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5 Kuruş 

HATAYDA iNTiHAP 
•• 

BUGUN BAŞLIYOR 
Hala fırıldak çevirilmek isteniyor 

HEYET iŞE BAŞLADI 
Antakya : ~5 ( Türksözü muha

birinden ) - Hatay intihabı yarın 
lskenderunda başhyacaktır. Gelen 
kontrol heyeti işe başladı. intihap 
teşkilatını mustacelen kurmakla meş
ıruldur. 

Halepte çıkan '' Eşşebab., gaze
tesi yazıyor : 

Dün Baron otelinde yapılan bir 
imtihanda, Sancakta yapılacak inli· 
habatı kontrola memur beynelmilel 
komisyon tercümaıılıklarına dört kişi 
seçilmiştir. Corç Ganime, Kamil Hik
met, Rt:ymon Kandirci ve Kalender 
adlı bu tercümanlara ayda 270 lira 
tahsisat verilecektir. 

Heyet bundan başka daha yirmi 
tercüman ve katip alacak ve bunlar 
da imtihanla seçilecektir. 

Milletler cemiyeti kontrol komis
yonu azasından Yunanlı Dimitri Bu
donis ile İsviçreli Lep Alber evvelki 
gün Akşam üzeri gelerek Turizm 
oteline yerleşmişlerdir. Bunlarla be
raber şimdiye kadar gelen azaların 
sayısı allıyı bulmuştur. 

Heyetin mütebaki azaları da dün 
akşam gelmişlerdir. 

Evvelki akşam Elurube gazetesi. 
nin idarehanesinde Usbeciler tarafın
dan bir toplantı yapılmış ve toplan
tıdan sonra, içtimada bulunanlar top-

Japon ordusunun son 
gayreti neticesiz kaldı 
ÇiNLiLER iLERLiYOR 
Bütün Japonlar komünizm aleyhine 

harekete davet edildiler 

Bir Japon torpidosu bombalandı 

Şanghay: 25 (Radyo) - Japonların Çin cephesini 
için yaptıkları bUtUn gayretler akim kalmı,tır. 

yarmak 

Tlyen-Çln flmallnde fld- -------------
detll muharebeler olmu• ve 
burada Japon kuvvetlarl fena 
halde bozguna uijramıflardır. 

Tokyo: 25 (Radyo) - Eskiden 
Çindeki harekatı idare etmiş olan 
kumandan Hurno bugün Tokyoda 
bir beyanname neşrederek bütün Ja
Ponları ıek bir vücud halinde komi
nizm aleyhine harekete dnet etmiş
tir. 

Şankhay: 25 (Radyo) - Bu sa
bah iki Çin tayyaresi bir Japon 
torpidosnu şiddetle bardıman etmiş
tir. Torpido muhtelif yerlerinden 
sakatlanmıştır. 

Tokyo: 25 (Radyo) - Japon 
hükümeti orduya yeni tayyareciler 
Almakıadır. 

Celal bayar 
binicilerimizi 
tebrik etti 

lstanbul: 25 (Telefonla) - Baş 
vekilimiz Celal Bayar, Avrupada 

bulunan binicilerimizi gösterdiği mu 
vaffakiyetten dolayı telgrafla teb 

rik etmiştir. 

IRAKTAN RÖPORTAJ 

lu bir halde Allana doğ'ru giderek 
nümayişkar bir yürüyüş yapmak is
temişler ve bu sırada önlerine çıkan 
ittihatçılarla çarpışmak üzere iken 
yetişen polis devriyeleri tarafından 

bir hadisenin çıkmasına meydan ve
rilmeden kalabalık dağılmıştır. 

Kral Zogo dün 
evlendi 

Merasimde Kont Ciyano 
da bulundu 

Kral Zogo 

Tiran: 25 (Radyo) - Kral Zo· 

go bugün evlenmiştir. Bu münase· 

betle büyük bir merasim yapılmış· 

tır. Merasimde ltalya Hariciye Na 

zırı Kont Ciysno hazır bulunmuş· 

tur. Merasim 1,5 saat kadar devam 

etli. Arnavutluğun her tarafında 
bayram yapılmaktadır. Kralın evlen 

mesi münasebetilc yüzlerce top 

atılmıştır. Bu gece de şenlikler ol
muştur . 

Zelzele felaketi 
ve yurddaşlar ---

Her tarafta yar
~dım hazırlığı. 

Ne medeni vasıtalar, ne asfalt 

caddeler onun şarklı havasın-

---
'" Ankara : '25 ( Tclrf 1 ) A ' ona - Oııa nadoludil .. ı zel1clc Ythiind .-

. cn~ırse 
lıır ve Yoıgilt hav•lisinde büy~k ~·r 
lelakcıe maıu1 kalan kard,,J,.

1 1
· • · 

v ITIJ7 e 
Yardım maksadile Bolud• kılllay ~u-

----
da bir değişiklik yapmaınış ... 

Yazan : Rafld Rıza 

f Büyük şefin mil-l 
lete teşekkürü 

ve sevgileri 

Ankara : 25 (Riyaseti 
cumhur umumf kltiplljiln
den) - Yirmi Uç Nisan bay 
ramı mUnaeebetlle Yurdun 
içinden ve dıflndan Reisi 
cumhur AtatUrk'e sayın 
halkın yUksek hlelerlnl ve 
heyecanlarını bildiren bir 
çok telgraflar gelmektedlr. 

Bundan pek mUteha sele 
olen AtatUrk, tefekkUrle
rlnln ve ••adet dlleklerlnln 
ııetırmeelne Anadolu a)an
eın., memur etmfftlr. 

Halepte 
grevler 

Muhafızdan tar-
• 

zıye isteniyor 

Mayısda büyük 
grevler yapılacak 

Halep : 25 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Müstecirlerin ıwukatı 

Abdulkadir Mesuninin, Muhafız em· 
riyle bilasebeb bir kaç saat tevkifin
den sanra vukua gelen avukatlar 
grevi devam etmektedir. 

Bam, muhafızın tarziye verme· 
sinde ısrar ediyor. Halepte bulunan 

Adliye veziri bıı mesele için gayret 
sarfetmektedir Nihayet şöyle bir formül 

bulunmuştur. Muhafız avukatlara bu 
akşem bir ziyafet verecek ve baroya· 

da tahriri mazeret dileyecektir. Bu
nun üzerine avukatlarda yarından İ· 

tıbaren işe başhyacaktır. 

A 

BARSELONA DOGRU •. 

f Hükiimetçiler mühim zayiat verdi; 
F ranko kuvvetleri mütemadi ilerJiyor 

Saragos: 25 (Radyo) - lspanyol 
dahili harbi artık son safhalarını ge
çirmekte bulunuyor. Asi kuvvetle· 
rin kat'ı zaferlerine muhakkak nazari 
le bakılmaktadır. Ak deniz cephesin 
deki hareket dünde devam etmiş fa. 
kat mühim hadiseler olmamıştır. Yalı. 
nız Frankocuların ileri kareketi sürat
le inkişaf etmektedir. 

