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F ransadaki Taşnak matbuatı 
hezeyanlar savurmağa başladı 

Vergilerin tenzilinden sonra 

Yeni bütçenin ilk ayında 
devlet g~lirimiz 

32,277 ,898 Liradır 
. 

Sıhhata, neş'eye bir keli
nıe ile hayata doğru 

1 Türkiye, Sancak ile Halep mukabilinde Lüb
nanı Fran saya bırakmağa razı olmuş muş! 

nin 262,779,714 lirayı bulduğunu ve 
bu mikdarın teberrular hariç ol
mak Ü7.ere 231 milyon lira olarak 
t a hmin edilen 1937 mali varidat büd
ce rabmlaı mı 28,285,44 i lgeçmiş ol
duğunu ı azmış tık . 

NEVZAD 00VEN 

Şam ile Filistini birleşti-
~ dana hulubu bu y ıl Karataş 

~ Plajına basit fakat guzcl 
ve konforlu bir t esisat yaptı. 

l<utubun bu niyetind.: ticaret ve kar 
~~.Uncesi hemen hiç yer almamış gi
•dır. Butun gay e sosyal bir muv-

• 
İngiltere 
rerek yenı bir Arap imparator

J3alkan antantı 
askeri konuşması 

1938 Mali yılı içinde tatbik mev
k ii ne girecek vergi tahfif kanunları 

( hızmet erbabı vergilerinden muva
zene vergisi, hayvanlar vergisi, dam
ga resmi, islıhJak vergisi tahfifleri) 
nazara alınmak surelıyle 1938 mali 
yılı büdcesi 250 milyon lira ile bağ• 
la nmıştır . 

luğu kuracakmış ' • Çalışma bitti, heyetler 
memleketlerine döndü 

lllana önavak olmaktır. 
İtiraf ;delim ki , istirahat , neş'e 

" 0 eğlencenin insan hayatındaki mu
hiın rolu bizde henUz b~tun manasile 
lnlaşılmış değildir _ Hiç şuphe yok 
k• 1 , bunun sebebi , imparatorluğun 

[ Pariste çıkan Taşnak parlisi 
organı : ] ( Kazan kaynıyor, biz ise 
başsu ) başlıklı başmakalesinde;Kaf
kasyadan Sancağa , Akdeniz kıyıla- 1 
rına kadar hergün birbirini takibeden 
mühim vakaların yalnız beynelmilel 1 
umumi vaziyeti alakadar etmekle \ 
kalmayıp ayni zamanda bizzat Er
meni milletinin mukacderatile sıkı 

bir surette münasebetıar bulunduğunu 
kayit ve bu vaziyet karşısında Er
meni ileri gelenlerinin hiç bir hare
kete girişmemiş olduklarına işaretle, 
Kalkasyada Sovyet hükumetin'n uya· 
nık bulunduğu ileri sürülüyorsa San
caktaki buhranın meydanda olup elde 
edi\en bülün haberlerin oradaki Er-

Uzak sürprizleri bırakalım, işte 
yakınımızdaki Tüıkler; mandate hrü• 
kumelin son ricatları ü1crine sancağa 
sahib ve hakim oldular ve arabalar
la, ermeniler ve diğer gayri türk 
unsurlar da şaşıp kaldılar. 

Şimdi bu vaziyet k arşısında Paris
teki ermeni meşlıuı simaları ne dü
şünüyorlar? 

Bu hadiseler zihinlerinde bir yer 
!uluyor mu ? ve hiç olmazsa kaynı
yan kazanı dinleyecek kulağı olan 
bir başımız var mı ? Kazan uzakta 
is~ de kapağı yakında, bizzat burady 
paristedir. 

Mahalli Makamlar, Lübnan . ve 1 
Suriye hakkında (icabeden) ıedbırle
dn düşünülmüş olduğunu hiç ileri 
sürmesinler. Bu endişeler ne mevzii-

Ankara : 14 (Telefonla) - Bal
kan anlantı erkanıharbiyeleri toplan . 
tısı bilm~ ve delegeler bugün mem · 
lcketlerine avdet etmek üzere Anka
radan ayrılmışlardır. 

Dost devletler deiegelerine par· 
lak bir teşyi merasimi yapılmıştır. 

Garda Vekiller, mebuslar, büyük 
askeri erkan hazır bulunmuşlaıdır. 

Türk - İngiliz 
kredi anlaşması 

.... 
Mallye Veklllmlz Fuat~Agralı ! 1 

H aziran 1938 ayı sonunda devlet 
varid a lına temin edilen hasılat 

32,277,898 liraya baliğ clmuşlur . 

Bunun 30,629,046 lirası maliye
den 1,648,852 lirası sabıka tahakkuk 
bakiyelerinden tahsil edilmiştir . 

Vatandaşı mecbur ettiği hayatın göz
Yaşı ve ızt.ıraptn.n ibaret kalmış bu
~"'.'masıdır . imparatorluk vatandaşı 
•çın istirahat tenbellik , neş 'e ve eğ
l~nce hafiflik ve fantaziden başka 
hır sey degildi . 1 !er s:ıhada hayata 
S~zUnU dört açan Turk milletinin ka
fa.sında bu işte de bir aydınlık ol
llıaınış değildir. Fakat biraz yukarıda 
da söylediğimiz gibi istirahat ve 
ncş'enin ferd ha yatında dolavısile 
millet hayatında .ne kadar ıu:umlu 
~_'r şey olduğunu dnha iyi anlamamız 1 

aıımdır . 

Kafasile olsun , vUcudile olsun 

menilerin muhacerete başlamış ol
duklarını teyit elmekte olduğunu 
kayit ve bu hususta ( Deyli Telgraf) 
muhabirinin verdiği malumatı aynen 
dercettikten ve S uriye matbuatının 

ise vaziyeti daha tehlikeli göster
mekte olduklarını ilave ettikten son
ra, endiş~nin yalnız Ermenileri değil 
dost Arap milletini de istila etmiş 
olduğunu ve bunların , müthiş vaka
Iarın zuhuru gayri kabili içtinap ol
duğunu anlatarak mandater hüku
metin yaptığı ricali tenkit ve pro
testo nümayişlerile t~hditler yağdır

makta olduklarını beyan ve diğer 

taraftan beynelmilel ınalbuatın-Tür· 

kiyenin Sancak ile Halep mukabilinde 
Lübnanı Fransaya bırakmıya razı ol
duğu, lngilterenin Şam ile Fılislini 
birleştirmek surelile yeni bir Arap 
lmparalorluğu kuracagı ve bu yağ
ınadan lıalyanın da bir pay elde 
edeceği yolunda huberler vermekte 

ve her ne kadar bu haberler ihtiyat-

' dir ve ne de muvakkat. Taıih karşı
sında her birimizin mes'uliyet hisse-

Londra: 14 ( A. A. )- Türk - ı 
lngiliz kredi an'aşması üçüncü mü

zakeresi neticesinde tasvip edilmiş- 1 
tir . 

AnkMa: 14 ( Husus! muhabirimiz-ı 
den) - Maliyemizde günden güne te
zayüt eden bir inkişaf goıiilmekted i r. 

Bu vaziyet memleketin iklisadi inki
şafının devam elliği ve bu inkişafı 

devlet varidalının ayı;ı kuvvelle ta
kip eylediğini gayet güzel bir tarzda 
ifade eden rakamları bildiriyorum : 

1937 Mali yılında devlet geliri-

1937 Mali yılının aynı ayında (Ha 
ziran 1937) devlet varidatınrlan elde 
edilen hasılat 30,794,300 lira idi. Bu 
vaziyete göre 1938 Haziran ayının 
1937 Haziran ayına nazaıan fazlası 

1,513.598 liraya haliğ olmaktadır . 
Yukarda meuuuba hs eı tiğimiz tah
fifler de nazara alındığı takdirde 
devlet varidatından elde edilen ha
sılat çok kıymetli bir netice ifade 
etmektedir . b~hşan bir insanın senenin mu&.)'j •en 

tr zaman1nda nsgari onbeş gunluk 
•Urekli ve kat'l bir dinlenmeye ihti
~•cı vardır . Bu istirahat olmadıkça 
6
nUndeki i)J senesinde verimli bir su

;ct~e çalışmasın3. imk3.n yoktur. Sinir· 
crunizin, kafamızın, göV'demizin isti· 

~~ti işimizdeki verim ve mıı.vaffa-
1Yetin başlıca elemanlarındandır . 

istirahat sıhhatin ne kadar bu
l Uk bir şarh ise , neş'ede nyni dcre
~~de ehemmİ.)·etli şartlarından biri
< ~r. Ncş'esiz insan sıhhatslzdır . Si
~•rleri, ruhu hastadır . Hasf.a bir ru-

lll) , yavaş , _yavaş en sıhhatli bir 
"Ucudu dahi yıprntacağı ve öldure
'e~i ise bugunku tıbbın en basit ve 
•lcınantcr bilgilerinden biri halini 
•lııııştır . 

l Etrafımıza biraz dikkat edecek 
h·"r•ak, dunyada bir neş'e Kultu'nun 
k •r din gibi etrafa yayıldığının far· 
~·~a Yarırız . Butun milletler her 
Urlu vasıtaya baş vurarak neş'elen-

~'ğe, temiz menbalardan çıkan neş'e· 
t hayatın başlıca ihtiyacı ve sartı 
··1· ' ,. •ne sokmağa uğraşı.vorlar . Sebebi: 
''• ' ~. f e. hayatın , !lhhatin kaynağıdır 

Ondan .. 

