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5 Kuru~ 

Çocuk 
HAFTASI 

Yapılan büyük 
tezahürler 

Gürbüz çocuk 
müsabakaları dün 

yapıldı 
ÇUl<UROVA ÇOCUGU 

- Yukarrdçkı resım §Clırimiz. ıüc;car- Çocuk bayramı 
farından bny Mnhmut Arparının 

kızı } ıldızdu - ç k } k }d 
(Yıldız, geçen aene çocuk balo- o par a o u 

•unda blrlnçllljl kazanmıftı) 
___ --!"' ___ • ------

Adanalılar, 23 Nisanı da bu yıl 

digcr büyük milli bayramlar gibi 
tlluazzam--teuhüratla kutladdar. 

sonra Çocuk Esirgeme Kurumu na

mına, avtuı.at Halil Dural gelerek 

- Gerisi üçilncü :sahifede -

. 
İngiliz Kralının 

ilk nutku 

Beşinci Jorj namına ya 
pılan abide 

Kral }nrj 

Londra : 24 [ Radyo - Marka. 
ni ] - Kral altıncı Jorj bugün ilk ' 
nutkunu babası Müteveffa beşinci 

Jorj namına dikilen abidenin açılış 
töreninde verdi. Kral bu nutkunda 
ezcümle şunları söyledi : 

• Benim için babamın hatırası 

bir memba olacakbr. Kralice ve ben 
milletimin babama ve aLiZ anneme 
gösterdiği muhabbete dayanaca
ğız . " 

Beşinci Jorj namına dikilen bu 
ahide Vind.ör de ve KraLn şat~ 
nun karJımnda~ır. 

Bütün memleketin resmi ve hu· 
IUsi çatıları donatılmış , gece elek
trikle tenvir edilmişti. 

Bayram sabah saat 8,30 da Ço· 
ctık Esirgeme Kurumu onünde top 
1anan talebe mümessilleri, Kurumda 
hazırJanınış olan büyük çelengi ala
rak, önlerinde askeri bando olduğu 
halde Atatürk andına gi ınişler ve 
hüyük bir törenle Şefin heykeline 
çelengi hediye etmişlerdir. 

Frankonun askerleri 
hükUmetçiler tarafına 
kaçmağa başladılar 

Bundan sonra bütün mektepler 
Ve halk parkın karşısındaki meydan· 
lıkta toplanılmış, bandonun iştirakile 
hep bir ağızdan söylenilen istiklal 
h'larşile merasime başlanılmıştır . 

Madrid hala top ateşi altında 
----------------~~---

ZEHiRLi GAZ KULLANILMAMASI HAKKINDA INGIL TERE, 
H0K0METE VE FRANkOYA BiRER NOTA GÖNDERDi 

Marşı müteakip Halkevi namına 
kürsüye gelen gazetemiz Yazı h leri 
Müdürü Nevzad Güven Büyük gü· 
nü, geçen tarihi, bir çocuğun : Dün
kü ve bugünkü Türkiyedeki mevkıini 
tebarüz ettiren bir nutuk söylc
İştir . 
Nevzad Güvenden sonra kürsüye 

relen Kız Lisesi talebelerinden Ba· 
Y~n Müzeyyen de 23 Nisanı anlatan 
ıuzel bir şiir okumuş ve bundan 

Madrid : 24 (Radyo) - A~ilerin 
Üniversite mahallesinde ki vaziyet· 
leri hergün bir az daha fenala~mak
tadır. Asiler biiyük .ı;u ihtiyacı kar· 
şısındadırlar. Kuyular ,. çmışlardır. 

Asilerin biitün taarruzları neti
cesiz kalmış ve çok telefat vermiş · 

!erdir. 
Madrid : 24 (Radyo) Dünkü 

hareketlerde asilerin işgaliııde bulu· ------- ----------------------
1 r ak hariciye nazırı 
Bugün şehrimizden geçiyor 

-~ZIR ' TÜRKIYENIN FRANSA VE DOLAYISILE SURiYE ARASIN· 
41(1 ANLAŞMAZLIKTA TEKLiF ETTIÖI MUTAVASSIT ETRAFINDA 

TEMASLAR YAPACAK 

Ankar 24 [ T h Ru'"ştu·· Arasa mukabele edecektir. a : ürksözü mu a-
rınden ] 1 Naci Asilin Ankarada yapaca.ğı. Ba N . - rak hariciye nazırı k 
y acı asil . .. - siyasi temasların siklet mer ezını ah , pazartesı gunu sa. d ti k 

h 
1
• s~at 6,50 de Toros ekspresile Türkiye ıle Irak arasınd~ki . os u. 
r~nııze gelecektir. münasebetlerinin takvıyesı teşkıl 

cak ost nazır Ankarada üç gün ka· edecek ve bu meyanda kuvvet~e 
ap ~c bu esnada siyasi temaslar tahmin edildiğine göre ' Türkiyenın 

aca hr · Fransa ve dolayısile Suriye:: arasırı-
Pazartesi günü Rüştü Aras Na· daki anlaşmazlıkta teklif ~ttiği mu-

r şerefın b" 1 f d k 1 c k k e ır akşam ziyafeti vere· tavassıt ro eh a ın a onuşu a a -
,,._.~~kt~e l>unu bir süvare takibede· tır . 

ır. Naci Asil buradan çarşamba 
Salı g·· .. 1 unu, Nazır, ayni merasimle günü lstanbula gidecektir . --

nan daha iki nahiye hükumet kuv. 
vetleri tarafından zabdedilmiştir. 

Madrid : 24 (Radyo) - Efkarı 

umumiye, artık zaferi hükumetçilerin 
kazandığına emin görünmektedir. 

Madrid : 24 (Radyo) - 173 Ki 
şilik bir asi piyade bölüğü zabıt. 

larını öldürdükten sonra cumhuriyet· 
ciler tarafına geçmişlerdir. 

Londra : 24 (Radyo) - lngil. 
tere hükümcti ispanyada her iki 
muharip tarafa zehirli gaz kullanıl
maması hakkında birer nota vermiş 
ve bu hasusta teminat istemiştir. 

Asi topçusu Madridi bomhardman 
etmekte devam etmektedir. 

- -----. -------
DDkkatDeır: 

KIZAMIK VAR 

Son gUnlerde ,ehrlmlzde 
Klzamık hastah§ı salgın bir 
hal aldı. lflltljilmlze göre yal
nız blrlkl llkmetebde elll kadar 
mUsab varmıf, 

OUnden gUne yayılmakta 
olan bu hastah§1n HnUne geç
mek için ne gibi tedbirler 
almdıjiını bllmlyoruz. Yalmz 
Kızamıjia fenvayellk yapan 
mekteblerln tedrl•ata devam 
edlldlllne bakllırsa bu lfl• e
hemmlyetll bir surette allka
dar olunmadılı anlafıhyor. 

Allkadarların nazarı dlkka
tını celbetm•JI muvllftk bulduk. 

Hatay haberleri : 

Kırıkhan Kaymakamı Süreyya 
•• 

TURK DOSTU 
Olduğundan vatanilerin ısrariyle azledildi 

Halepte muhalefet partisi kuruluyor 
-----------·----------

Kuseyri ve Adalı hakkında vatanilerin vehmi ve teklifi 
~~ 

CENEVREDE Cenevre: 24 (Radyo)-
Ana Y••a t•ll komitesi 
dUn sabah lnglllz murah· 

ttaaanın riyaseti . attlnda toplanarak ihzarı göru,melerde bulun. 
mu,tur. Dlger komite da öjleden sonra toplanacak ve rapor· 
lar kısa bir zamanda hazırlanacaktır. 

Eksperler komitesinde Türkiye :ba, murahhası Numan Me· 
emencloOlu ile TUrklyenln Milletler Cemiyetinde daimi dele

gesl Necmeddln Sadık Milletler Cemiyeti umumi katibi Av•· 
nolu ziyaret ederek komitenin mesaisi hakkında mUdavelel 
efklrda bulunmuflardır • 

Komite Ujileden sonra bu devrenin ilk lçtlmaım akteylemlf 
ve meselenln sUratle halledllmefl için fikir teatisinde bulunul
muf. Komite bundan aonra TUrk ve Fransız murahhaslarının 
da lftlrlk edecejl iki tan komiteye ayrılmaya karar vermlftlr. 

