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Hatay ana yasası 
Hatay meclisinde 
Hatay ülkesinde tatbik edilecek rejim 

''CümhYır0y~t'0 

Hatay Vatandaşı, Türkiyedeki Türk Vatandaşı 
gibi ayni medeni ve siyasi haklara maliktir 

AVACILIK ŞEHRiNDE 

~GERLi ÇALIŞMALAR 

,. _______ ........... ... 
fEcnebi mütehfssıslar! 
t Havacılığımız hak- i 
f kında ne diyorlar? : ................. ~-----·· 

Antakya : 7 (Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor) - Hatay mil
let meclisinin son toplantısında ittifakla kabul etdiği Ana yasa beş fasıl ve 25 
maddeden ibarettir Esas hükümlere nazaran Hatayda Cümhuriyet rejimi tat
bik edilecektir. Vatandaşlar ayni medeni ve siyasi haklara maliktirler. Meclis, 
Hatay davası oğrunda çalışan ve iki sene evvel Teşekkül eden Hatay Halk 
Partisine teşekkür edilmesi için bir karar almıştır. 
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&iıiın h 
tU avacılık tarihimizde dost 
~ trdcn gördüğümiiz bir alaka 

11rdır. fürkkuşu üç sene evvel 
tu zaman, iki Sovyetli müle· 

"hlrnişti : Romanof ve Ano . 
&ene çalıştıktan sonra B. Ro· 

':ernleketine di)nmüş ve onun 
;._ · Garviş relmiştir. Bugün, B. 

llıınid~~ Garviş, inönü'nde grup 
~ it, 

"crG,~ Sovyet Rusya , planorcü
'" 

1Vil havacılık bakımından 
IQ C · ı ır ~ ı eri memleketleri ara-

•lıt Bılhassa, adet fazlalığı ve 
t ırı gençlik arasında kütle 
ref.•Yılmış olması itibariyle ön 

.,_ 1Y•>rlar. 
''"d' t'ic 1 memleketlerinde de bir-

:r sahibi olan iki Sovyetli 
'c ~~ ~c~~ bizim havacılığımız 

tn uşunuyorlarch? C tepesine 
ıtı Yolda B. Anohin'e bıınu ' . ·l~l'IOhin, mükemmel türkçe ko-
ıt:dır. Hatta hazan lugat bile 
~k· ~eseb, nereden ögrendi 

,.. •
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iade, mükemmel, kabiliyet· 
·•ıe e · . d'k rını bol bol harcıyor. şi-
. ~kat ettim; tam bir ıstanbul 
1'-•ıl sualime cevap vermeden 
IQ~kçcnin kolay ôgrenilir ve 

'-~~Zikal bir lisan oldugunu ve 1 

"t' kavrayabildiğini söyledi; 
'ltldi s ı· . . 'il ua ınızc cevap vereyım 

"' ~112 ki huvacılık her şeyden ..., •ar 
v~ 1dat meselesidir. Sıhat ve 

, ftt Ucut bu istidat ile birleşe-
11,.. c bu iki şart Türk gençle
·•ıurn· ' be 1Yetle vardır ve hem sıh· 
,~1 de istidatları. bi havacıd 
i azımgelerı normaı ölçünün 

'· ~h 
"if a'elen gençler htr bakım. 

k·c tai tutuldukları için mu· 
'ttr ~~bir kalite gonçligidir. fa- ı 
bh.. . Utkkuşuna Müracaat eden• 
"-..... ı' ~lif ırı buraya alınmasına im• ''d olsaydr, gelen bütün genç• 

t ~kiler kadar muvattak o· 
tlll ~l'l~im. Çabnk ögreniyor 
· ke ıstiyorlar, cesurdurlrlar St Uvvcııere hik metmesini bi. 

-...ı.:İrdevamıı olarak kalite yük
: ~ ar · Mesela geçen sene ile 

"'cı~'11'1da bir kalite farkı var· 
11ttr\g·ık, öyle bir mevzudur ki, 
it h·J>lcri, şekilleri, formülleri, 

L;•11ı~'leşir. Misali biraz garip 
-~· b a ı· -.. b · ma, mese a gore ve· 
~ ~t~ il~a öğrrnilen şeylerden 

~· bıı e • yazı yazmak fal cın gi-
~<. buna ananeleşmek adını 

tıa . 
)ttıı 81~de üç, bey nesil asker 
~ • ını§ ve Lüyümüş olan ai

liai u . çuncu sahıfede -

[Hataya ayiı en yini haberler Son haberlerde bularuksmız] 

r"'· ....................... < 
f Ha tayın 

bayrağı 

D~hiliye V ekiletimizin 
açtığı yeni bir yol 

Köylerin imarı 
Sıhhat ~e ekonomik inkişaf için birçok Antekr• : 7 [ Hu•u• 

muh•ltlrlmlzden · ı - Hetay 
Millet Mecll•I Hat•Y bay ......................... ~ 
danın teeblU için bir Ko· 
mlayon -.çmlftlr • Bu Ko. 

· yeni tedbirler alınıyor 

misyon falnlllla Mecll• r•
porunu verecek ve bu ra-

l 
por mUzellere edllecektlr • 
Bir k•ç DUn• k•d•r Hat•r 
için bir b•rr•k kabul edl 

L ekllr. 

• o ............. ........ . 

Re•lmler : yukarde TUrk Kufu kampında bir hasblhel . 
afalıda Sabiha Gokçen ve Fuat Bulca "Almanya asla 

boyun eğmez,, Südet Almanlar 
meselesinin halli 
HiTLER -BENEŞ 

Mülikatına bağlıdır 

Göbbels böyle diyor 

Ştutgart: 7 (Radyo) - Almanya 

propağanda nazırı bay Göbbel~. ecne 

bi memleketlerde yaşayan Almanlar 
kongresinde irad ettiği bir nutukta 
demiştirki: 

-Düşmanlarımızı tanıyoruz. Oiiş 
manlarında bizi en nihayet tanıyacak-

Lord Runcimanla Bay Henlayn bu müzakerelerde 
bulunacaklar ve İrtibat vazifesini göreceklerdir 

larını ümit ediyoruz. Biz, bizden ev· 
vel Almanyayı idare edenler gibi de 

giliz. Londrada ve diğer yerlerde 
Almanyayı ne yapmak istedıklerini 

Prağ : 7 [Radyo) - Noraduy 
List gazetesine göre, Südet mese· 
lesinin halli müzakereleri bundan 
sonra, hakikatte Hitler ile Beneş 

arasında cereyan edecektir. Lord 
Runciman ile Bay Henlayn da irti· 
bat temin edeceklerdir. Lord Run. 
ciman bu hafta Bay Henlayne gi-
derek görüşmüş, tavslye ettiği in· 
giliz müdahalesinin ve Südet mese-
lesinin hakiki mahiyetini ortaya koy· 
muştur. 

Bay Beneşin halka müracaat 
edeceği hakkındaki haberler, vazi-
yetin esaslı bir tetkikine istinat et
miyor. Vak'a Londrada böyle bir 
fikir ortaya atılmış ise de Prağ ma· 
hafili müzakerelerin girmiş olduğu 
nazik safhadan dolayı bunu muvafık 
görmemiştir. Bay Beneş'in halka 
müracaatı ancak şu şartlar altında 
yapılır: 

1 - Müzakere kesilerek vatanın 
tehlikede bulunduğunu il4n etmek, 

2 - Ka11anılan ağır fedakar 
lıkları halka izah etmek icabettiği 

zaman böyle bir müracaat yapıla· 
bilir . 

Ufak tefek hadiselerin idame 
tttigı asabiyete ragqıen bugun Sü· 

detlerin müzakereye başlamak üzere 
sa~lam bir esas blllmağa çalışı· 
lıyor . 

biliyoruz. Fakat Dünya bilmelidirki 
Almanya asla boyun eğmez.,, 

NAZi . KONGRESiNE 
ARAPLARDA GELiYOR 
Kongreye gelen Arapların 
harcırahını Almanya verdi 

Londra: 7 (Radyo)- KudU•den D•yll Herald gazet••ln• •u 
matOmat verllmektedlr: 

Nurenberg ••ki N•zl kllngrealn• lfUrak etmek Uzer• yUz 
kedar Arap buradan G•lll•• vapuru ile h•reket etmlttlr. 

