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~ .... şvekilimiz bugOn Ankarada olacak 

~--------··· ' 

Balkan matbuatının baş mevzuu 
"ANKARA YOLCUSU,, D.UR 

~---------·------~~ 
Ed. 1 b ld Ba•vekilimize çok muazzam karşılama resmi yapıldı 

ırne ve stan u a ., 
tiin bunlar gibidir. Sama 
jeste Bulgar Kralı da hına 
çok büyük a'aka göster· 
diler. 

Sofya : 21 [ Radyo · · ~ 
rkoni] - Belgraddan 

ekteolan Tür kiye baş 
ili ismet lnönü Filibe 
•yonunda Bulgar gaze· 
ilerine beyanatta bulu 
ak gerek kendisinin ve 
~k Türk heyetinin Bul 
ıstanda görmüş olduğu 
·mi ve büyük tczahu· 
an dolayı memnuniye· 
söylcıniş ve ezcümle 
iştir ki : 
.. On senelik siyaseti-
esnuında Bulgariatan· 
~tl~ta büyük ehemmiyet verdik. 

nın büyük menfaatlerine vakıf 
Başvekil B. lvanof da Bal· 

rda sulha ve dostluta taraftar 
-11ıll«IC'tadlr, 

Bulgaristan hülalmetiyle yar ta-
bu son temam memd bir hare· 

olarak telikki etmekteyim. 
Bulıar matbuatmdan, Türk dost· 
a inanması hakkındaki sözleri. 
il Balpr milletine ibliğ etme. 

rica ederim . ., 
E'.clirne: 21 (A A.) - Yugos

leyababndan dönen Başvelci 
laınet lnönü ve refakatlerinde
et dün gece yansaadan sonra 
istasyonuna muvasalat etmiı 
Garda Kor General Salih, 
al Kiztm Edime ve Kırklareli . ' 
• Gar Kumandanı ve havanın 

S.fveldllmlz hlllll •N•NI• 

yağmurlu olmasına rapen binlerce 
kişi tarafından sevinçte alkıtlar ara· 
11nda karşılanmıştır. Garda Askm 
Bando ve hazırlık kıt' ası efradı da 
yer almıştı. 

BaşvekiJi,.W istasyonda 15 da
kika te~ istifade ederek 
istasyona İnalİf ve istikbale gelen 
halkın arasana karışmış ve iltifatlar· 
da bulunduktan sonra hazuhk kıt'•· 
lannı teftiş etmiftir. 891uf bir ~· 
reyle 'berlteai ayn ayrı .elambyan 
Bqvekilimiz fUDlan söylemiıtir: 

- Seyababmdan çok memnu· 
num. Yugoslavya btnim ziyaretimle 
adeta bayram yaptı. Bütün de»t Yu. 
goslav milleti genç, ihtiyar, şimdiye 
kadar evlerinden çıkmamış dedeler 
bile yollara dökildüler, -..ıetlere 

katlandılar. Sofyı ziy•llin de bii 

w : JC us www rı 

Suriye meclisinde 
san Cabbare, Doryo tayyare ile 
enevreye Dökenin yanına gittiler 

---~------··--------~ 
mil Merdem Türkiy~ - Fransa Suriye 

·· zakereleri başlayacağını söylüyor 

ebelidüruz Valisi vazifesi başın' dönüyor 

rn: 21 ( Hususi ) - Meclisi 
n cumartesi günü açıldı: 
Vezir Cemil Merdem bey 

•ıncaini okudu. Bu beyanna-
rncclisin tatili zamanına iid 

hulasc edildikten sonra heyt"tin 
çalıırnalan hakkında uzun 

a. izahat verilmiştir, 
~ıye heyetinin (Türkiye·F ransa 
ye) arasında üç devlet itilifı 
ası haltb.da teklifinden bah· 

Yakinda bu bapda miiza· 
;~nacatına söyledi. 
urlcıye ile iyi komşuluk 

. ıd~lerinin devamı en büyük 
ır dedi. 

•yet urnumi af karanrun ve. 
en ve af edilenlerin listesi 42 
~iundan bRhsıı:derek yalnız 
. •vukcu ile Mişal Nahaı ve 
Yazan aftan istifade etmedi. 
ve etti. 
IOnrada Cebelidüruz mese· 

bahsederek bu işin mem-

.. 
d •• :ne uytun ıekilde halle· 
-xunu L:u· di. uuuır ~ 

IOQrı mebuslar .&i al· 

dılar ve müzakere sah gününe kaldı, 
Cebelidüruz valisinin yerind döne· 
ceğini ve bu işin halledildiğini gaze· 
teler yazıyor. 

Menfiler yerine dönmeğe başla· 
dığmdan Cebel intihabının başla· 

ması bekleniyor. 
• • • 

Evvelce yazdığım vechile Cenev. 
reye Suriycden heyet gitmemiştir 
Yalnız müzakeratı takip etmek üzre 
Hasan Cebbare ile mösyö Doriya 
Kont dokenin yaninda bulunmak 
üzre tayyare ile Ccnevreye gitmiş
lerdir. 

Kont Döke Fransanm Genevr~ 
mandalar komisyonunda daimi aza· 
sındandar ve Hatay ana yasası mü· 
zakerelerinde bulunacaktır. 

Bu mecliste müzakere edilecek 
maddeleri en başta bütçe olmak 
üzre evvelce bildirmiıtim. Bu arada 
petrol meselesi de vardır. Kabine 
azasmdan biri bülcOmetle (A. B. C.) 
ıirketi arasmdı M1•ıma olursa im· 
tiyaz me-1ealaia .ınecliae ar.zedile. 

. cqini ıöyleDJİltİL ·· ·. ... .• 

Yug9slavya s,.yahatı 

hakkınd;ıki iııtibalarından 

• du)duğu m<"ınnuııiyeti kı 

saca jıah eden Başvekili. 
miı l undıın sonra havaya 
bal. mış ve : 

Y i'4A°nıur yağıyor. De 
11 i tir. Başvckilim~ı mtm · 
leketimizdeki hava vaziye 
tini sor .nuştur. 

Bütün Aaadoluda bol 
yağmurlar yatdıtı söylenince ismet 
fnöaii tebeaüm ebnişlerdir. 

Bundan -.oara, BaşYekilimiz, 
Traky" Müfettişi Kiıım Dirilt· 
ten, Tralcyadalci hareketler hak. 
landa izahat all1llllu ve yaşa aes 
leri araşında vagonlanna yerleşerek 
lstanbula hareket etmişlerdir. 

lstanbul : 21 [ Türk Sözü mu· 
habiniıdfn ) - BqyMlimiz ''-et 
lnönü hu .abab saat 7.S da Se., 

c..rili ÜÇÜllCi. ubifedc -r-

------------·--------~-
Kadınlığı beğen 
miyen kadın'8r 
Polonyalı genç bir spor 

cu kız daha erkek 
oluyor 

E'rkeklığe namzed olan Madmaıel 
Soji Smf!ntkovna 

Kadınlığı beğenmeyip te cinsi· 
siyet değiştiren kadınların sayıs~ art 
mağa baıladı. insan bu vakalan gör. 
dükçe, ve şimdiye kadar biç bir er 
keğin kadın o'madığıru da düşün· 
dükçe lcadınhtın iyi bir şey olma. 
dağına inanasa geliyor. 