Tall komitelerden birisi lnglllz murahhasımn~rlyasetl alllnda 
ana yaaanın tanzimi dlgerl de Hollanda murahhasının riyaseti 
altlnda iktisadi ve malt meseleler teknik lfler ve lskenderun 
Hmanı meselesi üzerinde bir rapor hazırhyıacaktır. 

Antakya: 24 [Hususi muhabiri 
miıden] - Burada birkaç giin evci 
intişare başlıyan Yeni Gün gazete 
sinin ilk intişarı günü posta abone-

lcri Antakakya postakya postaha
nesi tarafından kabul edilmedi. Ara· 
dan birkaç gün geçtikten sonra ka. 
bul edildi. 

23 Nısa11 ba)ranunılıın intıbalar : } ukarula re a~ııgıda ,avrulamnız. 
:randa Nev:ud Gıit mı nurk11nu öylüyor 

Suriyedeki vaziyet 
Menfiler yavaş yavaş dönüyorlar, Doktor 

Abdurrahman Berut' a geİdi 
----~······-----

Suriye - Irak arasında yapılan dostluk muahesi 

----------··-----------
Dirzor Petrolları meselesi 

Şam: 23 ( Hususi ) - Suriye 
mebusan mec)isi büdce müzakeresi
ne başlamıştır. Büdce tutarı (8,33S-
000) Suriye lirasıdır. Büdceyc henüz 
gümrük bişsesi dahil değildir. Mik· 

tan Lübnan ile yapılacak müzake
relerden sonra belli olacaktır. 

Büdcede müdafai vataniye tah
sisab da mevcuddur. Harici temsil 

- Cerisi dordüncü sahıfede -

Vüzera reisi Bay Cemil Merdem 
evvelki akşam lskenderun sancağı 
Meb'uslarını kabul ederek kendile
rile Sancağa müteallik işler üzerinde 
görüşmüştür. 

(Elkabes) gazetesinin yazdı~ırıa 
göre; Sancak halkının durumu hak
kında gazetelerine haber vermek 
üzere ye:ııında Sancağa bir Türk ga
zeteciler hayeti geleceğini Arab 
ajansı haber vermektedir. 

Arab gazeteleri şu rarçayı neş
retmektedir: 

Suriye hükumeti çıkardığı bir 
kararla Kırkhan Kay .nakamı Süre
ya Halef beği azletmiş ve yerine 
jandarma kumandanı Esseyid Ab
durrahmanı tayin etmiştir. 

Süreyya beğin azli, kendisini se
ven Türk halkı L:rasında fena tesir
ler bırakrmş ve bu Ulin, Suriye hü· 
lcumeti tarafından istiklillerini isti· 
yen Türklerden intikam almak için 
tcttib edildiği kanash hasıl olmuş-

Benıtta çdcM (Ennehar) gaze· 

r 
tur. 

tesi 20 Nisan tarihli sayısında, Şam 
muhabirinin verdiği ,u haberi nq· 
retmektedir : 

"Antakya meb'uslarının mecJis 
içtimalarına iştirak etmiyeccklerini 
bildirdiklerini ve fakat Vüzera reisi 
ile görüştükten sona İştirak etm~~ 
karar verdiklerini (Ennehar) dahı 
haber vermişti. 

Bu haber meclis m:.hafilinde bü
yük bir asabiyetle k uşılanmış ve 
bazı Meb'uslar iki meb'usun,f Adalı 
de Kuseyrinin Suriye vahdetine 
bağlılıklarına dair kanuni yemin et· 
tirilmr-sini meclisten i stetemeğe ka
rar vermişlerdir. Şayed istinkaf eder
lerse L>u meb'uslar bunlann Meb'u· 
san melisinde bırakılmamalarını da 
istiyeeeklerdir. Bakalım l:m iş nasıl 
halledılccektir ... 

Haber alındığına göre; beyaz 
işaretliler cemiyeti lideri Omerhe 
kim, hüıcumete müracaat ederek 
"Elihaül kavmissuri,, adlı siyasi bir 
parti için müsaade istemişlerdir. 

Şamda çıkan (Elkabes) gazetesi 
21 tarihli sayısında Haleb muhrbi. 
rinin Sancağa dair bir mektubunu 
neşretmektedir. Bu mektubda aynen 
deniliyor ki : 

'' Aldığım bir habere göre, mer" 
kez .hükumeti, Türk propağandaıı 
yaparak memleketin selameti aley· 
hine çalıştıklarından süphe edilen 
bütün memurin hakkında tahkikat 
yapılmasını lskenderun muhafızına 
bildirmiş ve muhafızın bl! husustaki 
salahiyt.ti tevsi edildiğinden müşa· 
1ünileylı tarafından lskenderun, An
takya ve diğer yeı lerdeki Türk; A· 
rab memurlar hakkında tehkikata 
başlanmıştır. 

ilk darbe Kmkhan kaymakamına 
enmişti. Suriye hükumetinden mı· 
aş alarak bu hükumetin ve memle· 
ketinin selameti aleyhint: açıkca ve 

garip bir cüretle çal11mış ol~bu 
Türk propagandacısa kayma h;. 
Halef zade Süreyyadır. Onun 

_ Geriıi dordüncü •hı/ede -
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l Türkiyede model7n terbiye 1 

KAMAL ATATÜRK 
Çok büyük bir öğretmendir 

Bu gün Dünyam.ı hiç bir ye
rinde Türkiyenirı kar~ılaştığı peda. 
gojik meselelerden daha bü}üğü ol
madığı gibi hiç bir yerde de kimse 
tarafından bu hususta Cümhur Reisi 
Kamal Atatürk'ten daha kat'i ve ce· 
sur teşebbüslere girişilmemekte
dir. 

1923 senrsinde, yeni Cümhuri· 
yet rejimi kurulduğu zaman Atatürk 
gerek toprakların elden çıkması, ge· 
rek mübadele vesair sebepler dola. 
yısile memleketten ayrılmış binlerce 
hıristiyan ekalliyetin o zamana ka
dar gördüğü işleri devir alacak fakat 
dünya düşünüş ve ticaret hareketle
rinden hnb ri olmıyan, ekserisi üm· 
mi bir balkın başına geçerek onla. 
rı mutJakiyet idaresinden çıkarıo ken· 
di kendilerini idareye muktedir bir 
hale getirmek vazifesini üzerine al
mıştı. 

Bu halkın Müslüman dini dcla. 
yısile asırlarca Arap nüfuz ve tesiri 
altında kalmış olduğunu gören Ata. 
türk, devleti hilafetten ;ııyırmak su· 
retile millete tabii ve nki esaslar 
üzerinde bir inkişaf imkanı bağışla. 
mış oluyordu. 

O, muvaffakiyetli Avrupa me· 
todlarını tam bir surrette tatbik ede. 
rek yüksek bir Türk kültürünün in 
kişafını arzu ediyordu. 

Türkiye " garbJı olmamış " tı; o, 
yainız kendi miHi karakterinin ve 
memleketinin inkişefı için " garb " ı 
bir vasıta olarak kullanmaktadır. 

Geçen yaz, Ankaraya gittiğim 
zaman Türklere tam bir eğitim ve· 
rebilmesi için girişilmiş olan işi he
yecanlı bir surette müşahede ettim. 
Bu: asnn başlarında JstanbulC:lalıi A· 
rderikan kız kollcjinde profesörlük 
etmiştim. O, zamanlar Türk eğitimi 
pek geri bir halde idi. Çocuklar, ca· 
mi mekteplerine devam ederlerdi; 
orta tedrisat için bir kaç askeri ve 
öğretmen mektebi bir takım da ımed· 
reseler vardı. 

Üniversite ise ancak adı ile rnev 
cuttu. Doğru dürüst bir tahsil almak 
isti yen Tüı kler, hiikumetin şüpheli 

görmesine gcğiis gerebilir!e, yaban. 
cı rr.ektt•plerine giri}orJardı. 

Bütün imparatorlukta yalnız A· 
merikan kollejleri bulunuyordu; kız
lara mahsus biricik . kollej de benim 
profesörlüğünü yaptığım mektepti. 
Fakat sultanın despotik idaresi garp 
usulünde ~edri~attan korktuğundan 
müslümanlarm bu mektebe devamı· 
nı yasak etmişlerdi. 

