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23 Nisan nasıl geçti ? • 

Binlerce halkımızın katılmasile Cumhuriyet alanında 
nutuklar söylendi, güzel bir geçit töreni yapıldı. 
Çocuklarımız akşama kadar güle oynaya eğlendiler 

Bu akşam Halkevinde çocuk balosu verilecektir . 
23 Nisan günü, hem ilk Kamu

t•yın açılış yıldönürnü bayramı, hem 
d: ÇOcuk haftasının b~Iangıç gii
~u olması dolayısile öğleden evvel 
avanın rüzgarlı ve bulutlu bulun

rnasına rağmen; bütün Adana halkı 
sokakla d··k··ı ·· t·· ra o umuş u. 
l Daha bir gün evvel bayraklar
ı a s~slenen şehir göz alıcı bir şek
e gırmişti. 

b· Safit 9 da süslü otomobillere 
ınrniş olan çocuk mümessilleri, Ço

cuk · .. esırgeme kurumu Başkanlığını, 
~uınkomutanlığı, Vilayeti, Parti ve 

alkevini ve belediye orunlanru zi
Y.~ret etmişler, bundan sonra Ata
tu~k parkının karşısındaki alana gel
tnışlerdir . 

b Saat 9,40 da alanda, Halkevi 
.~dosu istiklal marşını çalmış, bü
t~n mektepliler ve halk hep bir 
agızda bu marşın söylemişlerdir . 
. Marştan sonra Halkevi üyele
rınden b· P ·ı· b 1 l ·· h k k d ır artı ı, u u usa gun a ~ 

F kın 1a bir hitabe yapmış, bunu, ilk 
t o uda 1· d n, ıseden, orta okuldan bazı 
~ 

ra~ ı ™::sc: 

hef Filistinde . 
1 

ı;( 

Karışıklık devam ~ 

stJ 
etmektedir 

ol -
zar . Kudüs : 24 ( Radyo ) - Filis· 
t tınde k . h d' . h .. e b çı an ısyan a ısesı enuz 

astınlmamıştır. Bugün Cuma na
e~ ~.~zından çıkan büyük bir kalabalık 
al h·Utlesi,hükumet ve Yahudiler aley-

ınde nu·· . k . . 1 f k mayış yapma ıstemış er , 
da vat hemen yetişen kuvvetler halkı 
agıtmağa muvaffak olmuştur. 

d Ü ~ ulkerınde halk Yahudiler 
ll Zerıne t b' v av a eş açmış ve ır çogunu 
e h gır ve hafif surette yaralamıştır. 
illa . Hayfa, Yafa, Nablus, Cineyn ve 

.ı saır y l 
ı h er erde de yeniden ufak tefek 
~ lacdiseler olmuş ise de kimse yara-

rın nınaınıştır . 

İngilizler her tarafa takviye kıta
atı .. d rli Yelon ermektedir. Her tarafta saat 
ed·ııd~n. sonra sokağa çıkmak yasak 

t k' 1 lllıştır. Bir çok mağaza ve dük-
rse anlar elan kapalı bulunmaktadır. 
as~ f syan h d. · A d · t tal'I et . . a ısesı mmana a sıraye 
mıı ğull'ııştır. Burada da dükkanların ço 
rirl kapalı bulunmaktdır. 
36 s· Eıniı- Abdullah. İsyanın büyüme 
f,lhh 1~n~ mani olmak için tedbirler al
llihL' İçi:dtadır. Halk tehevvür ve heyecan 
llda' e bulunuyor. 
~esi 

e ıı: Ankarada 
J11 

da 23 N· .. 
!şıl11 . ısan ıçın büyük mera-
lk ~ sım ve şenlikler yapıldı 
~~] 1 --

a~; Yer A~k~ra : 23 ( A.A ) - Hakimi
n de. 

1
t •nııtıye bayramı bugün şehrimiz-

a ı• ez b 
· Çoc k a uratla kutlulanmıştır . Ve 
a b"tı~ l haftasının başlaması münase· 
~erf ... y 

Yapı] e stadyomda büyük merasim 
tnıştır _,I . 

ürtl 

talebelerin şiirleri takibetmiş ve 
yavruların büyüklerimize çektikleri 
telgraflar da okunmuştur . Hita
beler, şiirler Hoparlörlele uzak yer
lere kadar dağıtılmışbr . Bundan 
sonra bando ve kütle Cumhuriyet 
marşınısöy liyerek geçitaleyına baş
lamıştır . Önde bando olduğu 
halde alay asfalt caddeyi takibede
rek dört yol ağzına gelmiş ve bu
rada her okul ayrılarak mekteple
rine gitmişlerdir . 

Öğleye doğru hava tamamile 
açarak sakinleşmiş ve halk akşama 
kadar çayırlarda neş'eyle gezinip 
eğlenmişlerdir 

Okullarda talebeye, Çocuk esir
geme kurumu ve belediye tarafın
dan şeker verilmiş ve saat 16 ya 
kadar eğlenerek Namık Kemal oku
lunda birleşmiş ve bütün talebeler 
belediyenin hazırladığı otomobiller
le gezdirilmişlerdir . 

O gün saat 21 de Halkevinde 
bir toplantı yapılmış ve ilkin, Er
kek Lisesi Müdürü Cevdet Barlas 

2222ıs a • ı z :m ._mr . 

tarafından, ilk Büyük Millet Mecli
sinin açılış ve çalışış habraları an
latılmış, bunun arkasından iki mek
tepli gencin şiirleri dinlenmiştir . 

En sonra da, Doktor Muzaffer 
Lokman, bilhassa çocuklar arasın· 
da bul~ıklı hastalıklar hakkında 
istifadeli bir konferans vermiştir. 

Aynı gece, bir taraftan da Gazi 
okulunda mektep talebeleri ve mu
allimlere zengin proğramlı bir mü· 
samere verilmiştir . 

Dün sabah saat 9 da Namık Ke
mal okulu salonunda bir gürbüz ço
cuk müsabakası yapılmış ve en gür· 
büz seçilen yavrulara Çocuk esir
geme kurumu tarafından zarif he
diyeler dağıtılmışbr , 

Saat 1 O da da Alsaray ve Asri 
sinemalarda çocuklara parasız ola
rak açılmış ve güzel filmler göste· 
rilmiştir . 

Bu gece de Halkevinde çocuk 
balosu verileceği gibi her okul ken
di proğramı üzerine muhtelif eğlen
celer ve müsamereler tertip ede
cektir. 

Cenazeleri taşıma işi 

Dünkü şehir meclisinde münakaşaya 
sebep oldu ve bu işin, bir yerine iki 

cenaze arabasile yapılması kararlaştı 
----·4··~··----

Masraf bütcesi de varidat gibi 474,200 
lira olarak kabul edildi 

Şehir meclisi dün saat 14 de 
toplanarak 936 bütçesinin masraf 
kısmının müzakeresini yapmış ve 
bu kısında yapılmasına lüzum gö
rülen değişiklikleri tamamlayıp büt
çeyi 474,200 lira üzerinden ve va
ridat bütç~siyle denk olarak tanaim 
etmek için bütç encümenine hava
lesine karar vermiştir. 

Dünkü müzakerede bilhassa mü· 
nakaşaya mevzu olan mesele, cena· 
ze naklinin araba ile mi, yokse oto
mobille mi yapılması münasıp ola
cağı meselesiydi. Bir aza, şimdi 

mevcut bir cenaze arabasına bir 
tane daha iJavesiyle taşıma işinin 

yoluna konmasını mümkün görü
yor, diğer bir kısım aza da bu iki 
araba yerine bir tek otomobil al· 
mak suretiyle cenaze naklinin daha 
çabuk ve daha kolay yapılabilece
ğini ileri sürüyordu. 

Otomobilin kabulüne taraftar 
olan bütçe encümeni namına, en
cii men reisi Vehbi Necib söz ala
rak bazı zaif esbabı mucibe ile 

1 

fikrini izah etti. Otomobil yerine 
iki arabayı uygun bulanlardan Ra· 
sim Yurtman ise, arabanın gerek 
ekonomik ve gerekse şehir sokak
larının ve cenaze vaziyetiniu icab
ları bakımından daha münasip ola

cağını anlattı. 