~ işte, butun bunları duşUnen Ada
h • kulubunun mUnevver mensupları 
h "

1 
Yıl Karataş plajını oturulabilir bir 

• e ~ •okmağa uğraştı. Ve sevinçle 
,1:Ydetrnek lazımdır ki, bu hususta 
lİ)~let otorite!löinin en _yuksck. mUmes
"• olan valimizden de l,uyuk teşvik 

·'° 8r<lımlar gördu. 
.., Plajın ilk haftadan itibaren gör

·~· b l·u~ h· aşlndığı buy uk rağbet bize bu-
tv ır şevınç veri.yor . Herşeydcn 

"el · k · 
de~j i 1 ~ .'lab'.n knf~l~ı~ızda yaptığı 
ti, ~ ~lıgın hır eserını görüyoruz. lsd,: ~tin, neş'cnin, temiz e~lencenin 

~er1 • 
•l,. nı anlayan vatandaşların çoğal
. ••na h 

' la Iı. aydolunmak Iıızım gelirse de ni
hayet bütün bunların kuvvetli dev
letlerin yeşil masalar etrafında yeni 
entrikalar lertib elmekte olduklarına 
delalet eylediğini \'e bahusus Alman 
matbuatının da Sancak ve umumi. 
yetle yakın şark meselelerine karşı 

sıkı bir alilka göstermekle bnlunduk
larını ileri sürerek Hitler' n başlıca j 
organı olan (Bölkişer Beobahter ) ga. 1 

zetesinin arapları Fransa aleyhine 
tahrik etmeye matuf b?r yazısını da 
dercetmektedir. Gazele bundan ~onra 
diyor ki: 

" 3örüyoruz ki kazan kaynıyor. 
ve bahusus herşeyden evvel küçük, 
zayıf ve sahipsiz milletlerin mukad
deralını ve halla maddi varlıklarını 

tehdid ed en muhtelif ~azanlar kaynı-
yor . 

kulubunun Karatoş(a yapt.ırdıj!ı bugUn 
1 

ılt Şa it oluvoruz. Karısı ile , kızı 

~~e~Crt-k ma.)~Osunu arkasına gecirip 

l\ın\ı'1ıı neş_e içine karışarak yorgunlu ı 
ft).'l\''' sınır bozukluğunu Akdeniz in 

• 
1 

•ul d 1 I 

ku tesisat Adann gibi sekscnbin nufuz 
luk bir şehrin ihtiyacına kafi değildir 
Nerede kaldıki, buna ilave edebilcce 1 

ğimiz Yarını milyonluk hinterland nU 
fusu için kafi gelebilsin.. 1 ılılı=: b arın a tenıiz emeğe ca ışan bir 

d•ti . aba<ınıo kafasında vukun gelen ı 
!~~.}•klik ne 'kadar sevinil ecek bir 
't "it ç Urk · arşafı , peçeyi daha dun aten 
~i>e .kadııun.ın mayosunu gi,yerek de ı 
SaJ'tt@;ırişini ve Turk erkeginin bunu 

"'•kt.~"bii bır gözle görmesini seyre!
tfc .}·• 1 mucizenin rna.nn.sını. belki için 

1 

r.1<..t l~ıgımız ıçın biz fark edemeyiz 
duıtu unu uzaktan yeredenlerin 

Şgu hayret sonsuzdur. 
'md· · . . •at8 nd 1 bıze du şen bır '1 vardır: 

"1e ile •şı., sıhhatı , neşeye birtek keli 
!İni hayata doğru baslavan bu gidi 
t ' ı.e"k· . ) ~ 
•dbirl . •nı te~vik ve tatmin <decck 

it• crı sUratle almak. 
ıraf t e nıek lazımdırki, Adana 

Adıma hususi muhasebesile, beledi 1 
ye ara~ındn, proğr:ımında çok ha_yırlı 
işler bulunan bir birlik yapıldı . Birli
ğin proğramında Karataş plajının ima 
rıda vardır· Bizim butun dileğimiz ı 
bu birligin biran evvel faaliyete ge 
çerek Karetaş pilajındaki tesisata baş 
laması<lır. Kllrataş pilflj1na gös(eri len j 
bugunku taşkın rağbet birliğin bu işte 

kazançlı bir tcşebbuse de girişmiş olaca 
1 

ğını göstermektedir. Binaenaleyh kork 1 

madan diyebilirizki, bu rağbet tezahltr 1 

edecek daha geniş saha buluduğu tak 1 

tirde ~· apılacak her turlu maeddi feda 
1 

kiirlıkları karşılayabilecek bir derece j 
ye de çıkacaktır. 

leri vardır.,, 

" Bölgede zırrı durum 

Buğday fiatları düşük
lüğünü muhafazada 

Amele haftalıkları yüksek 
Ovalarımızdaki çalışmalar son iki 

haftadır biraz gevşemiş vaziyeıtedir. 
Pamuk otlarile mücadele bilmiştir. 
Şimdi yalnız haı man işleri devamda
dır. Bunlar da ıki haftaya kadar so
na ereceği tahmin edilebilir. Çünkü 
iki haftaya kadar birçok yerlerde 
patözler içeriye ~ekilecek! ir. Dü"en
Ie sürülen harmanların da sonu yir
mi güne kadar alınacaktır. 

satarak küçücük bir temina tı bile bu
Iunmay•n amele b2şlar ın ı veriyor. 

H T YDA YENi SEÇiM 
AY SONU BAŞLiYOR 
O n dört temmuz Fransız milJi bay 
ramına askerlerimiz iştirak edecek 

Türk askerleri 14 temmuz Fransız m 

li bayramına iştirak edeceklcrc!ir. 

Antakya: 14 (Hususi muhabirimiz 

den)- Antakya halkevi yeni seçim 

hazırlıklarına başlamıştır. Seçim esna 

Antakya: 14 (Anadolu ajansının 

hususi muhabiı i bildiriyor)- Fransız 

delega•yonu ve maha lli hükümet ka} t 
mu amelesine d eva m edilmesi için ha j 
zırlık letkıkatıııa ba şl a mıştır. seçim 
işlerine onbeş ğün zarfında yeniden 
başl a nıla bileceği ümit cdılmektcdir. 

1 sında muamelelerin süratle 
için kadro lesi edilmiştir. Paris:l4 (A. A.)- ı atayda bulunan 

görülmesi 

Millet ler Cemiyt i Bahsi 

•• 
Ot amelesi kalmadığına göre pa-

toz amele haftalıkları yine 8-9 lira 
arasır.da kesilmiştir. 

••• 
Hububat fiatları gün geçtıkçe dü-

1

Alman gazeteleri Fransa 
-=====-ı için ateş püskürüyor 

Piyasada m evcut pamukların müş~c

risine ve değersiz beklediği şu va 
ziyeti ve bu yıl çapa i~in öden n 

ve şiındıyc kadar eşine rastlanma · 

yan yüksek amele ücrelle · ini göz q· 
nünde tutarsak çiftçinin bıı yıl ne kıı 
dar yıpranacağını anlayabiliriz. Her 

lıalde şu muhakkaktıır ki: Pamuk 

- Geri•i üçiincü sahifede -

şüyor. Birkaç gün evvel Ziraat ban
kasının Adanadan buğday alacağı 

haberi çıkıığı zaman çıftçile riıniz bir 
derece memnun olmuştu · fakat şim
dıye kadar bu h oyıı lı teşebbü•ten hiç 
bir şey çıkmadığına giıre bu iş i ıı geri 
k o lacağı zannediliyor. AdanNlan buğ 
day almak zamanıdır - çiftçiye yar· 
dım bakımıncl.n - geçm ıtir. Çünkü 
şu günlerde çiftçinin elinde pek az 
mahsul kalmıştır. Buğdry ve arpa 
piyasası düşmüşlür. Buğdayın kilosu 
J.3,25 arpa 2.5 2,90 kuı uş arasında

dır. 

