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Büyük Şefimiz Atatürk dün An karada 
bir gezinti japtllar 

Dün Ankara bir bayram 
• • 

sevıncı içinde yaşadı 
Bir müddettenberi doktor tavsiyesile istirahat 
buyurmakta olan Büyük Şefimiz dün ilk 

beş saat kadar bir gezinti yaptılar 
defa 

Öz davamız 
olan Hatay 

(E' ran~anın Antak~ııdaki Del~· r gesı Mtısyö Roıe Gara bır 
kaç gündür Ankarada bulu· 

nuyorlar. Seçimin arifesinde Mtısytı 
Garonun Ankara ile olan bu tema
sını dikkate değer bir hüsnü niyet 
alameti olarak telekki etmekteyiz. 

Hatay üzerinde Türk hükumeti
nin ve milletinin noktai naıarı et
rafında a)dınlatılmamış bir tek ktışe 
Yoktur. Hatay davasındaki iddiala
rımız herkesin hürmet etmesi ica
beden haklara dayanmaktadır ve 
bunun da aksini kimse red ve inkar' 
edemez. 

Mösyö Gara ; Ankaranın , Türk 
Hatay meselesi üzerinde ne derece 
hassas ve davasına ne derece sa· 
dık oldu!lunu yakından g1lrüp an· 
ladıllına şüphe etmiyoruz . Ve bu 
temasın seçimin selamet ve dürüst 
bir tarzda ifasına ve TOrk kütlele· 
tinin reylerini kullanmak hususunda : 
ötedenberi ika edilen bin türlü müş 1 

k~llere bir daha mahal vermiyecelji-1 
nı kuvvetle zam ediyoruz. Hatay se·, 
Çiminde esasen yapılan tazyıklerin 1 
neticeyi değiştireceğine inanmak J 

Ve b11 suretle büyük bir Türk küt· 
lesinı, dol : yısiyle Türkiye efkArı u
mıımıyesini rahatsız etmek beyhu· 
dedir, Bu böyle olunca ötedenberi 
kuvvetlenmesi arzu oları Türk Fran· 
81Z dostluğu incinmiş olur ki bun· 
da da bir fayda tasavvur edemeyiz. J 

. Hatay işinde bugün prestijleri· . 
llıızi sırf bir koz oynamak için orta· 
~a koymuş değiliz, Hatayın kendi 
b.ukadderatına hakim kalması esası 
dizim !ltedenberi milli ve insani bir 
avarnız ve bu münasebetle en has· 

8118 noktamızdır. Bunun anlaşıldığını 
Qtlrrnek bizi bahtiyar eder. 

Büyük şefimiz bir seyahatlarında küçük Üıkü ite beraber 

çük ülkünün evinde kaldılar. Ve sa 
at 10,50 de Çankayaya "avdet bu
yurdular. 

Karsantılı 
Ayşenin 
idamı! 

İdam hükmünü 
millet meclisi 

tasvip etti 
Bundan yedi yıl evvel yanında 

metres olarak bulunduğu Karaisalı 
kazasının Çarhıpare köyünden Ka· 
aım Ali Hasanın karısı Dudu ile bu
nun oğlu Küçük Aliyi bal içerisine 
arsenik karıştırmak suretile ölümle
rine sebebiyet verdiğinden dolayı 
ıehrimiz Ağır Ceza mahkemesince 
ölüm cezasına mabküm edilen Kar
santıh Ayşe hakkındaki bu hükmün 
adliye encümeninden meclise se~k 
ve ruznameye alındığını bundan bir 
kaç gün önce yazmıştık. 

Dün Ankara muhabirimizden ge· 
len bir telgrafta ölüm cezasının Bü
yük Millet Meclisince de tastık <di
lerek Reisi Cumhurun yüksek tasdi· 
kine arıdildiği bildirilmektedir. 

Ayşenin birinci ölüm ceza~ına 

çarpılışından sonra temyiz mahkeme• 
sine gönderilen evrakı nakzen geri 
gönderilmiş ve bu duruşma esnasın· 

da Kasım Ali Hasan da zan altına 
alınarak tevkif ve muhakeme netice· 
sinde tenzilen yedi buçuk sene ağır 
hapse Mahkum edilmişti. 

Ka.ım Ali Hasan, bu hükmü 
temyiz etmiş ve nakzen görülen du· 
ıuşnıa neticesinde berat ederek tah. 
liye edil . iş ve Ayşe yine ölüm ceza· 
sına mahldim tdilmiş, evrak: tekrar 
temyize gitmiş; bazı noktalardan bo· 
zularak geri gönderilmiş ve yilie Ö· 

lüm cezasına çarpılmıştır. 

Bundan hir yıl önce temyiz mah· 
kemesine gönderilen evrak tetkik 
edilmiş ve hakkındaki hüküm bura· 
ca da tasdik edilerek Büyük Mıllet 
Meclisine gönderilmişti. 

F"'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-"'1 

i Başvekilimiz bugün ! 
i Belgrada gidiyor i 
• • i Celal Bayarın refakatinde i 
: Doktor Aras ta bulunuyor ; 
• • i Ankara: 5 [Telefon- ciye Vekilimiz Rüştü • 
! la] - Başvekilimiz Ce- Aras da refakat etmek- • • • , lal Bayar 9 Mayısta Bel- tedir. • 
! gradda bulunmak üzere ! 
ı yarın (bugün) Ankara- Türk gazetecileri bu ı 
• dan hareket edecekler- seyahati takibetmek i 
i d' üzere Belgradda bulun- • 
• ır. } i 
! Başvekilimize, Hari- ) maktadırlar. i • • :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' 
Bay Garonun ''Türksözü,, 

mümessiline beyanatı 

" Ben bir Türk muhibbiyim bunun 
la da kalmıyorum; aynı zamanda 
kanımda Türk kanı da vardır ., 

"An karada gördüğüm hüsnü kabulden ve hüku
metime, milletime karşı beslenen hüsnüniyet

te·n hudutsuz derecede mütehassisim . ,, 

Ankarada Hükumetimiz ticalile 
temaslarda bulunmakta olan Hatay 

Delegesi Bay Roger Garonun şehri· 
mizden geçeceğini ya1mıştık. Dün 
Antakya Baş Konsolosumuz Bay Ce· 
IAI birlikle Toras ~kspresile Hata· 
ya dönen Bay Garonun bulvnduğu 

trende olan Türksözü mümessili mu
maileyhle uzun boylu konuşmuştur . 
~harririınizi pek samimi karşılayan 
Bay Gara Ankara seyahati intibala· 
rı ve Hataıı meseleleri hakkında 
şöyle söylemiştir : 

Roma - Berlin mihveri 
kuvvetine kaybetmedi 

- Evvela size şunu söylemek 
islerim ki, ben yalnız bir Türk mu· 
hibi olmakla kalmıyorum . Ayni za· 
manda kanımda Türk kanı vardır . 
Nasıl mı. Meşhur Gar Kralı Troyan'· 
ın Kırımdan alıp Fransanın cenubun· 
daki Yanda eyaletine iskan ettiği ve 
uzun zaman benliklerini muhafaza 
ettikten sonra karışan Kırım Türk· 
leri arasında benim de dedelerim 
vardı . Binaenaleyh gayet tabiidir 
ki herkesten çok bir Türk muhibi· 
yim . 

Hitlerle Mussolini çok 
mühim görüşmeler yaptı 
Fuhrer Napolide bulunuyor 

Halayda intihabın başlamak Ü· 

zere bulunması dolayısilc, tatbikte 
yanlışlıklara mahal kalmamak için 
yapılacak işler üzerinde bir ktre 
daha fikir teatisinde bulunmak üze· 
re Ankarayı ıiyaret eltim. 1 . Hataylıların kendi rey ve arzu· 

arıyle vasıl olacakları neticenin ü 
uı ~etinde bir aksülilmel uy ndırmağa 

lllkışacak kuvvetler, iyi ve dürüst 

Ankara: 5 (TUrksözU mU- I 
messlll talgraflıyor)-Bir müdted 

denbe ri doktor tavsiyesi le istirahat J 

buyurmakta olan Atatürk bugün ilk r 
defa ol a'ak saat 14.10 da Çankaya· 

dan otomobille orman çiftliı}ine git 
tiler bir müddet gezdikten sonra kü 1 

Bu haber kendilerini g!lrenler 
tarafından bir anda bütün Ankaraya 
yayıldı. Sevgili reislerini tam sıhatta 
bulan Ankaralılar arasında bu vazi 
yet bir bayram sevinci uyandırdı. 

