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5 Kuruş 

önünün Yugoslavya seyahatleri 

yarın 

OyQklerimizin dost memleketten 
ayrllmaları muhtemel 

------·· 
önü , Aras ve Stayodinoviç saray osnaya 
Yaptıkları turda uzun görüşmeler yaptılar 

Bel~rad: 15 ( Rad)o ) - Dün ' 
~·c~lı nıisafirlerimiz Tür kiye l-aş 
1~" .sınet fnCı.ü. hariciye vekili 

u Arasla ve bay Stı.yodir.oviç 

1 den daha büyük bir ihtimamla dost 
Türk misafirler şerefine hususi nus
halarının sahifeleri Atatürkün, lnönü. 
nün , ve Atatürk Türkiycsinin güzel 
köşelerinden alınmış resimlerle dolu
dur . 

Himidin cenazesi 
150,000 kişiningöz'yaşları arasın 

da büyük merasimle kaldırlldı 

Hamidin ölümü 

BUyUk: .. ırlmlze llt yazı
ları içeride bulac•k•ınız • 

------------·------~----

Binlerce çelenk şairi azamın 
mezarını örtmüştü 

21 Nisan Abdülhak Hamid günüdür _ _.._.....,, ___ ~~ ~rad~an DaJmaçyaya gittiler ve 
. yatık sakillerinde uzun bir ge 
yaptılar , Bu üç devlet adamı
lstanbulda çıkan Cumhuriyet 

tesi tahrir müdürü Abidin Da· 
de rcf akat ediyordu . 
Ha~, alındığına göre ; lnönu , 
odınoviç ve Rütdii Aru bu 
8 rnühirn mevzular etrafıncia gö
eler yapmışlardır . 

V alansiya kuvvetleri 
Silahsız işgale başladılar 

lstanbul belediyesi Bayan Lüsyen A ,dülhak 
büyük bir yardımda bulunacak 

lstanbul : 15 (Türk . 
sözü muhabirinden) -
Bu gün Üniversite sa. 
!onlarında Hamid için 
saatlerce konf er an •lar 
verildi . 

Hamide 

1 • 
General Franko hala hazırlanmamış bulunuyor 

Zaten dün neşredilen resmi teb· 
c İürlc Yugoslav birliğinin ahen

tebarüz tt' ·ı . . T" e ın nuşhr . 
urlc - Yugoslav siyasileri dün 
geç vakıt tekrar Belgra<la dön. 

erdir 
lnönü ~e Rüşdü Aras saray ~os· 
a aitnıezd,n evvel kendilerine 

lav niyabet nişanl•n takdim 
111İf ve gazeteci bay Abidin Da· 

de Y '-goslav gazeteci nişanı 
ittir . 

Belgrad : 15 ( R•d)O) - 1 ür
e başH'kili thdans lı mtt lnörü 
hariciye vtkili tkselans Tcvfık 
6 Arasın 17 Nisanda Yugos· 

lsrMt lnönilnun $C)Ohati dola)ı i'}le 
Belgrad radJO$U Turliı)e halckında 
hararetLı neırı') ot ') upmakttıdır . l'ııka
rıda &16'f"l wd)n u progromınm ka-

P"4ındıı /Ja~hummızı giirii)orıız ı 

lavyadan ayrılacakları sanılmakta· 
dır . 

Belgrad : 15 ( Radyo ) - Bu· 
günkü akşam gazeteleri her giinkün. 

uriye 
Oin 

abineyi 

Vatanilerinin 
Politikası 

uçuruma sürüklüyor 

rkesler ve Alevilerle beraber Araplar da Vata
erin yolsuz hareketlerini nefretle takbih ediyorlar 

--~----·------~--
tanilerin düşeceği Suriyede muhakkak 

görülen bir şayia halindedir 
(':nt~kya : 15 [Türk Sözü nıu· 
rı bıldiriyor] ....... Suriyedeki si· 
Dlanevralar o kadar gülünç bir 

dökülmüş bulunuyor ki.. bu 
hareket Vatanileri bir uçuru 

aürükll!tnektedir. 

bile için için bir isyan planı kurul. 
maktar!ır. 

Vatanilere açıkça çekilmeleri 
teklifinden evvel hir suikasdın da 
çok muhtemel olduğu aşikar bir 
halde görülmektedir. 