HükOmc>t kuvvetleri son bir kaç 

Lübnan hükumeti l 
nin tuhaf bir 

hareketi! 
TÜRK HARiCiYE VEKiLi 
NE YAPILAN TEZAHU
RATI MEN ETMEDl~I 
iÇiN TRABLUS KAYMA 
KAMI AZLEDiLDi 

Berut: 25 (Türksözü muhabirin
den)- Türk hariciye vekili Tefik Rüş 
tü Aarasa Trablusta yapılan istikbal 
münasebetile halkın yaptığ'ı tak za
terlere Türk, Fransız ve Suriye bay
rakları konulmuştu. Bundan dolayı 
Lübnan hükümeti trablus kaymakamını 
mesul tutmuş ve kaymakamı azl et· 
miştir. 

Fransız Baş ve ha
riciye nazırlarının 
Londra temasları 

ıı:ün içinde büyük zayiat vermişlerdir 
Aasilerin eline bir çok top, tüfenk ve 
mühimmat geçmiştir. 

F ranko kuvvetlerinin hedefi Bar
selondur. ve büyük süratle kat edil 

mektedir. Asi kuvvetleri hiç bir mu. 
kavemete maruz kalmadan yürümek 

tedirlcr. Hükümetçiler mütemadiyen 
geri çekilmektedir. 

Filistinde 
grevler 

Hayfa: 25 (Radyo) - Akk a 

kampında bugün Araplar bir grev 

yapmışlardır. İngiliz askerlerinin 

müdahalesini çekemiyen grev· 
cilerin mücadeleye başlamış ve 

şiddetli . arbedeler olmuştur. Dört 

kişi yaralanmıştır. Birçok kişiler 
tevkif edilmiştir. 

Akka içinde de suikastler ol 
muş, üç Yahudi öldürülmüştür. 

Girit adasında 
arazi meselesi 

Atine : 25 (Radyo) - Alınan 
malumata göre. hükümet bir karzr 

Hükümet müstecirlerin dilekle· 
rini nazarı dikkate almadığından, 

müstecirler grev ve nümayiş yapmak 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa da , Va• ı 
tanı kütlenin müdahalesi:üzerine me-

sele yatıştırılmış ve müessif hadiselerin 
önü alınmıştır. 

Paris: 25 (Radyo) - Fransn 
Başvekili Daladiye ile Fransız Hari. 
ciye nazırının Londrada temasları 
davam, etmektedir. Bugün de Öğle· 
den evvel !na-iliz hariciyesinde bir top
lantı yapılmış müteakiben Lord Ha
lifaks, misafir nazırlar şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

name ile Girit adasında yabancıla
rın arazi satın almalarını menetmiş· 

tir. Bundan sonrada adada hiç bir 

ecnebi her hangi bir araziyi alamı
yacaktır. 

A venol Londrada 

Sabık Afrin Belediye reisi Men
nan Niyazi, evvelki gün halep mu-

hafızının emriyle polis müdürü tara· 
fından dayet edilerek türk propağan
dası yaptığı ve türklerle temas elli· 

ği kendisine ihtar edilmiş ve bundan 
vazgeçmesi söylenmiştir. Polis mü
dürü, muhafızın emrile. kendisinin 
filen yardım eylediğini ve tiirk kon
solosunu da ziyııret ettiğini söylemiş 
ba gibi işlerden fariğ' olma~ını tav
siye eylemiştir 

Halep tacirleri ilk defa olarak bu 
sene İzmir Beyııelmilel sergisine iş· 
tirak etmeğ'e ve bir çok mahsulat 
ve masnuatı sergide teşhire karar 
vermişlerdir. Bilhassa dokuma fab. 
rikatörleri büyük bir faaliyetle ha
zırlanmakta ve şimdiden teşebbüsle
re geçmiş bulunmaktadır. 

Şam : 25 ( Hususi )- Şamda çı
kan Lezoko gazetesinin 21 tarihli 
nüshasında okunmuştur : 

" Şam paı lamentosuna amele sin- . 
dik ası tarafınc!an tevdi edilen kanun 
projesinin parlamenloda müzakere• 
sinin tekrar talik ediimesi üzerine 
d n ;ıkşam amele sindik a sı konseyi 
bir içtima akdetmiş ve pa rlmııentonun 
bu h•rcketini pıotestoya karar ve« 
miştir . Bu karar ınucibil'ce Mayısın 
13 üncü günü umum Suriye şehir 
ve kasabalarında amele grevi yapıl
ması tamim edilmiştir. 

Ayrıca verilen bir kararla amele 
partısinin metalibatına hükümetçe 
muvafakat edildiğ'i takdirde amele 
partisinin Cezire meselesinde hükü
mete yardım için gönüllü olarak hiz
mete hazır oldukları vadedilmo:kte· 

Fransız • İngiliz müzakerelerinin 
bu hafta sonunda neticeleneceğ'i 
söylenmektedir. Siyasi mahafile göre, 
bu temasların başlıcası ftalyan-Fran
sız müzakerelerini teshil içindir. 

Fransız Başvekili ve Hariciye 
Nazırı yarın da Londrada kalacaktır. 

Londra : 25 ( Radyo) - Millet. 

lcr cemiyeti genci sekreteri Bay 

Avenol, lngiliz hariciye nazırı Lort 

Halifaksın daveti üzerine bugün 

tazyare ile Paristen Londraya gel 
miştir. ı 

Karasinekle mücadele 

• • ğrendiğimize göre belediye 

O karasinekle şiddetle müca· 
deleye karar vermektedir. 

" Sinek pis değil mide bulan· 
dırır .. ,, deyip geçmiyelim . Karasi· 
nek bilakis pisliğin ta kendisi, ve 
hatta alAmetifarikasıdır. 

Şu sıra , yemekte, tatlı uykunu
zun arasında, işinizin başında bela 
gibi başınıza musallat olan bu yu 
murcak mel'un Jar, yalnız bizi rahat· 
sız etmekle kalsalar " başa gelen 
çekilir .. ., der geçeriz. 

Karasinek; göz hastalıklarını , 
tifoyu, veremi ve daha çeşit çeşi t 
bulaşık hasta lıkları taş ı rlar . 

Bu teklifsiz hayvan biraz evvel 
görmeğe tahammül edemediğ ı miz 
her hangi bir pisliğin üzerine ko
nar, sonra oradan kalkar yiyeceöi 
niz şeyler i n iizerine çullanır ... 

Zararsız sanılan bu canavarlar 
felaketin en büyüğünü gözle zor 
görünen incecik hortumlarında taşı 
maktadırlar. 

h.ılkın mühim vazifesı vardır. Bu 
nevi mücadelelerin tehlikesini halk; 

göz önünde tutmalı , Eğer sağlığı· 
mızı istiyorsak, bir takım amansız 

hastalıklara tutulmak istemiyorsak 
karasineğin köküne g ı brit suyu dök· 
mel iyiz. 

Mikrop denilen şeye inanmalı· 
y ı z , Mikrop gözle görünmez, fakat 
bir defa kanımıza girmek fırsatını 
bulursa dağ a-ibi gövdem izi yere 
serer. M i kropları ise en çok taşıyan 
karasinektir. 

En büyük düşman, en iyi, en 
candan dostlarımız , sevgilılerimiz 

gibi teklifsiz içimizde yaşıyorlar. 
Bunun kadar hazin bir gaflet olur 
mu? .. 

Herkes, çoluk, çocuk bir taraf· 
tan çevremizi temiz tutmayı, diğer 

taraftan da karasinek leri i mhayı bir 
zevk bilelim .. 