1908 inkilabı üzerine mekteple· 
rimiz takdir edilmeğe başlamış, bu
rada öğretmenlik öğrenmek üzere 
buraıara talebeler f yollanmış, bura· 
dan mezun olanlar da memlekette 
bir takım mektepler açmışlardı. 

Lakin Türkiye Cümhuriyeti, im. 
paratorluğun külleri üzerinde yükse 
lip hayret verici bir azim ve cesa
retle yeni bir eğitim sistemi kurma
ya başlayıncaya kadar harp, her şe · 
yi ortadan kaldırmıştı. 

Atatürk yüksek sesiJe şunları 
söylemişti : 

" Hükumetin en ehemmiyetli ve 
en semere verici faaliyeti maarif iş
lerini ele almaktır. Bunda muvaffak 
olabilmek için bugünkü vaziyetimi
ze, sosyal ve hayati ihtiyaçlarımıza, 
aynı zamanda içinde yaşadığımız 
devre ve muhite uygun bir program 
bulmalıyız ,, . 

Şu satırları da Cümhuriyet Halk 
Partisinin programından iktibas ede
ceğim: 

" Milli eğitimde başlıca prensip· 
lerimiz şunlardır : 

Kültürel programımızın ana çiz 
gisi cehaleti ortadan kaldırmaktır . 
Genel öğıetim sahasında daha çok 

YAZAN 

HESTER D. OENKINS 

f''p/sefe doktoru 

NEYYORK HERALD 

Tribünden 

-------------------------
çocuk vatandaş okutup yetiştirmelC 
bunu takibeder. 

Eğitimin her safhasında kuvvet· 
li Cümhuriyetçi, milliydçi, devletçi 
ve laik vatandaşlar yetiştirmek ... 

Fikri inkişaflara olduğu kadar 
bedeni inkişaflara ehemmiyet ver 
mek ve bilhassa büyük tarihimizin 
ilham ettiği yüksek karaktere uygun 
bir karakter yaratmak.. maddi ha· 
yatta muvaff akiyeti sağlıyacak bir 
metod vermek. Eğitim yüksek, milli, 
vatansevere.~ olmalı ve bütün bir 
itikadla yabancı bir fikirden uzak 
kalmalıdır. " 

Ankarayı, bu büyük eğitim labo. 
ratuvaı mı ziyaret ettiğim . zaman bu 
notalardan bazılarını inceliyebilmek 
fırsatını ele geçirdim, 

Orada ana mekteplerinden tu· 
tunuz da üniversiteye kadar her de
receden mektepler kurulmuştur. Bun· 
ların değeri gerçekleştikten sonra 
öteki şehirlere . kasabalara ve köy 
lere teşmil olunmaktaJırlar. Bu su· 
retle bütün memleketi mekteblemek 
maksadı görülmektedir. 

Binalar, Avusturya modern mi· 
marisine göre yapılmış sade, dört 
köşe, pek temiz, güneş ve hava alır 
en yeni techizata malik binalardır. 
lcabaden yerlerde Alman ve İngiliz 
öğretmenler kullanılmaktadır. 

lık tahsil beş sene mecburi, pa
rasız ve muhtelittir. Lisderde (hu~a
da orta tedrisat için bu Fransızca 
kelime kullanılmaktadır.) Talebeden 
para alınmaz. Üniversite talebesi de 
para vermiyecek bir halde iseler, pa
rasız okuyabilirler. 

Milliyetçi olan Türkiye daima 
demokratlır. lhtimaJ ki, tabiatleri 
itibariyle Türklerden daha demokrat 
hiç bir millet yoktur. Hatta dki 
sultanlık devirlerinde bile en aşafl 
tabakadan olan bir kimse, eğer isti
dad ve kabiliyet sahi'. i ise, en yük
sek memuriyatlere kadar yüksele· 
bilmiştir. · 

Bu mekteplerde de demokrat 
bir ruh hakimdir. Bir talebenin sos. 
yal vaziyeti ile ailesinin serveti ken
disine hiç Lir imtiyaz ve hak ver
mez. Hatta bunu mektep arkadaş 
larile öğretmenler bilmeıler bile 
mekteplerde takdirname ve müki· 
fat usulü de yoktur. 

Üzerirıde durulması gereken 
noktalardlin biri'>İ bu egitim karak
terinin laik bünyesidir. Bu eğitim 
karakteri, dinsizliğin okutulduğu 
Rusyada o'duğu gibi değildir. Bu, 
daha ziyade ayrıca din dersleri o· 
kutulmıyan bizim mektepl~rdekine 
benzer. Camiler açıktır ve herkes 
istediği gibi ibadet edebilir. Fakat 
artık müslüman dininin devlet ka
nunlarında yeri yoktur. 

Yabancı mektepleri de devlet 
ideallerine göre tensik edilmiştir. 
Amerikan ve sair yabancı mektep
lerinde dini, tedrisata müsaade edı l

memektedir. 
Bu değişme, hükumetin direk· 

tiflerine göre hare~ et eden bizim 
kollejde bilhassa göze çarpmakta. 
dır. 

Türkiyede vukua gelmiş entere
san değişmelerden birisi muhtelit 
tedrisattır. Yeni cümhuriyetin en fay· 
dalı armağanlarından birisi de er· 
kekle kadına müsavi haklar vermesi 
olmuştur. 

Program diyor ki: Parti, vatan
daşlara hak ve vazife verm<!k husu

.. sunda hiç bir fark gözetmez. 

Türk kızı, pek çabuk olarak er· 
kek arkadaşının yanında bütün mek· 
teplere devama başlamış, bütün mes· 
lek ve sanat mektepleriyle üniversi· 
tenin, ondan sonra da bütün hizmet 
ve mesleklerin kapısını kendisine a. 
çık bulmuştur. 

Ben bunları Ankaraya gitmeden 
Önce de biliyordum. Fakat bizim 
kollejin adamakıllı örtünmeden so. 
kağa çıkmayan ailelerindeki erkek
lerden başka hiç bir kimse ile ko· 
nuşmıyan, daha sonra ailelerinin seç 
tiği, belki de başka kızları olan bir 
erkekle yüzünü görmeden evlenen 
eski Türk kızlarının bahçede erkek 
bir hademe görünce çıkardıkları çığ
lık, ne de olsa, hatırımdan çıkmıyor
du. Şimdi bu yeni mekteplerde on
ları, erkek çocukların yanında oturur 
aynı kitapları okur ve aynı meslek 
ve sanatlara hazırlanırken gördüm. 

Şarkta bir erkeğin bir kadına 
karşı eskiden takındığı tavrın tama· 
miyle ortadan kalkmış olduğunu hay. 
retle gördüm. Ankara sokaklarında 
peçesiz gezen kadınlar, hiç de göze
çarpmamaktadırlar. Kadınlar, atle
tik terbiye görmekte ve erkek spor
larına iştirak etmektedirler. 

Burada stadyomda bir jimnastik 
gösterisinde kızların erkeklerin ya· 
nıbaşında başları, kolları ve bacaic· 
lan çıplak olarak erkek ve kadın 
seyirciler önünde bu hareketl~e iş· 
tirak ettiklerini gördüği!m zaman, 
az kalsın, gözlerime inanamıyordum. 

Taaddüdü zevcat kalktıktan ve 
kadınlara tam bir hürriyet verildik
ten sonra, tabii, bunları kendi kendi. 
)erini geçindirebilecek şekilde yetiş 
tirmek lazımgeliyordu. 

Bunun için Türkiyenin muhtelif 
yerlerinde kızlara giydikleri moclem 
elbiseleri ne peçe yerine ~larma 
giydikleri şapkaltn nasıl ya~kla
rını göstertn bir takım sanat m:k
tepleri açılmıştır. 

Bundan başka kadınlara ev iş· 
lcri bu l:>üro hizmetlerini g~ek 
mektepler de kurulmuştur. 

Arhk müslümanlığın üıerleripe 
koyduğu kayıdlar kalktıtından bun· 
lar, musiki ve resim d" tahsil et· 
mektedirler. 

Kızlar bundan batka, çiftçilik, 
bahçecilik, hukuk ve tıp da öğreni 
yorlar. 

Hulasa, erkekler için açık olırn 
her yol. kodınlar için de a~ıktır. 

Kadınlar, bu suretle her türlü 
tahsili alabildiklerinden dolayı bah
tiyar olmuşlar ve Büyü Millet Mec
lisine aza olacak kadar da liyakat 
göstermişlerdir. 

