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HATA ~DA '"FEMiZLiK! lsp~ny~cephe.sinde'Çin Milletler Cemiyetine 
lngılterenın b• t d h d• 

Tahrikçilere göz açtırılmıyor; tedhiş
çiler artık Hatayı terk ediyorlar 

iNTiHABIN YENiDEN YA-
PILACAGI S©YLENiYOR 

Ticaret Anlaşmaları 
ıYeni delege müfsit Arap 

gazetelerini kapattı -------
akitleri için 

hattıhareketi 1 ır no a a a ver 1 
Salamanka : 10 (Radyo) --Frank· 

sistler Kastellon cephesinde ileri ha· 
ı ek etlerine süratle devam etmekte. 
dirler. Bu kuvvetler dün geç vakıt 
bir kasaba daha işgal etmişleıdir. 

Askeri kaynaklardan alınan haberlere 
göre, hükumetçiler mütemadiyen geri 
çekilmektedir. 

OönUllUler meselesl 

Londra : 10 ( Radyo ) - Bay 
Çemberlayn ile Lord Halilaks Hen· 
şerde hususi ırörüşmeler yapmakta· 
dır. Söylendiğ'ine göre, Çemberlııyn 
avam kamarasının önümüzdeki içli
ınaında, Franko hükümetini izrar edi· 
ci bir karar ittihazına asla razı olmı· 
yaca~ını ve gönüllüler işini de iyi bir 
tarzda halletmek yolunda gidileceği 

kanaatını izhar edecektir. 

Tokyo hükumeti adalardan 
mütemadiyen asker topluyor 
KANTON BOMBARDMANININ DÜNE KADAR BLANÇOSU NEDiR? 

Cenevre: 10 (Radyo) - Daimi 
Çin murahhası bugün Milletler Ce
miyeti genel sekreti Bay Avenola bir 
nota vermiştir. Çinin bu son nota
sında, Japonların hilafı kanun olarak 
Mareşal ve r- arolina adalarından as· 
ker toplamasından şikayet edilmek
tedir. Bu nota, aid olduğ'u komitede 
tedk'k için havale edilmiştir. 

şehrinde Japon tayyarelerinin bom· 
balarından 8000 kişi ölmüş, 8000 kişi 
de yaralanmıştır. 

Hankeodaki Taymis muhabirine 
göre; Kantondaki Fransız Pol Gümes 
hastahanesinin uğradıRı hasarat o 
kadar mühimdir ki hastahanenin bü
tün tesisatı harap olmuştur. Malze
me zayialı da 3,00o,000 franktan faz. 
ladır. 

Hükumete 
selahiyet 

Suriye fevkalade komiseri 
Martel vazifeden ayrıldı 

Hariciye vekilimiz 
İstanbulda 

Paris: 10 (Radyo) - Son Kan
ton bombardmanındıı telef olanlar 
hakkında bir haber gelmedi. Fakat 
son hava hücumlarının evvelkilerden 
daha az öldürücü olduğ'u tahmin 
edılmektedir. Son on günde Kan on 

Tokyo Fransız sefiri hastahane
nin bom bardman edilmesini Japon 
hükumeti nezdinde şiddetle protesto 
etmiştir. Japon hükumeti bu protes
toya henüz cevap vermemiştir. 

KANUNLA VERi LEN 

MÜDDET iKi SENE --· --- -
DAHA UZATILIYOR 

Ankara: 10 [Hususi Muhabiri 
miz bildiriyor) - Keti ticaret mua· 
hedeleri akti için müzıtkereye baş
lamış ve başlanacak devletlerle 
muvakkat ticari anlaşmalar akti 
hakkındaki 2769 sayılı kanunla ve 
rilen selAhiyet müddetinin iki sene 
daha uzatılmasınd Uah ufa.., r..cu1 uıı 

projesi Kamutayın Hariciye ve ikti
sad encamenlerinden geçerek ruz· 
nameye alınmıştır. 

HükOmet, mucip sebepler maz
batasında, müddetin uzatılması ta· 
lebini, şöyle izah etmektedir: 

"Ecnebi devletlerle katı ticaret 
muahedeleri rıkdine kadar bu dev
letlerle ticari münasebatımızı mu· 
Vakkat ticaret itilAlarile tanzim et
mek üzere hükumet 10 haziran 1930 
tarihli ve 1679 numaralı kanunla 
yüksek Büyük Millet Meclisinden 
salılhiyet almıştı. 

iktisadi menafiimizi korumak ve 
bunun için ticaret politikamızı ik· 
tisadi menafiimizin icaplarına uygun 
bir şekilde tanzim etmek maksadile 
işbu kanunda derpiş edilen mOd
det bir kaç defa temdit edilmiş 
İdi. Son defa 8 Haziran 1935 ta· 
rihli ve ?759 numaralı kanunla tem· 
dit edilen azami müddet 1 Temmuz 
1938 tarihinde mOokazi olacaktır . 
Dünya iktisadi vaziyetinde mevcut 
olan normal halde henüz bir salah 
görülmediği gibi bugüne kadar ti· 
cari ve ıktisadi rejimimizin istinat 
ettiği esaslarda da bir değişiklik 
Vücuda getirmek zamanı hulul et 
mcdiğinden hükOmetin mevzubahs 
istifadeye devam etmesinde bir za
ruret mütalıla olunmaktadır . 

Bu miilahazalara binaendir ki 
muvakkat ticaret muahedeleri akdi 
İçin tayin edilmiö olup 1 Temmuz 
1938 de inkıza edecek olan azami 
llıüddetin iki sene daha yani 1 Tem 
muz 1940 a kadar temdidi yüksek 
lavsip ve takdirlerine arzc lunur . " 

Hariciye ve iktisat Encümeninin 
'Ynen kabul ettiği hükOmet mad· 
desj şudur : 

" - Kati ticaret muahedeleri 
akdi için kendilerile müzakereye 
ba~ıanmış veya baş anacak devlet· 
lerıe muvakkat ticari itilAflar akdine 
dair 10 Haziran 1930 tarih ve 1679 
numaralı kanunla verilen salAhiyete 
binaen hOkOmetçe akdedilecek mu 
Ya.kkat ticari itilaflar için tayin ve 
8 Haziran 1935 tarihli ve 2759 
numaralı kanunla temdit edilen 
azami mOddet 1 Temmuz 1940 ta
r,fıine kadar uzatılmıştır . ,, 

Encümenler, projenin müstace
liyetle m!l~akerenini teklıf etmiş• 

!erdir • 

..._ _____ ---·----------· ..- ......__ 

lstanbul : 10 ( Telefonl<1) - Ha· 
riciye vekilimiz Tevfık Rüştü Aras bu 
gCnkü e;-spresc takılı h"r,u . l bir va· 
gonla Ankarııdan şchr i ııv e ge!miş 

ve k a rşılanm:ştır. 
Haric,ye wkılim:z, böy:ik şef 

Atatürk tarafından kabul cd.Jecektir. 
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i Buhran ve i 
ı Muvazene t 
•Vergisi* 
' . .................................... 

Muafiyetlerin 
tatbik şekli 

Maliye Vekaletinin 
çok mühim bir 

bu 
• 

emır 

hususta 
verildi ü e ı 

1 hirlene 
ze
ler Ankara: lC·Maliye Vekiileli Kıımulayın \ yelerinin bir ay içinde resmi tatil 

Kont Dö Martelln Adanayı ziyaretlerinde alınmı' resim ı 
Anlakya: 10 (Tiirksözü muhabiri rinden)- Halayda geniş mikyasta . ı bir temizleme hareketi vardır. Ted-

telQ-raflıyor)- Surıye fevkalade ko· hişçiler, tahrikçiler artık Halayda tutu 

miseri Martelin istifa ettiğini ve Fran: namamakta ve kaçmaktadırlar. 

sıı. hariciyesinin bu istifayı kabul et· 1 Yeni delege sıkı te<lbir'erle asa-l yişi iade ettikten sonra ilk iş olarak 
tiğini ve Marteiin vazifeden . ayrıldığı 1 Garo tarafından Ermenilerr ve arapla 

nı Beyruttan haber aldım. Ayrıca ge 1

1 
ra dağ'ıtılan silahları toplatmı§ ve mi. 

f !is adı altında geceleri haydutluk gün 
len malümata gör~. Martelin vazi e· düzleri tedhişçilik yadan adamların 
den ayrılışı istifen değil azlen olmuştur. vazifesine nihayet vermiştir. 