Roma: 5 (Stafanl ajansı blldlrlyor) - Alman devlet reisi, 
"1ymetıı misafirimiz Bay Hltlerle ltalyıı Ba,veldll Bay Mussollnl 
arnsında yapılan göru,malerda, Roma-Barlln mihverinin hiç 
bir suretle zata uğramadığı mU,ııhede edllmı,ur. 

Ankarada gtırdüğüm hüsnü ka
bulden, hükümetime ve millerime 
karşı beslenen hüsnüniyetten hudut. 
suz derecede mütehassis oldum . 
Hataydaki intihaba gelince : 

lltzular h" - . ti . , .. ~ ı. usnu nıye erı uzumsuz 
~ere zed.;lemiş olurlar. iyi ve dost 

0 °m~utuk duyguları Türk milletinin 
d~erın~~ ::ok ~a~s.as oldu~u bir şey-

1, t>o · hukumetımızın her husushki 
•il h· liti~ası açık ve dürüsttür. Haksız 

h~~ -bır şeye elini dokundurmaz ve 

11 1 
ıseleri tersine mutal&a ederek 

c 8 a Ozeri"e almaz. 
l cak ~ostluklara kıymet verenler an 

illaki :ı~Aladrımızda bize yardımcı ol-
. a u oatıukların . t h .. 1 

tıni ispat et . ıç eza ur e· 
mış olurlar. 

~ H~ta.y Türk-Fransız dostlu u· 
un bır ımtıhanıdır ki bunun .. ğ 

•arnim· b · h . . d ıyı ve ,. ı ır ava ıçın e sona erm . 
1 en temiz emelimizdir. e 

FERiD CELAL GÜVEN 

lis .. ı . . "h .. erın ımtı an progra-
ltııııa "t l A o "d b aı ma umatı ıçerı e 
lllacaksınız • 

1 
Hitler Alman ltalyan hudut· 

-~--------------~--=-"""'==-=- larını tahkim etmadlljl takdirde 

HATAYDA Du .. N GENE ı ~=~==~nlh~~~!ı·~:~~u;:ı~::~ 
ceKtlr. Bu hususta tam bir mu. 

••••• - • tabakat hasıl Olmu,tur. 

B i R su i KA s T y A p 1LD1 ~~:~~~~~~rin~r~:ı~:akti!e m~~ta':e~:~!~ 
Musolini ile Hitler, Venedıl.. sa• 

rayında iki saat süren bir görüşme 
yapmışlardır. 

................................................... 
Seçim büroları faaliyetini bir 
kat daha arttırmış bulunuyor 

Antakya : 5 ( Hususi muhabiri· 
ınizin telgrafı ) - Miıletler Cemi· 

Y~li Kontrol Heyeti ve Seçım Ko· 
mı~yonu mesaisine hararetle devam 
edıyor. Teşkilatın ikmali hususunda 
devamlı s11rettc çalışılmaktadır. 

Komisyon , İ•kenderun şehri ile 
havalisinde ve Kırıkhan , Akt•pe , 
Beylan, ve Orhaniyede kayıt mua
melesine devam etmektedir . Kayıt 
mu.melesine Antakyada henüz baş· 

!anmamıştır. Kayıt büroları her gün 
saat yediden on dokuza kadar açık 
bulundurulmaktadır. 

Milletler Cemiyeti Kontrol He
yetinin vücuduna rağmen müfsit un· 
surlar tahrik , tedhiş hareketlerile 
suikastlere devam etmektedirler. Bu· 
gün burada gene bir vaka olmuştur: 
Halk Partisinin hususi memurlarından 
Yusuf adında birisi mahalle arasında 
kurşun yağmuruna tutulmuş ve aya· 

ı 
ğından vurulmuştur. 

Komisyon sekreteri Bay Anker 
bu hadiseler karşısında teşebbüse 
geçmiş ve seçimin sükün içinde ya• 
pılması için ne lazım geliyorsa yapı· 
Jaca~ını beyan etmiştir . 

Hataydaki yolsuzlukları Mille:ler 
Cemiyeti seçim Komisy•>nuna bildir· 
mek için, Yeni gün gazetesi, dördüncü 
sahifesini Fransızca olarak çıkarmakta j 
ve bütün hadiseleri orada hülasa 

ltalya kralı Viktor Emanuel, dün 
akşam Hitler şerefine sarayda büyük 
bir ziyafet vermiştir. 

Hitl~r ile kral arasında nutuk· 
lar taati edilmiştir. 

Dost devlet reisi Hitler, saat 
22,5 de Napoliye hareket etmiştir. 

Napoli: 5 (Radyo) - Bu sabah 
buraya gelen Hitler çok büyük me
rasimle karşılanmıştır. Hitler Napoli· 
d~ muhtelif yerlerde tetkikler yapa· 
caklardır. 

eder<!k Heyetin nazarı dikkatini cel· 
betmektedir • 

Hatay intihabı talil edilen nizam
name dahilinde gürültüsüz bir şekil. 
de siikun içinde başarılacaktır. Bu
nun için Azami hassasiyet gösterece. 
ğiz, intihap neticesi Türk ekseriyetiy 
le Hatay ahalisi tamamen menfa-
atini hedefine vasıl olacaktır . ., 

Bay Gara bundan sonra Hatay· 
daki asayişten bahsederek zamanı 
idaresinde vukuatın mühim miktarda 
eksildiğini, Türk gazeteler ine ise bu 
gibi hadiselerin mübaleğah bir suret· 
te aksettiğini ve nitekim g~çenlcrde 
Zeki Arsuzi namındaki adamın tev· 
kifi üzerine tahliyesini talep etmcğe 
gelen heyetle askerler arasında vu
kub lan müsademede iki kişi vurul· 
duğunu ve bunun tamamen Araplar 
arasında cereyan eden bir hadise ol· 
duğunu misal olarak göstermiştir. ,. 

Bay Gara sözlerini şöyle bitir. 

j .miştir : 

1 

- Şunu da ilave etmek isterim 
ki, Türkleri Hatayda kanun ve ni· 
zamlara en muti bir unsur olarak 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife : 2 

Politik bahisler 

Macarlar birtemerküz a 
·nesi kurmak niyetinde 

Macar hükumetini içinde bu 
lunduğu güçlükler .nelerdir? 

M acarlstan, Avrupadakl feodal hUkOmetler içinde en 
son saji kalandır; ondan dolayıdır ki bu memleket 
bır takım gUçlOklerıe karfllafmaktadır. 

Toprak açlığı Macarlstanda dalma hıssedıı,ı,ur ve bu 
harbtan sonra mUthlf bir halde idi. 

Macarlstanın İlk Cumhur Reisi Mlfel Karolyl meınlekette 
bir toprak reformu yapmak lstemı,ıır. 

Fakat kendisi de bUyOk arazi sahlplerlnden birisi olan 
Kont Batlen, 1921 de ea,vekll olunca bu proje bir tarafa bı· 

rakılmıflı. 

Fakat daha sonraları çlfçl partisi kendisini toplamı, ve 
Gastor Gaal ile Tlbor Ekhart'ın relslljil altında parlamentoda 
en kuvvetll muhalefet partisi oımu,tu. 

Fakat son zamanlarda Naziler bu toprak reformu pllnını 
ellerlne alıp kendi maksatlarına yardım edecek bir hale koy. 
mu,, böylece bUtUn memlekette tahrlkAt yapmıslardır. 