Karasinek temizlı ğ i n , sıhhatin 
düşmanı olduğu g ı bi, temizl ik de 
karasineğin düşmanıdır. 

rumuna yardımcı olmak üzere b'r 
komite tf'şkıl edilmiş ve komite dün 
&'<iınlek, çorap ve para gibi gönlünden 
kopan her türlü yardımı kabule baş· 
lanııştır. Komite bundan başka bu 

llıantıkalara kereı.te gönderilmesini de 
lcınine çalışmaktadır. Köylülerimiz 

kerestelerin ormandan fabrikalara 
naklini ve fabrikalarda bunların biçil
llıcsini meccanen üzerine almışlardır. 

Rafld Rıza ve arkada,ıarı Irak hariciye veklll ile 

(}azısı içeride ) dir . 

Heran ölümle karşı karşıyayız . 

binlerce karasinek Azrail gibi başı· 
mıı.ın üzerinde uçuşuyorlar. 

Belediyenin bu kararına karşı 

Bir karasinek, bir kara canavar· 
dan daha korkunç, daha yamandır 
bunu böyle bilelim ... 
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MUSUL - , 

Ne medeni vasıtalar , ne asfalt 

caddeler onun Şarklı havasın

da bir değişiklik yapmamış .•. 

Felaketzedelere 
Adanalılrımızın 

yardım 
..., 

yapacagı 

eo ak hafta 1 
nasıl kutlanıyor 

Adanadan Bağdada ekspresle 
Telköçek- Musul yoliyle gittik. Bi· 
raz uzun ve külfetli olmasına rağmen 
en rahat yolun bu yol olduğunu dö· 
nüşte Bağdad, Şam, Halep yoliyle 
geldiğimiz zaman anladık. 

hurunda müracaat edebileceğimiz 
Emanet kısmı idari reisi Kamil beyle 
tanıştırdı. Hülisa evvelden bir ha. 
zırlığımız olmaması yüzünden her 
türlü ihzarata , tiyatro binası ara· 
mağa, ilan yapmağa yeniden baş 
ladık. Ve ancak beş gün sonra yani 
cumartesi günü Sinema Elmelik Ga. 
zi de oyunları ver.neğe başladık. 

Dün öğleden sonra halk partisi 
salonunda bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantının gayesi; Son günlerde 
Orta Anadaluda vuku bulan zelze· 

Bayram gün·· yapılan 

çok parlak şekilde 
tezahürat 
oldu 

le felaketzedelerine yardım meselesi 
dir. 

Bu toplantıya birçok '.vatandaş 
!arımız iştirak etmişler ve yardımlar 
göstermişlerdir, Yardım devam ede 
celctir. Toplanan para mikdarınıay 

nca bildireçeğiz. 

Çocuk balosu, gürbüz çocuk müsabakası 
yapıldı; halkevinde konferanslar verildi 

Adanadan öğle vaktı hareket 
eden trenimiz ertesi sabah dokuzda 
Tel göçege vardı. Ve saatler bir sa 
at ileri alınarak Irak ayanııa uydu 
ruldu. 

23 Nisan bayramı ,ehrlmlzde bUyUk tezahüratla kutlandı. 
Gazetemizin bayramda tatil yapması dolayıslle merasimi kısa 
ca okuyucularımıza bıldlrlyoruz. 

Bu boş geçen günler arasında 
hakikaten çok enteresan tesadüfler 

Saat 9,30 da bUtUn ilk okul ı -------------
lar AtatUrk parkında toplandı- 1 
ıar. Çocuk esirgeme kurumu 
tarafından hazırlanan çelenk 
Atatürk anıtına konduktan sonra sa 
at onda askeri bando olmak üzere 
bütün mektepler stadyomda toplan 
dılar. Askeri bandonun çaldığı istik 
lal marşı derin bir süküt içerisinde 
dinlendikten sonra halkın ve bando 
nun iştirakile hep bir ağızdan cum 
hu·iyetin onuncu yıl dönümü marşı 
okundu. Bunu müteakip birinci orta 
okul müdür muavini ve türkçe öğ 
retmeni Necmi Esin tarafından bu 
gün hakkında bir söylev verildi .. 
Sıra ile lised"n. iki ilk okuldan üç
talebe güzel şiirler okudular. Çocuk 
!arımız adına büyüklerimize çekilen 
telgraflar Çocuk esirgeme kurumu 

Tel göçek istasyonundan (Kok) 
şirketinin hususi otomobillerine bin 
dik. Ve yüz metrelik bik mesafede· 
ki Irak hudud gümrüğüne vardık. 
Eşyanın ve pasaportların muayenesi 
akabinde yolumuza devam ile yüz 
kilometrelik hayli bozuk bir yolu 
bitirerek Musula vardık. Ogceyi Mu. 
sulda şirketin idaresindeki Rest 
Havzda geçirdik. 

Yunus, Şit, Danyal p~ygamberlerin 
mtrkatlerini ve Hızır aleyhısselamın 
makamını taşıyan Musul bütün ma
nisile bir şark şehri .. 

Ne medeni nakıl vasıtaları ve 
ne de asfalt caddeler onun şarklı 
havasında küçük bir deği~iklik yapa 

ve tanışmalar oldu. Bölgeler ha1s 
Bu meyanda ve en başta sabık şeh , • 

remini Suphi bey Defteri ile ta· komıtelerl 
nıştık ki bu zat Türk edebiyatının 1 .. . . . 
ötedenberi hayranı ve kendisi de muşterek faahyete geçıldı 
çok kuvvetli bir şair. Tesadüfen be· 
raber seyahat ettiğimiz şair Behcet 
Kemal Suphi Difteriden ve Irak e. 
debiyat ve şairlerinden uzun uzun 
bahsedecektir. Onun için bu sevimli 
arkadaşımızın hakkına tecavüz et· 
oıemek ve çizmeden yokarı çıkmış 
olmamak için bu bahsi ona terkede· 
ceğim. Yalnız şurasını söyleyim ki 
Behcetin bu vadideki yazılarını bil
hassa takip etmelerini karilerime 
tavsiye ederim. 

Adana, Mersin, Sarsus Hars 
komiteleri pazar günü Tarsusta top 
!anarak mühim esaslar üzerinde gö 
rüşmeler yapmışlar müşterek bir fa 
aliyet proğramı tesbit etmiŞJerdir. 

Bundan böyle Münavebe ile A 
dana, Mersin ve Tarsusta toplantı 
lar olacaktır. 

Önümüzdeki toplantı, 22 mayıs 
da Ad anada olacaktır. l' undan son 
raki toplantıda Mersinde yapılacak 

Bize Bağdadın misafirperver 
f 

tır. 
lik ve samimiyetini en ön sa ta 
gösteren Suphi bey Defteri oldu. 

Bağdattan altmış kilometre me
safede ve Kütülemare yolu üzerinde 
muazzım malikanf,sinde bir Pık-
nik verdi. 

Vı! bu suretle Bağdadın en ileri 
gelen simalarile tanıştım. 

Ra,ıd Rıza 

Bisiklet koşusu 

Federesyonun tertıbettiği Bisik
let koşularının yedincisi bu pazar 
yapılmış ve neticede Seyhan-Ada. 
na spordan Kemal birinciliği , T o

rostan Büyük Ali ikinciliği kazan· 
mışlardır. 