Arapların yol paraları Al· :•••••••••••••• 
manya tarafından verllmekt•· ı 
dlr. Yanlarınd• Mısır, Suriye ve 
dli•r fark memleketlerındekl 
Naıi ajanları olduğu halde birinci 
mevkide seyahat etmektedirler. Nazi 
ajanları buraya gelerek kongreye gi 
decek Arapları toplamışlardır. 

Varın 

STRADELLA 
Adlı dörı gütılük bü yiil. 

a~k ve tarihi hikayrmize lıa~lıyuruz 

w. 
Hükürnelin, Türk 

köyünün bütün u 
ıuvlarını en kısa 
bir zamanda ve 
kök ten halletmek 
gayesile yeni baş 
tan tanzim ve ha
zırlamış olduOu köy 
kanunu projesinde 
köy işleri , .e iş 

programları ıçın 

hirçok hükiimlcr 
konmuştur. 

Köy mahalli ida 
resine bırakılmış 
olan c;şağıda yazılı 
işler; köy derneği 

kararilc iş progra
mlarına alınacak 
ve tahsisatı köy 
büdcesine konulmak 
suretile yapılacaktır. 

Köy içindeki yol 
ları ve sokakları 

korumak, ihtiyaca 
kafi gelmiyenleri 
gen·şıetmek, lüzum· 
lu görülen yerlerde 
yenilerini açmak ve 
kabil olan köy-

Hahlllye Yeklllmlz 'UkrU Kara 

lerde köyün bir başından obür başı· 
na giden iki yol yapmak, bu yolları 
ve sokakları kaldırımlamak imkanı 
olan köylerde insan yollaril .. hayvan 
yollarını ayırmıya çalışmak bu bah
sin başlıca mevzuudur. 

Nafia ve imar işlerinde diğer. iş 
sahaları şunlardır: 

Köyün en münasip yerine köy 
meydanı açmak (köy konağını, r,ami, 
mektep gibi resmi binalaı ı ve köy 
çarşısını bu meydan etrafına lopla· 
mak bir hedef olacaktır.) 

Köy hayvanlarına su temin etmek 
Köy sınırları içindeki yolları ve 

köprüleri geçebilecek şekilde yap
mak ve onarmak, 

Köyün sulanması kabil toprakları 
snlayacrık harklar yapmak, sulamayı 
temin ve idare etmek, büyük sular 
üıerinde geçit kayıkları veya sallar 
yapmak, 

Köy konağı yapmak ve mevcu 

dunu onar1Lak . 
Köy mektebi, camii yapmak ve 

eldekini tamir etmek; 
Köyde imkan varsa bir otel veya 

konuk odaM yapmak; t 
Nalbant, <lemiıci, arabacı, bakkal : 

gibi köyce lüzumlu dükkanlar yap
tırmak: 

Pazar ve çarşı yerleri yapmak ; 
Sel bi\san yerleri bunlardan kur 

tarmıya çalışmak; 

Köyün içini aydınlatmak; 
Köy iş programının sıhhat ve 

sağlık işlerini alakalıyan kısımları 
şunlardır : 

Sıtmı yapan su birikintilerini ku· 
rutm<tk ve Sıtma mücadele kanu · 
nunun bu husustaki hükümlerini 
tatbik etmek, 

Köye temiz içme suyu temin et· 
mek· t 

Köyde imkan varsa akınblı litım 
ve kehriz teı ti batı yaptırmak ; im· 
kan olmıyan yerlerde lağımlı ve 
kuyulu helalar yaptırmak ve köyün 
münasip yerine gene lağımlı ve ku. 
yulu umumi helalar yaptırmak;köye 
umumi mezarlık temin etmek ; me

zarlıkların etrafını divar, hendek ve· 
ya çitle Ç'!Yİrip içine hayvanlann 
girmesine meydan bırakmamak 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



Sahife 2 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-p 
• • ! HAYAT iÇiNDEN i • • 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

(Trksözü ) 8 

OUNON MESEi 

Dostluk ve aşk 

rl_Ş_e_lh_ö_r_ 

~ ................................. -................................... 1 

Ala cağ 
kızın 1' 

1ngiltercde bu günkü genç nesil arasında genç kızlara karşı yapılan kur 
tizanlık meselesi yeni bir moda halini almıştır. İngiliz gençleri bu türlü 
aşk teşebbüslerini bir nevi eğlenceli spor telakki ederler ve genç kızlar ile 
olan konuşmalarda aslii hissiyat bahsine temas etmezler. Hatta ingiliz li· 
yatrolarındaki sevgili kız tipleri bile : «Ben izdivaç aşkı peşinde koşan in· 
saıılardan değilim» der gibidir. İngilizlerin aşk bahsindeki gayeleri daha 
başkadır. Burada ihtiras şüphe ile telakki edilir. Muamelelere «eğer siz bu 
işi ciddiye alıyorsanız birbiı im izden ayrılalım ve bir daha görüşmiyelim» 
manası sezilir. Bununla beraber bu türlü sinizm öyle bir modadır ki, de
vam etmiyecektir. 

İngilterede eski aileler insana izdivaç hayatını sevdirir. Londrada uzun 
zaman devam etmiş, adet ve mütekabil hürmet ile beslenmiş dostluklara 
da tesadüf edilir. 

Zira bu m~mlekette her şeyde muvaffakiyetin esaslı amillerinden biri 
seuat ve devam halidir. 

İngilterede halk, Nevyork insanları gibi yeni bir şöhret ve muvaffakiyct
len kısa bir zaman içinde bıkmaz. f ngiliz1er her milleıtrn ziyade vefa ve 
sadakate ehemmiyet verirler. 

Vaktile İngilizler, Fransız artisti Sara Bernası sevdiler ve takdir ettiler 
ve hu sevgilerini ve takdirlerini onun ölümüne kadar muhafaza eltiler. Bir 
İngili7. kadını i\e konuşuyordum. Bana bir ihtiyar Fransızdan bahsederken 
şöyle demişti: 

- Biz İngiltercye her mevsimde gelen bu ihtiyar Fransızı çok severiz. 
Vakia onun İngilizcesi pek fenadır. Söylediği cümlelerden bir tanesini 40 
seneden beri anlıyan bir fogiliz göı ülmemiştir. Fakat öyl~ olmakla beraber 
o yine bizlerden biri olmuştur.,, 

Ortaokullarda 

Ortaokullara bu yıl çok talebe 
müracaat ettiğinden kültür direktör 
Jüğünce ihtiyaç nisbetinde şubeler 
açılacaktır. 

Ders tevzi cetvelleri 

Orta öğretim okullarının ders 
tevzi cetvelleri nihayet 15 EylUl 
938 de Kültür Bakanlığında bulun
durulması için hazırlıklar yapılmak
tadır . 

Naklen tayin 

Birinci Orta okul 
Direktörlüğü 

Şehrimiz birinci Ortaokul Direk. 
törlüğüne Nevşehir Ortaokul Di · 
rektkrü Sabri Güzel tayin edil
miştir • 

Terfian tayin 

Vilayetimiz Üçüncü Komiserle
rinden Şeıif ikinci komiserliğine 

terfi ettirilerek Kırşehire tayin edil· 
miştir. 

Ahırlarını pis tutanlar 

Şehrimiz Kız Lisesi dikiş ~ua]. Altı kişinin ahırlarını pis tuttuk-
limi Münevver; lstanbul Clbalı or· lan göıülerek Belediye zabıtc1sınca 
ta okul dikiş muallimli~ine naklen ta haklarında zabıt tutulmuş ve kendi-
yin edilmiştir. 1 !erinden para cezası alınmıştır. ! 