L, 

Madrid: 15 (Radyo - Markoni) -
Bugünkü resmi tebliğde: Geçen 24 
saat içinde hükümet kuvvetlerinin 
mütemadiyen ileriledikleri ve yeni 
mevzileri silah patlamadan işğal et· 
tikleri bildirilmektedir. 

Roma: 15 (Radyo) - Gazete 
ler; Madrid cebhesinde üniformalı 

bir tek ltalyan askeri olmadığını 
yazmakta ve bn şayiayı çıkaranların 
hayal gördüklerini kaydetmektedir· 
ler. 

Londra: 15 (Radyo) - l11gilte
re ispanyada harbetmekte olan iki 
tarafın yanlış hattı hareketine bir 
nihayet vermek için kararlaştırdığı 

tedbirleri bu hafta içinde tatbik sa· 
hasına koyacaktır. 

Avilla: 15 (Radyo) - General 
Franko Madrid: üzerine henüz esas. 

~-ından ~n haberlere göre; 
nılcrin düşeceği; Suriyede mu. 
ak &'Örülen bir şayia halindedir. 

Va~anilcrin din politikası, Vata 
bıneyi büyük bir felakete sü· 

Şehinşahın seyahatları 
- --·······---

ınclctedir. Dost İranın Şefi endüstri Üzerinde 
Bütün hristiyanlar istikballerin- k kJ k d 
endişeye başlamışlardır. derin tet i er yapma ta ır 

Hataydaki Türk halkının mane· Tahran: 5 Nisan (Hu. 
nı bozup tahrikat yapmak isti- Ş h' h 1 'iusi) - ınşa ran er ailcle · · k rını, orkularından Şa. Aıa hazret Rıza Şah 

ve fiafeb ·· d 1 rdır. e gon ermege baş a· Pehlevi yeni yapıinwkla 
olan lran demir yollarıı ı 

rkcsler • Ale ·ı 1 · · · ) k · ht 1 f 
V '· vı er ve urıstıyan ve meme etın mu e ı 

atanil · h 
erın areketlerini anla· mıntıkalarında kurulmuş 

n gibi akl ı· h'L· ' ıse ım sa ıuı Arar· ve kurulmakta olan fab 
da anla 1 ti ınış ar ve bu hareketleri rikaları dolaşmak için 
r. e ve açıkça takbihe başlamış devir ve teftiş seyaha 

IRANDA YENi ESERLERDEN : 
Ahvazda Karun Köprusü 

"Koprünün boyu 1035 metredir.,, 

Büt" tine çıkmışlardı. 
u~·Suriycde Vatani kabine Orta lranda demir 

~· üyij'< bir itimadsızlık vü yol ve otomobil vasıta-
t rnu~tur ki, Vataniler bu kö sile yaptıkları bu scya-

&ı u. as a ıilemiycceklcrdir. hatta maiyetlerinde veli 
~•Yenin her tarafında ve hatta aht ile mütah tssıslardan 

'I aki Arap alcalliyeti arasında 1 
ve bir kaç nazırdan mütqckkil bü- - Gerisi Üçüncü Sahifede -

ispanyada hükômetçi
lerin 14 vapurunu ya· 
kalıyan asilerin Laska 
destroyeri Sansebasti
yen limanında .. 

lı bir taarruz yapmış değildir. Bü 
yük taarruz için lazımgelen hazırlık. 
lar ht'nüz bitmiş deAildir. 

Büyük şair Abdül 
hak Hamidin cenaze me 

rasimi dün öğleden son 
ra saat 15,30 da baş· 
lamışlı. 

Atdülhak Hamid 
Tarhanın crnazcsi Maç 
kapalastaki dairesinden 
yol'arı dolduran mek 
tepti, memur, halk ve 
büyüklerin teşkil ettiği 

binlerce kışilık bir 'kitle 
larafuıdaıı kaldınldı ve 
namazı T~"ikiye ca. 
miinde lcılmdıktan son· ~"'' 
ra Zincirli kuyudaki yeni mezarlığa 
defo edildi. 

Bütün bu merasimde Atatürk'ü 
temsilen yaverleri bulunuyorlardı . 
Genaze top arabasile kaldırılmış. 
tır. 

Hitler notası Papaya 
dün götürüldü 

"Kilisenin, devlet içinde bir devlet 
olmasına müsaade edemeyiz,, 

~~------·------~~-
Vatikan, dünya efkarı umumiyesinı Almanya aleyhi

ne çevirmiş o)makl" ith1m ediliyor 
Berlin: 15 [ Radyo Marloni] -

Papa ile Al ııan hühkumeti arasında. 
ki ihtilafa ve kilisenin yolsuz hare· 
ket)erine bir nihayet vermek için 
tanzim edilen Hitler notası dün Pa. 
paya gönderilmiştir. 

