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ATiNADA MiSLi ÖRÜLMEMiŞ TEZAHÜR 
Başvekilimiz ve hariciye vekilimiz büyük 

bir sevgi ve samimiyetle karşııandı 
Halayda hummalı 

bir faaliyet var 
Selanik 

Hatay seçimi
nin arifesinde 

Nevzad GUven 

IL...JI afayda •cçim hazırlıkları 
r-tf bitmek Uzerc, ieçimlc..-e 

bıı"lanılma-.1 da nihayet bir 
gOn mesele"i ~lmuşt.ur. 'r·ılJardanberi 
'furki.ye efkArı umumi:-·esini ya.kındnn 
al8kadar eden bir da\·anın -;on safha

"'na girmi~ bulunu_yoru:ı. 
Açıkça sö~ !emek lazımgelirse: lfa

ta..}· dav&-!unın şimıliye lı.adar girdiği 
muhtelif safhalarda Turk efkarı umu
mi~·esini sinirlendirecek, as:n.bileştire
cek. bir ta.kım hddiseler oldu, hatta 
on guolere kadar da devam etti. 

Birçok defalar Kedorseyle, Beyrutun 
başka, başka konuştuklarına. başka, 

başka hareket ettiklerine şahit olduk. 
Fa.kat butun bu zıt sözler, .. t hare
ketler utuo asırların ya~landırmış ol
duğu Tttrk-Fransız dostluğunun kuv
vetli bunyesi Uzeriode muhim bir te
ıir ,yapamadı. Biz. bazı mustemlt'kc 
memurlarının fah!li emel ve hislerilc 
bulandırmak istedikleri bu dostluğun 
zafa ugı-adıgıoa hiç bir zaman inan• 
madık. Nitekim Hatay meselesinde 
her ibtiliifın bir anla~ma ile bitmiş 
olması bize daima bak vermiş oldu. 

Akdenizde birleşik menfaatleri o
lan ve bugUokU coğrafya ve politika 
şartlarının daima kendilerini her za· 
mandan daba fazla dost yaşam&ğa 

mecbur tuttugu Turkiye ile Fransa
Dı11 başka turlu hnrelr.et etmesine im
kan da _yoktu. 

BugUn Hatay d&vası son safhası

na ayak basmış bulunuyor. Bu, Fran
şa-Turk dostluğunun yeni ve son bir 

İmtihana girİfİ demek.tir. Fran~nz 
dostlarımız için bu imtihanda hiçbir 
gUçluk voktur. Ounv& önUnde ver
dikleri • ve beynelmilel bir mUe<se
••nin çatı. ı altında altıkları imza ile 
teyit ettikleri sözU tutmak, yani Ha
t.,v seçiminde iyi niyetle hareket 
etmek için kafidir. 

Buyuk bir millet olarak tanıdıgı
rnıı Frans:ı.nın bu suretle hareket e· 
dcl·cğioi kuvvetle umduğumuz için 
Turk-Fransız dostlulunun bu son im
tihandan bu,butun kuvvetlenmiş bir 
!•kilde çıkacağına muhakkak gözile 
bakıyoruz. Bu>·Uk bir memnuniyetle 
aldığımız ve doğruluğuna inanmakta 
gUçluk çckmiyeceğimiz haberlere göre 
seçimlerin arifesinde Hatayda esen 

hava da bu Umitlerimizi kuvvetlen· 
<lirtcek bir vaziyettedir . 

Bizi sevindiren diğer mesut bir 
hadise de llatay Ttlrkleriııin mezhep 
ayrılıg;ı gibi manasız ve sakim bir 
duıuııceyi kafalarından sökUp atarak 
ın_ulr.add .. gaye uğrunda kaynaşmış 
bır kUtle halinde toplanmış olmaları-
dır. Mamafih b" . . . b . . 

1 _, h· •zım •çın u netıcenın 
Afı &CiUI. ıç \ · ur ta.rafı volctur K·· 

ve cahil bir meabep t•• - b · b~r 
-ısu unun ız· 

den avırmağa çalıştığı hu k k .. an ve ır • 
ta~la.rım1zın ba1kn turlu hareket et· 
me•İne bir tara.fta.n aklıselimleri. dı-

er taraftanda tarihin ve hakikati~ 
sesi mnni te~kil edisordu.Buoun için. 
dir ki, l latay Turldugunun bir 1<alb, 
ve Lir ağı. gibi hareket etme<i bizim 
için en tabi! bir ndicedir. llalta biz. 
1 lata.vda bulunan dig .. r azlıkların da 
buyuk Turk kutle i dro.fında toplan· 
ınal&rını en makul bir hareket olarak 
~örmektr~·iz. Bu birleşme "e anlaıma 
. !atayın mUstakbel suklln ve .aadeti 

~ir. ~· kadar luzumlu bir foktör ise, 
•ııdıleri için Je en kolay bir huzur 

ve Ati nada yapılan 
• 

merasım 

Celal Bayar, balkan antantı ~erçevesinde 
yeni bir Türk-Elen anlaşmasını imzalıyacakl 

intihap mıntakalarında 
süratle teşkilat 

Hatayhlar Milletler Cemiyeti kon-

Atina : 27 ( A ina aiansı bildiri
yor ) - Türkiye başvekil! ekselans 
Celal Bayar ve hariciye vekili ekse· 
lans Tevfık Rüştü Arns ve maiyette· 
rindeki erkan ile Türk gazetecileri 
merasimle karşılanmıştır, 

Kıymetli misa!.rlerimiz 23,15 de 
Selanil!'e varmışlardır. Gece olmasına 
rağmen hemen bütün selanikliler uyu
mamış ve Türk başvekilini selamla· 
mıştır. Türk - Yunan hududundan 
itibaren dost millet vekillerine em· 
salsız tazahürat yapılmıştır. 

Bütün Selanik donanmış ve elek
triklerle aydınlatılmış idi . Büyük şe· 
hir adeta bir bayram yapıyordu . 
Misafirlerimize tesavvurun fevkiı e 
bir hüsnükabul gösterilmiştir. 

istasyondan itibaren bütün yol
larda Türk - Yunan marşlaıı çalın
mış, alkış tufanları ortalığı çınla!· 

mıştır. 

Celal Bayar, Rüştü Aras ve ar· 
kadaşlarına Serezde de ayni şekilde 
buyiik tezahürat yapılmıştır. Burada 
bir Yunan avukatı bir nutuk söyle
miş ve Türkiye başvekili çok samimi 
bir lisanla Türk - Yunan dostluıtu

nuıı büyük kiymelini ıebarüz ettiren 
bir söylevle bu nutka mukabele etmiş 
ve Yunan kralına, Metaksasa ve asil 
Yunan milletine saadetler temenni 
etmiştir. 

Bütün Yun:ın gazeteleri, sahife
lerini TUrk bışvekili ve hariciye ve
kilinin ziyaretine tahsis etmişlerdir. 
Gazeteler, Balkan antantı çerçevesi 
içinde imnlanacak yeni Türk - Yu· 
nan anlaşmasından uzun uzun bahs 
etmektedirler. 

Alina : 27 ( Radyo) - Türkiye 
cumhuriyeti başvekili ekselans Celal 
Bayar ve ekselans Rüştü Aras bugün 
Atinaya muvasalat buyurdular. Dost 
millet vekilleri emsalsız bir tezahürat 
içinde karşılandı . Celal Bayar ve 

Rüsıü /l.rcs krnl n'n11'1a saı ay c kanı 

ve 'i(\:\dl'l e.ırnnti ... irl.ir.l lntaylıla.ı· ıçın 

hazırlann.n, ,~c I·~ran~:ı. ile furkiyc:-ıia 
garaııti ltligi hU\•Uk i .. tiJ..bal hiç ~Up· 
he .Yok ki, Jlatavı dünyanın t:n ı':le· 
~~t, l'n gıpta cdi.lccck bir kö~c,i ha· 
lınc soknl~k nıahiyeltcdir.l3ulun IIa. 
tadıların bu 1 t h . • ne..:u •.'atlan nıllsa,·ı 

bir suretle faytla.lanabilaıeleri, ancak 
bu toprak Uzerinde yaşayan bulun 
insanların dr-rin bir 3.nla'jtm.:t ruhu 

ve beraber ,Y a~ama. a.rzusile hnrckct 

ctmelerioc ba~lıdır . 