YENi NEŞRIY AT I 

Kızını yaralayan adam 
yakalandı 

Karaisalının Kuzgun köyünc!e 
oturan İsmail oğlu Mahmud Çakmn 
bir tarla mesele~inden çıkan kavga 
esnasınd~ kardaşına sıktığı tabanca· 
dan çıkan bir kurşunun kendi kızının 
sağ ayağına isabetle yaralandığını 

yazmıştık. 
Çıkarılan devriyeler Mahmut Ça 

kırı yakalamış ve adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Bir et kaçakçısı daha 
yakalandı 

Mermerli maliallesınde otura11 
Şaban oğlu Kadirin Kanara harici 
Mirzaçelebi mahallesinde hayvan 
kestiği görülert>k yakalanmış ve 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

I~ e~ek l 
l!:::!J rar ve 

Pek iyi 
tık yaşınız da yirm 
kadar geçtiğini s · 
lar duyarlarsa size 
bi 'irsiniz. Şimdi işi 

nasip bir kız bul 
Fakat siz onu 

Jennıekten vaz ge 
de bulunur. Onlar 
Bekarlık sultanlık 
mayınız. Öyle olsa 
tanların kendileri 
lardı. Zaten sulta 
ğın pabucu dama 
artık o sözün de 

Bilirim, siz fel 
mayı seversiniz. O 
mek aleyhinde söz 
etmişsinizdir. 

İşte İngilizler ile münasebete girerken dikkat edilecek şey onlardan biri 
olabilmektir. Bir yabancı basit ve esrarengiz ve necip bir memleket olan 
İngiltereyi ancak otuz senede anla ı aya başlayabilir, 

Andre Moruva Havacılık ve spor 

Havacılık ve spor mecmuasının 
222 inci sayısı çıktı. Bu sayı hava 
faaliyetimize dair dünya hav~cılığına 
aid çok enteresan yazılarla doludur. 

Dahiliye vek31etimizin 

Diyojen'in kita 
sözünü başkaları t 
icar adam pupayel 
ye benzermiş de 
atmış gemi gibi 
yamazmış. lnanm 
çinde oturduğu k ·· 
olacak kız bul~ma 
ı at'ın evlilik aleyh 
rısının pek huysuz 
ragur'un karısı gü 
üste çocuk doğur 
zevk yaptığı için 
ten Jaima hoşnut! 
Kant a gelince on 
menni etmesi, şüp 
yüzüne bakamıyac 
olmasrndan. Ders 
da bir kadın b 
adam ... 

Çiftehan kaplıcası 
Modern şekle sokulamaz mı? 

Tabiatın Torcsiara bahşettiği kıymetler ara
sında en mUhlm mevkii Çlftehan Kaplıcası 

işgal eder. Bir çok yüksek vasıfları mezce
derek böyle bir Kaplıcaya sunan tabiatın cö
mert ell , insan oğluna şükranla ödenemlya
cek kadar bUyUk bir nimet vermiş oluyor • 
Fakat, biz de,emsali nadir, kimyevi ve hlkeml 
evsafı her zerresinde cemetmiş olan böyle 
tabii bir servetten faydalanmayı bllmellylz ı .. 

) 
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Gök yüzü açık. Hava hafif rüz 
garlı. En çok sıcak gölgede 36,5 l derece. Gecelfui en az sıcak 18 

I derece. 

açtığı yeni bir yol 
- Birinci sahifeden artan -

mezarlıkların içlerini temiz tutmak ; 
Köylere umumi hamam ve ça

maşırlık yaptırmak ; 
Köyün ekonomik vaziyetile ala· 

kah olan bu iş sahası üzerinde şu 
mevzular la çalışılacakbr : 

Köyde nalbant, demirci, arabacı, 
dülger, kalaycı, ayakkabıcı , berber, 
sağlık korucusu, ebe, küçük baytar, 

ziraat memuru ve aşıcı y ,;tiştirmek; 
Köyde boş zamanda erkeklerin 

ve kadınların birer sanatla da meş

gul olabilmelerini temin edc.cek ı 
tedbirler almak. 

Ustalar ve öğreticiler tedarik et
mek ve köylünün kendi elbiselerini 
kendilerinin teminine ve dikmesine 
Çatışmak, köye peynir , süt san"\t. 
!arını sokmak ; 

. ______________ ,_,, ________ ....._ _______________________ ._.._. ..... _ Köy hayvanlarını ıslah edecek 
ve köylüye iyi hayvan bakımını öğ· 
retecek tedbirler almak ; iyi cins 
buğa, aygır, teke, koç satın almak ; 1 

Netice bu işi, 
yük bir romancı k! 
tir: Emil Zola ki 
hayatta yalnız kal 
debilen insanlar a 
kuvvetli olan ada 
zar: Öyle adamla 
az yetiştirmiştir. 
ların en çoğu, he 
yaloız kalmıya t 
ceklerinden evlen' 
raciesi kuvvetli 
için, tabii bir lhti 
layı sağlık için de 
ludur, zaruridir. 
üzerine de müna 
nu en iyi anlıyao 

onun Ffronditc (is 
reketli nesil, diye 
güzel olmuştur. 
madınızsa, evlen 
mutlaka okumal 

Tabiatın verimleri üzerinde in· ı 
san zekası işlemeden oııdan istifa· 
deye kalkmak , bizi - Eskilerin ni· 1 
meti tepmek , yenilnin de eskiyi 
olduğu gibi kabul ederek ona kendi 
eneriisinden bir zerre katmamak 
gibi - ağır ithamlarla başbaşa bı· 
rakır. ' 

Curnhuriyet rejiminin yapıcılık 
ve yaratıcılık hususunda daima hız 

dolu prensiplrıi , miUi se1vetlerimi
zin işletilme:ıi ve hakiki değerinin 

artırılması bakımından esaslı proje
ler ve özlü fikirler taşımaktadır . 
Gerek } er altındaki, gerek yer üs· 
tündeki tabii servetlerden azami 
istifade fikri, CL1mhuriyetle beraber 
kökleşmiş ve hükumetin ana pren 
sipleri nıeyanına alınmıştır , 

Bugünkü Tiirkiyenin coğrafi bun 
yesi bir çok memleketlere nasip ol· 
mayan zenginliklerle dolu : Buna , 
bir de saltanat devrinde kıymeti 
takdir edilemediği cihetle üzerinde 
uğraşılmamış olan tabii mrnbaları · 

mızın bakirliğini ve tazeliğini de 
ilave edebiliriz .. 

Burada mevzuubcıhsedeceğimiz 
" Çiftehan Kaplıcası ,, da }Üksek 
kaliteye malik - fakat hemen he· 
men - taoiatın yarattığından fazla 
üzerinde gf'niş mikyasfa durulama
mış milli bir servettir . Het ne ka· 
dar Kaplıca, Cumhuriyetten evvelki 
devre nazaran inşaat bakımından 
miihim ilavelerle zenginleştirilmiş 
ve halkın revacı artırılmışsa da bu· 
günkü şartlar dahilinde bu himmet 
kafi değildir. Bugünkü Kaplıca, da
ha geniş mikyasta fedakarlık bek 
li) ecek kadar üzerinde ehemmiyetle 
durulması lazımgelen bir şifa yur
dLJ<lur. Ayni zamanda turistik ga· 
yelerle organizasyona tabi tutulması 
icabeden bu Kaplıca, evsaf iti'1arile 
bir çok sıcak su hamamlarına te 
fevvuk edecek hassalara maliktir. 

Söylendig'ne göre: Dünyanın en 
us tün Kaplıca~ının radyo ak ti vitesi 
[17] dir. Çıftehan Kaplıcasında bu 
hassanın (14] u bulması ve Turki 

yede bu evsafı haiz diğer bir Kap· 
lıca bulunmaması burada sıhhi ba· 
kımlada esaslı bir teşkilat yapılması 
mecburiyetini bir kc re daha hatırla 
tacak kadar kuvvetlidir, 

Bursa Kaplıcalarında 7- 9 olan 
radyo aktivite, evsaf itibarile Çif 
tehandan sonra gelirse de, temizhk 
ve konfor ve ayni zamanda ucuzluk 
bakımından orayı buraya tercih d 

tirecek kadar meziyd laşı.ı.aktadır. 
Şimdi lıize düşen vazife , dere 

cesi kaynağında 56-58 olan ve 
tahlil neticesinde iyi neticeJeri haiz 
bulunan bu suyu , yurddaşlar için 
daha faydalı kılmak için tedlıirler 
aramaktır. Bugünkü halile " Çifte. 
han Kaplıcası ,, suyunun şifa! tesi. 
rini yarı yaı ıya indirecek kadar teş
kilatsız ve derbederdir . · 

Gayri muntazam barakaların 
konforsuz odaları, buraya gelenleri 
banyodan çıktık tan sonra toprak 
üzerine - herkesin kendisinin geti
receği - savan ve seccade sermek
le istirahata mecbur tutmaktadır. 