Almanya tarafından Papaya ve 
rilen notada; Papa, dünya efkarı 
umumiyesini, Almanya aleyhine çe 
virmiş olmakla itham edilmiş bulu 
nuyor. 

Kilisenin son zamanlardaki yol 
5uz harckctl~ri Almanyaya karşı 
büyük ıı uhalif bir cephenin teşek 
külüne amil olmuştur. 

Notada ezcüınl~ denilmektedir 
ki: 

Alman devleti, kendi içinde 
diger bir devlrtin vücud bulmasına 
tahammül ~demez ve göz yum.ımaz. 

Kilisenin, devlet içinde bir dev. 
let olmasına asla müsaade edeme
yız. 

Bu sabah alınan haberlere göre, 
bu nota Papa tarafından okunmuş 
tur. 

/111 ) llıtl , 

1 Papanın bu notaya bir ccv b 
vereceği ümid eJilmektedir. a 

Alınan efkarı umıımiycsi bu no. 
tayı çok tabii ve haklı olarak karşı· 
lamış ve bu harketi alkışlamıştır. 

Siyasi mahafilde dolaşan şayic.
lara göre; Papanın buna menfi bir 
cevab vermesi uzak görülmekte ve 
!htilafı hal yollu bir lisanla notaya 
karşılık vereceği sanılmaktadır. 

- Gerisi üçuncü sahıfede -

1 

n ı m -1 hd ıli h A il tn1 I nıe hum 

Büyük kaybımızın mezarı başın
da bütün lstanlıul hatkı ve bilhassa 
edebiyatçı kiti leri ağladılar. 

Genç üniversitelilerimiz, edebi
yatçılarımız çok heyecanlı hitabeler· 
de bulundular . 

Şairi azamın mezarına Atatürk 
ismet lnö ü, Şükrü Kaya namlannR 
merasimle çelenkler kondu . 

Üniversitelilerin, büyük mektep
lerin,, vf halkın koydukları binlerce 
çelenkle büyük dahinin mezarı ör
tüldü. 

Merasim iki saat kadar sürdü. 
Cenaze merasimine iştirak eden• 

lerin sayısı 150,000 kişiden eksik 
değildi. Dün denilebilir ki bütün Is· 
tanbul ağladı. 

Haber aldığıma göre lstanbul 
belediyesi Bayan Lüsyen Abdülhak 
Hamide büyük bir yardım yapacak· 
tır . 

Haber aldığıma göre ölümü bü· 
tün yurd içinde en derin bir tees. 
sürle karşılanmış olan Abdülhak 
Hamid adına yirmi bir nisan çar. 
şamba günü bütün halk evlerinde birer 

toplantı yapılacaktır. Onun edcbiya. 
tını tazim ve taziz için mevcud 167 
lıalk evinde yapılacak olan bu top· 

lantı!ard.a büyiık şairin hayatı ve 
şahsıyctı etra fında kc nuşmalar ya· 
pılacak Vt eserinden muhtelif par· 
çalar temsil edilecektir. 

Mussolini 
Macaristan ve rPeşteyi 
yakında ziyaret edecek 

Budapeşte: 15 (Radyo-Mar· 
koni) - Duçenin yakında Peşteyi 
ve Macaristanı ziyaret edeceti an· 
laşılmıştır. Alınan haberlere göre; 
Mussolini bu seyahatinde bir hafta 
kadar kalacaktır. 

Hükumetin de karşalama pror· 
raıbı bazırladılt ıanılmaktadlr. 





Sulh peşind 

Cihan sulhunu değilsede Avrupalılar arasınd.a 
kavganın kalkmasınını temin için g çenlerde bıı
tnühendisin projesini nakletmiştik. Bugünde bir 
Fransız muharririn Afrikada müstemlekecilik hak
kında bir yazısını onunla karşlaştıracağız. 

Jeanprobites mecmuasına Les· \ yah bu hali görünce dona kalır. 
pogeslibirese hitaben Pasteur ensti- Her yerde değilse bile bir çok 
tüsü müdürü M. Duclaus tarafından yerlerde bu vahşi yerliler ufuklarda 
Espoditions caloniales ünvanlı reş· 1 beyaz adcım gördiikleri zaman uğ-
redilen yazıdan: radıkları korkuyu tarif edemeyiz. 

