 
kadın işçiler var. Ve bunlar, erkekle 
ll'ıükemmelen boy ölçüşebilecek vazi
Yettedirler. 

Ele almak istediğimiz ihtisas sa
lıası ne olursa olsun, bu sahada ka
dının da salahiyetle söz söyleyebile
ceğini herkesin kabul etmesi lazımdır. 

Fakat bu güne kadar, kadınla 
erkeğin, hayatta ifa edecekleri ayrı 
ayrı rolleri vardı: erkek, evin geçi
mini temin için çalışmak mecburiye
tindeydi; ve kadın, bu yuvaya naza
ıet etmek ve çocukları yetiştirmekle 
mükellefti. 

Kadın; fikri yahut tüccarı işlerde 
Çalışmak için yuvadan ayrıldığı za
man vaziyet ne oluyor? Bir çokları; 
kadınla erkek ayrı ayrı çalıştıkları 
Zaman elde edilen paranın müşterek 
hayatlarını daha düzgün bir hale ge
tirdiğini ileri süreceklerdir. Bazı hal
lerde, belki. Umumiyetle, hayır! Boy
le bir vaziyet, işin muvazenesini boz
maktan başka bir şeye yaramaz. Bu, 
ancak, bazılarının hodkam düşüncele
rinin: tavsiye ettirebileceği bir şe
kildir. 

Nasıl bir vaziyet meydana gele
cek ? 

Nasıl bir vaziyet meydana geldi? 
Bir kere, bu biçim yuvalar pek 

az çocuk vermeğe ve derken hiç ço
cuk vermemeğe başladılar Nikah, 
artık "bir ailenin kuruluşu.,nu değil, 
•• . ınenfaat üzerine müstenit bir şirket., 
ıfade etmeğe başladı. 

Sonra; erkeklerin işsizliği artlı. 
\'.ünki, kadın, erkeğe rakip olarak or
taya atılmıştır ve kadına verilen üc
ret daha az olduğundan müesseler 
erkek işçiler kullanmamaya başlamışlar
dır. O şekilde ki, bu gün -çok man
tıksız olan - şu vaziyet karşısında
Yız : kadın; atölyeye, fabrikaya gidi
Yor, yahut ta alelade hizmetçilikte 
Çalışıyor ve bu suretle yuvanın mas
taflarını karşılamaya, iş bulamadığın
dan dolayı - karısı naçiz bir gün
delik için dindinirken - kendisi de 
evde çorbayı pişiren kocayı hesleme
~e gayret ediyor. 

• • • 
Vaziyet düzelmiyorsa kabahat 

kiınde ? 
Bir zaman - büyük harbin de

Vaın ettiği dört yıl içinde - kadın
lar, hayatın bütün müşküllerine karşı 
tek başlarına mücadele etmek mecbu
r 

! 
1Yctinde kaldılar. 

İyi kötü - fakat daha ziyade iyi 
ıekilde - bu müşkülleri yenebil -
diler . Bir tarafta erkekler cephede 
t<llışırlarken , öte tarafta kadınlar , 
'- günlük ekmeklerile beraber- her 
l!ün biraz daha, yeni bir istiklal ka
~anıyorlardı. Yuvada görülecek işleri 
Yoktu ; çocuklarının karnını doyur
llıayı düşünmek mecburiyetindeydiler. 
~ayatlarını kazanmak için çalıştılar . 

er çeşit iş yaptılar ; bütün kahra
llıanJıkları gösterdiler. 

Sonra erkekler geri döndüler . 
~ c; bütün dünya hercümerçlerini ta-
1beden ihtilaç diner dinmez , eko
~?ınik güçlükler yeniden baş göster
~, . Ve bu güçlükler henüz halle
~ilınedi . 

Kadınlar iş başında görülmüştü . 
lieıe daha aşağı ücretlerle de çalış
llıalan yüıünden, hemen !onlarla tt:§-

Silifke ovası su altında 
Yazlık bahçeler, bağlar, harman

lar harap oldu . Köylerle mu
habere imkansız vaziyette ! .. 

Zarar , şimdilik 100,000 lira 
______ tah~1in ediliy._o_r ____ _ 

Silifkeııiıı güzel bir görünüşü 

Silifke : 31 {Hususi muhabiri
mizden ] : 

Evvelki gün boşanan dolulu yağ
murlar 3 saat kadar bir afet halinde 
devam etmiştir . 

Sağnak halindeki bu devamlı 
yağmur neticesi Acıtma deresi çok 
geçmeden taşmış ve bir çok binalan 
bahçeleri su altında bırakmıştır . 

Biçilmemiş buğdaylar, kozalar, 
susamlar, fıstık ve bostanlar tama
men mahvolmuş, sebze bahçelerin
den eser kalmamıştır . 

Yaylalar hakkında henüz bir ma
lümat yoksa da, 'şimale doğru uza
yan bu yağışın yaylalarda daha bü· 
yük tahribat yapmış olmasından en
dişe edilmektedir . 

riki mesaiye can atıldı. Kadınlar bunu 
kabul ettiler . 

Zaruretin tazyiki altında bulunan 
kadınları bu biçim hareketlerinden 
dolayı ayıplamak haksızlık olur. Fa
kat, erkekler, bunu kabul etmeli mi 
idiler? .. 

Şimdi bana : harp olmasaydı ... 
diyeceksiniz. 

Bu vaziyetle mücadele için , hü
kümetler , az çok enerjik tedbirler 
aldılar : kadın mesaisini hazfetmek 
lazımdır . 

Bu tarzda , bugün ; Almanyada , 
ltalyada kadının tekrar yuvaya dö
nüşünü görebiliriz . Bittabi burada , 
evli kadınlar mevzuubahistir. Çalışan 
kadınlar, pekala göriiyorlar ki , ken
dilerine az bir ücret veriliyor . Eğer , 
memur kadınlar, m~sleklerini muha- ı 

1 
!azada ısrnr ederlerse, git gide ehem-
miyetten düştüklerini ve nihayet bır 1 

gün yerlerini kaybettiklerini görecek
lerdir . 

Ve bu, oldukça mantıki görünü
yor . Hiç bir kadın isyan etmiyor, 
hepsi itaat gösteriyor . 

Mamafih bu vaziyet, bazı müstes
na kadınların çok mühim vazifeler 
görmesine mani olmuyor . Fakat hiç 
şüphe yok bunl~r akalliyet: teşkil edi
yorlar ve müfid olduklarını her an 
ispat etmek zaruretinde bulunuyor
lar. 

Ama bu; kadınların - herkes 
tarafından kabul olunan - zeka, ce
saret ye sebatlarını kaybetmeleri için 
bir sebep teşkil etmez . 

Almanyada, onlara intihap hakkı 
verildi . 

ltalyada bu h..ık onlara verilmedi. 
Yugoslavya gibi merkezi Avrupa 

Şehrin bir çok yerlerine yıldı
nm düşmüş, Taşucunda bir adam 
ölmüş bir de çocuk kaybolmuştur. 

Telgra/ ve telefon hatları bo
zulmuştur . Yaylalar ve köylerden 
kat'iyen malumat alınamamakta 
dır . Dere kenarında bulunan köy
lerin akıbetinden çok korkulmakta
dır. 

Taşucu deresi taşmış ve • Taşu
cunda bir çok evleri su basmış

Halk, evlerden ancak sandallar 
vasıtasile kurtulabilmişlerdir . 

Bu köydeki bütün harmanlar se
le karışıp süpürülmüştür . 