Bu defa cinsiyetini detiJtirip de 
erkek namzedliği devresini yaşayan 
yine Polonyalı spercu bir kızdır. 

Madmazel Sofi Smcntkovna adın. 
Jaki bu kız Fransız gaıetecil~en 
birisile gq,üşmüştiir. Gaze!eci bu er· 
kek namzedi genç kızla X•P· 
tığı mülakatı ıöyle anlatıyor : 

• Cinsiyet de;iıtirme .modw 
ratbt;tte.. • . ._ 

- Gerisl.!rçüoCu -Sabi!* ~ 

- Cenuptaki küstahlar 
1Arflk işi tamamile azlffllar 

Son faciaların tafsilatı 
...._~-------·------~~-

Cinayetler mabetlerden idare edilmek isieniyor 

A.takya ': 21 [ Türksözü muba· 
birinden ] - Türk Sancakta sarsıl· 1 
mayın tesanüt karıısında yobaz şi· 
retleri her türlü alça'kça vasıtalara 
başvurarak emellerinin tahakkukuna 
çalatmaktadırlar . 

Halepte Babülhaditl Biyaza, Os. 
maniye camilerinde medrese tale. 
besı tarafından vaazlar verilmekte. 
dir. Bu vaazlara mukabil softalara 
hü';ü.net tarafından ikramiyeler da. 
ğıtılmaktadır . Camilerde verilen lm 
vaazlartn hedefi Türki;t aleyhine 
telkinler yapmaktır. 

Soft.ılar camilerde alenen şu 
cümfeyi kullanmaktadırlar : 

f.ürkiyeye taraf tar olan f slam· 
lır• katli helaldir .• 

d.yetler bu suretle mabetler· 
den i.are edilmek is~enmektedir. 

l)rfıjer aleyhine yapılan bu ha 
reketİer para ile tutulmuş bir takım 
~ann telkini ile tahakkuk etti 
ribck istcQfllektedir. 

Mesela Şeyh Ahmet isminde bir 
serseri Sancak mutasarrıfı Hüsnü 
Parazi, ve Antakya kaymakamı Ab 
dülkadir tarafından himaye görmekte 
ve bu mülkiye memurlarından al. 1 

dı~ı direktif dairesinde Türkler aley· 
hine propaganda y,pmaktadır. Şeyh 
Ahmet aldığı dir~ktifle halkın dini 
hissiyatına müracaat ttmekiedir. 

Ezcümle Türkler aleyhine tah· 
rikat yapmak için şu gülü11ç sözleri 
sfiyltmektedir : 

- Artık Türkler Amerika ile 
ittifak etti . Protestanlığı kabul ve 
müslümanlağı mahvetti. Kur'an tah. 
rif olundu . " 

Mahalli hükume · tarafmdan en 
çok himaye gören bu yobaz , Mün· 
biçte vermek istediği vaazda mu. 
vaffak olamamış ve kürsüden koğa· 
lanmıştır . 

Gerek Suriye ve gerekse Hatay. 
da Türkleri takip işi o kadar şid· 

• lspanyol halkı Cephe 
ye •iden aakerlerle 

vedilaş•yor 

iberikteki ihtil81den çok 
acıklı sahneler 

Madrid ve Valansiyadaki prensler, sermayedar 
lar ve kontla an mürekkep 600 kişilik bir 

kafile ciün lspanyad·.: ki 

Türk sefaretine iltica ettiler 
KARADENiZ Y APURU DÜN YALANSIYAYA HAREKET ETTi - ... -

Hükumet kuvvetleri muttasıl ilerliyor 
Talamanka : 21 (Radyo) - Bü 

tün cephelerde topçu attşi devam 
ediyor. Dün geccdenberi bu mmta. 
kada hava hücumu yapılmamıştır. 

Madrid : 20 (Radyö) - Hüku
met kuvvetleri dünkü hücumlarında 
şimalde üç mevzi daha işgal etmİf· 
ler ve b"Jralarını dethil tahkim et· 
mişlerdir. 

Maclrid 2 l (Radyo) - lapan. 
yadaki dahili harpler münasebetile 
Madrid ve Valan."iyada bulunan yüz· 
lerce sermayedar, prensler ~cnebi, 
sefaretlere iltica ctmiıl-erdir. 

Dün 600 kişi de Türk sefaret· 
haneıine iltica etmiştir . 

Türkiye hükumeti .tedbirler al. 
mıt ve lıtanbuldın ~adet.iz •.a• . 

purunu Valansiyaya müteveccihen 
yola çıkarmıştır. 

Karadeniz vapuru bir kaç güne 
kadar Valansiyaya gelerek bu 600 
mülteciyi alarak lstanbula götü . 
reccktir. 

Milliyetçiler Türkiye hükümeti 
tarafından yardım görerek memle· 
ketlerine sevkedileceklerdir. 

Cenevre : 21 (Radyo) _ Meksi· 
ka delegesi matbuata :bir mektup 
göndererek : 

Meksikanın, Meşru Jspanyol hü· 
kumetine yudımda bulunduğunu ve 
yardımdan vazgcçmiyeceğini ve bu 
batelcr.tin insani bir vazife oldutu
nv kaydetmektedir. 

detlendirilmiştir ki, Türk taraftarlı· 
ğınm alameti şapıta olmuştur . 

Şapka giyenlerin, cinayet işlemiş 
insanlar gibi ta~ibi resmi makamlar 
tarafından da tasvip edilmektedir . 
Halep valisi Emir Mustafa Elşehap, 
izaz Kürt dağı, İskenderun mınbka· 
larında yaptığı bir seyahatte bizzat 
şapka meseleleri ile meşgul olmuştur 

Vali bu bölgede yaptığı seya
hatlerde l>ir çok nutuklat söylemiş· 
tir. Bu nutukJarın heman hepsinde 
Türklere şiddetle muamele edilmesi 
tavsiye edila.ektedir . 

-----. ---------
Avam Kamarasında 

İngiliz bütçesinde 
14,000,000 lira açık 

INalL TEREDE MIL.i.1 MÜDAFAA 
YERGiSi iHDAS EDiLDi 

Londra : 21 ( Radyo ) - Roy
ter ajansı bildiriyor ; 

Malire Bakana Çenberliyn bu· 
pn Avam Kıunaraamda lnailiz Ma· 
)iyesi hakkında izahat vermif ve 
bütçenin gelir kı ,mmın 847.950.000 
ln~z lirası olduğunu ve masraf 
kısmımn ise 862000,000 küsur ol. 
du~nu söylemiş ve b Ü t ç e d e 
14'000,000 küsur lngiliz Jira11 bir 
açık oldupnu ilive etmiıtir. 

Avam Kamara11 , önümüzdeki 
seneden itibaren 2000 lirayı geçen 
kazançlardan milli müdafaa vergisi 
almmasına karar vermiştir . 

Kamutay 
müzakereleri 

Ankara : 21 ( A . A ) -
Kamutay bugüıı Hilmi Uranm 
başkalığında yaphğı toplanbda Ka. 
mutay ruznamesinde bulunan ve 
ltalyan tabiiyetine girdiğinden do. 
layı Konya istiklal mahkemesi ka
rariyle, ailesiyle birlikte milli hudut 
dışına çıkarılan Suad Remzinin Türk 
vatandaşhğına kabulünün muvafık 
olup olmadığı hakkındaki Baş veka
let tezkeresi ve Adliye dahiliye 
~.azbatalan~m müzakeresi esnasında 
soz alan hatıpler tarafından ·ı . .. " 

1 Crt SU· t 
rülen mutalaalara karşı iç işleri ba-
kam ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya beyanatta bulunmuş ve mev
zuubahis mazbata Adliye, Dahiliye 
encümenlerince müştereken tetkik 
olunmak üzre tekrar bu encümene 
verilmiştir . 

