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5 Kuruş 

Başvekilimiz dost memleketten PARIS ROPORTAJLARI 

Fransız gözüyle 
ürkiy ayrllmak ·üzredir Türk-Mısır 

A asındaki dostluk ve 
ikamet mukaveleleri bu 

Dirzor petrolları 
ve Türkiyenin 
Sancak davası 

Fransız propagan
dasının yeni ve gü • 
lünç bir uydurması 

Nevzad OUven 

S uriye vatantleri ve. onlar~ 
mütemadiyen şahsı emel 
lerine alet yapan Fran~ız 

. manda memurları Turk 
d.üşmanlı~ına ve Tarkiye aleyhinde-
kı d' Propagandalarına devam e ıyor-
lar · Fakat bu propaganda bazan 
0 kadar feci surette acemice uydu
rulmuş iddialar meydana atıyor ki • 
gOtanç olmakta kendini kurtaramı
yor . 

Suriye gazetelerinden ( Savt~I 
Ahrar ) da , bir iki gOn evvel , yı· 
ne bu propagandanın eseri oldu"~n
da §0phe bulunmıyan bir muhabır 
mektubu çıktı . Hadisatı takip ve 
mukayeseden bile aciz oldu"u anla-
şılan muharrir bu yazısında , Türki· 
YeninSancak dbilsını bir ( petrol 
ihtirası ) olarak izaha yelteniyor . 

( Savtül Ahrar ) muhıibirine gô· 
re , Türkiye Musul da kaybetti~i 
Petroıu:oeyrizorda temine calışıyor 
rnuş. Çünkü, Deyrizorda çıkan pet
rol lokenderuna akıtılacak mış . 
Yoksa TOrkiyenin Sancaktaki ~otuz, 
kırk bin (!] Türkün elA gözleri için 
başına büyOk bir dAvA açmasına im
kan Yokmuş . 

Cin'de , Rusya'da milyonlarca 
TOrk bulunduOu halde TOrkiyenin 
~unlara karşı en küçük bir alilka gös· 
e~memesi bunun en kuvvetli delili 

ırnış . Ve Türk mOmessilleri ile 
:ransız mümessilleri arasındaki son 
ır anlaşmada Türkiye Oeyrizor pet· 

rollarından bir yOzde almak şartiyle 
Sancak Ozerindeki dAvAsından vaz· 
geçmişmiş . 

Merkezi Şamda olmak üzere 
Suriyenin muhtelif yerlerindeki şu
beleri le resmen teşekkOI etmiş bu· 
l~nan Suriye propaganda şebeke
sınin ortaya attığı bu gülünç iddi
anın güttüğü gayeyi anlamak kadar 
kolay bir şey yoktur. 
. Türkiyenin insani ve mukaddes 

bır davasını hasis emellerle izaha 
kalkışarak Sancak Türklüğünde ana 
vatana karşı bir kırgınlık uyandır
mak ve dünya efkarı umumiyesindo 
TOrkiyeyi emperyalist bir devlet ola· 
r~k Qöstermek gibi bir hayal peş
Şınden koşan Vatani - Fransız me
lez p 
S ropagandasına ancak acırız. 
b ancak Türklüğünün anavatana 
aOlılı~ını basit ve çocukca propa

glea~d.aların tesirile gevşetebilecek-1 
rını dü a 

b § nenler ne kadar zavallı 
ır ümid' 

o'dukı ın arkasından koşmakta 1 arını ac b Vatani _ e a anlıyorlar mı? 
Qebek . . Fransız propaganda 
v asının b' . 
hakkak b 1 ır aıanı olduj;ju mu-

u unan ( s t 1 • 
habiri'b·r l'd' . av u ahrar ) mu 

~ ı me ı ır kı : 

va 1 - TUrklyenın Sancak da
lna81' her feyden evvel MllH ve 

anı bir d 
Antak avadır. TUrkfyenln 
Uçyu Ya ve lskenderundakl 
•hö Zbln TUrke kar,ı olan ba§

., tel ı, Deyrlzor'un henUz muhay. 
ı •ellıdenuecek kadar mahiyeti 

V 
tn Olnuyan petrollarına da
nı' dUnyamn servetine de61•

Y•cek kadar kuvvatlldlr. 

1 
2 - TUrk Nasyonallzmlnln, 

ç bir auretle, raalzm denilen 
ayrı insani prenslple al3kaaı 
Dktur. Ruhuyle ve ••kllyle de
okrat esaslar Uzerlne kurul. 
Uf Olan Kemallzmln, Pantu
nlzm, PantUrklzm gibi ma-

nin bir Amnda Y•••Y•P geç-

ismet inönO 4 mayısta 
londraya gidecek 

Taç giyme merasimindeki bahri merasime 
Kocatepe iştirak edecek 

----· ... +..•·----
Hersekte Başvekilimize yapılan büyük tezahurat 

Ankara : 19 ( Türksözü muha
birinden ) - Haber aldığımıza gö
re · önümüzdeki ayın 12 sinde lngi· 
liz kralı Majeste altıncı Jorjun taç 
giyme merasinde hükumetimizi tem· 
silen Londrada bulunacak olan Baş· 
vekilimiz seyahat programlarını ha· 
zırlamışlardır • 

Halen Yugoslavyada bulunan 
Başvekilimizin bu günlerde dost 
memleketten dönmesi beklenmek· 
tedir • 

ismet lnönü ve Tevfik Rüşdü Arasa 
Hersekte yapılan büyük tczahur 
çok candan olmuştur . 

Ekselans ismet lnönü Saraybos
nada iken şereflerine verilen ziya. 
fetteki nutkunda l ürk - Yugoslav 
dostluğunun sağlamlığı üzerinde du. 
rarak demişlt'rdir ki : 

- Ordunuz kuvvetlidir. Yugos· 
lav ordusunun dostu olmak bir bah. 
tiyarlıktır . Bu ordunun dostu olmı
yanlar günün birinde bunu hisse· 
deceklerdir. 

gün mer'iyete konuyor 

Nahas Paşa Ankara· 

·~~--------·------~~-

Paris Muhabirirlıizin çok şayanı 
Dikkat intibaları 

ya gel ece ki F l~s=ta .... n=b=u=l uı.;;::n--=n=e==-o=ld=u....:ğ=u=n-u._b_il;;.en Parisli - Türki- ı 
yenin Litin harflerini kabulünden bihaber Fransız 

Ankara: 19 [ Türksözü muha- taleb · F .. ·· d ;r·· k · · 
birinden ] - Mısırla akdedilen dost· esı - ransız gozun e yaşıyan ur tıpı 1 
luk ve ikamet mukaveleleri yanndan 
itibar{'n mer'iyete konacaktır. 

Aldığım malumata göre, Nahai 
Paşa sonbaharda memleketimizi zi · 
yaret edecektir. 

Milli Müdaf a 
Vekilimiz 
lstanbula geldi 

lstanbul : 19 (Radyo) - Milli 
Müdafaa Vekilimiz General Kazım 
Özalp tetkiklerde bulunmak üzere 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Salahiyattar bir kaynaktan al· 
dığım malumata göre ; Başvekili· 

miz ismet lnönünün Londra seya
hatleri Mayısın dördünde başlaya· 
caktır . 

Başvekilimize Amiral Şükrü 
Okan da refakat edecektir • Madrid bombardmanı 

Kocatepe torpidosu da bu ayın 
27 inci salı günü lstanbuldan ayrıla
caktır • Ege vapuru da bu tarihten İki günde 5000 kişi öldü 
bir kaç gün ewcl hareket ederek 
taç giyme merasiminde geçid res
mine iştirak edecek muhafız kıtaatı 
kumandanları lle efradım götürecek· 
tir . 

lspanyol tayyareleri Cezayir üstünde dolaşıyor 

Kocatepe , taç giyme esnasında
ki bahri merasime iştirak edec ~ktir. 

Belgrad : 19 ( Radyo ) - Tür· 
kiye Başvekili kıymetli misafirimiz 

Londra : 19 (Radyo )-Bugün, 
fngiliz ticaret nazareti , ispanyaya 
gitmeyip de bu memleket sahille-

rini takibeden gemilere imkan nis· 
betinde sahilden on mil açıktan git· 

.,. 

