
- -- - - ......_ . - - - -~ -~-~__.....__.__ 

t:I , &;;umanı 

1 FERİT GÜVEN . 
• -"- -- Alman-Franı 1 

1 

~ 

1 
20 Mart 1936 İhti lafı yılan hikayesi ş -·-

CUMA den çıkmığa başladı. 

•-------1 
5 KURUŞ ADANA : GUNLUK GAZETE ON üÇONCU Yll - SAYI 3479 

Lokarnocular konseyi bitti 
Flanden, konseyden ayrılırken 
gazetecilere: (-Tam bir anlaş

ma elde ettik. ) dedi. 

Tafsilah öğrenilememekle beraber, Al
manya-Fransız ihtilafının arhk kapan

dığını farzedebiliriz. 
Londra : 19 [Radyo] - Dış -----------, 

işleri bakanı Lokarno konseyinin r 
dünkn toplantısında garbi Avru
P•da sulhun tesisi için İngiltere· 
nin elinden gelen her ıey'i yapa· 
cağını beyan etmİ§rir. 

İtalya sefiri Garandide ; Lo 
karno muahedesine sadık kalaca 
ğmı yalnız ltalyadın Almanyaya 
kuıı tatbiki düıünülen zecri ted· 
birler için bir ıey beklenilme
mesi lizım geldiğini söylemiştir. 

Londra : 19 ( Radyo ) - Lo
karno kooferan11 diln gtce saat 
onda toplanmış ve müzakereler 
sabahın aa•t ikisine kadar sür· 
müştür. 

Bu toplantıdan sonra neıredi
len resmi bir tebligde ; 

Vaziyette milhim 11lib huıu
le geldiği bildirilmektedir. 

Konf er•os bugiin tekrar top · 
lanacakhr. Yalnız İngiliz kabi
nesinin içtimaındao ve Fıaosaaın 
fikri alınmadan hiç bir kat'i ka 
rar verilemiyecektir. 

Londra : 19 ( A.A) - Lo
karno görüşmelerinin devamı 
müddetioce Fransız delegesi Flan· 
denin gösterdiği hattı hareket İn -
2iliz delegelerinin memnuniyetle
rini mucip olmuştur . 

.. :ı:ı - . s::ız =====ı. --

&on dakika 
Londra: 19 (Radyo) -

Lokarno devletleri top
lantısının sonunda, Flan
den, gazetecilere : 

" Tam bir anlaşma el
de ettik " demiştir • 

Londra : 19 ( A.A ) - Al 
maa heyeti murahbasa11 diln Lond· ı 
raya gelmiştir. 

Londra : 19 ( Radyo ) - Mil
letler Gemiyeti konıeyi; düaı ıaat 
oo altıda toplanmış, Fransa - Bel
çik• hükumetlerinin tekliflerini 
müzakere etmiıtir. 

Bu toplantıda lngiliz dış işle
ri bakanı Edeo; Lokarno misakı 
üzerinde yapılan göril~melere Ye 
bundaa elde edilen neticelere da 
ir izahat vermiştir. 

Bundan sonra Polony• harici
ye nazarı Belve söz almı§ ve Re
nin Almınyı tarafından İ§gali 
üzerine Şarki Avrnpada doğ•cak 
vahim haJiaelcre devletlerin dik-
koti nazarını çekmiştir. 

- Sonu ikinci say/ ada -

AtatiJ.rk 
f ran Şahinşahına teb

rikatta bulundu 
Ankara : 19 ( A.A ) - lran 

Şabinşıbının doğumlarınıo yıldö
oümil münasebetiyle Atatürkle 
Şıhiaşah arasında tebrik ve teşek · 
kür tel yazıları t"iti edilmiştir . 

Çanakkalede 
Boğaz zafer~ büyük bir tö

renle kutlandı --Ankara : 19 ( A.A ) - 18 
Mart 915 botız zaferinin yıldönü· 
mü ; dDn Çanakkalede iyi b.zır
lanmı§ bir programla kutlıamıı· 
tır . 

Ayni zamandı bu mob1rebe
de topçu kumandanlığını idare et

mi§ ofanJmiralay Talatın Konya
daki mezarında da bir tören ya· 
pılmıştır . Lokuno devJetJeri 
konfcrao11 dün gece saat 2 ye 
kadar dnam etmiş ve konferans 
bu toplaotıııod• umumi aalaşma 
projesini tetkik etmittir . 

Malatyada 
Hareketiarz oldu 
Melıtya : 17 ( özel ) - Diio 

gece ıaet 11,45 de , şehrimizde 
tiddetli ve devamsız bir hareketi 
arz olmuıtur . Zarar yoktuı 

Trakyada 
Bol yağmurlar 

İstanbul : 19 ( Radyo ) 
Trakyanın her tarafına ıürt!kli ve 
şiddetli yığmurlar düımeldedir . 
Çıfçi bu ıürekli yağmurlardan 
mabıullui ıçin endiıe etmekte
dirler . 

ilimizde bu yıl başarılacak 
işler nelerdir ? 

Geçen yıl bütçesinden 79,000 lira 
fazla olan idarei hususiye bütçesiyle 

maarif, sıhhat ve baytarlık işlerine 
bilhassa ehemmiyet verilecektir 

1 ....... 

Bu yıl büyiik bir memurlar ve 
muallimler mahfeli açılacaktır 

Bu yılki idarci husuıiye blit · 
çesi ve bütçe il~ yapılması karar 
laıtırılan işler hıkkında düo bir 
yazıcımız , ilbay Tevfik Hadi Bay· 
sal ile görilşmilı v~ ıu malumatı 
toplanmı§br : 

Geçeo yıl villyetio bUtçesi 
771,000 küıiir lirt iken bu yıl 
850,000 liraya yükselmiştir . Bu 
bütçeden muhtelif amme hizmet· 
leri için ayrılan mikdarları şöyle
ce eıralayabiliriz : 

Nafianın geç~n yıl tahıisati 

1 234,000 lira iken bu yıl 213,000 
lira olarak teshil edilmİ§tir . 

Maarifin geçen yıl tıhıisatı 
294,000 lira iken bu yıl 295,000 
liraya çıkarılmıştır . 

Sıhhat iıleri için geçen yıl 
ancak 88,000 lira ayrılabilmioken 
bu yıl bu tahıiıat 108,000 liraya 
yükseltilmiştir • 

Ziraat baytar işleri tahıiıatı 

da geçen yıl 15,000 lira olduğu 

Suriye mektubları 

İlbaymızz Tevfik Hadi Baysal 

halde bu yıl 47 ,000 liraya artml
mııtır . 

- Gerisi üçüncü sayfada -

Antakya Türk liselileri, türkiyeye 
iltihak lehine grev yaptılar 

Abdülha 
• 

veresesı 

istediği hak 
milyon mu 

Berut : 16 (Özel) -
m~ktubumd•, Abdulba 
sinin Yafa mahkemesin 
açbğıot yazmııtım • 

Ayın on altısında Ya 
meıinde görülecek ol•n 
midin FHistindeki emta 
da bulunmak Ozere hor 
kıtl1r gitmişlerdir . 

Vereae babalarının 
cil edilen Lot denizini 
yet hakkını ve bundan 
parçı emlakin iade.ini i 
dir . 

E mlakin kıymeti 4 
gil iz liral!lı tahmin edil 

İrakın 
Petrol istih 

Batd•t ; 15 ( özt l ) 
bir yıl içinde Muıuldan 
550 bin ton ham petro 
edilmiş bunun 3 milyo 
ve 550 bin tonadı Tra 
nan• akıtılmıtt&r . 