.,....,,,,..... ,-. \. .............. W ....._......... "" vazifesinden • 
emın trol heyetinin 

ve ba~vekil MPtaksa•. biHün n 2ır· 
lar, onbinlerce halk tarafından kar
şılandı. Bütün Atina sokakları Türk
Yunan bayraklarile d6lnanmış b'r 
haldedir . Misafirlerimizin şerefine 

ziyafetler, süvareler verilecektir. 

Sıhhat Vekaletinde yeni 
bir Müsteşarlık ihdas 

ediliyor 
Ankua : 27 ( Telefonla ) -Sıh 

hat Vekaleti teşkilat ve memurin 

kanununa ek kanım layihası Meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Buna göre, Vekalet merkez teş- ı 
kilatına bir Müsteşarlık ilave edile· ; 

cektir. Bu Müsteşar Sıhhat Vekilinin! 

tayin ve tesbit edeceği vazifelni 1 
ifa edecekt:r . ! 

BahÇede 

_gece ve bu gün kasaba 
' bada his edlllr derecede ~ 

ve bahçenin •imal mahalle ~ 
lerlnda oldukça sert Uç ) 
.ızelzele oldu. gerek kasaba 
da ve gerekse köy ve da 
tıa şlmallndekl bölgelerde 
insanca ve malca zayiat 
yok•ada arazinin bir çok 
kısımlarında bu yUzden 
kaynamalar, yıkıntılar çil 

{ kUn tUler olmu•tu. 
~~_.... ......... ....._"""'-A ...,,.,,_,,_"-Al_ v 

Antakya: 27 (Türksozü muhabi
rinden)- Halayda reyt.-rin atılması 

na mayısın ikinci haftasında başlana 
bilecektir. Çünkü her mıntıkada gün-

de ancak 200 müntehip cemaatlara göre 
kayt muamelesini yaptırabilmektedir. 
Bıı hususta illin edilen beyanname 
metni ikinci bir beyanname ile tamim 

edilmiştir. Çünkü m ntehipleıin cemaat 
!ere göre kayd işi bir günde yapılırsa 
ve ertesi gün reylerin atılması bJŞ 

tarsa çok karışık olacak ve işe hile 
girecektir kontrol heyeti bu mülalea 
ile ikinci şekli muvafık buldu. bitaraf 
komisyon kayd işinin temamen bitti 
g-ine, intihabın sureti icrası hakkında 

bir beyenname neşredilecektir. 
Hatay vatandaşlığı hakkındaki 

L NDRA - PARiS 
MÜZA KERELERi 

Konuşmalar beş esas üze 
rinde cereyan etmekte l 
Askeri ve mali meselele~de ) 
gizli olarak konuşuluyor 1 

Paris : 27 (Radyo) - Londra -
Paris müzakereleri hararetli bir saf
haya girmiş bulunuyor. Bu mevzu 

- Geı isi ıkinci sahifede -

Hitlerin Roma seyahati 
hakkında dedikodular 

B elediye, birçok evl~ri, çök
mek üzere.,, kaydıle yık· 
maktadır . Adananın iç 

mahalleleri artık oturulmaz bir hale 
gelmiştir. 

Bund.ın seksen yıl önce Ada
nayı dolaşan bir Fransız muharriri 
o zamanki şehircilik gözile Adanayı 
beğeniyor . Evlerini , sokaklarını, 

hatta kaldırımlarını nıedhediyor. Führere Rıbentrob ve Fon 
Noyrat refakat edecek 

li için yapacağı seyahat esnasında 
kendisine Berlinde Göring vekalet 
edecektir. 

Bertin : 28 ( Radyo ) - Hitler'in 
Romaya yapacaıtı ziyaretin tarihi 1 
kat'i olarak 3 mayısta tesbit edilmiş- 1 
tir. Führer, yanında Hariciye Nazırı 1 ---·~-- --- _ 
Fon Ribbentrop ile eski hariciye na
zıı ı ve gizli kab:ııe reisi Fon Nöyral, 
propağanda nazı Dorpmüller, oldu
jtu halde Berlinden hareket edecek
! ir . 
Hitleriıı bineceği hususi tren 12 va· 
goı.d n ıııurel.kc\.'ir Bu ' gonl-ırd.1 
ıııc d~ııi stor btı!undıı0 11 yahut, yan 
ıara!larının zıı lılı oldugu hukkırıdaki 
ş'yulıır y ı. ndır. 

llitlcr ile bera!ı:r g. ınek iiı~ro 

İtalya !Hınfı dıın 'ıir çrık Alman n. 
h'tl rı de d vct eüıhni~lir Hunlar 
ay. ı bu~usi tirealerlc r::iJccek!.::rJir. 
Bundan bışka Hıller.ıı Rc-ııın "f• re
tı ile al,\kadar olan ban n u1:a\'Cl ·leri 
it.1lyan mokamaıı ;•e h~zıdanm~sında 
çalışmak üzere nıs.ının 28 ıncı giınü 
Alman b~şvekiıleti ıne:ııurl.rı Hitleri 
lakip edecektir. 

Hillerin Romaya yaptııtı seyahat 
te olduğu gibi bu defa Roma ziyare-

ıraktan röportaj 

BAGDAD 

Ra•ld Rıza ve arkada,ıarımn 
Bağdad lntlbalarında:ı: 

(razm içeride) 

Hani o orijinal, yerli evler?. 
Tabii bütün bunlar bakımsızlık yü
zünden mahvolup gitmişlerdir. 

Mahallelerin, caddelerin Ozerin
deki evlerin kapkara, pis, delik de· 
şik manz3.rasına bakınca bu harap 
yüzlü evlerin içind<ı hayat olduğuna 
insanın bir türlü inanacağı gelmi

yor. 
Yapmak marifet değil, bakmak 

marifettir. Doğan çocuğa, yapılan 
evlere, dikilen ağaçlara bakılmazsa 
cemiyet hayatımızın düzgünlüğüne 
kimseyi inandıramayız. 

Bir ev yaparız, yahut bir ılile 
yadigarı evimiz vardır. bunların üze
rinden bir çok yıllar gelip geçmiş
tir. Ne duvarla ı sıva g·:ırmüş, nede 
eriyip d1\külen yerlerine bir el do· 
kunnıuştur. Bunun içindır ki hem 
milli servet ç1\kmüş. hem de ima· 
rına nereden başlayıp. neresinde 
duracağımızı bil'lmediğimiz bu ha· 
rap şehirler elimizde kalmıştır. 

Dedelerimizden kalmış bir söz 
var " bakarsan bağ, bakmazsan dağ 
olur .. ,, Bütün kaygımız biraz so
ğuktan, yağmurdan, biraz da gü· 

itirnzlar itiraz komilesile komisyon 
nezdinde rüiyet edilecektir. 

Seçim esnasında müfrit pro · 
pagan<\a memnudur Kontrol heyeti 
unsurların şikayet istidalarını resen 
kabul edecektir. 

Ceamal mümessillerinden birisi de 
vamlı bir surette obestruction yapa
cak olursa kendine mevdu selahiyet 
ler heyetce geri alınacaktır. 
Şu vaziyet tuhaflırki, kontrol heyeti 

tinin tercüme kitabet işlerini ırörecek 

ier mahalli hükılmet mümc:ssileri tara· 
fından seçilmektedir. 

Hatay meclisi kırk azalı olacak 
lır. Şimdi yapılm~kta olan muamele 
müntehiplerin cemaatlere göre kaydı 
her intihap dairesinde ikişer intihap 
aşyesi ve birer intihap bürosu kuruldu 

Bu intihap bürolarına Komisyon 

azalarından birer kişi riyaset etmekte 

cemaatlerden birer aza da iştirak

etmektedirler • Kurulan Bürolann 

vazifesi müntehibi evvellerin kay·· 

dile müntebibi sanilerin intibabıdır. 

Ayrıca ber Büro yanında bir de 

inzibat Bürosu mevcuttur. Faka in. 

tihap Bürosu Reisi muvafakat et

medikçe inzibat bürolarına müsellah 

kuvvet ikame edilemiyccelı:tir . in. 

tibabı ihlal edenler muvakkaten 

tevkif edilecektir . Bazı müfsitlerin 

( Sancak nüfus dairesinin tezkere. 

sini hamil olmayanlar intihaba gi. 