Antakya: 10 (Türksözü muhabi· - Gerisi üçüncü sahifede -

Südetlerle yapılmakta 
olan müzakereler çok 

gizli tutulmaktadır 
Bay Hodza Südet mebuslarla 
sık sık temaslar yapmakta 

Praji : 10 ( Radyo ) - Bay Hodza , S\ldet melıuslarla sık 
sık tıımaslarda bu:unmaktadır. Nitekim bııgUn ö/;Jlcdıın evvel 
gene Uç SUdat mebusla uzun bir konuşma yapmıştır . MU13· 
katta, geçen hafta Başvekile verilen muhtra hakkında kona-

,ulduğu söyleniyorsa da mü- ~ 
z aker eye esas oıan mevzu Y • f b • k } 
hakkında bUtUn mahfeller ade- eOJ a fl a ar 
mi malQm at b eyan etmektedir. 

Her cephede yapılan bütün mü
zakereler hakkıdda büyük bir ketu
miyet muhafaza etmektedir . Çek 
gazeteleri bir kaç gündenberi , Çek 
mekteplerine devam eden Alman ta. 
!ebelerinin isim ve adreslerini neş· 
retmekle meşguldürler . 

iyi bir kaynaktao alınan m•lu· 
mata göre, Bay Henlayn, Çek hükü
metine verilmek iizere geniş bir mulı 
tra hazırlamakla meşhuldür . lli\ve 
edildiğine gôre, bu muhtrada Südet 
!erin Çekoslovak hükümetinden talep 
eltiğ'i lıiilün haklar sarahatan mu
kayyet b'\ılunmal..tadır . 

kuracağız 

Ankara: 10 (Telefonla} - Kar 

şılığı 193İJ Mali yılı inhisarlar u 

mum müdürlüğü bütçesine konula 

cak tahsisattan temin olunmak üze 

re lzmir ve lstanbulda yaptırılacak 
rakı ve şarap fabrikaları için 750 
bin liraya kadar taahhüde girişil 
mesi hakkında Gümrük ve inhisar

lar vekaletin~ salahiyet veren kanun 

projesi meclise verilmiştir. 

s · :ı topl ı.ntılarmda kabul etmiş olduğu gtinleri haricinde kalan gün adedine 
ı ıc:1.~lclUcl ıcuc ,c; ... aı '"-'"'"'""a. -

lerin sayısı 3 ; kişidir 
Bundan iki gün evvel şehrimiz

de sütten bir zehirlenme hadisesi 
olduğunu ve müteaddit kimselerin 
hafif ve ağır bir surette zehirlendik• 
terini bir kısmının hastahaneye ya
tırıldığını yazmıştık. 

Zabıtanın yaptığı tahkikatta o 
gün yalnız memleket hastahanesin
de zehirlenenlerin sayısı hastalardan 
otuz ve hademelerden beş olmak 
iizere otuz beştir. Bu süt hastaha· 
neye müteahhit Mehmet Aşçı tara
fından verilmiş olduğundan kendisi 
yakalanın ış ve hakkında tahkikat 
yapılmağa başlanmıştır. 

Diger taraftan cumhuriyet müd 
deiumumiliği de tahkikatına devam 
etmektedir. 

ı 'nde muafiyet hakkı veren 'lL' ve jU mıkdarının esas ıucuıaugu naoe_r a-
liralar hokkındr mühim bir tamim lındı(pndan yeniden ve ehemmıyetle 
yapmışlır. maliye memurlarinırı nazarı dikka· 

Ehemmiyeti itibariyle bu tamimi tiniu celbine lüzum görülmüştür. 
aynen bildiriyorum: Yukarıda yazılı her üç verginin 

" Kazanç. iktisadi buhran, muva• matrahı da, bu vergiye tabi istihkak· 
zene vergilerine tabi olan hizmet 1 !arın bir aylık baliğidir. Bir aylık 
erbabı istıhkaklarından kesilecek ver- baliğden maksad; mükellere hizmet· 
giler, bu mükelleflere her ay bilfiil !eri mukabilinde bir ay içinde filen 
ödenen paralar ü:erinden hesap edil· tediye olunan paradır: Binaenaleyh 
ınek ve muafiyet ve ml\kelletiyet hü- yevmiye ile çalışa nlann vergi matra· 
kümleri: kendilerine bir ay içinde ö- hları, hesap edilirken yevmiyelerinin 
denen paıaları . ı yekununa 1(Öre tayin bir ay içindeki iş günü adedine zar-
tayin olunmak lazım gdirken ban ! bedilmek suretiyle bulunacak itiba
yerlerde 18 seri numaralı ve 25.2.1933 I ri ücretleri değil, 0 ay içinde filen 
tarihli iktisadi buhran vergisi umumi 1 çalıştıkları gün adedine vaya calış· 
tebliğ'i hükümleıine muhalif olarak masalar dahi kanununen vaya muka-
yevmiye ile çalışanların vergiye mat- vele hükmüne göre kendilerine öde· 
rah olacak aylık istihkaklarının hesa· nen paraların nazarı dikkato alınma· 
bıno bilfiil kendilerine odenen para. sı ve muafiyet veya mükellefiyet 
far nazarı dikkate alınmayıp, yevm!- hükümlerinin talbikına bu mikdarlar· 

ın esas tutulması lazım gelir. Bn mik 

HARF iNKILABI SERGİMİZ 
darların hesabında müstahdemin bir 
ay içinde çalıştığı muhtelif müesse· 
selerdeh fılen aldığı ilcretleiin yekü· 
nunu esas tatulur: 

Harf inkılabı scrgimiz;n 

Ankara : 10 (Telefonla) - Harf 
inkilabı serg·si 1938 sonlarında A~· 
kara sergi evinde açılacaktır. Sergı
nin hazırlıklarına başlanmış ve esas 
programı tesbit edilmiştir. 

Sergide on yıl içinde Türki~ede 
yapılmış olan bütün neşriyat tam bir 
kolleksiyon halinde t~şhir edilecek 
ve muhtelif neşir sahalarındaki leka· 
mül tebarüz ettirilecektir. 

Sergide ayrıca ziyaretçilerin neş
riyatla yakından temaslarını tc:ın;n e-

açılacJğı Ankara sergi eı•i 

de~ek bir okuma salonu ve arzu et
ltikleri malumatı kendilerine verecek 
bir bibliyografya bürösü bulunacak· 
tır. 

Bütün neşir müesseselerinin elbir· 
!iği ile bir de müşterek satış mağa

zası açılacak ve sergide teşhir edilen 
eserler burada satışa konulacaktır. 

Sergi münlsebetile memleketimiz· 
deki basım ve yayın faaliyetlerinin 
verimlerini gösterecek b" takım 
neşriyatta yapıJ.caktır. - · -

Misal: 

1 - Yevmiyesi 2 lira olan bir 

işçinin nisan 1938 ayı zarfında 10 
gün çalışmış ve o ay içinde !:-aşka 
bir mi.iess·sede d~hi ç1lışmamış ol. 
dugıı takdirJe aylik istihkakı 
( JO X 2=) 20 liradan ibaret olaca 
gıııdan yalnız kazrnç V-! lıava kuv· 
vvcderine ydrJıın vergisi kesilecek 

iktisa li huh>an ve muvazen~ vergi 

lerınJ • n muaf ıuıulın~sı lazım gelir. 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Beş milyon insanın ba
şına geçmeğe namzet 

olan bir veliaht 

• 
Baş hemşire 

( Hikaye ) 

ıa 

Nebatların ruhu 
( [im i lttkok/er 



Sahife 2 

Her mesleğin zor 
tarafları vardır 

Beş yüz milyon insanın başına 
namzet olan v geçmege 

iNGiLiZ VELiAHDI 
Prenses Elizabet kraliçelik 
mesleğine nasıl hazırlanıyor 

Pariste çıkan [ Ekselsiyor ] ga
zetesinden : 

Londra - İngiliz hüküm · 
ddrlan , Prenses Elizabet ve 
Margare Boz'un Paris seyahatine 
iştirak etmemelerinin Fransada ne 
büyük bir teessürle karşılandığından 
haberdardırlar. iki küçük Prenses 
bu sevahatte ana ve balıalarile be 
rabe; bulunamıyacaklarını öğren . 
dikleri zaman çok müteessir olmuş
lardı. Fakat Kralla Kraliçe kendi
lerini niçin Parise götürmiyecekle
rini izah etmişlerdir . Şimdi Pren · 
sesler ana ve babalarının kendile · 
rine F ransadan getirecekleri güzel 
hediyeleri düşünerek teselli bul · 
maktadırlar. 