* *. Çıflçi için yeni bir telaş 7ı" manı 

gelmiştir. Çiftçi çapa, harmrn işlerini 
takiben yeni pamuk mahsulünü top 
!ayacak amele tedaıikile uğra şıyor. 

Çocukl arın ı zı böyle 
görmek isterseniz : 

ı-K-a~ra_t_a-,~-P-IA_J_ın-a~-g~ld-ln-lz~! 

ı _ 

1 

"Muahedelerin mukaddes ahkam ve 
ıniibarek bir nıa · aın oluşu ancak 
cihan eLdirı umum iye.sini Alınanyaya 

. 
cenev enı n 

Fransızların -ka?"Şt ta hrik 
etmek iste dikleri va'cit tekrar olunmuştur,; 

Hemen bii t ü ıı Alm an g"zeı.·? rri 
se n g ünl e rd e Fı ;ı n s } ı k .- ıı t ı h ücum

la d a bulunnı dk l .ı dır. 
Al rn any, n ı n j 5!'iCO ~C' l . r İıidC ~·ıka o 

Rh e! n.s" h - Veslfa!ısche ~ık< n g< ;e
t esi Uiyor ; 
No sıl oldu? nıu;hcdele r mıık r. dde > 

hudut 'ar d r~ i~me?, Cene vre mul-ar
reralı bozuln1az, kat'i ve şcyl e ı de· 
ğ i l mi id ı? 

Yıll a rdanberi l'ran511. s iyasi i l m ı 
hali bu layetegayyc r esasla rı telkın 
etmiyor mu idı? 

Ş i mdi görüyoruz ki Fransa başka 

efend ı l erin • nıi revi1yonist oluşiar 
cses p reros;p ilibariyle değil; ancak 
m.ık sa d l arına uygun oldukları müd
<ldçedir_ Fakat hıı efendiler başka

l :ı rının re,·izycnist olmalarını kat:i
yen ca iz görmezler. 

fleynelmilel mu ahedelere AI-
ma ıı ' arın ne kadar az ı iayelkar ol 
dukları şimd i ye kadaı cihana müt
hiş yaygaralarla daima haykırılmış 
Ve Almanlar muahedeleri bozulduk
Iarından dolayı sahte kudsiyet tara
fından ol"rı edildi 

1 

tamamen başka türlüde yapa biliyor
muş! Muahedenin mukaddes ahkam 
ve Cenevıenin mubarek bir makam 

1 
oluşu ancak Fransızların cihan efkarı 
umumiyesini Almanyaya karşı ıohrik :.---·-------------= etmek istedikleri vakit tekrar olmuş 

: tur, Kezalik Ouai d , Orsay' daki 1 

Bu işleri tanzim edecek bir teşkilat 

olmadığı için herkes hesabına geldi- 1 
ği şekilde 2meles:ni ledari~le mcşı,:ul· 
dür .Hububal başb~şa olmasa bile çapa 
masrafına yatırılmıştır. Fakat pamuk 
amdesi için para menbaı yok oldu
guna göre çiftçi bilmecbııriye para 
için sağa sola baş vurmağa ve açık
tan satışlara başlamıştır. Kend ieine 
itimat eden alıcı bulursa klevland 
pamuğunu kilosu azami 30 kuruştan 

Fransa ıle ıııııahedeleri koıuyucu ye 
hakkı müdafaa edici olarak göste:" 
~ild . Şimdi Frdnsa ayni vaziyetle 
!skcnderun Sancağı halki karşısına 
çıkıyor ve mua he.Jel erin k ucsiyeline 
o derece riayet ediyor ki ortada ne 
Kancak muahecesinden ve ne de 

- Gerisi üçüncü sahifede -



lNGILlZ ÇOCUKLARI NASIL TERBİYE EDiLiYOR? il 
Ş~lhlütr h©ılb>~trO<®trö 

lngiltere , diğerlerine hakim olmayı '---------~-----1-...,,, 
öğreten şeyi, evvela kendi kendine 

hakim olmasını bilmesidir 
Şehrimizde Ka
dastto işleri 

Bir fabrika amelesi 
boğaz boğaza geldi 

Bir İngiliz babasının en büyük ihtirası, çocuğunun 
dört yaşında diploma alması değil , hakiki 

bir [ Centleman ] olarak yetişmesidir 

on, 
Mermerli ve Hankurbu 
mahallelerinınde kadast

ro işlerine daşlandı 
Doğruluk 
lerile 

fabrikasının eski şçi 
işçileri kavga etti 

Fransızca [ Marle Clalre ) Mecmuasındon : 

• ngilız çocuğu mükemmel bir 
1 sıhhi bakıma tabidir. Vücudu 

ve dimağı daimi bir kontrol altında 
dır. 

Bundan başka, o, sıhhat ve di· 
mağ bakımından bir çocuk gibi mu 
amele gördüğü halde duygu saha· 
sinde muhaktme eden bü)ük [,it a· 
dam gibi muamde görür. Bu tnbi 
ye sisteminin gayesi, fızik disiplin· 
den başlayarak ruhi disipline var
maktır: "Sıhhatlı bir vücutta, sıhhat 

lı bir ruh ... 

İ ngiliz tedrisat ve terbiye me· 

lnglllz çocuOu daha Kollejde 
iken iyi giyinmesini ve ne,•eıı 

olmasını blllr 

tüll erini derinden derine tetkik 
1 

ve mülalea niyyetinde değiliz. ve 1 

sonra u~-1en cezası, ana ve babanın I 
soğukluğu karşıS;'lda lngiliz çocuğu 
nun ru.ıunda vukua gelmesi çok 1 bütün nizamlar bir tarafa bırakılarak 
muhtemel evvla reaksiyon gibi kölü deı hal kabul edildi. 
taraflardan da bahsedecek değiliz. 1 Büyiik tatiller diğer meml<ketle 

Bizim burada bahsetmek niyetin· re nazaran 'aha müsamahalı ve haf 
de olduğumuz şey: bu terbiyenin ta tatillerin in büyük bir kısmı spo 
lngiliz milletine olan kendi kendine ' ra tahsis edi1ir ve açık havada ge 
ve sonrada başka mılletlere hakim çer. 

1 
kılacak bir kabiliyete getiren eyi ta· Çocuğun hayatı ana ve babanın 
raflaııdır. kinden temamlle ayrıl mı flır. 

Bu tt rbiyenin başlıca unsurları • 
şunlardı:r l 

1- Sıhlıi bakım ve spor. 
2- Ana ve babarıokinden tııma 

mile ayrılmış olan çocuk hayatı. 

3- Eıı küçük yaşı.ıdan itibaren 
çocuğa aşılanm<ğa başlanan (centcl· 

menlik) ruhu. 

SIHHI BAKIM 

•• ngilteredP, çocuk mat 7,5 ile 8 
arasında Hyanı-. Kahvaltısını 

yer. Bu kahve lı m~n daima meyve 
suyu, üzeı ine r çel ~ürülmüş ekmak 
süt, tereyağı ve bald, n mürekkeptir. 
Kahvaltından sonra çocuk yaşına 
göre ya oynamağa veyahut çalışma 

ğa gider. Öğle Üzeri çok hafif ve ek 
seriya çok az et yemek şartile öğle 
yemeğini yer. Öğleden sonra t.ıma 
mile gezintiye ve ;f>'lra tahsis edil· 
miştir. 

Saat 5 de reçelli ekmek, sütlü 
çay, meyve ve saireden mürekkep 
kuvvetli bir ikindi kahvaltı" yapar 
Saat altı lıuçukta banyosunu yapar 

1 
ve saat yedid~ yatagına girer. Yat 
madan evvel kenJılerine lıir br· 
dak süt ve bir azda pi kü•i verirln 
Bu suretle hafif bir rııid~ ile on iki 
saatlık rahat Lıir U)kU}a dalar. hte 
lngiliz çocuğunun beden ve ruh mü 
vazene.,ini temin eden en büyük a 
millerden bir isi ve belkide birincisi 
bu rahat uykudur. 

B ir lngiliz çocuğu dünyaya gel. 
dıği zaman annesinin onunla 

meşgul olması lngilterede çok na· 
dir görülen şeylerdendir. 

1 Çocuk, ailenin servetine göre, 
ya püerikültür [çocuk bakımı ve ter
biyesi] tahsil etmi)en bir süt anneye 
veyahut [yardımcı anne] denilen ve 
yine püeriküıtür dersleri takip et. 
miş olan genç bir kıza veı ilir. 