- Gerisi ikinci sahifede -

BAKIM 
neşten korunabilmek olsaydı iş çok 
kolaydı . 

Kımse " bu benim malımdır. 

ister bakarım. ister bakmam. ,. di· 
yemez. Eğer iş böyle olsaydı dev· 
lelin vazife ve müdahalelerine, şah· 
si işlerimizde hiç yer vermemek 
lazımdı .. Bunu bir tarafa bırakalım. 
Gönlümüzün ferahlığı, herkesin evi 
aayılan oturduğumuz şehrin güzel· 
liği, şahsi servetlerimizin muhafa· 
zası, Aile yuvalarımızın mes'ut ve 
devamlı olabilmesi için evlerimizin 
içine ve dışına Akar olarak kullan
dı~ımız şeylere bakıp düzen ver· 
meliyiz. 

Cumhuriyet devrinde yapılan 
bazı şeyleri bir tarafa bırakırsak, 
şehrin içinde 1\ijünebileceğiniz neresi 
vardır. Gün geçtikçe hayat şartla
rımız deijişiyor. Fertlerin cemiyete 
karşı bu sıra çok mühim borçları 
vardır. insanlık terakki yoll~rında 
şahlanmış ve dizginlerini koparmış 
bir at üzerinde, her gün başka bir 
ufka doğuyor. insanlık bu kadar ge· 
nii bir ufuk peşinde koşarken, otur
duğumuz evin yıkılıp çökmesine se
yir edecek, onun tahammül edilmez 
yüzUne bakabilecek kadar kayıtsız 
bir insanın yani ufuklara doğru 
hamleli olabilmesi ancak " rruciıe., 
kelimesi le tarif olunabilir. 

Bakım, her eyde ve her şeye 
bakım, kurulan yeni devrin payidar 
olabilmesi için bakım... Şuurlu ve 
dikkatli bir bakım ... Bu da devletin, 
belediyelerin vazifesi oldul)u kadar 
fertlerin de vazifeıidir. 

• 



Sahife : 2 

Iraktan röportaj 

" BAGDAD 
Bu güzel şark şehrinde sanata 
karşı büyük bir sevgi var ; 
lrak gençliği azimie iş başında 

Çölde bir şark çadırı altında 
oynanan briç partisi.. 

Güzel bir bahar sabahı, Behçet 
le otelin tarıısındayız. Dicle önümüz 
de oldukca coşkun, adeta ayakları . 1 
mııın altından kayıyor. Garson oto 
mobilin hazu olduğunu söyledi. Yir 1 

mi dakika sonra hurmalıklar, yeşil 1 
likler bitti. Artık çöldeyiz. Ve ilk o 1 
larak serap görüyoruz. 

Suphi bey defter'nin hafriyesin I 
deyiz, hane sahibi bizi büyük bir 

1 
nezaketle bahçe kapısından istikbal 
ediyor. Küçük bir binanın önüne ka 1 

dar yüriiyciıuz. Orada kadınlı erkek· 
1 

li bir haylı kalabalık, Takdim mera 1 

simi başladı, 

Seyit Tevfik Süveydi (Hariciye 
vtziri) Seyit lbrahim Kemal (mali 
ye veziri) Srzit Rüstem Haydar 
(Divaniye mebusu) Seyit Sabih Ne 
cip (Hariciye umum müdürü) Akay 
Mazhar alim {lran sefiıi) Akay Nas 
urullah Behnam (lran sefareti müs 
teşarı) Seyit Seyfullah Handan, dok 1 
tor Saib Şevket (Mülkiye hastahane 

ıi müdürii) Madam Ümrr.ülıayır [Fran I 
sız şaire vedil:,esi) Elüstad Mahmul 

Yazan: Ra,ld Rıza 

Irakta tiyatro hartketi heniiz 
ba~larnış değil. Yalnız biı iki sene· 
lik bir mazisi ol, n müzik konseıva 
tuarlarınrn başında l:,üyük bir üstat 
ve Türk musiki aif minin hiç te ya· 
hancısı olmayan sevimli bir sima var. 
(Şeıif Muhiddin) kendileri ile bir 
kaç defa göıü~mrk zevkını tat
tım. Mütevazı, zarif sözlerinden 

Bağdat konseı vatuarının hayırlı a 
dımlarla yürüdüğünü anladım. 

Bağdatlı iki üç genç otele gel · 
diler. l ı akın yegane amatör gurupu 
nun müesıis!eri. Kendi teşebbüsle

rile yaşayan bir heyetleri varmış. 
Fakat halen faaliydte değıllermis. 
Bu suretle Bağdat amatörce olsun 

tiyatrosunu görmek zevkınJan mah 
rum kaldım. 

Temsiller bir hafta sürdü. Ve 
bugünler z,rfında Türk sefaretinin 
v~ Satı beyiıı çay zi!·afetleri ve 

Doktor Şükrü Mehmedin koktel 
partisi Davut Paşa elhaydarinin öğ· 
le ziyafeti bize Bağdadın en candan 

Ami (Mektebi hukuk reisi) Elüstad ve sa'llİnıi ~imaları ile tanışmak fır-
mi) hail Mu,a uluf, sıtravustan i>tov satlarını lıazıı ladı. Suphi Defterinin 
(pamuk şirketi müdürü Ali Mu ntaz j Bağdattaki konağında bir öğl~ zi-

• 

f Şelhüır lhıalbeıroeırü 
1 

'·----------------·-----------------1-------------'ı ı ç·f ·1 · · ı r·-· ·-·.,,, Soy adları hakkında j 
1 Çl erımıze pıra! l Karasinek belası !< ı 

tevziatı i H•m••hrı = Başbakanlığın bir 

ı 
mühim tamimi 

Karasinek tn tehliKeli düş 

manındır. Trahom, Verem, Tifo 2525 N 1 k h t" umara ı anur., er ur 

28 Nisan 

Bir gün lngiltere adası 
batacakmış 

lngiltere batacak. Britanya ada· 
lan yavaş yavaş suya gömülüyor. Bir 
gün gelecek ki tamamen ıu altında 
kalacaktır. 

Pıofesör Makintoş isminde Is· Ek:m mevsimi dolayısile şhrimiz 
Ziraat Bankasının Çıfçilerimie para 
verJiği m olumdur. Çıfçilerimie ve 
rilen avans miktarı 150 bin lirayı 
mütecavizdir. Banka tediyatı bura· 
da da kapamıştır . 

gibi bulaşıcı va öldürücü has kü kanundaki tarifat dairesinde 

i !alıklar sinekle geçer 1 Karasi ~ bir soy adı Almak ve kullanmakla 
nekle mücadele et ve onu öl *ı mükellef kılmış ve soy adı almak 

koçyalı bir alim bu keşifte bulunmuş 

1 
ve bunu iddia eden kendisi. 

Alimin "Diskoveri. (keşif) ismin· 
deki mecmuada çıkan bu yazısına 

Meyveler Te 
sebzeler 

Şehrimizde yeni çıkan ne}'ve 
ve sebzelerin fiatları gün geıtikçe 
ucuzlamaktadır. Sebze Halind: dün 
kü piyasaya göre,taze kabak ıilosu 
20, Bezelye 8, Bakla 3 Yaprac 7, 
Soğan ve Sarımsak 7, Yeni<iinya 
15, Erik ve Badem çağlaları da 8 
kuruştan satılmaktadır 

KÜLTÜRDE:: 

Ecnebi ve ekalliyet 
okullarında tatil ve 

imtihan şekli 

Şimdiye kadar ecnebi Vf' ekal 
liyet okulları kendi yaptılları 

tıkları talimatname hükümlerine gö 
re derslere baş'aınakta ve yaz tati 
!ini yine talimatnamede yazılı tarihte 
yapmakta idıler. 

dür 1 için tayin edilen müd Jet çoktan geç ı 
Evinde gübre bulundurma: miş olduğu halde bazı evrak üze· 

He lanı temiz tut ! Çöp teneke· rinde adı şahısların soy adı yazılma · 
dığı göı :ildügünden ve soy adı al 

Hayvanının altını sık ~ık temiz mamak crzayı müstelzem bir suç 
le 1 Gübrelerin üzerine bol toz ı ve bilahira resmi muamelelerde sö 
kireç serp l zü geçen şahısların soy adını yazma 

İ Karasineği kapanla tut J Fi mak kanuna aykırı hareket olduğun 
$ !itle öLür 1 Yalnız başına mü * dan bu cihete dikkat edilmesi lüzu 
* cadele faydasızdır . Akrabanı , t mu baş vekaletten bütün dairelere 
ı komşunu mücadeleye teşvik et 1 * tamimen bildiriLniştir, 
• ' Her gün bir Yurddaşmın 
İ ölümüne veya bir kardeşinin 
t kör olmasına sebebiyet veren 

ı 
Karasineği öldürmek senin için 
başlı başına bir vazife olsun 
Bunu seve seve yap 1 

• • ................................................................ 