Vaşingto 

Şark illeri da 
altında 

V!:nizelos~nölü- Habeşler uçak korkusundan 
su Yunanıstana b h. 1 . b lff 1 Şam talebe birliği bir toplantı yapa-

get• ·ıı·yor azı şe ır erı oşa ı ar . ırı rak, yerlı kumaşlardan başka 

Vaılngton : 19 (Rady 
y4ğan yağmurludan Ş 

yetlerinde nehirlerin •u 
diye kadar ıörülmemiş 
y ükerfmiş, hinlerce dö 
su altında kalmıştır. Bi 
sabalarıl su bHmı§tır. 

halk meskensiz kılmış 

Ye h•yvaa zayiatımo 
belli degildir. Ziyanın 
yon dolardan fazla ol 
mia edilmeli tedir· Sula 
yesi ıittikçe yükselwek 

Amerika da 
kunc bir tu 

Biı· heyet Parise 
gidiyor • 

• 
Atina : 19 (Radyo) - Venize 

loıun ölüsü Yunanistana nıklolu
llacaktır . 

Kral: Madam Venizelosa bir 
tniye telgrafı gönduerek tf'eB
siirlerini bildirmiştir . 

Başvekil Demircis Madam Ve 
, tıizclosa çe ktiği lı.zıye t c:l ğrafıo 
t d. : 
.. " Hükiim~t siıe Vl~ nileoize mo 

I dern Yuoaoisrauıo en büyük dev 
/ ld adamrnın ölümünd en duyduğu 

teess6rü beyan eder ,, demekte -
dir • 

. Atine : 19 (R•dyo) - Liberal-
ıf lerden müteıekkil bir heyet Pa-
. tise giderek V enizeloı için orada 
Yapılacak cenaze merasimiode 
hazır bulunacaktır ve Kral namı
na bir çelenk koy•caktır . 

Atina : 19 (Radyo) - Ç•lda
tıa ve 1Teötitiı ; saraya giderek 
l<ul C~rca ve sonra da Liberal 

l 
hrkuıoa giderek Venizelosun ö
lGmil mUoas , betile fırka arkadaş 
ları şabııları namına taziyede bu. 
lunmuılardır . 

ı~ Mubılif gazeteler de dahiJ ol
duğu halde bütün Yunan gazete
leri Veaiıclosun ölümü dolayısile 
~ıun yuılar yazmıkta ve bunun 
'l'ıem!eltete yaptığı büyük: hizmet· 
leri seynııktadırlar . 

Şimal cephesindeki İtalyan taarruzu gevşedi, 
fakat cenupta daha şiddetli bir italyan 

taarruzu hazırlanıyor 

Ras Destanın İmparator f arafından 
Hapsedilmesi haberi yalanlanıyor 

Habeşlstanda aıker taşımakla kullanılan İtalyan kamyonları 

Ank.ra ; 19 (A.A) - Royter Her iki tar.ftan da büyük za. 
ajansı bildiriyor : yiıt vardar • 

Ogaden cephesinde İtalyan İtalyan uçakları Dagıbnru ye-
taarruzu bütün ıiddetile devım niden bombardman etmişlerdir . 
etmektedir . İtalyan uçı1cları müteaddit ka-

y ağmurlarm durması ltalyan 11baları bombırdmandı devım 1 
harekatını son drırece kolaylııur- ediyorlar • 1 

mıatar . Korku ve teliı içinde hulu. ı 
General Gra1yani ; pek yakm· nan halk kasabaları boıaltmakta 

da Harar mıntakasında Habeşli- ve sarp yerlere kıçmaktıdırlar. 
ı~re karaı büyült bir tauruza ge· R11 Drstanın mahpus bulna-
çecektir . duğu haberi Adiaababa mahafi· 

Cenupda da büyük muhare- lince resmen yalanlanmaktadır. 
beler olmaktadır • - Get$si ikinci sahi/ede -

elbise giymemeğe and içtiler 
• ••••• •• 1 

Anıak1a : 16 (özel) - Aotak· ı göre, Fransa dış hakanlıiı Lübna
ya liseıi Türk talebeleri Suriye _ nıa da SuriyP. birliğioe girmesine 
Vahdeti isteğini protesto mabi· 
yetinde olarak derslerini terle et
mişlerdir. 

Bunlar türldye iltihak etmekye 
istemekte olduklarını baykırmış
lard". 

Şam : 16 (özel) - Tal ebe bir
lii'i dün bir toplantı yaparak yerli 

e!H itibarile muvafakat eylemiı
tır. 

Lübnanın ademi merkeziyet 
§eklinde birliğe girmesi için vata
ni heyetle yüce komiser aruıoda 
konuımalar :oJduğu ve bu mesele-
- Gerisi üçüncü sahi{ ede -

• 
Nevyotk : 19 [ Radrı 

nup hükumetleri araziı 
kunç bir tuğyan olmuıt 

Binlerce kilometrol 
su altında kalmıthr • Şi 
dar Hyılabilen ölü mikd. 
ikidir . 

Zar.r ziyan milyonla 
lan L ulmuıtur • 

Nevyork : 19 ( Ra 
tuğyanda ö]tınlerin adedi 
moıtur . 

ku m•olardan baıka elbise giyme ....... ~=--....... - ....,,.,..~----------------'!'~,,.........---=...,:ı=i 

meğe aud içmişıe.dir. Hükumet bu sene fakir cifcilerirı 
Şam : 17 (özel) - Bir eeviuç • • 

gösterısi yapan üaiversit~ talebesi yirmi bin ton buğday dağıttı 
gösteriyi yaptıktan sonra deraleri 

ne başı .. mak üzere biuaya girer· Bankanın köylüden aldıci 
ken, bioaaıo kapısında bulunan .e 
bir •·vhayı parçalamışlardır. bug.., day miktarı on altı kü 

•Burası Suriye hükumet reisi ı• 
Şeyh Tacettin zamanında İD§I e- milyon ıralıktır 
dilmittiı ... 

Buna beuziyen bir levba dabı 
parçalanarak Tıcettinia ismini ta· 
§ıyan levbaludao eser bırakılma
mıştır. 

Fnnsa bükümetinin Suriye dı · 
şarııında buluaae siy•ıal sürgün-: 
lerden doktor Abdurrahman Şeh
bender, lbıao Cabiri ve Şekib Ars· 
lanı affeylemi§ ve bunların Suri· 
ye topraklarına girmelerine mü
saade eylemiıtir. 

Bu üç önder, Pariste Suriye 
heyetine iltihak ederek konuıma

lara ittirak tyliyecektir. 
Diger taraftan söylendiğine 

Ankara : (Özel) - Buğd.yı ko
ruma kanunile ve Ziraat Bankası 
vasıte ıile hükiimetio buğday iti 
üzerinde üretmenden yana olarak 
yaphğı müdahele 3,5 seneye yakın 
bir zaman içinde , umulandan da-
~a çok verimli bir n etice vermiı · 1 
tır . · 

Hükumetin tesbit ettiği fiat 
üzrrinden ve üretim ffazlaaı olup 
iç pazarı hareketli olmayan yerler· 
de , Ziraıt Bankasının fiatlar üze
rinde nazım vazifesini görmesi 
buğday endeksinin son üç yıl için 
de fazla iniı.' çılnşJar yapmadan 

dur gunlu&unu korum11u 
etmiştir • 

Hükumetin, Ziraat Ba 
1ıt11ile buğday satın •im 
ladığı tarih olan 1.8.932 
12.935 e kıdar, yani Oç • 
aylık bir ıaman içiJ1de k 
451.895.233 kiJo buğday 
buna mukabil 16.156.562 
rilmiftir · 

Bankanın bu güc elin( 
tona yakın stok huğd•y ' 

Bu yıl, ihtiyacı olaa fı 
çiye dağıtılan tohumluk d 
tona yaklaımı§br . 
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7 Mart Çarşamba : 
Biraz daha mü§kil bir vaziyet. 

Bu sabah, Oates 'in ayağıma biri 
çok feoA idi . Bu adamın cesareti 
harukulade . Onunla, bir kerre 
memlekete döot:rsek neler yapa
cağımızdan bahsediyoruz . 

1 s.ın, ise bizi ancak Allah kurtara
bilecektir. Her cihetle; vaziyetimiz 

çok nazik . 