Yalnız Silifke ovasının bu afet
ten gördüğü zarar 100,000 lira tah
min ediliyor . 

devletlerinde ( ki, Yugoslavyada er
kek tabiaten tenbel ve kadın ruhan 
çok faaldır ) kadınlığa müteallik her 
türlü teşebbüslere gem vuruluyor. Yu
goslav kadınları intihap hakkına sa
hip değildirler . 

İsviçrede, kadınların büyük bir 
kısmı aile yuvasına bağlı kalmışlar
dır . Orada da, keza, erkekler, ka
dınların mütaleasından büyük ·bir is
tifade temin edileceği kanaatinde de
aildirler . 

Bir programdan daha beliğ olan 
" Home, Svveet Home.,ın ( 1 ) pek 
rağbet gördüğü İngilterede, kadınla
rın hem çalışmaya hem de intihap 
pusulasına haklan vardır . Fakat bu, 
onları, anaııelcre, aile ibadeti gibi 
hürmellen ; lıkoyamaz • 

•• 
Birleşik Amerika Cıımlıuriyelle

rinde kadınlar her t~rafta pek çok
turlar . Fakat bir" yuva ,, ya ve bir 
kocaya mal'k olur olmaz, kendilerine 
söyleme.Şe lüzum kalmaksızın, yeni 
vaziyetlerir:in alelumum temin ettiği 

huzur ve rahatlıktan istifadeye bakı
yorlar . 

Fransada pek çok kadın çalışıyor, 
Hem, buna mukabil fazla haklara da 
sahip değildirler . Ve , Filhakika 
dünyanın mühim bir kısmında çalışa; 
kadınların üçte ikisi - siyasi veya 
iktisadi sebeplerle istismar edil-
mektedirler • 

Yuvalarında kalabilen kadınların 
orada kalmaları tamamen kendi leh
lerinedir . Mamafih saadeılerini fark 
edemiyorlar . 

- Sonu üçüncü sahifede -

(1) " lurt , tatlı yurt .. ,, 

ASKER DAHA GETİRDİLER 

Kömür ocakları 

Ve Krom madenlerimiz ki
raya verildiğinden alakalıla

rın yapacakları iş 

Ankara: 1 (A. A.) - Ereğli kö
nıür ocaklariyle Muğla vilayetindeki 
Krom madenlerini kiraya vermiş bu
lunmaktan dolayı 2818 'numaralı 
kanunun beşinci maddesi mucibince 
imal ruhsat tezkerereleriyle maden 
ihale imtiyazları devlete geçmiş bu
lunan amil ve mültezimlere mezkür 
kanun mucibince verilmesi muktezi 
tazminat bir haziran 935 tarihinden 
itibaren iktisat Vekaleti tarafından 
verileceği cihetle bu amil ve mülte
zimlerin yirmi dört haziran 936 ta
rihine kadar bizzat veya musaddak 
vekilleri marifetiye Ankarada iktisat 
Vekaletine müracaat etmeleri lazım
dır. 

Vekalete müracaat etmiyecek 
olanlar alacakları tazminatı verecek
leri temlikname mukabilinde Eti ban
kdan alabileceklerinden amil ve 
mültezimlerin doğrudan doğruya Eti
bank veya bu bankanın muhabir 
Olarak göstereceği müesseseye yu- ' 

Arap - Yahudi nifakı 
Günden güne büyümekte. İngilizler 

Filistini askeri bir üssülhareke 
haline koydular 
------·------

Dün yine bombalar patladı. Birçok Arap ve Yahudi öldü 

Kudüs : 1 (A.A) - Filistine yi
ne 3000 lngiliz askeri, 18 tank vr. 
40 zırhlı otomobil gelmiştir . 

Son bir kaç hafta içinde Filisti
ne gelen lngiliz kuvvetlerinin mik
dan 7000 i bulmuştur . 

Kudüs : 1 (A.A) - Tulkerimde 
Araplar askere silah ve bomba ile 
taarruz etmişler ve askeri şiddetli 

bir ateş açmaya mecbur bırak
mışlardır . 

Polise yapılan bir hücumda ke
za ateş açılmış ve iki Arap ölmüş
tür . 

Kudüs : 1 (A.A) - Araplar Ya
hudı mıntıkasında bütün ağaçları de
virmişler ve mahsulatı tahrip etmiş
lerdir. 

Kudüs : 1 (AA) - Bu gün yine 
Yafa harp meydanı halindeydi. As
kerlerin üzerine üç bomba atılmış ve 

asker de silah kullanmak mecburiye
tinde kalmıştır. 

Üç Yahudi, iki Arap ağır yara -

lıdır. 

Ankara : 1 ( A.A) - Filistin
de vaziyet vahamatini muhafaza et· 

mektedir . Bir çok yerlerde asker 
ve polise silahla ve bombalarla ta
arruz edilmiştir . Araplar Yahudi 

mıntıkalarında binlerce ağacı devir
mişler ve mahsulatı tahrip etmişler

dir . Araplar Yahudi muhaceretine 
nihayet verilmesi hususunda ısrar 
ediyorlar. 

kanda da yazılı tarihler zarfında mü- ----------------------..... ---...---
racaat ederek tazminatları almaları 
lazımdır. 

Türk - Bulgar 

Cemiyeti Sofyada toplandı 

Ankara: 1 (A A.) - Dün sa
bah Sof yada Türk - Bulgar cemiyeti 
toplanmış ve Türk - Bulgar dostlu
gu için pek dostane kararlar alın
mıştır. 

" Kraliçe Mari ,, 
şampiyon olamıyor 

Londro: 1 [Radyo] "Kraliçe 
Mari. seyahatının sonuna doğru ke
sif bir sis yüzünden sür'atını azalt
mağa meçbur olmuştur. 

Bu suretle "Normandya. vapuru
nun rekorunu bütün traje üzerinde 
kıramı ya cağı için "Mavi kurdela. yı 
kazanamamış ve Transatlantik sür 
at şampiyonluğunu alamamıs ola
caktır. 

------·------
Filistin karışıklıkları, 

Panarabism. 

" Büyük Arap imparatorluğu .. 
fikrinin gerçekleşmesi için çalışan· 
!ardan Hicaz ve Necid Kralı lbnis
suud 

Yazısı ikinci sayfada -
• 

Halebde müthiş bir ca
navarın idamı 

Bu adam üç çocuğunu karısının gözü
nün önünde kestikten sonra , karısını 
ve karnındaki çocuğu da öldürmüştü. ___ .. ..._...,. .... ___ _ 

Halep : 31 ( Hususi muhabiri- ı:Bu herif de müteaddit yerlerde yol 
mizden ) Çarşamba günü sabahı şeh- i kesip adam öldürmekle mümrim, ma-
rimizin saat kulesi meydanında üç ruf bir sabıkalı idi . 
idam mahkumu asılmıştır . 

Birinci mahkum Harm ahalisin
den 45 yaşında Mehmet Abdurra· 
him Tişo isminde bir adamdır . Bu, 

bir kavga yüzünden dört çocuğiyle 
beraber evini terk edip kaçan karı· 
sını takip ederek yolda yakalamış 

ve biçare kadının el ve ayaklarını 

bağlıyarak bir tarafa koymuş , bun
dan sonra çocukları yakalıyarak bi
rer birer yere yatırmış ve ayagıyla 
boyunlarına basarak annelerinin gö
zü önünde , yükselen feryadlara kar-
şı zerre kadar teessür duymadan za
vallı masum yavrucukları birer ko 
yun gibi kesmiştir . 