Bu mevzu etrafında diğer aza 
lardan daha bir kısmı fikilerini söy
lediler ve riyaset makamının ver
diği izahattan sonra cenazelerin 
araba ile mi, yoksa otomobile mi 
taşınması meseleleri ayrı ayrı reye 
kondu ve bu işin araba ile görül

mesi kabul edildi. 
Bundan sonra, Coşkun Güven 

bir takrir vererek üçüncü ve lüks 
bir cenaze arabası daha bulundu
rulmasının doğru olacağını, çünkü 
fazla para ile ve şık bir araba ile 
cenaze taşımak istiyenlerin de ar· 
zularına cevap vermek icabettiğini 
ileri sürdü. Fakat Coşkun Güven'in 
bu isteği kabul olunmadı. 

Ruznamede başkaca müzakere 
edilecek mesele olmadığı için nisa
nın 28 zinde tekrar toplanmak üz -
re reis Turhan Beriker celseyi 
kapattı. 

Almanya da 

Yeni bir kararnameye .. 
gore 

Berlin : 24 (Radyo) - Yeni 
bir kararname, Alman matbuat mün-J 
tesibeyninin 180 tarihindenberi 
sarı ırka mensup olduklarını ispat 
etmelerini emretmektedir . 

İtalyanlar, Adisababaya --.. I ~ -Aitler, olduğu 
henuz çok uzaktadır ar L gibi 

De~sie cenubundaki harplerde Habeş
ler ltalyanlara ağır zayiat verdirmişler, 
Adisababa yolu üzerindeki geçitleri de 

tahrip etmişlerdir 
----····.-.----

Somali cephesinde yağmurlar başlamak üzere 

Ankara : 23 (A,A) -Eritre kay
naklarından gelen haberlere göre 
cenup cephesinde şiddetli yağmur 
dolayisile ftalyanlann ileri yürüyüşle
rinin durması beklenmektedir. 

Royter ajansı da şun)an bildir
mektedir: 

Şimal cephesinde Habeşler Adi
sa babanın 150 - kilometre şimalın 
deki geçitleri dinamitle tahrip ebnek
tedir. 

lnfilaklarla :-.u cereyanlan değiş 
tirilmiş, yollar kapatılmışbn 

Dessieden Adisababaya giden 
başlıca yolun geçtiği bir dağa karşı 
İtalyanlann yaptıklan hucümlar tard
dedilmiştir. 

Habeş veliahdının muhafız kıtaa

tı bu dağı ~arak İtalyan kuvvetle
rini geriden vurmuşlar ve İtalyanlara 
mühim zayiat verdirerek bir telsiz 
istaşyonu ve bir çok tüfenk ele ge
çirmişlerdir. 

Asr.ıara : 24 (Radyo) - Cenup-

ta şidetli muharebeler devam etmek
tedir. Her iki taraftan da mühim za• 
yiat vardır. 

ltalyan kıtaatı, bilamükavemet 
Goralay kasabasını işğal etmiştir. 

Şimal cephesinde de muharebe
ler devam ediyor. İtalyan uç.aklan, 
Dessie civarındaki imparator ordusu 
üzerine mütaadit bumbalar atarak 
bunlara hayJı zayiat verdirmişJerdir. 

Roma: 24 [ Radyo ] - Mare
şal Badoğliyo'nun bildirdiğine göre, 
İtalyanlar, Dessie'nin 50 kilometre 

cenubu garbisinde bir Habeş şehri
ni muvafakatsız işgal etmişler, Ce
nubda da şiddeili harplar olmakta
dır. 

Addis Ababa: 24 [Radyo] -
Eli si' ah tutan erkeklerin orduya 
iltihakından beri Addis Ababa' da 
müthiş bir sükfuı vardır. 

Ecnebi elçile-in ikametgahların. 
da sığınaklar yapılmışbr. 

Arazinin acele tahriri 
Finans Bakanlığı talimatnameyi 

hazırladı 

Finans Bakanlığı arazinin acele 
tahriri kanununun tatbikına dair bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu tali
matnameye göre arazi vergisine ta 
bi olmıyan, devlete ve belediyelere, 
hayır cemiyetlerine aid arazi tahrir 
edilmiyecektir. Tahrir üç kişilik ko
misyonlar tarafından yapılacaktır . 
Her komisyonun ikişer yedek azası 
bulunacaktır . 

Tahrire başlanmadan evvel vali, 
mal memuru ve hususi idare direk 
törü ve komisyon heyeti toplanarak 
hangi yerlerden tahrire başlanılaca
ğını tesbit edecek ve keyfiyet gaze -
telerle ilan olunacaktır . 

Tahrir komisyonlar istedikleri 
müesseselerden ve şahıslardan ma
lfima t arayabileceklerdir. Bu malu · 
matı vermiyenlerden veya yanlış ma· 
lumat verenlerden 25 liradan 200 
liraya kadar para cezası alınacaktır. 
Arazi. araziyi filen işgal edenler na
mına kaydedilecektir. Tasarrufu ih
tilaflı arazi, şagilleri namına yazıla 
caktır . 

Komisyonlar arazinin mesahası
nı metre murabbamı, ar ve hektar 
olarak tesbit edeceklerdir. Arazi ka
nunu mucibince muvakkat muafiyet 
müddeti içinde bulunan arazi, ko 
misyonlarca yazılacak. fakat kıymet 
konulmıyacaktır . 

Kıymet konulurken alım ve sa· 
bın fiatlan esas tutulacak, alım ve 
satım olmamışsa bir senede getire
ceği kira tesbit edilerek bunun on 
misli, kıymet itibar, olunacaktır . 

Finans Bakanlığı arazi tahriri i
çin yapılan nümunelere göre mat 
baada hazırlanmakta olan cedvelle
ri, ihbarnameleri peyderpey vilayet
lere göndermeğe başlamıştır . 

Komisyonların ücret ve masraf 
lan hakkında bakanlıkça her vlla· 
yet için hazırlanan tahsisat önümüz
deki hafta, mahallerine gönderilecek-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Dftkkatıer 

Ne yolda selam 
vermeli? 

/Jizim büyük kusurlannıızdan biri.si 
de. ııe yolda selr1m vereceğimizi bilme· 
yi§imizdtr. Sokakta veya toplu oturu· 
Ları yerlerde ı·erilen selamların birbiri· 
ne u'ymadığmı görürüz. Bu gidişle de 
uymıyacak t•eya U)'durulamıyacaktır. 
Bu gibi yerlerdeki seliim ı.:erme key· 
fiJeli o kadar nazarı dikkatı celbet· 
mez. Fakat merasim günlerinde yapı
ları hatalar çok cJ".fa göze batacak de
receyı bulur. 

Barranılurda. geçid resinı erkinde 
gördüğümüz yanlı§ seldrn vaziyetlerin· 
den üzülmemek mümükn olmuyor. 

Mektepler, büyüklerin önünden ge· 
ç~r~crkcrı sağa veya sola bakıyor, elle· 
rını pantolonlarının dikiş yerltrirıden 
ayırmıyoılar. Üç adım ilerledikten .ıo,,,. 
rcı ileriye bakıyorlar. Bazı kendini bil· 
nıiyerı ıaleb,./erin seldm ııaai,.·eti sla-

65 milyonluk Alman milletinin 
bugünkü şefi Adolf Hitlerin hayatı
na , Piskolojisine ait bu enteressan 
yazıyı ikinci sahifemizde bulacak· 
sınız . 

Ankara Halkevinde 
tanıştırma töreni 

Ankara: 23 ( A.A ) - Dün 
Halkevinde Ankara şehri halkından 
Cumuriyet Halk Partisine yeni gi· 
ren 261 arkadaşın eski partililerle 
tanıtılması töreni yapılmıştır . An
kara Parti b~kam adına Erzurum 

saylavı Şükrü Koçak , bir nutuk söy
lemiş, müteakiben Parti genel .sclcre -
teri Recep Peker söz alarak Parti
mizin ödevl~rini anlatmıştır . 