Onların nasıl inkişaf ettiklerini 
ve bir iasamn eski talebelerinin bu· 
gün meb'uslar ve memurlar arasın

da bulundulcJarmı görmek sevinçli 
birşey oluyor. 

Türklerin tarihlerine karşı ,.takın· 
dıkları vaziyet de dikkate değer. 
Program diyor ki : 

''Parti, vandadaşın kendi büyük 
tarihimizi öğrenmesine bü}ük ehem
miyet verir. Bu bilgi, Türkün milli 
varlığını, kudret ve takatım, nefsine 
karşı olan güvenini tehlikeye koya
bilecek bütün cereyanlara kaşı gös· 
tereceği mahvedilemez mukaddes 
mukavemeti besliy~cek bir esastır.,, 

Atatürk, bütün memlekete nefse 
güvenmek eğitimi vermek işini üze
rine almıştır. Türkler, harpten, meğ · 
liibiyetten ve onun netice~i olan 
yoksulluktan sonra bu kaliteden fe· 
na halde mahrum kalmışlardı. 

Bu maksada hizmet edecek va 
sıtalardanbiı isi de Türklerin tarihini 
yeniden yazdırmak olacaktı. 

Atatürk, aralannda bir takım 
yabancılar da bulunan bilginlerden 

,llllıi ..... llllİl .. llİlll ... lllİll ....... lllİll ......................... .... 
1 Şehir haberler 
' Yeni teşviki sana~i 

kanu~u 

F abrıkalar ôaha ziyade 
I<ontrola tabi tutuluyor 

Yeni teşviki sanayi kanunu pro· 
jesinde eski kar una nazaran fazla 
muafiyet yoktur . Fakat formalite 
bakımından yenilikler yapılmıştır . 

Yeni kanunla gerek vekalet ve 
gerekse fabrikacılar için işleri zor -
!aştıran Iüzümsuz formaliteler orta· 
dan kaldırılmakta ve fabrikalar da· 
ha ziyade kontrolo tabi tutulmak· 
tabır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar 
yeni tesisle iktisad vekaletine ma 
h'.imat verilmeden yapıldığı halde 
bundan sonra kurulacak fabrikalar 
için vekaletten izin almak lazım 

gelecektir . 

İlaçlar ucuzluyor 
Şehrimizde , şehirlerimizde ve 

kazalarımızda bazı eczanelerin re
çeteleri ne kadar ateş behasma imal 
ettikleri malumdur. Bunu göze alan 
Sıhıyye vekaleti ihtikarın önünü al-

mak için ecnebi memleketlerden tcza 
fiatları listelt!ri getirmiştir. Bunları 
tetkik edecek ve memleketin her ta 
rafında ilaçların ucuz satılmasını te· 
min edecektir. 

Tarlalarımızda 

Kullanılacak makineler 
bu hafta geliyor 

Bölgemiz tarlalarında ziraat mü-
cadelesi tarafından kullanılmak üıe· 
re Amerikaya ısmarlanan püskürt· 

' me makineleri ve traktöt ler bu haf-
• ta içinde Mersin limanına gelmiş o 
lacaktır. 

mürekkep bir komisyona Türklerin 
orijni ve eski medeniyetler üzerinde 
ne gibı tesirleri olduğunu tetkik edip 
yazmaları için emir verdi. 

l1 u çalışmaların sonunda dört 
· cild tarih kitabı meydana geldi ki 
. ya~ancı metepleri de dahil olmak 
üzere bugün bütün mekteplerde 

' hunlar okutulmaktadır. 
Bu eser, T uranlıların eski ve u

zun mazilerini meydana cıkarmakta 
ve zeki bir hesabla nıilli gururunun 
uyanması için bundan faydalanmak· 
ta<lır. 

Bu eser, pedagojinin bir şahese
ridir. O, milletiııi eski Turanlı ec
dadlarına bağlamak suretiyle Aıab 
nüfuz ve tesirinden de kurtarmıştır. 
Bu maksadla o, dil üzerinde de. bu
nu "mükemmel ve muntazam bir 
milli dil,, haline sokmak için, çalış
mıştır. 

Atatürk, evvela mikroskopik ve 
okunmaz bir alfabe olan Ar.ah harf 
!erinin yerine Latin alfabesini getir
miştir. Ve dünyanın en mükemmel 
fonetik dili olan Türkçenin sesleri 
bu yeni alfabeye "ok uygun gel
mektedir. 

Bu maksadla o, kendisini bir öğ
retmen haline getirerek birçok yer
leri dolaştı ve halk yığın! arına nasıl 

. imza atacaklarını öğreti ki sonradan 
bunlar, talebe olarak mekteb sırala· 
rına da geldi 'l!r. 

Bu suretle dil, eskisinden çok 
fazla kolay bir hale gelmiş ve üm
milik geniş bir ölçüde ortadan kalk· 
mıştır. Halbuki ben, Türkçeyi ilk 
öğrenmeğe çalıştığım sıralarda dil
de, yığınlarla Arab ve Fars kelime· 
leri doluydu, hatta bir sayfalık Türk 
tarihihin yansı bu kelimelerden iba* 
ret olurdu ki bunlar, burada kendi 
kaidelerini mubafaıa ederlerdi. 

Hafta tatiline 
riayet etmiyenler 

Bundan sonrn meşhud 
cürümler mahkemesine 

verilecek 

Aldığımız malumata göre; hafta 
tatiline riayet etnıiyenlerin bundan 
sonra cürmümeşhud mahkemelerine 
sevkedilecekleri anlaşılmıştır. 

Komiserlere 
Elbise Hazirandau 

sonra verilecek 

Polislerimizin kıyafetlerinin de 
ğiştiği malümdur. Alınan haberlere 
göre: komiserlerin ellbiseleri de ha-
zirandan sonra verilecektir. 

241 amele 
· Malatya, Elaziz, Albustan, Besni 

den şehrimize daha 241 amele gel
miştir. Bunlardan 14 danesi Sivasa 
gitmiş ve ir kısmı da tarlalara tak 
sim edilerek karşı yakada daha 138 
amele mevcud bulunmaktadır. 

Güreşler 

Bu hafta içinde Tarsusta yapılan 
Pehlivan güreşleri çok alakalı ol· 
muştur. 

Sayılı pehlivanlarımızdan Ger
danlı Süleymanla Bulgaryalı Meh
met arasında yaptlan güreşte, Ger
danlı Süleyman Pehlivan, Bulgaryalı 
Mehmedi mağlup etmiştir. 

Talebe maçları 

Lise 1-3 yenildi 
22 Nisan günü , şehrimiz erkek 

lişesiyle , erkek öğretmen okulu ara
sında yapılan maçta , erkek öğret 
men okulu 1-3 galip gdmiştir. 

Stadyom çok kalabalık olmuş 
ve oyun güzel geçmiştir . 

Veni gün 
Uzunca bir zamandanberi muh. 

telif sebeblerle neşriyatı tatil edilen, 
sancak Türklüğünün naşiri efkarı 
olan Ye.ıigün arkadaşımız hir kaç 
gündenbcri intişara başlamıştır . 

Arkadaşımızı tebrik eder , fay 
dalı neşriyatında çok yıllar temenni 
ederiz . 

Kır kahvesi 
23 Nisanda açıldı 

Atatürlr parkının yanında şeh
rimiz Belediyesi tarafından yaptırılıp 
icare verilen kır kahvesi 23 Nisan 
çocuk haftasının ilk günii işletmeye 
açılmışhr. Asfalt caddenin üzerin· 
deki bu kahve halkımız için iyi bir 
istirahat mahalli olmuştur. 

Mersin gümrük 
Baş müdürlüğü lağvedil

miş bulunuyor 
---- -

Haber aldığımıza göre Mersin 
Gümrük Başmüdürülüğü lağvedil
miş ve Gümrük uasınüdürü Ali 
Kemal açıkta kalmıştu.C 

Mersin gümrükleri bundan sonra 
müstakil olarak ve müdürlük şek
linde idare edilecektir. Buraya fstan
bul ithalat gümrüğü müdür muavin 
lerinden Adil Erözden terfian tayin 
edilmiş ve kendisine yeni vazifesine 
derhal hareketi evelki gün bildiri!· 
miştir. 

Mersin ithalat gümrüğü mü.fürü 
Reşat da Vekalet tetkik müdür mu· 
avinliğine tayin edilmiştir. 