Eskiden lngilteıede çocuğun pe 
degojik lerl iyesi evde Hrilir ve e· 
vin bir kısmı çocuklara tahsis olu 
nurdu. Fa kat şimdi hemen bütün 
lngiliz çocukl:ııı mektebe gitmekte 
dir. Çünkü, çok çocuklu aileler için 
(evde mekteb) in faydası olnıakla 

beraber tek çocuklar vrya bir kar 
deşi olan çocuklar için mektebinin 
daha fazla faydalı olduğu anlaşıl· 
mıştır. iki yaşından itibaren en iyi 
ailelerin çocukları bile mükemmel 
birer müessrse olan ana mekeple 
rine giJebilirlrr. 

Yakın bir zamaoa kadar hattiı 

bugün bile bazı büyük ailelerin ço· 
cukl•rı ana ve lıal,al ırını günde an
cak hır drfo çay saatinde gö·ebilir 
lcrJi. O saatte ~o·u~ ları tc · 
mız Lir rnrette giy lırir1Pr ve böylece 
s.:ılona götürürlerdi. Bugün bile ço· 
cukların davetli varkrn yrmtkte bu· 
lunmaları lııgiltered- ç k az görülen 
bir şeydir. 

Çocukların lıu suretle ana ve 
babalarından ayrı bir hayat :ürme 
!erinin şu iyiliği vardır ki; "anlaya. 

1 cJklnıı siyasi, dini ve diğer bazı 

prensiplerin münakaşalarını işiderek 
kafalarını ka • ıştırmalarına mani 
olunur. 

Babanın oterite~i pek büyiiktür. 
Baba oğluna, başka bir adama yap 
tığı hürmeti daha küçük yaştan itiba 
ren yapmağa başlar. Onglosakson 
memleketlerinde bir babanın oğlu 

nun elini Hkar fakat hiçbir z~man ba 
be oğlun öpüştüğü giiı ülmez. Baba 
oğul arasıncla1<İ hitaplarda mulad <•· 
lan (sis) ikisinin arasında mevcut 
mesafeyi bir az daha uzatır. Hin 
distana yaptığı sey~hatten dönen bir 
babanın daha yeni lerketmiş gibi 
oğluna (nasılsınız?) diye hitap ede 
rek sadece elini sıkması pek tabii 
görülen şeylerdir. 

Diğer taraftan ana ve babanın 
sevgisi lngiliz çocuğu için bir gü 
neştir. Binaenaleyh bu sevgiden 
mahrumiyet çocuğu kendi içine ka 
patmağa ve ana,babanın soğukluğu 
karşısında derin bir teesür duymağa 
sevkedebilir. Y <ılnız bir lngiliz baba 
veya anası bu İşte mutedil davran 
masını da bilir. 

Centlsman 

B ir lngiliz babasının ihtirası, ço 

cuğunun on dört yaşında dip 
loma aldığını görmek d ğildir. Onun 
en büyük arzusu, oğlunun doğru, sa 
mimi, cesur merhametli Lir tek ke 
lime ile centlemen olmasıdır. Cent
lemen kimdir? Bunu tamamen ma· 

nasiyle izah etmek güçtür. Cenllemcn 
biraz Fransızların Şövalie dedikleri 
insanın mütekanıilidir. Mesela bir 
Cenlleman hiç bir zaman bir kim· 
seyi açıkça söyliyemiyeceği bir 
şeyle, kapalı bir şekilde itham e· 
tmez. Bir lngiliz ana ve bı bası için 
lasih etmek istediği oğluna yavaşca: 

- .>İz bir c entleman dağilsinizl 
• demek kafidir. DoğruJan doğruya 

çocuğun hassiyetine nıüteveccih olan 
bu sözlerin te;;irini yapınama~ı görül 
ın<miş bir şeydir. 

Tam bir Centleman olabilmek 
için şu şaı tlar lazımdır. - Dısiplin 

nizamlara boyun eğmek bir lngiliz · 
de sevki tabiidir. spor bu çocuk 
luk tanhazırlar. Sporcu ve disiplinli 
bir ruh için oyunun nilamları mu 
kadd es tir. En kuvvetli hudut sebebler 

bıle onun karşısında susmağa mah· 
kü ndur. 

• 

Mermerli ve ~ankurbu mahal 
ı lesi'linde kadastrosuna başlanmış 

yenı 

DUn sababtayln saat yedi raddelerlnda keçecller lçerısıııd 
Do§ruluk fabrikasında febrlkanın eski sahlpleı lrlln ı,çııerll• 
yeni sehlplerlnln ı,çııarl arasında bir duvar ın,aatı yUzUn~ 

. 
tır. 

Kadastro tasarı ut heyetlerince 
mahalle tayin de tespitleri yapılan 
yerlerin mesahaları tamamen ikmal 
edilmiş olup ıesım işleı i de 
bitmek üzeredir. 

kavga çık mı,, iki taraf birbiri ı Ki v J d 
na girmiş, tekme yumruk, sll anog un a 
leler teatı edllmı,, polls kuvvet •' 
ıerı derhal yatı,erek tertibat Harmanları yakanlar bll Cemal paşa, Kuı tuluş vJ Re· 

şad bey mahallesinde imar dolayı 
~ile günden düne çoialan istimlakler 
1-ıu yapılan planlarda gerek belediye 
ve gerekse halk kolaylıkla işlerini 

temin ve yerleri tesbit etmektedir 
ler. 

almış, kavgacıları ayırmış, hafif yara . ele geçirilemedi 
Jıları ve suçluları Hacıbayram kara 'ı . . ılı 
koluna götürerek geç vakta kadar Ge.~e.~ Cum~rtes_ı g~cesı Kk

3 bunlarla fabrikanın eski ve yeni sa· . oğlu koyunde Huseyın Çavuşla 
hiplerıni sorguya çekmiştir. Suçlular ' daşı Mustaf.a~a aid altı buğ~1 

haklarında tutular tehkikot evrakile harmanının fıtıl konmak suret ı 

Pek yakında döşeme mahalle 
sinin de kadastrosuna başlanacak 

ve bu mahalledeki fdpıikacıların 

istimlak işleri ve bilhassa tasarruf 
ve hudut karışıklığı pek çok olan 
bu yerlerde diğer mahallelclerde 
olduğu gibi kökünden halledilrcek· 

Bu suretle şehrimizin en·çetin ta· 
sarrl'f ihtiJafı bulunan mahalleler 
hemen lıemen ikmal edilmiş vazi· 
yettedir. Geriye kalanların çoğu 

tapulu olduğundan diğer yerlerdeki 
gibi müşkülata tesadüf edilemiyece
ği daha çabuk bitecdgi şüphesizdir. 

birlıkte adliyeye verileceklerdir. yakıldığını yazmıştık. Yapılan f 
Haber aldığımıza göre kavganın araştırmalara rağmen harman 

1 k 1 h"ı· 1 . ·ı 'şl egane sebebi fabrikanın a 1ırrı satı ı ya an ar a a e e geçırı ememı 

~1 ha:Ckındaki,ihtilaf mahkemededir.' Araştırma devam etmektedir . , 

dava derdest rüiyettir. :eni sahip: ı Seyhan üzerindekı 
'!erinin fabrikanın bir yerme duvar ın 

1 
} } 

.. şa etmelerine "ski sahiplerinin ame ! kana iş eri 
lelerinin mani olmdsıdır. 

Bu meyanda hazineye şimdiye 

kadar bulunan yüzlerce gayrimen· 
kula daha bir çoklarınında ilave 
edileceği umulmaktadır. 

Tapuya devredilen mahalleler 
üzerindeki nıuamclelrr de takip e· 
dilmckttdir. Bir iki gün zarfında 
Reşad pey ve Çınarlı mahallelerinin 
tapuda tesçili ile tasarruf ! e ,eı!e
rinin sahiplerine verilmesi mümkün 
olacaktır. 

1 

Prof. Filip Ayırland 
Dün Beruta gitti 

Birkaç gün evvel şeh'.imize ge 1 
leceğini yazdığımız Amerıkanın Har
vard Üniversitesi Profesörlerinden 
( Fılip Ayırland ) evvelisi gün şeh. 
rimize gelmiş ve Doktor Hasa mi 
safir olmuştur . 

Tür ki yenin yeni inkişafatı, bil · 
hassa Halkevleri hakkında tetkikat· 

ı ta bulunan Profesör, Belediye Reisi 
Turhan Cemal Berikeri belediye de 
ziyaret etmiş ve bu hususlara dair 
malümat almıştır . 

Profesör öğleden sonra Ziraat 
mektebini gezdikten sonra akşam 

_ Kendi kendine ve diğerlerine 1 yemeğini belediye Reisi Turhan 
hörmet: Başkalarının hürmetine hür- Cemal Beriker ve rruavini Vedad 
met başkalarının varlığını ve hak 

1 
Güçlü ileSeyhan parkında yemiştir. 

!arını dü~ünen k hareket etmek in· Dün öğleden evvel vilayet ma 
giliz hayatının idealidir. kamını ziyaret eden Profesör Hal · 

Keşif bedeli 598165 lira olal 
Seyhan sol sahili sulama ana ka01 

lının temdidi işinin Nafia VekiJel 
tarafından münakasaya konuldu 
ve 28- 7 - ~38 de ihalesinin ya 
lacağı ha 11er alınmıştır . 