Sovyet bayramında 

Bulunmak üzere hareket 
eden heyetimiz Belgratta 

Ankara : 23 ( AA ) - Sovyet
lerin bir Mayıs bayramında hüku
metimiz namına bulunmak üzere 

dış bakanlığı genel sekreteri Numan 
Rifatın başkanlığındaki heyetimiz 
diin Belgrata varmıştır . Heyetimiz 
orada bir kaç gün kalacak ve Nu-

man Rifat, Yugoslavya baş bakanile, 
iki memleketi alakadar eden mese
leler hakkında görülecektir . 

Fransanın 

Müstemlekeler Nazı-.. .. 
rının sozu 

Paris: 24 (Radyo) - Müstem
likeler Nazın; Radyo ile verdiği bir 

nutukda Fransanın, mandası altında 
bulunan müstemlekeler üzerinde her 

hangi bir fedakarlıkta bulunamıya· 
cağını söylemiştir . 

--------------------------
rak biiyüklerini seldmlamağa bile lü· 
züm görmedikler! glirülmüyor değil, hat
ta ellerile selcim vermeğe kalkanlar bile 
var. Mektep muallimleri, saldan mı 
soldan mı yörüyecekleı, sağdan ı e .) a 
soldan yörüdüklerine nazaran ne )'Ol· 

da selam verecekler? ıopkalamıı nasıl 
tutacaklar. kadın muallimler 11e rolda 
hareket e~cekler ? 

Geçit resimlerinck aca)ip selı1m ~c· 
killerine §Uhid oluyoruz. Ve buna bir 
çare bulunmasını ve hiç olmazsa geçit 
ıe.ıimleritıde muan·en bir selam verme 
ıektinin knbııl edilerek tatbikına geçil 
mtsini ıiddetle arzu ediyoruz . 