Validünge 
Valimiz Tevfik Hadi 

dün Ankaradan şehrimiz 
Tevfik Hidi Baysal, G 
muavini , kumandane, hü 
kanı , partililer ve samirn 
tarafından karşılanmıştır · 

Avlama resi 

Avlama resimlerinin 
riniıı müddeti geçmiş , ta 
lerinin takip ve tahsiline 
verilmesi defterdarlıklara 
tir . 

Muhacir bo 
Muhacirlerin borçları 

ellisi tecil müddeti içinde 
için affedilecektir. 

Ne sevg 
Nişanlısını kaç 

istedi gelme 
şilahını çıkard 

Hurmalı mahallesind 
oğlu Fehmi adında birisi 
şam Şakir Paşa civarın 

da oturan nişanlısı, Salı 
lesinden Raşid kızı Zeli 
kaçırmak istemiş, fakat 
istememiştir. Bunun üze 
tabancasını çıkararak 
etmiş ve fakat kurşun g 
ğil, harJisc sırasında Zel 
mağa gelen teyzesi Ha 
cağına isabet etm~tir. 

Yaralı Hasibe Mem 
nesine kaldırılmış, suç 
edilmiş tir. 

inhisarlar mü 

inhisarlar müf ettişl 
Ekrem düh MalatyaJa 
gelmiştir . 

Hapish 
müdürl 

Çoktanbeıi münhal 
vekaleten idare edilme 
rimiz hapishane müdür 
dür vekili Hüsnü Kon 
tayin edilmiştir. 

Baytar Mü_j 
Şehı imiz Baytar 

Olgun mülhakattaki B 
teftiş için dün şehrimi 
)ardır. 

Zabıtada: 

Bir ara ~a bir 
çarparak ya 

Ka}serili lsmail o 
sürmekte olduğu arab 
3 yaşında Abdürrah'11 
çocuğu yaralamıştır. 

kında takibat yapılmış 

Kürek idi 
Salihiye mahallesin 

oğlu Yusuf, kardeşi 
kardeşi Vehbi ile te 
Abdülkerim ve Hasa 
aralarında serhaşluk 
kavğa çıkmış ve bi:-bi 
lerle yaralamışlardır. 
ya intikal etmiş, haki 
icap yapılmıştır. 

Bir eve ta 
Ceyhanlı Abdulka 

yet isminde birisi sarh 
ce yarısından sonra H 
lesinde oturan Gülüst 
parmaklığını sökmek · 
taarruz ettiğinden Y 

hakkında kanuni muaın 
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arülbedayi temsilleri 
Darülbed .. · · 

1
. . ayım memleketımıze 

lr.~~ ışı ' büyük bir hadise sayılır. 
fiı aten de öyledir: Neyre Neyir, 

h
a. ' Cahide , Şaziye ; Ertugrul 
sın G r h ' a ıp , Behzad , Hazım , 
nıud gibi büyük sahne adamlar .. bu memlekete gelişleri ; belli 

~~ır hadise sayılmağa layıktır • 
al u ; bu kıratta artistler , öyle 
k dığı kadar kolay bir surette 
ısa zamanda yetişemiyor . Bu 

ıınları , bizler , başımızın tacı 
>sak y·r·d· ô .. 1 . . T•' k t' " ı ır . mur erını ur ı· 

rosu İçin Türk sahnesinde çürü· 
adamlar 1.. Bu güzel bir sanat· 
• Saygıya değe; . 
j Fakat .. Bu defa Darülbedayi o 
ar rağbet görmüyor . Bundan 
yıl - -once Adanaya gelen Darul· 

(Sekizinci)yi altr ke rre, ( P ) r aı ez ~ a 
dısını) dört kerre seyrettim. Ve te
min ederim ki, bu eserleri, hatta dün 
akşamki (liülleci)yi yarın bir daha 
oynasalar. onları, gider, p~k ala tek· 
rar görebilirim .. 

Darulbedayi; bulunmaz bir tem· 

Türk sözü 

Avusturya-İtalya 
Mussolini ile Venedikt . 
temaslar devam ediyor 

Londra : 24 (Radyo) - Royter 
bildiriyor : 

Avusturya Başvekili ile Musso
lini dün Vcnedikte görüşmeğe baş· 
lamışhr. 

Avusturya Başvekili bu görüş· 
mede Avusturyanın Alman-ltalyan 
bloku da dahil olmak üzere hiç bir 
ittifak veya bloka girmek arzusun
da olmadığını, Avusturyanın bütün 
komşularile müsavi dostluk siyaseti 
taakibinde devı.m edeceğini ve Habs 
burgların yeniden tahta avdeti me· 
selesinin hala nabemuhal , olduğunu 
söylemiştir. 

Hindistanda 
Yeni çarpışmalar oldu 

Londra : 24 (Radyo) - Gelen ı 
haberlere göre. Hindistanda Alday 
ayaletinde yine kanlı çarpışmalar 
olmuş, askeri .kuvvetlerden bir kaç 
kişi ölmüş, asilerden kırk yarala ve 
on beş ölu tesbit edilmiştir. 

Polonya
Romanya 

Sovyet tecavüzü ihtima 
line karşı tedbirler 
Bükreş: 24 (Rad)o) - Polonya 

ve Romanya Hariciye Nazırları Bük· 
reşte müzakereler yapmaktadırlar. 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 

(Bahar temizliği) 
Komedi 3 Perde 

Türkçesi : Avni Givdu 

Yarın akşam 

(Ü Mi T) 
Dram 5 perde 

Türkçesi : Halit Fahri 
SiNEMADA: 

Bugün gündüz t~m ikide : iki emsalsız film birden 
1- Şirley Temple -Güldüren gözler filminde 

1 

~ayii karşılayan , coşkun halk küt· 
o:tada yok .. Geçen geceki , 
sım Gorki'nin ( ayak takımı ara 

da ) ve dün geceki ( Hülleci ) 

sil heyetidir. Bukadar seçkin ve kuv
vetli elemanlara malik bir tesekkül; 
Avrupada bile zor bulunur. Galip, 
Hazım, Behzad, Nirenir ayarmda 
sanatkarlar Auupa ve Amerikada 
her hangi bir memlekete geldikleri 
zaman, o memleket adeta yerinden 
oynar. Gençler gelişinde, gedişinde 
toplanır: merasim yap:ular .. Kendi
leı ine mükellef ziyafetler çekilir. 
C ençler, bu gibi yüksek artistlerin 
imzalarını almak için birbirleriyle ya
rış ederler. Bizde ise, vaziyet böyle 
almayor. Yüksek artistlerimiz kah
rt"dici bir alakasızlık karşısında bu
nalıyor ve çok üzülüyorlar .. Bilmem 
ki, bunun önüne nasıl geçilecek .. 
Yüz-iki yuz kişilik bir seyirci kitlesi 
için, kos koca bir Darulbedayi heye 
tinin ta lstanbııllardan Adanaya ka 
dar ihtiyuizehmet etmesine, - bu 
vaziyet dahilinde - , ne lüzum ka· 

Venedik: 24 (Radyo) - Avus. 
turya Başvekili B. Şuşning ile B. 
Mussolini arasında vukuagelen mü· 
lakattan sonra bir resmi tebliğ neşr
edilmiştir. 

Ve temas mevzuunun, muhtemel 
olan Sovyet tecavüzlerine karşı ted· 
bir ittihazına ait olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Eden Brükselde 
1
2- Milton- Sürüsüne bereket filminde 

8026 

:ıdaki komedi de salon adeta 
f. sayılacak gibi idi . Bunun se· 
~1 nedir ?. Karşımızdakiler; daha 
n~ ~adar sanatlarını zevkle sey· 
~ığımiı adamlar değil midir ?. 

zad • yine o Behzad ; Hazım yi-
0 Hazımdır . Galip hiç değiş· 

111· • • 
ıştır · Mahmud ; karakter ya· 

iin akta ~ir harikadır . Diğer genç· 
I ~e~sı müstait , kabiliyetli , va
ennı başaran gençlerdir. O hal. 