At koşuları 

Adanada 15 ve 22 Mayı~ 938 
pazar günleri yapılması kararlaştı 

rılan ilkbahar At koşuları progra
mı Ankara Yarış ve Islah Et>cümeni 
hrafından hazırlanarak şehrimiz 

Baytar Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

İnönü İlk okulunun 

ZiRAAT iŞLERi 

Ziraat mektebinde yapı· 
lan sıcak hava makinesi 

Şehrimiz Ziraat okulu atelye· 
sinde eskisine nisbetle daha basit 
ve daha çok çiğit dezenfekte ede
cek ve ayni zamanda ucuza da mal 
olan başka bir sıcak hava makinesi 
yapılmış olduğundan dün öğleden 
evvel alakadarların huzurile bu ma. 
kinenin de tecrübeleri yapılmışlır. 

MAHKEMELERDE: 

Karısını yaralayan 
adamın muhakemesi 

göre, Bıitanya adaları elli asırdan· 
beri batmaktadır. 

Fakat, bir müddettı nl:,eıi, adalar 
suya batmakta daha süratli bir hal 
almış ve dört asır kadar, lngiltere 
sahillerinin büyük bir kısmı sular 
altında kalacak. 

Alimin hesabına göre, lngiltere 
adalarının kıyıları 60 senede 30 san 
tim suya gömülüyormuş. Ayni za· 
manda, adalar garbe doğru kayıyor 
ve Avrupa kıt~sından uzaklaşıyor

muş. 

Bu hesapla lngilterenin batması 
için daha binlerce, belki milyonlarca 
sene lazım. Fakat, Avrupadan uzak· 
(aştığına bakılırsa, Fransa sahilleri 
ile lngiltere arasında yapılmak iste· 
nen tünel insanı biraz düşürıdürüyor 

Amarikahlar Gökyüzünün s 

Resmini çıkaracak t 
k 
b 

Amerika astronomleri muazzam 
bir ilmi plan hazırlamıştır. Profe· 
sör Moare'nin riyaseti altında heyet 
sinaslardan müteşekkil olarak te· 
rekküp edecek bir heyet, bütün gök 

yüzünün fotoğrafla resmini çıkara· 
caklardır. 

Fotoğraf Kalıforni}adaki Ma· 

o 

o 
lı 
b 

defteri ve muhasebat umun müdü · yafetinde lrakrn hemen bütün şua -
rü), rasile tanıştık. 1 

Türk sefareti katibi bay aib Ra,ıd Rıza 1 

Bu okullar da imtihanlarına ay 
ni günde başlayıp tatil ve dersle 
re başlama işini hep ayni zaman 
da yapacaklardır. 

.. . 
musameresı 

Karısı Cemileyi yaralamaktan 
suçlu Mirzaçelebi mahallesinden Ha
cı Ali oğlu Abdurrahimin duruş· 

ması meşhut suçlar kanununa göre 
birinci Sulh Ceza mahkemesinde 
yapılmış. Neticede suçlunun para 
cezasile cezalandırılmasına karar 
verilmiş ise de cezası tecil edılnıiş 

tir. 

ın 
und Vilson mevkiine yerleştirilecek re 
tir. Çok rara sarfedilecek olan bu 

sı 
planın t•hakkuk ettirilmesi için u· le 

ve refikası ve daha isimlerini hatırlı 
lıyamadığım bazi zevat.. I 

Takdim biter bitmez küçük gu Hatayda hummalı 
ruplara ayrıldık viski bardakları eli 

mizde ilk ve samimi hasbıhal baş hır faaliyet var 
ladı. Bu meyanda profesör Mahmut 

- Birinci sahifeden artan -
azami den bahsetmeden g~çemi · 
yeceğim. Fransada tehsil etmiş olan 
bu Mısırlı profesör hakikaten büyük 
bir varlık ve bilhassa edebiyat ve remiyecekler ) şeklinde yaptıkları 
tiyatro ile de çok alakaclar ve cid propaganda üzerine kontrol heyeti 

den yüksek bir ilim adamı. Beş on reisliği buna hacet ol adığını, yal-
dakika süren hafıf yağmur b:ışlangı nız Sancaklı oluşunu isbat edebi 
cı bütün dağılmış gurupları küçük lrcek her hangi vesikanın kafi ol· 
binanın verandasınn topladı. Ye- duğunu beyan etti . Bu isbat şaba · 
mek vakti d e gelmişti... muhte detle de olabilecektir . fşe hile ka· 
,em bir sofra. Suphi Defterinin mut rışırsa bürolarda bulunan comaat 

bahı muhakkakki bir üstadel ile idare mümessilleri itiraza salahiyetlidir. 
ediliyor. Hataylıların bitaraf komisyona' 

Yemekten sonra biriç kareleri olan itimatları büyüktür. Mandater 
ayııldı. Bedevi çadırı altınd 1 oynanan makamların da bitaraflığı dürüst 

Lu biriç partileri hakikaten nefis maıı lüğü göstermekle Türk - Fransız 
zara idi. Bu ziyafette şerefyap oldu dostluğuna sadakatlerinin ibrazı te-
ğum her iki veziri mükemmel türkce menri edilmektedir. 
konuşurlar ve kendilerinden bir hay 
lı samimi iltifat topla,'ık. r 

.,_, El -ık G . B "d d o 1918 senesinde büyük 
uınema mu azı: a11 a ın b' t · k d _ . . . . . ır çe en ın um~n a 

mute~d~ıt sınrma bınaları ıçınde nı idi. Beyazlara karşı 
en luyuk ve en yenisi. Pek mer ' dövüştü.. Zaman, za 
kezi bir vaziyette olmasına rağmen man şehirle•i işıı-al eder, hapisha 
güzel bir bina... Gayet büyük bir nedeki arkadaşlarını kurtarırdı. 
de sahnesi VJT. Fakat akostik o Bir an geldi, beyazlar taarruıa 
kadar bozuk ve berbat ki ilk gece geçti. Petrov esir oldu. Fakat e3a 
balkon localarında bulunanlar birinci rette çok kalmadı. Büyük bir taar. 
perdeden sonra orkestra koltukları- ruzun sonunda arkadaşları da onu 
mı iıımeğe mecbur oldular. Irk oyu- kuıta•dılar.. Bu vaka pek heybetli 
numuz (Aşk uyumaz) piyeste rolüm olmuştu . Arkadaşları: 
olmadığı için ben de seyirciler ara· ~ Petrovu is teriz!.. 
sına kalıldım. Sesleıile hücuma kalkmışlardı . 

Bu &eceki intibaım Bağdat Aradan on iki yıl geçti .. Vatan· 
Tüıkçeyi unutuyor. Hatta unutmuş. daş mubarrbesinirı bu ve buna ben. 
Eserdeki hafif nüktt.ler mahdut bir zer safhalaıı piyesler için bir mev-
kısmı güldürüyor. Gülrn!er yanların zu olmağa başladı. 
daki gülmiyenlerle Arapça birkaç Tanınmış tiyatro muharrirlerin· 
cümle teati ediyorlar ve tekrar bir· den birisi bir piyes yazdı .. Bu pi 
likte gülüyorlar. Yani eserin yaıısı yeste Petrovun serküzeştleri ve küt· 
tercümanla yürüyordu. lenin: 

ikinci oyunda (Afacan) da bu - Pdrovu isteriz!. 
hal o kadar görünmüyordu bunu da Diye bağırarak onu kurtarışı 
•serin daha hareketli ve karambol gösterilmişti. 
lü olmasında aramak lazımgeliyor. 