Sahife : 2 

Günün u 

yapragı 
~~~~~...;.,_.; ....... ~ 

S. O. S 
Bilrsiniz, ama, belki bilmiyen vardır diye söyleyivereyim ki, yukarıda ya

zıma başlık yaptığım üç harf, arsıulusal imdat i,aretidir . Dün, bir arkada
şımdan aldığım ve şimdi özünü anlatacağım bir mektup, bu S. O. S. ile baş
lıyordu . 

Arkadaşım, bana şöyle yazıyor : 
" Ayol, bo~luyoruz, neredeyse bu gidişle çok geçmez çoluk çocuk 

hatta bütiin mahalle halkı ile birlikte öbür dünyayı boylayacağız. Güya şehi,r
de oturu~oruz ve gü~~ belediyemiz var, sıhhat direktörlüğü var ve güya 
sıtma mucadele teşkılatımız harıl harıl çalışıyor . Allah her üçünü de nazar
dan soklasın. 

Bak sana derdimi anlatayım dinle ve Allahın diğer kullorına da lütfen 
dinlet : 

Evim , Kalağoğlu. fabrikuıyle Asım fabrikasının yanı başındadır. Bu iki 
fabrikanın lütuf ve himmetiyle burada; göl mü deıem, bataklık mı desem, çirkef 
deryası mı desem .. bir münasebetsizlik kumkuması yaratılmıştır . Kışın suyu 
fazla olduğu için bir dereceye kadar kahri çekilen burası, sıcaklar başlayınca 

pek netameli bir hal aldı . Tosbağa, Kurbağa ve hatta sivri sineklerin bile barı
namadığı bu bunaltıcı bataklığın yüzünden illallah artık .. 

Mamafih sakın , bu şikayetimin karşısında beni leıelliye kalkışıpda ; 
• Acanım, biraz daha dişini sık . işte yaz geldi . Haşmetlü güoeş haz

rellcri, orasını da diğer benzerleri gibi bir kaç güne kadar kurutur .INe telaş 
ediyorsun 1 

Derneğe kalkışma. Çünkü yanıbaşındaki fabrikalar , geceleri olanca pis 
ve bulaşık sularını buraya akıtmakta devam ediyorlar . Binaenaleyh bir yedi 
himmet imdadımıza yetişmezse, bu mahalle holkı ilayevmilkıyame bu beliidan 
kurtulamıyacaklır. Sen şuna bir dokun bakalım da bilki bu mahallede oh•ran
ların çektikleri bu iztirabla; ya belediye, ya sihhat direktörlüğü, yahut ta sıt
ma mücadelesi teşkilatı alakalanır ... ,, 

Ben, bu işle ne belediyenin, ne sıhhat direktörlüğünün, ne de sıtma teş
kilıitının alakalanacağını asla ve asla ummamakla beraber, belki diğer okuyu
cularım arasında bu hale teessüf edecekler bulunur diye arkadaşımın dile
ğini yerine getiriyorum. 

A.kverdi 

Hitler , olduğu gibi •• 
Nev-yorker adlı Amerikan gaze

tesinden: 
Hitlerin şeceresi , Habsburg ha

nedanının şeceresi kadar karışıktır . 
Avtisturya köylüleri olan ecdadı 

kendi aralarında evlenerek hayat 
sürerlerdi . 

Hitler ailesinin adı bir kaç kere 
değişmiştir . Mesela ; Hiedler , Hütt
ler , ve sonra da Hitler olmuştur . 
Hitlerin babası gayri meşru bir izdi
vacın mahsulü idi , uzun zaman Sc
hicklgruber adını taşıdı ve ancak 
kırk yaşına geldikten sonradır ki ; 
babası tarafından meşru çocuk ola
rak resmen tanıldı . 

Hitlerin anası ve babası 1762 
de doğmuş olan Martin Hüttler 
adında bir adamdan eniyorlardı . 

Alois Hitlerin 52 yaşında bir ço· 
cuğu olmuştu , adını Adolf koydu . 

Bu çocuk üçüncü karısındandı. 
Adolfun annesi Klara Pölzl amca za
desi Alois Hitlerin yanında hizmet 
ederdi. 

Adolf 1889 yılının 20 Nisanında 
doğdu. 

Hitler Viyanada 

Hitlerin babası muhteris bir 
adamdı . Braunauda Passau ve Linz 
de gümrük memurluğu yaptı . 

Adolf Hitler , ilk milliyetperverlik 
duyğusunu on iki yaşında Linz de F ran· 
sa ~ Prusya muharebesine ait oku
duğu bir kitaptan aldı. Panjermanism 
fikrini ise kendisine bir ilk mektep 
hocası aşıladı . bir sene sonra Hitler 
babasını ve ondan iki sene sonra da 
annesini kaybetti . , 

Genç Ado lf', bunun üzerine san
at tahsili İçin Viyanaya gitti . Fakat 
Akademi imtihanında muvaffak ola· 
madı . Buna rağmen Viyanayı terk 
etmedi ve burada yedi sene sefalet 
içinde yaşadı . Sonradan o zamanki 
hayatından bahsederken : 

" Açlık benim en sadık arkada
şımdı ,, der . 

Genç Adolf , her şeyden ve çok 
okuyordu . Göteyi okumuş fakat Al
manları tenkit ettiği için onu hiç sev· 
memişti. 

·------
ihmal etmemişti . Kari Marksın ( ser
maye ) sini iki hafta içinde bitirmişti. 

Duvar boyacısı 
1912 de Atmanyaya karşı olan 

aşkı Adolf'u Viyayı terkederek gidip 
Münih de yerleşmeğe sevketti. 

Orada gündüzleri duvar boyacısı 
olarak çalışıyor ve geceleri de kart 
postal ve sulu boya resimler yapa 
rak gelirini artırıyordu. 

Harp kahramaaı 

Büyük harp patladığı zaman, 
kendisine Almanya için çarpışmak 
fırsatını verdiğinden Allha şükretti. 

Bavıra kralı üçüncü Louis'ye bir 
mektup yazdı. Ve Avusturyalı olması
na rağmen onaltıncı Bayera piyade 
alayına girdi. 

Birinci dafa olarak Flandre de 
ve ikinci dafa olarak da Somme de 
yaralandı ve daha sonra zehirli gaz 
baskınına uğradı ve bir müddet kör 
kaldı. 

F akan bu kahramanlıklarının mü
kafatım görmekte gecikmedi. Kendi
sine birinci sınıf demirhaç nişanı ve
rildi. 

65 Milyon Almanın şefi 
ve dostu 

Hitler, çok'.şayanı dikkat bir şah
siyettir. Çok az bir tahsil va müta
vassıt bir zekası olan Hitlerin matbu 
şeyler için fevkalade bir hafızası ve 
mükemmel bir hıtabet kabiliyeti var
dır. 

Hitler, nadir görülür bir yükse
lişle Alman milletinin başına gelmiş 
ve 65 milyon Almanın dostu olmuş
tur. 

Onun bütün zehni faaliyet . 
!ileri mantıki olmaktan ziyade insi
yakıdır. Bu büyük aksiyon adamında 
kadınca bir hal vardır. \ 

Kendisi yeni ideolojiler yaratma
mıştır. Fakat değerlerininkini şayanı 
hayret bir maharetle adapte etmek
tedir. 

Oda bir Nebinin ruhi haleti var
dır. Tefekkürü teheyyüci, fakat hü
kumleri materyalisttir, 

Oonun için ( müsamahasızlık ) 
programının bir prensibidir. O (şid 
det} in lüzumüne kani olduğu için 

Yeni bir teklif 

Bazı vergilerin kazanç ver
gisiyle birleştirilmesi 

ileri sürüldü. 

Ankara - Çankırı meb'usu 
Mustafa, vergi tahsil masraflarını 

azaltmak maksadiyle buhran, muva
zene, hava kuvvetlerine yardım ver
gileri hakkındaki kanunlar ahka
mının kazanç kanunu ile birleştiril· 
mesine dair Kamutaya bir kanun 
layihası teklif etmiştir. 

Bu layihaya göre, bilumum dev
let dairelerinde, hususi müessese
lerde hakiki ve hükmi şahıslar nez
dinde veya onlara merbut olarak 
çalışan müdür, reis, memur, müs
tahdem, ve İşçiler, meclisi idare 
azaları ve mürakiplere verilen masa, 
tahsisat ücret. aidat, ihtisas zam
mını bir defaya mahsus olsa bile ve
rilen yevmiye, hakkı huzur, bedel 
veyahut temin edilen menfaatler, 
tazminat. hisse senedi ve tahvilat 
olmaksızın verilen temettü ve ikra
miyeler, istihkaklar kazanç kanu· 
nunda gösterilen hizmet erbabı ha 
ricindeki ticaret ve sanayi muesse· 
seleri ve ticari, sınai iş yapanlar ile 
serbes meslek erbabının mükellef 
oldukları kazanç vergisi üzerinden 
şu nisbetler dahilinde vergi alına
caktır: 

Hizmet erbabından 100 liraya 
kadar olan kısım için yüzde yirmi. 
beş buçuk, 101 liradan 200 liraya 
kadar olan kısım için yüzde 26 bu· 
çuk, 201 den 300 liraya kadar yüz
de 27 buçuk, 301 den 400 liraya 
kadar yüzde 28 buçuk, 401 den 
daha fazlası için yüzde 29 buçuk 
nisbetinde vergi alınacaktır. 

Umumi mülhak ve hususi bütçe
lerle idare edilen daire ve müessese. 