Mecmu nüfusu 8,800,000 kişi buııların Y"İni Almenlann alacağını 
tutan Macaristanda 3 000,000 dan düşünüyorlar. Bu da ayrı bir felaket 
fazla topraksız köylü vardır. olacaktır. Çünkü bu suretle Maca· 

Diğer taraftan da bir takım lıü ristanın Almanyaya olan bağlılığı 
yük arazi sahiplerinin elinde de yüz büslıütün artacaktır. Müfritler ise 
binlerce dönüm toprak bulunmakta· bunun zıddına fıkirler yürütüyorlar. 
dır • Bu tahrikat karşısında Macar 

Mesela prens Esteıhazi'nin elin kabinesinin mevzii ziyadesile güç· 
de 440,1)()0 dönüm ~razi vardır. leşmektedir. 

Nazilerle müfrit çifçiler, yüzde Hükumet, bu işe bir çare bul· 
0,6 halkın vergilerin 18,2 sini, yüz mak için tahrıkatçılara karşı şiddetli 
de 18,1 inde 38,8 ini, yüzde 81 inin tedbirler almayı tecıübe etmiştir. 
de bütün vergilerin yüzde 43 ünü Bu sebeple Salazi ve Kemeri Nagi 
ödediklerini iddia ediyorlar. tekrar tekrar tevkif edilmiş'er, fa 

Bu vaziyet, tahsil usullerinin de kat birkaç gün yahut birkaç hafta 
şiddeti dolayısiyle köylü halk ara· sonra tekrar serbest bırakılmışlardır. 
sında hoşnuJsuzluğu mucib olmak Son zamanlarda, Almazı hadise 
tadır. leri dcılayısile hükumetin cesareti 

Bundan başka Naziler, macar kırılmıştır. Bundan başka, hükumet 
parlamentosunda 1,8000 dönümden mensuplatı arasında da bir takım 
fazla araziye malik olanlarla endüs· oportüııistıikler başgöstermiştir. 
lrı adamlarının mebus olarak bulun· Başvekil, son zamanlarda Nazi 
duklarıııı, bu sebeble bir arazi re tahıikatım karşılamak üzere bir dört 
formu yapılmaı ına imkan bulunma· yıllık inşa ve kalkınma programı da 
dığını da ileri sürüyorlar. hazırlamıştır. Buna rağmen, hükumet 

Müfrit sağcılar da plan ve prog. müşkül vaziyettedir. 
ramlarını bu esas ü:ı:erene kurnu,ış. Çükü ne büyük arazi sahiplerile 
!ardır. endüstricilere. ne de müfritlere kar· 

Macar nazilerinin bir başka şi
kayeti de şudur: Milli er.düstrinin 
yüzde doksan beşi yahudilerin elin. 
dedir. Herhalde bu rakamd::: müba. 
leğa vardır. Fakat 1870, 1880 ta· 
rihlerinde vukua gelen ihtilallerde 
macarların endüştri ile u~raşmanın 
şerefsiz bir İş olduğu ve efendilert. 
yakışmıyacağı hakkında telVinler 
yapmış olmaları da unutulmamalı· 
dır . 

Bu sebeble Macar endüstrisi 
daha ziyade almanlarla yahudiler 
tarafından kurulmuştur. 

Müfrit sağcıların tazyiki altında 
Daranyi kabinesi Macaristanda ya. 
hudi meselesini bir hale yola koy
mağa uğraşmaktadır. 

Bu hususu birçok meslekleı hak. 
kında bir takım kaııun maddeleri 
kabul edileceği söyleniyor. 

şı şiddetli tedbirler alamamaktadır. 
Mart ayı içinde Macaristanda 

büyük bır tdaş ve asabi}'et hüküm 
sürüyordu. Şimdi lıuna çare olmak 
üzere bır temerkür. kabinesi yapmak 
ve buna muhtelif partileri almak 
fıkri ileri sürülüyor. 

Bu da 1933 siyasetine dönüş 
manasına gelecektir. Bu suretle Ma· 
caristanın daha ziyade Alman nüfu
zuna gireceği tahmin edilebilir. 

Bununla beraber kral amiral 
Horti ile Başvekil Daı anyi, kendile· 
rinin Nazi tazyikine boyun eğmiye 
ceklerini söylemişlerdir. 

Tayyare şehitleri ihtifah 
15 Mayıs günü tayyare şehitle

ri ihtifalıdır. Bu mün~sebetle bir 
ihtifal merasımı yapılacaktır. lhtıfa 
le ait proğram hazırlanmaktadır. 1 

ünyanın en zengin adam 
laı ı Londrada bulunuyor 
Bunlar arasında, dakika 
da yüzlerce İngiliz lirası 

Bundan başka 1851 denberi 
memlekette oturan yahudilerle harb-r' 
tan sonra buraya gelmiş olanların 

büyük harbd iştiıak edenlerin bir 
takım kategorilere ayrılacağı anla
~ılmaktadır. Herhalde harbe iştirak 
etmiş olan yahudilcr, en fezia imti
yazlı olac;ıklardır. 

kazananlar vardır. Londrada, üçyüz 
otuz ılört milyoner ve 85 milyarder 
vardır, Milyarderlerin ençoğu, Lond 
ra mülhakatındarlır. Naziler arasındaki rııdikal un. 

surlar, Yahudilere, sade endüstri sa
hasında tahditler konulmasını değil 
aynı zamanda ağır endüstri ile ma· 
denlerin de mıllileştirilmesini müda· 
faa ediyorlar. 

Söylendiğine göre, milyonerlerin 
mühi ıı bir kısmı, emrihayır müesse 
sekrinin bütün masraflarını tesviye 
etmeği senelerdenberi Üzerlerine al 
mış bulunuyorlar. 

Mutedil unsurla~ .ise Macarista· Mustafa Hasanoviçl 
nın Yahudi meselesınırı Nuremberg y 

1 
A d 

k .. Al A ugos avya yan azasın an anunlarına gore manya ve vus . . 
d ıd 'b· h il d'J · bır zatın Mustafa Hasanovıç adında turya a o uğu gı ı a e ı cmıye 

ğ. k ti. d d" ı ' gayet yakışıklı ve biraz da esmer 
ce ı anaa o e ır er. 1 . . 

B h 1 . I 8 bır oglu vardır, Bu delikanlı, Dob a se mevzu o an ınsan ar . 
·ı 800 b" k" · · · d 1 300 OOO rovnıkte halı satmaktadır. Halı me mı yon ın ışı ıçın e , , 

dir. raklısı seyyahlardan Dobravniki zi-
Mutedil Naziler, eğer bu yahu· ı yaret edenlrrin hemen hemen hepsi 

diler, oıtadan çekilecek olurlarsa 

fllrb~ 

, _____________ ıliıiıiıı ..... _ ....... __________________________ , 

Liselerde 
imtihanlar 

Ders kesimi ve imtihan 
günleri tesbit edildi 

Maarif vekaldi, liselerin bitirme 
ve olgunluk imtihanlarıııa başlama 

günlerini tesbit edereJ.. bütün okulla. 
ra tebliğat yapmıştır. 

Hazırlanan p• eırama göre, lisele 
rin son sınıflarında dersler 21 Ma 
yısta krsilecek tir. 

23 Mayısta öğretmenler toplana 
rak talebeye kanaat notu verme i~i 
üzerinde görüşeceklerdir. 

Bu görüşmelerden sonra 26 Ma 
yısta sözlü imtihana girecek talebe· 
ler ilan edilecektir. 

31 Mayısta da sözlü imtihanlara 
başlanacak ve 14 Haıirana kadar 
tamamlanacaktır. 

Olgunluk imtihanları bu yıl 24 
Haziranda başlıyacaktır. Olgunluk 
imtihanlarından Metamatik, Fizik, 

• Kimya, Tabiiyeil<: Edebiyat kolunun 
Tarih, Coğrafya, ve gerek Fen ve 
gerekse Edebiyat kolunun Türk· 
kompozisyon sualleri imtihan komis. 
yonlorı tarafından tesbit edilecek ve 

1 bu derslerin imtihanı yazılı olarak 
yapılacaktır. j 

Fen kolunun tabii ilimler, edebiyat 
kolunun edebiyat imtihanı 24 Hazi . 
ziran cuma günü, Fen kolunun Me 
tematik, edebiyat kolunun tarih coğ· 
rafya imtihanı 2 Temuzda, Fen ko 
!unun fizik kimya, edebiyat kolunun 
sosyoloji imtiharılarıda 8 Temmuz 
cuma ğünü yapılacaktır. 