Bundan başka ecnebi ve ekalli 
yet okullarıHın imtihanlprın·la bu
lunmak üzere şimdiyl' kadar resmi İ 
okullardan mümeyyiz gönderilmekte 
idi. Resmi okul mümeyyizleri bu 
okullurın tedrisatından anlamadıkla 
rı için önümüzdeki ders yılı imtiha· 
ııında ekalliyet okulu öğretmenleri 1 

arasından mümeyyiz tayin edilerek 
gönderilecek tir. 

Bu suretle bu okullarda öğret 
menlik hakkını haiz oğretm nler de 
mümeyyiz olabileceklerdir. 

27 msan 938 

Gök yüzil kapalı, Hava rüzgar!•. 
En çok sıcak 29 derce~. Geceleri j 
en az sıcak 9 s•ntıgrat derece. 

Çocuk haftası münascbetile bu 
hafta içerisinde bütün ilk okullarda 
müsamereler ve eğlenceler tertip 

edilmektedir . 30 Nisan cumartesi 
akşamı saat 8,30 da ismet lnönü 
ilk okulunda bir müsamere verile· 
cektir. Bu müsamereyi vermek için 
kendi salonları dar olduğundan mü 

samere ismet lnönü Kız Enstitüsü 
salonunda verilı:cektir . Müsamere 
davetiye iledir. 

ZABIT ADA: 

Hamamdan peştemal 
çalan Hüseyin 

Ahmet oğlu Hüseyin adında Li
risi Çarşı hamamından bir çaketle 
dört peştemalı çalarak kaçarken 
cürmü meşhut halinde yakalanmış 

ve evrakile birlikte adliyeye sev· 
kedilmiştir. 

EMNiVET , 

- Hlkaya - Yazan: Yetin Zozula ... 

Piyt s oynanm•ğa başladı .. 
Pctrov bu sıralarda tam kırk 

pşında idi. 
On ilci yıl içinde o 6ir hayli de. 

ğişmişti. Çok yer dola~mı~; karısın
dan ayıılmış. ikinci bir defa evlen 
mişti. 

Çok çalışmış, çok okumuş, ken 
disine verilen bütün İşleri mükem. 
mel•n yapmıştı. 

O.ıa, ken.:!isi hakkında bir piyes 
yazıldığını haber verdikleri zaman 
biraz şaşırmış: 

- Ya, öyle mi? demişti .. Şu 
halde 1 ıınu gidip görmek lazım .. 

Tiyatroya yeni karısile gitti. 
Piyesi s~yretti. 

Çok müteheyyiç oldu. 

Sahnede, genç, mücadeleci, in· 
kılapçı bir Petrov vardı 

Hayatta, pek te, sahnede göste
rildiği gibi olmamıştı .. Fakat arada, 
muhakkak ki, büyük lıir benzerlik 
vardı. 

Karısı büyiik bir alaka ile piyesi 
seyretti. Fakat fazla heyecan gös
termedi .. O, başka çeşit piyesler 
seviyordu. 

Petrov , bir defa daha piyesi 
görmtk istedi. Fakat tek başına .. 
Gitti, ve gördü. 

Sonra ilci defa daha tiyatroya 
gitti ... Sessizce onuncu sıraya otur· 
du. Gene sessizce, genç, hararetli , 
cesur Petrovu , yani ke'ldisini sey
retti . 

O şimdi lıöy-le miydi ?. 
Birinci perde bitince büfeye 

koştu .. Oradaki aynada kendisini 
seyretti. Kısa boylu, geniş omuzlu, 

Güllüyü yaralayan 

lcadiye mahallesinden Güllüyü 
keserle yaralama:Ctan suçlu Osman 
oğlu Raifin Birinci Sulh Ceza mah 

ıı kemesinde yapılan duruşması bitiri· 
!erek para c~r.asına mahkumiyetine 
karar verilmiş ve cezası tecil edile· 
rek serbest bırakılmıştır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 

., 
sakallı bir adamdı. 

iki genç kız kendini tutamadı 
ve güldü. Bu adamın aynaya niçin 
bu kadar dikkatli baktığını kimse 

tahmin edeme~di. 

Nihayet aynadan çekildi .. 

Sıhhatli ve neşeliydi .. 

Acaba ne düşünüyordu ? 

O, aradan yılların, uzun yılların 

geçtiğini düşünüyordu . 

Evet, o biraz da değişmişti.. Bu 
muhakkak .. Hayat ciddi bir şeydir. 
Şakaya gelmez! .. insanlarla müna 
selıet güç bir şey .. Hatta hem er 
keklerle, hem kadınlarla. 

Yalan ve egoizm henüz kuv 
vetle baki .. Fakat o h ıyata inanı· 
yordu,. Hem de esaslı bir surette 
inanıyordu .. istikbale inanı yordu. 

Sonra, ic1bederse, ikinci bir de 
fa daha sahnedeki Pı:trov gibi ha· 

reket edebileceğine katiyetle iman ' 
etti • 

zun s<n• !er uğraşılacak, plan 1990 ku 
senesinde tamamlanacaktır. 

ku 
Dünyanın en büyük ve elli san· Hi 

tim kutrunda ol~cak olan fotoğrafın bi 
yerine yerle~tirilmesi için Ameri~a yo 
hükumet 65000 dolar tahsisat ver-
miştir. bi 

Gök yüzünü ve yıldızları fotoğ• 
Lir rafa almanın şu cihetten faydası o 
ınü 

Ge 
lacaktır ki, yıldızlar alemindeki de· 
ğişiklikleri anlayabilmek için şimdi 

çal 
alınacak resimlerle, yüz sene sonra· 

si ki resimler ka.şılaştırılacak ve bun 
dan ilmi neticeler alınacaktır. sı 

--------------~-.-:' aliy 

Londra - paris 
müzakereleri 

- Birinci ~ahifeden artan -

etrafında istişu~lerde bulunma~ üı• 

re bu s•bah Başvekil Daladiye, h~ 
ciye nazırı Bay Ronne'u kabul etnı 

ve üç saat kadar konuşmuştur. 
Orta Avrupa, lngiliı-ltalyan, ı 

letier cemiyeti, Uzak şark ve aske 
ve mali meseleler olmak üzere, k 
nu1malar başlıca beş k1>ım üzerind 
cereyan etmektedir. 

Siyasi mahafilde söylendiğine g 
re, askeı i ve mali meseleler üzerin 
lngiltere - f ransa arasında ayrı 
gizli bir Anlaşma imzalanacaklır. 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış ınemlel.e . Lr için Ab0 

bedeli de{rişmez yalnız posta mssr' 
zammdilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 
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ICTIMI TEDLIKLER 

Alman kadır1ları 
geriyemi gidiyorn? 

. 
'r Bugünkü 

Sadeee 
Alman kadını 

Kuluçka 
ve bir aşcı 

makinesidir 

ar 

e 
r 

e 

n 

"Bugün Almanyada 
kadının tek olmasa bile 
başlıca vazifesi, memle 
ketin ileride yapacağı 
harpler için ona lazım 

olan çocukları yetiştir 
mekdir. 1932 sene 
sinde A lfred Rosen berg 
üçüncü Reich'in evli ol . 
sun, olmasın, çocuksuz 

Almanyada kadın hUrlyetlnln Hitıer 

rejimiyle bir hayli tahdit edlldl§lnl •ık 
sık okuyoruz. Almanyayı arzuaiyla terk. 
etml• olan ekonomik ve sosyal bilgller 
profesörü Frleda Wunderllch Amerikan 
mecmualarından birine bu mevzuda bir 
yazı yazmı,tır. Kadınlık Alemlnln her 
yerde günden gUne İnkl,af bulduQu 'u 
devirde Almanyanın neden aksi bir yol 
ihtiyar ettlOlnl izah eden bu makaleyl 
kısaltarak nakledıyoruz: 

oı 

r-

Si 

ca 
ak· 
rı 

te· 
or 

üıı 

am 
fe-
et 

a
ek· 
bu 
u· 

990 

an· 
afın 

rika 
ver· 

toğ' 

bir kadını Alın an milletinin tamam 1 
bir ferdi olarak telakki edemiyece 
ğini söylemişti. 