Taşlann bile dayanamıyacağı bu 
vahşeti irtikap eden baba sanki bir 
şey yapmamış gibi bu defa da ka 
rısına saldırmış ve onu keserken 
acele etmiyerek evvela karnını yar
mış ve hamile bulunan kadının ceni-

/ nini çıkartarak ayaklariyle tepelemiş, 
ondan sonra da kadının işini bitir
miştir. 

ikinci mahküm İzaz kazasının 
Tenb köyünden Ahmet bini Elcah 
Hasan adındadır . Bu da öteye be

riye ücretle hizmetci olarak verdiği 
genç kızının kaçıp evine gelmesine 
muğber olmuş ve onu öldürüp gizli 
bir yere gömmüştür . 

Bundan sonra kendisinden ayrı
lan kansını da takip ederek baba
sının evinde hançerlemiştir . 

Üçüncüsü ; Reka kazasının Abi
se! köyünden Hamit bini Ahmetdir • 

--------· .... -~---
Kamutayın 

Dünkü toplantısında 
Ankara : 1 ( A.A ) -Kamuta

yın bugünkü toplantısında baskılar 
kanunu ile lstanbulda yapılacak dev
rim anıtı için belediyeler bankasınca 
lstanbul belediyesine üçyüzbin lira 
ikrazda bulunulması hakkındaki ka
nun layihası kabul edilmiştir . 

Çekoslovakya 
Dahili bir istikaz yapacak 

Ankara: 1 (A. A.) - Çekoslo
vakyada Milli müdafaaya sarfedilmek 
üzere dahili bir istikraz aktine karar 
verilmiştir. 

Papanın Y ıldonümü 

Roma: 1 ] Radyo J - Papanın 
doğuş yıldönümü dün büyük bir dini 
ayinle kulanmıştır. 

Bapanın ve tören alayının geçti
ğini görmek için Sen Siyer meyda
nına 50,000 den fazla insan toplan
mıştı. 

Pamuk ekimi 

Sovyetler birliğinde bu yıl pa
muk ekimi geçen yıla nisbetle çok 
daha çabuk bitmektedir 5 Mayıs ta
rihinde 1 milyon 981 bin hektar ara
zide ekim faaliyeti bitirilmiştir. 

Bu mikdar planın yüzde 94 ünü 
teşkil eylemekte ve geçen yıla nis
betle 300 bin hektar bir fazlalık gös
termektedi r . 



Sahife : 2 

Siyonistler ve hasımları 
Filistin hadiselerinin, Mısır, Suriye 

ihtilallarile olan sıkı münasebatı 

Panarabism'in belli şefleri 

" ... Geçen yazımızda izhar etti· 
ğimiz endişeleri hatırlarsak bu bil. 
hassa, Mısır karışıklıkları, Suriye ih
tilali, ve kanlı, Yafa ve Telaviv ha
diseleri arasında bir münasebetin in
kar edilemiyecek mevcudiyetini işaret 
içindi. 

Bu münasebet "büyük Arap im
paratorluğu,. fikrinin mahsulüdür ki, 
bunun da gizli ve açık şefleri vardır. 

Gizli şefler : 

Bu hareketin idamesi için para 
sarfedenlerin hepisi gizli şeflerdir. 

İç Aasyaya yerleşmiş iki büyük 
ğarp devletinin bütün düşmanları bu 
hususta az veya çok para sarfetmek
te ve Fransa ile İngiltereyi taciz e
decek hadiselerin vukuunu körükle
mektedirler. 

Otuzdan fazla dini taassubun ya
şadığı bir kıtada bu iş için adam bul
maktan kolay da bir şey yoktur. 

f ngiliz terazisi : 

Siyonism'ın vaziyeti daha karı -
şıktır. Filistine :muhaceret etmiş olan 
Müseviler, lngiliz fevkalade komiser
liği tarafından, Arap kuvvetine karşı 
mükemmel bir tampon addedilmek· 
tedir. 

Araplar fazla kuvvetli ve gürül
tücü oldukları zaman Londra söz 
ve hareketle Siyonistleri tutar ve on
lara '.cesaret verir. 

Siyonistler kendilerinden fazla 
emin oldukları zaman Araplar onla
rı !sanın ilham ettiği zillete mahkum 
etmeğe çalışmaktadırlar. 

Balfur beyannamesinden biri ikin
ci dafadır ki, lngiliz terazisi ayni şe· 
kilde hareket etmektedir. 

Fakat bu çarpışmanın akisleri 
daha kuvvetli olacaktır. Ve şimdi A· 
raplar artık her zaman için daha a
ğır basırak umudile, bulundukları 
kefeye d ~ha çok çökmektedirler. 

Panarap hareketinin açık 
şefleri: 

Panarap hareketinin açık şefleri 
arasında bilhassa Necd ve Hicaz kra
lı lbnissuut göze çarpmaktadır. Fil
hakika emir Abdullah, kardeşi emir 
Faysaldan tevarüs ettiği büyük Pa· 
narap fikrinin mümessilidir. 

Fakat lbnissuut Arap imparator
luğunun kuruluşu için lazım gelecek 
kuvveti hazırlamakla meşğuldür. 

lbnissuut Hüseyin ailesinin aman· 
sız bir düşmanı olduğu halde Hüsey· 
nin torunu ve emir Faysalın oğlu 
şimdiki Irak kralı ikinci Gazi ile bir 
dostluk ve anlaşma muahedesi akd
detmiştir. 

Bu muahede iki memleket ara
sında gümrükleri, pasaportu ilga et
mekte, tedrisatı, para sistemini brr 
leştirmekte olduğu gibi tedafüi ve 
tecavüzi, aeksri bir yardımı da ihti
va etmektedir. 

Geçen Mart ayında lbnüssuut 
Mekke sarayında altı yüz kişilik bir 
ziyafet ~vererek Hacı arasında bulu
nan mühim şahsiyetleri davet etmiş 
ve bir elinde kuran olduğu alde on
lara hazreti Muhammedin bütün üm 
metini birleşmeğe davet ettiğini izah 
etmiştir. 

korkulacak akisler : 

Bir çok heyecanlı hadiselerle 
meşğul olan Avrupa efkarı umumi
yesi şu yukarı da verdiğimiz izahatla 
çok az meşğuldür. Halbuki bu hadi
seler dünya muvazenesi için Habeşis
tanın ltalya tarafından ilhakından 
daha çok ehemmiyetlidir. 

Yazan: P. B. 

Habeşistanın ltalya tarafından 
ilhakı, müstemleke tarihinin bir sa
hifesinden başka bir şey değildir ; 
Milletler sosyetesinin bunu bir Avrupa 
ihtilafı haline sokmak hususundaki 
bütün gayretlerine rağmen ... 

Arabistan, Mısır, Filistin ve Suri
ye hadiseleri, müslüman imparator· 
luklarına sahip olan lngiltere ve F ran· 
sanın muvazenesini tehdit etmektedir. 

Kahire, Şam, ve Yafa karışıklık. 
larının müşterek bir Ehlisalip muha· 
rebesi halini aldığı gün şimali Afri
karun nasıl müdhiş bir heyecanla sar· 
sılacağım göreceğiz .. 

Halbuki, ı bu itthadı ve hadise
lerin bu kadar şumullanmasıru Ah· 
dullah ve İbnissuut tahakkuk ettir 
mek üzeredir. 

Bunun hemen yarın olacağını söy
lemiyorum. Fakat Arap için saat ve 
takvim hususunda hiç bir endişe yok
tur. Her şey Allahın emrettiği saat· 
ta, zamanda vukua gelir .. 

Arap delili: 

Mamafih şimdiden Siyonistlerin 
kanı bir kerre daha "lbrahim. in top
raklarını sulamağa başladı. 