Tiftik • 
pıyasamız 

Memleketimizde tiftik piyasamız 
cansızdır. Bundan dolayı fiyatlarda 
55 kuı uş kadar bir değişiklik kay
dedilmiştir. 

Yabancı piyasada, Trakya ve 
kıvırcık malı müstesna gevşeklik 

vardır. Yerli fabrikalar fabrika tes

limi veya vadeli olar~k pek az ya· 
pak almaktadır. Son 15 gün iç"nde 
bütün ihracat merkezlerimizden ha· 

r:ce ancak 295 balya yapak satıl
mıştır. Ayrıca Anadolu malından 

295 balyada piyasaya sürülmüştür. 
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Gök yüzii açık. Hava hafif rü.z 
garlı. en çok sıcak gölgede 2 ı.s 
derece. 

Şehrimizde bir facia 
Bir kadın gayrimeşru kazandığı 

Çocuğunu çöp 
tenekesine tıkmış! 

Belediye 
arabasına 

çöpcüsü tenekeyi çöp 
boşaltırken bakmışki ... 

Şehrlmızde dUn emsalı pek nadir lfldlllr bir facia meyda
na çıkarıldı. Evlerde hlzmetçlllk etmekte olan Fatma adında 
bir kadın, gayrımefrU surette kazandıjlı bir çocujlu vaktında 

sıhhatli olarak doliurmuf ve 
yavruyu çöp tenekesine koy· 
muftur. Çocujiun yUzUnUn bir 
çok yerlerini, Kedller, efkAUnl 
dejjı,tirecek fekllde yemı,tır. 

Aradan bir kaç saat geçtikten 
sonra belediyenin bir çöpcüsü araba 
ile gelerek kapının önündeki çöp le 
nekesini almış fakat arabaya boşaltır 

!ren hayret içinde kalmıştır. Ç~~.kü. ~ra 
baya boşalttığı Çöp tenekesının ıçın

den ölü bir· çocuğun yuvarl?ndığını 
görmüştür. Çöpçü vaziyeti derhal a· 
mirlerine haber vermiş, bu suretle 
mesele zabıtaya aksederek tuhkika 
ta başlunmıştır. ve Kaza müdde 
i umumilık de işe vaziyet etmiştir. 
Fatma derhal yakalanmıştır. 

Fatma şehrimiz umumi ev patıo 
nalarından İsmetiıı kızıdır. Fatma bun 
dan birkaç sene evvel birisile evli 
iken bi a' are ayrılmış ve bundan son
ra serbest hayat geçirmişıir. 

Çocuğun kime ait olduğu !atmanın 
vereceği ifade ve tahkikat neticesi 
olaşılacaktır. 

Kayalıbağ ocağında 
verilen konferans 

Dün akşam Halk partisi Kayalı
bağ ocağında saat 8,30 da bir top 
lantı yapılmış, ocağa aid baıı me· 
~eleler üzerinde konuşmalardan son· 
ra öğretmen Bay Asıf tarafından 
bir konferans verildikten sonra top· 
lantıya nihayet verilmiştir. 

Havale ihbarnameleri 
Resmi daire memur ve müstiıh· 

demlerle, l~yli ve nehari mektep ta 
)ebeleri ve muallimleri, hastahanede 
yatan hastalarla mevkuflar adına 

gdeıı para ve paketler ihbarname· 
lerioe daire ve veya müdürleri tara· 
fından lastik şartları 15 kuruşluk 
daınga puluna tabidir. Maliye veka· 
Jeti bu hususu bütün teşkila•a bil· 
dirmiştir. 

VILA YET iŞLERi 

Yapılan imtihan 
Vılay•t iskan dairesinde açık bu 

lunan bir men urluk için Vila 
yette lıir imtihan açılmışlır, 

lmtih?na üç kişi iştirak <imiştir. 
Evrakların tetkikindm sonra netice 
kazanana tebliğ edilecektir. 

Hava kurumuna 
gelir temini için 

inşaat Malzemesinden 
Hisse Alınacak 

Hava kurumunun gelirini artır. 

mak ve ye:ıi bir kazanç bulmak ü· 
zere inşaat işlerinde kullanılan mal

zemeden de bir miktar tayyare ye 
yardım hissesi alınacaktır. 

Bu yardım sayesinde hava ku
rumı•na senede 20 bin lira bir vari 
dat temin edilmiş olacaktır. 

Alınacak miktar tuğlacılardan 

1000 tuğladan on kuruş, kiremitçi

lerdgn 1000 kiremitte 15 kuru~. 
diğer malzemeden lıelediyenin uçak 

başına aldığı miktarın dörtte biri 
kadardır; 

inşaat işleri yapanlar bu yardı· 
mı yapmayı memnıın;yetle kabul et· 

mi,lcrdir Kararın dündeıı itibaren 
tatbik inebaşlanmıştır. 

Bay Garonun Türk 
sözü Mümessiline 

beyanatı 

Birinci sahifeden artan -

gördüğümü size memnuniyetle söy
liyebilirim · 

Bay Garo bu beyanattan sonra 
muharririmizle samimi bir hasbihale 
geçmiş ve tercümeihalinden bahset· 
miştir. 

Bay Garo 46 yaşındadır . Bun. 
dan 25 sene evvel hariciyeye intisap 
etmiş ve Hindiçinide ilk vazifesine 
başlamıştır. Umumi haı pte Şampan 
cephesinde iki sene ihtiyat nbiti o
larak hizmet ettiğini, Halaydan ev. 
vel Kahire sefar"t müsteşarlığında 
bulunduğunu söylemiştir. 

Milyonerlerin nıerkezi 
"\ 

••••••••lliıı•••••-Avrupa postası•-••••••••••--• 

Mustafa Hasanoviçi tanırlar, hele 
Anglosaksonlardan zenğin aile kızla 
rı Mustafa Hasanoviçi yakından ta 
nırlar ve hatta onunla mektuplaşırlar 
bile! 

Mustafa Hasanoviç, bu sene A · 
merıkalı kızlardan bazıları tarafın · 

dan Nevyorka davet ediliyor. Ame 
rikalı kızlar, ayni zamanda Mustafa 
Hasanoviçin tercüınei halini de b~ • 
raber göndrmesini rica ediyorlar! 

Tarihi berber istirahata 
çekildi 

Londrada Berterinr adında bir 
berber, 85 yaşına girdiği için maka 
sı teı ketmiş ve dükkanının bir ke· 

narında istirahata çekilmiştir. Bu 
berber, yalnız Londrada değil, bel 
ki de Avrupanın birçok şehirerindel 
tanınmış kimseleri defatle traş etmış 

ve onla• ın saçlarını kesmiştir. Bun 
lar arasında; saç kestirmekte son de 
rece meraklı ve ayni zamanda m!..ş 
külpesent olan Dük Doğluceşer, in 
giltere sabık hariciye Nazırı Anto 
ni Eden, Belçika Kralı Leopo,dda 
vardı. 

Nevyoı-kta çıkan yeni 
bir gazete 

Amerikada Kopkins adında bir 
gaz leci Nevyorkta yeni bir ga· , 
zete çıkarmıştır. Bu guete, heye 
canlıhaberlere sütunlarım kapamış 

ve dünyayı olduğu gibi değil. olması 

lazımgeldiği şekilde göstermeği pren 

sip edinmiştir. Bu gazete biı kaç ha 

ta eve) şöyle bir haber yazmıştı : 

"Amerika Uluslar Sosyetesiııin 

en kuvvetli azalarından olduğu için 
Çin· Japon harbi neticelenmiştir!,. 