Bir talebe 
boğuldu 

Karataşın Yenice köyünden ve 
orta olcul talebesinden Abdüsselam 
oğlu Mehmet Demir köprü civarın
da yıkanmak üzere nehre gjrmiş 

fakat yüzme bilmediğinden suların 
ceryanına kapılarak boğulmuştur. 
Mehmemedin cesedi aranmaktadır. 

25 Nisan 938 

azasından avukat Bay Halil Dural tara 
fından okunduktan sonra geçit res · 

mine başlandı. Stadyom:!an geçit res 
mini müteakib ayrılan mektepler as 
falt caddeyi takiben mekteplerine 

dön ııüşlerdir. Ayni gün öğleden sonra 
ilk okul talebelerine Alsaray ve 
Tan sinemalarında meccanen sinema 
gösterilmiş ve kamyon gezintisi yap 
tırılmıştır. 

Akşam saat 8;30 da halk evin ı 

de bir toplantı yapılarak çok istifa· 1 
deli konferanslar verilmiştir. 1 

Çocuk esirgeme kurumu A~na 
şübesi tarafından tertip edilen gür 
b:iz çocuk müsabakası pazar günü 
Namılckemal ilk okulunda yapılmış 
tır. Bir yaşından beş yaşına kadar 
çocuk arasında yapılan bu müsa · 
bakada, bir yaşından birinciliği Sa· 
clık oğlu Çetinsemir, ikinciliği Şükrü 

kızı Yıldız Tetik, üçüncülüğü Fevzi kı 
zı Semra Özin kazanmıştır. 100 kilometrelik olan bu koşu 

Adana - Tarsus arasında yapılmıştır. 
Kemal bu mesafeyi tam 3 saatta 
katetmiştir. 

Gökyüzü kapalı. Hava hafif rüzgar 1 

lı. En çok Rıcak 29 derece. Geceleri I 
en az sıcak 12 derecedir. 

iki yaşındakiler arasında da bi · 
rinciliği Muharrem oğlu Saim Uy· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Şömendöf erci 
Çocukları 

Devlet Damir yolları Altıncı iş
letme Müdürü Bay Eşref Demirağ, 
Adana istasyon ve F abrikasile iş 
!etme Dairesinde beş yüzü bulan 
Memur ve işcilerinin beşden on yaş 
arasındaki yavrularını, (Çocuk bay 

ramı münasebetile dün ishsyondaki 
tVine davet edip geniş bahçesinde 
verdiği rt.dyolu çayda yedir!p içi· 
rerek, müteaddit oyunlarla eğlendi · 
rerek neşelendirmiş ve muhtelif 
oyuncaklar dağıtmak suretılede 
refikasile beraber bu s vimli misa
firlerini ağır larnıştır. Akşam saat ye· 
dide dahi tuttufıu otobüslerle şeh 
ri dolaştırıp çocukları bilahara evle 
rine yollamıştır. 

Bay Eşrefin bu harekl'ti bütün 
Demir yolhrı memurlarında büyük 
bir memnuniyl"t uyandırmıştır. 

Posta ile adli teb
ligat hazırlıkları 

Adliyeden şahıslara yapılan teb · 
liğatta posta idaresinin kullanılması 
düşünülüyordu. Celb ve diğer tebliğa 
tın taahhütlü mektup şeklinde, pos 
ta ile gönderilmesi, adliye ve posta 
idaresi arasında yapılan müzakere· 
ler neticesinde kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle adliy.nin tebliğatta kullandı 
ğı memurların masraf olarak senede 
yarım milyon lirel tasarı uf edilecek· 
tir. Bu para adliye katiplerinin ma· 
aşına tahsis olunacaktır. 

B 
ir adaya ilk defa olarak 
kadınlar ayak basıyor,. 
Bu adayı A)'naroz zan 
netmeyin... ilk defa o· 

Bir adada ilk kadın 
................................. 1 .......... . 

!arak iki kadının ·ayak basacağı ada dan 2700, Seyl~ndan 2750, Avus· seyyah Hon Boer aıkadaşlarını ve 
daha tehlikeli, daha uzak ve daha tı.ralyadan da 2900 kilometre uzak tayfasını Jıazırlamıştır. Hon Boer böy 
korkunç bir yerdir... taki bu adalara, Prngoenlerin güzeli le bir çok seyahatlere ve ilmi araş 

Büyük bir haritayı açacak olursa !iğini görmek içi ıı en meraklı Ame tırmalara çıkmıştır, Bilhassa, Mada· 
nız Afrika ile Avusturalyanın arasın rikan seyyahları bile gitmez.. gaskarda timsah avlamakla meşhur 
daki Hint okyanusunda ve bu ge· Fakat, Amsterdanı ve Sen Pol dur. 
niş boşluğım tam ortasında, en ince adalarına on kişilık bir ilim kafilesi Hon Boef Madagaskarda da se 

nelerce karısı ile beraber yaşamış· 
Uçlu bl·r kalemle · t d"I · "b" ni ve onların içı" nde, a· ıimlerden ı"kı" si · K d 1 ışare e ı mış gı ı. tır. ocasının yaııııı a macera ara 

Buraya kadar seyahatimizi hü ufak ufak iki nokta go""ıu""rsu""nu-z. ııin karısını buralara sürükliyen baş 1 b a ışmış olan kadın onu u seyaha 
lisa etmek lizımgelirse bir tenezüh Bunlar yanyana iki adadır. Bun . ka bir şey vardır: Lan gust denilen d d b k tin e e yalnız ıra mıyor ve ti 
seyahatinden farksız geçti . Ve yol- )arın birı"nı· n ismi Amesterdam adası. hayvan. Cinsine hemen ancak orada d d ünyanın bir ucuna, aha doğrusu 
!arda gerek gümrük ve hudut me dır. Di"erı" de Sen Pol adası. Bura· tesadüf edilen bu hayvanın avı, ev d b ıı; ün yadan ayrı sayıla ilecek bir ) e· 
murlanndan ve gerekse Kerkük Şİ · da yaşıyan kalabalık bir nüfus var- veldenberi, birçok macera severleri · b rıne onunla bera er gitmek istiyor. 
mendifer memurlarından azami sü· dır: Fakat, insan değil. Pengoen... meşgul etmiş ve lıir çok tehlikeli yer Heyetin içinde bir genç var ki, 
hulct ve samimiyet gördük . iki ayaklarının üzerinde, insan gibi lcre, langust avı için seferler yapıl· onun da kaı ısı kocasını yalnız bırak 