Musevilerin topraklarını istilası
na karşı Araplar tarafından yapılan 
reaksiyon ... 

- Fakat Araplar niçin ve ne. 
den şikayet ediyorlar.. Madem ki, 
Yahubiler bu toprakları bol bir pa
ra mukabilinde onlardan satın alı
yorlar? 

- Araplar, Yahudilerin müş· 
terek politikayı kendilerinin idare 
etmesi hususundaki iddialarına karşı 
ayaklanıyorlar. 

- Şu halde Yahudiler, içinde 
çalıştıkları memleketin idaresine ka
rışmak hakkını hiç bir zaman ala
mıyacaklar .. 

Kendilerine sorarsanız: 
"Dörtyüzbin kişiyiz. Ve bu çö

lü bir bahçe, bir fabrika haline, dün· 
yanın en müreffeh bir memleketi ha
line getiren biziz. Biz de politikaya 
iştirak etmek istiyoruz. Araplar da 
ancak 800,000 kişidirler. Bizim 
gibi bir akalliyetin bir çok hakları; 
• hatta sayı hakkı • çalışma, terakki 
hakkı vardır. 

Arablar:buna: 
- Hayır! cevabını veriyorlar .. 
Bu gün tam on sene oluyor. Ken· 

disi de bizzat bir Hüseyinci olan Ku- 1 

düs belediye reisi Hazım Paşanın ı 
yanında Kral Faysal'ın mümessili 
Saidle münakaşa yapıyorduk: ı 

Kendisine demiştim ki : 
Ey Said 1 Niçin, kendilerine sat· 

tığınız bu toprak üzerinde yaşama· 
ğa gelen bu adamları müstevli sayı
yorsunuz? 

O bana şu cevabı vermişti: 
- Eğer param olsaydı, Paris 

ve Londrayı satın alırdım. Fakat 
bu, bana ne Fransız ve ne de lngiliz 
vatandaşlığı verebilirdi. Yahudilerin 
yapacakları şey de; bizim kanunla
rımızla yaşamağa razı olmaktır. 

On yıl .. Bunun içinde ne vazi
yet ve ne de Arab delilleri değişti .. 

Yalnız eğer lngiltere isteseydi, 
karışıklıklar şimdi durabilirdi. Fa
kat bu takdirde Yahudiler kuvvet
lenmiş olurlar. 

Ve o zaman İngiliz terazisinde 
Yahudilerin bulunduğu kefe ağır 
basardı. Halbuki, işte bu da lngilte 
renin hiç istemediği bir şeydir. Yal. 
nız Yahudiler lehinde değil; Arablar 
lehinde de böyle bir üstünlüğe razı 
olamaz. 

Çünkü bu takdirde Mısır lmpa. 
ratorluk yollarının hali ne olur? .. 

Türböcü 

Resmi daireler için ı 

Kiralanacak bina ve icarları 

Resmi daireler için kiralanan 
binaların icar bedellerini gösterir 
cedvellerin merkeze hemen gönde. 
rilmesi ve icar bedellerinin katiyen 
düyuna bırakılmıyarak mucirlerin 
sızlanmasına meydan verilmemesi 
dahiliye vekaletinden vilayetlere bir 
tamimle bildirmiştir . 

Bu hafta yapılan koşu 
Geçen koşudan daha heyecanlı ve 

Binlerce daha kalabalık oldu . 
seyirci vardı. 

2 Haziran 1936 

Halkevinde açılan 
• • • 

resım sergısı 

Halkevimizin Ar kaomitesinin 
uzun zamandanberi devam eden sa· 
kin faaliyetlerinden gün gün bahset· 
miştik. Evin çatısı altında toplanan 
genç istidatların verdiği eserler, dün, 
büyük bir varlık halinde Evin salon· 
larında gözlere çarptı .. 

Dün, birdenbire bir resim sergisi 
haline geliveren Evin salonu, yağlı 
boya, Pastel, sulu boya, kara kalem }'Ü 

ve çini mürekkebiyle olmak üzere 
beş sanat tenevvüü ile süslenmişti .. 
Bu istidatlı amatörlerin, eserlerini 
çevreleyen şekiller, Portre, Natür· le 
mort, Peysaj, Desen ve Afişlerdi. be 

Ahenkleşmiş, uyuşmuş renkle· 
riyle duvarlarda ilk bakışta göze 

, çarpan afişlerin, bütün çizgileri Çu· 
kurovadan birer hareketi ifade edi· Maliye Vekaletinin seyyar 

mükellefler ve pul bayileri 
hakkındaki emri 

1 
; • , yor. Gençlerimizin ilk hızlarının il~ tü 

Finans bakanlığı , karne ibraz 
edemiyen seyyar mükelleflere res· 
mi dairelerden yapılacak tediyelerin 
kazanç vergisi tevkifatına tabi oldu
ğunu alakalılara bildirmiştir . 

Pul bayileri aidatiyle nakliyat ver
gisi aidatının hava kuvvetlerine yar
dım vergisine tabi olmadığı alaka 
lılara tebliğ edilmiştir . 

Kadın tayyareci 
Dün şehrimizden Hindis

tana uçtu 

Evvelki gün 8,30 da lstanbuldan 
uçan lngiliz kadın tayyarecisi Madam 
Kodril ve iki arkadaşı saat 13,30 1 

da Konyaya inmişler ve 14 de Kon. 
yadan uçarak 16 da şehrimize gel
mişlerdi. Madam Kodril bir gece 
şehrimizde kalmış ve dün sabah ar
kadaşlarile birlikte Hindistana doğru 
şehrimiz tayyare meydanından uç
muştur. 

Şehrimizde 

Dünkü hava durumu 
Dün sabahtan akşama kadar, 

şehrimizde güneşli açık bir hava hü
küm sürmüştür. Hafif bir ruzgar ak
şama kadar devam etmiştir. 

Orta 
liği 

mektep muallim
imtihanlarının 
sualleri 

Kültür Bakanlığı 15 Haziranda 
başlayacak orta mektep muallim
liği imtihanına girecekler için hazır
lanmış bulunan yazılı imtihan sual· 
!erini 15 Haziranda açılmak üzere 
kapalı zarflar içinde Kültür direktör· 
!erine gönderilmiştir . 

Bu sualler dün şehrimiz Kültür 
Direktörlüğüne gelmiştir . 

imtihanlar Kız Lisesinde yapı
lacaktır . 

Ayın 15 inde, Türkçe, 16 sında 
tarih coğrafya. 17 sinde riyaziye, l 8 
inde fen bilgisi ve biolo ji imtihanla
rı yapılacaktır . 

imtihan günlerinde sabahları se· 
kizden ve öğleden sonra 15 den 
önce Kız Lisesinde hazır bulunmak 
lazımdır . 

Şehir saati tamir 
ediliyor 

saat kulesindeki saatin boyaları 
göze çarpmaz bir hale geldiğinden 

belediye saatin ön tablolarını yeni
den boya tına i~ine dün başlamış· 
tır . 

Orta mekteplerin 
kadroları geldi 

Şehrimizdeki Orta mekteplere 
aid maaş ve ücret kadroları gelmiş
tir . 

Öğretmenler maaşlanru almak
tadır . 

--
Geçen haftaki koşularda birinci gelen " Uçar ,, isimli tay 

Bu hafta gerek havanın oldukça 
güzel geçmesi ve gerekse stadyom· 
da bir faaliyet olmaması ikinci ko· 
şunun çok güzel ve alakalı olmasına 
vesile oldu. 