!erde tekaüd maaşı alanlardan ve 
gerek bu daire ve müesseseler de 
gerek bunların haricinde kalan bilu 
mum hakiki ve hükmi şahıslar nez
dinde çalışanların tekaüd istihkakları 
ile diğer istihkakları muafiyet hiı'k-

münün tatbikinde ayrı ayn nazan 
dikkate alacaktır. 

Maaş, tahsisat, ücret ve yevmi
yelerin vergisi, tediye tarzına bakıl
maksızın aylık olarak, ikramiye, taz
minat, temettü, taahhüd bedeli gibi 
istihkakakların vergisi de tediyeleri 
zamanında ayrıca yekunleri üzerinden 
tahakkuk ettirilecektir. 

Bu kanun mucibince hizmet er
babının istihkaklarından kesilecek 
vergiler mülhak ve hususi bütçelerle 
ve belediye bütçelerinde masraf 
meyanında gösterilemez. Hakiki ve 
hükmi şahıslar dahi bu vergileri mas
raf meyanına geçiremez. 

Meskenlerde aileler nezdinde ça
lışmakta olan hizmet erbabından ver-

2gi ile mükellef olanlar hizmete gir
dikleri aydan sonra gelen ayın ni
hayet yirminci günü akşama kadar 
mensup oldukları tahakkuk dairesi 
ne pulsuz bir beyanname ile halle· 
rini bildirmeğe ve vergiyi tahsil şu
besine vermeğe mecburdurlar . 

Bordro ve beyannameler muka
bilinde verilecek makbuzlsr damga 
resmine tabi değildir . 

Yoklamada meydana çıkarılan 
mektuın vergilerden alınacak misil 
zamlarının yüzde 25 i ketmedilen 
vergiyi meydana çıkaran memura 
verilecek öte tarafı irad kaydolu
nacaktır . 

Yoklamada kendine menfaat 
güdenler derhal vazifesinden çıka
rılacaklardır . 

Bu kanun mucibince istihkakla
rı tediye tarihi tekibeden mali se· 
neden itibaren 3 sene zarfında ta· 
hakkuk ettirilemeyen veya verginin 
tahakkuk ettiği mali seneyi takibe· 
den seneden itibaren 5 sene zarfın
da tahsil edilmemiş olan vergiler 
mururu zamana uğramış addedile
cektir . 

Fakat Şiileri , kendi gibi vatan
perver bulduğu için çok sevmiş ve 
çok okumuştu . 

Bilhassa Bismarkla çok alakadar 
olmuş ve ona ait ne varsa okumuştu. 

müsamehakarlığı daima reddetmiştir. '""'==------------

Şimal ırkının üstünlüğü fikrini 
aldığı Gobineauyu, Nietzsceyi , Mül
leri de uzun uzun tedkik etmişti . 

Yahudi müellifleri okumayı da 

Fakat aynı zamanda hayvanlara 
tkarşı çok yumuşaktır da: O, kan kar 
şısında kötülenmekle beraber ne öl
dürmekten, ne de ölmekten korkma 
maktadır. 

Mistik temayülleri vardır. Fakat 

aklı selimi çok kuvvetli değildir. O 
lüm ve kahramanlığa karşı da Vag. 
neryen bir sevgisi, zevki vardır. 

O, bir "beklenmiyen şeyler. mu
tahassısıdır. 

- Sonu var -

Türksözü 

Vali pazartesi 
günü geliyor 
Bazı hususi işleri için Ankarada 

bulunan Valimiz Tevfik Hadi Bay
sal , Pazar günkü ekspresle Anka
radan hareket edecek ve Pazartesi 
günü Adanada olacaktır . 

Kulüp davası 

Dün başladı ve yirmi Mayısa 
bırakıldı --

Adana Kulübünün muayyen vak
tından sonraya kadar açık bulundu
rulmasına müsamaha gösterdikleri 
iddiasile bu kulüp idare Heyetinin 
mahkemeye verildiğini yazmıştık. 

Dün , Sulh Ceza mahkemesinde 
bu davaya bakılmış ve maznunların 
hüviyetleri tesbit edilerek muhake 
menin, yirmi Mayısa bırakılmasına 

karar verilmiştir. 

Fidanlık mütehassı
sına zam 

Fidanlık mütehassısı Rahmi'ye, 
mektep müdürlüğünden dolayı ayrı
ca 60 lira ücret verilmesi ziraat ve
kaletinden bildirilmiştir . 

Belediyeye 

4000 lira avans verildi 
936 Yılı 4 cü üç aylığa mahsu

ben Adana belediyesine, belediyeler 
bankasınca 4000 lira avans verildiği 
dahiliye vekaletinden vilayete bildi
rilmiştir. 

4000 lira çalan 

Muten1et takip ediliyor 

Bu 

Nufus işleri 

yıl ilmi esaslara göre 
düzenine konulmağa 

başlanacak 

Nüfus kütüklerinin eski olması 
ölüm, doğum; evlenme, boşanma, na 
kil gibi hareketlerin vaktında kütüğe 
geçmesi, takip edilmesi dolayisile de
vam edegelmekte olan şeklin, ilmi 
istatistik esaslarından çok uzak ol
duğunu meydana koymaktadır. 

Devlet, son sekiz sene içinde bir
çok para sarfederek nüfus sayımı 
yaptığı gibi, şimdi de nüfus sayımı 
kütüklerini islaha karar vermişir. ı 

Nüfus kütükleri islahının 936 mali 
yılı içinde yapılması çok muhtemel 
dir. Bu iş yapılırken, elde mevcut 
memurlar kifayet etmiyeceğinden 
muallimlerden, okur, yazar münev 
verlerden istifade edilecektir. 

Bu suretle nüfus kütükleri tama 
mile yenileştirilecek ve ondan sonra 
bütün nüfus hareketleri vaktında ve 
istatistik esaslarına göre yürü tüle· 
cektir. 

Aynı zamanda bugünkü nüfus şu· 
helerinin islahına da lüzum görül
mektedir. 

· Bilhassa lstanbul nüfus şubeleri 
gerek kadro ve gerek bulundukları 
binalar dolayisile ihtiyacı karşılamak
tan çok uzaktır. 

Bu, bütce işi olduğundan tahsisat 
ayrılabildiği takdirde nüfus şubeleri 
genişletilerek tahsili olgun memurlar 
alınacaktır. 

Memleket hastanesi 1 

Pavyonunun projesi iade 

edildi 
Adana memleket hastanesi için 

yapılacak dahiliye pavyonunun pro
jesi bazı noksanlıklarından dolayı 
vekaletten iade edilmiştir . 

Proje kısa bir zamanda ikmal 
ve tashih edilerek tekrar tasdike 
gönderilecektir . 
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Şa§ılacah şeyler : 

Çıplak bir daktilo. 
1 -1 

Dünyada bıkılmayan, usanılma· 
yan ne var ki 1 atalanmız, " - şe 
kerden bile bıkılır ! ,, diye bu hak 
katı ne kadar güzel ifade etmişler 

Çıplaklık modası, yeni çıktığı 
zaman, Amerikayı birden birs sar 
mış ve çok büyük bir rağbet gös· 
termişti , Fakat, şu küçük vak'a a 
latıyor ki, esasen biraz maymun iş· 
tahlı olan bu millet, " çıplaklık. 
tan da artık usanmışiır : 

Geçenlerde, Amerikadaki ( çıp
laklar kulübü ) nün biri, bir dak 
tilo kıza ihtiyaç hasıl olduğunu bil· 
diren bir ilan neşrediyor ve, namz 
!er arasında müsabaka yapılacağı 
kaydini de koyuyor . Kulüp, 24 sa 
at bekledikten sonra, namzed ola· 
rak ancak tek bir kızın müracaıı• 
ettiğini görüyor ve bittabi, müsab1 
kaya lüzum kalmaksısın çıplak dak 
tiloyu derhal işe başlatıyor 1 

Artık hoşuna gitmeyincelils 
insan : Artık aoşa gitmiyor •e 

diye kıravatını, şapkasını, gömlcğifo 
ni .. hatta biraz daha kabadayı isi 
elbisesini ve hele servet ehlinde iy 
ise otomobilini, evini değiştirmel;(ıi 
hevesine düşebilir . Fakat, " - A~a 
tık hoşuma gitmiyor 1 ,, diye bunl~u 
rı bir kenara atarak adamın meV\a 
cudiyetine kolay kolay İnanılma .a 
d ··ı . ? egı mı .. 

inanılmayacak şeylerin en faı 
la görüldüğü, raslandığı diyann çO'~rı •at 
cukları arasından daha neleri ar 
- artık hoşuna gitmediği için _, )'İ 
terk edenler çıkıyor bakınız : oö 

Geçenlerde, Antil adaları açıkJu 
!arından geçen büyük transatlantilr 
!erden birine, deniz ortasında birn 
yolcu gelmiş, vapura almışlar. AJll'.ı 
rikalı milyonerlarden biri olan bıl~· 

ıır 

adam, gemi suvarisinin ve diger ka 0 
tanların nazarı dikkatini celbetmi 
B · h k · · beb' ıor. u ganp are etının se mi sor~. 
dukları zaman, Amerikalı milyonef ı 
uzaklarda, başı boş bir vcziyett4

3 

dalgalar arasında bucalayan bir ya e 
tı göstermiş ve : te 

- işte o benim yatımdı . Fa' 
kat artık hoşume gitmemeğe başla .. 

~'.'. ~nu or.a~a terk ettim ve, görd~ı 