Dün sadece on iki kilomtre 
yapılmıştı . Bu sabah, dört buçuk 
saatle tam yedi buçuk kilometr~. 
Daha depo ile aramızda otuz ki
Joınetre var . Eğer, içindeki er
zak ve saire olduğu gibi duruyor 
sa ve eğer İL. yaptığımız yerin sat
hı değişmezst', en yakın meJcee 
ulaııcağız; fakat One Ton comp 
(*) e varamıyacağız . Bütün inki 
sarana rağmen, Ooper tepesinde 
bir köpek kızağıaın bizi hekJedi
iini umuyoruz . 

Binaenleyh,if cr lemek için elimizden 
geleni yapmalıyız . Eğer yakın 
dt'ponun petrol bidonları dolu de 
ğilse, tehlikeden çok güçlükle kur· 
tutabileceğiz . 

Zavallı Oates için akibet çok 
yıkıo, fakat hiç birimiz, kuvvet 
lerimizin arttığını hiı etmiyoru2. 
Y aptiğımız müfrit gayretlere gö
re, henüz,: hayret edilecek k•dar 
metıoetliyiz . Bizi ayakta tutao, 
sadece , mebzul gıdamız . 

Bu sabah, rüzgar yok . Biraz 
sonra, suratımıza lçarpan sert bir 
ıimal rüzgarı başlıyor . Parlak bir 
güoeş .. Eski izleri sona kadar 
takibi isterdim . 

8 Mart Perş "'"mbe: 
iş gitgide berbatlaşıyor . Oa 

tea, sol bacağı üzerinde hiç tutu
namıyor . Ayaklarımızı sarıp sar
malamak çok uzun bir iş . Değiş
meden önce, gece~i vadvelimle j 
bir saata yakın durmak mecburi
yetind~yim . Umumiyetle, ilk öo
C(. hazır olan benim • Şimdi Wil 
sooua ayakları bizi endişeye dü
şürüyor . Zavallı adam, başkaları 
ıçio kendini nasıl heder ediyor! 

Bu sabah, Yedi buçuk kilo
metre aldık . Depoya daha on beş 
buçuk kilometre v.r . Çok kısa 
bir meı-ıfe • Fakat bu mantakada, 
evvelkinin yansından daha kısa 

merhaleler katedebiliyoruz ve bu 
cılız neticeyi elde etmek için, ~ki 
misli enerii sarfetmek zaruretin· 
deyiz . En mühim mesele şu: De· 
poda oe bulacağız ? Eğer köpek· 
lerin kızak takımları, oraya geldi 
ise daha epey ehemmiyetli bir 
mesafe katedilebilir . Fakat; eğer 
yine o depoda yakacak şey nok-

10 Mart Cumartesi : 
Gitg~de zaifliyoru:t. . O•tesin 

ayakları hala çok fena vaziyette . 
Nadiren cesaretleniyor , zira, ölü
me m•hkfım olduğunun farkına 
varıyor . Bu sabah , Wilsona , 
kurtulması bakk1Dda eo küçük bir 
ihtimalin mevcut olup olnıadığmı 
soruyordu . Bittabi. doktorumuz, 
hiç bir şey diycmiyeceğini söy· 
ledi . Hakikatte , bütün ümitler 
kayboldu . O şimdi ölse bile , 
hiç ümit etmiyordum ki bizler 
olsun kendimizi kurtarabilelim . 

Çok zaif olan bir ihtimali
miz var , o da ; köyleri bulmak 1 

Hava müthiş fena ve karla 
örtülü elbiselerimiz gitgide sert- j 
leşiyor . Zavallı Oates biıi gecik
tiriyor . Bu sabah , yola koyulma· 
dao önce onu uzun müddet bek
lemek mecburiyetinde kaldık . 
Ve hu ıebeple ; ısabah kahve altı
mızı temin ettiği canlılık da kıa
men zail oldu . Kalkar kalkmaz 
yola koyulmak lazımdı . Onun 
yemeğin aonunda da ayni suretle 
beklemek lôıımgeldi . Zıvallı ço· 
cuk 1 onuo haline bakmak bile 
kalbimizi parçalıyor . Onu biraz 
canlandırmaya çalışmak : yapabil
diğimiz yegane şey bu . 

Dün Hooper dağındaki depo
ya vardık . Umduğumuz kadar 
rahat verici değil . Her türlü er· 
zak , umduğumuzdan çok noksan 
çıktı . Bundan ~olayı itham ede
ceğimiz bir kimse yoktur sanırım. 
Selametimizi temin edecek olan 
koşum köpekleri . bittabi ouda 
mevcut dej'ildi . 

Meares [*) in geri . döoDşö çok 
zor oldu sanıyorum . İşte t müt · 
hiş bir vaziyet ortasındayız! 

Bu sabah , kahve alta esnasın· 
da hava aakindi . :Fakat , yola ko· 
yulacağımız esnada ıimali gar· 
biden tipi başladı ve süratle ıid· 
det keabetti . 

Vo yarım saat sonra öyle şıd
detlendi ki , yllrümek imkansız· 

laıtı . Günün mütebaki kısmını 

- bir saniye bile rahat yüzü gör
meden - çaduımızın altında 

geçirdik . Kudurgun bir kar fır· 
tınaıı .. 

( Ehemmiyetli bir ~yiyecek de· 
posu . 

r*J Jleyetee ' köpekleri geriye 
götürmüş olan ozası • 

Habeşler uçak kor~usundan bazı 
şehirleri Öoşalttllar 
~~--------·--------~-
- Birinci sayfadan cırlan -

Ankara : 19 (A.A) - " Roy
ter ,, 11jansıoın bildirdiğine göre, 
cenup Lcephesinde şiddetli bom· 
bardıman devam etmekte ve İtal
yanlar bilhaasa cenup cephesinde 
büyük bir faaliyet göstermekto· 
dir . 

Muhtelif yerler İtalyan uçak· 
lar1 tarafmdan bombardıman edil· 
miş ve gazlı bombalar kullanıl· 

miıtır . 
Gouranideki halkın büyllk bir 

kısmı şehri boşaltmıştır . ' 
Habeı milliyetperver cemiye· 

ti düo Adi~ababada toplanmış, 

propağ•odacılara karşı ıiddetli 

tedbirler alınmasını menfi haber· 
ler yaymak ~ uçu ile yakalanama 

laranı şid •letle kararlaştmlmış . 
tır . 

1-'ondra : 19 ( Radyo ) - Ce 
oup ve şimal cephesinde bomhar 

dimanlar devem etmektedir. Irak
tan bildirildiğine göre, İtalyanlar. 
ogaden cephesinde büyük bir fa -
aliyet göstermeğe ba~lamışludır. 

Bundan ceneral Garsyan;oio ya· 
kında taarruza geçeceği ve mo-

torlu seyyar kıtalarla hücum he 
define erişmeğe çalışacağı tahmin 
edilmektedir. 

( Tiirk Sö.zl1 ) 

Şehir duyukları 
ilimiz dayrelerine 

15 gün~ içinde 3048 
evrak ·gelmiş 2943 ü 
bitirilmiş, 105 si de bit

rilmek üzeredir 

Şubatın t6:sıodan sonuna kı 
kadar on beş:gün içmde bosusi mu· 
hısebede 30 evrak devren gelmiş 
318 tane daha inzimam etmiş, 348 
i de ikmal edilip çıkmıştır. 

Encümene 124 evrak: gelmiı 
hepsi de çıkmıştır. 

Hukuk işlerinde 96 evrak ol
muş 94 ü ikmal edilip çıkmış yal
lnız 2 tane devredilmiştir. 

Kadastroda 4 tarıe gelmiş 4ü de 
çıkmışlar. 

Nafia müdürlüğünde 12 tane 
devredilmiş 34 tane geJmiş mec
muu 46 tane olmuş 40 t çıkm1~ 

yalnız altısı d~vredilmişti.. 