Kral ve Kraliçe henüz sekiz ya
şında bulunan Prenses Margare için 
Paris seyahatine iştirak ve orada 
keçece1< olan bir çok seremonıde 

hazır bulunmanın çok yorucu ola 
cağına hükmetmişlerdir. 

İngiliz tahtının Veliahti ve on 
iki yaşına henüz girmiş olan Pren. 
ses Elizabet tahsiline devam etmek 
üzere Bukinghamda kalmağa mec
burdur. 

Filhakika bir gün beşyüz milyon 
lı Jc...hu-_ rn\!J~ti&"" ... b e '\\r;\1'..N""I"~ r-d\Y.u!'~•"'" 

nin nezareti altında kraliçelik tahsi· 
line başlamıştır. 

Son zamanlarda kral ailesi baş 
vekil B. Çemberlayne küçük pr~ose 
sin tahsil ve terbiye hakkında yeni 
bir plan vermişl erdir. Uzun müddet 
tetkik edilmiş alan bu plan anne kra 
!içenin bir kere daha gözünden geç 
tikten sonra derhal tatbik edilmeğe 
b.ışlanmıştır. Henuz 12 yaşında bu 
lunan Prenses şimdiden idare huku· 
ku ekonomi politik, Britanya impara 
torluj'u tarihi tahsile başlamıştır. Bu 
derslerin her biri için hergün bir prö 
fesör Bukingham sarayına gelerek 
büyük mütalea salonunda küçük P· 
rensese ders vermektedir. 

Prenses Elizabet bu derslerden 
başka latince, Fransızca, Almanca 
tarih, coğrafya, hesap, ve tabii ilim 

lnglllz krallçeal ve kızları Pren 
ses Ellzabet Margare Roz 

biye ve tahsilini hiçbir kimse krali
çe Mari kadar büyük bir salahiyetle 
iizerine alamazdı. Torununa bu mes· 
!ekte nasıl hareket edilmesini, birgün 
karşılaşacağı muhtelif derece ve 
itibarda şahsiyetlere nasıl hitap 
.. deceğini Öğreten odur. Ve yine 
ona bir kraliçenin şahsi meyil ve 
arzularını millet uğrunda feda etme 
si lazımgeldiğini öğreten de od~r. 

Elhasıl, Pren ;es Elizabet kendi 
yaşındaki küçük kızların bilmesi 
lazımg.-ldiği şeylerden daha çok 
fndt"n·--Jıüsta~ffeı-'ıD~sufıYc~rerİmn 
mikyuını anlamıştır. Fakat bu hu· 
susta en küçüle bir gurur dahi duy· 
mamakta ve bu işi gayet tabii ola· 
!arak kabul etmektedir. Prenses 
her pazartesi, sabahı büyük anne· 
sinden bu mühim dersi almaktadır. 
Öğleden sonra sergilerin, müzelerin 
ve umumi monümanların ziyaretine 
hasredilmiştir. 

Bu sur~tle daha şimdiden büyük 
bir bilgi yükü ile mücehhez olan 
prenses mükemmel bir talebe de. 
vamlılığı ile tahsiline devam etmek
tedir. 

Mamafih bütün bu dersler onu 
her gün birkaç saat küçük kız kar· 
deşi prenses Margare Roz ile oyna · , 
maktan menetmemektedir. Bunun için. 
dir ki, müstakbel lngiliz veliahdinin 

!erde tahsil etmektedir. r 
Fransızca için kıal ailesinde an- F ilim teraldıiyatının mü· 

anevi bir sempati vardır. Haftada bir him bir şubesi olan Ra-
lanti filim alma sayesin

gün kral, kı aliçe ve çocukları, mu· de günlerce devam eden, 
hakkak Fransızca konuşurlar. Bu nebatın büyümesinin bir iki dakika için 
yedinci Edvardın kurmuş olduğu bir de gösterilmesi fıkrini veren dahi Bo 
ananedir.. se olmuştu 

Küçük P enses birgün bile ders- Bosenin tetkiklerinden sonra ne-
lerinden geri kalmamıştır. Program· hatların dd hayvanlar gibi iıayat te· 
da her gün beş saat tahsiline ay- zahuratına malık oldukları bugün bir 
rılmıştır · hakikat olarak kabul ediliyor. 

9,30 dan 13 e kııdar, 17 den Profesör Blamingham imal ettiği 1 
18,30 a kadar. Natta, hafta tatili hususi bir termometre ile nebatatın 
geçirmek üzere Vindsor şatosuna hararet derecelerini ölçüyor. Bu ter. 
gittikleri zaman prenses Elizabet mometre çiçeklerin de İnsanlar gibi 
ertesi gün ders zamanında hazır soğuk aldıklarını, ateşlerinin arttığı-
bulunmak için mürebbiyesile Lera nı isbılt ediyor. 
ber pazar akşamı ana ve babası kü Mesela havalar l:ir müddet sı. 
çük kard~şile beraber Vindsorda cak gittikten sonra soğuyarak yağ. 
bırakarak Bukinghama döner. mur yağmıya haşlayınca nebatatın 

Modern metodlarla üzerine ku· harareti 'birdenbire artıyor Hatta 
rulmuş ol~n .. bu tahsil ~rogramından ı gül gonc:ıleri havadan 9 derece da-
haşka kuçuk prensesın tavsiyeye lıa sıcak oluyor. 
mecbur olduğu diğer ehemmiyetli Bu hal soğuk algınlığı eseridir. 
bir ders daha vardır: Kraliçenin Nasıl ki insan hastalık tevlid edici 
sanatı. Bu ders için profesörü biz mikroblara karşı vücudünü harareti 
zat büyük annesi kraliçe Maridir. arttırmak sureti le müdafaa ediyorsa, 

Filhakika bir gün fngiliz impa nebatat da ayni suretle hareket e· 
ratorluğunun tahtına oturacak olan diyor. Buna m ziyade menekşelerde 
küı;ük prensesin bu husu>taki ter 

• ( 1"ürhöıli 

Halkevinde 

Dün bir resim ve elişleri 
sergisi açıldı 

Halkevinde açılacağını yazdığı· 
mız resim ve elişleri sergisi dün sa 
at 17,30 da törenle ve büyük bir 
kalabalık bulundu~u halde açılmış· 
tır . 

Bu sergide geçenlerde Gazipaşa 
ilkokulunda açılan Muallimler kursu 
sergisinde~. Erkek Öğretmen oku· 
lunda açılan talelıe sergisinden ve 
İstiklal İlkokulunda açılan ada kö· 
şesi sergisinden seçilmiş resim ve 
elişleri teşhir edilmektedir. 

Bu eserler ziyaretçiler tarafından 
çok beğenilmiş ve takdir edilmiştir. 

Sergi bir hafta müddetle ziya
retçilere açık bulundurulacaktır. 

Belediyece kapatılan 
dükkanlar 

Belediyece kebapçı , aıçı hum 
musçu ve tatlıcı gibi yenilecek şey
lerin yapılıp satıldığı dükanların 
asgari otuz metre murabbaı geniş· 

!itinde olması kabul edilmiş ve bu 
gibi dükkanların tabi olduğu sıhhi 
şerait tesbit edilerek esnafa ıslah 
için 1 Hazirana kadar mühlet ve
rilmişti. 

Belediyece yapılan kontrolde 32 
tane dükkanın bu şeraite uymadık. 
lan görüldüğünden kapatılmıştır • 

Diğer dükkanların kontrolüne de. 
vam edilmektedir. 

Hamur ekmekler 
toplanıyor 

- --- --,, - ---··- h•"'·••"""• ·-·· ·-

rafındaıı yapılan kontrolde bazı 
fırınlarda görülen hamur ekmekler 
toplattırılmış ve fırın sahipleri hak· 
kında zabıtlar tutulmuştur. 

Kültür Genel lspekteri 

Kültür Bakanlığı Genel lspek· 
terlerinden Nureddin ıehrimize gel· 
miş ve dün öğleden sonra Kültür 
Direktörlüğüne giderek Direktör 
Ekremle bir müddet görüşmüştür. 