Hele yağmurlu günlerde faydadan 
ziyad~ mazarrat veren barakaların 

durumu esaslı islahata muhtaçtır. 

Üzeri hasır, altı toprak odaların 
pejmü;de kıhkları hem göze çarpan 
çi[kin bir manzara teşkil etmekte 
hem de sıhhate gayri miisait şartla
rı ihtiva eden birer istirahat yeri 
olmaktaaır! 

Burada istirahata elverişli adde
dilen "otel,, de hem müşterileri kar· 
şıf amıyacak kadar dar ve hem de 
konforsuzluğuna rağmen pahalıdır. 

Hu ~usi banyolar ise son yılların 
kaplıcaya yegane renk veren ilave. 
]eri ve y<'nilikleri arasındadır. Esa 
sen kaplıcaya gelenleri en çok 
memnun eden kısım da burasıdır. 

Lokanta ve bakkal, kalabalık müş 
terilere nazaran teşkilatsız ve basit 
tir. Yemeklerin tenevvüüne ve ne 
fasetine riayet edilmem'!kte ve ·oak 
kal dükkanının açık bulundurulması 
-sahibinin hasta olması ve başka bir 
dükkanda mevcud -bulunması dol.a-·-
yı:;ile mabdud bir zamana 

inhisar etmektedir. 
Yılda binlerce vatandaşın şifa 

bulmak için bin müşkülatla canını 
attığı ve yegane meded umduğu bu 
kaplıca aynı zamanda hastalıksız 
gelenleri hasta yollayacak kadar 
sivrisineklerin de haylice uğradığı 

bir köşedir! · 
Penceresindeki sivri sinek . teli 

yırtılmış otel odasında, ~inek sesle 
rile kulağı tırmalanan, herhangi bir 
kitabı bir mum kadar tesirsiz bulu 
nan elektrik ışığı altında okuyamı 

yan heı hangi bir insan olabilirki 
buradan kafi bir istirahattan ziyade 
iztirabla da dönebilir. 

* * * Başka bir fırsatta mazisinden 
ve· yazma· eserlerdeki şöhretinden 
bahsedeceğimiz bu kaplıca halen, 
halk tarafından derdlere derman 
olarak tavsiye edilmektedir· İşte bu 
tavsif ten istifade eyliyerek bu milli 
serveti değerlendirmek ve daha faz!a 
müşteri toplamak ve hatta turistle· 
re mahsus cazib teşl<ilat da vücuda 
getirmek lazımdır. 

Her sene 8000-10000 arasında 
müşteriye malik olan bu hamamın 

modern bir şı~kle ifrağr, esaslı bir 
sıhhat müessesesi kuru•ması ve bu 
suretle mühim de bir varidat eld~ 
edilmesi her bakımdan ehe"mmiyet· 
lidir. Kaplıcaya gelen müşterilerin 
onda dokuzu "Çukurova., dan gel 
mt.ktedir. Niğde vilayetine ait olan 
bu ham'ama bu vilayetten senede ge 
lenlerin yekanu 1000 i bulmaz. 

Asri dükan tesisatından mahrum 
bu:unduğu cihetle hamamın lüküs ve 
ecnebi müşterileri maateessüf rnev· 
cu t değildir. Her hasta olana - Yara 
sın yaramasın . ta~siye edilen bu 
hama•nda mühim bir noksan da dok . . 

'!tor ·bulunmamasıd1r. 

Bila tefrik her . hastayı bu sıcak 
suya sokPınnm sıhhi mazarretıda ola· 
bilir. Bu bakımdan doktor boşluğu 
nun biran evvel önlenmesi icabeder. 

* * ·-· ·-·· -· . ·- * 
Hulasa: N1gde hususi mubase· 

besine aid bulunan bu kaplıca, hali 
hazır vaziyetile geoiş bir ihtiyaca 
cevap verecek mahiyette değildir. 

Yukarıdaki noksanları düşünür
k. n, muhterfm Niğde valisinin ve 

hatta devlet demiryolJarı idaresi 
nin kaplıcanın değerini artıncı tesi 
sat için etüdler yaptırmakta olduk· 
larını memnuniyetle işitmiş bulu 
nuyoruz. 

Geçen hafta kaplıcayı ziyaret 
eden vali, o günkü müşteri adedini 
kaplıca katibine tesbit ettirmiş ve 

(650) rakamı elde edilmiştir. Bu mi.k· 
darın !:..irçok günlerde (1000) e çık· 

tığı da olmuştur. Böyle fakir ve 
konfordan mahru 11 ha1ile bile kap· 
lıca senede 2000 -2500 lira vari. 
dat getirlctk vaziyettedir. Eğer 
modem otel ve her odaya mahsus 

banyolar yaptırılır ve kaplıcanın 
yeri daha müsait bir semte nakletti 
rilirse Toroslara da cenubun "Ya 
lova,, sı kurulmuş olabilir. Ve senede 
bugünkünün iki üç misli varidat da 
alma bilir. 

Bu maksatla, gerekli sıhhi ve 
turistik tesisatın ve teşkilatın yaptı

rılmasına Niğde vilay...tinin hususi 
muhasebesi mali bakımdan ne dere· 
ceye kadar muktedir olabilir? Bunu 
ve hususi muhaseuenin büdcesini 
bilmiyorum. Eğer bu kaplıca, vila· 
yetimiz dahilinde bulunmuş olsaydı 

· hususi muhasebe ve belediye-mizin 

müştereken kurmakta olduğu '·imar 
birliği,, elile asri çehre vermek bel
ki mümkün olurdu! 

Nığde vilayetinin yapıcı eli, ge 
rek kendi kudreti ve buna karıştı 
racağı istıkrazile ve gerekse meı ke
zin maddi ve manevi kudretini te· 
min s:.ıretile tabiatın bu eşsiz varlı 

ğını mümkün olduğu kadar süsliye· 
bilir. 

Kaplıcanın yurddaşlara daha 
hayırlı ve faydalı olabilmesi için bu 
husustaki zaruri ihtiyaçların geniş 
mikyastalei tatminini derin temenni· 
lerle beklemekteyiz 

I aha foros 

ı<.öyde ziraati, hağcılığı, her dürlü 
bahçeciliği ileriletebilmek üzere iyi 
cins tohum ve aşı , fıdan teminine 
çalışmcık ; imkan görülünce tecrübe 
tarlası , bağı ve bahçesi , fidanlık 
ve fidelik yapmak; 

Kağnıları dört veya iki tekerlekli 
arabaya çevirmiye çalışmak ; köy 
parasile araba, sapan , diğer ziraat 
aletleri yapacak ve onaracak bir 

1 

tezgah açtırıp köy namına idare 
etmek ; 

Köyde, köylüye güreş , binicilik, 
cirit , avcılık nişan talimleri gibi 
milli oyunları yaptırmak ve bunları 
tf'şvik ett\rmek,at ko~uları yapmak; 

Köyün ihtiyacına kafi veya hiç 
ormanı yoksa köye bir orman veya ı 

koru yetiştirmek ve mevcut olanı 
korumak büyütülmesine çalışmak; 1 

büyük saadetin ç 
de olduğunu en i 
nüı. 

Köye, halka faydalı kitaplar ge· 
tirtmek . 

1 Alacağınız kı 

Köye ortak saman ve orak ma
kineleri, pulluk, traktör, peynir,yağ 
makineleri ve diğer lüzumlu ziraat 
aletleri ve edevatı almak ; 

lsizi de onun be 
1 • getirr ceğiniz çoc 

güzelliği için bj 
- Gerisi dörd 

ihtiyaç varsa köye ortaklama 
değirmen yapmak veya değirmen 
makinesi getirtmek; çiftçilc:re gübre 
getirtmek. 

Köyün kalkınmasını temin ede 
cek olan bu faaliyetin aksamaması 1 

için, tastikli iş proğramlarına giıen l 
işlerin yapılması, mecburi olacaktır.' 
Her yıl bunlar için köyün para ime · 1 

ce kudretine ve ihtiyaca göre köy 
büdcesine tahsisat konacaktır. 