Hemen Adananın bütün merak 
lılan daha öğle vaktı koşu sahasına 
akın etmeğe başlamıştılar . Bahsi 
müşterekler geçen haftakinden daha 
heyecanlı kapışılıyordu.Yapılan dört 
koşuya rekor tafsilatlarını aşağıya 

alıyoruz : 

Birinci koşu : 
1400 metrede . Sürat rekoru bir 

dakika 51 saniye olarak tesbit edildi. 
Birincisi Kadirli köyünden lsmailin 
" Amaç " ismindeki tayı, ikinci Ada
nalı Omerin " Semhan " adındaki 
tayıdır . 

İkinci koşu : 
2400 metre idi . Sürat rekoru 2 

istifalar 

Afyonkarahisar belediyesi doğum 
tabipliğine tayin edilen şehrimiz do
ğum evi baş tabibi Hamdi Onar bu 
vazifeye gidemiyeceğini beyan ederek 
istifa .etmiştir. 

* * * 
Seyhan sıtma mücadelesi tabip

lerinden doktor Varit Yazgan istifa 
etmiş ve istifası vekaletçe kabul e
dilmiştir. 

Mutemet kaşifin muhakemesi 

Zimmet ve iflastan suçlu, tohum 
ve islah istasyonu mutemedi kaşifin 
duruşmasına dün ağır cezade devam 
edilmiş, fakat bisapların tedkiki için 
tayin edilen ehli :vukuftan birisi işi
nin çokluğundan bu işe bakamaya 
cağını bildirmiş olduğundan yerine 
belediye muhasibi Fahri tayin edil
miş ve muhakemenin 15 Hazirana 
talikine karar verilmiştir. 

Kadri Ramazanın teşekkürü 

Oğlum Hayatinin feci ölümü do· 
la yısile gerek teessürlerini mektup 
ve telgrafla bildiren ve gerekse biz
zat beni ziyaret lutfunda bulunan 
dostlarıma derin minnettarlıklarımı 
bildirmeğe değerli gazetenizin vasıta J 

olmasını saygılarımla dilerim . 
KADRi RAMAZAN 1 

dakika elli beş saniye oldu . Birin
cisi, Gerdanlı Hüseyirıin " Yıldırım. 
ismindeki kır Atı, ikincisi yine Ger
danlı Hüseyinin " Yıldız " ismindeki 
kır Atı, üçüncüsü Tarsuslu Yakubun 
" Yıldırım " ismindeki Atıdır. 

Üçüncü koşu : 
Mesafe 3500 metre, sürat 4 da

kika 21 saniyedir . 
Birincisi, Ahmet Cevdetin " Al 

Ceylan " isimli, ikincisi Boz hüyüklü 
ihsanın " Ceylan " isimli atı , üçün
cüsü Maraşlı Şabanın" Ceylan .ıdır. 

Dördüncü koşu: 
Mesafe 2600, rekor üç dakika 17 

saniyedir . 
Birincisi F ehminin " Meşkuke " 

adlı kısrağı , ikinci Erzinci Alinin 
" Fidan " adlı kısrağı , üçüncülüğü 
Karabucaklı Alinin " Bulut " isimli 
kısrağı kazanmışlardır . 

1 Kıskançlık yüzünden 
1 Dört kişi birbirini 

tokatladılar 

Hürriyet mah<tllesinde makinist 
Cumali terzi Ratip , makinist Sala
hattin , ve demirci Mehmet isminde· 
ki dört kişi bir kıskançlık yüzünden 
camlı kahvede birbirlerini tokatla
mağa başlamışlar ve bu arada kah
venin camlarını kırmışlardır . 

işin daha ziyade büyümesine 
meydan kalmadan polis yetişmiş 

ve haklarında kanuni muameleyi 
yapmıştır. 

Küçük bir kızın 
hırsızlığı 

' 

Nacaran mahallesinde oturan 
eski fen memurlarından Mustafa ka
rısı F ehimenin yanında hizmetçilik 
eden 15 yaşındaki Fatma isminde 
küçük bir kız F ehi menin bir pandan-

tifi ile bir altununu çalıp kaçmış fakat 
biraz sonra zabıtaca yakalanarak 
çaldıkları geri alınmış ve hakkında 
kanuni takibat yapılmıştır . 

Maaşı arttı 

Şehrimiz kız lisesi öğretmenle
rinden Haydarın maaşı bir derece 
yükseltilerek 80 liraya çıkarılmıştır. 

J verimi olan bu küçük tablolar, bijmeJll dö 
Adanamızda yaratılmış olduğundaıı I 
mıdır, gözlerimize maruf sanatkar· b 
!arın şaheserleri karşısında duyuları 1 a 
intibaları vermiştir. ne 

Sulu boyalar, kara kaiemler ve ~e 
en küçük krokilerde bile, yakın bir a 
istikbalde büyük eserler vadedeıı nı 
istidadlı ellerin kabiliyetleri görü· nı 
1 ~ Gyor. 

l ra 
M. M. imzasını taşıyan su o 

boyalar ve "Atatürk,, etüdü. Sadi vı 
se 

Mesudun pastel, yağlı boya ve kro· lül 
kileri, bilhassa serginin içindeki eser 
ler arasında kendilerine baktıran vı ga 

et 
önlerinde insanı durmağa mecbu 
eden sanat ahenginin izlerini gös 
termektedir. 

Bahusus Ragıp, Ömer: Ahmet 
Yavuz, Aziz, Mustafıı, Mahmut, Ce 
mil ve Bahaddinia Çukurova en· 
düstrisinden birer mevzu almış güıt 
afişlerinde, Türk inkilabırun madde! ın 

ca 
şiirleri okunuyor. bi 

Fahri, Nadir, Baha, Kemal, " 
ın 

Ecvetin kara kalem ve yağlı boya· 
larinda da sanata erebilecek büyii~ ca 

tu 
kabiliyetlerin besbelli birer ifadesU 
canlanıyor .. 

Halkevinin resim sergisine duy 
duğumuz takdir hisleriyle berabe~ 
halkımızın da sergiyi muhakkak geı 
melerini tavsiye ederiz. 

Tahsisattan fazla masraf 
katiyen yapılmıyacak 

Resmi dayrelere verilen tahsisS 
!arın katiyen fevkinde masraf yapıl 
mamasını, dahiliye vekaleti bir ta 
mimle vilayetlere bildirmiştir. 

Memleket hastanesi rontk 
mutahassısı 

Açık bulunan, şehrimiz memltl 
ket hastanesi rontken mütahassıslı 
ğına, Kayseri memleket hastane 
rontken mutahassısı Ziyaeddin Ri~ 
tayin edilmiştir. 

Zabıtaya karşı geldi 
Köprü başınJa kömürcü Kar 

Nuri oğlu Cumali adında birisi il 
köylülerden oduncu Ahmed arası~ 
da alacak yüzünden çıkan bir ka• 
gada Cumali, Ahmed ile döğüşnı 
tür . 

Cumali vakaya el koyan polis 
de itaatsizlik etmekle beraber !is~ 
nen hakarette Ye tecavüzde bulu~ 
muş olduğundan yakalanmış ve h 
kında kanuni takibat yapılmıştır . 

kaması alındı 

Dün, lsmail oğlu elçi Mehm 
isminde birisinin koca bir kama il 
sokakta dolaştığı zabıtaca görüle 
kaması alınmış ve hakkında gere~ 
kanuni iş yapılmıştır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

Mustafa Rif at eczanedir 

al 
o 
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Zeynep kazmada 

gisi 
ağlı 
leııı 

Çukurovanın kırk elli evli bir kö-ı 
Yiinde; ay batalı epey olmuştu. Ka
tôllılık çökmüş, göz gözü görmüyor
du . Yalruz; ovanın çocuklarından 
Dursun, karanlığı delen keskin göz· 
lcrile kara toprak yığınları üzerinde 
beyaz beyaz şekiller şeçebiliyordu. 

ere 
şti .. 
riıV 

tür· 

le· 
öze 
Çu· 
edi· 

••• 
Zeynep, Zeynep; kız; kalk.. 