,-·-------, 
Şlk&y tler: 

24 ün halası 
Dün lıir okurumuzdan şu 

şikayet mektubunu aldık. Ay· 
nen koyuyoruz. 

- "Şehrin hemen ortasında 
ve Demirciler çarşısının yanın· 
da eski yanan Aşıkyan fabri
kasının bitişiğinde (24 ün ha· 
lası) denmekle maruf eski de· 
virlerden kalma bir umumi ha 
li vardır. Bu hala bazan taşar 
ve yapılan müteaddit şikayet· 
ler üzerine temizlenir. Şimdi 
bu hala sıcaklann birdenbire 
bastırması üzerine çok fena bir 
koku neşretmeğe başlamıştır. 
Buradan mendil ile burnun l 
tıkayıp geçmek bile müşkil ol
duğu halde bu civarda oturan 
halkın neler çektiğini bir kere 
düşününüz. 

Sıhhatimiz günden güne 
bozulmaktadır. Belediyemizin 
burasını kapayarak tehrin müte· 
addit yer le rinde yaptırdığı u 
mumi ve temiz halalar gibi 
o civarada bir tane yaptırması 
hususunda bu yazının neşrini 

rica ediyorum • 
Biz okuyucumuzun bu mek· 

tubuna birşey ilave etmiyor ve 
yalmz bu haklı isteğinin biran 
önce yerine getirilecctini umu-
yoruz. 

Fazla kaçırınca 

rakıdan öldii 

1 , 
Vagonlarda 

t hta k r su 
Devletdemir yollrı 
idaresininhassasiyeti 
Vagonlara tahta kurusu 
müşteri eşyasından geliyor 

Bir okuyucumuzun, trenlerdeki 
vagonlarda tahta kurusu b..lundu 
ğunun şikayet edildiğini "şikayetler. 
sütununda yazmıştık. Devlet demir 
yolları şehrimiz işletme müdürlüğü 
bu hususta diyorki: 

• Sayın gazetenizin 8161938 ta 
rihli ve 4149 sayılı dünkü nüsha 
sının ikinci sahifesindeki • Şikayet· 
ler • başlıklı sütununda - Trenlerin 
birinci ve ikinci mevki arabalarında 
çok fazla Tahtakurusu bulunduğu 
ve bu yüzden yolcuların bilhassa 
geceleri sabahlara kadar gözlerine 
uyku girmediği - yazılı idi. 

Matbaanıza dün telefonla da biz
zat bildirdiğim veçhile trenlerimizde 
temizliğe umumi olarak son dere 
cede itina edilmektedir. Ve vagon· 
lanmız filelıtlak temizdir. Buna rağ 
men vagonlarımıza yolcu eşyaların 
dan hazan Tahtakuruları geçtiği va. 
ki ise de bunlarla da ciddi surette 
mücadele olunmaktadır . Bu cüm
leden olmak üzere havali trenleri· 
mizde kullanılan yolcu arabalarımız 
Yenice istasyonumuzda ayrılan hu
susi bir yolda gayet müe sir zehirli 
gazlarla sık sık temizlendirilmekte· 
dir . 

Fakat mıntakamızdan geçen ve 
h'1hat1•A ir .. ril,.Tinrt,.. <rf':celenebilcn 

trenlerin teşkilatındaki arabalar başka 
başka merkezlere ait olup bunların 

1 

buralarda kalışları olmadığından şi 
Karsantı nahiyesine bağlı man• kayet edilen hallerin hangi tarıht e 

surlu köyü civarında yanında yarım hangi kısımdan geçen trenin kaç nu· 
kalmış ~i~. ra~ ~işesi bulunan bir ı maralı vagonunda olduğu bilinmedik
ceset gorulmuştur- ce seri bir tedbir almağa maal'esef 

Yapılan tahkikatta bunun evelc e imkan bulunamaz. 
orman muhafaza memurluğu yap· Binaenaleyh şikayetlerin kabil 
mış olan ve şinıdi akören köyünde olduğu kadar sarih olabilmesi için 
oturan Hayri oğlu altmış yaşlarında şikayetçile;den tarih, tren ve vago 
Muhiddine ait olduğunu vücudunda nunun öğrenilmesini ve bu gibi şİ· 
hiç bir yara ve bere eseri ,bulun· kiyetlerin günü gününe takip ve 
~adığından bu adamın fazla rakı ' intaç edilebimesini teminen her is 
ıçerek öldüğü anlaşılmıştır. tasyonda ve her trende yolcuları· 

Maaşı artırıldı 
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Milli güreş ~ 
takımımız 

Ay sonunda yapıla· 
cak güreşler 

Ankara: 10 (Telefonla) - 1938 
Türkiye serberst güreş müsabaka· 
ları neticesinde her sınıftan birinci ı 
çıkan güreşçiler haziran nihayetle· 
rinde lstanbulda milli takımlar kar· 
şılaşacaklardır. Galip gelenler yeni 
milli takım kadrosunu trşkil ede• 
ceklerdir. 

Türk spor kurumu güreş fede· 
rasyonundan yapılan bir tebliğde 
1938 Türkiye serbest güreş birinci· 
lilderinde galip gelen birincilerle 
müsabaka yapacak milli ekip gü· 
reşçileri: 56 kiloda Ahmet Şakir 
'( ılmaz, ve Kenan, 61 kiloda Yaşat 
Arkan, 66 kiloda Sadık Soğanlı, ve 
Yusuf, ı 2 kiloda Hüseyin Çetin, 79 
kiloda Ahmet Kireççi ve Adnan, 87 
kiloda Mustafa Çakmak, ağır sik· 
Jette Mehmet Çoban olduk lan vt 

buıılann Hazir.ln nihayetinde yapı 
lacak müsabako.lara hazırlanmalar' 
lüzumu kendilerine bildirilmiştir. 

•• · Universite 
de çalışma 

r 

" 
( 

d 

h 
d lstanbul: 10 (Telefonla) - Vo 

rilen haberlere göre, önümüzde~ 
ders senesi başından itibaren Üııİ' 
versitede vazife almaları için ba~ 
ecnebi profesörlerle başlayan ııı~J İçi 
zakereler neticelenmek üzeredı' va 
Radyoloji kürsüsüne getirilecek ol• la 

b k ıı' li} profesör .5kolizerdr.rı aş a ı:ıa•. 

bı 

le 

bir iktisatçı olan Graç de üniversı 
tesite iktisat fakültesinde ders vet 
mermeği kabul ttmiştir. Bu profe 
sör geçen sen' üniversiteden ay~ 
lan Retke'nin yerine gelecektir. 

Budapeştede arbedelef 

Budapeşte: 10 (Radyo) - D' 
akşam burada otuz kadar nazi 1 

ga 
bu 
eli 
Yo 

de 

oln 
~e} 

40 kadar amele aras oda c'\dde ot 
tasında :C:avgalar olmuştur. ikisi a 
olmak üzere beş kişi yaralanmış!~ ltıı 
Yetişen polis kavgacıları sopa il 
d•ğıtmıştır. 

Yakalanan yankesicilt 

en mtsud zamanı hafta tatilıni ke 
çirmek üz:ere gittikleri Vindsor şa· 
tosunda geçmektedir. Küçük pren· 
ses burada bir buçuk gün serbestçe 
şatonun pı~sininde yüur, yahut şa· 
tonun ormanında dörtnala saatlerce 
at koşturur. 

mızın emrine birer şikayet defteri 
açık bulundurulduğunun bilinmesini 

Ka~~s~lı kazası Malmüdürü Ratip ~e bu izahatımızın sayın i"a~e~enizin I 
Açıksozun maaşı otuz liraya çıka· 1 ılk çıkacak nushasında dercını say- 1 Hasan oğlu seyit Ahmet, 1b 

him oğlu Seyit Ali ve Hasan oğl 
Cemil adındaki şahıslar Mehmet 
lu sucu Mehmedi lafa tutup içirı~ 
altı lira bulunan kes .. sini çalarlar~ 
cürmümeşhut halinde yakalanmışlı 
dır1 

't'irı 
l1Cir1 

ı\ııı . 
ı~n 

rılmıştır . gı ile dilerim. 