Bundan sonra ruznamede mevcud 
diğer maddelerin müzakeresine ge. 
çilerek ve bunlardan arazi tahriri 
hakkındaki kanuna ek kanun liyiha 
ıiyle kamutay memurlan teşkilit ve 
vazifelerine, satın alınan prk de
miryollan imtiyazi ile şirkete iit 
mallann teslim ve ifletme muame· 
lelerine iit kanun liyibalannm bi• 
rinci müzakereleri )'liPlkmt ve içd
maa nihayet veriJmittİJ'. ~ 
pa.rteti ..... ~ ... 



Sahife 2 

Güzel sanatlar vadisinde 
•• URK iSTiDADI 

KEMALİZMiN EŞSiZ BAŞARlLARI 

Ahku~k~~n~~r~~;y~ı~-ı-;;;;;;;--;;d;:~~:;:;-;:.-;;;;:-;-;~~ ı 
mı Türk mefhumu· harrlrlerlnden Süleyman Yaslç Türk gU-

k h b 
. .1• zel sanatlar sergisinin açılı•• dolayıslyle 

r.u anca ar ıstı a 
k t +··f k' t ' ~ bir konferans vermı,tır. Bu konferansın ~ a ın, op, .. u e , a eş ve 1 k 1 

infilak mefhumlariyle ~-:=..~~~-~~~:~..'.:'...~~-~--~~~~:~~:_ 
müteradif addederlerdi. Asırlarca misi teşkil olunmuştur . Bütün orta 
devam eden salip ve hilal münaze· mekteblerde de güzel sanatlara bü· 
alarmın tevlid ettiği bu ruh haleti yük bir ehemmiyet verilmektedir . 
maalesef. zamanımıza da intikal et· Yüksek bir kültür sahibi olan 
miştir. Bu ruh haleti içinde bulu- ı ürkiye cümhuriyetinin kıymetli Ma· 
nanlar, Orta Asyada bundan binler- arif Vekili Saffet Arıkan müstak· 
ce yıl önce büyük bir medeniyete bel Türk güzel sanat nesillerine Av-
sahip olan Türkleri, diğer bir takım rupa sanat ve zevkini aşılamak için 
müslüman kavimlerle karıştırmışlar, Avrupadan güzide prof~sörler ge· 
hepsini toptan aynı manaya almış· tirtmiştir . 
!ardı. Bu hususta Türkiye çümhuriyeti 

lsJamiyetin ziruh mahlukat tas- en doğru ve en güzel yolu tutmuş-
virlerine taraftar olmamasına rağ- tur . 
men en eski zamanlardanberi muh- Yeni Türkiycnin sanat ve zevk 
telif islam milletleri arasında bilhassa adamlarının bu sahada harikulade 
T urk milletinde resim zevki ve bu 
zevkde canlı mevcudat tasvirlerinin 
yapılması lezzeti tevessü ve inkişaf 

etmiştir. 

Bu inkişaf, şiir, nesir ve musiki 
gibi resim sanatında da bir cihetten 
kendini göstermiştir. 

Miislümanlık alemincie tabiat, 
peyzaj, cansız cisimlerin resimleri 
ile güzel yazı duygunun en bedii, 
en beliğ bir surette tarcemanı ol · 
olmuştur. 

Mikel Anjelonun eserleri, nasıl 

hıri~tiyanlığın mukaddes teslis aki · 
desini canlandırmışsa, mesela, Türk 
ırkına mensub olan şeyh Hamdulla· 
hın besmelesi de öylece lslam akide· 
sini canlandırmıştır. 

Bu arada Endülüs Arablarının 

~ücuda getirdiği eserleri bir tarafa 
bırakarak Türklerin yarattıkları, yazı, 
resim, minyatür, mimari eserleri an
makla iktifa edeceğiz. 

Prizrenin Sinan Paşa ve Saraye· 
vanun Gazi Hüsrev Bey camileriyle 
Koca Sokollunun maskatı re'si olan 
Bosnanın Cişegret kasabasındaki bü 
yük Türk mimarı Sinanın köprüsünü 
bu babtaki 1-inlerce misal arasında 
en canlı olarak zikrediyoruz. 

iki sene evvel lslavonya'nın Osi. 
yek şehri yakınında Drava nehrinin 
bir kıyısında yapılan tathir ameliyesi 
esnasınd1 suy.a çökmüş ahşap bir 
köprünün bakayası keşfolunmuş ve 
vukuf erbab köprünün Kanuni Sü
leyman,ın Sigetvar akını esnasında 
yapıldığına ilmi esaslara istinaden 
karar vermiş ve köprünün bani ve 
mimarının cihanşümul şöhret sahibi 
Türk evladı mimar Sinan olduğuna 
sarsılmaz bir katiyetle hükmetmiştir. 

fslamiyetten evvel ve sonraki 
'J ürk mimarlık sanatına şabid olan 
Anadoluda ve orta Asya'da yüz 
binlerce mamureler ve abideler var. 
dır. iddiamız: Avrupa ve Amerika 
bilgillerinin eserleriyle sabittir. 

Padişah zulmüne rajimen 
lnkl,af 

Padişahların en muzlim istibdat 
idarelerinde bile fitrctlerindeki san· 
at , zevk ve kabiliyetlerini gösteren 
Türkler ; yüce Atatürkün mesud 
rejimi altında röesanslaiını idrak et
tikten sonra da büyük bir faaliyetle 
bu güzel sanatı inkişaf ettiı mekte 
muvaffııkiyetler göstermişlerdir . 

Ulu Önderin milletine karşı irad 
buyurdukları hitabelerinden birinde 
Türk ulusunun güzel sanatların her 
şubesinde şanlı mazisine layik mev· 
cudiyet göstermeğe çalışması tav. 
siye olunmuştur . 

Halaskarın emir ve dileğini ken· 
disi için ulu bir vazife sayan Türk 
milleti , Türk gençliği derhal yorul· 
madan çalışmağa koyulmuş ve bu 
ana kadar dikkate değer eserler ya . 
ratmıştır . 

Güzel sanatlar mektebleri yeni
den kur~lur gibi ıslah edi imiştir . 
lstanbulda asri güzel sanatlar akade 

muvaffakiyetler istihsal ettiklerini 
dinleyicilerimize arzetınekte derin 
bir zevk duyuyorum . 

Yeni TUrk sanatının tuttujiu yol 

Asri Türkiye güzel sahatı eski 
ve yeni ekol prensiplerini gütmiye· 
rek her iki devrenin güzideliklerini 
benimsemiştir . 

Hatib , burada Hindistandaki 
büyük binalara varıncaya kadar es· 
ki Türk sanatı üzerinde tesir icra 
ettiğini tebarüz ettirerek demiştir ki: 

- Tutulan çığır ve başlanan 

bamle:ıio davamı neticesinde bizden 
sonra gelecek ilk neticelerin Türkün 
pek yakın bir atide vatanına ente· 
nasysnal sanat aleminde pek yük· 
sek bir mevcudiyet temin edeceğine 
şabid olacaklarına şüphe yoktur . 