- Eyy ... Ne var ana 
- Kalk kız kalk; ilk horoz öt-

t'" ilk u . 
elli Zeynep bir sağına, bir soluna 

dan döndü; tekrar arka üstü yattı ve göz. 
ar· !erini açtı . Koyu karanlığın içinde, 
laıı baharda açan ilk badem çiçekleri-

ne benzettiği, yıldızlara baktı . Dö
ve Şeğin içinde doğruldu, esnedi. l:ıir 
bir daha esnedi . iki elinin yumrukları
eo nı sıkarak göksüne yaklaştırdı; başı· 

nı biraz sola bir anda 'aşağıya doğ
ru iğdi; taze göğsünü ileriye fırlata· 

ulo rak ve tatlı tatlı gerindi . 
Zeynebin anası Elif abla, on iki 

ro Senedenberi duldu . Kocası Göv göz. 
ser lülerin Koç Ali, Adana • Fransız iş

galinde iken, Türk çetelerine iltihak 
etmiş ve Toroslardaki tren hattı ü· 

ös zerindeki ( Belemedik ) sırtlarında 
Fransızlarla bir vuruşmada şehit 
düşmüştü . 

v 
bu 

uy 
be 
e 

isi 
ıl 

O zamandanberi Elif abla öksüz 
kalan biricik yavrusunu besleyip bü· 
YÜtmek için el kapularını çalmak 
mecburiyetinde kalmıştı. Zaten ko· 
Casının sağlığında da, barındıkları 
bir huğdan ve kemikleri sayılır bir 
İnekten başka neleri vardı ki ... Ko
cası o zamanda ağaların kapusunda 
tutmalık etmiyormu idi ? 

Horoz sesleri çoğalmıştı; Zeynep 
ve anası damın üzerindeki - gece· 
den kalma - su ile yüzlerini ıslat· 
tılar; yağlıklannı iyice sardıktan 
sonra aşağıya indiler ve kazmalarını 
alarak sabahın alaca karanlığı:ıda 
ot döğınek için yola koyuldular. 

••• 
Gün doğduğunda epey ot döğül· 

ırıüştü . Tutma Hasanın kahvaltı o· 
larak getirdiği ayran ve ekmeği ye
diler . Kadınlı erkekli yirmi beş ki· 
şilik bir kafile ot döğmeğe başladı
lar . Bir çeyrek saat sonra idi ki 
kafilenin orta yeri geri kalmış yan· 
lan ilerlemişti yani orta yerde bulu· 
nan kadınlar ve kızlar geri kalmış 
oluyorlardı . 

Kafilenin sağ baş tarafında bu· 
lunan delikanlı, vaziyete göre, yine 
dokunaklı manilerini okumağa baş
lamıştı ve bunun arkasından da bü
tün kafile hep bir ağızdan, kadınlar 
müstesna, türkü söylüyorlar ve kaz· 
malar türküye tempo tutuyor ve hep 
birden inip kalkıyordu . 

Dokunaklı maniler başlayınca 

kadınlar ve kızlar vaziyetlerini anla
nıak için başlarını kaldırdılar, bun· 
lana arasında Zeynep de vardı; fa. 
kat başını kaldırır !kaldırmaz şahin 
bakışlı Ali ile göz göze geldi; kızar· 
dı; gözlerile cevap verir gibi oldu 
ve yavaş yavaş başını iğdi . 

* • • 
Hu gün olduğu gibi o gün de 

güneşten bir saat evvel İşe başla· 
mıştı ve şimdi; gün batarken, kaz· 
masını sırtlayarak akşamın kızıl yağ· 
muru altında esmer yanakları pen· 
belene penb elene, yanında anası 
köye dönüyordu . 

Zeynep, yolda önünde, arkasın. 
da ırgadların hay huy seslerine ku· 
lak vermeden gözlerini yere dikmiş, 
Alinin gözlerini , o şahin bakışlı Ali· 
nin gözlerini hayalinde arayord;:-

Bu ikinci tesadüf Zeynebe çok 

Yezen : 
Rasim~Göknel 

dokunmuştu. Alinin kendine yangına 
kaldığını bu defa iyiden iyiye anla· 
mıştı . Kendı de zaten köyün içinde 
Aliden başkasını göremiyordu . işte 
yanıbaşlarında kapı komşuları Her
gelecinin oğlu da vardı : Dursun . 
Hem de kendisine öyle bir bakış 
bakıyor ki ... Hele bir gün , hiç unu -
tamıyor, taş kuyuya su doldurmağa 
gittiğinde Ali de inekleri sulamağa 
gelmişti ; kuyunun başında kendile· 
rinden başka kimsenin olmadığını 
gören Ali yavaşça : 

- Kız Zeynep , sana yangınım, 
seni anandan isteyeceğim , ne der
sin ? Kurban olam beni üzme ! de· 
mişti . 

Zeynep de kızarmış , bozarmış, 
hiç bir şey söylemeden başını önüne 
iğmiş , destisi böğründe eve döner· 
ken köşenin başında hergelecınin 
Dursun kendisine fena fena bakmış 
ve başını sallamıştı . Bir de Kır Ha· 
s~nın Eyyup kendisine bir gün " se· 
nın yanaklarını ısıranı, kız!. demişti. 

O gün bugün , o , yalruz Aliyi 
unutamamıştı . Bugün de Alinin 0 

güzel gözlerinin bakışlarında • bana 
acı.' ~ende yürek yok mu , behey 
za.lı1?ın kızı ? " diyen bir şey sezme
mıştı · Artık iyice anlamıştı ki Ali 
~~nd!sine .yangındı . Hem Ali çok 
ı~ı hır: delıkanlı idi . Köyün içinde 
hıç hır kötülüğü duyulmamıştı • Ge· 
çen gün Eminenin düğününde Tar 
~us toprağından gelen Mehmet peh· 
lı~a.nı. da yıkmıştı , eni konu baba 
yığıtti . içki bile içmiyordu . 

Oakşam, yine eskisi gibi ana kız 
temiz yataklarını komşuları Ahmet 
ağanın damına sermişler yatıyorlar· 
dı . Elif abla , on iki saat çalışmanın 
verdiği yorgunlukla , daha başını 
yastığa koyar koymaz , uyumuştu . 

Zeynep, gü'ldüzün Ali ile göz -
!eşmenin tesiriyle bir müddet yatak· 
ta kıvrandı ; sağına döndü , soluna 
döndü bir türlü uyuyamadı . Yanı 
başlarındaki sazlıiın içinde ötüşen 
kurbağaları dinledi ; arka üstü dön· 
dü ve yıldızlar arasında " acaba be· 
nimki hangiside " diye ararken göz· 
!eri süzüldü, Aliyi hayalen kucakladı 
ve nihayet uyuya kaldı . 

* * * Gnce yarısını geçeli galiba ya· 
rım saat kadar olmuştu . Bütün kaz
ma ırgatları bunaltıcı bir sıcaklığın 
tesiriyle çiftlik ve ev damlarının 
üzerinde serilmiş yatıyorlardı . Bir 
damın üzerinde son mırılb kesilmiş, 
son siğarada damdan aşağıya bir 
şehab gibi akmış , sönmüştü . 