Sıhıye müdürlüğü 8 tane dev
ren gelmiş 54 tane daha olmuş 
52 tantsi çıkarak 2 tane devrediJ
miştir. 

İdare heyetine 166 evrak gel 
miı ve hepiside çıkmıştır. 

Nofuıte 4 tane devirle 41 ev
rak olmuş 38 i çıkmıştır. 

Tapuya 519 evrak gelmiş 

etmiı bunlardan 587 ıi ikmal ve 
52 si sahiplerinin müracaatına bi
naen kalmıştır. 

Ziraat müdürlüğüne 60 evrak 
gelmiş hepisi de ikmal edilmiştir. 

Evr•k kalemine 1268 evrak 
gelmiı bepisi de ikmal edilmiıtir. 

Maarif müdürli:ğüne 16 tane gel. 
miş hepsıde çıkmıştır. 

Evkafa S tane gelmiş beşide 
çıkmışbr. 

Baytar müdürlüğüne 28 evrak 
gelmiş 28 taaeside ikmal edilmit 
ve bazılarıda ait olduğu dosyala
ra konulmuıtur. 

Halle itlerine 65 evrak sıelmiı 
46 sı çıkmış 19 i derdeıttir. 

Defterdarlıkta 17 tanesi ıe· 
çen on beş günden devren gel
miı 183 adet tahaddüs etmiş 176 
tanesi ikmal ve çıkmış 24 tanesi 
de derdeeti ikmal bir haldedir· 

Şu bale göre on beş güo için
de 3048 evrak hadi• olmuş 3943 
ikmal ve çıkmış 105 taoeside der 
desti ikmıl bir halde bulunmak
tadır. 

Doktor Hamdi 

Ve Ke.ti temyiz ettiler 
Adana adli ibtisas mahkeme

since morfin kaçakçılığından 2 se
ne hapse ve iki sene sanalını ya 
pamarnağa ve 250 lira ağır para 
cezasana mahkum edilen doktor 
operatör Ahmet Hamdi ile selahi
na kadar 6 uy hastanede tevkifine 
karar verilen mor f ın müstehleki 
keti, r ihtisas mabkemP.sinı:e veri
len karara itiuzla, temyiz etmiş
ler ve temyiz iıtidaJanm, yollın
mak üzere iskas mahkemesine 
vermişlerdir. 

Temyiz taleplerini havi istid· 
alan bir kaç güne kadar temyiz 
hakyerine gönderilecektir. 

ttava kurumunda 

Kurban bayramı dolayısile 
yurddaşlar tarafmdan hava kuru
muna hediye edilen kurban deri· 
leri satılmış ve kiym ileri 857 lira 
tutmuştur. 

Hava tehlikesini bilenler kıı 

mtoa timdiye kadar kaydedilen ve 
üye ol•o azanın sayısı dört yüz iki 
yi bulmuıtur. 

Halkevi dersaneleri 

198yurddaşa daha oku- .

1 
yup yazma öğretti 

-
Halkevi dershaneler komitesi 

tarafından bundan dört ay önce 
okullarda ve ceza evinde açılmıı 
olao dershanelerde dersler bit· 
mit va imtihana giren yurtdaılar 
dan 198 i tamamen okuyup yaz
ma öğrenmişlerdir . 

Bu yurtd a,lare 22 Mart 936 
Pazar günü saat 15 te Halkevin
de törenle şehadetname verilecek 
tir . 

Kadınlar derahaneısİbİD ( A ) 
kısmından 14 , ( B }kısuıındaıı 16, 
erkekler dershanesinin ( A ) kıs· 
mından 55 , ( B ) kıımından 55 ; 
cezaevi dershanesinin ( A ) kıı

mındao 18 ve ( B ) kısmından 

40 kiti imtihaoda muvaffak ol
muşlardır . 

Toprak bayramı 

Her yıl yapılmakta olan top
rak bayramı yarın öğleden sonra 
saat 14 te Tarım okulunda büyük 
bir törenle yapılacaktır . 

Bu münaeebetle geçit re.mini 
müteakip mubtelıf eğle0t:eler ya 
pılacak , okulun her tarafı halk 
tarafından gezilecek ve bir de zen-
1ıio bir sergi açılacaktır • Bayra· 
ma blitün yurtdaşlar çağırılı bu· 
lunmakt•darlar . 

Halk evi 

Kurslar1nda okuyan 
talebeye tastlkname

leri verilecek 
Pazar gfinü Halkevinde öğle

dep sonra Hal 2,30 da kurslarda 
okuyan talebeye tasdiknam• ve· 
rilme töreoi yapılacakhr. 

Tunceli teşkilatı 

için adliyede imtihanlar 
yapalacak 

Tunceli viliyeti adli teşkilatı 
için 17 ,5 , 20 ve 35 lira maaşlı 
katiplikler münhaldır. 

Bu münballer için yakında im· 
Hhanlar yapılacak ve kazananlar 
tayin edilecekttr. 

Kültür toplantıları 

Dün, Gazipaşıa okulu salonunda 
altıncı öğretmenler toplantısında. 
Kültür direktörü Yunuı Kazım 
Köoi tarafından Eflatun hakkında 
çok istifadeli bir konferans veril
miştir. 

Bu koofeaans serileri, her haf
ta çarşan ba günleri sektesiz de
vam edecektir. 

Ödevinde başladı 

K1atamoni müddeiumumili -
iindeo Adana ceza hakimliğine 
tayin edilen Mustafa şehrimize 
gelmiı ve dünden itibaran yeni 
ödevine başlamıştır. 

Bisiklet hırsızları 
Mahfuzen Mersine 

gönderildiler 
Dün, Erzunımlu Hacı oğlu Ce. 

lal ve Ali oğlu Vahit isminde iki 
kişi mllddeiumumılikçe ma hfuzan 
Mersine göuderilmişlerdir. 

Bu yolda takibata sebep, Ce
lalla Vahidin Mersinden iki bisik· 
let çalarak Adanıya gelmeleridir. 

ı 

1 

1 

Spor bayramı 

Halkevi spor komite1i tara · 
fıodan 5 Nisan 936 Pazar gönü 
büyük bir spor bayramı tertip 
olunmuş ve buna ait proiram d• 
hazırlanarak alakadarlara ve lc:u
lüplerP, göliderilmiotir . 

Bayrama Çukurova mınttkı
sında dahil bütün kulüplerimiz 
kahşıcaklardlf . O güa muhtelif 
spor eğlenceleri , atletizm müsa
bakaları ve futbol maçları yapıla· 
caktar . 

Proğramı ayrıca yazac•ğız • 

Baytar işleri 

lı hayvanlarının iyi cioslerdeo 
üremtsi için baytar direktörlüğü 
bir çok faaliyet ve teşebbüler ü
zerindedir. 

Dün de Mercimek Harasındın 
beş aygır getirmek üzere merkez 
ıihhiye baytarı Hakkı mt'zkiir h•· 
raya gitmiştir. 