Biz ; bu parlak istikbali müjde· 
!emekle derin bir sevinç duyuyoruz. 

Bütün bu cereyanlar ve bu ce · 
reyanların neticesinde alınan seme· 
reler ulu Atatürkün vücuda getir 
dikleri inkılabın türk ulusunun kal
binden , kendi milli cevherinden 
çıktığını , kendisine zorla kabul et· 
tirilmediğini ispat ediyor . 

Kemalist Türkiye her şeyde ve 
her sahada sayinin mesud ve bariz 
semerelerini durmadan ve yorulma· 
dan medeniyet cihanının tetkik ve 
takdirlerine arzediyor . 

Avrupanın muhtelif medeniyet 
merkezlerinde sergilere , panayır· 

!ara , fuarlara iştirak etmekte olan 
yeni Türkiye bir çok dost milletle
rin memleketlerinde türk kemalinin, 
türk sanat ve bilgisinin sergilerini 
açıyor . 

Belgradda açılan sergi 

Bu kabilden olarak cümburiyet 
devrinin genç ressamlarından birkaç 
bayan ve bay'ın sergi halinde şim· 
diye kadar Rusyanın Moskova ve Ki· 
yev şehirlerinde ve dost ve müttefik 
Romanya ve Yunanistan payitaht· 
larında teşhir edilip sanat ve ten· 
kid ehlinin takdirine 'mazhar olan bu 
eser ve tablolar sevgili Belgradımı
za, Türkiyenin dost müttefiki olan 
Yugoslavya krallığının devlat mer· 
kezine nakledilmiştir. 

Sergi; yağlı boya resimlerinden 
güzel yazı levhalarından, harita ve 
krokilerden ve eski ve yeni basım 
eserlerinden mürekkeptir. 

Harita ve krokiler arasında Bel
gradın 15 inci asır ikinci yar sına 
ait bir harita da bulunmaktadır. 

Türkiye Cümhur Başkanı Ekse· 
Jans Atatürk'ün ve Yugoslavya sal
tanat Naibi son Altesse Royale Prin 
ce Paul'ün yüksek himayeleri altında 
bulunan bu sergi Türkiye Cümhuri· 
yet hükumetinin kıymetli Başvekili 

ismet lnönünün memleketimizi ziya 
retlerile şereflendirdikleri bir anda 
Nisanın on dördüncü Prince Paul'ün 
nefis sanatlar müzesinde açılıyar, 

Hatib, burada sergiyi idare ve 
himaye edenlerden bahsettikten ve 
B. Salah Cintcoz 1908 senesinde 

fürksôzü 

Şehir haberi • 
rı 

Tarlalarda 
K'lzma ve bağlarda çapa 

işine başlandı 

Temas ettiğimiz çiftçilerimizden 
aldığımız maliimata göre; Şl'brimiz 
ve bütün çukurova tarlalarında kaz · 
ma ve ' ağlaTda çaba faaliyetine ge. 
çilmiştir. 

Bu münasebetle her gün şehri 
mize hariçten kafile kafile ameleler 
gelmektedir. 

Amele hareketi 
Her gün devam ediyor 

Çapa ve kazma m«:vsiminin gir
mesi dolayısile bölgelerdeki tarla· 
!arda faaliyet başlamıştır. 

Bunun için civar şehirlerden şeh
rimize her gün amele gelmekte. 
dir. 

Dün de Şarkışladan kalabalık bir 
amele gurupu gelmiştir . 

Karşıyakadaki çadırlarda düne 
kadar 84 amel.! mevcutdu. Bunlar da 
bir kaç güne kadar çiftliklere tak
sim edilecektir. 

Sahipsiz eşyalar 

Gümrükler bunları hayır 
kurumuna verecekler 

Gümrüklere gelmiş olan sahip· 
siz eşya arasında Radyo ve saire 
gibi eşyanııı bayır müesseselerine 
verilmesi tekarrur ;tmiştir . 

meşrutiyetin ilanını müteakip mizah 
" Kalem " gazetesini çıkarmağa baş. 
lamış ve saltanat devrinde de lstan· 
bul mebusluğunu yapmıştır. 

Salah Ci nco.; lstanbul hukukun 
dan mezun nefis sanatlar sahasında· 
ki iktidar ve nüfuzu ile tanınmış Cüm 
huriyet Türkiyesinin pek güzide ri· 
calindendir. 

Tablolara dair 

Otuz üç Türk ressamının tablo· 
!arı Belgrad sergisinde teşhir edili
yor. Bu tablolar arasında Melek, 
Melahat ve Hale Asaf gibi Türk 
kadın ressamların eserleri de bulun· 
maktadır. 

Bayan Melek,in kadın portrMile 
iki natür mort,u, Bayan Melahatin 
kadın portresi ile oto portresi ve 
Bayan Hale Asafın portresi bilhassa 
göze çarpmaktadır. 

Bay ressamlardan Çallının Ata· 
rürkü ile Hasan Fahrinin ve Eşref 
Gürün harf inkilabı tabloları cümbu
riyet devri semerelerinin sanat ve 
şümulünü tasvir etmektedir. 

Cemal Sait, Eren Eyüb oğlu 
Eşref, T urgud, Halil, Malik Arsal 
Mahmud Cemal, Nurullah Berk, 
1' usret, ,Bedri Rahmi, Ali Karsan, 
Ali Halil, Arif Bedii, Saip, Bursalı 
Şefik, Ziya, Elif Naci, Nazmi Ziya 
mebus Şevket, Sami, Hikmet, Ali 
Avni, H. Vecihi, Namık lsmail ve 
F eyhaman gibi sanatkarlar da bbi
ate, peyazaja, şarkın kabrisanlarına 
portrelere ve şaılırvanlara müteal. 
lik herbiri Türk sanatı nefisesinin 
birer lisanı belagati olan tablolarını 
Yugoslavların takdir nazarlarına ar. 
zediyorlar. 

Dost ve müttefikimiz olan genç 
ve müterakki Türkiye cümnuriyeti 
nin sanat ve medeniyet sahasındaki 
yüksek tarakkisini bizzat görmek 
ve bu sanat ve medeniyetin takdir· 
hayranı olmak için Prinse Paul mü
zeiinde açılan Türk güzel sanatlar 
ve neşriyat sergisini hep Hrden 
ı:iyar~ edelim. 

Halkımızın toprak sahibi 
olmaları için 

----.......... ___ _ 
Hükumet metruk malları bilakaydüşart herkese 

müsait taksitlerle satacak 

Vilayete gönderilen bir tamim 
Maliye vekaleti, vilayetlerde 

Rumlardan metruk kalan bağ, bah
çe, fidanlık, arsa gibi yerlerin borç
lanma suretiyle göçmenlere ve yerli 
halka satılabileceğini defterdarlık · 
lara tamim etmiştir. 

Bu suretle halkımızın topraklan
dırılması temin edilmiş olacaktır. 

Esasen bazı vilayetlerde bulunan 

Otellerde 
Telefon olmaması çok 

fena bir vaziyettir 

Şehrimiz otellerinin bir kaçı 
müstesna heman kaffesinde telefon 
tesisatı yoktur. 

Gerek umumi menfaatler ve ge· 
rekse inzibati cebheden vaziyet tet
kik edilecek olursa otellere mutlak 
surette telefon tesisatı yapılması ve 
Belediye tarafından otel sahiplerinin 
buna riayete mecbur edilmesi lazım· 
dır. 