Muhtar ve köy derneği yeni se 
çildiklerinde üç ay içinde dört yıl· 
lık iş pıoğramı tarızim edip kayma· 
kamlığa ve merkez kazalarında vi
layet makamına vermeğe mecbur 
olacaklardır. Yeni pıoğram tasdik 
edilip gelinci ye kadar eski proğra · 
mın tatbikine devam olunac1ktır. 
H~nüz proğramı :yapılmamış olan 
yerlerde yeni proğram beklenecek· 
tir. Eski proğramlarda bitirilmemiş 
işlerin yeni proğrama alınması mec 
buriyeti vardır. 

Kaymakamla 
valinin köy işleri 
kendilerine veril 
)arını kaza' idare 
tirdikten sonra a 
tasdik edecekler 
işlerinin iki ay 
muhtarlara bildir; 
caktır. 

Nahiyelere t 

ten önce nahiye 
leası alınması m 
tadır. 

Proğramın t 
tadillere göre kö 
ren on brş gün 
köy meclisi vali 
bileceklerdiı. Va 
içinde vilayet i 
taleasını aldıkta 
kabul veya red 
f ından ayneıı ve 
dilen köy proğr 
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~-..,•-mıı,..-,ııı~---~:-----r---. 1 Sovyet muallimler · 

Faydalı Yumruk 
. Jak Muray bir .. -·-·-·-· Yazan ·-·-·-·- .. Üçüncü bir ar· tıftıik . . • • 

llıııda sah1ıbınin ya. ! Hikayeci ! kadaşı da ıhlamur 
)~li .' . at arın se- ! t çiçeği kaynatıp iı,;· 
~niiını ve binicili '---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' mesini tavsiye et· 
ıırıı Yapıyordu. Henüz yirmi beşini ti. Bu, o civarda güzelliği ile tanın· 
hr~llıış, uzun boylu, iri yarı çam 1 mış bir kızdı. Şüphesiz ki, onun söz. 

J a~ı gibi bir delikanlıydı. J ]eri en makı1 'üydü; fakat nedeııse!ıh· 
bile h ' on yaşına kadar bir defacık , lamur çiçeği suyu da para etme· 
'.1liıti. ~stalanmamış yatağa düşme- i mişti · 
~ııııı azla iştahalı olduğu zamanlar Böylece dördüncü gün gelince 
dırh ~ıılık Veya şişkinlik hissederse Jak Muray şehre gitmekten başka 
)olu a bu arızayı şarapla giJermenin çare kalmadığını anladı. 

na bakardı. 1 Şehre gelince, ilk önce bir dok-
b~ ~k, bir sabah yatağından kalk. tora koşacağına soluğu Oluvers ba· 
ti lab·~.an kendisinde, acaip bir gay rında aldı. Bu iri yarı, boğa gibi \>e 
~·n b.11Hk hissetti. Sanki birisi kız- , bir şeyden korkmayan delikanlı, 
Plı~r ığne~i durmadan çenesine doğrusunu isterseniz doktordan kor-

ıor 'b· d kuyordu. ıııa . gı ıy i. Bu ağrı ve zonk· ı 

0&ıtgidc de artmakta idi. Jak, "Birkaç şişe lıoşaltıp kendi-
~ıltco ne: ~u ağrının akşam şaka la· mi kayhetmeliyim ki, doktorun kar· 
'Iİ Yuıune yediği yumruklardan şısına öyle çıkabileyim!. diyordu. 
ıt bg·eldiğini zann"tti. Fakat 0 va. Barın bir köşesine büzülerek o-

0Ylo b · d d h turdu. Yam başındaki masada lıir-ı, l\aık ır acı uyma ığını 1tır-
ı!ı~Ça b lı; kalktı ımma her kımılda. kaç kişi yüksek sesle konuşuyordu. 

y .. ~ sııı çoğalıyordu. I Kulak kabarttı; çiftlikteki güzel kız 
Uıunün . . ğ arkadaşından bahsediyorlardı. içle-\ ta~ ve çenesının a rıması , 

11 ttllıerı günlük işine başladı. At rinden biçimsiz biri, kız için atıp tu· 
l~)ıtııar etti; eğerledi. Fakat İş ona tııyordu. Bu da, Jak gil.ıi iri yarı bir 
'. •ııJu1 nutturamadı. Lanet dişi miit- adamdı; ve kızın iri yarı adamlara 

Yor 1 1 d bittiğini ve onların karşısında kopça-
1 ıonkı • ve onun a a ay e er gi 

lak U}'ordu. lan kopuverdiğini anlatıyorclu, 
liılGne' h:rrıen her zamanki tedavi Bu sözler, Jakın kanını beynine 
dı iıc llıuracaat etti; biraz rahat· sıçrattı; hemen müşfik ve iyi arkada· I 
~inec ~e aradan az bir müddet şını hatırladı. Hele ıhlamur çiçeği I 

O. Y~.ne eski haline döndü. tavsiyesini .. Yerinden fırlıyarak he- I 
~ • ıun d rifi boksa çağırdı. Bir lahzada dişi-c d b ıztırap için e geçti. Bu 
itan ckşe~li içerliyordu. Bayağı ta· nin ağrısını fılan unutmuştu. Kızın 

arta csılrrıişti. Kafatasının parça namusuna dil uzatan bu serseıinin 
Bu a~rıldığını hissediyordu. hakkında ngelmelivdi. 

1ın buç gün içinde de ağzına vis- Çok sürmedi. ltk yumruğu atan 
~un başka bir şey koymamıştı . Jak hasmını yere devirdi. Fakat be-
1. alini ·· k d 1 . ıiki hemen yerden kalktı ve pars 
'4 ba I goren ar a aş arı nası· 
lı ş adıl S ı b gibi Jakın üstüne hücum etti; ve yü tııi ar.. tan ey, u ağrının 
ı)lc/aSı. dişinden ileri geldiğini zünün şiş tarafına müthiş bir yum· 

1
• on ı· ruk kondurdu. O zaman Jak sende , y.. ra şunu i ave etti: 

f'na Uıdcki bu şiş inmeli; yoksa ledi; ve hırlamağa başladı. Gözleı i 
•nı.:a Varır; bir senede bile ge korkunç bir surette yerinden fırla· 
" 1 sın so h b d k mış, yüzü mosmor kesilmişti. O an· • nra emen a ir o tora 
~ ' da elini ağzına götürdü; avucuna 

~~da arkadaşının şiş yanağına parlak bir cisim düştü. 
t Un b k k Bu, beyaz, vuvarlak cisim baş· avf a tı tan sonra Stanle· 
a 1Yelcr' · d b I d pamağının tırnağı kadar büyüklükte 1 
nlcy b· ını yerin e u ma 1 

' olan azı dişi idi. Bu dişin yerinden 
ır eşektir. mukaddeme· 

çıkmasile çenesindeki bütün ağrı da· 
ı Mes ı ğılmış gitmişti. 1lcd·,,. c e cerahatin önüne geç· k d d k d Bu vaziyet arşısın a emin i 
)ij,u·-' dedi. Böyle bir yirmi yaş 
d
• n en b . hiddetini unuttu; ve güler bir yüzle 

1 a iild" enım amcam genç hasmına yaklaşarak: 
\lda b· u gitti. O zamanlar , 1 - Teşekkür ederim, dedi. 

'li gır tek doktor yoktu. Fakat j Sonra üstelik ona bir viski da 
ecıkr P b" ırmel Neden kasabaya hi ikram etti. 