Pamuk ziraatimiz 
Önümüzdeki yıl tamamen 

kine ile yapılacak 
ma-

PAMUK iŞiMiZi ISLAH iÇiN YENi TEDBiRLER 

---~-----·------~--
Ankara : 19 ( Türksözü muha· 

birinden ) - iki sene evvel tanzim 
edilen yüksek kaliteli pamuk yetiş· 
tirme planının tatbikatı büyük biı 
muvaffakıyetle elde edilecektir . 

Yine ayni plana göre bu sene 
Seyhan , lçel , Malatya . Diyarbekir, 

===-

mi• olan emellerle zerre ka· 
dar 111•101 yoktur. Ne Çlndekl, 
ne Ruayadakl TUrk yı§mları 
Türkiye için siyası bir ihtira• 
olamaz. Onlara kar,ı olan 
aemptlmlz duygu alemimizin 
hududları dıftn• çıkamaz. 

3 _ TUrklyenln Sancak davası 
Oeyrlzorun petrollerından daha 
çok eskldlr.·Deyrlzorun kum Y•· 
Oınları arasmd• henUz bir pet. 

1 aUtununun frfkırabllecejil 
~f.e belll bulunmadıOı zaman-
larda her TUrkUn kalbinde bl; 
Antakya acısı, lskenderun •c • 
sı vardı. 

1 Sancak TUrklUOUnUn lklbet 
bugUn dejill, mu.terek bUyUk 
felAketten beri ana vatan için 
mllll mukadderattan farklı bir 
••Y olarak tellkkl edllml• de
glldlr. 

Tekrarlamaktan yorulmadığımız, 
yorulmıyacaOımız bir hakikati. bu 
gün bir kere daha söyliyeceğız : 

Fransız manda otoritesinin şah
si emeller güden memurlarına vası
ta olmakta devam eden Suriye va
tanileri Türkiye aleyhinde yaptığı 

Elaziz , Edirne Maraş , Caziantep , 
Antalya , İzmir , Manisa viiayetleri • 
nin tamamı ile Aydın vilayetinin 
mühim bir kısmı yeni çeşid pamuk 
mıntakası içine alınmıştır . 

Bu suretle yurdun belli başlı 

- Gerisi üçüncü sahifede -

:=a:www DWWW 

propaganda ve siyasi programına 

ilAve ettiği Türk düşmanlığı ile biz
zat Suriyenin menfaatlerini baltala
maktadır. 

Çünkü, Suriyenin menfaati kom. 
şu Türkiye ile dost geçinmektedir. 
Henüz teşekkül anında bulunan Su
riye devleti için komşu ve kardeş 
bir millet dostluğunun çok değerli 
bir huzur unsuru olduğunu sanıyo· 
ruz . 

Siyasi, tarihi, ekonomik icaplar 
iki milleti daima dost olarak yaşa
mağa mecbur edecek mahiyettedir. 

Türkiye , ötedenberi Suriyeye 
karşı iyi neticelere müncer olması 
ümit edilebilecek bir alAka göster
miştir. 

Türk efkArı umumiyesinin, Tütk 
matbuatının Suriyeye karşı , lstikldl 
mücadelesi esnasında izhar etmiş 
olduğu sempatik alaka meydanda
dır . 

Bizim istediğimiz ve umduğu. 
muz yegAne şey, Surıyelilerin aklı
selim ve mantıka karşı hareket eden 
taşkın Suriye milliyetperverliğinin 

:Türkiye aleyhindeki manasız propa. 
gandasına kapılmamalarıdır . 

meleri hakkında bir tebliğ neşret· 
miştir. 

Londra : l 9 ( Radyo ) - Roy
ter bildiriyor : 

Bir çok lspanyol tayyareleri Ce· 
zairin kara suları ve bazı limanları 
üzerinde uçtuklarından makamat 

-Gerisi ikinci sahifede-

------. ------

Moda, bilhassa kadın modası 
ne bir sanat ve n'! bir zevk ihtiya· 
cının eseridir. Bu iş düpedüz bir de
ğiştirme ve yenileme ihtira~ından 
başka birşey değildir. Dün çirkin 
dediğini bugün en mutena vitrin kö. 
şelerine yerleştiren, bugün (şaheser) 
dediğini yarın çirkinlikle itham eden 
kadın modası başka nasıl tarif edi
lebilir. 

Eğer bu böyle olmasaydı çöl 
kadınının kıyafetini bir Amerikalı 
sinema artistinin taklid edeceği ak· 
le gelebilir miydi? 

Resimde gördüğünüz güzel ka
dın, maruf Amerikan Sinema yıldız 
!arından Lorettayungdur. Ortaya 
attığı bu modanın yakında Holivutta 
büyük bir rağbet göreceği umulu 
yormuş. 

Allah Amerikan kocalarına Haz 
reti Eyup sabrı versin! 

Paris.dr.n bir görünü§ 

Paris: 12 Nisan [ Türk Sözü mı • / 
/tabiri 'a.tL} OT j - ay- tficc-ar malları· 
nı satmak için elinden rgeleni yap. 
makta hiç bir zaman t~reddüt et. 
mez. Milletlerde kendilerini dünyaya 
tanıtnıak için bütün gayretlerini har. 
camalıdırlar. 

Sovyel Rusya, Almanya, ltalya 
gibi büyük devletler bu hususu ga. 
yet iyi kavramışlar ve Propaganda 
Bakanlıklan kuı muşlardır. 

Ben bu yazımda bizi en iyi tanı· 

ması lazımgelen Fransızların Türki. 
ye ve onun inkılabını ne dereceye 
kadar bildiklerini ve bu bilgisizliği 
nasıl izale :edebileceğimizi tebarüz 
ettirmeğc çalışacağım. 

Oturduğumuz apartumanda Pa 
ris Tıp F akültesiuin:dördüncü sınıfın· 
da okuyan bir Fransız genci var . 
Kendisiyle bir gün konuşuyorduk, 
Mas::ının üzerinde duran Türkçe bir 

Ferzan Aras 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Suriye meclisi açıldı 
Lazkiye ve Cebelidürüz 
ları toplantıya iştirak 

mebus
etmediler 

Heyetimiz Cenevre 

Sancakta facialar hala 

yolunda 

devamda 
r~ 

Ankara : 19 ( TUrk SözU 
muhabirinden ) - Evvelkl 
gece hareket etmı, bulu
nan Numan Menemenci oö
lu ve refakatinde ki heyet 
Cenevre yolundadır. Heye
tlmız yarm şabah (bugUn) 
Cenevrede olacaktır. 

Sancak ana yaaasmı tan
zime memur komite Nisa. 
nm yirmi dördUncU sabahı 
topl nacaktır. 

Antakya: 19(Husuşi muhabirmiz· 
den)- Hatay havalisindeki antrikalar 

hala devam etmektedir. 

Merkezi Şamda, şubeleri şimdi
lik Haleb, Hama, Humus, Dirzorda 
olmak üzre Suriye propaganda f aa· 
liyeti resmi bir surette işe başla. 
ınıştır. Evvelde bu teşekkül daha 
hususi mahiyette idi. 

Propaganda teşkilatının maksadı 
şunlardır : 

Suriye aleyhinde intişar eden her 
türlü neşriyata cevap vermek. 
Suriye içindeki neşriyatı takip etmek, 
milli davalar aleyhine yapılan iş neş. 
riyatta cevap vermek. 

Suriye halkını tenvir etmek. 
- Gerisi Üçüncü Sahifede -

Son dakika: 
Hatay hareketleri 

Antakya: 19 ( Gece yarısından sonra ) - Yenigi.ln gazetesi yarın. i~
tişare başlıyor. Bugün Antakyada bOyük Tilrr Şaırı Abdülhak Hamıdın 
ölümü müuasobetiyle büyük bir gece yapıldı. Ştiiriaznmın hayati eserler 
hakkında konferanslar verildi. 
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Sahife 2 Türksözü 

. 
Akvaryum Cambazhane kadar meraklıdır . 