Kız lisesi müdür 
muavinliği 

Kız Lisesi Türkçe öğretın~ 
Liltfiye Güçlünün ayni okul miid~ 
muavinliğine tayin edildiği Küll' 
b; kanlığından kültür direktörlüğıı11 

bildirilmi~tir. 
~~~~~~~~~·___.,,,, 

Çeyrek saatte 
bir tayyare 

h,;ı 
Fransa v~ İngiltere bugün 

' ordularını kuvvetlen ~irmeğe çahş1Y Bir lngiliz ( Etiket ] e muhalif kevine gitmiş, mezbaha~ı, Milli 

h k k k 1 b 1 Mensucat, Gilodo yağ fabrikalaııııı areket dmiş olma or usiy e as ·! 
ta olabilir. Fakat diğer taraftan j gezerek telkikatta bulunmuş ve dün-
d h. b' -ı- ı k k kü ekspresle Beruta gitmiştir . a ıç ır zaman gu unç oma or.

1 kusu }Oktur. Ve işte bir lngilizin 1 Profesörün bir hafta kaJar Be· 
en hoş taraflarından birisi de bu· j rutta kaldıktan sonra tekrar Türki· 
dur. Mesela bir Jngilizin yeş;I ka. yeye döneceği, Ege ve Karadeniz 
zak, mavi pantalon ve turuncu ço mıntakalarını ve billıassa Karabük· 
rabile Golf oynamak mı hoşuna gi deki ağır sanayi tesisat ve inşaa· 
diyor. Hiç çekinmeden bunu yapar. 1 tını gezeceği ögrenilmiştir . 

Niçin yapmay<c•k? Onun bu suret j "" • ~ 
le giyi.nm_csi kimseyi sıkıyor mu? Ha· 5"' ~,~; ·>~ 
yırl Hıçbır vatandaşın onunla alay ~":,. ~~ 
etmek aklına bile gelmn. , , • __ 

lngiliz daima iyi ve temiz giyi· 
nir. Ve Hemen her akşam yemeğe 
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smokinle çıkar. Gök yüzü açık. Hava hafif rüz· 
Afrika çöllerinin ortasında yerli gar?ı. En çok sıcak gölg•de 35 de· 

vahşilerin içinde tek başına çadı• ının ' rece. Geceleri en az sıcak 22 de. 
·- Gerisi üçüncü sahifede - 1 rece . 

lar . ı 
Halbuki Fransa, 1918 de ha; 

!ar ordusu bakımın ·fa n dünyanın 
kuvvetli devleti idi. 

O zaman Fransız hava kuv\le1. 

ri başında bulunan kumandan (j 
yar bu g:in verdiği bir beyanatl3 

}Or ki: D" " " L· k 1915 ~ 
- uşunun uır ere: f 

Fransız hava sanayii 44119 tayY~ 
yapmıştır. 1917 de bu rakam 14

11 
e çıkmıştır. 1918 de i~e fabrık8 

rımız 24651 tayyare çıkarmıştır· ~ 

"1918 de günde 100 tayY~ 
v~ 140 motör yapıyorduk. 1918 t 
rinievvelinde fabrikalarda, g 
gündüz, her saatte bir tayiare. io~ 
ediliyordu. Her on dakikada bır 
bir motör ile dığer tayyare aks3~ 
çıkıyordu.. ( 

SPOR: r~--------------------~----------~----------------------------~~ Şarlo karısı ile resJlle 
evlendi E kseriya lngiliz çocuğu yedi ya• H İç kimsenin müm~ün B r er Şavın perhizi Fakat, yalnız nebat yiyt.nler ce 

şında tenis oynamağa başlar. saymadığı şeyler,, diye miyeti, dehşetli kızmıştır. Mensupla 

Futbolda, hokeyde mah'lret sahibi· lıaber veriyor; Bernar ------------------•• rın meseleyi müzakere ederek, bir 

~ 

Şarlonun "karısı, Polet God,Jr ~t 
ra Amerikada geçen gün ilk d'. \~ Şav, prens;plerinden iki k t B S · h 

dir, Ata biner. lngilterede at bir lü ellı'rmiş ve hekim, iyileşmesi İçin an d b arar a ernar avı cemıyetten i raç 
sini bozinuştcr. Ve bu hareketi, in· memiştir. Seneler en eri tek nıek l · b ki ·ı k d' B küs değildir. Herkesin her ailenin ya etme erı e enı me te ır. unun 
gilterede k•n li in~ lıücuma vesile cak b' r çare bulunduğunu söylemiş · tup yazmamağı prensip ittihaz elti· 1 .

1
. d'b' . . b' d b pabileceği bir şeydir. Bunun içindir ngı ız e ı ı ıçın sert ır ar e teş 

olmuştur. Protesto protesto üstüne!. t' d 'ğ yemek! N•b tlar ara ,,,. halde, bu sefer lngilizlerin yalnız k ı d d k d 1 k ki, erkek, kız her lngiliz mükemmel ır. 0 a cı er - a ıs i e eceği e ayrıca ay o unma 
süvaridir. Şimdi 80 ya~ını ~geçmiş bulunan sıııda hunun yerini :ıutabilir gıdai nebat yiyenler organizasyvnu tadır. 

1 ·ı I · d Bernar Şa ·ı, 50 srnedenberi et ye· l•ir madde bulunm~dığını öğrenen na bir mektup göndermiş ve bu teş ngı iz erın spora ver iği ehem 1 O Bununla beraber, Be. nar C:ava 
. . . I . .. l b mez, ot yer; yani zerzevat 5 sene Ş•v, kendisine bu yolun gösterilme kil~tın uzun seneler imtisal nümune· -< mıyelı şu mısa · guze ir surette • bu şekilde bir te_davi yolu gösteril· 

izah et nektedir: denberi l-ütün hayvan etlerine karşı sine brşı ürkınPsine rağmen bir ke· si olmak üure gösterdiğı Bernar 
Bir fngiliz genci büyük ünivcrsi "asil,, bir içtinap gföterir: her ne tür re de ciğer yemiştir. Yemek isteme Şav, mektubunda "ben, sıhhi sebeb mesine göre, kendisinin hayvani pro 

1.. 1 1 ,, k b" m ki b b · t hla yeJı'ğı' de şa y d' · teinlere ihtiyacı olduı>.unu, tıbbi ve lelerden birisine müracaat etmişt;, u o ursa 0 sun, a11zına oymaz, oy- e e cra er, ış a !erle naçar kaldım. e ığim cığeı! ıs 

Fakat üniversite yer yoktu. elinde le bilinirdi. yidir. bir tedavi vasıtası, bir il;ç sayınız; fiziyolojik bilgiye i,tinatla ortaya ata 
birçok yüksek derecede şahadetna Halbuki, böyle bilinen bu lngiliz Hııdise, gazetelere aksedip de bunu ha)van etinden gırla almak şek rak, perhizi bozmasından dolayı km 
me olan bu gence red cevabı veril eJibi. bir zanıandanberi kendisini ra hr rkesin malümıı olunca, Şav, diğer !inde görmeyiniz!,, ricasında bu1un disini müdafaa edenler de yok değil·ı 
mişti. Fakat rn nihayet yüz metre hatsız hissetrı iş, hekime muayene bir prensibini bozmaktan da çekin. muştur. dir? ... 
şan pi)onu olduğunu söyler söyleme:ı; ___ _,,,,_.., ___________ ""'!"' __ 

olarak Misis Goddar ismi veril111" 1, 
tir. Bu suretle, Şarlo, " Asri zanı' 
lar" filminde kendisine yol ark ad; 
lığı eden karısı ile resmen evi , 

miş ~ay.ılıyor,. ~ü~k~, şimdiye ~ 
dar ızdıvaçleıı gızlı. l u:unuyor t 

ol 
~,. 

·ı 

ı,)' 

~i 

l'~r Hakikaten Amerika garip 
1 

yerdir: Senelerdenberi Şarlonun ! 
rısı diye bütün dünyanın l< P1 I ıı~, 
kadının onunla gizli evli oldu~:,, 
bugün öğreniyor . Bu nasıl giııılı 

Herkesin Şarlonun karısı oı~r~ 
dıı 

tanıdığı bu kadınla onnn evlen il' 
resmen daha şimdi ilan ediliyor: 
nasıl resmi muamele,? 
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Bir kadın isterse 
her şeyi yapabilir 

' İngiliz çocukları na-' İspanyada hükumet 
terbiye ediliyor kuvvetl~ri ileriliyor 1 sıl 

Yorgun sinirlerinizi dinlendirecek, bütün kederlerinizi unutturacak , 
ruhunuza neşe verecek büyük bir şaheser daha 

Ev dertleri, 
kolayca 

ev ihtiyaçlarının 
halli çareleri vardır 

Bir kadın isterse herşeyi yapa 1 
bilir! Bu yapıcılığını bilhassa evinin 
dertlerine hasrederse o yuvanırı refa, 
ha kavuşması muhakkaktır. 

Her şey para ile folmaz. Evin 
erkeğini düşünen bir kadında her hal 
de böyle düşünür. Ev dertleri, ev ih 