Sorarım l u ırk ve din yüksek- Bu medeni adamlar - dünyanın her 
lıği davası nedir. Ve amPJj o]arak bucağına, ıssız vahşi köşeler.ne me-
nereye Vrtnyor. Ne demek istiyorlar deniyet götüreceğiz diye beya~ yük· 
ve ne yapmak istiyorlar. sek ırk mensubları - o va~şı yer~ 

h Mesla Afrikada Avrupalılar - ferden geçerken kan, ateş, km, zehır, , 
Y~ksek beyaz ırk _ kendileri sa. kötülük eğer ve adım bastığı yer- 1 
hıller boyunda dar bir mıntakada !eri bir örene çevirir. 
oturuyorlar. Bunun için müstemlekecilik sev· 

Vahşi dedikleri Afrika içerisinde kiyatı hir kötülüktür. Onda dokuz 
en bozuk yer bu yüksek medeni· 1 bir cİn'tyettir. Bunu Y~.p.~nl~r, o~-

ete mensup adamların oturdukları ]arı sevk edrnler en kotu bır sevkı-
erlerdir. ( En kuvvetlinin hakkı ) tabiiye uymuşlardır: ( Hükmetmek 
tanılacak bir durumda her yerden ihtirası ) · 
stündür. Erkek ve kadın zencilere Nefer veya za it rüververini çe-
n çok kötülükleri orada Avrupa· ker ateş eder, kimseyi yaralayama-
Jar Yapar. yan bir kaval tetiğile bir ok ile ya· 

lı ~frikanın içlerine, beyaz ırkın hut sopalar ve taşlarla karşılık ver-
enuz ayak basmadığı yerlere giril· sinler de [ bu vahşiler tecaviiz edi-
ıkçe bu kötülüklerden uzaklaşılır. yor ] diye bahane çıksın diye, Ve 

Yüksek ırka komşu olan bu ba ane bir harp sebebi ol un 
)'erlerde beyazların kötülükleri} le ve bu harbin sonunda onların top· 
cmasa gelmiş olanların yahud be- raklarını ellerinden alsınlar diye me 
azlnrın sattıklan içkiyi kullananla· deni beyaz insanın ruhundaki vah-

rın nasıl bozulduğu adım adım göze şet sevki tabiisi işte hırsı için, keyfi 
çarpar. 

D için bunu yapıyor. 
aha içerlerde, yüksek ırkla hiç 

Bir memleket meJeni veya zirai 
cmas etmemiş, okutulmamış, bozul-
amış mıntakalar vardır. zenginliklerinden istifade etryek için 1 

Oralarda seyahat yapmış olan seı mayedar, tüccar bunu yapıyor. 
yYahlar oradaki ahaliye medhüsena insanlara hükmedip ihtirasla 
iyorlar. rını tatmin etmek için otorite adam. 

Vahşi Afrikanın ortalarında me ları bunu yapıyor. 
niyetten uzak yerlerde ki köyler Mallarını satmamak için parası-

adar Avrupanın hiç bir köyünde nı işletmek için fabrikacılar kapita-
yYahlan iyi konuklayamazlar. Ya- listler bunu yapıyor. 

1 
. cıya iyi bakamazlar. Öksüze, Rütbesini yükseltmek, general ve 

~nsesize yardım edemezler . mareşal olmak için, başa zafere egili 
··Unlar kadar iyilik yapamaz · giymek için subaylar bunu yapıyor. 1 

tehi~/ ahşi insanlar arasına ker.dini 
ıkeye atan cesur Avrupalı sey-

k- ~İrinci sahif edcn -;;-lan 
hır heyet de vardı. Gezdikleri 

rle~dc tnrakki yolunda yapılmakta 
an ışler görüldü ve yapılacak işler 
kkında emirler verildi. Seyahat 
ıntı~ası cok geniş idi. 