Belediye parkı 
Yarın halka açılacak 

Bir müdrlet evvel , l elediye 
parkının selden harap olan kısımla
rının tamirinin bittiğini yazmıştık . 

Aldığımız malumata göre ; park 
yarından itibaren ·açılacaktır. Geçen 
yılki gibi bu yıl <la belediye bahçe· 
sinde akşam Üzerleri saz çalınacak· 
tır . 

Sıcak 28 derece 
Dün şehrimizde hararet derece· 

si 28 di. Çok hafif bir rüzgar sa
bahtan gece yarısına kadar devam 
etmiştir. 

l fuklar sisli ve rüvet sabası çok 
dardı. 

Yeni harita 
Yakında vilayete gelecek 

Dehiliye vekaleti idari taksimatı 
gösterir 1,200,000 ebadında bir ha· 
nta bastırmıştır. 

Büyüle emeklerle hazırlanmış olan 
bu harita da umumi müfettişlikler, 

vilayet ve kazaların hududları son 
değişikliklere göre tanzim edilmistir. 
Nahiye ve köy adları, köprüler ve 
kara yolları ııçıkca gösterilmiştir. 

Adları değişen nahiye ve köylerin 
eski adları da yanlarına yazılmıştır. 

Yakında bu hilritadan vilayete gele 
cektir. 

Kaymakamlar. 
arasında 

Şarkta müçldeti dolan kayma 
kamlar arasında nakiller yapılacaktır. 
Vekale~ bu hususta bir proje hazır· 
lamıştır. 

Şarbon hastalığı 
Dün aldığımız malumata göre; 

Ceyhanın Sarıbahçe köyündeki sığır 
!arda şarbon hastalığı zuhur ettiği 

'IJ\laşılmıştır. Baytar müdü~ derhal 
borata~~ SeYk etmlşlir. 

metruk arazinin göçmenlere ve yerli 

halka dağıtılması daha evvel karar

laştırılmıştı, Ge•i kalan vilayetlerde 
satışın dışında kalan topraklar tak· 

dir edilecek be<Jellerilc dağıtılması 

tali ııatname ve göçmenler hakkın· 

daki kanun hükümlerind n bulun
maktadır. 

Halkevinde Hamid 
• 

gecesı 

Dün ak~am Halkevinde tertip 
edilen Hamid gecesinde salon leba· 
lep Hamidi seven ve onun için ağla· 
mağa gelenlerle dolmuştu . Marş 
fünebr ile başlandı . Hadi Okan 
ve Taha T oros Hamidin hayatını 

anlattılar . 
Arif Nihad As a Belkıs Zincir 

kıran şiirlerini okudular . 
Ar komitesi orkestra heyetinin 

konseri ile toplantıya son verildi . 

Türkçe d1ersleri 
f azlalaştırılacak 

Yabancı ve azlık okullarında ve
rilmekte oları Türkçe kültür dersle· 
ri etrafında kültür bakanlığı bazı tet 
kikler yapmaktadır . Yabancı ve az· 
!ık okulları , resmi ilk , orta ve lise 
müfredatındaki tarih , coğrafiya , 
Yurd ve Türkçe derslerini bu okul
lardaki mikdar kadar okunmaktadır. 
Fakat bu çoçukların Türkçe ve kül 
tür clerslcrini layikiyle öğrenmeleri 
için ders sa.ili mikdarı az gelmek· 
tqdir . Onun için <lers saatlerine mu· 
ayyen bir mikdar daha ilavesi 
düşünülmektedir . Bu suretle ilave 
edileçek bir kaç saat dersle öğret· 
menler talebeyi daha sıkı bir kon
trola tabi tutabileceklerdir . 

orsada 
Hiç bir hareket yok 

Şehrimiz borsasında son hafta 
iç.inde hiç denecek mesabede bir 
hareketsizlik vardır . Yeni mahsul 
çıkar çıkmaz borsanın faaliyeti baş· 
lıyacağı şüphesizdir. 

Çiftleşme ameliyesine 
devam ediliyor 

Şehrimiz Baytar teşkilatının kon
trolü altında damızlık Aykırların 
Kısrak'ara çekilmesine devam edil· 
mektedir. 

Bu ameliye ay sonuna kadar sü· 
recektir . 

282 Domuz 
öldürüldü 

Vilayet Ziraat mücadele teşki
latı Domuz mücadelesine devam et· 
mektedir. 

Nisanın birinden 15 ine kadar 
15 gün içinde vilay ;t dahilinde Zi
raat mücadelesi tarafından 282 adet 
ÜOlllİJz- öldürulmüştiir . 
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* 
\Asri sinemada 

Çr'ı iıen: H. T. Irak hükumeti Bu akşam 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

Mahraca lspanyol itlerine karıştık
ları için Avrupadaki iki 

memurunu azletti 

Sovyet - Japon 
münasebatı 

düzeliyor mu? Dirülbedayi _____ _. .. 
Tereza, halı üzerinde oturmuş, 

gazeteye g9.z gezdiriyordu. O, elin
~eki gazeteye, bütün kadınlar gibi 
tıksinerek bakıyordu; yani, sayfaları 
biri biri arkasından çeviriyor, Öh!Si· 
ne berisine kısaca göz gezdirdikten 
s~nra, savunıp atıyordu. Kadınm, 
bırinin gazeteden neler yapabilece· 
&ini görmek insanı hayretlere düşürÜ· 
}'or. 

Hasılı, Tereza bir gazde okuyor 
du. Birdenbire: 

Jaki, diye haykıı dı ve Bastar 
mahracası göç etmek niyetindeymiş! , 

Cenubi Okyanosta boş bir ada· ı 
yı satın almak için pazarlığa bile 
girişmiş diye ilave etti . 

Yerde darmadağın duran ğaze· 
teye bir göz gezdirdikten sonra, ak
lıma Mahraca'nın malı geldi. Hiç • 
sesinıi çıkarmadım. Yalnız başımı 
sallıyarak onun bu hareketlt~rini tak 
dirle karşıladığımı ifade etmek iste 
dim: 

- . Çok yerinde bir harekette 
bulunuyor! 

Tereza hayret etti. 
- Ya... demek sen onun bu 

1 

hareketini yerinde bir hareket diye 
telakki ediyorsun. 

- Şüpesiz; detledim. B!!şinci 
Şarl da Manastıra göçmemiş miydi? 

Tereza nın halinden münakaşaya 
girişmek 

1

istedi~i bellidi. Beşinci 
Şarl'ın üzerinde hiç dıırmadıın. 

Mahracalar ellerini etekleri-
ni dünyadan <,.ekecek olurlarsa, 
halimiz nereye varır? 

Hen de bilmiyorum, manasınıa 
gelecek bir tarzda omuzurnu silktim. 

T ereza içini çekerek: 
- Her halde böyle bir Mahra. 

ca yeryüzünde cennet sahibidir! 
- Ya, öyle mi'? 
Karım bana ihtarda bulundu: 
- Öyle ya, bunu çocuklar bile 

bili yolar! 
Sonra anlatmağa başladı : 

Diye sordum . 
Sf ert>za , hiddetli hiddetli yüzü-

me baktı • 
- Eğer sen , Mahracaların şiş-

man olduklarında ısrar etmemiş ol· 
saydın , kahvaltı lngiliz kahvaltısı 
olacaktı 1 

- Çok yazık; 
Dedikten sonra içimi çekerek 

ilave ettim : 
- Ah . kabil olsa da insan ora· 

!ara gidip bir görse ; doğuda her 
halde daha başka güzellikler vardır 
sanıyorum . 