Nebatıarın ruhu 
Umf tetklkler • 

tesadüf ediliyor. Menekşeler bu gibi 
hallerde gıda usaresi sevkiyatını art· 
tırıyor, bu suretle münferid nebat 
hücrelerinde hararet derecesinin art 
masına sebep olu;or. 

insanlar •gibi nebati da zehirli 
maddelerle zehirlenebiliyor. insanı 
öldüren bir zehir, bir nebata aşıla 

nırsa bu aşıyı 'müteakib nebata bir 
titreme ariz oluyor, bunlar zehirin 
cebren tevlid ettiği r3şclerdir. Bir 
zaırıan sonra bu raşeler duruyor ve 
tıpkı insanlarda olduğu gibi nebat ta 
bir ölü gibi donup kalıyor. Bir rıüd. 

det daha geçince ve ölüm mücade· 
lesi bitınce yaraklar dökülmrğe ve 
nebat tefessühe (başlıyor. 

Hindli Bose bu tecrübeyi birçok 
çiçeklerde tatbik etmiş ve daha dai
ayni neticeyi almıştır. Titreme, fi1evr 
ve sonra d0nup kalmak . Pek kuv· 
vetli olan nebatlar az dozda zelıJ-e 
kaı şı mukavemet gösteriyor, ölüm· 
den kurtuluyor. Fakat bütün hayat-

' . 

larında aldıkları zehirin mazuatın· 
dan kurtulamıyor, layikiyle bbyümi· 
yor. Hatta zehirlenen bu nebatların 
nefes alışları, yani havadan karbon 

almaları ve oksijen vermeleri bile 
yavaşlıyor ve İntizamından çıkıyor. 

Hindli alim Bose nebatların rü

ya gördüğünü bile iddia ediyor. Çi. 
çeklerin geceleyin yapraklarını ka 
padıkları ve ertesi sabah güneşle 

kapadıkları ve ertesi sabah güneşle 
beraber tekrar açtıkları malumdur. 

Halbuki çiçekler geceleyin büyüme 
harekatı gösterecekleri 'yerde muh· 
telif tarzlarda ufki titremeler göste 
rlyor. 

Hindli alim bu hareketlerin ne· 
batatın rüya görme•İ olduğunu isbat 
ediyor. Şüphesiz, bu hareketler çok 
yavaş oluyor ve ancak ralanti tar 
zında alınan filimler sayesinde görü· 
lebiliyor. 

Bu rüyayı isbat etmek için gül· 
!ere malüm olan uyutucu maddeler· 

" 

, 
den bazıları veriliyor. Ortalık aydın
lık çlduğu ve güneş göründüğü hal· 
de güller geceleri olduğu gibi der
hal çiçeklerirıi kapatıyor ve rüya 
görüyorlarmış gibi ufki titremeler 
başgösteriyor. 

Nebatların bu hayat tezahiirleri 
İnsana hiç inanılmıyak gibi giirünü
yor. Fakat asri ilim bunldrl birer ha 
kikat olarak kabul ediyor. Hindli 
ilim Rosenin neşrettiği büyük kita· 
ba bakılacak olursa nebatların ruh· 
ları vardır. Bu ruh muhitin güzelli· 
ğile alakadardır, nebata bakanın o 
na iyi muamele etmesi ve sevmesi 
nebatın ruhunu okşar. Bakanlar ta
rafından sevilen nebatlar ayni hayat 
şartlarına malik olan diğer nebatlar 
dan daha çabuk ve daha ziyade 
neşvünema bult•r. 

Velhasıl nebata bakanın o nebat 
için sempatik olmasının büyük ehem 
miycti vardır. Bütün bunlar inanıl· 
mıyabak şeyler olmakla beraber, 
hepsi birer hakikattır ve bu hakikat 
ler evvela cih~n nazarında heyecan 
lar uyandırdıktan sonra nihayet ilim 
ve fen tarafından hakikat olarak ol· 
dukları gibi kabul edilmiştir. 

Rezalet çıkarmışlar 

Yusuf oğlu Cemil ve meh01 

oğlu Bayram adlarındaki iki kişi~ 
rezalet çıkaracak derecede sarh' 
oldukları görülmüş ve hakların· 

kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir caket hırsızı 

Kayserinin Bünıan kazasıııa 

lı Göksenıe köyünden Bekir oğl0 

bıkalılardan Mustafa, Şıh Mustl 
mahallesinde oturan Şaban o~ 
Seferin evinden bir ceket ça 1ıp k' 
ken y~kalanmıştır. 

1 , 
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hemşire 
-- Yazan 

--------·--\ Nihad Tang~n~r 

aaat 23 olmu~tu. Hasta 
hanenin her tarafında 
ses seda kesilmiş, derin 

bir sükün vardı. 
Dahiliye mutahassısı Sedat Hür, 

hala masası llaşında, başını avuçları 
arasına almış vaziyette düşünü· 

yordu. Bilhassa bügün, onu ha· 
kikaten düşünbürecek bir hadise ol· 

muştu. 1 
Bu, tıbbın kaydetmediği bir hasta 

lık veyahut yanlış bir teşhis yüzün 1 
den kurtarılmayan bir hastanın aki 
beti düşüncesi drğildi: Bir kadın me 
selesi! 

Ara~ıra mırıldanıyordu: 
-Nueden geldi başıma bu tatlı 

bela! j 
Doktor Sedat Hür, hakikatan 

1 düşünülmesi zaruri bir mevzu ile 
baş ba~a idi. 

Yirmi gündür hastahanede bulu 
nan baş hemşire Naciye, onu yoldan 
şaşıracak kadar alaka :!ar etmişti. 

Naciye çok giizel, fıkırdak olgun 
b'r şeydi. 

Bu yirmi gün içinde genç dokto 
ra okadar nufuz etmiştiki.. Naciye 
onı:n bütün muhakemelerini çeliyor· 
du. 

. \ .. , 

Buna hayretmi ediyorsunuz! 
pek tabiiki bu saatte srni .uzun uzun 
göre~ilmek için geldim. 

- Baksana Naciye !. 
- Ne var? 

- Bu artık kapıınmalı . Ve hem 
sen bur. dan ayrılmalısın. 

Genç doktor bütün cesaretini 
toplıyarak ilave etti : 

- Yani bu hastahanedende! 
- Neden? beni seviyor~unuz 

diyemi? 
- Seni sevdiğimi za'lnetmiyo 

rum. 
- Ya l ba hay, başkasını sevi· 

yorsun demek? 
- Size ait değil 1 
- Başkasını sevemezsiniz ki .. 
- Sevdim ki nişanlım vaı l 
- Senin nişanlın var öylemi ? 

kimmiş bu ? 
- Seni şüphesiz alakadar et

mez 1 
- Etmezmi? 
- Rica ederim bu bahsi kapa· 

yalım 1 
- Bir şartla! nişanlını bana 

göstereceğiııi va~d edersen . 
- Gösteremem . çünkü .. 
- Çünkü 1 

Muafiyetlerin 
tatbik şekli 

- Birinci sahifeden artan -

2 - Nisan 19J8 ayının ilk on 
günü zarfında 1 lira yevm.iye i~e. bi~ 1 
müeesesesede çalışmakta ıken ıkıncı . 
on günü zarfında 1,5 lira yevmiye ı 
ile başka bir müessesvde çalışım ve . 
ondan sonra meukür ay zarfında 
hiç çalışmamış olan bir işçinin nisan 
1938 ayma aid istihkakı 
( 1 x 10 1.6 x =) 25 liradan i 
baret olacağından ilk on günlük 
yevmiyesinin 60 kuruşnnun kazanç 
vergisinden ve aylık istihkakının ta · 
mamı iktisadi buhran vergisinden 
muaf tutulması ve 19 lira üzerin~en 
kazanç ve istihkakın tamamı {20) 
lirayı geçtiği için tamam n :lan mu 
vazene- vergisi kesilme>İ icap eder. 

:; - Nısan 1938 ayı içinde bir 
müessesede üç lira yev!Iliye ile 15 
gün ve 2 lira yevmiye ile de başka 
bir müessesede 8 gün çalışan llır 
mustahdemin aylık istihkakı ' 
15 X 3 2 X 8 -=... 61 lira ola· ı 
cağındad bu istihkakın 30 lirasının 
buhran vergisinden istisna~ı ve 31 
lirasından buhran vergisi ve tama· ı 
mınılan kazanç ve muvazene vergi · 
!eri kesilmesi icap e<!er. [ 

Hatayda temizlik --------------------~-------------------. 