) it d k ' 
· o tora baş vurmuyor· ı---------------1 

"1ii t ıtaccJ . 
a3dik!i ve!a f~vkalade haller 
)apllıak P~ogramlarda değişiklik 
1 anc~k la.z~rrı gelirse, bu değişik 
1ı1 al •ılayet idare heyeti mü 

1 ndık 
1 )aPılab·ı tarı sonra vali tar•fın· 
·ı~e'ne~· 1 ccektir. Tadiller talebi 
~,- gl k ·ı h . ı~1~ ve k aran e mu tar, nahı ye 

~'c•kt· ayrrıakam tarafındaA ya 
ır, 

) . 
>!l;ı 1>ırıd 
~Ilı ~ıerirı· e veya tarlalık bağ ve 
h da bu;· Çayırlarını ve basacak 
, Cı işj.durıarı sel yataklarını, kö 
'ltd .. 'rı .. . ııııı once imeceyle ve 
~~'lir,::~a zarar vermiyecek 

ı v - lerdir 
•ı•n ~Yla daha f. 1 k" .. 
•L •e " az a oyu zarara 
~r ,atakı 

., 
1 nı b arı ve taşma yapan /' ' u k" ı 1 .. ~ltUn t oy idarelerine her 

•ı Uta k 
ııq hale ·~ yaptırtmaya ve 
~ llııc1:, &•!ırtmiye vali ve kay 

1o' Ur b 1 'ın.l'rıin d" u unmaktadır. 
1,

1 
' &ı·Jj, 1 '&er vasıfları köy büt 

c ~ •t~ s . . 1 . d 
lıt ''~rrı~kı • _ eçım ış erıne, er 

tıt Ctırı " · "f • goreceğı vazı e · 

Heyecan, Aşk, ihtiras ve feda. 
karlık Filmi 

işte 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Sevilen ve çok beğenilen üç 
Büyük artist: 

An na belle 
Jean P. Aumont ve 

Jean Murat 
nın bir sureti fevkalade de ya· 

rattıkları ve heyecanı hiç bir za
man unutulmıyacak olan 

(Aşk Kanatları) 
Fta"sızca Sözlü 

Büyük Filmi takdim ediyor. 
Başdan başa zevkle seyredilecek 
müstesna bir eser. 

diyor ki 
- Birinci sahifeden artan-

leler vardır. Runlar da kendi meslek
lerine, veraset halinde geçiyor O. h.a
va içinde yetişen çocuk daha !alım 
devresine girmeeen birçok b~lgilere 
sahip olmuş oluyor. Buna bılhassa 
havacılıkta lüzum vardır. Çünkü gök· 
]er, yerlere göre bilinmiyen bir var
lıktır. Şimdi bu sene lnönü kampına 
gelen talebeler, geçen sene arkadaş
larından kamp hayatını dinlemişler; ı 
buradaki çalışmanın zevkind karşı] 
bir hasret duymuşlar ve hiç bilmedik· 

(teri bir yere gelir gibi değ-il de, arzu
ladıkları bir yere gelmenin zevki i· 
çinde aramıza katılmışlardır. 

Tabii bu hal, seneler geçtikçe 
artaeak ve şimdi üzerinde konuşmak
ta olduğ'umuz, yüzler rakamları binle
re on ibinlerce çıkarak Türkiye için 
h~vacı kadroyu kuracaktır .. , 

Hatay· 
lise 

bayrağı_ 
çekildi 

-------
Halaydan Türk ordusu-
na selam,mi~net şükran 

mec-
islim ve 
italya ırk 
meselesi 

Roma: 7 (Radyo)-Harici gaze· 
tel<'rin ltalya ırkçılı~ı islamiyet ale· 
min<le çok fena tesir yapacağı hak 
kınclaki telakkilere mukabil burada 
ki düşünce ıslamiyetin ırkcılığı tanı· 
mamış bulunmasıdır. 

B. Anohin, Türk ve Sovyet genç· 
!erini mukayese ettiği zaman, orada 
havacılığın daha eski tarih'ne rağ 
men hiç bir fark olmadığını söylü 
yor ve diyor ki: 

"- Havacılık, bir mertebeye gel 
dikten sonra şahsi istidada kalıyor. 
istidat ve kabiliyet bahsinde de 
Türk genci şüphesiz ki mükemmel . 
dir,,. 

Antakya: 7 (Türksözü muhabi· 
rinden)- Hatay millet meclisi dün 
öğleden önce ve sonra yaptığı top 
lantılarda Halayın ana yasasını bay 
rak kanunu ile icra makamlarının 

1 teşkilat ve vazifderine ve masraf 

1 

kanunlarını ittifakla kabul ve başve 
kil doktor Alıdurrahman melek ta 

lis azası ve Davletliler olduğu halde 
tarasa çıkarak Meclisin önünü dol· 
duran binlerce halk huzuıunda top 
ve muzika sesleri arasında Hatay 
bayrağını Meclis lıinasına çekm ş. 
tir. Meclis bu merasimin akabinde 
müstakil Hatay bayrağının ilk defa 
Meclis binasına çekilmesi münase· 
betile kahraman Türk ordusuna 
Hatay Meclisinin selam ve muhab 
betle•inin iblağ edilmesini isteyen 
bir takriri sürekli alkışlarla ve itti 
fakla kabul etmiştir. 

lslamiyetce yegane esas kendi 
dinleridir. ltalya imparatorluğunda 
yaşayan İslamların vaziyeti mütrka 
bilrn memnuniyetini mucip olacak 
surette intizama konmuştur. lrkcılık· 

tan made, İslamiyet yahudilerden 
büsbütün ayrıdı<. Kürenin bir par
çasında şu ibareye tesadüf olunur. 
Çünkü, isla niytt yahudileri tanrının 
arzularına muhalif b Ü y Ü k 
bir düşman savmaktadır. Yahu· 

dileı dünyanın kaırşıklığını kolaylaş 

!ıran bir kavmdir. Halbuki tanrı 

B. Garviş, gençlerimizin intibak 
kabiliyeti üzerinde durdu: 

" - Bakınız, cliyor. Otorömork 
yepyeni bir şeydi ve çok kolay de 
ğildir. insan elinin makine kuveti 
temposuna uyması lazımdır. Türk 
gençleri çok az bir zaman içinde 
bunu muvaffakiyetle l>enimsediler. 

Bütün bu kabiliyetler, bir milli 
müdafaa personelinde bulunması la· 
zımgelen şartlardır. Sizin gençleri. 
niü buradaki faaliyetleriyle bu şart · 

lan taşıdıklarını göstermişlerdir. 
Tayyarecilikte esas olan malzeme 
değildir. Malzeme, nihayet milletin 
maddi ferlakarlıklariyle temin edilir, 
fakat esas elemandır. Bu da bir ka 
biliyet meselesidir. Ki, sizde bu 
fazlasiyle var,,. 

Bizim havacılığımız üzerinde ko 
nuşan yabancılar, daima ayni şeyi 
söylemişlerdir, Milli kabiliyet l iki 
Sovyetli mütehassıs, bu kabiliyet 
üzerinde işlemiş ve çalışmış olarak 
konuşuyorlardı. 

B. Garviş, lnönünün tabii im 
kanlarının bir havacılık şehri kurul· 
masına ne kadar müsait olduğunu 
bilhassa tebarüz ettirdi: 

• lnönünde termik cereyan· 
lar pek boldur. Vadi ve dağlar pek 
müsaittir. Bu kadar elverişli yerler 
az bulunur. Bu itibarla daha uzun 
seneler, lnönündeki havacılık şehri· 
nin ihtiyaç ni~betinde inkişafiyle ha· 
va kadronuzu b .. r ada yetiştirebilir 
siniz. Fakat Türkiyenin toprakları 
arızalı olduğundan burada hava ıtık 

tesislerine müsait yerler kolaylıkla 
bJlunabilir. " 

B. Anohin, bir muallim kod rosu 
yetiştirmenin lüzumu üzerinde israr 
la duran Türkkuşu teşkilatının bu 
yolda ıyi neticeler almış olduğunu 
anlatıyor : 

" - On beş muallirr. namzedi, 
vasati olarak 25 saat uçuşla ınükem 
mel bir varlık göstermişlerdir . 12 
kişi, bin metreden fazlaya çıkmışlar 

dır. Üç kişi, iki bin metreye kadar 
yükselmiştir. 

Bütün bu uçuşlar rekor maksa 
diyle de yapılmış değildir. Unutma· 
malıdır ki, rekor, bir ihtisas ve tec· 
rübe devresinden sonra başlıyan bir 
tekamül halidir. Böyle olmak la be 
raber hu uçuşlar, birer rekor uçuşu 
nu andırmaktadır. " 

B. Anohin'e son bir sual sormak 
istedim: 

" - · Bugünkü çalışma neticesin
de dünya birinciliklerine namzet ol· 
duğumuzu tahmin ediyor musunuz? 

• - Şüphesiz .. Fakat planörle 
rekor yapmak havanın müsait imkan 
lar vermesi ve saire gibi tabii şart 
!arla da alakalı .ılan bir iştir. Bu 
şartlar mevcut olduktan soma re· 
korl.ır yapmJntz kadar normal bir 
§ey yoktur. Çürıku tayyarecileıinız 

1 
rafından okunan hükumet proğramını 

. tasvib etmiştir. Ana yasanın umumi 
\ hükümleı ine göre Hatay dahili işle 

1 

rinde tam bir istiklali haiz türk ekse ! 