Fakat burada hayat mücadelesinin ne derece 
olduğunu bilmelisiniz 

Donuk ve esrarlı bir ışık, bir ma 
sal alemine girdiğimizi size haber 
vermektedir. Bu kadar nzun bir se
y abat için denize açılacağınızı hiç 
ha fırınıza getirmiyordunuz ! Deniz 
suvuvla dolu bu iri cam kavanozlar 
sayesinde, deniz altında bin metre 
derinliğe indiğinizi sanıyorsunuz . 

Yakalanması son dert!Ce güç ren. 
garenk kaplumbağalar sizin için bu
raya getirilmiştir. Ve işte siz, derin 
suların z.arif sakinleriyle burun bu
runasınız. 

Mercanlar , deniz yosunları ve 

sedefleri kendileıine saray hizmet
lerini görmektedir ve her biri, esa
retlerine hiç aldırış etmeden anane
vi itiyadları dairesinde buraya yer
leşmişlerdir. 

Ekseriya onla• ın sülaleleri sizi~· 
kinden çok daha eski zamanlara ka
dar çıkmaktadır. 

Bazı neviler dünyanın ilk zama
nında mevcutdular. Bir tahta parça· 
sı gibi kendini suya bırakan ve dişi· 
si tarafından çekilen bu tenbel Hind 
çağanozu, pek tehlikeli olmayan mah 
muzu ve tankvari tavırlı vücudile ilk 
devirlerden kalmış bir makluktur. 1 

Hakiki esaletine hiç ehemmiyet ' 
verilmeden bu ha} vancağız şimdi 1 
Filorida'da, kümes hayvanlarına yem 1 

olarak kullanılmaktadır . · 

Suyu köpürten motorbot gibi 
kumları allak bullak eden şu mürek· 
kep balığına bakınız. 

Yanındaki havuzun l:oş olduğunu 
sanıyorsunuz. Fakat hayır. Kiiçük 
bir solucan, ancak farkedilir bir şe
kilde kımıldanmaktadır.: Gi~lendiği 
yeri terkederek onu yakalamağa ge· 
len şu ihtiyatsız balık bir yem ola
caktır, çünkü bu küçük ssluncnn, 
avını daha kolay yakalayabilmek 
için, tamamiyle kumlara gömülmüş 
olan üranoskopun dilinden başka 
bir şey de~ildir. Onun yanında, aynı 
şekilde gömülmüş olan spatang dur· 
maksızm kum yutmakta, besleyici 
maddelerini sızdırdıktan sonra, tek
rar dışarı çıkarmaktadır, 

ihtimal siz maymunu insanın 
ceddi olarak tanırsınız. Hiç de değil 
insanın ceddi kayası üzerinde hare
ketsiz duran şu solucan gibi tünisi 
yedir. İtiraf ediniz ki, mercanlar gi
bi onu da bir nebat sandınız. Halbu
ki, o bir hayvan tarzında, daha doğ· 

rusu mağarasından dışan çıkmayan 

münzevi bir rahip gibi yaşamııkta

dır. Pekala hareket edebilirdi, fak:at 
hareketsizliği tercih etmektedir. Ol
sa, olsa bir şeyden Lrahatsız olduğu 
zaman hafifce e~ili:-. ijütün vücudu 
ihtizaz edici tüylerle örtülüdür. 

Bu iptidai mahluklarda hayat 
tezahürlerini forketmek için ya on· 
lan iyi tanımış olmak, yahudda çok 
dikkatle müşahade etmek lazımdır. 
Taş veya nebat biter, hayvan nere 
de başlar, bilmezsiniz. Bu .mercan 
vücudundan kireç sızdıran bir mah· 
luktur. Şu pırasayı andıran tüylü 
mevcud, bir et parçasının teması 
halinde derhal tüylerini ~apar ve 
onu yer. Ona şakayık adı verilir, 
halbuki bu bir hayvandır. 

Doktor Oksener bana dediki: 
"Pansiyonerlerimiz de karnaval 

için süslenmiş olduklarım insanın 
sanacağı geliyor. 

Sıcak denizlerin şu srrı saeto. 
donları boyunlarında siyah bir kurd 
bossı tafıyor gibi değil midirler? 
Bu kremnalar ve amfiriyonlar, şeffaf 
bunduklariylc,, Javalı dansözleri an· 
dırmıyorlar mı? 

Fakat misafirlerimizden bazı

ları için karnaval bütün sene devam 

lllUstrasyon'dan 

eder. Deniz örümeekleri, maylar, et· 
raflarında ne bulurlarsa, iplik kağıt 
yosun Ye saire, hepsini toplayıp bun
larla vücudlarını süslerler. 

Böylec, başını kumun altına sak
lıyan deve kuşu gibi, düşmanın 
gözünden saklandıklarını sanırlar. 

Ve kendilerini saklamaya yarayacak 
şeyleri çok iyi seçmesini de bilirler. 
Bunu yaparken üzerinde yaşadıkları 

kayaların rengine ve manzarasına 
benzemiye çalışırlar. 

Buların dibine mavi kağıt seril
miş kavanozların içine koyduk ve 
Üzerlerine kırmızı ve mavi konfeti· 
len serptik. Bu hayvancıklar, mavi 

1 
konfetileri itina ile toplayıp Üzerle
rine yapıştırdılar. Ertesi gün, onları 

kırmızı bir zemin üzerine bıraktık. 
Bu defa kırmızı konfetileri tercih 
ettiler. Fakat kendilerini seyredecek 
aynaları olmadığı için bu defa kır 
mızı koııfelileri iyi kötü kırmızıların 
üzerine y~pıştırdılar ve bir gün ev
velki! eri pek iyi saklayamadılar. Fa
kat; gizlenme maksadı aşikardı. 

Denizaltı iıleminde hainlik ve 
canvarlık hükümasürmektedir . Bura 
da en kuvvetliler ve bilhassa en 
kurnazlar , zayıfları yerler 1 

Narin inhinaları olan lippikamp· 
far yavrularını yerler. Şafak rengin· 
deki bu deniz yıldızlan , pek ma· 
sum görünüşlerine rağmen , daha 

zayıf mahlukları midelerirre indirir
ler . Bv cazip manzaralı Saragos 
balıkları , apaş lakabına liyakat ka
zanmışlardır . Çünkü hasımlarının 
gözlerini çıkrırlar. Ve yengeçler , 
uücudlarının zırhına rağmen , kor· 

kunç ahtapot karşısında ölü taklidi 
yaparlnr . çünkü ahtapotua kadav· 
ralardan hoşlanmadığını bilirler . 

Tetrodonlar da hücumdan kurtul· 
mak için hava ile vücudlarını şişire . 
rek karınları havada olarak yüze der. 

Elektrik torpili denen balık, 
kendini he türlü tecavüzlere karşı 
masum bilir. Çünkü düşman yakla
şırsa onu elektrik cereyaniyle kö
türümleştirir. 

Bu mücadeleleri organize etmiş 

ve hasımlara imha insiyakıyle mü
dafaa vasıtalarını vermiş olan tabi
at kuvve ne hayrete değer değer 
bir şeydir. 

Toprak üstünde olduğu g!bi, dl! 
. 1 . d'b. d 1 ..... , .. .. nız erın ı ın e c.e e:ra:- .. u.~'.!:n sur. 

mektedir. 
Bu denizaltı mahluklarının yaşa 

yışlarmı tanzim eden kanunlardan 
ancak birkaçını sezebiliriz. 

Bu kısımlar bize tevazu telkin e
decek mahiyettedir. Aşağı neviden 
hayvanların hareketi, yüksek yura· 
tıklara nazaran ne daha ziyade, ne 
de daha az mihanikidir. 

Sinirlere malik olanlarla olmıyan 
hayvanlar arasında büyük bir fark 
yoktur. 

Kemiksiz hayvanlarda koybedi. 
len uzuvların kendiliğınden yerine 
gelmesi mümkün olduğunu kabul 

etmek luzımdır. Çünkü deniz yıldız· 
lan, bir düşmanın kestiği kollarının 
yerine yenisini imal etmektedirler. 

Fakat fiziyolojik intibk kol)j)j 
yetin ruhi kabiliyetin yükselişiyle 
mütenasib bir şekilde azaldığı da 
görülmektedir. 

Mahalle bekçileri 

Yaşı ilerilemiş olan mahalle 
bekçileri 1 asfiye edilecektir. 