- Birinci sahifeden artan -

Bilindiği gibi Kırıkh anda lskende
runda tedhiş ve tazyikla halkın Türk 
listesine yazılmasına mani clunmuş bil 
hasaa Eti Türkleri grııp:grup Milletler 
cemiyeti komisyonuna muraca~t ede
rek vaziyeti anlatmışlardı. Henüz ka 
tiyetle teeyyüd etmeyen bir habere 
göre şimdiye kadar yapılan kayıtlar 
hükümsüz addedilecek ve tam bir 
serbes ti içinde kayıtlara yeniden baş 
)a n a caktır. 

lskenderumda Garonun naşiri ef
karı olan ve mütemadiyen en çirkin 
bir şekilde tahrikçi yazılar yazan «El- ı 
li va• gazetesiyle Antakyada ayni şe
kilde çık an «Elurube• gazetesi kuman 
dan Ko'e tarafınd an biliimüddet tatil 
edildi. 

Antakyada !skenderunda, ve bir 
çok koylerde sayısız cinayetler işle
yen adamlar Garonun atifetine (!) uğ 
rnyarak şimdiye kadar hiç bir takibe 
uğramamışlardı. Yeni idare teessüs 
edince cinayetlerinin hesabı sorulaca 
ğın- anlayan şerirler Hatay hudutların 
dan dışarı kaçmışlardır. 

Tenzilatlı yaz tarifesi başladı 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerini her zaman için memnnn etmeği düşünen müessesemiz 
tenzilatlı yaz tarifesile beraber Film san1yiinin harikalar dizisinden iki 

büyük şaheseri birden sunmakla hahtiyardı 
1- Baştan nihayete kadar yeni heyec;rnlar kaynağı Aşk, Kin , intikam 

Şaheseri. Herkesin sevdiği en büyiik facia Yıldızı 
SILVIY A SIDNEYIN EN SON ESERi 

( Gönül yarası ) 
2- Kıymetli bir sanatkarın baştan başa Aşk, Muzik, Güzellik, Heyecan 

dolu en enfes eseri 

Kazak kalbi 
(Kazak kalbi) 

Oynayanlar: ÜNLÜ ISPANYOL TENORO 

(Don Jose Mojika ) 
ROSITA MORENO-MONA MARIS 

Çok hissi mevzua malik ve son derece müessir sahnelerle dolu ı 
iki müstesna fılıni mutlaka görünüz 

Yaz tarifemiz : BALKON 25 kuruş 

DUHULiYE 15 • 
LOCA Bir liradır Suriyeden kamyonlaıla Hataya 

sevkedilerek hemen Hatay vat a ndaşı 
diye nüfus muameleleri ikmal edilip 
ddterlere yazılan adamların va2.iyeti 
tetk k edilmektedir. Ha ta ylı o lmayıp 

1 DiKKAT: Sinema dahili müteaddit Vantilatörler ve alınan hususi teda. 
bir ite son derece serin bir ha!e getirilmekte ve müşterile
rimizin sıcaktan müteessir olın3larına meyd.ın verilmemek. 
trdir. 

ta Hatay vatand aşı diye ya z ıl an adu'tı ·------B-u_g_u··-n--G--u.-. n_d_u_-.-z-
larla yazan memurlar hakkında Cenev 2,30 da 
re anlaşmasının cezai hükümleri tat-
bik edilecek ve intihaba resat karıştır Umuma tenzilatlı Matine iki büyük misilsiz 
mak suçile hususi mahkemeye verile film birden 

ceklerc ir. 1 - Kazak Kalbi (Don Jose ,Mojika) 
Nyon mukavelesine 2 - Oda Bir Zamanmış (Gabi Mor]ay) 

1 

Bilhassa dün gece olan olmuştu. · 
hatırlı yamıyordu. Onun dudakların· 
dan sanki bir tatlı zehir emmiş, bir 
bi.ğü içmi~ti. 

Deli gibi sevdiği baş hemşire 
nin karşısında doktor mukavemeti. 
ni kaybediyordu : 

- Çünkü buralarda degil, çün 
kü ben de tanımıyorum . 

Hava kuvvetlerine yardım ver· 
gisi kanununda aylık istihlak üzeri· 
ne mevzu bir muafiyet hükmü mev
cud olmadığından yevmiye ile çalı
şanların aylık istihkakları ne olursa 
olsun istihkakın aslı üzerınden bu 
verginin kesilmesi lazımdır. Bu ver 
gin kdilmesi lazımdır. Bu vergiı·e l

i imza koyanlar 
Roma: 1 O (Raıiyo} - Gazete

lerin yazdığına göre, Nyon anlaş 
masına imz , koyan d ,•vlell~r yakın-

Telefon 

9387 
Asri 250 

1 
Bir haftadanberi beynini tamanıi 

le Naciye işgal etmişti. Bu müddet 
İçinde hastahrına karşı ne gaflar 
vapmıştı. Hastahanede hasta bakıcı 1 
lardan hastalara kadar herkes dahi-' 
!iyeci Sedadın bu son zamandaki 
gayri tabiiliğini sezmişti Kendiside 
bunun farkında idi; amm:ı İradesi 
elinden gitmiş, muhakem~si işlemi 
Yordu. 

Daima onu düşünüyordu. :;ıimdi 
de onunla mcşguldu. 

Almanyada tahsildı: bir nişanlısı 
olmasa hiç düşünmiyecekti. her 
~eyi göze alacaktı. 

- Aceba benden güzelmi? 

Gözgöze gelmişlerdi . Çok geç· 
meden dudak du:iağa oldular. 

....... , .......... . 

Şafak söküyordu . Fakat onlar 
liir d lc:ika olsun gözlerini yumma 
mışlardı . 

Doktor Sedad, Naciyeye mırıl

dandı : 
- Yerine gitmelisin . Artık se

nin için her fedakarlığı yapacağım 

Naciye 1 

oıatrnh olacak istihkaklar dahi, 
· ukarıki izahat dairesinde, rnüstalı· 
ıdeme bir ay içinde filen ödenen 

iktardan ibarctlir. Ancak bn vergi J 

istihkakın aslında n yani, mü lahde. 
me bir ay içinde hizmetine nıuka· 
btl fıl en öJeıımesi lazım gelen üc 
retlerin vergi veya sair namla.fa y3. 
pılan tevkifat da dahil oldvğu ha de 

bulunan miktarlardan alınması la 1 

zım gtldiğinden istihkakbn kazanç, 
buhran ve ıiı~vazene vergileri indi j 
rilmeden evvelki ınikdarıd hava kuv 
vetle•inc yarilım vergisıne matralı 

ittihazı İcab e·ler. -D•hiliyeci baş hemşire ile ev 
leııdil - Ne fedakarlığ ı ? 

- Nişanlımı bırakmak, akraba 
1 

Mesela: Bir ay içind<'. 150 kuruş ı 
yevmıye ile 20 gun çalışan bir ınÜ51 
tahdemin aylık istihkakı 150 X 29= 
3000 kuruş olup bundan 0;0 2 he· 
hesabiyle 60 kur JŞ sıhhiye tevk ifatı 
yapılmış olsa, bu toovk ı fatın ve ke 

zalik kazanç ve muvazene veı gileri 1 

Diyecekler. i. Daha ötesi var · 
llıı iJi 1 ? 

Fakat nişanlı olması pek kolay 
kolay karar vermesine ma .. idi. hl· 
hassa bir amca kızı ile nişanlı bu 
luııması 1 

Sedat nişanlısınıda tanımıyordu. 
Yirmi S\'ne evel beş yaşında iken 
a'Ördüğü Rona'yı şimdi nasıl tanırdı. 
~ıncasının mektupları arasın !a ge 
~o gurup fotoğraflarda nokta ka· 
~~r bir kadın başı üzerindede hü · 1 
Uın veremezdi şüphesizi 

bi Nış~nlısı güzelmi idi? Onu seve 1 
d lccekmi idi? Bütün bunlar meçhul 
hu. Malam olan tek şey. yeni baş 
eınşire Naciyeye karşı olan zafıydı. 