1 riyetine müstenit ve cumhuriyet reji 1 

mi ile idare olunan ayrı ve mustakil ---------------_ 

bir varlık teşkil eden bir d~vıeuir. Mürettip alacağız 
Devletin merkezi Antakyadır. Hata 

yın bütün vatanclaşları kanun muva Gazete kııımında çalışa
cehesinde müuvi ve ırk, dil, din far cak iki mürettip alaca· 
kı gözetilmeksizin aynı ,medeni 

\ karışıklığa taraftar olanı sevmez. 
" Faşist, nizam ve intizamı muha· 

faza ettiğinden islamlarla ihtilafda 
bulunamaz. Faş it, ırkcılık düşüncesi· 

ni arap ve Yahudi ihtilafını artırmak 
maksadile yaptığına dair iddia olu· 
nan fikirlerde kezalik manasızdır. 

ve siyasi haklara sahip ve ğız. İdarehanemize mu-
bila istisna kanuna riayetle mükel· racaa t . 
leftirler. Teşrii kuvvet Hatay halkı 

namına Hatay Millet Mrclisi tara
fından kullanılır. Meclis dört sene 
için intihap edilir. Tatil zamanların· 
da bilahara Meclisin tasvilıine ar 
zrdilınek üzere hükumet muvakkat 
kanunlar yapmak salahiyetini haiz· 
dir . 

Karıunlar ve kararlar adı ekseri· 
yet!e kal ul ve ittihaz olunur . Ni 
sabı ekseriyet Meclis azasının ya. 
rısıdır. Hatay Devlet Reisi Meclis 
tarafından beş sene müddetle inti. 
hap edilir . Devlet Re:si icra Mec 
!isinin rryi üzerine Meclisi frshed _,. 
bilir. icra Meclisi bir Reis ile dört 
az:ıdan i baretıir ve icra Meclisi Re
isi Devlet Reisi tarafından seçilir . 
Hataym nizam ve asayişi bin brş 1 

yüzü g~çmiyecek, Jandarma ve Po 
lis kuvvetinden ibarettir . 

Bayrak kanununa göre Hatay 
bayrağı al zemin üzerine ay yıldız · 

[dır . Yıldızın içi umin r~ııginde 
dir . Bayrak kanununun kabu'ünii 
müteakip Devlet Reisi Tayfu, Sök· 
m 'n yanında Türkiye murahhası 
Cevat Açrkalın, Türkiye Baş Kon. 
solosu,Başvı kil, Vekiller bütün Mec 

saatlerce ve hatta günlerce havada 
kalac~k kadar vücut ve fikir muka 
vemetine sahip insanlardır . ., 

B. Garviş bu vücut ve fikir 
mukavemeti bahsi üzerinde, ·ı ürk 
kızını da unutmamak lazımgeldiğini 
söylüyor. 

" ~ Ben burada kızlarla erkek 
1 

ler arasında muvaffakiyet ve yetişme 
1 

bakımından lıiç bir fark görmedim. I 
ikisi de ayni derece müstaitdirler ve 
verilen vazifeleri hemen hemen ayni 1 

lıdşariyle neticelcndiriyorlar. Ki, lay· 
yarecilik gibi bir mevzu üzerinde ! 
bu beraberliği temin edenler, bütün 1 

diğer işler v~ faaliyetler üzerin · 
de ayni muvaffakiyeti gösterirler. " 

B. Anohinin Türkiyede bir de 
çocuğu olmuştur. iki mütehassıs 
memleketimize, bilh lSSa havacıları · 1 

ınıza çok alışmışlardır. Geaçlerimizin 
nazikligi ve cenlilınenliğındcn takdir-! 
le bahsediyorlar. Yiizlerce talebeden 
hepsinin ismini biliyorlar ve hiç unut· 1ı 
muyorlar. 

lnönü kampında ıki do,t yaban 
cı mütehassıstan kanatlı nesil hak· 
kında güzel sözler ve müslıel fikir· 
ler dinlemek, ayrı bir zevk oluy.ır. 

• 

İdare memuru alacağız 
Lise veya orta ok!Jl mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 

nıur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitclerile müracaatları. 

Yeni çıkan kanun ve nizaınlar 

2 
}\ltrllfl/(11/IC N<ı: (} /(J[j \ pşri /rınhr · '20:111938 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 Üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan · 

Madde 15 - 135 nci madde aşağıda yazıldığı veçhile degişliril 

miştir : 
Havagazı sayaçlarının şrkil ve tertibatı yapılacak 

tesbit olunur. 

Havagazı sayaçlaaının senelik 
ve an•ızın muayeneleri 

talimatname ile 

Madde 16 - Nizamnamenin havagazı sayaçlarına aid olan 12 in 
ci faslına aşağıdaki madde eklenmiştir : 

A · Havagazı sayaçları ilk kullanılmağa başlandıkları tarihlerden 
sayılmak üzere üç senede bir çalışın• yiizünden kaybedecekleri doğrulu· 
ğun düzeltilmesi ve sayaç parçalarınıo temizlenmesi için sayaca sıhip mü· • 
essese veya şahıs tarafından yerlerin-len sökülür, temizlenir, düzeltilir ve 
nizamnamede yazılı yanlış paylarına uygun bir hale gctirılJikten sonra 
mıntaka başmüfettişlik veya müfettişliklere muay~ne ettirilerek damga 
!attırılır. Bu madde hükümlerine göre kullanılmağa başlandıkları tarih 
!erden sayılmak üzere muayene zamanı gelen havagazı sayaç· 
!arının listesi her ayın birinci günü hava gazı 1 evzi eden müesseselerce 
başmüfettişlik veya müfettişliklere verilir. Bu müesseseler bundan başka 
her senenin birinci haftasında geçen sene içinde kullanılmağ'I başlanılan 
yeni sa;açların da bir cetvelini b'Ş 'TIÜfettişlik veya müfettişliklere vermeğe 

mecburdur. 

B . Lüzum göı üldükçe hava gazı sayaçları- ansızın muayeneleri, 
umumi hükümler dairesinde icra edilir. 

Sayaçların muayeneye hazırlanması 

Madde 17 - 136 ncı madde yerine aşağda yazılı madde konul· 

muştur : 
Müesseseler muayene için lıaşınüfeltişlik veya müfetti~lıklere ibraz 

edecekleri hdvagazı sayaçlarını önceden düzeltip temizlemış ve ayar et· 
miş bulunacaklardır. 

Ayarlar lktisad Vekaletince yapılacak tarifelerde yazılı Ücret mıı· 
kabilinde 27 nci maJdeye tevfıkan vticu le getir İlen a y;ır İsla•yonlarında 

yapılır. 

(Sonu Var1 9583 
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PAMUK ve KOZA 
,____________ - Kilo Fiati Hadı· Kı·per 

C iN Sı Satılan miktar 
- Eski mezarlıktan yeni mezarlığa nakledilecek olan beşyüz metre En az En çok 

mik'ap taşın nakli işi açık tksiltmeye konulmuştur. = Kapımalı pamuk ~ s.. A. s. 
2 - Muhammen bedeli beşyüz liradır. Piyasa parla~ • 
3 - Muvakkat teminat; oluz yedi buçuk liradır. Piyasa temizi " 
4 - ihalesi Eylulun 19 uncu Pazarlesi günü sa~t onda Belediye en iane 1 

cümeninde yapılacaktır. iane 2 
5 - Şartnamesi Belediye feö işleri Müdürlüğünd~dir. isteyenler orada Ekspres 

Klevlant 
görebilirler. 

31,50 37,50 

YAPAÔI 6 - Talipl~rin ihale günü muayyen saatte teminat makbuz l a ı ile bir 
Jikle 13e!ediye enciim~nine müracaatları ilan olunur. ' ~--------~-

Beyaz ----1----1,---1--
4- 8-13-17 9712 Siyah . 

ÇICIT 

/Cilo 

Ekspres --ı-- 1 
------------ -------- ı---'----- --- - ----------... iane "" 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) ,_Y~~-'i ~::~~::u-'-~i~~k.-. - -· - -ı==--=- 1--------
Refika Recep Tümerkan l uğday Krlms 

" Yerli ~.25-- 3,50--
Her gi:n 9 dan 12 ye hdar yeni talebe ka}dına ba~ladığınıve en 

son modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildiıir. 