• Hamid gecesı 
Yarın akşam Halkevinde 

yapılacak 

Büyük Şair Abdülhak Hamidin 
ölümü dolayısile şehrimiz Halkevi 
bir gece tertip etmiştir . 

Abdülhak Hamid gecesi yarın 
akşam Halkevinde saat 20,30 da 
yapılacaktır. 

Halkevi, bu gece için dolgun bir 
program hazırlamıştır. Programa gö· 
re; evvela tören bir marş Fünebr 
ile başlayacak müteakiben Büyük 
Şairin hayatı anlatılacak , şiirleri 
okunacak, Şairiazamın hususiyetleri, 
esprileri izahedilecek, piyano ile kısa 
bir parçadan sonra bir edebi tahlil 
yapılacak ve bunu tekrar keman 
müzik takibedecektir. Bunu mütea· 
kip lıhami Nusrat,Fikrettin Hamid, 
Hamidin Recai zadeyi müdafaası 

ve Fintenden parçalar okunacaktır. 

Tören için Halkevinden giriş 

kağadı almak lazımdır . 

Hıfzıssıhha 

Profesörü şehrimizde 

Ankara Hıfzıssıhha mektebi 
profesörlerinden mühendis b a y 
'lright ile mektep müdür muavini 
doktor bay Kamil şehrimize gelerek 
sıhhi tetkiklerde bulunacaktır. 

Amele sevkiyatı 
devam ediyor 

Mıntakalardaki arazide ziraat 
üzerinde çalışmak üzere şehrimize 
civar vilayetlerden ameleler gelme
ğe başladığını yazmıştık . 

Dün de bir kaç garupda 243 
amele gelmiş ve mıntıkalara dağıl
mışlardır . 

Tarihi bir eser 
Osmaniyeden şehrimize 

gönderildi 

Dün, Osmaniye kaymakamlığı 
vilayete, tunçtan mamul bir eser gön
dermiştir. Bu parça murabbag şek· 
)indedir. Bir tarafta Hacı ağa yazı
lıdır. Ve alt kısmında bir çoban ve 
sürüsü vardır. Diğer yüzünde de iki 
yılan ve iki insan resmi bulunmak
tadır. 

Eser müzece tetkik edilecektir. 

23 nisan tatili 

23 nisan bayramı münasebetile 
mektepler 22 nisan saat 13 den, 
26 nisan sabahına kadar kapalı ka
lacaktır. 

Belediyede: 
Tarife encümeni dün 

toplandı 

Belediye Meclisi tarife encümeni 
dün saat 15 de Bay Hüseyin Daimin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Encümen uu toplantısında gra
mafon ve radyo rüsumları hakkında 
kararlar vermiştir. 

Daimi encümen de dün 
toplandı 

Belediye daimi encümeni de dün I 
toplanmıştır. 

Kurtuluş mahallesi kadastro iş. 1 

!erinde çalışmak üzere preseci Ali 
ı seçilmiştir. 

ZehiFli gaz 
Kurslarının bu ay 
başlaması lazım 

Bütün vilayetlerde olduğu gibi 
zehirli gaz kurstannm şehrimizde 

de bu ay sonlarına doğru başlaması 
lazımdır. 

Fakat bu hususta malumat 
almak istediğimiz sahibi selahiyet 
zatlar ademi malumat beyan etmiş
lerdir. 

şu hale göre; şehrimizde gaz 
kurslarına ne zaman 1:-aşlanacağı 

henüz malum değildir. 

Polislerin 
Tavrı hareketleri 

Polis amir ve memurları arasın
da sıkı bir irtibat tesis olunarak di
sipline ve kıyafete son derece dik
kat edilmesi hakkında dahiliye ve· 
kaletinden vilayetlere bir tamim ya· 
pılmıştır. 

Bu tamimde polislerimizin, va· 
zife'erinde gayet titiz ve dikkatli 
ve kıyafetlerinin çok temiz olması 
istenilmektedir. 

Elektrik fabrikalarından 
kazanç. vergisi 

Finans bakanlığı eletrik fabri· 
kası işletmenin belediyelerin mec 
buri hizmetleri arasında bulunma 
makta olduğuna karar vermiştir. Ti
cari muamelelerden sayılan elektrik 
fabrikası ve tesisatı belediyelerin 
ticari gaye takip eden müessesele
rlnd~n olduğu :çin bunlar kazanç ver· 
gisi beyannamesine tabi tutulacaklar 
va kaz~nç vergisi v~eceklerdir. 

Ölçülerin muayenesi 
Ölçü ve tartıların muayenesine , 

belediye , bir Mayısta başlıyacaldır. 
Ölçü ve ta'rtılarında noksanlık 

görülen esnaf şiddetle cezalandırıla· 
cak ve derhal mahkemeye sevk edi· 
lecektir . 

Belediye parkı 
T emizle~e işleri bitti 

Şehrimiz belediye parkında uzun 
zamandanberi, sel dolayısiyle harap 
olan yerlerin tamiri yapılmakta idi • 

Parkın bu düzeltme işi tamamen 
ikmal edilmiş ve topraklar tanzim 
edilerek çiçekler ekilmiştir . 

Her sene olduğu gibi bu yıl da, 
parak, hallcımıza açık olacaktır . 

Ormanların korunması 
için valilere emir verildi 

Haziranda yürürlüte girecek olan 
orman kanununun yanlış anlatılmış 

ve anlaşılmış olmasından köylünün 
on, on beş senelik odun ihtiyacını 
temin maksadile devlet ormanlarına 
saldırdığı, yolsuz ve kanunsuz tah 
ripler yaptığı anlaşılmıştır. 

Ziraat bakanlığı bu hususta va· 
liliklere yeni bir emirde bulunmuş

tur. Bakanlık bu emrinde Cumhu~ 
riyet kanunlannın bütün köylü ve 
halk ihtiyaçlarını sağladığını , boş 
yere vehme kapılarak memleket 
servetinin baltalanmasının da cezayı 
gerektiğini bildirmekte ve valilik
lerin bölgelerindeki ormanlar üze
rinde çok sıkı takayyüt!erele bulun· 
mak iizere alakalı memurlara tetkik
ler yaptırarak vaki ise tahriplerin 
derecesinin tesbitini ve suçlularile 
bu vaziyeti hoş gören memurlar 
hakkında takibata geçilmesi için 
azami tedbir alınma ;mı istemekte· 
dir , 

Fotograf 
Çekmek yasak değil 

Memnu mıntıkalarla aı;keri mev
ki ve garnizonlarından mada yerle
rin fotograflarınm alınmasına mu· 
halef et edilmemesi hakkında vilayet
lerdeki emniyet teşkilatına evvelce 
de bir tamim yapılmıştı. 

Bu tamimin hilafına olarak bir 
çok yerlerde, zabıtanın, seyahlara 
ve halka fotograf çekme işlerinde 
müdahale ettikleri anlaşılmıştır. Ve
kalet, memnu mıntikalarla askeri 
mevki ve garnizonlarından mada 
bilaleayd ve,şart her yerde herkesin 
fotograf çekebileceğini ve esasen 
düğme kadar küçük fotograf maki
nelerinin kullanıldığı bir asırda böy
le bir şeyin önüne geçmek isteme· 
nin çok gülünç olacağını bazı yer
lere birtamimle bildirmiştir. 

Pehlivan güreşleri 
Pazar günü yapılan pehlivan 

güreşleri havanın kapalı olmasına 

rağmen, ç0k alaka.lı oldu. güreşlere 
birçok pehlivanlar iştirak etmişler-. 
pır. 

Müsabakalarda kazananlara der-
hal mükafatları verilmiştir. 

ir kaza 
Osmaniye müddei umumi
si, Jandarma kumandanı · 

ve hükumet doktoru 
büyk bir kaza geçirdi 

Oım11riye müddei umumisi, Jan
darma kumandanı , hüKumet dokto
ru ve bölük kumandanı evvelki gün 
büyük bir kaza geçirmişlerdir . 

Cudine köyünde vukubulan bir 
cinayetin tahkikine gidip şehire . at 
arabasiyle dönen bu dört memuru· 
muz , Cudine köyü civarındaki köp 
rüden geçerlerken hayvanlar ürküp_ 
arabayı köprüden aşağı yuvarlamış· 
)ardır . 