Halbuki ne Amerika Ulusla· 
Sosyetesine dal.ildir ve ne de Çin 

Japon harbi bitmiştir. Gazetenin de 

mek istediği şudu·: 

"Amerika Uluslar Sosyetesine 

dahil olmuş olsaydı, Çin Japon har 

bi,çoktanberi sona ermiş olurdu! 
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POLiTiK BAHiSLER 

Macar reviz. 
yonculuğu 

Müfrit bazı re

vizyonistler bu 
işin harp yolu 

ile h a 1 l i n i 
istemektedir . 

M acar revizyonculu 
ğu, bir müddetten 
beri epeyce hafifle• 

mişti . Ve Bay Daranyi'nin mesud 
idaresi altında, Macar diplomasi 
bundan istifade etmiştir. Çünkü, si 
!ahlanma hususunda hukuk müsa 
vatına ve Macar azlıklarının vazi 
yelleri nimslahına inhisar eden ta 
!ebeler, Macaristanla küçük antant 
arasında bir barış olmadan Tunl 
havzasında her hangi bir kurucd 
eserin b•şarılması imkansız olduğu 
nu bilen Garp devletleri tarafındao 
alaka ile kaışılanıyordu. 

Fakat Macar nasyonalistlerinir 
ruhu ve memleketin en kuvvetli si 
yasi organizasyonu olan ve mahira 
ne propagandası dünyanın her ta 
rafında bir çok nafiz şahsiyetle 
Macar davasına kazandıran reviı 

yonist birlik uymuyordu, Resme~ 
faaliyeti tahdit edılmiş olmasına ra 
men, saatinin çalmasını sabırsızlık 
la bekliyordu. işte şimdi Anşluslı 
bu saatin çaldığını sanmaktadır. 

1 
h 

si 
fı 

Geçen gün 8000 kişinin iştira~ 
ettiği tezahür lıunun açık delilidir ) 
Bu tezahürde 1)ir çok hatipler sulh 
çu hal şekillerini bir ham haya çi 
sıfatiyle redetmişlerdir. Revizyonur ti 
ancak harp vasıtasiyle elde edilebi ne 
leceği ileri sürülmüştür. ke 

Bu tezahür bizi iki müşahede di. 
ye sevketınektedir : Evvela, hatib' bul 
)erin hemen münhasıran Çekoslo 
vakyaya çatmış olmaları . Halbu~ ını 
uzun zJ ı ~ an, revizyoncuların büyü~ hiJ 
hedefı Romanyaya geçmiş olan Tr ka 
silvanya idi. Fakat bugün, BudapeŞ 
te, ideolojik tesanüd yüzünden, B &"Örd 
grad ve Bükreşle münaseb~tleri~ de 
ıslaha çalışıyor. Halbuki, Çekosld 
vakyaya karşı, Almanyanın yardı Litl 
miyle Soıyetler tan.fından ve b. iddı 
memleketi parçalıyacağı ümid edı "ket 
len mücadele. intikam partisine yal nun 
nız lslovakyaııın 700,000 ınacarı söyl 
değil, hatta bizzat islovakları d lunu 
ele geçirmek ümidini vermektedir 

Revizyonizmin mutedil kol~ 
küçük antaı.tın üç devleti hudutlı faa 
rında kesif bir halde bulunan M laka 
carları ana vatana ilhakla iktifa e duğ 
meye razı olmasına mukabil, müfr ıife 
unsurlar, Macar ırkının Tuna hav Ve s 
smda Hrgemonyayı elinde tutmı 

misyonuna sahip olduğu kanaatiyl llıız 1 
Macari,tanı eski hudutlarına kad 
genişletmek istiyorlar. tengi 

Macaı istanı nüfuzu altına almak ni) Porı 
tinde olan Almanya onun genişi icin 
mesinı ister. Bununla l:eraber, Y 
goslavya ve Romanyayı gücendi ayni 
mek istemedığinden, doğrudan do 
ruya Macar revizyoncularına müı 

heretten çekiniyor ve Salasi'nin t Şey.Je 
rafında toı )anan Macar nazistlrri Çerçe 
daha ziyade aiaica gösteriyor. D 

Macar revizyonizmi ile nui lıinde 
arasındaki müşterek nokta bu te "•: ın 
hürün telkiıı etliği ikinci müşahed ona h 
dir . Çünkü büt;jn Macar toprak 
rının bırleşınesi Salasi'nin progra 
na dahildir. 

-
Yen, f 
adarns 

o~ 
tek: 

Libtra!ler, katolikler ve deJJI 
ratlardan mürekkep o1an geniş c~ 
he tahakkuku, M ıcaristanı~ isli~ ' . ı -
J;nden feddkarlıkla ödenecek o bine . 
bu intikam hayalini şiddetle teP~. ~~ 
etmektedir. Fakat bu cepbe bu 
müdafaaya çekilmiştir. Ve Dara~ -
hüku neti, son çıkardığı kanun!ard htıe 
da göı üldüğü gibi, kendini naz isti d~ ç 

k L ·ı·t IJeş( re tavizlerde bulunma mec,ıurı ~•h 
. d .. kt d" . Ctet tın e gorrne e ır. 1 1çi

0 
J 

il · ·· her' • ta Macarların eme erıne muza ı;ı 1 
eden ltalyaoın Tuna havzasında 1 ~I ls llıesi 

. ' b "' ıııdr fuzunu kaybetmı "ı o ır a~ı u c 
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Bir adam, dünya 
batacak! diyor 

Ona göre, insanların ahlakını 
bozan Dansingler, barlar ve 
muzikholler kapatılmalıdır 

lngilterenin Kobham ş hıindeki 
bir mahkemede "alemin ahl~ ';ım dü

zeltmiye kalkan adam. bir kısım 
halkın takdirine, bir kısmının da ala · 
yına mevzu olmuştur .. 

Deli ismindeki b~ adam kasaba 
nın belediye meclisi azasındandır ve 
Litlvfid ismindeki bir bc.r sahibini 
dava etmektedir. 

77 yaşında bir ihtiyar olan De. 
li"nin iddiası şudur 

"Dansingler, barlar, müzikhoffer 
İnsanların ahlakını bozmaktadır" Ôy 
le bir an gelecektir ki, medçni şe 
birler, tarihte Sodon ve Cornarenin 
i~hitatı gibi, yeryüzünden, felaketle 
silinecektir .. Bu gibi yerlerin kapa
tılması, yahut vaziyetin ıslah ofun 
ması faıımdır ..• 

lngilteredeki "Püritenler" (saf ah 
lakçılar) mezhebine mensup olan bu 
adam son gördüğü, sahne üzerine 
artık sabredememiş ve şahidi oldu 
ğu bu hadiseye sahne olan yerin sa 
hibini dava etmiştir. 

Deli "gördüklerıni,, şöyle anlatı 
) Ol: 

Bir Dansingde gördüğü 
bir rezalet, 77 lik ihti
yarı nasıl çileden çıkart

mış? 

yerine mi 
yor. 

Deli: 

koyuyorsun? diye soru· 

- Evet, diyor. Ben dini ve ha
kikati müdafaa ediyorum ... 

Bu dindar ve muhafazakar pü· 
riten, Dansingin bir çok felaketlere 

sebep olduğumda, iddiasına delil ola 
rak sayıyor. Gösterdiği misaller a 
rasında bir tanesi şudur: 

Kasabadaki zengin ve kibar a. 
ilelerden birinin kızı, bu dansinge 
devam ede ı-de, ahfa~tan düşmüş. 
tür. Bugün, başka bir şehirde sefil 
bir hayat yaşamaktadır. 

Kasabanın eski aileleri Delinin 
fikrine İştirak ediyorlar. Fakat, genç
ler, bilhassa dansingin müdavimleri 
ihtiyarla alay etmekte .. 

( Türksözü) 

Japonlar Çinle anla
şacak fakat şu şartla: 

Mareşal Şang-Hay-Şek'in Eğer 
idaresine nihayet verilirse! 

Şanghay ; 5 (Radyo) -Tokyoda 
çıkan Asahi gazetesi bugünkü nüsha· 
sında çok mühim bir haber vermek
tedir. 