Şıraz, fsfahan, Ahvaz, Salihaba<l 
e havalisinde günleıce gezilmiş ve 

r yere.le geniş tetkikler ve teftiş· 
yapılmıştır. Ahvaza kadar husu· 

trenle gelmişlerdi. 
~nvazda başlıca ziraat ve sula· 

a ış~eriyle meşgul oldular ve Ah· 
az cıvannda eski lran medeniyetine 
t çok değerli ve çok eski antikite 

rl · en dolaştılar. Bunlar başlıca 
ş eski şehı ine aittir ki, miladdan 
~ır evvel kurulmuştur. 
uranın mi.izesi çok kıymetlidir. 

eserlerin d(tha i} i muhafazası 
redifm' t' Ah 'd b . ış ır. vazda eskı en en 

nallar ve b 1 • • d ı· b' om ar ıçm e ge ıp se· 
. ın hektar yer sulayan seddin 

nıdan t · · amırı emredilmiştir. 
Şırnzda tahtı cemşid göriildiik
sodnra 42 kilometre mesafede 

crv eki k 
t
. B şe er fabrikasına gidil-

ş it, uf b 'k n t a rı a geçen sene kırk 

ko~ pancar işlemiş ve dört mil-
n ılo k 
bh "k şe er çıkarmıştır. lranın 

Tuyhu şeker fabıikasıdır 
a h c . ş· 1 ' 

d emşıt ıraz falıan yo· 
a ve ş· 

f d d
. ırazdan 56 kilometre mc. 

e e ır 

Syalih~bada da trenle gelmişler· 
r. ollard b' . f L . a ır kaç dokuma ve ıp-

a rıkası da ziyaret edill'liştir. 
n dm rhale l.sfehan olmuş ve 5 
an a T h 
. I a rana har ket ve avdet 

mış erdir • 

Dünyayı vahşilerden kurtarmak j 
idcliasile yüksek beyaz med ni ırk 1 

bunu y:ıpıyor. I 

Cezayir kadınları 1 

( ikinci sahifeden artan ) 
da Peygamberin "emirlerini daha iyi 
takibettikleri iddiasındadırlar. 

Mulıanınırtten <.V\CI kadın, fay. 
dasız ağızlardan kurtulmak istendiği 
vakıt küçük kızlar diri diri yere 
gömülecek kndar değersiz sa} ı'ırdı; 
sonradan l u menedildi. 

Taaddüdü zevacatı blisbütün 
meneden Peygamber, erkeğin haheş· 
le istediği halde bütün kenlarıua ay· 
nı müsavatta muamele edemiyeceğini 
ileriye sürerek yalnız bir kadın alın
ması tavsiycsile, dört kadına indirdi. 
Mal ve nıülklin taksiminde kızın' 
anının, zevcenin hissesini kur'an ta· 
yin etmiştir. Çarşaf mecburi değil
dir, kadınlar için talim serbesttir. 
eskiden Arap kadın şairleri vardır. 
Hele zevcenin, aile ihtiyaçlarına ~ar· 
fetmeksiziıı kendi şahsi servetini is. 
tediği gibi kullanmasını hassaten 
kaydetmeliyiz. (Ey Fransızlar bunu 
okurken utanmıyor musunuz!) 

Cezayirde yerli kadınlar, yalnız 
iki gözleri açık bir halde ıneşribe 
ile örtülmüş olarak sokağa çıkarlar; 
yalnız bir gözleri görünür •. Te.~emen· 
de kadın öyle kapanır kı muteces. 
sis bir yolcu gözün yarısını bile gö-

remez, 
Cezayirdc Fransa, kadınlaı ı ko: 

!ayca hayvan haline koyan )Crlı 
halk erkek unsurun ekseriyetine hak 
veriyormuş gibi, zaten kafi olmıyan 
erkek mekteplerine karşı kız mek· 
tepleri deha azdı. 

*** 
Fransız \'alandaşı olan Cezayir 

- ' 4 

Cephede bir 
daktilo kız 

M adrid, malum olduğu üzere 
bir şehir değil, artık bir 
harp yeridir. iki düşman 

ordu, şehrin içinde birbirine bomba 
savurmaktadırlar. 

Madridin üniversite mahallesin
deki milis siperlerinde ara sıra genç 
ve güzel bir kız dolaşır; bu kız çok 
cesurdur. 

Ne bombadan, ne kurşundan ne 
de süngüden korkmaz . 

Bu kız Bask miidafileri kuman· 
danı Miralay Ortegonun daktilosu 
Madmazel F eliçyadır. 

Londra ve Paristc kendisine bir 
çok daha iyi işler teklif edildiği hal
de, Miralayın yanından ayrılmamış • 
ve siperlere kadar gelmiş, vazifesi· 
ne devam etmiştir. 

Maclmazel F eliçya, sipeı !erde 
gez.erken cümhuriyetçi müdafileri 
teşci ve askerlere sigara hediye· ı 
eder. 