Bu kaza neticesinde , müddei 
umumi , Jandarma kumandanı , hü· 
kumet doktoru ve bölük kumandanı 
ellerinden , ayaklarından ve başla· 
rından ağırca fakat tehlikesiz bir şe · 
kilde yaralanmışlardır . 

gecesi her yıldan ve het 
oldu . sJı 

Karaca oğlan ar~ını etdt 
kendisi de beğenirdı · p ?' 
ca kara çadır meydan~ırdl 

Ne varsa kara ça 
varmış. iti' 

Geçen seneler HalkC 
cık salonunda yapıları 
yağlı boyalı tavanları0~,';,: 
tablolarla süslü d~var ;J! 
vetli elektrik nurlarına k 
nun yanında çok sönük il. 

Edebiyat komitesinin 
denemeleri yeni iltihak ~ 
yatcı öğretmen arkada, 

1
' ti 

vetlenmiş ve karaca 0~ a 
d b··t·· le'· tte a ve u un mem ~ ~ 

dünyaya gelmesinde en .. 
fardan folklorcü müz:e 1110 

ortaklığı ile bu müsıııner~ 
dan en parluk amacını 

.. oce 
Perde açılmadan °. 

program mükemmel bır 
Onu yanımızda saklayıp 
rar okuyabileceğiz . d$. 

Kara çadır yayla.eli 
aşiretinin kendi çadırı 1 

.. 

lık varsa se ;i uzaklara go 
yapılan hoparlör tertihsb ~ 

Çadıra en evvel çak 
Yalman Yalgın geldi ,el 
lanın kim olduğunu, nası 
ve halk türküleri11i gezip 
dinleyip öğrendiği gibi 

ikinci bölümde de a bi 
kı~a~ karaca oğlanı? e~~ 
klasık ve duyğulu bır dı 
latmıştır. 

Ondan sonra karaca 
irleri okundu ve arada 
)eri söylendi ve çalındı. 

Ara sıra muzik mü • 
iştirak eden Sıtkı AvCJ ""-"
faslına güzel bir başla~ 
Çukurovanın türkülerini 

Sonra saz şairleri 
dırın altında dizilJiler ve~ 
yaptıkları gibi yere ot.tıt"' 

1fozlaktan, var.sakide 
niden, karen oğlanı ok•ıdt: 
dılar· 

Kaval Türk yaylalıı. 
vetli çobanının kavalı idi. 

·ıı rinlerden gelen sesi bı 
o karlı ramaçlı yaylalar' 
yordu. 

Sürüyü suya endirİP .
1 yalvarmaı ı kavalın teJJl51 

ne kadar yüksek oldu~tl.,O 
Karısını öldürdü ruhuna ne kadar yak111 

. gösterdi. 
Katil koca kaçtı 

Kadirlinin Eşkili köyünden kö· 
tüce Ali isminde birisi, karısı Fat· 
mayı meçhul bir sebepten kurşunla 
öldürmüş ve kaçmıştır. 

Jandarma kuvvetleri katili ara· 
maktadır. 

Madrid 
bombardımanı 

- Birinci sahifeden artan -

beynelmilel hava mukavelelerine ri
ayet ettirmek emrini almışlardır. 

Madrid : 19 ( RadrQ ) - Ev
velki gecedenberi Madridin bomlfar. 
dımanına devam edilmek edir . Asi 
tayyareler Bilbao üzerin<fe uçarak 
şehir halkını teslim olıııağa davet 
etmişlerdir. 

Madrid: 19 ( Radyo) - Dün 
gece hükumet kuvvetleri ve tayya. 
releri Elcezireyi bombardıman et. 
mişlcrdir . 

Moskova : 19 ( Radyo )- fspan. 

·yada kontrol planının mevkii tat
j bika girmesi dolayısile , her hangi 

1 
bir yanlışlığa meydan verilmemesi 
için hükumet, bütün Rus gemileri-

En sonra sanatkaf 
bay İzzet karaca oğla~1 

siyle ve güzel gür s~sı~, 
bay Azize refakat ettı. 

arasında tekrarlan1n bu 
parçalarının sesi kula~l 
darak aynldık. 

"" Size çoctıg' 

şündürecek b 

başlangıcıdır· 

Bu gece 
Yağcamii 

Ali Nasibi 

--
nin kaptanlarına mutBsJ 
vermiştir . ) 

Madrid : 19 ( RadY0 

ridin bombardımanına 
1
,.... 

edilmektedir. Çarpışaıa 
bir safha arzetmektedir · 
bardımanda ölenlerin si 

i bulduğu söyleniyor • 
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Gizli radyo 
eş devletin bulamadığı esraren 

1• ? 
giz ses nereden ge ıyor · 

Bir radyo merkezi Hitlercilere ateş yağdırıyor 

Almanyada kanun harici addedi· 
len komünist partisi, henüz hangi 
memleket dahilinde olduğu belli ol· 
mıyan bir radyo merkezile Hitlerci· 
lere karşı muharebe ilan etmiştir. 
.. Almanya Propaganda Nezare
tının müracaatı üzerine, Awsturya, 
Çekoslovakya, Lehistan: ve Macaris 
tan toprakları dahilinde yapılan şid
detli araştırmalara rağmen komünist 
Propagandasını yapan bu gizli rad· 
Y~ merkezini meydana çıharmak şim 
dıyc kadar mümkün olamamıştır. 

Almanya dahil olduğu halde 
beş devlet dahilindeki bütün elek. 
hık ve radyo mütehassısları sefer· 
her edilmiş ve bu merkezi meydana 
ÇJkarmak i(i.in aranılmadık yer bıra
kılmamıştır. 

Yalnız A \'Usturya topraklarında 
keşfedilen gizli ve hu~usi bir radyo 
~erkeLinde t başka, hiç bir merkez 
ulunamamıştır. ı 

Avul!lturyade:ı bulunan gizli rad· 
yo İse aranılan merkez değildir. Baş 
ka maksatJa hükumetten gizlenmiş 
bir ınerkezdir. 

Komünistlerin radyo ile propa
gandaya başladıkları günden itiba· 
ren Gestapo teşkilatına mensup me· 
murlar Çekoslovakya ve Almanya 
hudutlarında sıkı bir tarassutta bu· 
lunınaktadırlar. 

Fakat yap1lan bütün tarassutlar 
hep boşa çıkmaktadır. 

Bazı Alman mütahassıslan rad 
Yonun bir otomobil içine yerleştiril· 
diğirıi ve bazıları ise bir motosiklet 
Üzerinde bulunduğunu iddia etmiş· 
lcrsc de, bu iddia da bcşa çıkmış· 
tır . 

Çünkü, komünist radyosu çalış· 
tığı esnada , radyonun getirdiği ses· 
lc.r arasında, oda içinde dolaşan bir 
adaının ayak sesleri işitilmiştir. 

Bunun. komünist propagandasına 
dair radyoda söz söyliyen adamın 
Yürürken ayaklarından çıkan ses ol
ınas.ı mub+emel görülmüştiif. 

Bundan da Alman komünistleri
.ni. ~zli radyo merkezinin bir oda 
ıçınde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bazı Leh gazeteleri bu gizli mer 
kezin Varşova ile Lotz arasında bir 
evde yerleştirilmiş olduğunu yazmış. 
larsa da, bütün hükumetler dahilin· 
deki araştırmalar bir netice verme· 
miştir. 

Alıcı bir çok radyo merkezleri 
müteharrik antenlerle sesin geldiği 
tarafı anlamaya çalışmışlarsa d;ı yi· 
ne muvaffak olamamışlardır. 

Salahiyet sahibi teknisiyenlerin 
fıkrine göre, Almanya aleyhine atıp 
tutan bu gizli radyo merkezini mey
dana ç..ıkarabilrnek gayet zordur, Çün 
kü kısa dalgaların geldiği tarafı an· 
lıyabilrnek miimkün değildir. 