Bu hı.her Tokyo istasyonu tara
fından verilmiştir. Bu malümata gö· 
re; Eski Çin hariciye nazırı ile lngi
liz elçisi ansızın Şanghaya hareket 
etmişlerdir. Bu seyahatin maksadı 
sulh teşebbüsünde bulunmak içindir. 

Verilen müteınmim malümata gö
re, eğ"er Çin, Şang-Hay·Şek'in idare-

Fuardaki 
hazırlıklar 

50,000 paket . .., 

sine nihayet verirse Japonya Ç n hü
kümeti ile anlaşmaya razı olacaktır. 
Ve bu işin tahakkuku halinde Tokyo 
hükumeti Çinin her dürlü şartlarını 
musait olarak karşılıyabilecektir. 

Japon bükümeti, Çin makamları 
nezdinde bıı işin tahakkuku için te· 
şebbüse geçmişti. 

Şanghay siyasi mahafilinde söy
lendi~ne göre; Çin hükümeti, Japon
yanın bu teklifini sureti katiyede red 
edecektir.GeneMaraşal Şang Hay Şek 'i 
idare başında tutacaktır. 

Gece kasaları 

Bir Bankamızın 
güzel teşebbüsü 

Sahife 3 

Dıvamlı bir alaka, titretici bir mevzu ,''çerçevesile sü~lenmiş m ov~imin 
azamet ve dehşet püsküren biricik harikası 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

Şimdiye kadar duyulan heyecanın en kuvvetlisi merak ve 
takdirin en fevkaladesi 

Beynelmilel Yankesiciler 

Yazan : Gaston Leroux 
Oynayanlar: FERNAND GRAVEY -EDVIGE FEUILLERE. 
Aşk, Macera , Heyecan sahnelerilc dolu bu eser bir ç•>k lisanlara 

tercüme edilmiştir . Mutlaka görünüz 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Localarınızı telefonla iste)~niz 

Telefon ASRI 250 
922~ 

_______ .,. _____________________ -ı. 

Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

1 

Yaz geldi.Bahçenin güzelliği hakkında rekla'llı zait gördüğü:n gibi mü-1 
davimi bulunan muhterem müşterilerimin istirahatları hususundaki bütün 
noksanları ikmal etmişimdir . 

sıgara dağıtılacak Ankara : 5 ( Hususi ) - Türk Ti Pek yakında lstanbuldan celbedeceğim saz,varyete, balet takımlarını da 
caret Bankası , memleketimiz Ban- görmekle neşeniz bir kat daha artacaklır. idir 

sulh "Dansiogin bahçesi önünden ge· 
aya çiyordum. Avluda iki kişinin danset -----~------'Amerika İzmir fuarına 

edecektir 

kacılık ale ninde bir yenilik olarak Bahçe açıktır. Akşamın tatlı serinliğinden ve binbir çiçeğin etrafa 
gece kasaları getirmiştir. / neşrettiği güzel kokulardan istifade ediniz. 

nu~ !iğini gözdüm. Fakat buna dans de. 
Jebi nemezdi. Bunların biri kadın, biri er. 

kekli. Adamın sarhoş olduğu belliy 
ede di. ikisi de yarı çıplak bir vaziyette 
t "ıbi bulunuyor !drc!ı. 
slo "Bu vaziyette ve sarhoş bir ad 

bu mın nasıl "Dans. edeceğini düşüne 
··yu·~ h ilir.ınız. Gördüğüm manzara ahla 

Trl ka ve dine mugayir bir şeydi .• 
peş Deli, mahkemenin talebi üze•ine 
, Bt gördüğünü, daha tafsilatlı bir şekil e 
!eri de anlalıyor .. 
osl<T Bundan sonra, Dansing sahibi 
ardı Litlvud dinleniyor. Adam, Deli'nin 
e b İddiasına gülüyor. Söylediği şeyin 

ed; "keten pantalon dansı,, olduğunu, o
ya nun böyle oynanması lazım geldiğini 
arıP ~Öyl:iyor ve davacıya hücumda bu· 
rı d lunuyor. 

tedir Deli, kendisini müdafaa ediyor: 

kel - Ben Püriten fikirlerini müda · 
utl• faa ediyorum, diyor. •lngiltere por· 
Mı laka! müessesesi,, ne mensup bulun· 

a e duğum için bu fikirleri müdafaa va 
üf zifemc!ir. Cemıyctin gayesi kiliseyi 

Ve sarayı müdafaadır. 
AdJm, burada, göksütıdeki kır

llıızı ve mavi kordelayı gösteriyor; 

-Müessesenin alameti por taka! 
tengi ve mavidir, diyor. Fakat ben 

ni> ?~rtakal r•ngi kordela bulamadığım 
nişi ıc k ın ırmızı ile m1vİ tktim. 
' ~- D.!i, ken;lisini müdafaa ede. ken 

en 
1 

ayni zamanda, şöyle diyor: 

Ankara da 
Halkevinde sinema 
ve tiyatro haftası 
Hasılat zelzeleden 

zarar görenlere aittir 
- --·-----

Ankara : 5 (Hususi) - Anka· 
ra Halkevi, zelzeleden muzlarib, yer
siz ve yurdsuz kalmış yurddaşlara 1 

bir yardım temin edebilmek için bir 
sinema ve tiyatro haftası h~zırlamış
tır. Bu hafta programı içinde halka 
felakezedeler menfaatine sinema 
gösterilecrk, tiyatro ve karagöz oy. 
natılacak, milli saz konserleri verile· 
cektir. 

Bu arcd ı türk maarif cemiyeti 
lisesi tarafından hazırlanmış olan ve 
tem~ili rağbet kazanan (Gazan) o
perl'ti türk maarif cemiyetinin bir 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Tan sineması 
BU AKŞAM 

iki filmini 
do B d '- . . ,~ 1· .. - en c ra'<ı ıçenın ... uenç ı. 
muı ' · ı . gımde ben de dansettım . Fakat, her 
1

1
111 

.' Şey.le itidal gö~terilrneJini, ahlak 

Mevsimin en heyecanlı 

birden takdim ediyor, 

- 1-

lki ~öhretli ve emsalsiz karck. 
terli artis rrı Cer . . . d k 1 . . 

Çcvesı ıçın e a ınnnsınını ıstenın 

uı . Dansing sahibi de, Deli aley· 
hındeki hücumlarına tekrar başlıyor 
Ve· hk · ma emede olduğunu unutarak, 
0~a hitaben: 

" - Sen ortalığı karıştırmak isti. 
,en, fesat 1 
ad çı, şar atan, namussuz bir 

anısın! diye bağıı ıyor. 
tek:Ddi, sükünetini muhafaza ede. 

o b· - Bütün bu sözleri aynen sahi· 
ten~ 'ne iade ederim! diyor. 

Dıtlvüd: 
- Kendini namuslu bir adam 

• t Yt\te ç k • ·ı 1 ç·· k"" B zıs il~ o amı o muştur. un u u 
uriyr ~ t'Ş\e, Romada lulamadığı mü· 

~· •tetj Berlinde aramıştır. On:Jn 

ahe1 ti:~· lıalyan bu nüfuzunu tekrar di 
a ~ , llıesi için, vaziyetin salah louln a 

u '•rıd tol oynıyabilir. 

R icardo Cortez ve 
Bela Lugozi 

1 nin fevkalade temsilleri, Heyecan, 
İ Aşk, Macera ve esrar dolu bir filı:ı 
1 
Posta Soyguncuları 

-2- 1 
Yeni ve ateşli Kovboy 

Charle Starret 
tarafındon oynanmış çok heyecan
lı, meraklı, hareketli bir aventür film 

Ölüm yumrukları 

Pek yakı,da : 

Hücum taburu 
9 32 

___,,~ .............................. __ 

iştirak 

lzmir: 5 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Fuar hazırlıklarır.a e· 

hemmiyetlı: devam edilmektedir. 

inhisarlar umum müdürlüğü, fuarın 
açılış gününde ziyaretçilere dağıt 

mak üzere elli bin paltet fuar siğa 
rası hazırlatbraca ını komiteye bil 
dirmiştir. Bu siğaralar zarif ambalaj 
farda yakında imale başlanacaktır. 