Bağdada vardığımız gün pazar yürüyen ve beyaz göğüsleri, siyah mıştırr. mıyor. Onl r yeni evlidirler ve bir 
ve tatil olmasına rağmen Sefirimiz kanad ve kuyruklarile balo kıyafetin Bu arada bundan altı yedi sene de küçük çocukları vardır. Hon Bo· 
beni büyük bir nezaket ve iltifatla de giyinmiş şık baylara benziyen bu evvel, Amstsrdam ve Sen Pol adala er heyeti Amsterdam ve Sen Pol 
kabul etti.Ve Heyetimize her türlü sevimli hayvanlar, insanlardan binler rına da bir heyet gitmiş fakat on adalarında tam üç sene kalacağı için 
muaveneti diriğ etmiyeceğini va· ce kilometre uzaklıktaki bu adaları on beş kişinin belki yansı garip bir kadınlar Fransada kocahrından u 
detti.Ve ilk h1tufkarlık eseri olarak seçmişler ve orada kendilerine mah hastalığa tutularak orada ölmüştür. zak ve haber alamadan yaşamak 
bizzat otele kadar gelip beri alarak sus bir dünya kurmuşlardır. Bunun üzerine, heyetin diğer azası tansa onlarla beraber olmağı tercih 
Bağdat Şehir Eminine takdim etti . Fakat, insanlar onları orada da da canlarını kurtarmak için, gemile ediyorlar. 
Eıııinülasıma Şehir Emini Erşet bey rahat bırakmıyor. Be~ ki orada yal · rine binip Avrupanın yolunu tutmuş. Fakat bu adamlar orada ne ye· 

ve sanat muhibbi bir zat. Her türlü vancıkların rahatını bozmak için ken Yoni kafile, Fransadan gidiyor rak edılecek bir şeydir. Çünkü bu 
muaveneti vait ve temin etti . Beni di rahatını bozmazdL Madagaskar· ve heyetin reisi olan eski gemici ve iki ada, üzerinde bir tek nebat ye 

tişmiyen, yiyecek için lıir şey bu· 
lunmayan bir topraktır. 

Bundan dolayıdır ki, kafileyi 
oraya götürecek olan vapur,tanı bir 
yiyecek ve içecek ve giyecek anbarı 
haline konulmuştur. içinde on kişi· 
nin üç sene yiyeceği ve içeceği şey · 

)er, giyinme~. ısınma yıkanmak içiıı 

lazım olanlar toplanmıştır. Vapuıun 
içinde, soğuk hava dolapları, elek , 
trik makineleri, kalorifer tertibatı 

vardır. Kamaralar oda şeklinde ve 
bütün ihtiyacı ;çarşılayacak bir hal 
de yapılmıştır. Heyet üç sene bu 
vapurda yatıp kalacaktır. 

Yalnız burada kadın ve erkek
:eri en fazla şikayete sevkedecek 
şey, yalnızlıktır. Onun da çares;ni 
düşünmüşler: Amslerdam ve Sem 
Pol adalarına en yalcın yer, 9 gün 1 
mesafedeki Reunion adasıdır. Kafi. 
lenin vapuru ara sıra döyle bir do· 
lcuz günlük yolculuğa çıkacak, tut 
tukları balıkları Reuniona bırakrcak 
ve içindekiler bir iki insanla lconu 
şup dertleştikten sonra tekrar ada 
larına dönecekler ... 

mükemmel Türkçe konuşuyor zeki l nız Pengocnler yaşasa kimse bu hay !ardı. yip ne içicekler? Bu, hakikaten me. 

en küçük bir müşkülümüz zu· ----------------------·---·----------·-----·-----------------
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Zamanımıza iftira 
etmiyelim 

Her zam n, dünya tersine döndü 
der dururuz. Bu zamanımız için ide· 
ta bir iftiradır. Zira Amerikalılar, 
dünyada ilk sigara içenin bir kadın 
ve evveli ipek çorap giyenin de, ih
tiyar bir erkek oldu unu tesbit et
mişlerdir. Şu halde dünya şimdi de 
ğil, eskidenberi tersine dönmüş gi· 
diyoı. 

Kocasına sormadan 
Karnaval bayramı geçeli, hem~n 

hemen bir ay oldu. Buna rağmen, 
ltalyanın Livarno şehrinde yeni ev· 
lenen bir ltalyan genci, hala maske· 
yi yüzünden çıb.armak istememekte 
ve karısının kar,ısına, mütemadiyen 
yüzü maskeli çıkmakta imişi 

Genç kadın, zevcinin bu halinden 
artık bizar olmuş ve geçen hafta 
mahıtemeye mü;acaat ederek, koca· 
sından ayrılmak istediğini bildirmiş. 

tir. 
Mahkeme, bu müracaat i. zerine 

tarafcyni davet etmiş ve kocaya şu 
sualı irad etmiştir: 

- Karnaval bayramı geçeli bir 
ay olduğu halde maskeyi neden at
mıyorsunuz? 

Genç koca, mahkeme reisinin bu 
sualine şöyle mukabele etmiştir: 

- Zevcemin saçları evvelce kuz 
gilni siyahtı. Ben onu, sırf buquıı 
için sevdim ve aldım. Fakat, karna 
va) bayramından evvel, bana aorma· 
dan saçlarını sarıya boyadığından, 
artık kendisini sevmiyorum! 

o 

d Hissiyatımı zevceme apaçık söy
lemeğe c~saret edemcdiğimdendir g 
ki, kendisini: talik davası açmağa ic ti 
bar için maskeyi çıkarmamağa karar 
verdim. 

Mdhkeme, kocasına danışmadan 
saçlarını sarıya boyadı(ından dolayı, 

zevceyi haksız görmüş ve bir aylık 
çifti ayırmağa karar vermiştir. 

Kızılay 

Kızılay mecmuasının 159 uncu 
sayısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Ölüm 

Muallim Danyalın kızı, Hüsnü yo <ı 

ğurtçunun baldızı ve çiftçilerimizden I' o 
lsmail Dülgerin eşi Seniha lstanbul laf 
da tedavide bulunduğu hastahanede ıı 
ölmüştür. Yıı 

Ölüye tanrının rahmetini diler, ha 
ailesine baş sağlığında bulunuruz. 'tk 

ZABIT ADA: 
-~---

Bir adamı sopa ile öldü
resiye döğdüler 

~ç 

ııı 

'en 
ııı 

adıl 
1.l'na 

Ziya Ahmetli köyünden Hüse- kırı) 
yin oğlu Süleyman kardeşi Rıfat ile 
ve Receple berab:r Mersinin Keşli O 
köyünden Koyuncu Murat oğlu Is. ik 
kendrr ve çobaııı Maraşlı MehmeJi şrı 
sopa ile yara' adıklarından yalCala· r k 
narak Adliyeye teslim edilmişler· . B 
dir. Yaralılar hastahaneye yatırıl · fuıa 
mışlardır . di 

Arkadaşını bıçakladı _k 

lsnıail oğlu lbrahim Bahri oğlu k · ı 
Ni~adı aralarında çıkan bir müna· A 

1 

zaadan sonra bıçakla bir hafta sof y ç 
ra tekrar muayenesini ica~ettirece~ •. Ur 

•te 
derecede bacağından yaraladı~ındı rdı 
suçlu yakalanarak hakkında lazırıı· kı· 
gelen kanuni muamele yapılmıştıl· ırı 

atı 

Sopa ile yaralamış ~:~d 
lsa oğlu Ahmet Rüstem oğl~ 'ak 

Mustafanın başından altı günde i) 1 ip 
olacak derecede ya raJadığından 5UI /l 
lu yakahnarak halı.kında lazım gr· ~ 
len muamele yapılmı~tır. 
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Pazar 
günkü 
maçlar 

Yurd-Seyhan maçı 8-0 
Yurd lehine neticelendi 

"8,, maçında da gene Yurd 
takımı galibiyeti kazandı 

u 

a· 

Pazar günü havanın sıcak olma 
sına rağmen uzunca bir zamandan· 
beri maç göremiyen maç meraklıla. 
rı sahayı doldurmuşlardı . Her şeyden 
evvel ~rasını söylemek isteriz ki: 1 

dün seyrettiğimiz gerek (B) ve ge· 
rekse (A) takımlarının maçları ci~- 1 
den bu son aylarda görmediğimız 
bir hara ı etle devam etti ve dün stad 
Yomdan ayrılan meraklılar spor zevk 
lerini almış bir vaziyetle! çıktılar. 

ilk karşılaşmayı sa:; t ikide idman 
Yurdu ve Seyhan sporun (B) takım -
ları yaptılar. Daha güzel ve iyi bir 
oyun çıkaran Yurd küçükleri biri 
ICemalın, biri Zekinin ve diğer biri 
de Mahmudun ayağiyle yapılan üç 

r &olle bu maçı 2 - 3 galibiyetle bi 
ıc tirmişlerdir. 
r 

n 

ı, 

ık 

cu 

Sıra günün en mühim maçına 
geldiği zaman idman yurdunun nasıl 
bir takımla sahaya çıkacağı merakla 
bekleniyordu. 