gunuz gıbı, tayfalarla birlik!(;' Bir kaç gün evvel Antalya anba

rının Adana şubesinden 4000 lirayı 
zimmetine geçirip kaçan mutemet 
lsmail Reşit oğlu Ahmedin Elaziz 
istikametine kaçtığı anlaşılmıştır . 
Ahmet takip edilmektedir . 

Maliye memurları 

1 
Terfi imtihanları yapılacak 

geminize bindim ! demiş .. t'a 
ıy 

Odundan mamul 
çikolata!. 

p 

Maden işlerine 

Ticaret odaları baş 
katipleri bakacak 

iktisat !vekaletinin taşralardan 
lağvedilen maden işleri teşkilatının 
göreceği vazifeler , bundan sonra 
ayni mevzuat dairesinde vila -
yetlerdeki Ticaret ve Sanayi odala
rı baş katiplerine gördürülecektir . 
Bu husustaki talimat kararlaştırıl
mıştır . 

Türk maarif 
cemiyeti 

Rozet günü değiştirildi 

23 Nisanda yapılmakta olan , 
Türk maarif cemiyeti rozet tevzii 
günü , tatil kanunu mucibince , ba· 
har bayramı olan Mayısın birinci 
günü olacaktır . Ve rozetler bir Ma· 
yıs gününde tevzi edilecektir . 

Bakımevi ebesi 

Adana Çocuk bakımevine tayin 
edilen ebe Samiyenin evvelce bu
lunduğu yerde vazifesine karşı gös
terdiği devamsızlıktan, Vilayet inzi
bat komisysnunca beş günlük maa
şının kesilmesine karar verilmiştir. 

Maliye memurlarının terfi imti· 
hanlarına ait sual kağıtları , kapalı 
zarflar içinde vekaletten , vilayete 
gelmiştir. 

Kazalara ait olanlar da ·.kayma
lıklara gönderilmiştir . 

İmtihanlara yakında başlanacak
tır . imtihan talimatnamesi mucibin- 1 

ce yoklamaların muayyen gün ve 
saatte yapılması alakalılara maliye 
vekaletinden tebliğ edilmiştir . 

Milli müesseselerin 

İzmir panayırına 
iş ir ikleri 

Her vilayetteki milli müessesele · ı 
rimizin lzmir panayırına iştirak etme
leri her dürlü faideyi temin edece
ğinden, bu gibi müesseselerin iştirak
larının temin edilmesi ve teşvik edil
meleri için Vekaletten ikinci dafa 1 
bidirilmiştir. 1 

Ölçü ve ayarlar 
İdaresi teknik bakımdan 

kuvvetleniyor 
Ölçü ve ayarlar idaresinin vazi- 1 

felerini daha iyi görmek için icabe
den aletler vesair techizatın alınma
sı kararlaştırılmıştır . 

Bunun için önümüzdeki büdce 
ye tahsisat konulacak ve teşkilat 
teknik bakımdan zenginleştirilecek
tir . 

Hem sadece çikolata degil; d' r 
dundan, Rob döşambr da yapılıyo~1 
Son zamanlarda Londrada, Odıı 
müstahsillerinin yaptığı bir kongre)' 
de, odundan neler imal edilebilece\j 
hakkında çok dikkate değer fikir 
!er ortaya atılmıştır . Dünyanın c 
tanınmış ilim adamlarının ve bu (11 e 
yanda meşhur Kimyager Bergins'fe 
~e. hazır . ~ulunduğu bir kongredr 
azadan bırı, geçende Berlinden Lı:tlrı 

draya münhasiran odun yakarak i~ 11 

yen bir otomobille gittiğini ve, o 
dunun, benzine nisbetle çok dah c 
ucuza mal olduğunu söylemiştir 111 

Başka bir aza; münhasiran odıl111 

elyafı ile yapılmış bir Rob döşaın~ 
den bahsetmiş ve, odun elyafın re 
tamamen yün manzarasında oJdırd 
ğunu, hatta bakanların ilk nazaro 
aldandıklarını söylemiştir . Diğ~!( 
bir aza; bir nevi odunda.. çok ıni tı 
kemmel şokola yapılabildiğini, b 
çok gıda maddelerinin muhtelif c 
odunlardan tedarik edilebileçeği 
kaydetmiştir . 

Filhakika, malum 22.000 ne f 
ağacın mühim bir kısmı, içinden fi' a 
dai maddeler çıkartılabilecek mah 
yettedir . Anlaşılan, yakında, bıır~ 
day yerine " odun " velinimet ııı' 
kamına geçecek ! 

Şehrin durumu 

Geçen 48 saat içinde"şehrimiııl' 
en küçük bir hadi~e bile olmamışı 

f 

2 
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Lise - Muallim okulu maçı 
3 - 3 beraberlikle bitti 

k. Birkaç gün önce gazetemizin 1 gayret etmeli, ve çalımd~ ~iyade 
•cor sütununda bölgemizin birinci- pas vermelere dikk~t etm .. elıdır. . 

e tnaçlarını yazmıştık. Seyhan Ada- Ferit 0 daha sen olmaga ehemmı-
~spor~ yenilmesinden sonra böl- Jyet vermeli. Onun. hak~~nda ~ah: 

. ( Şaınpıyonluğu T orossporla idman fazla söz söyleyemıyecegım. Çunku 
1 

urdu arasında kaldı. oyununu ilk defa gördüm. Burhan 

st. Eski bir sporcu olmak dolayı- açıklığını bırakıp bek oynamalıdır. 
e~ıy.le takımlar hakkında malumat Sağ açık haflardan pas alırken haf-
e dınınek için her iki kulübün alan- lara doğru dönmemelidir. Ortalayış 
~aki · · ı·d· I yaptıkları ekzersizde bulun- ve şutlarına ehemmıyet verme ı ır. 
Brıuşturn. İdman Yurdu oyuncuları Fikir ve intibalanmı yazarken şunu 
"ıakkındaki görüş ve kanaatlarımı da ilave etmek isterim · 
a~aydetmek isterim: 1 Ekz!rsizle maç bir olamaz de-

ı· ~al'acı Hasan, yerden gelen şut- nilebilir. F~kat futb~I ~~l~ bir iş-
,..,arı ıyi bir yatışla k I f tirki ekzersızde oldugu gıbı maçta 
v. arşı ıyamıyor, a- " . 
.•at degaı'manlar ·1 l · u· y t da devam etmek lazımdır. Ekzersız-

rı ı ı er emış r. a ış- .. . 
_,ara da dikkat d b"l · ler birer tecrubedir. Oradan alınan . e erse o genın en . " 
Yı kal'acısıdır M f'h H n görgüyü maçta tatbık etmek lazım-

··ı . ama ı asam , 
ı.~0 geınizin say 1 b' k l' ol dır Bunun için ekzersizlere ehemmi· 
ı,.~ ""'· ı ır ır a acısı - · 
ik U.su tnuhakkaktır. yet verilmelidir . 
., Beklere g ı· N d' · · ol Her iki kulübe muvaffakiyet di-''n k e ınce; e ım ıyı -

1111 ... a la beraber ıskalarına kesiş ve !emekle beraber Çukurovanın şam-
btli~kışlarına çok ehemmiyet vermeli- pıyonluğunu muhafaza edecek olan-
a ır. Zeynel ise karşı taraftan gelen dan daha esaslı çalışmalar isteriz . 

opu tahrn· S ORCU if10 B ın etmiyerek çıkış yapı- p 
ıf~· r: oyu kısa olduğu için top ken- * * 
er101 aşıyor. Buna da sebep,, yanlış * 

ah111i I d K · l · b l Ötey gün şehir stadında yapılan tt 1 n eri ir. esış erı. tecrü e eri 
3 ena değil. Biraz dikkath oynaması Lise - Erkek muallim okulu fut-

<enkdisi için faydadan hali kalmıya- bol maçı pek aiakaJı bir şekilde ol· 
~a tı du. Stad, daha maçtan bir iki saat a r. 

J O t h evvel dolmuştu • Binlerce kalabalı-
3 .. r a af Kemal Kurda gelince; 
dpolge · h f ğın heman nısfını teşkil eden T ale-

rlır Ynıa]n a ları arasında Mümtaz- belerdı' . Her ı'kı· genç takımın bu 
tÇ d. nız kafasına hakim olduğu 
lla ar a .. d ak maçları, halk<' büyük bir heyecan 
ti. l l Y. agına a hakim olm şar-
y e B Ih vermişti. Bilhassa talebeler arasın· 

l 
. ı assa haf hattındaki sürüş S 

arı arı daki muvaffakiyet tarafgirlikleri · 
A. ~ ve çalımları bırakmalıdır. tadyomu neşeye gark ediyordu . 

pak t vnıye gelince; kafasına hakim. İki takımın da oyunları heman 
d r a uzun pasları bırakıp kısa ve f a Pas[ · l heman göze çarpmayan tahavvul-o ol k arıy e işlemesi daha isabetli 
tı aca tır. lerle devam ediyordu. Birinci hafta-

re>'ece~ahid ve Muzaffer için birdi- yım da Muallim okulu takımının da-
e~i I Yoktur. Çünkü futbolu hak- ha faik görünen hamleleri vardı. Fa 
·r Y e tanım 1 d kat haftavım sonuna dogv ru temin 
ı ış ar ır. r 

e
11

er Kkadir; hafJardan gelen pası dö- ettikleri galibiyetten emin bulunan 
1r· e al • b d S tavsaınaları göze çarpıyordu. Buna ıt i\t rnayı ırakmah ır. ürüş 

s'f e Şutları ve •koşusu mükemmel.. karşı Liselilerde faik bir enerji görü· 

L
dde t\,."'IE.ı dip; ç.ekingenlik itiyadını bırak- 1 lüyordu · 