Arz üzerinde ne garip tabiatlı 1 
insanlar olduğunun bir delili de bu 
kızcağızdır. 

BiR REKOR 

Bir insan hayatında .kaç metre 
film seyredebilir. 

Vakıa bu tayin ve takdir edil· 
miş değildir. 

Faka! en fazla film seyretme 
rekorunun Hollivudda Paraınond film 

1 

müesc;esesinin operatörü olduğuna 
şüphe yoktur. 

Çünkü bu adam yirmi beş se· 
ne içinde tam yüz milyon metre fil. 
mi şeyretmck mecburiyetinde kal· 
mış•ır. 

EN BÜYÜK HASTAHANE 

Arzın en büyük hastahanesi Ale· 
rikada Los Ancelostadır. 1 

Bu ha tahanede bir ayda 10,000 
kişinin tedavisi mümkün imiş . 

Amerika gazetelerine göre, bu 
hastahanenin çamaşırhanesinde her 
ay 60,000 gecelik yıkanmakta imiş. 
Fakat işin garip ciheti bu hastalıa· 

nenin hakiki olarak kaç yataklı ol· 
duğunun ve isminin yıızıln.amasıdır. 

iMLA HATASI MEMNU 1 
Bo,na- Hersekte ~elediyeler 

garip bir karar ittihaz etmişlerdir. 
Resmi makamata müracaat ede 

ceklerin imla hatası yapmaları ya
saktır. Müracaat edenler istidaların· 
daki imla hatası ndedi nisbetinde 
nakdi para cezası vereceklerdir . 

Ceyhan Belediyesinden: 

1 ı 

Köylerde 
Sıhhate dair 

flimler 
gösterilecek 

Sıhhiye vekaleti propa
ganda için Avrupadan 

sinema makineleri 
getirtdi 

Ankara: l 5 (Türk sözü muha
birinden) - Köylerimizde sıhhi ve 
terbiyevi mevzular üzerinde propa
ganda yapmak üzere sıhhiye veka· 
!eti Avrupadan sinema makineleri 
getiı tmiştir. 

Bu makineler aküınlator ve elek
trik cereyanlariyle işlt:dıği gibi pet
rolla da vazife görmektedir. 

Elde yüze yakın muhtelif mev
zulara dair tarihi filmler vardır. Da-

ha 1.-irkaç yüz film getirilecektir. 
Yerli fılm yapılması için de t~crü· 
belere başlanmıştır. 

Bakanlık doktorlarımızı Lu ma
kine ve filmlerle köylere kadar gön. 
dererek sağlık propagandası yap· 
makta, koı unma tedbirleri ile ilk 
yardım usulleri hakkında öğütler 
vermektedir. 

Sıhhat ve İçtimai muavenet ba
kanlığı türlü hastalıklardan korun
mak usullerini göstermek üzere ufak 

broşürler bastırmakta ve teşkilatı 
vaSJtasiyle parasız olarak halka da
ğıtmaktadır. ilk olarak bakanlık neş
riyatının 43 ve 44 üncü s.tyılarını 

teşkil eden kızamık ve kara humma 
tifo broşürleri çıkarılmıştır. 

Bakanlık ' undan ln;şka karasi. 
neic, tahtakurusu ve benzerleri gibi 

hastalık nakleden haşereler hakkın· 
da da afişler hazırlanmıştır. Bu lav. 
hafarın basılması bitince trahom ve 
diğer hastalıklar için olduğu gibi 
mekteplere ve umnmi } erlere asıla
rak halkımızın dikkat nazarları çe 
kilecektir. 

Hitler 
- Bırinci salıif eden aı tan -

Kasabamızın 2000 ve 500 mik- I 
yaslı halihazır haritası 930 senesinde 
tanzim et irilerek Nafia Vekaletinin 
tasdikine iktiran etmiştir. 

Aksi halde Alman hiikıimeti, 
Vatikanı hiç bir suretle tanımama • 
ğa karar vermiş bulunmaktadır. 

1 Verilen ı otada, işin, beklcıneğe 
tahammülü olmadığı zikıedilmış ol
duğıından, Vntikan'ın kısa bir za
manda CC\ ab vermasi lazınıgelmek
<lir. 