Tereza sözümü kesti . 
- Mahraca çay içiyor , kızar-

tılmış fırancala yiyor .. 
Tabii ekmeğine tereyağı ve 

bal da sürüyor 1 
- Hayır ; dedi ve sanki ben-

den intikamını alıyormuş gibi , 
- Kuru ekmek yiyor 1 
Diye tamamladı .. 
Mahnıcanın böyle bir kahvaltı 

Bağdad 21 (Radyo) - Başnazır Tokyo: 21 (Radyo· Markoni) -
Berlin ve Paris meslahatgüzarlarını Sovyet elçisinin ta·ebi üzerine ha· 
azletmiştir. riciye nazırı ile elçi arasında uzun 

Baş nazır bu memurların lspan) ol işleri Lir mülakat olmuştur. 
ne kanştıklannı ve general Fıankoya Sovyet elçisi Japonya ile Sov-
yardım ettiklerini ve Jspanyaya lraı lı yet Rusya arasında muallakta bu 

(Ayak takımı arasında) 
Dram 4 Perde ' gönüllü sevk etmiş olduklarını be. lunan bütün meselelerin halline ça· 

8014 
yan etmiş Irak hükümetinin memur- lışm&ktadır. 
lennın bu şekil tarzı hareketlerine Askeri ve siyasi mesaile henüz 
hiç bir suretle musamaha ~tmiycce· temas edilmemişse de iki taraf da ---------------------------~----------------
ğini ve bu iki memurun celbedilereİ< ekonomik bir anl 11şma yapmak ar· 

muhakemeye sevkedileceğini de ilave 1 zusundadır. 
~tmiştir. Kapitülasyonlar 
Iranla aramızda itilaflar \T l" k · b" f ··ı . l d a ı omısyonu ır ormu 

ımza an 1 buldu ve mesaisine niha-

Ankara : 21 ( A.A. ) - Hüku · 
metimizle lran arasında transit tay· 
yare ve bitaraflık mukaveleleri diin 
Tahranda lran hariciye veziri ile Ce· 
m~l Hüsnü ara ·ında imwlanmıştır . 

Avusturya nazırları 
Venedikte 

yet verdi 
Montrö: 21 (Radyo ) - Kapi· 

tü]asyonlar konferansı tali komis 
yonu mesaisini bugün bitirdi komis· 1 
yon yeni bir formül bulmuş ve bu 
formülü tetkike arzetmiştir. 

Bu formüle göre bilumum kon
solosluklara kaza hakkı verilmekte-

dir. 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine iki büyük ve güzel film birden sunuyor 

-1-
Heyecan korku macera fi\m\eri kahramanı 

Dick Foran 
tarafından yaratılan müthiş bir aven~ür film 

(Yeşil Çayır) 
-2-

ile fena halde canı sıkılacağını ken
disine anlatmağa çalıştım ama , söy
lediklerim bir kulağından girip öbü· 
ründen dı~arı çıkı}ordu . ı 

Kiiskün küskün susuyordum. 

Ankara ; 21 ( A.A. ) - Avus
turya başvekili ile hariciye nazın ya· 
rın Venediğe gelecekler Musolini 
ve Ciy<mo ile görüşeceklerdir . 

Türk- Mısır 
Muahede metni 

neşredildi 

Çoktanberi filmlerine hasret kaldığınız sinema semasının en şık 
ve kibar artisti 

Ado\f Menjou 1 
- ... Yemek len sonra bir parça 

çalışı yordu. 
- Çalışmak mı? 
- Elbette, çalışma'<; ne sandın, 

devleti idare etmek ve ondan son· 
ra ... 

Tereza, muayyen olmıyan bir 
şeyi ifade etmek maksadiyle elini 
şöyle bir salladı .. 

- incilerle, mücevherlerle süs
lü püslü olarak mı? 

- Ne sandın ya, bir kilo inci 
bir buçuk kilo elınıls. (Terezanın so
na kadar kendi diişncesini kabul 
ettirmek iste diği belli oluyordu.) 

Zavallı adamın, bir yığın elmas, 
inci, boncuk altında şişkin lıir mide 
ile ve boıucıı bir s ı cakta nasıl ça
lışıığırıı gözümün öniine getirdim: 
artık bıkıp usandığı için bo:nboş bir 
aılnya çekilip yalnız başıma yaşa· 

ı mak iste.liğine hiç şaşmadım. 

Kadınlığı beğen
meyen kadınlar 

---
Birinci sahifeden artan -

Daha geçen sene erkek olım 
Madmazel Kubkovanın vatandaşı 
Madmazel Sofi'nin bana ilk sözleri 
şunlar oldu. 

Kat'i kararımı verdim. Cin· 
siyetiıni değiştiriyor ve erkek olu
yorum . 

Ankara: 21 ( Radyo ) - Türki· 
ye - Mısır arasında akdedilmiş 
bulunan ikamet ve dostluk muahe· 
desinin metni bugiin hükumetimiz 
tarafından neşredılmiştir. 

Taç giyme 
merasimine 

gidecek 
Torpitomuzun teftisi 

İstanbul: 21 (Radyo ) - Bugün 
milli müdafaa vekilimiz, General 
Kazim Özalp lngilteredeki taç giy. 
ıne merasimine gidecek olan Kocate 
pe toıpitomuzu ve dradırıı tdtiş 
etmiş ve yapılan hazırlıklar haHm· 
da izahat almışlardır. 

Japonya Rusya arasında 
muallak meseleler 

tarafından mükemmel bir tarzda temsil edilen çok komik sahnelerle dolu 

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

Bağdad Bülbülü 
8004 

_________________ , ______________________ __ 

DOKTOR 
- --

1 Aslan Y akup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı v: Alıoanyada tahsil etmiı 

Viladi ye 

Mü t 

ve Cerrahi Nisaiye 
ehassısı 

Fakir olanlar Çar~amba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 

- Mesela, herkes işinin l:mşına 
gittiği zaman, onun bindiği Filleı i 
bir gözönüne getiri Kırmızı koşum 
lu beyaz Filler. Ondan sonra, sabah 
güneşinin parlak aydınlığı içindeki 
Cengel ve Şebboylar, Leylaklarl 

Karım bunları anlAtıken, Mahra 
canın lıer sabah bu yerlerde nasıl 
dolaştığını gözümiin önüne getiriyor, 
hiç <le fena bulmuyordum. 

Bu kanaatimi T erezeya da söy
ledim ve böyle berbad hayata asla 
tahamr.1ül edemiyeceğim için Mah· 
racanın sabrına hayret eltiğimi ila· 

ve ettim. 
Bn sözlerim karımın hoşuna git-

Madmazel Sofi Polonyanın çok 
güzide sporcu kadınlarından biridir. 
Onu ilk defa bir pist iizerinde gör
düğüm zaman kendisinin kadından 
ziyade erkek yapılı bulvnciuğu na· 
zarı dikkatimi celbetmeıniş değildi. 
Göğsü düz ve sesi sertti . / ntrenö· 
rü o zaman bana kendi.;irin etrafını 
çeviren erkekler arasında tek bir 
pantalonla ckzersizler yapmaktan çe· 
kinmediğini söylemişti. 