,kbu boşluğun , bu t<. nhalığın , 
ısnıı alakasızlığın sebebi ne ol· 

gerek?. 
Sebebler , - olsa olsa - mad

_olabilir • Darü lbedayiin temsil· 
e gelecek münevverlerin kısmı 
mı • ayın son günlerinde, bütçe 
-hazası sebebiyle , biraı ihtiyath 
temkinli bulunmağa mecburdur· 

~· 
Saniyen : daha dün Adanamıza 

Mlk opereti ) gelmişti . Mü ev· 
•lerin bir kısım parası da onlara 
tf o . 1 • çüncü derecede ; araya bır 

tn toplantılar , balolar ve bay· 
1:rın , flan girmesi tesiri haizdir. 

I ~ldüğü gibi ; Darülbedayi tem-
erıne iştirak edemeyişin se -

~lerj; ruhi ve manevi olmaktan 
)'ade rnadd"d' a· ı ır. 
al 1~ de • halkın zevkinde husule 

en istihaleyi dikhati nazarına al· 
k lazımdır . Sesli sinema çıktık· 
sonra operet janrına olan iltifat 

e. artmış ve artmaktadır . Halkı · 
~ ; sesli , sözlü , çalgılı oyunlar· 

hoşlanmaktadır . Hele tiyatro 
ra3ına variyetemsi bir kaç numara 
1 karışınca , mesele tamamlanıyor?. 

tiyatro zevkinin hiç şüphesiz in· 
m~si ınfinaşına gelmez. Fakat , 

:kın def-iştiği de muhakkak gibi· 

n·· ı oy e olunca, bilhassa ay son-
uında t 'il . 

1 
• emsı ere gelenlerın sayısı 

18 ıyor. Bunları yazmaktan maksat mb ız, meselenin daha ziyade maddi 
ı ple d k. ~ k re ayandığmı gösterm~ tır. 
ot 5

1
3

• Darulbedayi ve onun seçkin 
ıst erin k 'd 
d 

e arşı duyulan sevgı e 
r eğ' 

b 
ışme, bir azalma yoktur. 

Jır? ... 
Bu vaziyet, beni şahsan müte· 

essir ettiği için, hasbihali andırır 1 ir 
ayzı yazabildim. Temsiller hakkın· 
daki fikirlerimi söyleyememekle be· 
raber, onların cidden mükemmel ve 

Bu tebliğe göre iki devlet ada· 
mı arasında Avusturya ve ltaly.-yı 
alakadar eden meseleler üzerinde 
noktai nazarlar teali edilmiş ve bil· 
hassa iki memleketin ekonomik va. 
ziyeti uzun uzadıya gözden geçiril· 
miştir. 

Yunan milletinin hava 
müdafaasına teberruları 

Atina 24 (Radyo) - Bütün tak· 
si şoförleri bugünkü gayris.1fi hası· 

!atlarını Yunanistanın hava müdafa· 
asına sarfedilmek üzre hükumete 
verecek !erdir. 

en müşkülpesend adamlerı memnun 
edecek bir mükemmeliyet derecesine 
iriştiklerini kısaca söyleyebilirim. 
Esasen, aralarında Galip, Behzad, 
Hazım, Nirenir, Cahide gibi fıtreten 
artist yaratılmış insanlar bulunan bir 
tiyatro teşekkülünün muvaffak ola· 
maması için Bir sebep de yoktur. 
Bilhassa, (Büyük hala) komedisinde 
Nerenir ve Galibin; (Hi:llcci) de Mah· 
mud, Hazım, Nerenirin ve Behzadın 
muvaffakiyetleri; tam manasiyle üs· 
tadane olmuştur. Ve memleketimizin ı:z 
bu değerli artistleri, şah~iyet yarat· 
mak ve canlandırmak hususunda 

Atina : 24 (Radyo) - Hasılat· 

!arını hava müdafaı\.sına teberru eden 
otobüslerin dünkü kazançları iki mil 
yan drahmiyi bulmuştur. Yunanista. 
nın her tarafında aynı ~ekilde ve ge 
niş mikyasta teberrular başlamıştır. 

Çocuk 
eşsiz bir muvaffakiyet derecesint: 
irişmişlerdir. Adıına namına, bu ce· 
fakir, yüksek ruhlu insanlara; Türk 
tiyatrosunun f aıiletli emekdar yol
cularına teşekkür, borcumuzdur. 

Ragıp .Magdeıı 

.... 

Çinget eler kraliçesi 
Vaışova: 20 Polonyanın çinge

neleri yeni bir Kral intihabı için ha· 
zırlanmaktadı•lar. Bu seçim mayıs 
ayında ve Sovyet hududu yakının· 
daki Pilk şehrinde olacaktu. 

Namzetler arasında geçenlerde 
bir suikasda kurban giden eski ]Hü· 
kümdar] ın oğlu Baron Kuik R~ 
dolf ve bir de Mişel adında bır 
adam vardır. 

- Birinci sahifeden arlan -

büyüklere çekilecek telgrafları yav· 
rulanmıza okumuş ve müsaadelerini 
almıştır • 

( Telgraf suretleri iç sahifelerde· 
dir ) . 

Bu törenleri müteakip bütün ta· 
lebe ve halk bandonun iştirakile 
Cumhuriyet marşını s()yliyerek resmi 
geçide katılmışlardır. Bütün talebe
lerimiz bir çok isteklerinin ifadesi 
olan dövizler le Asfalt caddede yer 
almış hükumet erkanı önünden geç
mişler ve dörtyol :ığzında mektep
lerine dağılmışlardır . 

Talebelere mekteplerde Çocuk 
Esirgeme Kurumunun ve belediyenin 
hediyesi olan şekerler dağıtılmıştır. 

Londra : 24 (Radyo) - İngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Eden Bürüksele 
muva'\alat etmi~ bulunmaktadır. 

Subaylarımız 
1700 zabitimiz yeni açı 

lan Atatürk heykeline ve 
abideye çelenk koydular 

İstanbul : 24 [ Türksözü huşusi 
muhabirinden ] - Yedek Subay 
okulundan mezun olan 1700 ihtiyat 
zabiti bu ~sabah büyük merasimle 
abideye çelenk koymuşlardır. 

Ordu 17CO yarsubay daha ka 
zarmış oldu. Heykeltraş Hadinin 
mektep kapısına yapmış olduğu mu· 
azzam Atatürk Heykeli de merasim 
Je açılmı~tır. Heykel çok takdir edil . 
miştir. 

haftası 

yan Müfide , Namık Krmal okulu 
öğretmenlerinden Bayan Dürdane . 

Bir Yafındakller arasında 

1 Yaşındaki çocuklardan : Birinci· 
liği Mehmet Necdti , ikinciliği Ce· 
mil Zühtü Doğan Abdulkadir ka
zanmıştır. 

iki ya,ındakller arasında 

2 Yaşındakiler arasında yapılan 
müsabakada : Birinciliği Ôzşen , 
ikinciliği Cemil Candan 1 üçüncülü· 
ğü Erol kazanmıştır . 

Oç YBfındakller arasında 

Üç yaşınJaki yavıular arasında 
yapılan müsabak;ıJa : Birinciliği Ha· 
san Atila , ikinciliği Gün Aydın , 
üçüncülüğü Ali Fuat kazanmıştır . 

Dört ya,ındakll ararasında 

Fakat şayanı dikkat olarak ta· 
raf, çingenelerin bu iki namzedi de 

istememeleridir. 
Halk tarafından ve çingenelerin 

Öğleden sonra serbest bırakılan 
talebeler otomobillerle şehrin içinde 
gösteriler yapmışlardır . 

Birinciliği Mübeccel ', ikinciliği 
Y ıldınm , üc;üncülüğü fikri kazan
mıştır. 