Köy derin bir sessizliğin ve kat· 
r~ k.~rası karanlığın içine gömül. 
muştu . 

Yalnız , nzun aralıklarla , bu de
rin mezar sessizliğini yırtan bir ses 
eşitiyordu : bekcinin düdüğü . Köy 
meydanının ortasındaki gübre yı· 
gınlarının arkasında koyu bir haya· 
let. sessizce bir çiftliğe doğru yürü
yordu. 

- Kim ooo hey ? 

- Ulan kimdir o diyorum ? ve 
arkasından derhal makanizma sesi 
takırdadı . 

- Benim Mustafa emmi 1 

- Sonu var -

Adana Halk evi başkan -
lığından : 

Evimizin demirbaş eşyasından 
işimize yaramıyaıılar 2-Haziran-
936 dan itibaren saat ikiden altıya 
kadar halkevindc müzayede ile sa· 
tılacaktır. 6940 1 - 2 

Türlı:aözü 

FEMİNİZİM 

Kadın çalışmalı mı? 

- Birinci sahifeden artan -

Bu kadar ısrar edişimin sebebi şu: 
kadın arkadaşlarımdan birinin kalemi, 
"Çalışan bir kadınla evlenir misiniz?., 
(2) anketine cevap verirken bilaistisna 
bütün kadınların çalışmak mecburiye· 
tinde olduğunu yazdı ve vaziyeti pek 
parlak bir kocaya , bir irada sahip 
yüksek tabaka ., kadınlarına hitap 
etti . Bu biçim yazıları mantıksız 
addediyordnı . 

Kendilerine; her nevi hayır mües
seseleriyle meşguliyet , bir takım bi
çarelerin zararına tertip olunan balo
lar , resmi kabuller bile kifayet et· 
meyen kadınlar için daha nice meş

galeler vardır ! 
Evet , kadın , erkeğin haklarına 

sahip olmak liyakatinde olduğunu iş
baı etti . O , erkege verilen ücrete 
de layıktır . 

Fakat bu günün kadını anlamalı
dır ki , mutlak bir müsavatı , erke
ğin işgal ettiği bütün mevkileri işgal 

etmek suretiyle kazanamıyacaklardır. 
Evli veya bekar bir kadın ; şah

sen , yahut kocası veya ailesi vasıta· 

siyle yaşamak imkanını elde etmişse 
- iş hevesiyle yahut sadece şaşkın
lığından dolayı - hemen çalışmak 

kaygusuna düşmemelidir . Yaşamak 
yahut bir aileyi geçindirmek için ka· 
zanca ihtiyacı olan başka bir kadının 
yerini kapmak hakkına sahip değildir. 

Aksi takdirde , kadınlar ; kadın 

işini külliyen değerden düşürecek, ya· 
hut kadını ve erkegi daha büyük bir 
sefaltee sürükleyeceklerdir . 

Modern kadının birinci vazifesi , 
bir işci olmak değil bir anne olmak
tır . 

{ 2 ) Balı.edilen kadın nıüharrir 
Marcelle Aucloire'dir ve nıezkür yazısı, 
gazetemizin 20. I . 936 tarihli nüs· 
hasında ıercUnıe ve ne§redilmiştir . 

------·------
General Abdurrahman 

Nafiz işe başladı 

Milli müdafaa bakanlığı müste
şarlığına tayin olunan General Ab
durrahman Nafiz Erzurumdan şehri
mize gelmiş ve vazifesine başlamış
tır. 

Zat işleri dairesi reisliğine tayin 
olunan general Salim Cevat da bir 
kaç güne kadar şehrimize gelerek 
yeni vazifesine başlayacaklır. 

"Ulus. 

Mersinliler büyük 
tehlike atlattılar 

Bütün bahçeleri sel bastı 
ve binlerce liralık tahri

bat yaptı 

Suni kauçuktan oto
mobil lastiği 

Moskova - Y aroslav lastik fab 
rikası , geniş mikyasta , suni kau
çuktan otomobil lastiği imaline baş 
lamıştır . Bu lastiklerin terkibine 
yüzde yetmiş beş nisbetinde suni 
kauçuk konulmaktadır . 

Labotuvarlarda yapılan ve mu· 
vaffakiyetle neticelenen tecrübelere 1 
göre , dış lastiklerde yüzde yüz nis· 
betinde suni kauçuk istimalı ve bu 
suretle aynı metanet ve seviyede las. 
tik elde edilmesi kabil olacaktır . 

Aynı fabrika , aynı zamanda 
suni kauçuktan iç lastikler imaline 
de başlamışbr . 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro-
• 

zın 
sızı bütünhastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 

6828 4 
20 kuruştur. 

24 

;._-~-----·---------- · 

SA.N 

ulıife 3 

Asri sinemada 
2 Haziran salı günü akşamından 

film birden 
itibaren iki 

1 
( Ölümden korkmıyan 

Aşk, heyecan, sergüzeşt 

adam) 
filmi 

2 
Umumi istek üzerine 

( Elmas hırsızları ) 
Son derece heyecanlı ve fevkalade meraklı sergüzeşt filmi 

Çarşamba gündüz iki buçukta son defa olarak 

1 TAN Sinemasında 1 
lJu akşam 

Sinema mevsimine veda 
En büyük Alman yıldızları tarafından temsil edilen hissi ve çok müessir 

bir mevzua sahip Dramatik bir eser 

Konrad Vaid, Kamilla Horn, Maria Podler,Annion
dra, Fransis Lederer, Lian Haid, Firtizkortner 

gibi şöhretli isimlerin temsili olan 

Büyük ihtiras 
Mevsimin büyük bir filmi ve turfandası olacakbr 

Fiatlarda azami tenzilat : Duhuliye 15 
balkon 25 kuruştur 

6932 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Şaheser bir filmle birlikte zengin havadisli bir film gazetesi sunuyor 

1 

Viyana hasreti 
Aşk ve heyecan, his ve muzik, zevk ve eğlence filmi 

Mümessilleri : 

Sarı Marıtza - Herbera Marshal 
2 

Zengin havadisli bir film gazetesi 

DİKKAT : Tenzilatlı yaz tarifelerimiz tatbik ı 
olunmaktadır. 

6926 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 

Hastalarını İstiklal mektebi 
kabul ve tedavi etmektedir • 

karşısındaki muayenehanesinde her an 
6652 23~30 

. ,---R. Peker'in--, 

6748 31 

1 İnkılap Dersleri 
Ankara ve lstanbul Üniversite

lerinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları, 

gözden geçirildikten sonra, ULUS 
Basımevince kitap halinde basıl
mışbr. 124 sayfa tutan eser, yalruz 
basma masrafı karşılığı olarak her . 
yerde ON KURUŞA sablmakta·. 
dır. C. 

.. 

En güzel en temiz 

Vitamin evi 

DOGU lokantası 
Olacaktır 

26-Z'l-28-29-30-31-2-3 6904 
------ --



Sal.ile : 4 
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1 I 6 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
'iaııtım 

Hazır Liret 

Temmuz vadeli 
f-6-~ 

6 11 Rayşmark / 
101 
l 97 

Frank « Fransız » 6- 74 Birinciteşrin vadeli Sterlin « ingiliz » 629 so-
4 97 ---ııı 92 Hit hazır -Dolar • Amerika » 
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1 BELEDİYE İLANLARI 1 

1 - Kanara et ve buz nakliye kamyonlariyle itf eiye arazörlerinin 
bir senelik benzin ihtiyacı olan 1125 teneke benzinin satın alınması açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Haziranın 11 inci Perşembe günü saat onbeşte Beledi
diye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat tdminatı 370 liradır. 
4 - fsteklilerin şartameyi görme görmek üzere her gün yazı işleri ka

lemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 
6914 27-30-2-4 

1 - Binek arabalarından alınmakta olan 75 kuruş aylık nakil vasıta· 
lan resm:n:n kanunda haddi azami olarak gösterilen 100 kuruşa çıkanl
mıştır.936 senesi içinde ayda 100 kuruş alınacakbr. 