Uray 

Astüzüğüne aykırı iş 
yapıp cezalandırılanlar 

Simur Halil İbrahim caddeye 
ıu akıttığından 200, arabacı Meh
met oğlu Mehmet uabaımı mu· 
ayene ettirmediğindt'n 200, gez· 
gin tablacı Yusuf oğlu Mehmet 
caddeyi tabla il : işgal ettiğinden 
100, gezgin tablacı Rifat oglu 
Nuri caddeyi tabla ile işgd etti· 
ğinden 100, g~zgio tablacı Hacı 
Halil oğlu Ali caddeyı tablo ile 
işgal ettiğinden 100, yoğurtcu 

Mustafa kar111 Elif yoğurt kablll
rıoı pis bezle örttüğünden 100, 
manav Hasan oğlu Ahmet manav 
dükkanında bakkaliye sattığın
d~n 100, hamamcı Nurt caddeye 
ot ve toprak attığmdan 200, bak· 
kal Hamit oğlu Ali Fuat gömlek 
giymediğinden 100, tuhafiyeci 
S. Alpözen kaldırımı sandıkla İş· 
~al ettiğinden 100, bakkal M~h· 
met oğlu Ahmet yiyecek aeyleri 
açıkta sattığından 100, Selinik 
bankası katibi MişeJam caddeye 
bulaşık suyu döktüğünden 200, 
komisyoncu Emin ruhsatsız.du

var yaptığından (Hakkında mua 
mele yopılıyor), leblebici Sadul
lah oğlu H11ao ruhsatsız dükkan 
açtığından (Hakkında muamele 
yapıhoı ), Asım fabrikaaıoda Ha· 
sau oğlu Nazım yol üstilne idrar 
yapllğından 29(), bahçece Meh
met oğla Garip, bahçesine hela 
pisliği döktürdüğünden 500, he· 
lacı Salih oğlu Aziz belediyenin 
gösterdiği yer haricine hela pis
liği döktüğünılen 500, manav Ah· 
met oğlu Ahit yiyecek şeyleri 
açıkta sattığından 100, manav 
Hayta soğlu Abdullah yiyecek 
ş~yleri açıkta sattığından 1001 

aşçı Mehmet Ali oğlu Mahmut 
açıkta et sattığından 100, kebab· 
cı deveci Hıısan oğla usta Meh
met dükkanında sıcak su bulun· 
durmadığından 200, kebapcı Ali 
oğlu Mahmut dükkanında ııcak 
su bulundurmadığından 200, 
manav Muıhfa Mehmet manac 
dükkamnda bakkalliye sattığtn · 
dan 100, manav Hasan oğlu 
Mehmet manıc dükkanında bak
kaliye sattığrndan 100, manav 
Hüteyio oğlu Ethem manac dük· 
kioıo<la bakkaliye sattığından 
100, fırıncı İbsan oğlu Melimet 
fırıni gayet pis tuttuğundan 300, 
bakkal Durmuş oğlu .Mustaf• 
dükkan içini gayet pis tııttuğun· 
dan 100, bakkal İbrahim oğlu 
Emin dükkan içini gayet pis tut-
-Gerisi dördüncü say/ada-

20 Mar.t 1Hf -Adliyede 
Terfi görmiyen memur· 

ların dilekleri 
göze ahndı 

Terfi müddetlerini doldur•D ri 
hlkim ve müddei umumiler için P 
Adliye~Bıkanlı,ğı tarafından haıır~•i 
lanmış bulunan ~ terfi defterinde 
isimleri olmıyanlarm itir-zlarıDI iç 
tetkik etmek üzere teıkil edılen a 
ilira zları tttkik komisyonu itini tô 
bitirmiştir • 

Komisyon vaki itirazların bir 
kıımıoı yerinde ve haldı bulmuı 
ve hunların isimlerini terfi defte- li 
rioe idhal etmiıtir . 

Terfi defterindeki iıimleri taı-' 
nif ıuretile terfie es11 t« §kil ede- Iİ 
cek ol•n listeleri hazırlamak üze. I 
re tt'şkil edilen adliye ayırma ko- a 
misyonları bu günlerde toplan- a 
tılarına başlayacaklardır • İ 

Lokarnocular 
yi bitti 

-Birinci sayfadan artan-

Polonya, İıpanya, Portekiz, lr 
Danimarka ve Arjantin muuh- ıi 
hHları Fransız - Belçika teklif. a 
lerine iştirak ettiklerini bildirmiş·ln 
tir. u 

Milletler cemiyeti konseyi ba Qe 
güa saat onda tekrar toplanmıı- 16 
tar. Bu toplantıya Alman murab- r 
basları da iştirak etmit ve Almaıı~ 
baş murabbası, Almanyaaın Reni l 
iıgali dolayıaiyle Hitlerin 7 Mut 
ta ıöylediği bir nutukla Alman 
hükumetinin hattı hareketi gilzeı..'ll 
ce. v~ açıkça ifade dtiğini s6y le- !~ 
mıştlr. ı 

Londra : 19 ( Radyo ) - Lo · 11 

karno miaakıoı imza eden İogl- ,t 
liz, Fransız, İtalyan ve Belçika il 

delgeleri yaptıkları son toplantı · e 
da §U üç eHı üzerinde mutabılc 
kalmıılardır : ~ 

1 - Franıız, Sovyet paktın an ll 
Lahey divan adaletine gönderilere~ı 

tasdik ettirilmesi . ,_ 
2 - Renin gayri askeri bir ! 

mıntaka haline ifragiyle beyoel· 
milel bir kontrol altında bulun· t 
durulma11 . '. 

3 - Frao11z, logiliz erkiaı f 1 

harbiyelerine yekdiierleriae ya,.. ~~ 
dımda buhıomaları. t 

Lontfra : 19 ( Radyo )- Frao>i 
sız dıı işleri bakanı Flaoden; Mü 
zakere neticeleri hakkında kabi- 1 

nedeki arkada§larıoa izab•t ver· ıtı 
mek üzere yarıo bir uçakla Peri· 
se sıidecektir. 

Londra : 19 ( Radyo ) - Mil 
letler cemiyeti konııeyinin düokO 
toplanhııoda Eden , Veraay ve 
Lokarno muabedelerinia ıçıkça 

ihlal edildiğini söylemiıtir • Fa· ld 
kat derhal harekete geçmeyi icap · 
ettirecek bir vazıyet bulunmadı
ğmı kaydettikten sonra , sulhu raı 
teyit için brr tedbirin tetkiki li · 
zım olduğuou ilave etmiıtir . 

İtalya namına Grandiye İtal
yanın muabedelerden doğan mü 
kellefiyetlerini tetkika amade ol· 
duğunu ıöylemittir . 

Ve İtalyaya tatbik edilen zec • 
ri tedbirler meselesine imalarda . 
b 1 k b . . . • it 

n unara u vızıyetıa tamırı 

icap ettiğini beyan etmiıtir .~ tc 
Londra : 19 .(Radyo) - Mil· 

Jetler cemiyeti konıeyi 10,30 da 111 

toplenmış olan Ribeozop söz ala· 

rak Ren bölgesinin iıgalinio bo - rt 
kuku noktai naurdan haklı oldu- · i 
ğuou söylemi~, Franaız Sovyet 
paktının Lokaruo muahedesini ib .. "t 
lal eder mahiyette buluadujunu · 
'dd' . t' R· b d ' 1 
ı ıa etmış ar. ıyenzop un ıP ,

1 
sonra Bitlerin sulh tekliflr.riuder> 
bahsetmiştir. ' 

Konsey öğleden sonraki top· il] 

lantıttında Fran1a ve BeJçilcan1n ~ 
Veraay muahedesinin 42 ibci mad· tı 
de1ile Lokarno muaheduioia Al- t 

manya tarafından ihlal edildiğine ' 
karar verilmesine dair olan teklif-· tı 
!erini hildirmi§tİr. 
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Hikaye Umkırı ve ıshrap 
• 

Nihad TANGÜNER 

. Oh... bugün, ıevgili ressamını 
ıne görecekti. onu, ne kadar çıl
nca seviyordu .. ona, ne earaılmaz 
İt aıkJa bağlıydı .. 
Sevgilisi, kendisinden belki on 
yaş büyüktü . Ama ne zararı 

r .. Zaten o, romantik idealinde 
')le bir erkek hayali yaşatmı
Or muydu .. 
Genç kız, bütün saadetleri, bü 
n hayatı , onun geniş o'!luzlu2 
rıc gövdesinde buluyordu. 
On dört yaşındaııberi ana ıefka

den mahrumdu.Fakat ona babası; 
r gün bile fOk olan anasıoın ek
liğini duyurmamıştı. Babası ev-

llrnedi. Onu , akrabaltırının ş~f · 
!ltli ellerinde büyütmüştü. Aone
i iyice hatırhyordu .. Ne gözel 

r kadındı o .. Onun güzel yüzü 
lt noktası noktasına gözlerin
Ydi. Fakat bir güo evlerinde esen 
r lrasırga,bu güzel kadını evden 
ırııştı .. Sebeplerini sorduğunda: 
bası ona : 
- O senin annen olamazdı . 

rtık onu uaut kızım. demişti.. Ve 
r kaç Sllne sonra bir akşam, he
siyle babasının , bir ölüm habe
i konuıtuklarını duymuştu. Ve 
koouımayı iyice dinleyince 1 

enin kovulan annesi olduğunu 
renmişti • 
Bu günse aradan geçen dokuz 
n yıl, onun, bu sevgili kayıp· 

n doğan ıstırahmı körlemişti .. 
Babası onu sıkı bir patente al· 

da büyütüyordu . Çok defalar 
ikonda, fazla. kalışına hile razı 
nıuyordu. Ama insan hu .. insanla, 
•ao kalbi, zaptedilir miydi. . Ve 
e o, bu kadar disiplin içinde 
§ıdığı halde belki altı aydan
ri bir ressamla ıevişiyGrdu . 