Bütün bunları bir anda yeniden 
~uh11keme etti Ve çuk süratlı: şu 
&tarı verdi: 

d - Olamaz! bu kızı bu hastane 
cıı defetmeli! 

k Artık yatacaktı. ayaga kal 
d1Yordu; oda kapusu hafıfçe vurul-

ıı \/ k .. . . . d . k · e apu, gırınız,. emesıne va 
c~t kalmadan aralandı: Gelen Na 
'Ye İdi. 

te~ Naciyeniı> gözlerinde şeytani bir 
bir ,11iim vardı . Doktoru müstehzi 

~ feıtıe süzdü : 

larımla bozuşmak f dakarlığını 1 
- Ya bu fedakarlıkları yapma 

dan senin olursam? buna çok sevi 
nirmisin l 

- Anladım dediğini .. Fakat l:ien 
öyle bir şeye razı değılim . 

- Hiçte anlamadın . Resmen 
karın olmam şartile hiç bir fedakar· 

1 

lık yapmamış olu rsan . 
- Tuhaf söylüyorsun 1 

- Sen çok satsın Sedad l 
- N ·d.n? 
Çiiııkü hiç birşey anlamadığın· 

dan l 
- Niçin N•ciye ? 
-- B•n Naciye değilim l 
-- Ne dımek bu! 
- Şu demek ki ben Ron ,;yım .. 
- Ronar.ın yerini çaldığın için 

tabii Ronasın . 
- Ben Roııanın ta kendisiyim ! 

Bu dakikada Naciye, şimdiye 

kadar. . . . . . . j 
hiç göstermedığı bır cıddıyetı takın· 1 

dı: 

- Bak, Sedad, dedi, sana kı.a 
ca anlatayım . Baş hemşir~ Naciyı: 
sandığın ben, RoMnın kendisiyim . 
Nasılım? Birbuçuk ay •vvcl Avıu

padan geldim , seni takip ettim ve 
- Daha uyanıkmısınız? bu hastahanenin baş henışireliğioe i 

tevkifatının hava kuvvetleı ine ) ar 1 

dım vergi , i ııi n hesabında n~zarı dık· 
ka ' e alınmasın1 imkan yoktur. Va· 
g'nin 30 liıa ü~rh,len 60 kuruş o 
idrak kesi !mt si iktiza eder. Ancak 
hu vcı gido, dahi müstahdemin ist ih 
kakı f ı l en ça 1 ıştığ'ı gün adedine gö 

re tahakkuk <!den üc•etind ı u il r t 
olup çalışm1dığı günleı'n aylık ;ıylık 

istihkfik h · sabıııa idln l edilmesi ka· 
t ıye n c , iz dt>ğilJir. 

13u i z alı • t dairesinde mut ın~ lc 

vapılarak yanlışlı ~a m eyılaıı verilme 
ın esı iüzu-ııu nun m~rke z ve: rııü ! hak 

kn zalö: ma 1 i~e mnnuıla rıııa el.em 
nıiy e tl e ltmeuni olunur. 

··- - ---- -Hizmetçi a ranıyor 
Evde çatı,ınak üzere bir 

kadın aşçı ve lr hlzmt:tçl 
aranıyor. lstıyanlarln idare 
hanemize mUr;:ıcaat etmeleri 

c 
• ,1 Sedad, kararını vermişti. Binaen 1 

'Yh 1 de: sıhhat müfdtişi ( X) ın yardımi. 1 --.----·~------d artık ciddi davranmak azım- le girdim . 1 

; 1 Doktor hayretle Naciyeye ba 1 
' d :- Görüyorsunuz ki uyanığım , kıyordu : f 

Cdı ')• 7 1 
ve 

1 ~ve et.ti,. ne istiyCJrs~~uz.: - Sonra ? i ---,-- -------·-
ı~ x. Hıç! ne ıstıyeceğiml sızı gor· 1 Genç kaJın şuh bir eda ile ve 

'I 'ı;c geldim . ·ı cevap verdi . 
·- ~eni ~Örmeğel. bu saattt! Nilı3ytt, lıabamla kararlaş· 

b Nacıye laubalıliğini artırarak ona tırdığı. ı. ız bır sarprizi latlıiktc mu 
İte d h 2 ıı.. ı Y'. kla~tı : vaffak oldum. Sonrası bu l 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükümet civarında 

_İstikamet eczane~i~jr_,_ -

da toplana aklardır. Buna sebep, 
Nyon kararlarının tatl:ik edilip edil 
mediğini anlnmak ve t tbik edilmi 
yen kıs ımların ta tll iki için tedllirler 
al ına \J:ır . 

-----~--:. 

Bü.ü ı ım raklıl ar ın ne zaman açı 
lac.ıiı n sa1.ıırsızlık!~ bekledikleri 

yaz ık Sınemada 
Bu A!..şan1 

Yaz sez:>nuna 

Dr. Muzaffer 
f ç hastalıkları 

lokman 
mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
_ ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu 

< :....~---~~~~~~--~-~-~-·--·------~ ... 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bii yıi k Gala Mü,.meresi Olarak , 
D hekar 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı ka
nunun bazı hükümlerini değiştiren kanun 

Charl es Boyer ve güzel 
Jearı Arthur 

tarafından calibi diklCat ve fev· 
,,ı· Je bir !JrzJa yaratıl~n ı 

(~~~a~i~!~~.~e ~a~!~~si) 1 
Kuvv tli IJ İt kmsil lıryeti, Sü . 

rük !ey ici Bir mevzu ve d ıkkatl e , 

Zevki seyı c" ilecek nefis Lir film 
DiKKAT: Siııem, s ıat Tam 8,45 
b3~1ar. Lut fon masalarını z ı on a 
göre i, gJI etm e. iz ı ic ı olunur. 

PEK Y AKIND Ao0oPEK Y Al(INDA 
~PE ( YA KIND !..o0o 

13ü ~[in ıl •foyada hir şi. nşrk gibi 
patlaya ıı En r ni, tıı fanta1i ve 

kiLar komik 

( Fernadel) 
Gör . . l~;d . . Söyleme ... 

Fevkalade KoıneJ i nıüzık Hol 
~alıes~ rinJ ~ görünece ktır 

9388 

B ÇOCUK HASTALI LA 

MÜTEHASSISI 

Dr. Nıhal Bayat 

l\1ersi n Y oğurl pazar 
Kabul saatıarı : Her gUn 

15-18 

Kanun No ; 34·)1 Kabul tarihi: 

Neşri tarihi: 

2515 1918 

28 5 1938 

Madde 1 -- Taıyare res,ni hakkındaki 28 5'1934 tarih ve 2459 sa
yı1ı kanunlJn birinci mı desinin (B) fıkrasınd3n (Plajlar) ibaresi kaldırılmış 
ve mezkur m ld leye ye~iden aşağddkı fıkra eklen-ııiştir: 

Mahalli hü~fı ·netiıı müsaadesiyle açılan btynelmilel panayır ve sergi
lerdeki tiyatro, sinema, sirk ve kon~eılerin duhuliye bilet bedelleri pana· 
yır ve seığinin d1:vamı müddetince (B) fıkrasında yazılı resimden muaftır. 

Madde 2 - Bu kanun 1!611938 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 1 Bu kanun hükümlerini icraya M~liye Vekili memurdur. 

261511938 

[SON] 
Ödüç Para Verme İşleri Kanununun bdzl 

maddelerini değiştiretı kanun 

Kar.unun No : 3399 Kabul tarihi : 251511938 

Neşir tarihi : 2815/ 1938 

Madde 1 - Ödünç para verme işleri hakkınd~ki 8 haziran 1933 ta 
rih ve 2279 sayılı kanunun 9 uncu maddesi aş 1ğıd a ki şekilde değiştiril

miştir : 
Ödünç para ve. nıe işlrı inde ~'o 8, 5 d.ın f.ızla faiz almak yasaktır. 
Anclk e;ık '<r~ li ~ ! 1

< ı ı l! d n ıın ,J~l c r le 0/ 0 12 ye (12 ddh ı l) kadar 
faiz alınabilir. 

Madde 2 - Me;kfır lonuııunıın 14 üncü m~dJesi aşağıdaki şekilde 
değiştir ilmiştir. 

Birinci maddeye göre izin a lıııağa mecllur olan lıaki kı veya hükmi 
şahıslardan lıu mechuriyete ri -1yet etmiyerek ödünç para verm•ği itiyat 
edenlere veya 9 uncu ve 15 ı nci nıa ıdder hükümlerine aykırı hareket 
eyliycnlere ve beyaıınamelerıleki şartları ve faiz hadlerini muvazaa ile 
gizliyenlere tefeci denir. 