1000 Mikyaslı tesviye münlıanili 
haritamız yoktur. Tesviye münhanili 
haritamızı pazarlıkla yaptıracaf;ız . 
Halihazır harita larımızdan istifade 
e~il~~1ek \:c bu baptaki talimatname 1 
hukumlerıne uygun olmak üzere ka- r 
sahamızın tapoğrafik haritasını yap· 1 

mak istiyen mütehassısların birer ı 
mektupla Belediyemize mürncaat j 
eylemeleri ve bu mektuplarına birer 

TÜRK özü 
Gündelik siyasi gazete 

1 

ş:ırtname lef eylemeleri lazımdır . j 
Taliplerden arzu edenlere kasabanın 

1 

5000 mikyaslı halihazır haritası he-
meıı gönderilecektir . 7950 
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yerlisinin şahsi statüsünü muhafaza 
etmek isteyip istrrnediğiııi hükumete 
soruyoruz. Bunun manası bütün şi· 
mali Afrikamızdaki milyonlarca müs· 
lümanı içinde kaldıkları mutlak ta 
biiyet içinde bırakmıştır. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Dış ıncmlckctlcr için Abone 
bedeli değişmez yalnı1. posta ması ah 
zammedilir • 

2 - llfmlar için idareye müra
caat edilmelidir • 

'-- J 

1 

1 

' 

Türk-Bulgar Mısır için 
Dostluk cemiyeti yeni 
idare heyetini seçti 
Sofya : 15 (Radyo-Markoni) 

- Türk- Bulgar dostluk cemiyeti 
bu gün senelik içtimamı yapmış ve 
yeni idare heyetini sec;miştir. 

Yeni idare heyeti bn • yıl büyük 
bir faaliyet göstermek için program· 
lı çalışmaya karar vermiştir. 

Fransanın Milletler Ceıni 
yetine takdim ettiği 

proje ile 

Mısırda ecnebilerin 
yerleşmesi isteniyor 

Fransada 
Mesai konfeder~ syonu 

umunıi bir takrir 
hazırladı 

Montrö : 15 (Radyo-Markoni) 
- Fransız heyeti bu gün; Mısırda 

ecnebileı in yerleşmesi hakkında Mil· 
letler Cemi} etine bir proje takdim 
etmiştir. 

Paris : 15 (Pad}o-Markoni) -
Amelenin refahını temin için umumi 
mesai konf ~derasyonu tarafından 
umumi bir takrir hazıı lanmıştır. 

Gerek Montrö ve gerekse Ce. 
nevre si}asi mahafıli bu talebi mcv· 
sim iz karşılamıştır. 

Dün meclisteki müzakcreh rde 
bu mevzu etı afın<la bir çok mebus· 
lar beyanatlarda balunmuşlardır. 

Fransız projesindeki taleplere 

Mısırın b.mamen yanaşamıyacağı söy 
leıımektedir. 

~-------------------------------------------------_,,. 

Asri sinemada 
15 Nisan Perşembe akşamından 

itibaren iki film birden 
- 1-

Umumi istek üzerine 

( lvan Petrovich) 
Marta Beling-Eliza İlliard - Apele Sandroc 

gibi bliyiik ve tanınmış artistlerin iştirakilc vücuda getirilen cmsalsız şaheser 

(Paganini) 
-2-

Ser gü zeşt filn1leri kahraınanı 

En heyeca~lı ~~:~rec1 ~~;;v) se!;zeşt lılmi 1 

(Memnu Kafile) 
PEK YAKINDA : 

Şehir tiyatrosu darülbedayi tekmil kadrosile 
geliyor 

7983 
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TAN SİNEMASINDA 
Halk Opereti 

ZOZO DALMAS 
in iştirakile 

Bu akşam 

Tan Sinemasında 
Heyetin en güz.el ve neş'eli eseri olan 

Eski hamam- Eski tas 
Büyük operet : 3 perde 

Orkestra : KAPUÇELLİ idaresinde 

ale heyeti 
Kişe : Sabah ondan itibaren açıktır. 

7993 
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Salıifc : 4 

T 

r 

• 

c e büyiık en 
•• • 

muessesesı 

• •• 
R ozu 

il Gazete il Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 1----, 

1 
Kitap Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
-------1 nız. temi· · ~ .. ı. nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

f . an fi Reklam bir ticarethant nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilfı,ılarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

1 
c·ıd f Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

__ 
1 
______ f kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . o 1 T ab j' Resmi evrak, cedvelle.r, defterler 'çekler ' 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hu ruf atla Tiirksözünde yapılır. 

1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

:...---------' ancak Türksözüniin Otoınatik makinala
Hfjda yaptırabilirsiniz . 