Nejatla , fakülte salonlarında 
nışmııtı .. Edebiyatın doktoresini 
trıak için ~elip giden bu yaıh 
lebeyi ıevivermişti. Yirmi yaşın
yda. O, belki otuz üçünde vardı. 
nıa, ne zararı var. 
İşte bugün sevgilisinin taşındı

ıu bildirdiği yeni apartmanına 
decekti. Ve bugün, şimdiye ka
r,,naslbedar olmadığı uzun bir 

ün geçirecekti. Çünki babası, mü
ioı bir davası için lzmite gitmişti. 

Hazırlanmıştı •. Huttl bugün do
klarına, kdyuca bir karman bile 
rnıüttü .. 

* • • 
ikinci kota geldiği zaman : 
- Her halde burası. dedi. işte 
numara. Ve bağırdı: 
- Nejat Nejat .. 
Kapı hemen açıldı . Ve genç 

am koştu ; 
- Oh . Emel.. Şimdi bende rş · 

larıo son düzenini veriyordum .. 

Bak yeni yuvamı ne kadar bete
oeceksin . Diyordu. 

Kol kola içeriye dalmışlardı . 
Gene kız hopluyordu : 

- Aman ne iyi süslemişıin 
Nejat .. 

- Güzel, fakat büyük bir ek-
sik var Emel.. 

- Ne eksiği Nejat ? 
Genç adam: 
- Sen. Dedi. 
ikisi de göz göze geldiler .. Ne· 

jet. Emeli elinden tutarak , şark
vari döşettiği sıdire oturttu ve 
ona çıtladı : 

- Emel.. 
- Sevgilim. 
- Ne zaman mesut olacağız ? 
- Pek yakında Nejat. Şu imti-

hanları bir versem. 
Genç adamın iri dudakları ta -

kallüııle kapandı. Fakat nedense , 
bugün, kazanovamsı ruhu pek in
saflıydı. Emelin , yalnız saçlarım 

okşuyordu. 

Genç kızın gözleri duvarlarda 
geziyordu ve : 

- Ben bu tablolara hiç görme
miştim Nejat. Diyordu.Genç adam: 

_ Çıktığım apartman müsait 
değildi şekerim. Onun için bütün 
portere)erimi ambalajlarındmı çı -
karamıyordum .. Hele içeridekile
rini görsen . Onlar , en kıymetli 
eserlerim Emel.. Genç kız : 

- Bak. dedi . Sahi unuttum . 
Haydi bana öteki odanı da gös
ter Nejat .. 

Yandaki odaya yürüdüler. Ne
jat. Karşılarına gelen duvardaki 
bir gurubu ve yine onun yanın

daki • Hayal,, isimli bir tablo hak· 
kmda izahat veriyordu. Gene adam 
sağ taraflarındaki asılı tablolara 
geçmi11ti. Bu sırada Emelin göz
leri bir çıplak kadın tablosunda 
mıhlandı.. Olanca dikkatiyle .. Oöz 
bebekleri fırlarcasına haktı .. Ve 
titredi : 

- Bu kim?. 
Genç adam dudaklarını bir 

baye~ılığın karşısında imiş gibi 
büktü ve : 

- Ölmüş bir kadın • Ve ilAve 
etti : 

- Gel sevgilim • Buraya hak 
geçen sergide kazanan eserimi 
beğenecek misin .. Diyordu.. Genç 
kız, artık bir şey düşünmüyordu .. 
Bir şey işidemiyordu . Birden bir 
Umkırı ve ıstırabın girdabına yu
varlandığım anladı • . Ve biranda 
Ne.iadm kolları arasından fırlıyarak 
koridor ve merdivenlere doğru 

kovtu. 
Çünki: Tabloda gördüğü çıplak 

duruşun hayali, annesinden baş

kasının değildi. .. 

Suriye Mektupları 
- Birinci sahi{ eden artan -

1 tı Pariıte keaio olarak halledi 
Ceği ıöyleniyor. 

Suriye heyetinin te§ekkülü h•k
bd.ki karar neıredilmiıtir. 
Hey~te blikumet namına Emir 

Ust•fa Ş•bib~ ile Edmoo Bom 
iıtirak edecektir. 

Kırard•a eoara heyetin bare
t günü tesbit edilmiştir. Heyet 
6müzdeki cumartesi günll bura
n ıyrıJacak, pazar Hbabı şark 
tat kat.rıaa binerek İstanbul 

l,)lnyle Parise aidecektir. 

, Şam : 16 (özel) - Vatani ön· 
'Ctlerden Fahri Suudi, Mazhar 
ltılan ile Mibaibililyan Bekirki· 
' giderek Maroni patrikini ziyı· 
tt etmiılerdir. 

Üç önder ile patrik aruında 

•Suriye birliği» meselesi konuıu
lurken patrik demi§lİr ki: 

"- Hiç tüphe yok ki •ramız
da fikren birJik mevcuttur. Biz 
tek bir milletiz. Emellerimiz ve 
dileklerimiz de birdir.» 

"Arap birliği" evvela fikir bir
liği ile başlar ve ıonra arazi bir
liği meydane gelir. Evvela istik · 
lallerimiza alalım ve ondan sourı 
aramızda konuşalım. 

O uman her şey kolay olur. 
Siz, mukaddes milli gayeleriaizi 
tahakkuk eltirmeğe çılı§ınız. Ben 
AIJahtan size muvaffakiyet diler 
ve emellerinize kavuımıDlza dua 
ederim.,, 

Buna cenp veren Fahri Baro· 
di demiıtir ki; 

"Efendimiz f ben ·küçük Su-

( ..'ftrk l&dl ) 

ilimizde bu yıl başarılacak işler 
nelerdir? 

.- Asri Sinemada -.. 
- Birinci say/ adô.u artan -

18 Mart çarşamba akşamından itibaren 

Gabi Morlay-Victor Francennin temsili 
Bu l•bıiaatletlerlı bu yıl için 

de yapılma11 kararlathrıl•n iılere 
gelince: 

Nafia itleri; yeniden t•nzim 
edilen llç yılhk b•ytndırlık prog· 
ramıbm ilk yılın• ait kısımlar ba 
ıarılacaktır. 

K6ltür itleri bakımından bu 
yıl çok önemli iıler yapılacaktır: 
Bir kere, Adanada §imdiye ka
dar asla :istifade edilemiyecek şe 
kiJde §Uraya buraya eblmtf neka
dar kitap vllrsa bunlar bir araya 

toplanarak,. ihtiyace uygun yeni bir 
kütüphaneye mal edilecektir. 

Yapıl•cak bu yeni kütüphane 
de şimdiki l Belediye b•hçesioin 
münasip bir yerinde ve Seyhan 
kıyısında olacakhr. Umumi bir 
kütüphaneye mevcut kitaplardan 
mada yeniden intişar etmiı ve 
edecek olan kitapl•r1n Htın alın 
ması için de 5000 liralık bir tah
sisat kabul edilmiştir. 

diyeıi ve 10,000 lirasını da vila -
yet temin etmektedir. 