Maddde 3 - Mezkür kanunuııurı 15 inci rn dJ~si a ş •ğı faki ş ~ki!J: 

değiştirilmiştir. • m • 
Faiz tabirinde, ö.lünç pua nrm: muı<a'>;lirde bo ç.ludan komüsyon 

ve 1ı ~sap masrafı vesıir her ne M•n ile olursa olsı,ııı lırıan para değildir. 

Sonu Var 9 8303 l f 



Sahife: 4 Hızirao 1938 

C. H. P. Seyhan flyönk urul Başkanlı
ğından: 

r--------------------ı 

TÜRKSÖZÜ 
1 - Adananın Akkapı mahallesinde yapılacak üç dersııneli llkokal 

binası inşaatı ( 7005 ) lira ( 55 ) kuruş krşif bedeli ile açık eksiltmeye 
konulmuştur. jMatbaacılık j j Gazetecilik' 2 - Eksiltmeye 23 Haziran/938 tarihinde Perşembe günü saat (16) 
da C. H. P. Binasında yapılacaktır. 

3 - l.teyenler ke~ifname ve sair evrakı görmek üzere parti ba~kan. 
lığına müracaat edebilirler. bir cild, renkli ve 

bir kapak bölgede 
cak Türksözünde y 
pılır. 

4 - istekliler ( 525 lira ( 42 ) kuıuş muvakkat teminıt veı mesi 
ve Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 1 LAN 

4 - 8-11-15 9368 

Seyhan 
ğünden 

Tapu Müdürlü-

Hakkı bey köyünde kain doğusu 
yol batısı okul binası kıblesi Kürt 
oğlu Mehmet vereseleri poyrazı yol 
ile ç ~vrili 50 metre murabbaı arsa 
üzerine bir yukarı bir aşağı iki oda. 
lı köy evi yapılmış olduğundan ta 
puca mü'seccel olmayıp senedsiz ta 
sarruf edilmekte bulunması ve kö· 
yün şahsiyeti maneviyesi namına 

tesçili istenilmesi hasebiyle mahal· 
len 26/61938 T. müsadif pazar gü· 
nü keşif ve tahkikat yapmak üzere 
mahalline memur geleceğinden mez· 
kur gayri menkul hakkında bir hak 
iddia eden varsa evrakı müsbitele· 
rile tapu müdürlüğüne veya keşif 
gününde mahallinde bulunarak ke. 
şif memuıuna müracaat eylfmeleri 
ilan olunur . 9398 

Adana Birinci İcra me
murleğundan: 

938-1574 

Defterdar ölü Tevfik kerimesi 
Fetideye (94041) kuruşa borçlu Sup 
bi paşa oğlu Abi:lind~n haciz edilüp 1 
fabrika mağazasında mevcut (50) 
balyada altı bin kilo temiz yerli pa 
muğun borsada paraya çevrilmesine 
karar verilmiştir. Satış bedeli peşin 
alınacaktır. Nümüneler borsa simsa. 
rı Hulusıye verilmiştir. Almak isti 
yenlerin satış günü olan 15-6-938 
çarşamba günü pamuk boıs•sında 

bulunmaları lüzumü ilan olunur. 
9396 

Yitik mühür 
Maliye dairesinden 164463 nu· 

maralı cüzdanla almakta olduğum 
dul maaşının tatbik mührümü yitir 
dim. Yenisini yaptıracağımdıın yitik 
mührün hükmü kalmadığını ilan 
ederim. 

Nabiye Müdür sabık 
M. Talat karısı 

9395 PAKiZE; 

Adana sulh ikinci hukuk 

Adana inhisarlar idaresine iza 
fetle vekili avukdt Kemal Çelik ile 
Abdioğlu K. den Hüseyin ve Meb 
met Sait arasında mütrbaddis ala· 
cak davasının cari duruşması sırasın 
da m~ddeaaleyhlerin maballei ika· 
metlerinin meçhul bulunduğu anla
şılmış olmakla ilanen tebliğat ifası· 
na ve muhakemenin 14 - 7 - 938 
tarihine saat 8,10 talikine karar ve• 
rilmiş olduğundan müddeaaleyblerin 
mezkür giin ve saatta mahkemeye ' 
gelmedikleri veya taraflarından bir ı 
vekil gönderilmediği takdirde muba • 
kemrnin gıyaplarında devam edece· 
ği tebliğ makamına kaim olmak ü 
zere ilan olunur. 9392 

Adana Sulk ikinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

No: 270 
Adana inhisarlar idaresine iza. 

Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu 

caddesinde 

: Hükumet 
•• 
Om er 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

40 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

fetle vekili Avukat Kemal Çelik ile k 
Kantaran M. de 31 numaralı evde Do t o r 
oturan Mustafa oğlu Emin arasında 
müteheddis alacak davasının cari 
duruşll'ası sıraEınd1 , müddeaaleyh Mazhar Cemil Esen 
Eminin maballei ikametinin meçhul 

* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

Resmi eurak, 
vellcr, defterler, çeki 
karneler, katıt, za 

kartvizit ve bilum 
tab işleriniz, en kıl 
bir zamanda en n 
bir şeklide en zarif 
rufatla Türksözünde '/ 
pılır . 

Türkaözü matbao 
sı "Türksözü.nden ~ 
ka her boyda gaze 
mecmua, tabeder, 

Ti 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

bulunduğu anlaşıldığından ilanen teb· Sinir Hastahkları Mütehassısı 
liğat ifasına ve muhakemenin 1417 ı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı ı aporu lııi 
938 taıibine saat 8 talikına karar Reşadbey mahallesi Ordu Ewi civarı Savatlı TA HL 1 L RAPORU til 
verilmiş olmakla müddeaaleybin mez Bay Halil evi 7- 30 9358 Görünüş : Berrak ıı Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan ~ lııu 
kur gün vr saatta mahkemeye gel· : mikdarı ) o.~ J. 
me<liği veya tarafından bir vekil gönl;.--------------------------~ Renk : Renksiz ~ Mecmu sertlik dcrecesı ( Fransız ) 1.5 iht 
dermediği takdirde hakkında gıyap 1 Koku Kokusuz Uzvi maddeler için sarfohınan müvellidillı~ la:, 

kararı verilerek muhakemenin gıya· litrede 0.40 d n 

b d d d 
· bl" k ı Tadı Latif Sülfat ( SO 4 ) .. 0.00~ doı 

ın a evam e eceğı te ığ ma a 7~ 

1 
Teamül : Mutedil il Klor ( CI ) " 0.00 tını 

mına kaim olmak üzere ilan olunur. N' ( N 3 ) -- .n ıtrat '> .. 0.Ull"<" lııu 

9393 il Nitı it ( No 2 ) ,. Yok ayt1 r·--------""' H . K 1 ld Aıuonıak ( NH 3) .. Yok 

Tu 
.. rkso··zu·· 'il p;::;;...,,- arunıye ap ıcası açı ı ennin en son usullerine riayet cdcrtk kaynadığı yerinden iti lh 

ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli ı;, 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiz;ki ve Kimyevi evsafıfl ta 

Gündelik siyası gazete Sıhhat ' konfor ' her bafaza ederek ve biç bir suretle el değmeden hususi Kimyageriıni tq 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etiği Sıhhiye Memuru buzurların ~n 

Abone şartları macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra ~e b 

tu•• rlu•• istı• rahat rmakta ve atızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek ~eb k~ıa 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~00 

100 

l - Dış nıcmlcketler için Abone 
. bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lidnl.ır ıçın ıdurcyc müra
caat e.iilnıelidir. 

Bahçe kazasının Haıuniye Nahiyesine iki saat mesafede bulunan 
( Harııniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmılılar için TıirkiyeJe bJlurıan Kıplıcıların iyilcrinJeıdir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesind~ hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulabilirsiniz . Yatacak yer 
)erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur • fiatlar çok ucuzdur • 

Müstecir 
15-15 !>319 DURSUN YUSUF 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları Ulu 
er 

Kayadelen Gazozları da K ııyııdalen Suları gibi berrak , sıh~ ıt ıc 
is, temizdir. Daima Kııyadalan Oıızozlıırını tercih ediniz . 

1 

1
._ _ _.9;;.;3~7.;.5 __ , __ , ____________ _..~aı:ııı 

lı&ıı. 
Umumi neşriyat müdii a 

" ın 
Macid GüçlıJ leli 

Adana Türlı;söıü matlı' 