: Kağat piyasasının tereffüüne 
rağ·meı1 a dığı bütün işlerde büyük bir ten-
TÜ KSÖZ 

Türksözü 

zilat yapma kt.a ......... d_ır-=. ==:=::==:::;:::::~:;;;::;::::::===:=::==' 

Kelvir. aior 
Sağlığın nıi 

yardır . Sizi bir 
çek } astalıkJaı a 
hıı ~ı kcı uı Da. 
ima ta:ıc gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,evini ze 
I sıh~at ve r.eş' e 
fl verır. 

Kelvi11ator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi n ul afo 
:ıa etn ekle n id 

Yitik tasdikname 
Adana Erkek Lisesinden aldı. 

ğım 17 /11 /936 tarihli ve 1364 ge. 
nel numaralı tasdiknamem if e 
nüfus tezkeremi kaybettim. Yeni 
sini çıkaracağımdan eskisinin yani 
17 / 11/936 tnrihli ve 1364 genel 
numaralı tasdikname ile nüfus cüz· 
danımın kıymetinin kalmadığını ilan 
ediyorum. 7994 

A. E. L. 4 A şubesi 
talebesinden 246 numaralı 

Ali 
-----------------------· 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

r 

1 
ı . 
) 

!. 

T. H. K. Adana Şubesi 
başkanlığından : 

Türkkuşu talebelerini Haziran ni· 
hayetine kadar tayyare meydanına 
götürüp getirmek için eksiltn;e su-

1 
retile dört kamyon kiralanacaktır. 
isteklilerin 19/ Nisan / 937 Pazar· 
tesi günü saat ( t 4) de Kuruma gel 
meleri. 7995 16 - 18 

Bugece nöbetçi eczane 
) eni Otel civarında 

Tahsin eczanedir 
ve Lar~<.k 1.-s· 
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en l ü
yük yardımcısı· 
dır. 

General 
Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibiı in Sesi " Yeni Mağaza ,, .. 

. ıza şcen 

Belediye karşısında 7966 __________ ......_~=----·------_,, __________________ ___ 
. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

K 
İştiha sızhğın, hazın1sızlığır, yegaı,e reçetcsic' ir 

K a yadelen KcıpJaur.a t ·n.) rgcı leıiıı dile dolcuı ulrn bir kı i· !aldır · 

Kayadelen Fenni cil:azl~. 'a, ıqhııı. l"zcıindc vcıgcıılma d:ıt :ır 1 

Kayadelen Menl·aından ~c\k )eıine .. galHnizli 1 oıulmlrı gt tiı !i)or l 
Kaya<lelen Bir su değil, sıhhat ve gurLiizlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişclc ıdcl.i l.ıımızı Ka)ndelcn tapala· 

r ın;ı dikknt ediniz 
Kaya delen Trnnsitleri : Mersin \e Adara Kayadden derolarıdır 

• Büyük damacanalar : 100 kuruşn evlerinize gönderilir 
7953 9 

Otomobil ve kamyon 
lastikleri 

Bir otomobil ne kadar 
zarif ve şık olursa olsun 

onun güzelliğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

Oto:nolıillcrin hayatını kötii yollarda ancak GENERAL lastikleri 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığında en mühim rol yalnız GENERAL 
lastiğine aittir. 

GENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 
lastiktir. Peşin ve veresiye s3tış yeri 

2 

7845 

SAHiBiNiN SESi "YENi MAGAZ/\., 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye karşısında 

~· =aıcııaı--,~~~~------~ı;_,-----.... ------- ---------------,,..----~-.--------------------.....,; 

\ 

16 Nisan 

- ..,-· _, 

'\ 

• 

T~RKiVE 

Z:IRAAI 
E3ANKA51 

/~ , ' ~' , . 

~D;oA 
biRn,... riREN• 

-f?AWAT . ı:; Of; Q 
, 

' - -

DOKTOR 

Aslan Y akup . 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı V! Alrnanyada tafıtil 

r 

Viladiye ve Cerrahi 
Mütehass 

Nisaiye 
1 s 1 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi N°: 
4 - 9 7949 

Renkli renksiz afişi 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapl 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtıa! 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gaıete.S 
ressam Necıni Şenele müracaat etmeleri. 

Mürac;ıal saatleri lıcr gCTn : 12, 18 J, 

-----~1 

.•.. ~ 
Umumi Neşriyat IYltJ 

Adana Türksözii 

lı 

o 