tiyaçlarının kolayca halli çareltri 1 
vardır. 

Biz bunu ev idareciliğirıe dair 
küçük küçük misallarla ele alaca
ğız şunlar: 

UCUZ BiR FRiJiDER 

Havaların bu kadar sıcak ve bu 
naltıcı olduğu Lir sırada muhtelif 
Yiyecek ve içeceklerin serin kalmala 
rı bir zarurettir. Eğer buz dolabınız 
rijidcriniz yoksa mes~ la herhangi bir 
kap veya tencere içindeki bir yeme· 
ği veya süt vesaireyi serinde bulun 
durmanın çareleri vardır. 

Bunun için: 

1 - Serinde bulundurulacak 
Şeyi bir kaba ve tercihan cam veya 
Porselen bir baba koyunuz. 

2 - Bu kabı içinde su bulunan 
daha geniş bir kaba oturtunuz. 

3 - Bunun üzerini de temiz bir 
saksı ile kapatınız. 

4 - Bu suretle saksının altın
daki suyun tebahhuru hararetli düşü
rür ve kafi bir serinlik hasıl olur. 
Eğer saksının üzerini hariçten de a -
Tada sıradJ ıslatırsanız neticeden pek 

l'lleınnıın olacaksınız ı 
PASLI IÖNELER 

Paslanmış l ulunan İğneler, bu· 
0unla dikilecek şeyleri yalnız kirlet· 
l'llekle kalmazlar, ayni zamanda yır 
tar v~ delerler. Kolaylıkla paslana
?ilen İğnelerdeki pasları gidermek 
için iğnenin paslı ucunu birkaç dtfa 
bir sabuna batırıp çıkarmak kafidir. 

I Pas derhal gider, İğne temiz
errniş olur. 

suru T AŞJRM MAK iÇiN 

k Süt; takim edilmiş olmak için 
3Ynatılmak lazımdır. Fakat bu es· 

~ada taşabilir; taşmak ihtimali de 
~ok Jrfa :kaynamaktan fedakarlığı 
ıcap ettirir. Halbuki sülün kayna
llıa esnasında taşma~ma mani ol 
~aktan dala kolay hiç bir şey yok· 
Ur , 

b· Süte, kaynamadan evvel ufak 
11 kaşık toz şeker ilave ederseniz. 

;.aksat tamamen hasıl olmuş olur. 
Ut de rahat rahat .kaynar: 

'tı;:PVIEKLERDE DiP TUTMANJN 
ÖNÜNE NASIL OEÇILIR 

c Yemeklerde dip tutması ( ten 
1-ıere dibi ), pek nadiren vaki olmaz. 

albuk· b .. .. k k d ı unun onune geçme o a-
liar kolaydır ki, şimdiye kadar bi· 

rıın~cdiğine hem acımak, hemde şaş 
a Yerindedir. 

~e 1' ence re dibini tutması mümkün 
aı llıuhtemel olan hallerde ttncere 
'ştc ik k ğ .. · b' 'k t•ı en apa ın uzerıne ır mı -

ı,1 su dökmek, dip tutmasını ön-

ola F'ilhakika, tencerenin İçinde hasıl 

SICAK ÜTÜLERDEN HASIL 
OLAN SARILIK 

Pek kızgın ütü ile ütülenen ku 
maşlar üzerinde hiç de hoş olmıyan 
sarı leke hasıl olur. Bu lekeler, çok ' 
inatçıdır ve kolaylıkla çıkmak bil· 
ma .. Biz de lıunların en göze gö 
rünccek yrrlerde hasıl olabilmesi, 
işi lüsbütün can sıkıcı bir hele ge· 
tirir. 

Bunlara nasıl mani olmalı? 

Şüphe yok ki, en iyi çare, bu 
nevi lekele~in husulüne meydan ver 
memektir. 

Fakat bir drfa nasıl olduktan 
sonra çare yine mevcuttçr. 

Bir miktar Boraks alınız, suda e 
ritiniz. Bununla lekeyi siliniz 

; 1 i ~ z yer kur uyuncaya 
kadar üzerinde bir bez bulunmak 
şartiyle ütüleyiniz. 

Lekenin çıktığu ı ğöreceksiniL 

ŞiŞELER ÜZERiNDEKi 
ETıKETLER 

Şişelerin üzerinde bı•lunan eti 
ketleri kolaylıkla çıkarmak için ev· 
vcla bu etiketleri ıslatın12, sonra da 
bir aleve tutunuz. Alev etikeıi ya· 
pıştıran zamkı eritir. bu suretle eti· 
ket kolaylıkla şişeden ayrılır. 

Milletler cemiyeti 
bahsi 

Biıinci sahifeden artan 

gayrı Tüık ahalinin haplarından bir
şey baki kalmıyor. Kezalik Fransa 
territorial revizyonu o pcrece aley
hindedir ki Sancağın bir kısmını 

Türklerin askeri işgalleri altına bı

rakıyor . Halta Paris ötadenberi hu· 
dudun Türkler lehine değiştirilmesi 

fıkindedir. Nıhayet Cenevreye bağ

lılık ve Benevreye tabi ölu§ likri, 

fimdi Fransanın bu hareketi ile ta
mamen ma~üs bir hal almıştır. 

Fransa Cenevreyi ve Cenev renin 
Sancğa göndermiş olduğu komis
yonunu reddetmiştir.Bu şuretle 

vaktiyle Milletler ccmiydinin pere
ştikarı olan Fransa şimdi bu cemi 
yeti yeni ve hazin bir itibarsizlığa 
düşürmüştür. Böylece layetegayyar 
denilen rsas!orı tanımamak caiz ol· 
duğu ve eğrr bir menfaat temin e
derse hatta hudutların ve Cenevre 
mukaırrratınm değişmez oluşundan 
sarfınazar edılebileceği anlaşılıyor. 

bıı.,u: ~.uhar kapağa, temas edince 
lty Uzcıinde:su bulunmasından do. 
Oin

1
• t~bahhür ederek tekrar tencere 

~Un Tne dijşer. Tencere içinde.i su 
ııı.,, . u suretle hep dibe düşmesi ye 
'gın d'b 

sına 1 e yapışmasına ve yanma. 
, ~niolur. 

Binana leylı Cenevre mukarre 
rutının ue rruahtddrrin hilafına o
larak Fransa muahrdeleri ihlal et 
mek ye budntlnrda reuizyona rıza 
göstermek suretiyle Türklerin dost· 

luğunu satın almıştır. Şimdi bu dost 
!uğun bir ittifaka taljavvülü mukar 
rerdir' Görülüyor ki kendi stratejık 
pozisyonu hafifletmek, Türkleri in 

giltere •,e Frasanın kurdukları Ak
deniz cekhrsindc mevzi olmaya sev
ketmek için • Eransa böylece tama
mamiyle başka türlü hareketler da
hi yapa!ıilırmiş, Şu halde en büyük 
sözlerin dahi blol olduğu günün 
birinde anlrşılıyer ve kudsiyen va· 

ı sıfları menfaate• göre kıyrretlendi 
riliyor. 

Yazlık Sif\TEMA: 

- ikinci sayfadan artan -

altında maymun kızartması ve kon. 
serveden mürekkep akşam yemeği 
yemek için smokin giyinen lngilizin 
hikayesi meşhurdur. 

3 - ( Self Kontrol ) soğuk 
kanlılık, ve kendi kendine haki· 
miyet.. bir lngiliz daima kendi 
kendine hakimdir. V ~ işte bu hassa . 
dır ki, diğerlerine hakim olmasını 
mümkün kılmaktadır. 

lngiliz çocuğu dünyanın bütün 
çocukları arasında en sakin olanıdır. 
Self·Kontrol bir lngilizi, en müşkül 
şartlar içinde hem cinsine yardıma 
sevkeder. 

Belli ve Etikete çok riayetkar 
lngiliz şahsiyetlrrindan birisi bir 
gün kostümlü bir baloya davet edil 
mişti. O akşam bu maruf şahsiyet 
(kralın delisi) kıyafetine girerek ve 
allı, yeşilli ve her tarafından küçük 
ziller asılı bulunan bir elbise giyerek 
davetli bulunduğu eve gitmişti. Hiz

metçi kapıyı açtıgı zaman h•yretten 
ağzı açık kalmış ise de hiç sesini 
çıkarmadan ve ciddiyetini bozmadan 
misafiri salona kabul etti. O sırada 1 

ev sahipleri alclaJe elbis, !eri ile lıu 
mis1firi karşıladılar. Salonda baş 
ka da kimse yoktu. Ev sahipleri 

Barselon : 14 ( A. A. )-Cum
huriyetçi kıtaat Şark cephesinde 
Artana mıntıkasında mühim bazı 
mevzileri ele geçirmiştir . 

Şima cephesinde altı günden
beri çok şidddli muharebeler hü 
küm sürmektedir. 

İki baş, dört koJ, 
bir vücut ı 

Moskovada gayet garip iki ya 1 
pışık kardtş bulunmaktadır: iki ba~ 
dört kol ve bir vücut... 

Bugün dokuz aylık bir çocuk 
olan bu "ıki. kızkardeş doğduğu 
zaman dünyaya iki başlı, dört kollu 

bir garibe geldiği zannedilmişti. Fa 
kat muayeneden sonra anlaşılmıştır 