Son zamanlarda takımı baştan 
aşağı d~necek şekilde değiştiren 

Yurdlular dün sahaya şöyle bir ta 
cırnla çıkblar. 

Salahaddin 
Naci Gani 

<eınal Nezihi Avni 
iikmet Muzaffer Cahit Kadir Rifat 

Seyhan-Adanaspor ayni eski ta. 
·· yo ~rııırıı muhafaza ediyordu. Hdkem 1 

en orostan Burhandı . Cahidden Mu 
bul laffere giden bir pasla oyuna b~ş. 
ede yndı . Bunu Seyhan kesti fakat 

~ ~·t defansı akını tazeledi . Yurd 
ler, 'a 1 rıı bir vaziyet almağa başladı. 
ruz. • tkadan defansın de teklemesile ve j 

:ç Orta muhacimin gayrı;tlerile hü· ı 
:uııı üstüne, hücum vaziyetine ge· 

Ü- ,en Yurdlular Seyhan kalesine her 1 
1~ korkulu anlar geçirtmeğe baş. 
a ılar . Fakat Seyhan defansında 

•• 
1
kYnayan Rasim ve Nizam bütün bu 

use· ınl 

lunanlar bu takımı çok kuvvetli ve 
yenilmez bir hale getirmişlerdir. 

içlerinde Kadir, Muzaffer, Ca· 
hit, Avni, Nezihi gibi tecrübeli fut. 
bolcular bulanan Yurt takımı Ga
ni, Kemal, Naci, Salahiddin, Rifat 
ve Hıkmet gibi gayretli çocukların 
da iltihakile hakikaten korkulu bir 
ekip olmuştur . Bu takım bu halile 
Çukurova sporunun kuvvetini temsil 
edecektir. 

Bütün takımlarımızın Yurdu ör 
nek olarak göz önünde tutmalarını 
temenni ederiz. 

Seyhan takımı da iyi oynadı. 
Fakat fazla bir sayı farkile mağlup 
oldu. Buna da sebep karşı takımın 

çok kuvvetli oluşudur , 

Adana spor gençliğinin bir rica. 
sını burada gene tekrarlamak ica. 
bediyor. Bu da: Sahanın ıslahı me. 
selesi. 

Bu işe ehemmiyet verilmesi 
sopor gençliğin;n başta gelen dilek· 
!erinden en müstacelidir. 

Sporcu 

Aeyecanlı dakikalar, Müthiş Mü
cadeleler. işte bütün bunlar. 

Tan sinemasında 
Ü.; günden beri yüzlerce seyirci 
nin alkışlarla karşıladığı ve OJim. 

piadlar şampıyonu 

Herman Priks 
in harikalı ve emsalsiz temsili 

TARZ AN 
Kuvvetler Kral 

Mevsimin en keyecanlı ve güzel 
filminin Birinci vasıflarıdır 

Sürükleyici, dikkatle, zevkle seyre· 
dilecek bir mevzua sahip bir film 

.
1 

'! arı gayretli ve atılgan oyunla· 
ı a'. ı c kesiy<ırlardı. . . : ..... T ............. T ·-_·,·· ... . 
eşlı O 

u Is· ı· yu~un yirmi beşinci dakika,sında 

1

1 PEK YAKINDA PEK YAKINDA: 
meJi ıkrnetın Se~~an kalesinin tam önü Heyecanla, hayretle, ve dehşetler 
kala· r şandelledığı topa Kadir. güzel 'j içe~is~nde .kalarak .. seyre~e~eğiniz 
. ler· j kafa vurdu ve Yurdun ılk go. biıyuk hır fılm goreceksınız bu: 
ı~ l· · Bu golden biraz sonra Avniden 1 [ Casus Kadın ] 

ırı Uzaffere ondan Cahide ve oradan 
1 

[ M l D k ] 
dire geçen to .k. . d f 1 

1

. atmaze o tor 
k 

P ı ıncı e a o a· 
Seyhan ağlarına takıld. D Şahaseridir 

· k'ld b' ı. evre şe ı e ılmek üzere ·k 9178 
k
. ı en son 

.. ıkalarda Cahidin şahsi ı,ı·r una· gay-
a so~ ~ çıkardığı bir golle haftaym 3 _ 
. ~Yurdun lehinde olarak bitti.ikinci 
ırecr v d h k' . . 1 • dı re e tamamen a ımıyetı e e alan 
ıgın dl • k r rıı· t ular baştan aşagı te kale 
azıtır· klinde oynadılar ve sırasile Kadi 
mış t f b' · ~ a lığı üç ve Muzaf erin ırı pe· 
ış \:ıdan olmak üzere çıkardığı iki 
oğlO re bu devre~e de .beş . sayı ya . 

de İ)i ~k hu mevsımde hıç bır takıma 
an 5o( ''ıı olmayan bir gol rekorile m.açı 
ım ge· ~8 gibi bir faı kla bitirdiler . ld· 

Yurdu takımının haşında bu· 

l~ÇOCUK H ASTALIX LA::-1 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin yoğurt pazarı 

1 
Kabul saatları : Her gUn 

1 15- 18 -

( Türksözü) 

Çocuk haftası 
nasıl kutlanıyor 

- İkinci sahifeden artsn. -

kuş, ikinciliği Nuri oğlu Mustafa ter l 
!er, üçüncülüğli de Muhiddin kızı 
SoJm;;z Karakıran kazanmışdır, 

Üç yaşlılar arasında birinciliği \ 
Mustafa oğlu Uğur Ülkü Sümeegül 
ikinciliği Enver kızı günyüz Biker, ü 
çüncülüğü de Erol közanmıştır. 

Dört yaşlılar atasında birinciliğı 
Nuri oğlu Ali terler, ikinciliği Hüs 
nü kızı Aysel Ştn özer, üçüncülüğü 
Bayram oğlu Ali Fuat ışıklar kazan 

.E!_!Ştır. 

Beş yaşlılar arasında yapılan son 
müsabakadada birinciliği Aziz oğlu 
yıldırım Calba, ikinciliği Mehmet 
bahri kızı Mübeccel Ünal, üçüncülü 
ğü de Kazım kızı Akgün kazanmış· 
tır. Ayni gün akşamı Çocuk esirge 
me kurumu tarafından veriien balo 
çok eğlenceli olmuş ve çocnklarımız 
eyi bir gece yaşamışlardır. 