Filvaki şimdilik _kızların yüksek 
mekteplerde tahsili menedilmemiş ol 
nıakla beraber onların entelektüel 
bakımdan inkişaflarına mümkün nıer 
tebe sed çekilmektedir. Berlin üni 
versi !esi talebe birliği reisi üniversite 
lerin erkeklere ait oldugunu açıkça 
söylemiştir .. Bugi..nkü Almanyanın 
telakkisine göre kadının tam ve mü. 
kemmel bir ana olarak yetiştirile
bilmesi için onun sırf kültür uğruna 
okuması veya okuıulması durdurul 
malıdır. 

Alman kızları analık vazifelerini 
orta mekteplerde öğrenmeye baş . 
lıyorlar. Bu mekteplerde jimnastik 
bedenl teı biye en başta geliyor: 
ınüstakbtl Alman ordusunu yetişti 
recek Alman kızlarının gürbüz ve 
sıhhatli olmaları lazım. Orta mek-
teplerde okutulan bütün derslerde 
kuvvetli bir nasyonal sosyalistlik ko 
kusu var. Çocuklara harbin iyiliği, 
fiitf~re sadakat ve ırki üstürılük gi
bi telkinler, ders şeklinde öğretili 
Yor. 

Orta mektebi bitiren her kız ya 
bir çiftlikte, 'ya bir evde, yahut da 
Lir ana mektebinde muayyen bir 
müddet çaiıımak mecburiyetindedir. 
Gerek ~mektep ınüddetı, gerek bu 
çalışma esnasında kızın ferdi ve şah 
si herhangi bir meşgaleyle uğraşma 
sı memnudur. Sebeb: 

"Almanya murakabasız şahsi fa
aliyetlerle tehlikeye sokulmamalıdır .• 

'S Çok çocuk yetiştiırn ailelere hüku
met yardım ediyor. Bu yardımlar bir 
borç şeklinde yapılıyor. Muayyen bir 
llliiddet zarfında meydana getirile
C~k her çocuk borç nisbetini yüzde 
Yıtıni beş nisbetinde indiriyor. Bu 

· üz ~uayyen müddet dört çocuk yapan-
e, h arın borcu tamamen ödenmiş olu· 
etnı Yor . 

an, ııı .. Halbuki ailelerin reislerine daha 
aske ıyı iş ve etüdler veriliyor. "Hitler 1 

re, kc' ı?ençlik teşkilatı çocukları daha kü 1 

d "k " ferin çu Yaştan ele alıyor ve onların ay· 
l kırı telakkilerle yetiştirilmelerine 
ne g ın. eıdan vermiyor. Çocukların üze
zerin 

tınde ana babanın hiç bir tesir ve 
ayrı h k 

l Ü ınü yoktur. ır . 

1 
Kadınların iş hayatından uzak-

aştırılmasında bir sebep daha var: 
~lınanyada mühim bir yekun kş 
kıl eden işsizlik, Kadın! ar iyi işleri 
erkeklere terketınek ın b 
d H ec uriyetin-

e. albuki fabrikalard 
1 a ve büro-
ard1ki en süfli işlerde · 
l Yıne kadın 
erliyor, kadın çalışıyor ç·r ı 

• 1 t iklerin 
u~ en zor işini ev işlerine ilaveten ya. 
O \lan yine kadındır . 

00 
1
. Kadınlar Vekaletlerdeki ınesu. 

00 1Yetli siyasi mevkilerinden uzaklaş· 
,00 : 1rılın1ştır. Mühim işlerde artık bir 1 

Abo ,ek kadına raslan ınıyor . Buna mu 1 
~ ~ab·ı 
1 ınasr' ~ 1 daktilolar ve stenograflar hep 

senesinde yalnız 17 kız hukuk tah." 
sil ttmiştir. Kadınlara hukuki ve ad. 
li sahalarda iş verilmiyor. Niçin boş 
yere hukuk tahsil etsinler? Kadın
ların yapacağı işler kendi arzularına 
tabi değil, erkeklerin keyfine tabi. 
dir. Kadın nüfusunun 1 milyon 800 
bin gibi bir fazlalık gösterdiği Al
manyada kadının maişet için ko · 
casına bağlı olması şart 1 

Alman kadınlığı bu muameleyi 
nasıl hazmediyor? Ekseriyet kadere 
boyun büküyor ve ev işleri görmek, 
bol çocuk doğurmakla iktifa edi· 
yor. Genç kızlar kendilerine koca 
bulunacağı vaitlerile teselli bulu · 
yorler. Entrlektüel sınıfı teşkil eden 
ufak bir zümre ise tam bir ümit· 
sizlik içinde. Nazi inkılabında çalış
mış olan kadınlar Hitlere başvur
muşlar, bugünkü • arkadaşlık ev 
feri " , spor teşkilatı, erkek kamp
ları ve saire ile erkeklerin evlen
meye ısınd,ırılmadıklaıını , ondan 
bilakis uzaklaştırıldıklarını,iki cinsin 
biribirinden uzak olmaları yüzünden 

aile hayatının söndüğünü söylemiş · 
leı, evli çifilerin biribirlerile olan 
İrtibatlarının , araya giren bu içtj . 
mai teşekküllerle azaldığından, ka
dının gitgide geride ve gölgede 
kaldığından şıkayet etmişlerdir . 

Velhasıl Almanyada kadın eski 
muhitine, yani ailesine döndürülü
yor. Lakin bugünkü Alman ailesi 
bundan yüz yıl evvelki içtimai bir · 
likten çok değişik . Şimdi Alman 
aile kadını sadece bir aşçı ve ku· 
luçka makinesidir. Ailenin diger hu 
susiyetleri onun elinden alınmış, si· 
yasi teşekküllere verilmiştir . Artık 
Alman kadını ileriye doğru de~il , 
geriye doğru yürüyor 1 

Aeyecanlı dakikalar, Müthiş Mü
cadeleler. işte bütün bunlar. 

Tan sinemasında 
O., günden beri yüzlerce seyirci 

nin alkışlarla karşıladığı ve Olim. 
piadlar şampiyonu 

Herman Priks 
in harikalı ve emsalsiz temsili 

TARZ AN 
Kuvvetler Kral 

Mevsimin erı keyecaıılı ve güzel 
filminin Birinci vasıflarıdır 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . ................ ;, ....... ... 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA: 

Heyecanla, hayretle, ve dehşetler 
içerisinde kalarak seyredec' ğiniz 

büyük bir film göreceksiniz bu: 

[ Casus Kadın ] 

,. , 
Felaketzedelere 
Adanahların 
yardımları 
-Dünkü yekun-

Lira 
~ 

50 Bay Abidin Suphi paşa oğfo 
10 • Davit Yakup manifaturacı 
5 • Celal Zeri Çanakçı 

5 Bayan Mediha Hurdavat 
15 Ray Mustafa Melek sabuncu 
20 • Yusuf Kaya sarraf 
10 • Tahir 
5 .. Sadık kebabcı 
5 • Hamit Günay 
5 ,. Halil kocaman 

• 

sipahi pa· 
zarında 

5 ., Halil ve Abdurrahman kazan 
15 • Mehmet benzinci kolaylık evi 
12 • Yusuf çerçi 
1 • Mehmet berber 
1 .. lsa Solgun berber 
1 • Sabri Tufan • 

25 • Alber Diyap tüccardan 
1 ,. Halit Oüzün berber 

22,50 ,. Adana şoförleri namına 
2 ., Hasan Çalı berber 
5 ,. Mesud sarraf 
1 .. Niyazi Avcı berber 
1 ,. Haydar Gündüz berber 
-,50 ,. Rasim Özen 

50 jiro Şirketi 
10 Mösyö Masa 
1 • lsmail Gölgen Berber 
I ,. Hal il Duran berber 
3 • Mustafa ince berber 

15 ., Rahmi Nihat Aysan Noter 
5 ,. Yu•uf Aysan 

10 .. Hara biç tüccardan 
10 • lsmail Eınelcikli kozacı 
25 .. Mustafa Kadri oğlu tuzcu 
5 • Celal Gün 

20 • Vitalis Eskenazi ve şeriki 
10 .. A. köşker 
10 .. Şeref avukat 
10 • Nazif ,. 