Madmazel Sofi sözlerine devam 

5 - 9 7949 Ankar~ : 21 (A.A.) - Sovyct· 
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- Sonra, sarayına dönünce, du
fun altında zarif ve nahif vücudunu 
iyiden iyiye yıkar. Ondan sonr da .. 
hemen sözünii kestim. 

- Neden zarif ve nahif oluyor? 
Mahracalar şişmandırlar yahu! 

Benirrıle çekişmek istediğini g0s· 
teren bir tavırla: 

- Benimkiler zarif ve nahiftir 

leı efendim. 
- Yavrum, \ıiraz makul ol; bu 

ıneslelere az çok teınas eden bir in 
san; Mahracalarm şi .. ınan kimseJer 
olduklaı mı bilir. Bu itibarla, insanın 
hayaliı\İ ahiist etmek doğru değildir. 

Tt!reza suı atını nstı. Okumasıııa 
devam ederek : 

- Mahraca , beyaz meı ıner

den yapılmış bir havuzda ~smer 
~cudunu yı~ayıp temizliyor , bu 
avuz bol rölgtli bahçelerin orta· 

sındadır . Hafıf bir rüzgar , havu· 
z.u~ etraf mı çevirmiş olan eşsiz çiçek· 
lenn baygın kokularını getiriyor ! 
. Tereza hem okuyor hem de ba · 

şıyle takdir ve tasvib ediyordu • 
- incilerle: ve paha biçilmez 

mücevherlerle süslenmiş olan Mah· 
raca , kahvaltısını ynpmak için tra
çaya çı1.:tı . 

Büyük alaka ile , 
- Kahvaltı lngıliz kabvaltıSJ mı? 

medi. Benim, boğazına düşkün bir 
adam olduğumu ve bu itibarla da 
ciddi ad:ımlarm birçok gaye ve he· 
deflerinı kavrı.<acak kabili>·ette ol· 
madığımı söyledi. Bu vaziyet karşı
sında münakaşaya devam edemiye 
ceğim tabii idi, Gazeteyi alarak bir 
ken~ra çekilip oturdum. Ve ben de 
göz gezdirmeğe başladım. 

- Teıcza, dedim: ~ahu, Mah
racanın karısı; öldüğü için, münzevi 
bir hayat geçirmek istediğinden hiç 
bahsetme lin. Şimdi mesele baştan 
aşağı değişiyor. l' ana kalırsa, sen 
bu adamın hareketini tasvip etme· 

Ji ·iıı! <leğilmi ya ? l 
1 ereza, 
- Yazının henüz orasına gel· 

memiştim; göster bakayım! dedi. 
Gueteyi elimden almak için uzandı. 

Gayet ciddi bir tavurla, 
_ Hayır, dedim. Şiındi ben oku-

yacağım! bitirdikten sonra alabi- ı 
lirsin. 

Tereza, 
_ Mahracn karısına daima .... 1 
Diye mırıldanıyordu. 
_ Evet aına, Mahracanın. ~.a · 1 

rısı da hiç bir zaman gazeteyı boyle 
allak bullak etmemiştiı. 

O, bir müddet sustuktan sonra, 
- Hundan böyle senin gazeteni 

karma karışık bir şekle sokmazsam 

• 

etti : 
" - Of .. Erkek oluyorum. ve 

beni bir çok sıkıcı ve kızdırıcı alay
lara maruz bırakan bu güHinç vazi 
yetten kurtulacağım . Vaziyetim ta
hammül edilmiyecek bir hal almış
tır. Ve işte bunun içindir ki, birkaç 
gün sonra :;ımcliyat oluyorum. 

Bir kaç senedenbcri kendimde 
vukuagelen değişikliğin farkında 
idim. Daima erkeklerle berahr bu
lunmağı arzu ediyor ve hatta futbol 
bile oynuyorum. Spcra kar~ı olan 
zafım çok eskidir. On yaşından iti
baren başladım ve daimi l.ayatınıı 
pist üzerinde geçirmeyi tercıh et
tim. 

Erkeklık ve kadınlık hi~leri ben· 
de mücadele halinde: idi. Sonradan 
ve bilhass? sporun tesirile erkeklik 
hisleri galebe çaldı. Bir müddet son· 
ra da bu his değişikliğini fizik deği · 
şikliği takibetti . ., 

Bu çeşit hadiseler devam ettik· 
çe galiba hiç bir gmç kız kadınlık 
tan emin olamaz 1 •. 

ben öldükten sonra, sende münzevi 
bir hayal gt'çirmek üzre bomboş 

adaya gidecek misin?'?? 
Bomboş bir adaya gitmeğe söz 

verdim. 

ajansı Sov)et Elçisinin Japonya ile ~--.------------~---------
Sovyct Birliği arasında muallakta bu 
lunan meselelerde bir anlaşma elde 
etıneğe çalıştığını bildirmektedir. 

Dünya ekonomi 
konferansı 

Ankaı a : 21 (A.A.) - Japon 
ajansı Japonyanın davet edildiği tak· 
dirde yeni hir diinya ekonomi kon
feransına iştirak edeceğini bildirmek
tedir. 

--·~ ... --·--
Başvekilimiz bu 
gün Ankarada 

olacak 

- Bırinci sayfadan mabad-

lon ekspresiyle, yanlarında Kor Ge. 
neral Salih olduğu halde lstanbul 

1 
Garına muva:-al<lt etmişlerdir. 

Başvekiliınizi Milli Müdafaa Ve
kili Gene~~l Kazım Özalp, Vali 
Muhiddin Ustündağ, Kor General 
F ahr ~dJin, Hükumet er kanı, Say· 
lavlar, Matbuat ve Dahilı'ye kA . er anı 

ve bınlerce halk Bando ile . 
l 

. , yaşa 

sos erı arasında karşılamışTardır. 

Hüsnü Ergüven 
Moda tuhafiye pazarı 

Fevkalade tenzilatla maktu satış 

Adanamızda en son modaya uygun ve modayı adım adım takibeden 
~azazamızın lıir çok yeniliklerine ilaveten, alış verişte en ı.iyadc aranılan 
ıtımadı muhterem müşterilerimize telkin ve kolaylık olmak için bilumum 

mallarımız üzerinde yüzde yirmi tenzilatla fiyatlarımızı mak 

tu yaparak müşterilerimizi bu suretle memnun bırak ,. · d-..J-.. . . . aca5ımııı va eucr, 
mağazamızı muhterem muştenlerımızden bir kere t ·fl · · d·ı · eşrı erwı ~ erıı • 
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Her zamanki güler yüzüyle kom· 
partımi\nından inen Başv k"l' . e ı ımız 

kendisini istikbale gelen b"t·· b .. 
..ki u un u. 

yu ere ve halkımıza muhabbet ve 

t~şekkürlerini bildirmiş ve otomo
bılle Perapalasa gitmişlerdir. 

Başvekilimiz ismet lnönü Pera

palasta kısa bir istirahattan son~a 
refakatlarında Milli Müdafaa Vekili 

miz General Kazım Özalp olduğu 
halde Ankaraya hareket edecekler 
dir. 

Ankara : ~ 1 [ Türk sözü muba· 

birinden ] - Yarın Şehrim~ ,e· 
]ecek olan Başvekilimiı l.m.et l..c;aü 
iç;n muazzam bir karşılam• qaullİ· 
mi programı hazırlanmııtar. 