Bef ya,ındakller arasında 

Birinciliği Atalay , ikinciliği 

Şenol , üçüncülüğü Mehmet kazan
mışlardır . 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Bütün Adananın beklediği senenin en büyük, en nefis, en güzel ve 
en heyecanlı Türkçe sözlü 

( Bağdad Bülbülü) 
nün ilk gösterilmesi münasebetile büyük GALA müsameresi her bakım
dan, her .cihetten ve her görüşten mükemmel bir şark filmi. Efsanevi gü · 

zel bir mevzu içli ve heyecanlı bir aşk ve bunlara yaraşan ünlü müslüman 
Şark Yıldızları 

1 

Baş rollerde:Ahmet Alam ve Münire Elmehdiye 
Dikkat : Kalabalığa meydan vermemek için yerleriniıi erken temin 

ediniz. Numaralı yerler satılmıya başlandı 

Filme ilaveten: Güzel bir ( Miki Mavs) 
Pek yakıııda : 

Frederich March,Merle Oberon ve Herbert Marchal 

( ölüm perisi ) 
Şaheserler şaheseı inde 

8021 • 

çok parlak bir çocuk balosu veril· l lılığımızı ve onun başaııcısı genel 
miş ye gı-ç vakla kadar eğlcnilmiştir. sekreterliğinize sonsuz sayğılarımızı 
Yavrularımızın büyükle- , sunarız. 
rine çektikleri telgraflar 

1
Çocuk esirgeme kurumu genel 

AtatUrke ba,eanhOrna 
Arı kara 

A114cıra 

Açtığınız nurlu yolda Türk mil
leti mesııd bir istikbale doğan emin 
adımlaria yürürken biz Cümhuriyet 
çocukları da sevinç ve kıvanç duy
guları içinde bayram ediyor ve bu 
giinleri bize yaşatan Ulu atamıza 
minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Kamutay ea,kanhğma 
A11kam 

Ulusumuza her gün yeni bir yük· 
selmer in kapısını açan ) uce kamu ta. 
yın ışıklı yollarında gururla , emni· 
yelle yürüyen biz Cümhuriyel ço · 
cukları bayramımızı kutlarken bü · 
yük kamutayın ünlü başkanıııa de· 
rin saygılarımızı sunarız . 

ismet lnönU 
Anl.rırn 

Biz Cümhuriyel çocuklarını ulu· 
sal ülkümüze doğru yürüten , var
lığımızla , saygımızla her an ilgile · 
nen saygı değer esirgeme kurumu
nun bize yarattığı bayramı sevinçler 
içinde kutlularken genel başkanına 
sonsuz şükran ve saygılarımızı su
narız : 
Bu gUn ve hafta içinde neler 

yapılacak? 

Bugün .;ocuk esirgeme kurumu 
tarafından çocuk oyun yerinde dolap 
salıncak ve sair eğlenceler yapıla. 
caktır. Ve ismet lnönü Kız Sanat 
Enstitüsünde saat 15 de Çocuk ba-
kıını hakkında bir konferans verile· 
cektir . 

unu b" 1 
1 

ı.· k oy ece tesuit ettikten son· 
uır aç il e gecedir devam eden tem· 
ere gelelim: 
-H"ll · u eci, mesela Reşad Nu· 

ın m • 
dır T uvaff ak eserlerinden biri· 

· eın'iiT • 

tarihinde ilk defa .olmakla berabe~, 
bir kad:n hükümdarlığa namzed gos-

terilmektedir. 
34 yaşında ve güzel olan bu 

kadının en büyük liyakatı kudretli 
bir fala bakıcı olmasıdır. 

Gece Halkev7nde de büyük bir 
toplantı olmuş ve geç vakta kadar 
musahabeler yapılmıştır. Ve güzel 
bir konser verilmiştir . 

OUrbUz çocuk müsabakası 

Dün Namık Kemal okulunda 
gürbüz çocuk müsabakası sabahle 
yin 9 da b şladı . 

Müsabakala. a iştirak eden bü· 
tün yavrulara şeker , çikolata dağıl· \ 
mış ve m_iisabakada kazananlara ay· 
rıca Hedıyeler verilmiştir , 

Yüksek özünüzü örnek tutarak 
yurdumuza doğru , çalışkan , cesur 
birer i~ adamı yetişmeye çalışan 
biz Türk çocukları Cüınhuriyet 
güneşinin f eyizlfri içinde bayramı · 
zı kutlularken bize me,,u 1 bir istik· 

26 Nisan 937 pazartesi günü 
5 kanunusani ve Namık Kemal oku· 
lund.a ve 27 Nisan 937 Salı günü 
G~zı Paşa ve lsmet lnönü okulunda 
musamereler ve kahvelerde de ço. 

1 

cuk bakımı hakkında konferanslar 
verilecektir . 

. 28 Nisan 937 Çarşamba günü 
gündüz, 5 kanunusani okulu tarafın-k k 1 ını, kendi hesabıma, bir 

erreler .. d" b ada I gor um. Avrup:1da a-
nı ar d ret var ır: Bazı opera ve 
ve tems'll - n ye . . ı ere, su f felan veya 

in gi~~ni" nİsıl uynadığmı görmek 
roz k dr er.. şte: (Hüllci) ve {Ay

a ısı} (K" ) lan ada ) ' or , {Sekiziııci),(Unu · 
rn vs B· . . . n bu h 

1
• • ızım ıçın aşağı yo· 

yıma (~: gelmiştir. Ben, kendi 
' ulleci) yi taın beş kerre, ..... ~-

A " srı sinemada 
Yalnız ·· ·· uç gun 

Ne,rlyat : 

Köyümün yolları ------Bu isimde yeni bir şiir kitabı 
kt Bu küçük, Zarif kitap, Ceyhan 

çı 1 • \ ·ıı- K 
k eteri Bay Şakir 1 tı a u· tapu se r . 

' d Okuyucularımıza tavsıye ran ın ır. 

ederiz. 

ŞIRL~Y TEMPLE 

Hakem hey ~ti : 
Ticaret odası reisi Bay izzet , 

Bay Hüseyin Daim , doktor Bay 
Bahri doktor Bay Hamdi , Namık 
Kemal baş öğretmeni Ömer , borsa 
katibi umumisi Bay Süleyman, 5 ka· 
nunus11ni okul öğretmenlerinden Ba· 

\ Güldüren gözler 1 

1 Yaşındakiler müsabakasına 
12 çocuk , 2 yaşındakiler müsaba· 
kasına 15 çocuk iştirak etmiştir . 
Ve 3 yaşındakiler müsabakasına 21, 
4 yaşındakiler müsabakasına 24 , 1 
5 yaşındaki.ler müsabakasına 13 , ve \ 
6 yaşındakıler müsabakasına 4 ço· 
cuk yavru İştirak etmiştir . 

23 Nisan balosu 

Dün gece de Halkevi salonunda 

bal hazırlı yan - büyük başkanımıza 
derin minnet ve saygılarımızı sunarız 
c. H. P. Genel sekreterll§lne 

An/carcı 

Memleketimize harikalar yara· 
tan , ulusumuzu her gün bir ye Tıc.. d ğ .. .. t b nı ı~e 

0 ru yuru en üyük partimizin 
ışıkları altında bayramımızı kutlular· 
ken yüksek partimize candan bağ· 

dan , Gazi Paşa okulu salonunda ve 
gece Alsaray sinemasında müsame· 
re verilecek ve ayni zamanda sıne· 
ma da gösterilecektir . Stad. omda 
saat 16 Ju okullar tarafından spor 
şenlikleri yapılacaktır . 

29 Nisan Perşembe günü Gazi 
Paşa ve Namık Kemal okullannda 
da müsamereler verilecektir . 

Gündüz matinelerinde 



Him::~~,:~.d~yük 1 
merasim yapıldı .__ ______ -

BELEDİYE İLANLARI 

Ceyhan : [ Hususi ] - Hamid 
gecesi, büyük şairin, büyüklüğile mü· 
tenasip bir şekilde çok içten samimi 
hislerle dolu bir gençlik kitlesinin 
iştirakile Halkevinde yapıldı. 

Halkevi Başkanı Abbas Ülkü, 
baş öğretmen Mahmud Seve! ve 
maarif memuru Süleyman tarafından 
Şairin hayatı, eserleri hakkında ko· 
nuşmalar yapılmlştır. 

Hatay haberleri 
- Birinci sahifeden artan 

kında isnad Necihürreisin (gazete 
baş muharriri) vaktile yazdığı yazı· 
lan ve Ankaranın fikirleriyle dolu 
olarak bu fikirleri alenen yapmaktan 
çekinmeyen bu adamın şapka giy· 

diğini dairesine ancak şapkalıları ka. 
bul edip şapkasızları kovduğunu ka
rilerimiz şüphesiz hatırlar ve bilirler! 
lskenderun sancağının Suriye hüku· 
meti vazifelerinde bu kaymakamın 
emsali pek çoktur. Binaenaleyh; mu· 
hafız Elseyid Hüsnü Berazi bey ya 
pacağı tahkikat neticesinde bu da· 
ireleri hükumet ve milletin düşman· 
!arından temizlenmesini umar ve hü 
kümetin, muzir propagandalarla mü
cadele ederek şiddet istimalinde 
devam etmesini dileriz.! ,, 

Gazetelerin haber verdiğine gö
re, Suriy~ ordusunun teşkili etra· 
fında yüce komiserlik ve şark orduları 
kumandanı ile Suriye hükümeti ara· 
sında temaslar bitmiş, bu ordunun 
ilk kısımlarının mayıs sonlarında 
teşkiline karar verilmiştir. 