2 - Barlardan alınmakta olan 5 lira lubiyat resmi fazla görülerek 
bu resmin saat 24 e kadar çalışacak olanlardan üç liraya indirilmesine ve 
balo, dans, mahallerile bar, ve kafa şantanlannı gece yansından sonra açık 
bırakmak isteyenlerden beher saat için bir lira munzam resim almacakbr. 

30-31 2 6934 

Temizlik işleri amelesi ile Belediyenin hademe ve sair müstahdemini 
iç.in dairede mahfuz numüneye göre kumaş mütaahhide ait olmak üzere 
137-150 takım yazlık elbisenin yaptırılması açık olarak eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

İhale haziranın sekizinci pazartesi günü saat on beşte Belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı elli liradır. 
isteklerin şartname ve kumaş numünesini görmek üzere her gün yazı 

işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

6903 24-28-2 - 6 

Reşat bey mahallesinde Necati bey mektebi karşısındaki Belediyeye 
ait parseldeki 2 numaralı ve 646 metre murabbaındaki arsa açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır . 

Jhalesi Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kaleminde ve 
ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6935 

30-2- 5-9 

936 Haziranından itibaren 31- Mayıs - 937 tarihine kadar temizlik 
işleri hayvanatmın bir senelik nal bedeli ile nallama ve kayarlama ücreti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Haziranın .8 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminab otuz beş liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere yazı işleri kalemine ve ihale 

günü de daimi encümene gelmeleri ilan olunur. 6902 24 28-2 - 6 

1 
1 

ı 
1 

Türböni 
-~--

Sey:han Vilayeti Encüme-ı 
ninden: 

Osmaniye Memleket hastanesi- j 
nin 1-6-936 tarihinden 937 se · ı 
nesi Mayısının sonuncu gününe ka
dar bir senelik ihtiyacı olan 48 ka· ı 
lem erzak ve saire şartnamelerinde 
yazılı şartlar dairesinde alınmak üze
re eksiltmeye konmuştur. 

ihale 936 senesi Haziranının 16 
mcı salı günü saat 11 de Vilayet 
Encümeninde yapılacağından talip 
olanların mezkur gün ve saatta Vi
layet Encümenine, erzakın cins ve 
miktarlarile şartnamesini görmek 
isteyenlerin Seyhan Sıhhat müdür
lüğüne ve Osmaniye Memleket has
tanesi tabipliğine müracaat etme-
leri . 6920 29-2-6-12 

Dörtyol Belediye riyase
tinden: 

1- Keşif ve şartnamesi gere
ğince bedeli keşfi altı yüz lira olan 
ummumi helanın yapbnlması Bele
diyemizce 27-5 -936 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif ve şartnamesini gör
mek istiyenler Belediyemize müra· 
caat edebilirler . 

3- isteklilerin ihale günü olan 
16-6-936 salı günü saat 16 da 
teminatlarile berab~r gelmeleri ilan 
olunur . 6946 2-6-10-13 

Alakası kesildi 
Bundan on beş gün evvelisine 

kadar yanımda kalfalık.la çalışan 
Konyalı Veyseli dükkandan çıkar· 
dığım1 sayın müşterilerime ilan ede-
nm. Tarsus kapısı Kemeraltı 

c < rr:iikarşısında saatçı 

6937 DILA VER BiLEN 
2-3 

Yayla 
Bürücekteki yurdumuz kiralıkbr. 

OSMAN ALTIKULAÇ 

6927 3-4 

• 
Iliçlarınızı ve 

(Naftalin) güve otunuzu ( Naftalin ) 

Nasibi eczanesinden alınız. Ali 

Temizlik 5370 302 Ucuzluk 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 
Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahmini 20 bin ton maden 

kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl için müteahhide veril
mek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

A - Beher ton muhammen bedeli 1 O kuı uştur. 
B - Eksiltme 13- 6-936 cumartesi günü saat 10 da Adana işletme 

Müfettişliğinde yapılacaktır. 
C - Şartnamesi işletme Müfettişliğinden bedelsiz görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin °/o de yedi buçuğu 150 

lira muvakkat teminat parası idaremiz vezne makbuzu veya banka temi
nat mektubu ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesaiki lazime ile tarihi mez-
kurda işletme müfettişliğine müracaatları . 6947 2- 5 - 8-12 

Diş macunlarının en birincisi Kozmindir 
Reklamlara aldanmayınız. Dostlannıza, çocuklannıza , velhasıl her ta 

d ğ Kozmı• n tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fiatı 
nı ı ınıza her yerde 15 kuruştur. 6829 4 

24 

Belediye zabıta memurlan için otuz takım yazlık elbise ve kasket yap
tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş ve dikme müteahhide ait
tir. Kumaş nüınunesi şartnamesine bağlıdır. 

ihale Haziranın 15 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

lstekJilerin kumaş nümunesi ve şartnamesini görmek için her gün yazı 
işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 6936 30-2-5-9 

2 Haziran 1936 
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ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 
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Celıil Baı_er 1 ~ 
-------------------------------------------------------
Adana sulh hukuk ha- 1 Seyhan Cumhuriyet müd.-
kimliğinden : ı dei umumiliğinden : 

lstanbulda vefat eden Hüseyin 1 Türksözü gazetesinin 13 , 16 , }( 
paşa zade Behcetin tahrir olunan te- 19, 22/5/936 nüshalarile ilan edilen 
rekesinde Adananın Gerdan köyün şerait dahilinde Adana ceza evinin 
de vaki olup tapuca Eylul 341 tarih ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile 
ve 69-70- 71 numaralı tasarruf yapılan miinakasada verilen bedel 
kayitlerinde mukayyet bulunan ma- komisyonca haddi layik görülmedi- tı 
liimülhudut ve yekdiğerine muttasıl ğinden kanun mucibince bir ay için· b 
ve beher dönümü on beş lira kıy d,. pazarlık sureti!.; ihalesine karar 
met muhammeneli ceman altı yüz verilmiş ve pazarlıkla münakasanın 
dönüm ınikdarındaki arazinin satıl- 10- 6 - 936 çarşamba günü saat 
masına mahkemece karar verilmiş- (15) de yapılması mukarrer bulun· 
tir . muştur. Talip olanlann ve yeniden 

Tapu ve dellaliye rüsumu ve şartnameyi görmek isteyenler Cum-
dokuz senelik müterakim vergi mik- huriyet müddei umumiliğine ve ceza 
darı bulunan 940 lira 39 kuruşun evi müdürlüğüne müracaatları.6948 - ---·--------

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

alana ait olmak ve ihale bedeli pe· 
şinen tediye edilmek üzere arazii 
mezkiire bir ay müddetle mevkii 
miizayedeye çıkarılmış ve 2 teının11z 
936 tarihine müsadif perşembe günü 

1 
saat 9,-10 buçukta ihalei katiyesi 
icra kılınacağından talip olanlann ._ ________________ _ 

yüzde yedi buçuk pey akçasile bir 
likte satış günü belediye mezat sa
lonunda hazır bulunmalan ilan olu
nur . 6949 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matDau. 
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