Belgrad : 21 (Radyo) - Al_. 
haberlere göre blitlln bu pnldi • 
bah gazeteleri lunet lnöaünün ..... 
grad seyahısti den ba~edlr. 
ler . 

B.-lka11 mat~atrnın bat me 
1 ,..Ankara yo1cusudur . 



~ahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri , .. 
... 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Sablan Miktar 
K. S. Kilo 
~ . 1==~~====--~ı 

K. S. 
~Kapımalı pamuk 

Piyasa parla~ı • 33 --35--1---- ---
Piyasa temizi'--",.--- ı--.::3c;.0,~50~-

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Türkııözü 

TÜ~KSÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

22 Nisan ~ 

TÜRKSÖZlJ 
•• 

ı-R;:;;;;;;------ı--Y_A_P-,A_C_l __ .--------1 ı -Dış memleketler için Abone 
ı Beyaz 1 f 

1
-Si"'y~ah.------ 1- - -- ı---- _ bedeli de~işmez yalnız posta masra ı u 1 

1 Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

zammedilir . 
_____ Ç 1 G 1 T ' 2 - ilanlar için idareye müra-

r 
k 

'ı Kitap ı Eserlerinizi Tiirksözü matbaasında bastırı
ı---------1. nız. temi: l .... , ı- nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

Ekspres 1 
1_i_~:_;_li_,.,,"Y~e~m_li~k,~,--- ı--3~~=--=---- 1ı·---~ -------" "Tohumluk,. 

:el U B U B A T 
Bu~day Kıbns ___ _ 

.. ~ 5,50~~~- --5 - 77)-_, ___ ___ _ 
Men tane ' 

" Arpa ·- -1--- - 1-------Fasulya 
~y-u-ıa_,f ______ , ____ ------
-Del-ic-e------ ı-----

•-~K-uş-ye_m_i _____ ----ı----,-
r--K-e.!...ıe-'-n ""'tc;o'h'-u-m_u ___ ----- ,--- ----
-Mercimek ---- -=----,-

!-S~--"------1----ı----- - ---- --usam 

UN 

1
:---:?:--ör_t _,_y_ıld_ı_z _S:_a_lih _____ I 770 

uç " ,, 740 
;S ~ 1 ?ört yıldız Doğruluk 1-7=7~5--
-" uç'--o:-_o..:.." --"-" ----- -;g5·-" c - .. ] .g Simit .. 1000 
::< E; D6rt yıldız Cumhuriyet '!()() 

~ "'I üç .. .. · -ıso·--
Simit .. 1000 

Liverpol Telgrafları 
21 I 4 I 1937 

Sanlirn 

Hazır 7 
Mayıs vadeli 7 
Temmuz vadeli 7 
Hint hazır 6 
Nevyork 13 

Pene 

1 53 
29 
33 

10 
37 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-
Lırt>t -ı-1% l<ayışmark 

Frank ( h ansız ) -~\ 67 ---
:::ıtertin ( ir g.liz ) 622 1 75 
Dolar ( Amerika ) \ 19 -los 
Frank ( isviçre ) 

Kelvinator 

1 

Sağlığın mi 
yardır . Sizi bir 
ço k h a stalıklara 
k a rş ı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 

yakıcı s ı cakla rın ı 

unu ttuıur,evinize 
sıhhat ve neş ' e 
verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğin izi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
taltklarırıa mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
ıük yardımcısı · 

dır . 

~ ,''. ,..~ 
._, ...... ~ • ı' r 

!c-~ • 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

14 
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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 Gazozl~rını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala· 

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitle; i : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır 

• Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 l2 

' . 

caat edilmelidir . 

'--------------~J 

1 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Seyhan merkezi Başkan
lığından: 

Çocuk haftası münasebetile 24 
Nisan 1937 cumartesi günü saat 9 
da Namıkkemal ilk okulunda bir ya· 
şından beş yaşına kadar olan ÇO · 

cuklar arasında gürbüzlük müsaba· 
kası yapılacağından bu müsabakaya 
iştirak edeceklerin yanlarında hü· 
viyet cüzdanları olduğu halde ayni 

1 gün ve saatta adı geç!'n okulda bu· 
lunmaları rica olunur.8014 22-23 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

s 
•• 

'ı İlan 1ı Reklam bir ticarethan~nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınııı, 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz . 

1 

Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek i stiyorsanıı 
kitaplarınızı Türk sözün ün mücellithane · 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. 

0 jTab ı1 Resıni evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumuı:n 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapıln. z 

•• u 1 
Ren.kli tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
ur.da yaptırabilirsiniz . 

ka 
nıi 

yü 
içi 
ta 

ros 
!iki 
ha 

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

ınc ====== ::::=== liıl Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yen\ ec;ı:anedir 

lcr 
bır 
cll 

_,,1•t 

1 I

·---·----- odc 
BELEDİYE İLANLARI Seyyar dikiş ve nakış muallimi a r d . ııY ~~ 

/ Fr 

---------·----------------..: Mersin ve civarı için altı seyyar muallime ih tiyaç vardır . Arıu J fi 

1- Kasaplar tarafından kanarada kesilen hayvanatın sakatatı 1-
Haziran-937 den Mayıs-938 sonuna kadar bir sene müddetle açık arttır 
maya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminatı üçyüz liradır. 
3- ihalesi Mayısın 3 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan parasız ala· 

bilirler . 
5- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte ve muayyen sa. 

atta belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

15-18- 22-27 7991 

1 - Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosuııun iki sene 

müddetle ve açık eksiltme ile icara verileceği evvelce ilan edilmişti. Bu 

kerre şartnamesinde bazı tadilat yapıldığından ihalesi 15 gün temdit edil
ıniştir. 

2 - Senelikmuhammen bedeli beşyüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
4 - Şartnamesi belediye yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 

5 - ihalesi Nisanın 26 ıncı Pazartesi günü saat 15 de Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün teminat mektuplarile birlikte belediye encümenine 
müracaat etmeleri lazımdır. 

7974 10-14-18-22 

1- Yenicami-Asfalt cadde ve Yenicami Borsa arasındaki kaldırım 
tamirile bordur inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli sekiz yüz elli dokuz lira doksan bir kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı altmış liradır . . 
4- ihalesi Nisanın 29 uncu perşeınbe günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şart namesi yazı işleri kalemindedir. Orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte muayyen saatta 

Beledıye encümenine müracaatları ilan olunur. 7988 14- 18-22- 27 

Belediyeye muvakkat daktilo alınacak 

S. D'k' k' 1 · k Ad b"I müfel ta Bayanların ınger ı ış ma ıne en umpanyası an:ı o ge 3 ha 
ğine müracaatları ilan olunur. 8010 2 /ve 

' .' 

:.... 

i 
TiR 

198 

ışır 

dü 
ıg-

191 
lan 
ne 

vat 
Yat 
19 
lar 
rı 

ist 
ve 
tın 

ıni 

tnı 
ya 

ku 

\na 
•la 

;......;. ____ _,,.._._.-.. .... ~~----------------------. "' .... 

Belediyeye muvakkaten istihdam edilmek üzere daktilo alınacaktır. 
isteklilerin 24- 4- 937 cumartesi günü saat 10 da yazı işleri müdür. 

lüğüne müracaatları ilan olunur .8012 

Umumi Neşriyat Müdiirİi 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matba"' 