ki bu bir vücut dahilinde iki insan-

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine başından sonuna kadar Aşk, müzik kaynağı olan ve 
maruf lspanyol tenörü ( DON JOSE MOJIKA ) nın güzel yıldız 

( ROSIT A MORENO ) ile J arattıkları seyrine kanılmaz 

Çingeneler Kralı 
Misilsiz filmini sunuyor 

-
Ayrica: Büyük Sergüzeşt, heyecan filmi 

Esrarengiz Haydut . 

dır... Regis T oomey - Jorj Obrien 
Çocuklardan · daha doğıusu, Fiyatlar: Balkon - 25 Kuıuş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

başlardan · birine - lrena, diğerine Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 

Galina ismi verilmiştir. Çocuklar , DiKKAT : - Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerler çok serin bir 
isimlerini de öğrenmiş lulunuyorlar. 1 hale getirilmi~tir. 
lrena diye çağrılınca başlardan biri : ı-----------------
bakıp gülümsüyor, Galina diye S<s· 
lenince diğeri cevap veı iyor .. 

Bir vücut içindeki bu iki çocu 
ğun sıhhatiyle alakadar olmaya Rus 
yayanın en büyük doktorlarından 

profesör Speı anski memur edilmiş· 
tir. Bir hastahanede büyük bir dik
katle bakılan bu iki yapışık kardeş 

250 Asri 
Telefon 

9518 

------;...;..;;.;._----~~--------------------~ 

müsafirin kıyafeti karşısında en 
küçük bir hayret bile izhar etme 
mişlerdi. Bir müddet sonra mi 
safir müsaade isteyerek evden ayrıl 
dı. Çünkü bir fevlcaliidelik bulundu 
ğunun farkıno varmışı.. Sokağa çık 
tığı zaman davetiyeyi cebinde çıka 
dı ve dikkatle okudu. O zaman an 
ladı ki, 1 u bala bir hafta sonra ·idi 
Tarihi yanlış olmuştu. Ev sahipleri 
ışın farkına varmışlar ve mi 

safiı !erine hatasını hıs ettirmek iste· 

ı gayet normal bir şekilde büyümek
tedir ... 

Hepinizin sevdiği, Hepinizin Teveccühünü kazanmış muhrik sesli 

Marinclianın, Kitar Damurun unutulmaz yaratıcısı 
Tenor, 

memi~leıdi. Ne mükemmel bir Ada. 
1 

bımuaşeret dersi değilmi? 

INGILIZ ÇOCUÖUNUN BAZI 
KOROKLERISTIKLERI I 

lngiliz çocuğu (aile) fikri ile ve 
aile hayatı kültü ile yani ev ve va 
tan sevgisi ile büyütülür. Mazi ve 
büyük adamlara karşı olan sevgisi 
diğrr bütün memleketlerin çocukla 
rından daha fazla bir ehemmiyetle 
inkişaf ettirilir. 

lngiltere çocuğu hayvanlara ha· 
yılır. Kız, erkek bütün lngiliz çocuk 

1 

!arının ilk yaşlarından itibarrn en bü 

yük dostu at ve köpektir. 1 

lngiliz çocuğu yemek masasırıda 
çok terbiyelidir. Çok ağır bir sesle 
konuşur. Katiyen bağırmaz. 

Çok eı kenden seya hata başlar 

1 
Ve yalnız sey"höt eder. ilk zaman 
!arda kendisine istasyona kadar refa 
kat edilir. ve şef dötrene onun için 1 

rica edilir. fakat çok geçmeden bü ) 
tün seyahatlarında bütün işlerini ken 
di kendine yapmağa ve bütün gü· 
çlükleri kendi kendine yenmğe baş 
lar. 

Teşekkür 
Hacı Sofu mahallesinde oturan 

Hasan kızı eşim Meryemle öteden 
beri aramızda ~iddetle gerg'nlik ve 
geçimsizlik olduğund~ n bahsile bo
şanmamız için mahkemeye müra. 
caat ve Adana darownda kayıdlı 
Avukat Mc~ud Akhuni vtkil tayin 
edrrek davamı kazanmış ve ) ük · 
sek temiz mahkemesince de olbab· 
daki hükum tasdik bu}uruln.uş ol 
duğundan bu hususta fevkalade hiz
met ve gayı eti sebkeden Bay Mes
ud Akhure trşekkürü bir borç bi 
lirim . 

Eski istasyon civarında istiklal 
ma .allesinde oturan 
Berber Mesut Kurt 

9532 

Yalnız, tuhaf birşey var: 
Çocukların ikisi birden uyumu 

yor. Galina uyuduğu zaman lıena · 
nın canı oyun oynamak istiyor; o u 
yuyacağı zaman da ötel..isi uyanıp . 

( Tirıo Rossi ) 
Yazlık Sinemada 

meme emmeye veya oynamaya baş· 
lıyor ... 

Çocukların bu garip halini tet. , 
kik eden doktoı lar, şimdiye kadar 

tıbbın en esrarengiz mevzularından 
biri olan uyku bahsinde bazı yrni 
şeyler keşfettiklerini söylüyorlar. 

Bölgede zirai 
durum 

- Birinci sahifeden artan 

maliyeti geçen seneye nazaran kat 
kat yükselecektir. Fiatlar da geçen 
seneki gibi devam ederse çiftçinin 
ne müşkül vaziyete düşeceği mey 
dana çıkar. 

••• 
Bu yıl pamuk mahrnlü vaziyeti 

gayet iyidir. ileride herhangi bir kö 
tülük olmaz.a bu yıl geçrn seneden 
daha bol bir rtkolte alacağımız mu 
hakkaktır. Pamuklarımızda ve mah
dut bir mıntakada (bilhassa Yüre
ğirin Ceyhan sahilinde) kurt türe· 
nıişti. Fa~ at mücadele t• şkilatının 
müdahalesile fe!aketin büyümesine 
me)dan veıilmed iğini ve mücadele· 
nin muvaffakiyetle devam ttliğini 
sevinçle duyduk. 

Seyhan İnhisarlar Tü

tün fabrikası müdür
lüğünden: 

1 - Fabrikamızın 32000 San· 
dık tahmin edilen bir senelik nakli 
yatı bir s•ne için ebiltmeye konul
muştur. 

2 - Nakliyatın Muhammin be 
deli bin iki yüz küsür liradır. 

3 - Şartname parasız olarak 
Fabrika Müdürlügü :ıden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 90 li 
radır. 

5 - Eksiltme Temmuzun 27 
inci Ç•rşanba günü saat 13 de Fab 
rikada yapılacağından isteklilerin 
Fabrika Müdürlüğüne müracaatları 

9342 

Bu Akşaın 
En büyük sinem müsameresi olarak takdim edilecek olan 

(Yakan Buseler ) 
Göz Kamaştırıcı nefis rr.us ki ~abeseıinde !:ütün a ızlarda Mocla ola· 

cak en yeni ve güzel Tangolar söyliyecektir. 
Bir mu su ki ziyafeti, Bir Sinema Şahaseı i 

Dikkat Dikkat Dikkat 
Lutfen Masalarınızı erken temin ediniz 

. - 9533 

Doktor 
fsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah sa~t 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
3 26 

bakılır] 

ı•• ı .ıu ı --------------.... ---~--------------------------
Şmeling'in müstebit karısı 

Amerikada ze, ci boksör Coe 
Luize nakavt olan Alman boksörü 
Maks Şmeling Avrupaya geldi. 

Vapurd~n çıkarken kendisile 
görüşenlere diyor ki : 

- Beni mağlup eden }Umruğun 
usulsüz olduğunu it krar söyliyec< k 
değilim. Fakat maçın filminde de 
heı kesin gördüğü gibi , Coe Luiz 
böbreklerime doğru bir sağ yıı mruk 

vur'Tlııştur. Bu, bizdP. kaide harici
dir. Fakat Aınerikada değilimiş .. Ne j 

yapalım ! j 
" Sıhhatim yerine geldikten son- 1 

ra Tomi Farla ve Braddokla birer 1 

maç yapmağı düşünüyorum. Şimdiki ) 
halde bir müddet Alman yada k a· 

l~ç OCUK HASTALI \LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr .Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul •aalları : Her gUn 

16-18 

lacağım . Karım ( Boksörün karısı 
sınema artisti Aııni Ondradır ) be· 
nim artık boksu terketınemi istiyor 
vr uzun zamandanberi beni Alman· 
yada bekliyor .. " 

Bu akşam Tino Rossi; Yakan buseler 