Greta Garbo 
nerede ? 

Romancı Remark ile 
konuşmağa gitmiş 

Greta Garbo nerede? 
Bu sual son hünlerde zihinleri 

işgal etti. Nihayet halledilmiş saıul
dı: 

Amerikadan gelen Greta Ga bo 
evvela memleketine, lsviçreye gitti. 
Sonra ltalyaya gelerek orııda ken. 
disini Bekliyen nişanlısı Stokovski 
ile buluştu ve Tunusta bir köşke 

giderek evlendiler. Tunusa çıkarken 
alınan resimleri artık orada olduk. 
!arına şüphe brakmıyordu, 

Fakat, bygün yine: 
- Greta Garbo nerede! diye 

saruluyor. 
Ve Zürihten haber verildiğine \ 

göre, orada imiş. lsviçreli bir gaze. 
leci kendisini orada görmüş ve görüş
müş kadın 

- Evet, demiş, ben Greta Gar. 
boyum! Fakat rica ederim, kimseye 
söylemeyin. Buradan Lııa-anoya da 
gideceğim. Ondanda bahsetmeyin 
Çünkü, yalnız başıma birkaç gün 
heçirmek istiyorum. Kimsenin beni 
rahatsız etmesini istemem .. 

G.ızeteci sözünü biran için tut
muş. Fakat Greta Garboyu takibte 
devam etmiş. Garbo Zürihfen tre
ne binmiş, Luganoya doğru yola 
çıkmış. 

Gazeteci derhal Luganodaki ar· 
kadaşına telefon ediyor. Oradaki 

' gazetecide hemen istasyona gidiyor. 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

Mevsimin en gilzel Revü şaheseri 

RUBY KELLER- DiK POVVEL - JAN BLONDEL in 
Gözleri kamaştıran ihtişam, binlerce figüran, 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 

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 

ı: 

Diinyanın 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. 14 

25 .. Cumali kozacı 
5 • Sabih Üçok avukat 

Greta Garboyu beklemeğe başlıyor 1 
fren geliyor. Fakat içinde ne 

arkadaşının tarif ettiği gibi siyahlı ...,----------~-------·---------l-1 
r bir kadın iniyor; ne de Greta Gar· ' ~ 10 • Kemal Çelik 

boya benziyen biri. 

\ O tarafta Greta Garbo hava· 
1 

150 Elektrik şirketi 
5 .. Zekeriya Akif avukat 

10 • Arif Cemal Okan 
10 ., Mehmet Molla Zade tüccar 1 
50 .. Muharrem Hilmi Remo 
20 • Ali Ulvi marangoz atelyesi 
70 • Kokanaki Toros fabrikası 
10 .. Mehmet Eke fırıncı 
20 • Emin Gükçeli çifçi 
50 .. Mürşit Fabrikacı 

30 • Ömer Bizim lokanta sahibi 
15 ,. Adem fırıncı 

20 > Salih Zeki 
!!O > A. Brazzafolli ve şürekası 
20 • Feyzi Dural 
5 • Şemsettin avukat 

----------------·--

Beşinci mintaka etibba 
odası başkanlığından: 

Orta Anadoluda vaki olup eş, 
evlat ve yu~asını kaybederek ölümle 

disi kulaktan kulağa yayılıp herkes 
merak ediyor. Bütün gazeteciler 
trenden inen siyahlı bir kadını 
veya hakikaten Greta· Garboyu 
aramağa başlıyorlar. 

Nihayet bır yerden haber geli
yor: 

Greta Garbo hakikaten Zürih 
ten trene binmiş. Fakat Luganoya 
değil; Brissagoya inmiş. Orada 
meşhur Alman romancısı Erik Maria 
Remark oturmaktadır. Siyahlı ka
dının (Yani Greh Garbonun) orada 
romancı ile konuştuktJ zannediliyor. 
Çünkü Garbo yakında "Garp cep
hesinde yeni birşey yok., muharri
rin "Üç arkadaş. ismindeki roma
nmı filme alacaktır. Artistin, bu ro
man hakkında eserin sahibi ile, ba.
zı noktaları aydınlatmak üzere ko 
nuşmuş olması ihtimal dahilindedir. 

çarpışan kerdeşlerimizin geçirmekte ,,,..,====-=--.,,-=-----=! 
oldukları facia hakkında görüşüp iz· 1 

1 ı iztirablarını gidermek çarelerini ara- Al sinema· ' 
1 mak üzere odamıza mensup bilumum saray sında 
I doktur, diş tabibi dişçi ve eczacı ar-
' kadaşlarımızın 28 - 4-938 perşem · Ankara Tiyatrosu 
ı be günü saat 19 da sıhhat direk-

Sayın Adana Halkının ısrarı 
törlüğündeki odamızı teşrifleıini say· üzerine 
ğılarımla rica ederim. 

Bu akşam 
Etıbba odası Başkanı Doktor 

Ali Hikmet Cura! 
9190 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 

Lengeron veziri 
Yahı.t 

Şah İsmail 
temsil {dilecektir 

fırsatı kaçırmayınız 

Ayrıca: 
Varyete silo - Düet musiki şarkıları 

9195 

Hizmetçi aranıyor 
. 

------·-----------------------------~.--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 değiştirilenl inci madde: 

Kayıd defterlerinin 
verilme zamanı ve 
kayıtsız hayvanlar 

- Dünden Artan -

nevi ve adedini, erkek veya dişi olduklarını gös
teren bir beyannameyi mensub oldukları kaza va· 
ridat idaresine vermekle mükelleftirler. Bu beyan· 
nameler verginin tahakkukuna esas olur. 

Madde 9 - Şehir ve kasabalarda belediye
ler ve köylerde ihniyar meclisleri kayıd müddeti 
bittikten sonra kayıd defterinin bir suretini alıkoya· 
rak mükelleflerce imzalanmış olan aslını resmi mü
hür ve imzalarile tasdikli olarak en geç nisanın 
yirmi ikinci günü akşamına kadar köy veyş ma· 
hallenin birinci derecede bağlı bulunduğu en büyük 
mülkiye memuruna makbuz mukabilinde verirler. 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisleri mükelleflerin 
beyanlarının doğruluğunu araştırmak ve beyanlan 
hakikate uymadığını anlaşılanların isimlerini ve giz. 
!edikleri hayvanların cins ve adedi hakkındaki bil· 
gilerini muht~vi bir mazbata yaparak bunu da ka. 
yıd defterlerile beraber en büyük mülkiy~ memu· 
runa vermekle mükelleftirler, 

Belediyesi olan köylerde bu fıkralardaki muh
tar ve ihtiyar meclislerine aid vazifeler belediyelerce 
yapılır. 

Mülkiye memurları bu defter ve mazbataları 
aldıklarının ertesi gününden itibaren iki gün içinde 
makbuz makabilinde en büyük maliye memuruna 
tevdi ederler . 

Yoklama 

Yoklamanın zamanı: Madde 10 - Kayıd defterlerinin maliye daire· 

ı~11ndır. Erkekler bu işlere tenez 

0 
ınii'' ı~ :ı.ıniyor. Artık kadın kimyager

~ '.. alıınfer, profesörler yetişmiyor , 
_,_, ';İinku yetiştirilmiyor. 1935-1936 

[ Matmazel Doktor J 
Şahaseridir · ! Bebekli kilise sokak No 11 A 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

!erine tevdii için 9 uncu maddede tayin olunan 
müddetin bitmesini takip eden günden mayısın yir· 
minci günü akşamına kadar bilumum hayvanlarm 
yoklaması yapılır. 