- L22 - :::e 

Sovyet - İngiliz 
ticareti 

Moskova : 25 (Radyo) - Sov· 
yetler Birliğinin harici ticaretinde 
birinci mevkii Biritanya işgal et. 
mektedir. Sovyet- lngiliz ticareti 
son sene zarfında oldukça artmış
tır. 19.>7 senesinde Biıitanyaya ve
rilen S o v y e t siparişleriyle 
Biritanyada yapılan mübayaalar 
650 milyon rubleden fazia olup, 
lıunım 223,4 milyon rublesini muh· 
telif makine ve cihazlar teşkil et. 
mektedir. Bu siparişler. Biritanya 
tarafından Sovydler Birliğine açı

lan beş senulik mali kredi esasları 
üzerine reaFze edilmiştir. 

Kredi hesabına realize edi . 

Adana İnhisarlar 
Müdürlüğünden: 

Baş 

1 - Gaziantep inhisarlar baş· 
müdürlüğü ile Müskirat fabrikasına 
ve Baş müdürlüğün mülhakatı olan 
Kilis, Maraş, Nizip, Birecik, Suruç, 
Urfa ile Gaziantep arasında yapı
lacak Antebe ve Narlıdan Kilise ve 
Narlıdan Nizibe ve Narlıdan Bire
ciğe ve Fevzipaşadan Antebe, Fev· 
zipaşadan Kilise, F evzipaşadan Ni
zibe F evzipaşadan Bireciğe gelecek 
ve buralardan gidecek mamul tütün 
yaprak tütün müskirat tuz ispirto 
suma kuru üzüm ve boş sandık ve 
sandık tahtası ve boş şişe boş bi
don boş çuval ile diğer bilumum 
eşya ve malzemenin 1 Haziran 938 
tarihinden itibaren 31 Mayıs 939 
tarihine kadar icra edilecek nakli· 
yatı 14 4· 938 tarih;nden itibarrn 15 
gün müddetle her mahal için ayrı 
ayrı olmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29·4 938 cuma 
günü saat 16 da Gaziantep inhisar· 
lar Baş müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Talipler ilan yapıldığı yer
deki inhisarlar idaresinden mura· 
caatla şartnameyi alabilirler. 

4 - Muhammen nakliye bedeli 
F evzipaşa veya Narlı Antep ıçın 
7526 Fevzipaşa veya Narlı Kilis 
3401 Fevzipaşa veya Narlı Nizik 
2144 Fevzipaşa veya Narlı 5124 
Antep Narlı yolu ile Besni Pazar· 
cık Elbistan 169 Antep Kilis 1804 I 
Antep Maraş 407 Antep Nizip 105 
Antep Birecik 212 Antep ,:,uıuç 56 
Antep Urfa 2853 liradır. Talipler 
muhammen nakliye bedelinden yüz· 
de yedibuçuk hesabile teminat ve· 
receklerdir. 

5 - Talipler eksiltmeye gır· 

mezden evvel şartnamede aranılan 

ehliyet ve kabiliyet vesikalarını ib 
raza mecburdurlar. 

1-3 9179 

---------------------~---, 
Kiralık bağ len umumi sipariş yekun 260 

milyon ruble miktarında olup bu
nun 130 milyon rublesi muhtelif 
tezgahlara, 49 milyon rublesi tür 
binler~ ve yar ımcı makinelere, 26 
milyan t0blesi dokuma, poligraf ve 
kimya cihazlarına, 52 milyon rub· 
lesi muhtelif fabrika techizatına ve 

Bahri paşa mezraasında Celil 
• çavuş tahtasında kargir köşklü ve 1 

muntazan bahçeli bağ kiralıhtır. l 

13 milyon rublesi de telgraf ve te· 
lefon cihazlarına isabet etmektedir. 
Bu siparilşer 500 sanayi firmasına 
verilmiştir ki, bu firmalardan birço· 
ğu ilk defa ola ak .:>ovyet sipariş· 

leri almış bulunmaktadırlar. 
1937 senesi zarfında Biritanya 

dan Sovyeller Birliğine yapılan mü. 
tebaki ithalat alelumum renkli 
madenler, dokumacılık mevaddı ip 
tidaiyesi, çay vesaireye mijnha· 
sırdır. 

1937 senesi zarfında Biritanya· 
da realize edilen Sovyd malları 

r 

Fasih lncirlioğluna müracaat 1 

22-23 - 26 9165 " 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 
·----------·-

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 A~lık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

"\I 

700 milyon ruble tutmaktadır. Bun 1 - Dış mem!ekeı l ~ ı için Abone 
lar başlıca - Kereste; ham, işlen· bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
miş ve boyanmış kürkler; domuz · zamrr.e lilir. 1 
kılı, kibrit. tabaka halinde cam 

1 
2 - . lıanlar için idareye müra-

amyant, mercimek, parafin vesaire· caal edılmelidir. 
dir.,, 

YENi NEŞRiYAT 

Çocak mecmuasının 83-84 üncü 
sayısı bir arada çıktı. Çocuk haftası 
münasebetiyle bu sayı çok zengin 
dir. Çoçuklarımıza tavsiye ederiz. 

Bağ bıçağı ile yüzünü 
gesmış 

- - . . --
. ·-

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
-

Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
9146 6 

- - -

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

,_ 

Sahife 3 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

Mevsimin en giizel Revü şaheseri 

RUBY KELLER - DiK POVVEL - JAN BLONDEL in 
Gözleri kamaştıran ihtişam, binlerce figiiran, muhteşem dekor , zengin 

sahnelerle yarattığı büyük film 

- -

BAYANLAR 
Bu filmi, Bay, Bayan her kesin mutlaka görmesi lazımdır \ 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon ASRI 250 1
• 

Çok yakında: 16 yaşındaki bir kızın Annesi ile beraber geçirdikleri 
büyük Aşk filmi 

' . 

(Bekaret ) 
LIL DAGOVER-SABINE PETERS-KARL 

SCHONBOCK-GERALDIN KATT 
. -. --

. 9180 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Dünyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Albayrak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret-
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 12 

. 

1 . 
' 1 

l 

,,...------·--~-----------------------------------------

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No : 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değişlirilenl inci madde: 

Hayvanları kaydet· 
tirileceği yerler 

Kayıt zamanı ve 
sureti icrası 

- Dünden Artan -

ve tesbiti için kayıd defter ve ilmühaberlerini almamış 
iseler gelip almalarını ve kayıd ve tesbit muamele· 
sni usulü dairesinde ve muntazam surette zamanı 

geçmeden yapmalarını ve okur yazarları bulunma· 
yan köy meclislerine okur yazar kimselerin yardım· 
!arını temin zımnında alacakları tedbirleri yazı ile 
veya şifahen bildirmek vazifesile mükelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar lüzum görülen köylerde 
kayıd muamelesini yapmak ("ızere vilayet ve kazanın 
maaşlı ve ücretli memarlarından münasib görecekle· 
rini köy ihtiyar meclislerine yardım için fgönderebi
lirler. Bu memurlara kanuni harcırahları verilir. 

Madde 5 - Hayvanlar, altıncı maddede yazı· 
lı kayıt müddeti içinde hangi mahalle ve1a köyde 
bulunarsa o mahalle veya köyde kaydedilir . 
Geçici hayvanlar, kayıd müddeti içinde bulundukla • 
rı yere en yakın mahallerden birinde geçici oldukları 
ve nereden geldikleri işaret edilmek şartile kaydet· 
tirilir. Bu hayvanların sahipleri alacakları kayıd ilmü· 
haberilerle ilk uğrayacakları kaza varidat dairesine 
müracaatla vergilerini tak~ite tabi olmaksızın öderler 
veya teminata bağlarlar. Ödeme veya teminat 
mukabilinde alacakları nakil tezkeresile hayvanlarını 
sevkederler. 