Aldığım haberlere göre bu yıl 
Amerikada fuarımıza resmen iştirak 
edecektir. 

Fuara ait posta müraselatına 

yapıştırılan reklam etiketlerindrn 
şimdiye kadar alınan ücretin bundan 

sonra alınmıyacağı komiteye bildi ı 
rilmiştir. Ankara ve lstanbul radyo 
larında yapılacak neşriyatlarında 

ücret alınmaması için komite ta 
rafından vekiller heyetine müracaat 
olunmuştur. 

Roma Türk ticaret odası kara 
rın devamınca seyahatler teı tıp ede 

cektir. 
Halepteki büyük bir ipekli ku 

maş fa brikasıda fuara iştirak ede 
erktir. 

Bu 8,45 de 
Sinema mevımının sonu münase 
betiyle en turfanda bir fılm sunu· 
yor. 

Ormanlar hakimi 
Oynıya'l 

Varner Bak ter 
Hem heyecanlı hem çok eğlencdi 
ve hem herkesin zevkini okşayan 
çok nefis bir film. 

Aynca; 

Dünya havadisleri 
Telefon 212 

9215 

9211 4-6 
Cumartesi, bayram arifeleri , yıl- j

1 

I 
başı ve sair hususiyeti olan günler. 
de, normalden ziyade iş gören mü-

.._ _________ ~------------------------------..: e!seselerle, faaliyet saatları Banka 

kişelerinin kapandığı saatlardan son· 

ra da devam eden ticarethaneleri
miz, o günkü gelirlerini Bankaya 

yatıramamaktadırlar . Emniyet ve :!-------------------------------
üreme gibi iki esas , paranın Ban·• 
kaya yatırılmasını icabettirdiğinden; 
Banka tekniği ilcı i iş memleketle
rinde gece kasaları çok ra~bet gör. 
müştür. 

Bizde ekser ticarethaneler akşam 
saat 19 da ve Bankalarda saat 16 

da kapandığına göre; büyük iş mer
kezlerimizde gece kasaları , muhak· 
kak geniş bir alaka görebilecekler 
dir . 

Gece kasalarının tasarruf haya
tına getirdikleri yeni bir husu!iyet 

de şudur: Banka , kendi müşterile
riııe çeJ;k kilitli, çelik anahtarlı, çok 
şık ve meşin zarif çantalar vermek
tedir . 

Bu çantaların anahtar tertibatı 
çok kuvvetlidir. Ve hatta hir anah
tar kendi çantasından ma Ja bir 
çantayı bile açamamaktadır. Banka 

kişclerinin kapalı o!duğu bir saatta, 

para sahibi Bankanın dış cephesine 

konan ve arkadan ışıklanmış olan 
gecP ka~asının menfezini açarak elin-

1 den çantayı attığı zaman dönme do. 

laba benzer otoınat'.a. bir ~:· ti'>ölla il 
bu çaot-a, kasanın ıçıne duşmekte-

dir. Ertesi gün, para sahibinin veya ı 
göndereceği memurun iştiraki!!! ve 
bir heyet huzurunda çanta açılmakta 

içindekiler sa yılmakta ve para, sa
hibinin matlubuna kaydolunma1,ta
dır. 

Paranın Banka kas1sında muha 
fazası, yaş3yan ticuet ve emniyet 
telakkilerinin bir icadıdır. Gece ka· 

salan ; iş, ticaret ve Banka tekniği 
şartiarının tam inkişaf halinde oldu

ğu memleketlerde yapılmış, yerleş 
miş ve kökleşmiştir . 

Tasarruf ve para emniyetini teş. 
vik edici bu cazip yeniliğin ; istik· 1 

halini halkın güveni gibi en sağlam 1 
bir kaynağa bağlamış olan bir milli · 
banka eliyle memlekete gelmesi, 

şüphesiz herkesi, bilhassa tüccar. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi . Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/ 111936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin mevzuu 

Verginin tahakkuk 
ve tebliği 

3343 numaralı kanunla değ"iştirilenl inci maôd c: 

Dünden Arlan -

Verginin tahakkuk ve tcblilti 

Madde 19 - Hayvanların \eıgileri, kayıdlı bu· 
luodukları kaza varidat idaresince tahakkuk ettirilir. 

Vergi kayıd deft-ırinde yazılı hayvanların nevi ve a 
dedine ve yoklama neticelerine göre 18 inci mad 
dedeki miktarlar dairesinde hesap ve kanunen te
rettüb eden ceza zamları da ilave edilmek sun tile 

tahakkuk ettirilir ve köy ve mahallelerde asılacak 
tekalif cetvellerile ilan olunur. 

Yoklama la veya müruru zaman müddeti İçin 

de kayıd harici lıayvanlaıı çıkan mükelleflere bu 
hayvanların nevi ve ad(di ile vergilerini ve ceza 
zamlarını göstermek üzere ayrıca ihbar name de teb
liğ olunur. Bu kanuna riayetsizlikten dolayı tarhedi· 
lecek bütüa crzaların ihbarname ile ayrıca tebliği 
lazımdır. 

Varidat tahakkuk memurları, tahakk:u!< mua
melelerini ve kayıd harici hayvanı çıkan ve kanunen 
ceza terettüb eden mlikelltflere ihoarnamelerin teb

liğatını mali yılddn evvel gelen mayıs ayı ramına ka 
dar bitirmrğe mecbur ve tehh:ırdan me~'uldürler. 

Madde 20 - Nakil veya ifraz tezkere. İ almak
sızın vey1 vergisini ödemeksizin bulundukları kaza 
haıicine çıkarılan hayvanların ceza zamlarile birlikte 
vcrgil~ri bu suretle nakledildikleri tebeyyün eden 
kaza v1ridat idaresince tahakkuk ettirilec~k ihbar
name ile mük.!fefe tebliğ ve defaten tah il olunur. 
Bu gibi hayvan!Jrın İcaydlı bulunduğu kazada ta· 
hakkuk ettirilmiş vergiler varsa terkın ve tahsil o· 
lunanları da iade edilir. 

~---·-----------_;!arımızı çok memnun etmiştir. (Sonu Var) 8303 
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Ankara halkevinde 
haftası tiyatro 

- Üçüncü sahifeden artsn -

yardımı olarak bu programa konul

muştu ·. 

Eu hftanın lütün hasıfa · ı fela 
ketzedtlerin menfaatine terkedilecek· 
tir. Halkımızın }Üksek yardımlarım 

bu leşe l.büsltn esirgemiyeceklerine 
eminiz. Bu hafta zarfındaki eğlence· 
ler için biletlerin fiatları çok mute· 
dil tutulmuştur: Localar 200, par· 
ter koltuklar 50, balkon 25 kuıuştur 
Haftanın programını aşağıya yazı-

yoruz: 
8 mayıs pazar günü gündüz (Ga 

zan) opereti: (Türk maarif cemiyeti 
lisesi talebeleri taratafından bir yar· 
dı m o !arak ttkrarlanacaktır.) 

8 mayıs pazar ve 1 O mayıs salı 
günleri akşamları Musahibzadenin 
(Fermanlı deli hazretleri} komedisi. j 
(Halk evi amatörleri tarafı .. dan temsil 

1 
olunacaktır). 

11 mayıs çarşamba günü akşamı 
milli musiki konseri; 

12 mayıs perşembe akşamı (Fer· 
manlı deli hazretleri ) komedisi; 

13 mayıs cuma akşamı Küçük 

-

C. H. P. Seyhan İlyönku- ı 
rul Başkanlığından : 

1- Yapılacak İş : Adanada in~a 

Türksözü) 

BELEDİYE İLANLARI 
edilecek Halkevi ve Parti binası in ----------
şaatı ( 117 468) lira bedelle eksilt 
meye konulmuş ve istekli çıkma. 
dığından müddeti uzatılmış ise de 
yine istekli çıkmamıştır . Keşif üze 
rinde yapılan lttkikatta bedeline 
zam olunan bu inşaat (121261) lira 
yüz yirmi bir bin iki yüz altmış bir 
lira bedel ile tekrar pazarlıkla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2- istekliler bu işe ait keşif dos· 
yasını (1) lira bede 1 ile lstanbul An· 
kara ve Adana Nafia direktörlük· 
!erinden alabilirler. 