9178 9146 8 ( Sonu Var ) 8303 
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Gazetemizin müvezzii değişmiştir. Gazetelerini 

alamıyan sayın abonelerimizin İdarehanemizi ha
berdar etmelerini rica ederiz • 

., 
•• •• • • 

TURKSOZU 

1 

Satılık arsa 
1- Abiclinpaşa caddesinde Belediyl'ye ait 182.37 metre murabbaı er 

ile keza 184.50 metre murabbaı iki parça satılıktır . 
2- Bu arsalardan birincisinin metre murabbaının muhammen kıymeti 

12 ve ikincisininki 10 liradır . 
3- ihaleleri 2/Mayıs/938 pazartesi günü saat 15 de Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 - f steyenlerin yüzde 7,5 teminat makbuzlarile birlikte Belediye En· 

cümenine müracaatları ilan olunur.9133 15-19-23 - 28 

Şehir içme suyu tesisatına ait şebekenin geçtiği sokaklarda yapılmış 

çukurlarının 15 / Temmuz / 938 tarihine kadar kaldırılması 

ç kurlarının 15 - Temmuz - 938 tarihine kadar kaldırılması 
v~ bundan sonra sokaklara lağam çukuru yapılmam .. sı belediyt encüme
nince karar altına alınmıştır. Bu müddet içerisinde mevcut çukurları kal· 
dırmayan ve şehir sokaklarında lağam çukuru yapanların cezalandırıla-
cakları ilan olunur. 918!> 

Sin ger Sin ger Sin ger 

Ucuz sağlam zarif 

Almanyanın maruf fab
rikaları mamulatınd a a 

SiNGER 
bis~kletlerimiz gelmiştir. 

Bebekler için 

açık ve kapalı arabaları
mız her zaman bulunur. 

Satış deposu : 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez ticarethanesidir. 

Telefon: 168 telgraf adresi: Başeğmez 
3 9170 

Kömür sı:t:ıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic;:: ethanesine giderek zarif, saj!'lam, ucuz, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 

Alacağınız 

mukabilin~ , edineceğiniz rnaldız 
sayesinde mutfağınızın el<onomisini 

te ıin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e~onom ik , a iZ a kömürüde Alı Rıza 
şeker ticarethanesinde bulacak sınız .. 

en UC2U 

Kelle 

Maden ko .. mu·· ru·· ~ul!a~makla hem milli bir cevherin ist ih 
!akını arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömüıü artık aranılmamağa mahkünıdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 

Dr. 

8879 78 

- ··--
... ____ .._ __ _ 

Muzaffer 
İç hastalıkları 

• 
Oır " =-ı1an 

mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu 

• 

• 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 162 

Adana İnhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Gaziantep inhisarlar baş· 
müdürlüğü ile Müskirat fabrikasına 
ve Baş müdürlüğün mlılhakatı olan 
Kilis, Maraş, Nizip, Birecik, Suruç, 
Urfa ile Gaziantep arasında yapı 
lacak Antebe ve Narlıdan Kili,e ve 
Narlıdan Nizibe ve Narlıdan Bire
ciğe ve Fevzipaşadan Antebe, Ftv• 
zipaşadan Kilise, Fevzipaşadan Ni. 
zibe F evzipaşadan Bireciğe geleet k 
ve buralardan gidecek mamul tütün 
yapı ak tütür, 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 Hatiran 9~8 

J tarihinden itıbaren 31 Mayıs 939 
tarihine kadar icra edilecek nakli· 
yatı 14 4 938 tarih.nden itibarın 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 B~ş müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

4 - Muhammen nakliye bedeli 
F evzipaşa veya Narlı Antrp için 
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 
Antep Maraş 407 Antep Nizip 105 
Antep Birecik 212 Antep .::ıur çu56 
Ant~p Urfa 2853 liradır. Talipler 
muhammen nakliye bedelinden yüz· 
de yedibuçuk hesabile teminat ve· 
receklerdir. 

Belediye karşısında 

Milli rmlak 
Şartnamesi veçhile Yumurtalık 

Dalyanının 938, 939, 940 senele· 
ı indo 7500 yedi bin beş yüz lira 
muhammen bedel üzerinden balık 
avlama hakkı ile Balık rü m'IlU ka 

palı zarf u u'ü ile artırmağa 

çıkarılmıştır. 934 senesinde şimdiki 
vaziyette Voli halinde kullanılması 

ve 939 mevsimine kadar masarifi 
müstecire ait olarak Dalyan haline 

getirilmesi ve müddetııı hitamı olan 

15-Şubat-94 l tarihinde Dalya· 
nın maliyere teslimi esas şartlardır. 
ihalesi 13 - Mayıs-938 Perşenbe 
günü saat 15 de Ceyhan Mal mü 
dürlüğünde toplanacak komisyon. 
da yapılacaktır. Şartnamesini gör. 
mek diğer şatları ötreıımek isteyen · 
lerin Defterdarlığa ve maha1line 
müracaat etmeler' il an olunur. 

28 - 1 - 6 - 10 9187 

Devlet Demir Yolları 
Ada~a İşletmesinden: 

1 Mayıs 938 Tarihinden itiba
ren Mersinde idaremize aid iskele· 
den geçilecek Tuz, Kereste, Çimen
to, heı nevi işlenmiş ve işlenmemiş 
, emirler, her nevi maden kömürle· 
ti, Maden cevherleri ve Zahireler 
den beher yüz kilo ve kesrinden 
iki kuruş; hayvan başına büyükler 
den lıeş kuruş, orta boylardan üçi 
kuruş, küçü . !erden bir kuruş; ad 
yük~ ve binek arabalarının behe· 
rinden 20 kuruş, otomobil ve diğer 

motorlu vasıtaların beherinden yüz 
kuruş iskele ücreti alınacaktır. 

!Matbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnı:z. Tem iz bir ta b 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecek tir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle:;tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
* 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, ıc ık li \1 ı< ı 

bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Tür'.<sözünde ya· 

pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözünden" baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

------------~~---------------------', 

./ 

TiR 
• 

1TCJRKiYE iŞ BANkASI 
401 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını İçmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

? • 

r 
cı: 

d 

hı 

b 
m 

5 - Talipler eksiltmeye gir. 
mezden evvel şartnamede aranılan 
ehliyet ve kabiliyet vesikalarını ib 
raza mecburdurlar. 

Vinç ücretleri d .. muamele ba
şına üç yüz kuruştan za olmamak şar 
tile ton başına beher parçasının a· 
ğırlığı bin beş yüz kiloya kadar o 
!anlardan yirmi kuruş, bin beş yüz. 
den üç bine kadar altmış kuruş. üç 
binden fazla olanlardan üç yüz ku· 
tuş olmak üzere değiştirilmiştir. 

1 Görünüş : Berı ak Kal"< iye! : ( 100 sm3 suya sar!olunan N 
mikdaıı ) 0.2 ! 

3-3 9179 

Adana sulh ikinci 
hukuk hakimliğinden: 

No - 409 

Devlet dtmir yolları Adana ~ı

tıncı işl < tme rr üdürlüğüne izafetrn 
avukatı Fahti uğurlu ile Bursanın 
Muradiye mahallesinden olup Ada. 

nanın Salhiye M. de mukim Süley· 
man oğlu Arif arasında müteheddis 
alacAk davasının cari duruşması sı 

rasında müddeaaleyh namına çıka 
rılan da ve ti yenin mahalli ikametinin 
mechul Lulunduğundan bahsiyle bi 
la tebliğ adedildiğinden müddea· 
leyh namına ilanen tebliğat ifasına 

ve duruşmanın 25/5/938 taribı 

saat 10 talikına karar verilmiş ol· 

makla müddeaaleyhirı mezkur gün 

Fazla tafsilat için istasyonları• 
mıza müracaatedilmelidir. 9188 

28 - 4 -- ~ a ÇOCUK HASTALllLARI 

MÜTEHASSIS! 

Or. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul saatları : Her gUn ı lı 

15-18 

.................... 
ve saatte nıahkemeye gelmediği 
veya tanfından bir vekil gönderme 
diği takdirde muhakemenin ğiya· 

hında devam edeceği tebliğ ma· 
kamın3 kaim olmak üzere ilan o· 

lunur. 9189 

Renk : Renksiz 
Koku : Kokusuz 

Tadı 

Teamül 
: Uitif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilburıI 

Sülfat 
Klor 
Nitrat 

( Sô 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

litrede 0.40 
" 0.0033 
" 0.0074 
" 0.00-10 

Nitrit ,, Yok 
i Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usu İlerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itib1 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli beli~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimit1 

Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl>hiye Memuru huzurlarınd9 1 ' 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra d.0· ı 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrııı' 
gelmektedir . ı 

"""'"" ~:~~ ~ ~ ~~-~~.?:.~~ :1b~ :: .. , • ""' ,ı 
is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 

9167 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlii 
Adana Türksô;ı:ü m.atba•ıı 
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