·•ı" b Bilhassa bu maçın ikinci hafta-. tıa"' ve ıraz cesur ve atılgan oy-
ıŞ "•alıdır. yımında 3 - 3 beraberliği temine 

h
o Ce· Yurdun Kaptanı Etheme gelin- eden Liselilerin bir çok da gol ka-

. ın~ çok seri olması ve sıkı şut at- çırdıklarını kaydetmek lazımdır . 
ır sı kayd d v h d y 1 Mamafih her iki genç takım se-nıı b· a eger assalan ır. a -
ol ıraz favul'a dikkat etmelidir. yircilere güzel oyunlarım göstermek 

J; d ten mahrum kalmadılar . 
01 rek ay ar! Çalımdan ziyade göre-

dıı düzer~s vermelidir. Bu cephelerini 
rd tırse diyecek yok!.. 

ğCgüs·!orossporda kal'acı Fahri! Gör-
1i' tı uz ve tecrübesizdir. Topa çıkışla-
. Ve y 

b'. n1.1nı ere yatışları hepsi noksan. 
cı ara çok ehemmiyet vermelidir. 

iıı' ser~ Bek Mehmet Küçük, biraz daha 
l 01111 v h . 

Çık aga e emQ'lıyet vermelidır. 

** 

~~-------·------~~-

Uzun yollara 

Gidecek hayvanlar İstas
yonlarda sulanacak 

Türksözü 

SON HABERLER Çirkin bir hadise 
....................... 

Affedilen Yunan 
mahkumları 

Atina: 24 (Radyo) - Büyük 
milli bayram münasebetiyle Kral 
.ikiyüz mahkumu affetmiştir . 

Bayramı kutlamak için büyük 
tezahurat yapılmıştır . 

Gazeteler bu münasebetle neş
rettikleri makalelerde Kralın artık 
Yunan birliğini tamamiyle kurmuş 
olduğunu söylemektedirler . 

Dünyanın koştuğu 
felaket 

Ceyhanın bir köyünde bir 
kız çocuğu kirletildi ... 
Öğrendiğimize göre , Ceyhanın 

Mustafabeyli köyünde bir kız çocu
ğunu kirletme hadisesi olmuştur. 

Fatma adında ve ancak on ya
şında kimsesiz bir kız çocuğu , 50 
yaşında Abdullah adında bir adam 
tarafından zorla dağa kaçırılmış ve 
çocuk orada kirletilmiştir. Abdullah 
evlidir. Yetişmiş iki kızından mada 
bir kaç da erkek çocuğu vardır. 

Şimdi firar halinde bulunan ve 
zabıtaca sıkı bir surette aranan Ab
dullah evvelce de Osmaniyenin He
mite köyünde buna benzer bir kız 
bozma suçu işlemişti. 

Sahife J 

Asri sinemada 
25 Nisan cumartesi akşamından itibaren 

Türkçe - ÇELUSKiN 
Altmış gün buzlar arasında Kutbuş:maliye giden 

Rus heyeti seferiyesinin harikulade ve hakiki ma
ceralarını tasvir eden büyük film . 

Ayrıca : İki kısımlık fevkalade 
eğlenceli komedi 

Bugün gündüz iki buçukt'e iki film birden 

Hudut kahramanları, 
Düzdaban Basdıbacak 

Pek yakında: Londra : 24 ( Radyo ) - Bu 
gün Avam kamarasında Çorçil tara
fından Almanyamn teslihatı hakkın
da izahat verilmiştir . 

Bahtsız fatma çocuk , Ceyhana 
getirilerek Hükumet Doktorluğunca 
muayenesi yapılmış ve hadise sabit 

olmuştur. Ramon Nuvaro 

Bu izahata nazaran Almanya son 
üç yıl içinde yeniden silahlanmak 
için 800 milyon harcamıştır . 

Çorçil demiştir ki : 
j( Avrupa büyük bir buhrana 

doğru koşuyor . Eğer bir anlaşma 
yolu bulunmaz dünya neticelerini 
hiç bir sahifenin kabul edemiyeceği 
dehşetli bir felakete düşecektir . ,, 

El be üzerinde 
Mühim bir köprü yapıldı 

Berlin : 24 ( Radyo ) - Ham
burgdan 80 kilo metre mesafede 
Elbe nehri üzerinde büyük bir köp
rünün açılış töreni yapılmışbr. Şark 
ile Garbi Almanyayı birbirine bağ
layan bu köprü, tarihi hatıraların 
uyanmasına vesile olmuştur . 

Bir örnek elbise 
Üçüncü umuıni müfettişin 

bir teşebbüsü 

Erzincan (Akşam) - Üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Ôzerin vali
liklere gönderdiği bir tamimde mü
fettişliğe bağlı vilayetler memurla
rının bir örnek elbise giymeleri için 
bedelleri her ay maaşlarının yüzde 
beşini vermek suretile ve üç senede 
ödemek şartile, biri gündelik, birisi 
resmi olmak üzere iki takım elbise 
ile birer paltonun müfettişlik tara
fından yaptırılacağı bildirilmiştir . 

Bu taahhüde giren memurlardan 
borçlarını ödemeden ölenlerin elbi 
se bedelleri müfettişlik tarafından 
tesviye edilecektir. Daha bir çok ko 
!aylıklar da gösterilmiştir. Memur
lar bundan çok memnundurlar . 

Arazinin; acele 
• 

tahriri 
- Birinci sahifeden artan -

tir. Bakanlık tahrir komisyonları re
is ve azalarına verilecek aylık ve 
yevmiyeleri tesbit etmiştir . 

İstanbul, lzmir ve Ankarada Re · 
islere ( 100 ) lira aylık azalara da 
( 200 ) kuruş yevmiye verilecektir . 

Diğer vilayetlerde, reislere veri
lecek aylık 65 liradan 90 liraya, a
zalara verilecek yevmiyeler de 150 
kuruşla 175 kuruş arasındadır . 
Köy muhtarlarına 60 kuruştan 100 
kuruşa kadar yevmiye verilecektir. 

Finans Bakanlığı acele arazi tah 
ririne bir Haziranda başlanmasını 

A~rulusaıl ~~.N~il~şa_r_k_ıs_ı~~~~~~~-~-34~~1 
İzmir fuvarı pavyonları 

1zmirde 350 bin metre mura b
baı saha üzerine tarh ve tanzim 
edilmekte olan Kültür Parkı içinde 
yeniden kurulmakta olan arsıulusal 
İzmir fuvarı , 100 bin metre murab- 1 

bama yapılacaktır . 
Geçen yıl bu saha 35 bin met

re murabbaı idi . Bu suretle fuvarda 
geçen seneki yer sıkıntısı bertaraf 
edilmiştir . Ecnebi müesseselerden 
yer kirası alınını yacaktır . Sergiye 
iştirak edecek yerli firmalar için de 
geçen yıla nazaran °/0 50 tenzilat 
yapılacaktır . F uvar komitesi kendi 1 

hesabına pavyon yaptıracak ve bun
ları çok ucuz bir bedelle kiraya ve

recektir. 

--------------------------
Diş tabibi Hüsnü 
Selanik bankası karşısında 

Bulunmuş olduğu seyahatten 
dönmüş ve hastalarını kabule baş 
lamışbr . 6747 1-5 

Adana ikinci icra memur
luğundan: 

19 - 4-936 tarihli gazetemizin 
üçüncü fayfasmın birinci sütununda 
~azılı ilanda tarlalann köyü göste- 1 
rılmemiş olduğu görülmüş olduğun
dan bulundukları mahallin Hacı Ha- 1 

san mevkii olup İsmailiye köyünün 
kıblesinde ve Kara oğlanlı köyünden 
Adanaya giden yolun tarafeyninde 
olduğu ve Adana ile Nigar ve Şe
fika tarlaları bulunduğu ilan olunur . 

6742 

Doğruluk fabrikası işletme 
sosyetesinden : 

Müşterilerimizin eJyevm fabrika· 
mızda mevcut pamuklannın sigorta 

müddetleri bitmiştir . Bugünden iti
baren müşteri mallarından dolayı 
sosyetemizin bir gfina mesuliyet ka
bul etmiyeceğini sayın müşterileri
mize saygılanmızla bildirin1.6751 

1-3 

Kal ağ oğulları fabrikasından: 

~----1 _T_AN Sinemasında 1 

güzel 1 
Bualı.-şam 

iki müstesna ve büyük film birden 

1 . Senenin en hissi ve en müessir filmi seyredenler üzerinde 
• bir tesir bırakacak kuvvetli bir eser 

2 

(Aşkım günahımdır) 
Oyruyanlar : iki şöhretli artist 

Kay F rancis ve Ronald Colman 
Aareket, heyecan ve canlılık kaynağı olan ve meşhur Kovboy 
Artist 

( Hood Gibson ) 
tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

( Korkunç suvari ) 
Pek yakında : 
Bu mevsimin en heyecanlı ve korkunç filmi Kcrsanların hayatını 

bütün dehşetile gösteren film 

Singapur korsanları 
6752 

------------------------------------------------

Alsaray sinemasında 
bu akşam 

( Ateş Kraliçesi ) 
Türkçe Sözlü 

Mümessili: G. Gooper 
Heyecan dehşet, macera , aşk harikası filmi 

ilave : Dünya havadisleri 
Pek yakında : 

Silah başına , Leblebici Horhor 

Matineler 
Cumartesi 
Pazar 2 

2,30 da 
de Ateş 

Seyhan Vilayeti Daimi En .. 
cümeninden : 

Ateş Kraliçe ve .... 