.. 1-----,~-----ı - -- 1----------
Mentane 

- 2,90 --2,95 
~ı--'------1------~---

Arpa 
Fasulya 

G A. 6 
(Yurd 
9691 

Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındadır.) 

Yulaf 
Delice 

ı ı-~--------ll-~~ı-----1,----------· 
.._ _________________________ _____________ ...,: Kuş yemi 

ıı-~_,__.....,.. _____ _ 

Alacağınız kızın 
hilosu 

- İkinci sahifeden artan -

kimler as,rlardı:nbni dikkat etmiş
lerdir: Gerçeklen sevgi mahsulü o 
lan çocuklar daima sağlam ve gü

zel olurlar. Bu zamanda öjenik yani 
sağlam çccuk yt!iştirmek meselesi
nin ne kı;dar ehemmiyetli tutulduğu 
nu 1>İlirsiniz. Doğacak çocukların 

soğlam olmaları için karıkoca ara
sında gerçekten sevgi Lurunması lü
zumunda bu meseleyle meşgul olan 
mütehassısların hepsi ittıfak eder. 
ler. 

Beğeneceğiniz, seveceğiniz kızın 

sağlam vücutlu olacağına pek çok 
ihtımal vardır. Fakat bu zamanda 
kızların arasında bir salgın gibi sü 
rüp glc:'en zayıflık modası erkekler 
den bazılarının da zevkini aldatıyo r. 

Tüy gibi raıin kızrarı göre göre de. 
likanlılard2n bazılcrı güzelliği zayıf

lıkta lıuluyorlar, 

Zevk \C rerk işlerinde münaka 
şa o1maz, ceıleı~c de kadının güzel
liğini zı y.f'ı~ır da l ulan erkeğin 

ıc' kı"e hiamet tdilerr.f z. Çvnkü bu 
türlü zevk aileye felaket hazırlıyor 
demtktir. _ 

TaLiat kadını erkekttn daha 
y< ğlı olar;;k } aratmı~lır. Tabı; tın tu 
kaidesiPe karşı gitmek kadının ken
disi için, doğuracağı çocuklar için, 
hastalığa yol açar. Bir kadının sağ 
lanı vücutlu olması, çocuğunu karnın 
da) k~n iyi bü} ütmüş, sonra da ona 
iyi süt verebilme,i için vücudunda, 
ihtiyat haznesi gibi, biraz yaj?ları 
tulunrr.a>ı, yani }Uv;;,rlacık olması 
lazımdır. 

Kız 1arı kccaya verirken tartmak, 
gerçi, adt t değildir, siz eşinizin ve 
ondan doğacak çocuklarınızın sağ· 

• lam olmasını isterseniz, kendisiyle 
nişanlanacağınrz kıza hoyunu ve ki
losunu soıunuz: Boyca bir metren;n 
üstündeki santim tre kadar kilosu 
olmalı, tabii wtalama hesapla ... 

Evlenecek delikan 1ıların hepsi 
böyle yapsalar kocaya varacak kız ı 
lar da za}rflamak sevdasından elbet. 
te vazgeçerler.' "Uluır,, G.A. 

Satılık taş ve enkaz 
Boy 25-70 

En 25-30 

Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük· 
gari parlak taştan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enkaz da satı 
lıktır. iste~ ı;•er, 

. Keten tohumu 1 
ıı-~-~~-----1------1------ ----------· 

Mercimek ı 

5. inci Mıntaka Etibba 
Odası Başkanlığından : 

ı ~-~--------ıı-~-~ı-----:---------1 Susam 16 

Mühim bi r meselenin konuşul 
ması ıçın idare heye t imiz umumi 
bir toplanmaya kara r verm işti r . O 
damıza mensup umum meslekdaşın 

13'9938 s a lı günü saat 6 da oda
mız ı teşrifleri n i rica ederim. 

Etiblıa Odası ba şkanı 

Dr. A. Hikmet Coral 
11-13 9722 

1- --.ı 
ÇOCUK HASTALl l! LARI 

1 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalar mı hergün Mahmut 
paşahanrkarşısında 18numa · 

rada hususi muayenehanefinde 
saat 14 -18 a rasında ka-
tul eder . C. ----------
Seyhan nafia müdürlü

ğiinden : 

1- Dörtyol gümrük muhafaza 
karakolu in~aatı 3979 lira bedel ile 

•çık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 13-9 938 tcrih ine 

müsadıf salı günü saat 11 de nafı a 
daire ·İnde yap ı lacaktır. 

3- isteyenler keşif evrakını gör 
mek için nafia müdürlüğüne muraca 

1 

at edebilirler. j 

UN 

1_D~ö_rt_y~r_ldı_z_S~a~lih ______ ,_I ___ _ 

üç " " 1 ~ - _ _..,__.:..:___,_.::...__ ___ ---
.ö -:;; Dört yıld ız Doğ'ruluk 

~ ~ ,:-ü-ç--'--.. ---'"',c:... ="------ı----
- -=ı Simit 

~ [ ' ~ört yı'.~ız Cuı:;0~ııriyc.:e_t ___ l1===--------~- ı 
Simit " ---------'---·------

Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 
7 / 9 / 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

:>anıi.m 

Her mevsım ve muhite gc>re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana ı çın ha zırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça , !ar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmı,tır. Bir fincan ç.,y gUnUn bunaltıcı sıca6ını kar,ııar 
c. 

4 istekliler 298 lira 42 kı.ruş ,,-------·--

muvakkat teminat vermesi ve bu işi 
yapmağa iktidar ı olup ol madığına 

dair de nafia müdürlüğünden alın

mış vesikayı göstermesi mecburidi r. 

9676 25-30 -4-8 

Zayi Şahadetname 

328 senesinde Adana Rüşdiye
sinden almış olduğum şahadetna

meyi zayi ettim. Yeni,ini alaca!r ı ·n · 
dan eskisinin hükmü olmad ığını ilan 
ederim. 

c. 

Adananın Yortan 
maha llesinde n 
Abdullah oğlu 

ABDURRAHIM 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak Uzere bir 
kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

Yalnız on beş gün 
devam t>decek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

Şimdiye kadar 36 liraya sal•
lan s ağ l am 

şık ve hafif s ı N G E R 
bisik letleri 30 liraya sa tı l mağa 

başlamıştır. 

Bu tenzila tı Singer bisiklet fa brikası yal . 
nız 15 gün devam et 

ınek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hüküınel caddesinde 

Ömer Başeğmez 
Telgraf - Başeğmez 

53-80 

Ticarelhanesidi r 

Telefon -168 
9490 

Ulucami civarında Könıür pazarına 
dönfcek ytrde Abdurrahman Şe· 
n<re muıacaatları 9~72 9- 15 .._ __________________ ·---------- _________ .._ ________ ...; 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun ıııı. 
det asistan lık yapmıştır. Hastaların ı Hilaliahmer civarında Müslüın s 

I manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ys 
dar kabul eder. A 9598 g . . 

---------·-----------------------------------~ 
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TURKSOZU 

jMatbaacılıkl j Gazetecilik 

l\ılü l ('nevvi rt nkli 

her lürl ii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerin izi T iirk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir lab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN l 
* 

T A s· 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

r ~ 
bir cild, ren: ı eJI 
bi r kapak bolg .. Jı 
cak Türksözun 

pılır. 
(8~' Resmi eu 

veller, defterle<• 
k" 1r11 ' karneler , a - ı~ 

bı · 
kartvizit . v~ e# 
tab işlerınız, 

d en 
bir zaman a 

1
i 

bir şeklide en .. ,,ll 
" tU'' rufa lla Türks0 

pılır , 
.. •' ııı' 

Tür"' sozu Jı' 
sı "Türksöıli." 

ka her boyda J!. 
mecmua, tabe 

:...-----------------------

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi 
Müslüm aparlı nanı nda 

Hastalarını hergün sabahtan akşam~ kadar kabu l eder . 

---------~,--------------------------------

or. Muzaff e Lokma~ 
iç hastalıkları mütehassısı . 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındııl<' 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

·J' 
U 

· tırı~ .. 
mumi neşrıya .. çl~ 

Macid Gll 1~ 
oı' 

Adana Turksoıu 