Almanyanın Gestapo teşkilatın 
'Ja çalıştınlan radyo miitahassısları 
bu .. k' ·ı k · · nıuş ıl vaziyetten çıkabı me ıçın 
ınk ukabil harekete geçmek suretiyle 

om·· · 
1 un~stlik propagandalarına manı 

0 nıak ısteınişlerdir. 
. Bu ınaksadla şaı ki Prusyada ye· 

nı bir r d . k 1 b a yo merkezı uru muş ve 
ı_ u .merkez vasıtasile komünist mer-
ıu~zınde I .. 1 n ge en dalgalann karıştırı · 

asına leş bb·· d'I . . G e us e ı mıştı~. 

k "Çen hafta ilk defa olarak bu 
er Az faaliyete getirilmiştir. 

Ynı gece, mutacl olduğu üzere 
at 22 de Al · ı· k ·· · k , nıan gız ı omunıst 

A~r ezi partisi yine çalışmaya ve 
manya işçileri namını propagan. 

a sc · ı rvıs erine başlamı\'tır. 
Komünist Spiker pr0paganda 

tku arasında, radyo dalgalarını bir 
ç santimle uzatmak mecburiyeti 
sıl oldutunu söylemiş ve tekrar 
~c başlamıştır. 

Bu esnada Prusyada yeni kuru· 
Jan Gestape merkezi çalıştmlmaya 
başlamış ise de komünist merkezin· 
den gelen dalgalar Alman hükumet 
merkezinin söylediği sözleri ka·ıştır· 
maya ve anlaşılmayacak bir hale 
sokmıya başlamış!ır. 

Çok cür'etkar olan komüni'it 
Spiker, kendine has olan cesurane 
sözlerle, Almanyada bu gün çalıştı· 
rılan amelelere ait havadisleri ve u· 
mumi vaziyeti anlattıktan sonra söz
lerine şunları ilave etmiştir: 

.. Aziz dinleyiciler, Gestepo'nun 
hizi bulmasına imkan yoktur.Bu,çok 
boşuna bir zahmettir . Bizimle rr.u 
habere etmek jstiyenler demokratik 
reiimlerle idare olunan bütün mem· 
Jeketler dahilindeki Komünist parti· 
leri vasıtasile bizi bulabilirler . 

Dizi meydana çıkarabilmek için 
aramızdan bir kişinin bizi ele ver 
mesi icabeder . 

Halbuki hiç bir antifaşist ve ko· 
münist mücadelecisi bunu yapmıya· 
caktır . Yarın akşam 29,5 veyahut 
30,5 dalgasile buluşmak üzere şim· 
dilik Allaha ısmarladık , ,. 

Pamuk ziratimiz 

- Birinci sahifeden artan -

pamuk yetiştirici sahalarının tohum· 
larının yeni çtşidlerle tebdili işi fili
yat sahasına girmiş buluyor . 

Yeni çeşid pamukların haiz ol· 
dukları yüksek vasıflar dolayısiyle 
iktisab ettikleri büyük lcıymet bu 
çeşidlerin ekimi hususunda çifçide 
büyük bir rağbet uyandırmıştır . 

bir çok vilayetlerden bu çeşit 
tohumların istenmesi bunu bariz bir 
surette göstermektedir . Ziraat ve· 
kaleti bu talebleri isaf etmeden ev· 
vel bu vilayetlerin iklimine el verişli 
gelecek tohumları seçmdc üzere 
tecrübeler yapmaktadır . Bu sene 
bitecek olaa bu tecrübelerden sonra 
buralara da yeni çeşid tohum tev· 
ziine başlanılacaktır . 

Ziraat vekaleti bir taraftan pa· 
muk tohumlarının ıslahı işini başar. 
makta devam ederken diğer taraftan 
da pamuk ziraatini makineleştirmek 
yolunda fiili tedbirler alıyor. 

Bu cümleden olarak bu sene 
Seyhan, lçel, Malatya , Elaziz, Diyar 
bekir, Urfa, Maraş, Gaziantep, Ma
nisa ve Aydın vilayetlerine 260 pa· 
muk mibzeri ve 350 at çapası da. 
ğıtılmıştır. 

Bu makinelerin verimli bir su· 
rette çalışmalarını temin için hususi 
memurlar tayin edilmiştir. 

Bu memurlar köylü ile beraber 
ça'ışmakta ve köylüleri makine ile 
ziraate alıştırmaktadırlar. 

Önümüzdeki sene bütün pamuk 
mıntıkrlarında ziraatin makine ile ya. 
pılmasını temin iç.in bir program ha· 
zır lanmıştır. 

Pamuk ziraatinin makineleştiril
mf!sinJen memleket hesabına temin 
edilecek en büyük kazanç memleket· 
te pamuk yetiştirmeğe elverişli . bü: 
tün sahalarda ziraat yapılması ımka
nının temin edilmesi olacaktır. 

Ziraat Vekaleti bu hususta ve 
şimdiden tetkiklere başlamıştır. 

Vekalet memlekette pamuk eki 
mine müsait olan araziyi birer birer 
tesbit ettirmektedir. Bu tesbit i; i bit· 
tikten sonra pamuk ziraatine elve· 
rişli olduğu tahakkuk eden yerl~rin 
teşkil edilecek pamuk kooperatıfle· 
ri vasıtası ile işlettirilmesi temin edi· 
lecektir. 

Bu yerlerden bir kısmının bugün 
ortakçı çalışan topraksız çiftçilere 1 
dağıtılması da düşünülmektedir. 

Türksözü Sabfe: ! 

Ceyhan taştı 
Ova su içinde 

Ceyhan : 19 ( Türksozü muha· 
birinden ) - iki gündür kuvvetli 
esen cenup rüzgarlarından eriyen 
kar yağan ya~mur sularından Cey· 
han armağı taşarak etrafını sular 
altında bıraktı • Münakalat durdu 
alakadar makam tarafından gerekfn 
tedbir alınmıştır • 

SELÇUK 

Hindistanda 
Müslümanlarla Mecusiler 
kanlı çarpışmalar yaptılar 

Bombay : 19 (Radyo) - Pibor 
ayaletinde mecusilerle müslümanlar 
aıasında kanlı çarpışmalar oldu. Her 
iki taraf ta 60 kişi kadar yaralandı. 

Çarşılardaki magazalara hücum. 
lar yapılarak yağma edildi. 

Hava yolları 
Ismarlanan yeni tayyare

ler bir buçuk ay 
sonra geliyor 

lstanbul : 19 (Radyo) - Devlet 
hava yolları idaresinin lngiltereye 
ısmarladığı tayyarelerin inşaatı bit· 
miştir: 

Bu tayyareler Lir buçuk aya ka. 
dar şehrimize gelmiş olacaktır. 

İstanbulda 
Gezinti uçuşları 

lstanbul 10 (Radyo) - Şehri· 
mizde, hava yolları idaresi bir kaç 
güne kadar gezinti uçuşlarına baş· 
!anacaktır. 

r ayyare ile gezinti yapmak is 
teyenler yeşilköye kadar idarenin 
otomobillerile bedava taşınacaklar 

dır. 

As ısinemad 
20 Nisan salı günü akşamı İstanbul belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 

oarülbedayi 
Birinci temsil 

Büyük Hala 
Komedi 4 Perde 
Ertuğrul Muhsin 

Kadro : Neyire Neyir-Bedia Ferdi-Şaziye Kemal-Melek Ezgi -
C:ıhide- Samiye-Behzat Haki- 1. Galip-Hazım-Vasfi Raza-H. Ke
mal-Emin Beliğ-Mahmut Sait Talat-Sami-Avni-Necdet-Sadi

Adnan 

Biletler gündüzden satılmaktadır kişe saat 14 den 
itibaren aç1ktır 

8006 

Fransız gözile türkiye 
TAN SİNEMASINDA 

Bu akşam 
Sayın müşterilerine iki büyük ve güzel film birden sunuyor ----···· .. ·---- -ı .. 

- Birinci sayfadan mabad

gazeteye gözü ilişti: 

- Monsieur Aras, dedi, okudu· 
ğunuz gazete necedir? 

Ben gayet tabii olan.k: 
- Tükçe, diye cevab verdim. 
Gayet saf bir eda ile sordu: 
Siz yazılarınızı sağdan sola yaz. 

maı mısınız? 

- Bir zamanlu öyle idi. 1828 
denberi biz de latin harflerini kul 
lanmıya başladık. 