3- Eksiltme 13- 5-938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (17)de A. 
danada C.H. Partisi binasında top· 
!anacak komisyonda yapılacaktır . 

4- Eksiltmeye girebilmek için 

(7313) lira ~5.) kutuş~uk te'.°inat ~er 1 
me~i ve bu ışı yApabıleceğıne daır 

elli bin liralık vesika ibraz etmesi 
lazımdır. isteklilerin 13-5-938 cu 
ma günü saat (17) de Adanada C. 
H.P. binasındaki komisyona müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

9183 27-3-6-10 

1 - 938 mali yılı içinde Belediyece Belediye memur ve müstahdem 
!erile fakirlere verilecek ilaçlar açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli Bin beş yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 113 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on lıeşte bdediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. isteyenler oradan para-

sız alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü saat onbeşte teminat makbuzlarile birlik

te Belediye encümenine müracaatları ilan olunur 

6 - 8 - 11 - 14 9231 

Taş bina yapmak istiyenlere ve 
müteahhitlere müjde 

Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
edenlert kum, çakıl , kiremit ve emsali nakliye işleri yaparız. Arzu eden. 
!er Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleri menfa. 
atleri icabıdır. 9233 1-5 

1 

-- - - ---
6 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

Kay ad len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

1 Tadı Teamül 

: Renksiz 
Kokusuz 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derıı.cesi ( Fransız } 1.5 1 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu78 

Sülfat 
Klor 
Nitrat 

( SÔ 4) 
( Ci } 
( No 2 } 

litrede 0.40 mgr. 
., 0.0033 gr. 
.. 0.0074 
" O.OQ.tO 

Nitrit " Yok 
Yok ıı Amonyak " 

ennin en son usullerine riayet eden k ~ }"nadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu lı l· 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıbhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . c 

Kayadelen Gazozları : 
h 

Kaya delen Gazozları da ~ay adalen Suları gilıi berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz • 12 si 
Ali tarafından karagöz oyucu ve ay· 1 1 
rıca sintma vardır. 1 

Eu haftaya aid biletler şimdiden 
halkevinde satılmağa başlanmı~tır. 1 

Bu yardıma koşaçak yurddaşlar bi· ' 
Jetlerini halkevindrn alahilirltr. 

ÇOCUK HASTALll\LA.:-1 

MÜTEHASSIS! 
------- 9167 ın 

1 • ____ ..;.;;;.:.. ___ , _____________________________ ...... ın 

K üı ek mahkumu 
kadın öldü 

Bu kadın, elli sene evvel 
fahişeliğinden buraya / 

sürülmüş imiş! 1 

Maıi Barte is miıırle en son kü · l 
ıek mahkumlarından bir kadın zin ı 
danda ölmüştür. 

26 Yaşında iken hapse atılan 

bu kadın oraJa bir mahkumla ev
lenerek iki çocuk sahibi oluyor. 
Fakat birkaç sene sonra hem koca 
sı htmde iki çocuğu ölüyor. Ken 
disi sekiz on gün ı vtl lam 76 ya 
şında gözlerini dünyaya yumuyor. 

MMi Barte fakir bir• ailenin kı 
zıdır. 

Dokuz yaşında iken, anadan ve 1 
. babadan yetim kalıyor. Onbeş ya ' 
şında evleniyor. Yirmi yaşında dul ! 
kalıyor ye fahişeliğe başlıyor. 

Fransa hükumeti o sıralarda, 
memleketinden uzaklaştırmak istedi 

ği kötü kadınları, merkezi Amari 1 
kadaki Scn·Soren dü Maroni şeb 1 
rinin Güiyan zındanına gönderiyor 
muş . Bu kadınlar, oradaki erkek 
mahpuslarla evlenerek yuva kurulu 
yorlarmış. 

Oda zındanında seliihiyetıarlarııı 
müsadesile, Yusuf isminde bir arap 
mahkumla evleniyor. Yusı.ftan iki j 
çocuğu oluyor. Fakat çocuklar çok 1 
yaşa,..adan ölüyorlar. Kocası da az 
zaman sonraçocuklarını takip e-diyor 

Tekrar dul kalan Mari Barte \ 
bir daha evlenmiyor ve ömrünün 1 

sonuna kadar, bııpsane müdürlüğün 
1 

kendisine emanet ettiği bir araziyi 
ekip biçmekle uğrşıyor. 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

Adler .. Singer .. Adler .. Dr. Nihal Bayat • 

1 

Mersin Yoğurt pazarı ! Dünyaca ianır rr. ış 

1 
Kobul soana" ' H•• gUo 1 

15-18 

Kayıp diploma 

926 - 927 sen•leıinde Namık 
Kemal Jık Okulundan aldığım diplo ' 

mayı kayl•ettim. Y rnisiri alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Türk Sözünde mürettib 
Mustafa oğlu 327 
doğumlu F abreltin 

9 29 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

ADLER 
VE 

Singer 
Bis~kletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Şartnamesi veçhile Yumurtalık 

Dalyanının 938, 939, 940 s~r.ele· 

rinde 7500 yeJi bin beş yüz lira 
muhammen bedel üzerinden balık 

avlama hakkı ile Balık rüsumu ka 

Başeğmez Ticarethanesidir 

palı zarf u u1ü ile arlıroıağa 

çıkarılmıştır. 934 senesinde şimdıki 
vaziyette Voli halinde kullanılması 

ve 939 m 'vsimiııe kadar masarifi 
müstecire ait olarak Dalyan haline 
getirilmesi ve ınüddetın hitamı olan ('" 
15-Şubat-941 tarihinde Dalya 

Telefon: 168 

10 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

., 
nın maliye e teslimi esas şartlardır. 

ihalesi 12-Mayıs-938 Perşenbe 
günü saat 15 de Ceyhan Mal mü· 
düdüğünde toplanacak komisyon . 

TÜRKSÖZÜ 
da yapılacaktır. Şartnamesini gör. 
mek diğer şalları Ö~rı n!llek isteyen 
!erin !Jefterdarlığa ve maha1line 
müracaat etmeleı ilan olunur. 

30 - 1 - 6 10 9187 

Bürücek köyü Muhtarlı
dan: 

Mevsim hasebile Yurt kirala
yanldr tutacakları Yurdun köye ait 
eski ve yeni borçlarını evvela Gülek 
tahsildarı Abdülhadi Bağdattan an 
!ayıp makbuz mukabilinde mal sa
hibi hesabına köy sandığına yatır . 

malan aksi takdirde Köy Kanunu· 
nun maddei mahsusasına biı.aen müs 
tecirlerden tahsil edıleceği ilan olu-
nur .9230 6-8-10 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

j Gazetecilik\ 

1 LAN 
• 

T A B 
.. 

K 1 TAP 
.. 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, red
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Tür'csözünde ya· 
pılır . 

Türh.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

9146 14 Halk eczanesidir ____ _... ...... ___ ...;...::~ ;__.;.;;..; ________ -----------·------------
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Kömür 

406 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

d 
eh 

nt 
lir 

lebı 
ıy; 

ıne 

ha 
as 

Cdil 

ı:;:erhal Ali Rıza Kcllcşekeı ticarelha c esine giderek zarif, sağlam, ucu1, "'e 
son sistem bir ~ 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinc. • edirıeceğiniz maldtz . 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te tin edeceksiniz. 

s 

M it d yakmak için en e~onomik, en ucı· ill'I 

Alacağınız a iZ a kömürüde Alı Rıza Kell~tııu 
ildi 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

'M d k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istihJ Uz a en omuru lakini arttırmış ve hem de müstefı illa 

olacaksınız. Odun kömüıü arlık aranılmamağa mahkümdür. lld 

Maden kömÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe ediPi llyı 
B 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 85 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