Kraliçe ve .... 

6755 

Heyecan, dehşet, korku bütün 
bunları 

e~ fa~j1 ve kesişleri mükemmel.. Fakat 
gı bek trına dikkat etmelidir. Diğer 
h "-er~· utboJu oynamak için çok ek
uf daş]t'l. Yapması ve tecrübeli arka-
rıı~ arından malumat almalıdır. 

bir ~liri; Nabi, Mahmut hakkında 
de t 

1Y~ceğim yoktur. Çünkü, üçü 
bira ecrubeJi ve güzel oynarlar. Nabi 
haf 

2 
favula dikkat etmeli. Diger 

fa ~er tutmaya, pas vermeğe, ka
diı- ruşlarına ehemmiyet verıneli-

Hayvan sürülerinin uzun yollarda 1111k•a•r•a-rl•a•ş•t-ır·m-ış•tı•r··------Istasyonlarda havalandırılması ve su -
!anması hakkında. bu işle uğraşanla 
rın Vekalete yaptıkları müracaat ka. 
bul edilmiştir. 

F abrikaınız tarafından pamuk
ları sigorta ettirilen saygı değer 

müşterilerimizin sigortalan bitmek 
üzeredir. 

Adana Memleket hastanesinin 
1 Haziran 936 dan 937 senesi ma
yısı sonuna kadar bir senelik ihti
yacı olan erzak ve saire açık eksilt
meye konulmuştur . Açık eksiltme 
936 senesi mayısının 12 inci salı gü
nü saat 10 da Vilayet Daimi Encü· 
meninde yapılacaktır. 

Singapur korsanları 

jıd' . 
ştır ~l.llaffere gelince; seri olmağa 

Tam sıhhatlı hayvanlara bu tes
hilalın gösterilmesi devlet demir yol
larına bildirilmiş ve bu hususa ait ta 
limat gönderilmiştir. 

Bu mevsimin en hareketli ve 

en müthiş filmi 

Singapur korsanları 
6754 

Kendileri tarafından sigorta yap
tırılmasını dileriz. İleride vukuu muh
temel her hangi bir zarar veya yan
gından bir mesuliyet kabul etmiye
ceğimizi ~öyleriz.67 44 

İstekli olanların şartname]eri gör
mek üzere her gün hastane idaresine! 

filminde bulacaksınız 
6753 

yukarıda gösterilen ihale gün ve sa
atında 0;0 7,5 pey paralan ile 

birlikte Vilayet Encümenine g ~lm 0 -

leri ilan olunur.6739 23-27 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA-

---------~ Kilo E'iyatı 
Saulan Mikdar 

Kilo 

CİNSİ En az En çoL.. 
K. S. K. S. 

Kapımah paIDu -~5-:25- -35~50--
--=-'---~----Piyasa parlajtı •• 33 

Piyasa temizi ,, 31,50 32,50 
İane 1 38 40 
Jane II 
Ekspreıı 

Klevlaot ı 3o,50 

YAPAGI 
Beyaz -1 ~iyab 

Ç l G 1 T 
EkApres ı 

ı--:--la_n....::.e ______ --------• 

Yerli "Yemlik., ı 
----=--:--------~•·--•• ·•Tohumluk., 3,25 

HUBUBAT 
Boj!'.-lay Kıbrıs 

Yerli 5 
!).82 ___ _ 

., Men tane 
Arpa 
Fa~ulya 

\ulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
!::)isam 1 18 

--------------~,__ ______________ . 
UN 

**** Salih 

• !:::..::: _..... " 
.ı:ı ~ Düz kırma ,. 
~.:::: Simit ,, 
] 5 -* Cumh-u-,-ri-ye_t ___ _ 
~ ~ .... .. 
CN :l :---:=---::--------
~ v-,_Düz knma ,, 

Hazır 

Atfa ., 

Li verpul Telgrafları 
24 I 4 I 1936 

Santim 

6 
Peru: 

61 

800 
725 

800 
755 

-
Liret 

'= 1 -

Kambiyo ve Para 
lŞ Bankasından alınmıştır. 

Mayıs V tıdeli 6 20 Rayşmark 
10 l 
1 97 

.Frank" Fransız.,, 
Temmuz Vadeli 6 

~, Sterlin "lngiliz., 623 75 
5 Hint hazır UoJar "Amerikan,, 124 92 

Nevyork 11 46 .l!'rauk .. Jsviçre .. 2 

Dr. Mühendis Remzi 
1 N ŞA AT 

SU İNŞAATI 
HER NEVİ 

P R O J E 
Fenni izahat ve 

i N Ş A A 
hesaplar 
T 

Kontrol ve idaresi 
Ö L Ç 

Adres: P. 

Abidin paşa 

M 
K 

E L E R 
U T U S U 

caddesi No: 
Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı 

68 
altında 

Türksözü 

19?>6 

25 Nisan 193~ 

221 Numaralı Şehir Zi 
rai kredi . kooperatifin 
den : 

24- 4 - 936 perşembe gü~ 
mukarrer olan kooperatifimizin yı 
genel toplantısı ekseriyet hasıl r 
madığmdan yapılamamıştır. 

ikinci ve son içtima ekseriye 
bakılmaksızın yapılacağından üyel 
rin 2 - Mayıs-936 cumartesi gW 
saat 9 da şehrimiz tüccar kulübü 
gelmeleri ilan olunur.67 50 

Adana C. Müddei Umurol 
liğinden: 

Açık olan bin kuruş maa; 
Adana mahkeme zabıt katipliği~ 
ehliyeti tebeyyün edenler intihl 
edilmek üzere imtihan için tayin o 
nan 20-5-936 günü saat (9) 
istekli evsaf ve şeraiti kanuniye. 
haiz olanlerm evrakı müsbitelerİ 
Adana Adliye Encümeni Başkaol 
ğına müracaatlvrı ilan olunur. 

Cumhuriyet f abrikasındaJf 

ELVINATDR , ---1-
- - - L/ 

Fabrikamızda mevcut pamuk)af. 
sigorta müddetleri bitmiş olduğuf 
dan sahiplerinin başka mahalle kı 
dırmalarını ve yahut kendi hesap~ 
rına sigorta ettirmelerini saygı de . 
müşterilerimize bildiririz. 67 46 

SOGUK HAVA OOLAPLARI 

gelmeye başladı 

SA H f B i N 1 N B E .;, ! 
Beyoğlu· İst"lnbul. 

Sıhhat ve İçtimai muavent 
Direktörlüğünden : 

Otuz lira ayhk ücretli bir Dakt 
loya ihtiyaç vardır. 

Görmek ve almak isteyenler Belediye 
Hususi satış yerine gelsinler. 

civarında 
6743 

Daktiloyu iyi bilen ve memurı 
kanununun beşinci maddesindeki 
safı haiz olanların Sıhhat Müdürh 
ğüne müracaatları ilan olunur.674 

SAYIN HALKIMIZA 

1-2 

1

1 ______ B_EL_E_D_lY_E_lL.A_N __ L_A_R_I ___.. 

Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 
Sebze halindeki mevcut 46 sebzeci ve bakkal dükkanları ve kapı üı 

rindeki bir adet kahvehane ayrı, ayrı açık artırma ile bir sene müddeU 
kiraya verilecektir. 

İhale 7 Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi ene~ 
meni odasında yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerin& 

1 şartnameyi görebilirler. 6721 21 - 25 29-4 

Kiraya verilecek dükkan ve yazıhane 

Belediye önündeki 1 numaralı yağ cami civarında 2 numaralı hükume 
içindeki, 3 numaralı satış kulübeleri ve hükumet yanındaki beş adet alt ' 
beş adet üst yazıhane karşıyakadaki 5, 11, 29, 31, 33 numarah dükkanlı 
ve 70 numaralı kır kahvesi ve eski istasyon civarındaki yüz metre murat 
balık arsa açık artırma ile kiraya verilecektir. 

İhale 11 Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye encürnC 
ninde yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartol 
meyi görebilirler. 

İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikle belediye encürn( Muharrem Hilmi yazıhanesi 
6457 1-4-8-11-15-18-22-25-30 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütiin dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

l kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

--.--------·--------------- pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul-

nine gelmeleri ilan olunur.6745 25 -·28 - 1-5 

------------------------------------------------

TiR 
T~RKi\'E iŞ aA.NkA:tl 

6748 2 

varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalarımız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çeliktrn yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş nıakinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka· 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulJuklarımız da gelecektir . 

Deposu A<lanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 31 

l 

1 
1 

1 1 

-------- ı 

1 

5370 278 

CHEVROLET 
0tomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binneticc 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kaınyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
20- 23- 27-31 6457 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü matbaası 