- Yazak, onlar daha güzeldi. 
Ben bu ukali küçiik beyle alay 

ederek: 
- Siz onları kullansanız, naıl 

olur? Dedim. 
Söylediğinin hoşuma gitmediği 

ni anlayarak sesini çıkarmadı. Sonra 
lafı değiştirmek bahanesiyle: 

- Siz Türkiyeni hangi şehrin

densiniz, dedi. 
- fstanbuldan, diye cevap ver· 

dim. 
Constantinople diye orada bir 

şehir varmış, ona yakın mıdır? 
Gülümsemekten kendimi alama· 

dım, gözlerini açarak dikkatle bana 
bakıyordu. 

- Her ikisi de aynı şehirdir. 
Constantinopl: eski, lstanbul da ye. 
ni ismidir demekle iktifa ettim. 

Bir gün gene bir Fransız Baya 
nıyle tanıştım. Bizi tanıştıran dos
tum Türk olduğumu söyleyinc! şıma
rık Fransız km boyalı dudaklarını 
büzdü, kocaman mavi gözlerini da· 
ha fazla tekerleştirdi: 

- Ne garib, dedi. 
Ben: 
- Neyi garip bulduğunuzu an. 

lıyamadım, Matmazel, dedim. 
- Sizin Türk oluşunuzu garib 

buluyorm. Eğer sizin milliyetinizi 
dostunuz söylemeseydi, kat'iyen Türk 
olduğnnuza inanmazdım. 

- Fakat Matmazel, ben ken 
dimde Türk olmamak için bir gay • 
ritabiilik göremiyorum. 

- Nasıl yok? Tıpkı bizim gibi 
g;iyinmişsiniz, l.>izim gibi selam ve
rıyorsunuz ... 

- Benim memleketmide herkes 
benim gibi giyinir. Sizlerden farklı 
hemın hemen hiçbirşeyinıiz yoktur. 

- Türkiyede resmi lisan nedir? 
lngilice mi? 

Avrupalıların memleketim hak
kındaki cehaletlerine alışmış olma· 
ma rağmen, bu derecesine hayret 
etmekten kendYrıi alamadım. 

Sizi temin ederim, beni okuyan 
vatandaşlarım, Fransa bizi bu kadar 
tanıyor , sözlerimin hiç birinde bir 
nebze mübalata yoktur. 

Biz bu cehalet karşısında r asif 
mi kalacağız? Ellerimiz, kollarımız 
batlı göz mü yumacağız? Bittabi 
hayır. Bunu anlı yan hükumetimiz fa. 
aliyettedir. 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 
neşriyatı burada bulunan Türkler 
vasıtasiyle dağıtılıyor. Bu propagan
da tasavvur edilmez dereceJe şaya· 
nı memnuniyettir, 

Fakat bu propaganda kafi midir? 
Maalesef boşluğu doldurmaktan pek 
uzaktır. Fikrimce Pariste ve diğer 
Avrupa şehirlerinde prop1'gandamı
zı şöyle yapıtbiliriz. Bunun için de 
iki usul vardır. Birincisi bu şehirle· 

Heyecan korku macera filmleri kahramanı 

Dick Foran 
tarafından yaratılan müthiş bir aventür film 

(Yeşil Çayır) 
-2-

Çoktanberi filmlerine hasret kaldığınız sinema semasının en 11k 
ve kibar artisti 

Adolf Menjou 1 
tarafından mükemmel bir tarzda temsil edilen çok komik sahnelerle dolu 

(Asri Baba) 
G ::lecek program: Bugüne kadar yapılan en büyük 
Türkçe sözlü Alatürke musikili ve Arapça şarkılı 

Bağdad Bülbülü 

rin piyasalarında bizim ismimiz al· 
tmda satılan ihracat maddelerimizle 
meseli: Türk sigaralan Dünyanın 

her tarafında nefasetile tanınmış olan 1 
bu ~garalar~Paris tütijncülerinin ~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hepşinde hemen hemen mevcuddur. 
Fakat 20 sigaralık bir paketi alabil· 
mek için 20 frank bizim paramızla 
117 kuruş vermeniz lazımdır. Değil 
Fransada dünyanın hiçbir yerinde 
bir paket sigaraya bu fiyatı verecek 
babayiğit çıkmaz. Filvaki 7 franga 
da Türk tütünü bulmak kabildir ama 
bu bizim memlekette 11 kuruşa 
satılan tütündür. 

Diğer ihracat maddeleriınizden 
propaganda yapabilecek bir şey de 
incirdır. Pariste satılan incirlrrin Oj0 
90 nı lzmirden gelir. Fakat maatte· 
essüf layıkile müşteriye arz edile· 
mez. 

Tüccarlarımız bir parça daha 
fedakarlık ederek biraz daha temiz 
ve gösterişli ambalai yapsalar hem 
kendilerine, hem de milli iktisadı. 
mıza büyük hizmetler etmiş olur· 
lar. 

ikinci ve mühim propaganda un. 
surumuz da gazeteler olabilir. Pa· 
risle intişar eden mecmualarla an. 
)aşarak hususi sayılar neşrctlirebi. 
liriz. Veya Pariste haftalık veya on 
beş günlük bir mecmua tesis edebi. 
liriz. fspanyollar lspanyolca olarak 
bir gazete neşretmiye başladılar. 
Vı:. şayanı hayret surette satış yapı
yorlar. Biz Fransızca olarak neşre
dersek, mecmuanın masrafını koru 
yacağı muhakkaktır. 

Bu yazımı burada bitiriyorum. 
Ümit ederim ki alakadar makamlar 
naıarı itibara alırlar ve bizi tanımak 
için çırpınan Avrupalıların mesaile 
rini kolaylaştırırlar. Gelecek yazım· 
da Paris Türle talebe cemiyetinin 
bu husustaki çalışmalarından ban
seder ve anavatan dışında memlc· 
ket için irfan toplamıya gayret eden 
Lu fedakar gençlerimizin çalışmala. 
rını tebarüz ettiririm 

Ferzan A. Ar•• 

Suriye meclisi açlldı 
- Birinci sahıfeden artan 

Suriyeye karşı olan davletlerine 
iç dış politiknlarını, bilhassa iç re· 
jimlerini bütün teferrüatiyle Suriye 
halkına izah etmek, 

Suriyeye göz dikmiş devletler 
halkını tenvir etmek. 

Bu teşkilatın tek hedefi Türki· 
yeye karşı halkı tahriktir. Vataniler 
gitgide kuvvetlerini kaybekmekte· 
dirler. Halk arasında yegane dayan· 
ma noktası olarak Türkiye telakki 
edilmekle ve Türkiyye karşı sem
pati hissi günden güne kuvvetlen· 
mektedır. 

Şam : 18 (Hususi) - Cebelidii. 
ruz heyetinin vüzera reisi ile müla 
katım ve Suriye vahdetine sadık ol· 
duklarını evvelce yazmıştım. Heyet 
Cebeldiiruzun mali ve idari istikla. 
!ini ve Cebel valisinin dürzüler ara· 
sından tayin edilmesini istemiştir, 
Reisi vüzera Cebeldeki hususi ida. 
renin muahede de tesbit edilmiş 
olduA-unu ve o suretle tetbik edilece
ğini ve şimdiki valinin müddeti biti;
ceye kadar kalacağını söylemiş\' 

H 
ı~ 

cyet nihay<!t uyuşmuştur, Fakat 
bu heyete Hasan Atraş iştirak et· 
ınemiştir. 

Heyetin anlaşmasına Hüsnü At. 
raş uhatsıı. olup olmadığına dair 
muhtelif haberler vardır. Hükumet· 
çiler bu işin olub bittiğini söylüyor. 

Y almz Cebel Valisi Mesip Be. 
kirinin timdi açılmış olan Meclisi me
busan vazifesine devam etmiş ve ye· 
rine Tevfik Atraşın Vekil tayin edil
mesi mevzuubalas olmuıtur. 

Bizzat Cebel ahalisi arumda bu· 
mm leh ve aleyhinde olanlar var 
dır. 

Cebel intihabı henüz yapılma· 
mış olduğundan Cebelden Şam mec
lisint! mebus iştirak etmemittir. 