Bugün memleket hast•nesi 
130 yataklıdır. Buolardao 20 si 
trahom, 20 si verem ve 10 u eıt-

( meıo) 
ma teıkilatlerına aiddir. Geriye Hülyalı dudaklar 
kalan 100 yatak doğrudan doğ- , .. 

ruya vilayet bndceıile idare edil· Ayrıca : lengın Varyete numeroları 
mektedir. Bu yıl eklenece 50 1 
yat•k masrafının büyük bir kıs· Hayvanat mürebbiyesi bayan Şerifenio terbiyeli köpekJeri tarafından 
mın.ın Adananın b•zt bayır sahip· İ envai hünerler 
şimdiden keodi n•mlarına teabhüt 
etmi§lerdir. Bu zatın bu hayır, 1 

kirlıkları karıı11nda tükran ve 
memnuniyet duymamak imkan-
11zdn. 

İlçelerimizde hükümet dokto· 

Danslar, vaıyeteler , komediler ve saire 

Fiyatlarda zam yoktur 

Yakında '' beyaz rahibe ,, 
6579 

ru kadroıu tamımlandığt için bu 1 
yıl bundandı farklı ıurette iıti· 1 

fa de edileceği t• biidir . -------------------------------------
Baytar itleri içinde, eski ko-

ga yerinin elveriıli olmadığı en· 
laşıldığı için hu yıl tütün fabrika· 
sı ilerisinde müsait bir yer istim· 

lak edilecektir. Buraya, mevcut 1 TAN s· d 1 
projeler mucibince tiribüa ve ser- ' __ --e!!l• .. n--ıe_m __ a_s_ı_n __ a_...__1111111111'! __ 
gi yerleri yap1lacaktır. Bu tetiaat Bu akşam 

için geçen yıld•n kalma lO,OOO iki müstesna ve güzel film birden 
liraya bu ytl 25,000 lira daha ek· 1 • Sinemanın eo şöht'etli iki artisti CLA.V BROOK 'te ANN HAR-

Sonra, yine kabul edilen bir 
program• göre bir yeni mektep 
yapmakt bir yıl da mevcut mek
tepleri tamir etmek esas görü
leceği ve geçen yıl İımet lnönii 
mektebi yapıldığı için bu yıl 
mevcut mektepl~rimizio tamiri 
makaadiyle tehsisat konulmu§tur: 

leuerek 35,000 liraya çıkarılan • · DİNG'in temsil ettikleri hiHi va müessir bir mevzua sahip 
ı tahsisat vardır. bir film. 

Biitün bu hizmetlerdrn başka ( b t •• b 1 ) 
Bu arad• lcöy mektepleri için 
3000 liralak tahsisat vardır. Yeni 
yapılan İsmet İnönü ilk mekte 
binin blltün tedris ' malzemesi en 
mo dero · bir §ekilde tamamlan 
mıştn. Bu mektebin genia ıalo· 
nundan, blltüo dıier ilk ve orta 
mekteplerin istifade etmeleri ve 
konferenı müıamere gibi güzel 
toplanb vesilelerioe bu aalonun 
temamen açık bulunmaaı karar 
ılboa alınmıştır. B11 mektebin 
milkemmel bir de sinema maki · 
nesi vardtr. 

Daha sonra; bu yd orta mek
tep ve lise talebelerinden tama
men yokıul olanlardan bir k'I· 
mının vilayet he11bina kız ve cr
lcek liselerinde pansiyoner kalma
larıjiçin •yrı bir kombinezon 
yapılacaktır. Buna ait bir tali~ 
matname huırlanmaktadır. Bu 
iıin blltçeye konulan 1500 lire
Jık tahsisatla baoar1lm111 temin 
edilecektir: 

Baıka ilçelerimizden gelipte 
burad• bir takım uygun olmayan 
ıerait altında tahsile çalışan ço· 
cuklarımız içinde husuıi yardım 
ve kontrol teıkilih kurulacaktır. 

Bu ytl Maarif bütçeıioe diğer 
faydalı iki mak11t için de tıhıi 
sat konulmuıtur. Bunlardan biri 
Maarif vekaletince •Çalması ka
rarlaohrılan kız eoıtitüıü için 
10,000 lirahk yardım ve digeride 
yine ıehrimizde yapılacak Ticuet 
liesesinin arsa bedeli olarak 
4,000 liralık yardımdn. Bu ar
sanın asfalt cadde üzerinde olmı-
11 da kararlanmışbr. 

Sıhhat itleri için; bu yal 
Memleket haatantsioe yeniden 
eJli yatakh bir dahiliye pavyonu 
yapılrcaktır. Dört koğuş üzerine 
olan bu binanıa ioıaatı ve le · 
vizımı için Jazım gelecek mas· 
rafm 8,000 lirH&Dı Adan• Bele· 

riye birliği,, değil •büyük Suriye 
birliği» isteyorum hedefimiz budur 

Eger Lübnan istiklahnı ıhraa 
Tarablüs ve mlilhak.tı bizim •n· 
mızdaki anlıımalara mani le§kil 
etmez. Bu Meaeleyi arımııda hal
lederb:. 

Eğer Lübnan iıtiklilini almaz 
Fransız mand.sı altında kalırsa. 
biz: Tarablns ve mülhakatı ile ik· 
tifı edemeyiz. Ben, •Bekirkitnin 
de Suriye topraklarma ilbakıaı iı· ı 
teyoram• demiıtir. 

bu yıl içinde baıarıJması düşünü· ava .. ar an arı 
len diger hizmetler arasında lıil J 
haısa ikiıini kaydedebiliriz : 2 • Peris batakhanelerini ve Apaşların hayatını gösteren ibret 

ı _ iki eıntf üzerine köy oda. • alınacak bir eser CHARLE V ANELE tarafındın temsil edilen 

Iarı vucude 1ıetirmeJi, ( RA"'& ) 
2 - Orta hılli memur ve mu· "I D 

allimlerimiz içia bir çok bıkım· dı•kkat • Proğramm uzunluğuna binaen ai 
dan faydah olabilecek bir mah· • da. başllyaoaktır. 
fe) açmak. 

ema saat 8,30 

Bunun için §İmdiki postane 
binHt münasip görülmüştür. Bu· 
r.nın alt katı lokantı, üat kabda 
mlitalaa ve oyun salonu ol1rak 
kullamlacakbr . 

Lok•nt•da üç porıiyonlulc bir 
yemek 20 - 25 kuruıa mal edil· 
mcsi umulmaktadır. Tabüldöt şek-
linde olan bu. lokantadan, isteyen 
memur ve muallimler abone sn· 
retiyle evlerinede yemek alabile
ceklerdir. 

İdarei hususiyenin malı olıu 
hu hinanm bu makaadda icanız 
tahaiaide karar altlna ılıamışhr. ı 

Geçen yıl vilayette kurulan 
Halk işleri bürosu, umulan alaka 
ile karşılandı ve müracaat eden 
h•llnmızı azami dere<:ede fayda
lı olmak yolunu tuttu . Cumhuri
yetin yüksek feyzinden h•lkımızı 
daha y ~kandan iatifadelendirmek 
ve hıJkımızı hükumet mekaniz
masından memnuu kılmak için 
atılan bu adım bu yıl daha verim· 
li olarak yüriltülecektir. 