Madde 6 - Bu kanun mucibince vergi alına· 
cak hayvanlar için her mali yıldan evvel gelen nı
san ayının biıinci gününden on beşinci günü akşamı• 
na kadar sahiplerinin beyanları kaydedilir. Hayvan 
sahibleri bu müdetler içinde şehir ve kasabalarda 
belediyeltre ve köylerde ihtiyar meclislerine müra · 
caatla hayvanlarının nevi ve adedini, erkek veya dişi 

• 

Yılanlı mezraasından Mehmet 
oğlu Mustafayı ayni mezraadan 
Derviş oğlu Hüseyin bağ bıçağile 
yüzünden yaraladığından cürmü meş 
hut halinde yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Tahsin eczanesidir '' ( Sonu Var ) 8303 



Sahife 4 

Sin ger Sin ger 

Ucuz sağlam zarif 

Almanyanın maruf fab
rikaları mamulatından 

SiNGER 
bisikletlerimiz gelmiştir . 

Bebekler için 

açık ve kapalı arabaları
mız her zaman bulunur. 

Sin ger 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez ticarethanesidir. 

Telefon: 168 telgraf adresi: Başeğmez 
1 9170 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlüğünden : 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fıatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretle satı~ yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
de 0/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 1 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~ ethanesine giderek zarif, sağ-lam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini. , edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ek onomisini 

te ıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e~onomik, en ucz u 

Alacağınız a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesind e bulacaksınız .. 

Maden kömürü ~ul~a?makla hem milli bir cevherin .. ist ih · 
!akını arttırmış ve hem de mustefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mabkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
8879 76 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

1 

Türksözü) 

1 _ __.___ __ ! BELEDİYE İLANLARI 

1 - Sebze halinde Beladiyeye ait 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 • 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, numaralı dükkanların 21 /4/1938 
tar ihinde yapılan açık artırmasında talip zuhur etmediğinden :artırma on 
gün daha uzatılarak 2/Mayıs/1938 Paz•rte~i günü saat on beşe talik e· 
dilmiştir . 

2 - Bu dükkanların muhammen icar bedellerı geçen seneki icar be· 
delleridir. 

3 - Muvakkat teminat, kira bedelinin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - Taliplerin ihale günü ve saatinde yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile birlikte Belediye Daimi Encümenine ve şartnameyi görmek isti . 
yenlerin de her gün Belediye muhasebesine müracı1atları ilan olunur. 

9177 

1 - Belediye kanarasında bir sene zarfında kasaplar tarafından kesi· 
len Koyun, Keçi, ve Kuzuların sakatat tesmiye edilen ciğer , ayak,kelle 
ve işkembeleri kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine ııöre açık ar 
tırmaya konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı üç}'üzliradır. 
3- ihalesi Mayısın beşinci perşembe günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır • 
4- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada gö 

rebilirler . 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Bele. 

diye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9141 17-22-26-30 

1- Zabıta memurları, itfaiye efradı, temizlik işleri amelesi ve diger 
müstahdemin İçin yaptırılacak 116 takım yazlık elbise ile 96 adet tulum 
ve otuz çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur • 

2- Elbiselerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 1370 ve kun• 
duraların 180 liradır. 

3- Muvakkat teminatı, elbiselerin yüz beş ve kunduraların on dört 

liradır , 
4- ihalesi Mayısın beşinci perşembe günü saat on beşte Belediye En· 

cümeninde yapılac:ık~ır. 
5- Şartnameler yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9142 17-21-26- 30 

1- Seyhan nehri kenarında Belediyeı·t: ait nehir hamamı etrafına 
yaptırılacak olan soyunma yerleri, gazino vesair müştemilat pazarlık yo. 
lilo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 1965,4 \ liradır . 
3- Muvakkat teminatı 147,40 liradır. 
4- ihalesi Nisanın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdürlüğün

dedir. !stiyenler oradan görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale gü11ü muayyen saatta ttminat makbuılarile birlik 

Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 913?. 14-19 - 23-27 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

[ Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde Jcabul etmekted:r. 

mu 

1 

Sayın Abonelerimize 
Gazetemizin müvezzii değişmiştir. Gazetelerini 

alamıyan sayın abonelerimizin İdarehanemizi ha- . 
berdar etmelerini rica ederiz • 

Pamuk Üretme çiftliği 
müdürlüğünden. 

Müessesemiz ihtiyacı için (85) 
beyg:r kuvuetinde. kapalı çelik karo 
serli Adana teslimi bir ka.,,yonel a 
çık eksiltme suretile satın alınacak 
tır. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın a~çı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

26 Nisın 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·JO H 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Renk : Renksiz Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumu2a 

litrede 0.40 gr. ı 
Tadı : Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ., 0.0033 gr. 
Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Nitrat ( No 2 ) ., 0.()().10 
( el. 33 ) Nitrit ., Yok 

Amonyak ,. Yok 

1 

l 

Fennin en son usullerine riayet ederek J: ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve biç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
l1 

u 
il 
>n 

Kayadelen Gazozları da Kay adalen Suları gibi berrak , sıhhi, ne uk 
is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz • 3 ' k 
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TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılıkj J Gazetecilik\ 
Bü 

C<lkik 
~Ctk ' J 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü . 

zelle~tirmek istiyorsa

n z kitapların zı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C l L O 

GAZETE 

~ ı er 

bir cild, renkli ve zl ~~1~ ar 
bir kapak bölgede eninarı 
cak Türksözünde y . ulund~ 
pılır. •ra olar 

• · n bir 
Resmı eurak, ce Qd . 

cesı 
veller, defterler, çek eclisc 
karneler, kağıt, ıı dilrnişt~ 
kartvizit ve bilurıı~ ekıiıu . 
tab işleriniz, en ilen / 
bir zamanda en n 1 

bir la 

bir şekllde en zarif Mecli 

f 1 T .. k .... J ) 0den s ru al a ur sozıın e le k ar a 
pılır . cnba . 

I ı S 
Tür~ sözü matlı' e bir ka 

sı "TürksözünJen. bt~i~e 
ır llııştir 

ka her boyda gaıe B · 
1 u t 

mecmua, tabeder. tqcki 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

2 - Şartnamesi ücretsiz olarak 
Adana pamuk üretme çiftliği mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Muhammen bedeli (2300) 
lira ve ilkteminalı 172 ,5 liradır. 

5- Eksiltmeye İştirak edecekle 
rin mezkur gün ve saatte Adana 
Ziraat müdürlüğünde mübayea ko· 
m'syor.umuzda tekliflerile birlikte 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

---------------------------
Sahip) 

tltı CdikJ 
~ ' ııı·.uretJe 

ıı su 

1 4- Eksiltme 6 - 5-938 cuma gü 
---------...ı nü saat 15 te yapılacaktır. 1 

7967 160 Belediye karşısında 
17- 20-23-26 

9145 

i , 
1 

Umumi neşriyat müdüriİ 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matba•51 

1 
t..fccii 

\ı~~tıı ak 