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Ad.ana Borsası Muameleleri 

-- PAMUK ve KOZA 
-

Kilo Fiati 
-

CiN.si En az En çok 
Satılan miktar 

,. ıı:. S. A. s. /Cilo 
= 

Kapımalı pamuk 30 
=- -=~ 

Piyasa parlağı 25,50 . 
• -

Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 
1 1 Siyah 1 

ÇIGIT -----Ekspres . 
ı--1 iane 

Yerli ıc Y cmlik,, ı--1 .. "Tohumluk,. 

:; U B U B A T -
· Buğday Kılıns 

.. Yerli 3,32- 3,50 ------.. Mentane 
Arpa - -- -2,90 2,95 
F~ulya ----
Yulaf 3,5 -- - 3,12--
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu ----

' 

1 
Mercimek 

1 Susam ----
UN 

1 Dört yıldız Salih 
,, 1 üç .. .. 
.B .~ -Dört yı ldız Doğruluk 
~ :; ı üç .. .. 
ö .:: 1 Simit - " .. 
·- > Dört yıldız Cumhuriyet ..>< " 

~ ""I üç .. .. 
Simit 

" 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

14 I 7 I 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

' !Sa"'"" l'ene 

Hazır 
1 

3 95 LU"ct l"')ö_l 60 Rayişmark Temmuz vadeli 4 75 
F'rank ( Fra nsız ) 

1 

1 3 12!_ -
1. Teşr in ,, 4 88 Sterlin ( İngiliz ) 623 00 
Hint hazır _ 3_1 11 Dolar ( Amerika ) 126 -00-
Nevyork 8 72 Frank ( İsviçre ) -

28 
- -84 - ' 
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TlıRXlVI! 
CUMHV RIYETI 

ZiRAAT.BANKASI 

Ziraat Bankas ı Dörtyol ajanlığından: 

2-11-935 Tarihli resmi gazetede neşredil r n 2834 sayılı 27 10 935 
Tarihli kanun ve hey'e ti vekile kararınca 27 1 937 Tarihinde 2/5936 r.u 
mara ile tasrih edilen anamukave lenameye göre merkezi Dörtı ol da olmak 
üzere (26) numara lı Dörtyol ve ci va n por takal t uım sa tı ~ kooperatifi 
kurulmuştur. Bu kooperatifin ana muka velenamesi dörtyolda noterce tas· 
tik edilerek 30 6 938 tar ihinde iktisat vekalet nce onaylanmış ve 8 7 938 
lari ~inde de (31 l) numara il e Dö·tyolda sici lli ticarete tescil ettiril
mi~ tir. Bu tarım sa tış kooperatifinin iş bölgesinin sahası şundan ibarettir. 
Dörtyol civarı Tarım s . lış koopera ti fi tarafınd a n muamele gören baş ü
rünler şunlardır. 1 · Portakal. Ortaklar tarafından on liralık bir pay ta
ahhüdüne mukabil (500) kilo portakal lt slim edilir. Tarım satış koopera· 
lifinin asgari sermayesi (1000) bin T . L. müessis ortakların sayısı (157) 
ve bunlar tarafından yükenilen sermaye (1000) bin T. L. dır kooperatifin 
iş sahası 27 6 938 tarihinden 28 6-938 tarihine kadardır. 

işbu ilanın anamukavelcsi Dörtyol 
tarih ve 2531234 sayısile musaddaktır. 

Noterliğiı. io 27 Haziran 1938 
9530 

Türksôzü 

,- "' 

1 

1 

1 

1 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Matbaacılık j jGazete cilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi t L A N ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında • 
yaptırabilirsiniz. 

T A B Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba .. • 
Temiz bir tab tınnız. 

KIT AP nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet- • 
lenecektir. c t L o Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa- • 
nız kitaplarınızı Türk· 

GAZETE sözünün mücellithane-

sinde yaptırınız. Nefis 
1 

...,...~-... ...... -- . ~.,_ ......... ~.-

bir cild, renkli ve zar 
pak bölgede an 
rksözünde ya-

bir ka 
cak Tü 
pılır. 

Res mi eurak, ced
defterler, çekler, 
r, kağıt, zarf, 

t ve bilumum 
eriniz, en kısa 

veller, 
karnele 

kartvizi 
tab işl 

bir za manda en nefis 
ilde en zarif hu 

Türksözünde ı a 
bir şek 
rufatla 
pılır . 

Tür k. sözü matbaa
ksözü. nden bış 

boyda gazete, 

sı "Tür 

ka her 
mecmu a, tabeder. 

. 
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DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastalıkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Sava tlı 
Bay Haiil evi 1-- 30 9531 

.1 ,-----
Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üure Kimyager alı

nacaktır . isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
ederek şartları öğre cbilirler.9472 1- 3- 5- 7- 9 - 12-13- 15- 17- 19 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted;r. 

15 T~mmuz 1933 

f BELEDİYE İLANLARI 
'---------------

1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin bir yıllık ihtiy• 
cı olan 5400-7000 kilo ekmak 1000- 1400 kilo sığır eti, 1043 kilo ku 
ru ve 2750 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekmeğin muvakkat teminatı 52,50, etin 21 ,60, kutu sebzeni 
17,60, yaş sebzenin 7,20 liradır . 

3 - ihalesi Temmuzun 21 inci Perıenbe güne saat onda Bl'lediye eıı 
eümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnameler yazı işleri kaleminded:r. isteyenler orada görebili1 

ler. 
5 - Talihlerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bil 

likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 
3- 7-10-15 9483 

Her mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çay1•1 

hususi kutu ve paket ler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajiını kar••'' 
c. 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Tic1 rethanesidir 

Telgraf adresi : B . ŞEGMEZ 
9490 

Adana Asliye birinci 
hukuk hakimliğinden: 

Adana Hazinri maliyesine izafe· 
ten vekili avukat Abdullah Hılnıi 

Türkucu ve Macid Güçlünün Ziraat 
1 Mensucat fabrikasında çirçir ustası 

Ali Mize ve Döşrme mahallesinde 
31 numaralı evde lskenderunlu Mt h· 
mel oğlu Cemil ve Alman fab rikas ı 

karşınd~ kahveci Arıf oğlu izzet ve 
kardaşı Rifat ve Mensucat fabrika· 
sında Katrancı Rifat aleyhlerine A
dana Asliye birinci Hukuk mahke· 
mesine ikame eylediği ecri mi• il ve 
men'i müdahale davasının yapılan 
duruşmasında: 

Müddeaal~yhlerden lskend ıun· 
lu Mehmet oğlu Cemilin elyevm Ha· 
tayda bulunduğu ve Halayın nere· 
sinde ikamet ettiği malum olmadı . 
ğından davetiyenin namına ilaoen 
tebliğıne ve muhakemenin 13·9·938 
salı günü saat 10,20 ye talikına 

karar verilmiş olduğun;lan mumai· 
leyh Cemilin mezkur muhakeme gü
nü ve saatında Adana Asliye birin 
ci hukuk mahkemesinde bizzat ken· 
disi veya bir vekil bulundurması 

aksi takdirde muhakemenin gıya· 
hında icra edileceği tebliğ makamı· 
na kaim olmak i>zere ilan olunur. 

9529 

Telefon : 168 
13 80 

Doktor 
Abbas Melik 

- • e 1 

İstanbuldan şehrımıt 
dönmüş ve hastalarırı 1 

eski yerinde kabul el' 1 

meğe başlamıştır. 1 

9523 2 - 3 

Mürettip alacağıı 
Gazete kı~mında çalışll' 
cak iki mürettip alac~' 
ğız. İdarehanemize mıl' 
racaat. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mathaası 

c 
1 

E 