Suriyedeki vaziyet 
- Birinci sayfadan mabad

tahsisatı münasip vakıtta idhal edi
lecektir. 

Suriye ordusunun teşkilata baş· 
laması için beş ay beklemek icab 
edeceği söylenmektedir. 

Mülki ve adli teşkilat yeni vazi 
yete göre tensik edilmiştir. 

Suriye - Fransa muahedesile 
tahaddüs eden yeni vaziyet ve me· 
salihi müştereke müzakerelerinin he· 
nüz bitınemiş olması sebebiyle bu 
seneki büdce kati bir şekil almamış· 
tır. Sene içinde tadilata uğrıyacak· 
tır. 

Buna petrol meselesinin halli ve 
Suriye bankasile yapılacak mükave· 
lenin de tesiri olacaktır. 

Bu işlerle elde edilecek varidat 
ordu teskilatına ve harici temsile 
karşılık tutulacakıır. 

Suriye bankasile müzakue devam 
etmektedir. imtiyaz yenilenirken 
25 sene müddetle faizsiz olarak bir 
istikraz yapılması da mevzuubahsol
muştur. 

Lübnan ile müzakerelerin cuma 
ertesi günü Berut Ali komiserlik 
dairesinde iki hükümet heyetlerinin 
ilk toplantısı yapılarak beşlıyacaktır. 
Müzakereye Cemil Merdem riyaset 
edecektir. Gümrük meselesi de bu 
arada halledilecektir. 

Petrol müzakereleri de devam 
etmektedir. Irak petrol şirketi mü· 
dürü Şama geldi ve baş vezir ile 
temasa geçti 

Bu mülakatta evvelce takarrür 
eden şartlar yeniden gözden geçi· 
rilmiştir. 

Bazı gazeteler ittifak halloldu. 
ğunu ve Oeyirzorda petrol şirketi 
bir idare açtığını yazmışsa da baş 
vekil henüz halledilip bitmediğini 
b' ldirmiştir. 

Mısırda menfi olan Suriye mü· 
cahidlerineen doktor Abdurrahman 

ı Şehbender Beruta avdet etmiştir. 
• Suriye ile Irak hükumetleri bir 

1 
dostluk muahedesi yapmışlardır. 
Irak hariciye veziri muahedenin im· 
ıası için Şama gelmiştir. 

1 - Temizlik işleri hayvanatı için 35000 - 45000 kilo yeşil :ot açık 
eksiltme ·suretile_ satın alınacaktır . 

2 - Muvakkat teminanatı otuz liradır . 
3 - ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü saat onbeşte belediye 

daimi encümeninde yapılabaktır . . 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler: her gün yazı işleri kalemine mü 

racaat edebilirler . 
5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzile birlikte ve muayyen 

saatte belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 

7987 14 - 17 - 21 - 25 

1- Belediye emlakinden siptillideki sebze hali ile zahire pazarındaki 

mağazalar 937 Haziranından itibaren birer sene müddetle şartnameleri 
mucibince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır . 

2- Bu rlükkanların muhammen bedeli geçen seneki kira bedelleridir . 
3- Sebze halindeki dükkanların ihalesi 6-Mayıs-937 perşembe ve 

zahire pazarındaki mağazaların ihalesi 10-Mayıs-937 pazartesi günü 
saat on beşte belediye dairesinde daimi encümence yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçuğudur 
5- Talipler ihale gün ve saatında yatırını; oldukları teminat makbuz. 

larile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenler her gün 
muhasebeye müracaatları ilan olunur.8007 21-25- 29 - 2 

1 - Belediyeye ııit hükumet civarında on dükkan , Karşıyakada sekiz 
dükkan, belediye altındaki berber dükkanı ile zabıta karakolunun bulun
duğu dükkan, Sofubahçe mahallesinde eski tanzifat ahırı , belediye önün. 
de, Yağcamii civarında, hükumet avlusundaki satış barakaları, Eski istas · 
yon mezarcı Süleymandan alınan iki mağaza ve üç arziye , hayvan paza· 
rında kahve yeri, sebze pazarında bhve yeri, hayvan pazarında çift sürme 
yeri, eski istasyonda 200 metre arsa ve Protestan mezarlığındaki arsa 937 
haziranından itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık ar· 
tırınaya çıkarılmıştır . 

2- Bu emlakin muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleridir. 
3- ihaleleri 13-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte belediye 

dairesinde daimi encümence yapılacaktır . 
4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçu

ğudur. 

5- istekliler ihale gün ve saabnda yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenler hergün 
muhasebeye müracaatları ilan olunur .8027 25-29-2-6 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı .,... 

KAV ACELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elite doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dt'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 14 

Kelvinator 
Sailığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unu tturur,evinize 
sıhhat ve neş' e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has· 
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta· 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır . 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

16 

7966 
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GLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRA TÖRLE~ 

Sağlam , uzun ömür ve ışı çok ucuz temin 
O. T. r. A. S. 

eder 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi A O A N A 

T"ÜH.KSÖZ"Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

~-·~-~~--~J 

Karaisalı Asliye Hukuk 
mahkemesinden : 

Karaisalı inhisarlar idaresi ta· 
rafından eski müskirat inhisar me
muru olup Konyanın Çifte merdiven 
mahallesinde kız muallim mektebi 
civ~rında ikamet edeıı lbrahim Vefi 
hakkında ikame edilen alacak da· 
vasının yapılmakta olan duruşma· 

sında : 
Müddei aleyh namına çıkarılan 

davetiye üzerine mahalli mahkeme 
mübaşiri ve müddei aleyhin karısı 

ve komşuları tarafından müddeialeyh 
gösterilen yerde olmadığı ve yeri 
de bilinmediği yazılmış olduğundan 
davacının tdlebi üzerine ilanen teb 
liğat icrasına ve duruşmanın 10-
5 -937 pazartesi gününe bırakıl· 
rr.asına hukuku usulü muhakemeleri 
kanunun 142 ve 144 inci maddeleri 
mucibince ilan olunur .8024 

Zayi mühür 
Şahsıma ait Noterlikten tasdikli 

mührümü yitirdim . Şahin ağa kö· 
köyünden Salih oğlu Ahmetle Ka· 
mışlı köyünden Hulusi oğlu lzzed
dinden başka hiç bir kimseye bor
cum yoktur . Zayi mührün yenisini 
kazdıracağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan eylerim . 

Şahin ağa köyünden 
Abdullah kızı 

8025 ŞAZIYE 

• 

Seyhanpark barı 

Güzel bir muzik ve temiz bir servisle ihzaratını ikmal ede~ 
1 - Mayıs cumartesi akşamından itibaren açık bulunacağı 

müşterilerine ilan eder.8022 25-27-29 ./ -
..-------·--·-----------~ 

Seyhanpark lokantası 
· · · · ···ı kşaın Y) Lokantamız bu senenin yaz mevsımı ıçın og e ve a . 

( Alafranga ) muzikle vermek üzere ihzaratını ik ,nal etmiştır b~ı/ 
1- Mayıs cumartesi gününden itibaren lokantamızın açık 

9 
muhterem müşterilerine tebşir eder .8023 25-27-y ;.... __________________ ~--

_____ ..-/ 
-------- A~ ıflıe 
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana ıvıe 1 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassıs 

Doktor Osman Bozk 
t' 

Hastalarını kabul ve 
7990 

. . b 1 ıJJlf teGavıye aşıaw-- j 
s-2c__......, 

DOKTOR 
---- -

Aslan Y akup ~ 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı V! Alınanyada 1 

Viladi ye 

Mü t 

ve 

e 

Cerrahi Nisai Ye 
h a s s ı s ı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız mua:eoeO: 

Mersin: Yoğurt pazarı Hastane caddesı rJ 
6 9 7949 

Umumi Neşriyat 
M',$İ. 

M. BakŞ1 

Adana Türksözü ııı't 