Cebel intihabı menfilerin Cebe. 
le avdetinden sonra yapılacaktır. 

Meclis Perşenbe günü açılmlJ 
ve Reisi Vüzera ile Dahiliye ve Ha
riciye Paris seyahatlerinin neticeaini 
anlatmışlaı dır. 

Meclise lskenderun namzedliği 
intihapta tayin edilmiş olan mebus. 
in da gelmiştir. 

Lazkiye Valisi Mazhar Arslan 
heyete hoş amedide bulunmak ve 
Sanc~k. işlerini anlatmak için Şama 
gelmı~tır. 

Vali ile beraber Uzkiyeli bir 
heyet te Şama gelmiştir. 

Suriye ve Lübnanda bir çok Or. 
todokslar ( /")nglikan ) mezhebine 
girdiğinden Antakya Patriği de da
hil olarak papasJar arqında bir te
laş baş göstermiştir. 

Lazkiyede ve şimalde Al~ 
leri hıristiyan yapmağa çalı~ar .. 
vardır. 

Lübnandan gelen baberl"'9 
re Lübnanda yeni intihap blllllllJ" 
yapmak için bir komisyon e1ılll 
miştir . ( 25) binde bir aaebf' 
çıkacakbr. 

intihap bir 
bir günde bitecektir. 

Gelecek Mecliste 45 .,. .. 
Junacakbr. Bumm 36 a 
blyio edilmit oJ.cakbr. 
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Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
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Beyaz 

1 1 1 Si~ah 
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Mercimek 
Susam 
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.. 1 üç 
" " 1 740 
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" " 
745 
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] ~ -D5rt yıldız Cumhuriyet ııoo---

"" ""I - 15ö ..... uç 
" " 

Simit 1000 " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

19 I 4 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
San tin& Pene 

Hazır 1-~ 63 lıreı 

ı_l 97 Mayıs vadeli 50 l<ayışmark 

Temmuz vadeli 7 34 
hank ( h a ısız ) 17 65 

-75 
Hint hazır 6 

::ıterıin ( iı g liz ) 618 
1 20 Dolar ( Amerika ) ,-79 - 6o 

Nevyork 13 76 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gÖnderilir 
7953 12 

Kelvinator a~~:.~--:.- ·- -~· 
Sağlığın mi- f '~ ,_f ,,,.,_ t 

~·· .-..~~-=-1~· ~~·: yardır . Sizi bir ı-:-::~ 

çok hastalıklara w~ ı,, 1 X< ~,, R· / .~. 
karşı korur.Da-

., ~ ;51,( .... · 

ıma taze gıda r-5t • _;;;f~l d>, ~ ~ ~ ~g; ·' r;; 1 
verir. Adananın J ~.:'7,_ ; j '1ı 1 ..., - ,.. 
yakıcı sıcaklarını .. 'lıl{r11;=. · ~ ~ ~~ 

i~~ " . k unutturur,evinize 
- ı._ ,, 

•;Ç. .fi f . .. • 
sıhhat ve neş' e 'IJ . 

ı verir . 
~ '~~'°V;~~~ ~ . J. . -; 

-· 1 lı ~~ fıl?~·rn11; , ~: ~" Kelvinator 
Buz dolapları ./ 

,. __ -- - ·- '\ 
' !'..... .F 

yiyecek ve içe. ~ t;-Q 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid ..... ~ ~ 
ve barsak has· 

L.· 
'-

talıklarına mani ~ 

' "' olur,ateşli hasta ~. 11, """" lıklarda en bü- . 
yük yardımcısı- < I~ dır. .... 

Peşin veresiye • ve satış yerı 

Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşceı1 11 

Belediye karşısında 7966 

Türbözü 20 N~ 
,. ., Cenubun en 

mütekamil 
büyük en 

TÜRK.SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 
---· 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık . 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

•• • 
muessesesı 

TÜRKsözU 
•• u ! Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder. 
ı-----

1 
Kitap j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı· 

\.._ J r 
k 

--------' nız. temi: , ,_ '\--. nefis bir cild içinde ese• 
ri1'iz daha kıymetlenecektir . 

Etibba odası riyasetinden 
Etibba odası katipliği münhaldır. 

Aylık 30 liradır. Muhasebe usulüne 
vakıf, ve daktilodan anlar, Orta tah-
sil görmüş bir memur alınacaktır . 
J steklilerin ellerindeki hizmet vesi· 
kalarile birlikte Etibba odası riya-
setine müracaatları.8003 

Halkevi Başk:-:. nlığından: 
21-Nisan- 937 çarşamba günü 

saat ( 20,30 ) da evimiz salonunda 
bir Abdülhak Hamit gecesi yapıla· 
caktır. Bu gece için giriş kartlarının 
Halkevinden verileceği ilan olunur . 

8005 

1

1 
İlan 1 Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenİP 
-------' en büyük propagandasıdır.Reklamlarınıı11 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

S
' 1 Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanıı 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl• 

•• gede ancak Türksözünde yapılır . 

O ITab ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler ı 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumuıP 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en ıa· 
rif hurufatla Türksözünde yapılır. z 

•• u I 
Renkli tab j Mütenevvi renkli her türlü tab işleriniıİ 

,__ _______ ! ancak Türksözüniin Otomatik makinala· 
nnda yaptırabilirsiniz . 

- TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

1 

Frederic March Herbert 
Marchal Merle Oberon 

ölüm • • 
perısı 

isimli şaheserde birleştiler ve enfes 

1 

bir film yarattılar 

Devlet Demiryolları Um um Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli ( 9000 ) lira ol an 20 ton tasfiye edilmiş pamuk 
5 • de kapalı zarf usulü ile Ankara-yağı 3/5/1937 Pazartesi günü saat 1 

da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (675) li 

tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
hasında intişar dmiş olan talimatnam 
liflerini aynı gün saat 14 - de kadar 
zımdır. 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
7/5/ 1636 G. ve 3297 No. lu nus

e dairesinde alınmış vesika ve tek. 
komisyon Reisliğine vermeleri la-

Şartn2meler parasız olarak Ankar ada Malzame dairesinden, Haydar · 
lzmirde Alsancak mağazasından paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, 

Adanada Altıncı işletme Müdürlüğün den dağıtılmaktadır. (304) 
7996 17-20-21-23 

BELEDİYE İLANLARI 
-

1- Belediye emlakinden siptilli m evkiinde kasap dükkanları 937 Ha

ziranından itibaren üç sene müddetle ve şartnameleri mucibince kiraya 
mıştır . verilmek üzere açık artırmaya çıkarıl 

2- Bu dükkanların muhammen b edelleri eski sene kira bedelidir. 

3- ihale 3-Mayıs-937 pazarte si günü saat on beşte Belediye dai 
r . resinde daimi encümende yapılacaktı 

4- Muvakkat teminat muhammen 

5 Talipler ihale gün vı; saatında 

kira bedelinin yüzde yedi buçuğudur 

yatırmış oldukları teminat makbuz 
ine ve şartnameleri görmek istiyen
lİraCllat etmeleri ilan olunur. 

larile birlikte belediye daimi encümen 
ler her gün belediye muhasebesine m· 

20 - 24-28-1 8002 

1- Toprakkale bazaltından yapıl mak şartile 2000 metre tulunde bor. 
aktır . dür taşı açık eksiltme ile satın alınac 

2- Keşif bedeli (4144,80) dört bi n yüz kırk dört lira seksen kuruştur. 
lira seksen altı kuruştur. 3- Muvakkat teminatı: Üçüyüz on 

4- ihalesi Mayısın 3 üncü pazartes i günü saat on beşte be'ediye encü-
meninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi yazı işleri kaleınind edir. isteyenler oradan parasız ala-
bilirler . 

6- Taliplerin ihale günü teminat mektupları ile birlikte muayyen sa
ilan olunur. atta belediye encümenine müracaatları 

- - -15 20 24 28 7992 
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lstanbuldan ameliyatt: gelen Adana Meııı11 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassıs! 

Doktor Osman Bozk~ 
Hastalarını kabul ve tedaviye b~şlaıP1~ 

7990 3-2E__...... 

Umumi Neşriyat 
~I 

M. Ba~ş~ 
Adana Türksözıı 

-