Sonra, geçeo yıllarda verilen 
bir k:arar üzerine iki tekerlekli 

gelecek proğram : 
Kürek mahkOmlarmm feci hayatını bütün dehşetile gösteren heye· 

canlı ve pek müthiş sahneleri havi emsalsiz bir eser : 

( Zencirli mahkumlar ) 
6574 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Eşi bulunmıy:\n güzel eserlerden birisini daha sunuyor 

( Sevginin sesi ) 
mümessili: Jankipora-Marta Egert 

gibi iki büyük ve güzel sesli yıldızın şabeserleridir . 

ili ve • • dünya haberleri 

matineler : 

• 

arahaların vilayet dahiJinde kul
Janılmaaı 1aaık edilmiş ve bu 
yasak ,936 b•ıındanbcride yürü 
ıneğe girmi~ti . Vilayetimize ait 
bu yasağın tatbikinde yoksul çif- Cumartesi 2,30 da Rahmetli Amca - Eskimo 
çilerimize bir kolaylık olsun diye 
bu yeniliği bütçede 7500 liralık 
bir tahsisat konulmuştur. Bu pı· 
ra, mübtaç köylülere dört teker· 
lekli araba almaları için ikraz 
edilecek ve sonra t•ksitle geri 
ahoacakt ır. ' 

Teşekkür 
Henüz beş aylık bulunan oğ

lum Yücelin birdenbire vukua ge
len fıtıktan mütevellit ve ölümile 
Ofıticalenmeei çok mümkün olan 
tehlikeli vaziyetini önemli bir ame 
liyat ile bertaraf ederek tekrar 
hayata •kavuşturarak memleket 
hastanesi sayın Baş Doktoru Tev
fik Pamukçuya sonsuz teşekkür v~ 
derin saygılarımı açıkça söylerim. 

6587 

Tarımerlerden 
HAKKI AKDEÖIRMEN 

Pazar 2 de Malek Bira Kralı ve Sevkinin sesi 

6586 

llaclarınızı Tuvalet ve Parfümeri • 
ihtiyacınızı yalnız 

seybaa eczanesladea 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 



Ad ana B orsası M 1 uame eleri 

l'Aı.111 1 1t ve K 1 a·ı .t. 

Kilo Fiyatı 
CiNSİ En En çol Satılan Mikdar az 

/(. s. K. s. KUo 

ILa•••alı pamulC 30 
rlyMa Darla_.., 34,50 35,50 
.l:'lya1a temizi " 34 
haa l 39 39,25 
iane ıı 35 iJ7.SO 
ümreı 

ıı:-ıevlant f 

YAPAC.I 
Jinu 

1 1 ~%-;!; 

Ç 1G1 T 
. . 

l'Iıoreı 
iane 2,75 
Iarli "Yemlik-.. "Tohumluk,, 3 

HUBUBAT 
Bulday Kıbnı 

.. l'. erli 5,50 .. Men tane 
Arj!a 
Fa1ulyı 
ıulaf 

Delice 
Kaı yemi 
~eten tohumu 
Mercimek 
Siıam 15,25 1 17 1 

. u l'f ·- . . . 

- Salih 000 .. 725 ... .. 
;E~ Utta kırma .. >. 

ıc Simit .. 
!i ...... Cumhuriyet 000 
1 - .. 75.5 

~ B. uııs krıma ,, 
Alfa .. 
Liverpol Telgrafları Kımbiyo ve Para 

19 1 3 I 1936 İŞ Bankasından alınmı§tır. 
Santim p ... 

Haıı:ır 6 30 Liret 

Mart VMdeli ı 5 99 Ranmark 101 1 <n 
Frank" Fransız,, 

,_ 
Mayıs Vadeli 5 

~ 
Sterlin "ioıı:ilia., 620 50 

Hint hazır 5 Dolar "Amerikan., 
1 

124 92 
Nevyork 11 o Frank "lniçre,. 2 

SAYIN HALKIMIZA 

• 

Senayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takdir edfün Sovyet Rus. 
ya fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde 

dönen Sac tablalı BergUzar sistemi ve çok hafif olan orak 1 
makineler va yedek parçal.arı dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklaı Çayır makınaları Tırmıklar ot preselt>ri Pul

varizatörler bütün Anedoludn kullanılan ve çok höyük bir şöhret 

kazanan ve sütlerinizdf'n en temiz yağ çıkarm kullanışlı ve sağ 

lem olan $Ut mekinalarımız çifçilerimizin tOltanberi beklemekte 

oldukları halis celikten yapılmış Ot kazmal11rımız son moJAI 

zarif ve şık Dikiş makinalarımız g~lmiştir.Fiatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakındı altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir. 

Depoıu Adanada Osmanlı bankası ıltında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 2 

UAçlarıaızı ve balık 
yağlarınızı 

A li NtJsibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 250 Ucuzluk 
. 

(Tftrk ~d ) ~}(/Mart • 

Urayca cezalandı
rılanlar 

//cinc(sayf adan artan -

tuğundın ıoo,;aubacı Halit otlu 
Yegit yüklü arıbaya bindiiinılen 
100, ekmekçi Ali Rıza Ünlli nok· 
1an tartıda ekmek ıattığıodan 
500, ar1bıcı Hüseyiıı oğlu kel 
Mustafı 1raba11nı dikkatsiz ida · 
re edip birisine çarptığından 300, 
arabacı adil oğlu Akif zilıiz ua
ba çalı§tirdığından 200, uacı Ah. 
met oğlu Rüstem köhne araba 
çıhıtırdığından 100, ar.bacı Sa
dık oğlu Cimşit uddeyi i§gıl 
ettiğinden 100 kurut p1rı cezı
ıiyle cezalındırılmı§l&rdır. 

Adana inhisarlar baş müdürlüğünden: 
Bir sene zarfında Adana-Ka

raisalı arasında nakil edilecek olan 
otuz bin kilo muhammen mikta
rında bulunan mamur tütün,'içki 
ve sair emval ve eşyanın ücreti 
nakliyesi 2490 numaralı kanun 
mucibince olbaptaki §artoamesiode 
yazılı esaslar dairesinde açık ek
siltmeyi! konulmuştur. isteklilerin 
ihale günü olan 9 - 4-936 per
~embe güııü saııt 14 buçukta be
deli muhammen olan 30 bin ku
ruşun % 7 buçuğu nishetinde yir
mi iki buçuk lira muvakkat temi
nat akçasile Adana inhirsarlar baş 
müdürlüğttne müracaatları.6585 

20-25 - 31-6 

Adana inhisarlar baş müdürlüğünden: 
Bir send zarfında Adana-Ko

zan , Kadirli ve Feke aralarında 

sevk ve nakledilecek plAn ve 
(400000) kilo muhammen miktarda 
bulunan mamul tütün, içki tuz ve 
ıair bilumum emval ve eşyanın 

ücreti nakliyesi 2490 numaralı 
kanun mucibince açık eksiltmeye 
konulmuştur. isteklilerin ihale gü

nü olan I0-4-1936 cuma glinü 
saat 14 buçukta bedeli mu ham . 
men olan (3200) liranın °/o 7 bu
çuğu nisbetinde (240) lira muvak· 
kat teminat akçası ile Adana in 
hisarlar baş müJürlüğüne müra
caatları . 6584 20 _ 25-31-6 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

r·~~,,·~;;::;;;;~;··ııı- 8e1 e diye i 1in1 arı J 

i
T k · d ~ Martın on altın c ı pazartesi gününden itibaren on beş gün müddeti 

arsats apı cıvarın a 1 hususi ve taksi otomobil, kamyon, kamyonet otobüs ve motosiklet 
Halk eczanesidir t lerin tiren ve karoseri muayenesi yapılacağında:ı sahiplerinin bu va~•

•1111•nıc::ıı.-•ımumıuıııııııııııllll-muı""m-••:~"j talarinı itfaiye garojıoa götürerek muayene ettirmelAri 1 ve muayeneye 
gelmiyenlerin de cezalandırılacakları ilAn olunur.6546 

12-15 -19-22 Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa
mıza müracAat edilmesi . 

--Paranı! \ 
Boş yere h3'cama ve har· ı------------,--·--------,ı 
cıyacaksan yerli malı al! 

1czencirli mahkumlar)I ___________ _ 

Kürek mahkumlarının ha

yatını gösteren büyük film 

6578 

(Zencirli mahkumlar) 

filml e rın en fevkolAd esi<lir 

6577 

-· - Foto Coşk.an , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başh)1 an Coşkun Güven, ht>r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
'kolaylıklar göste1·ilir. 

3069 

Blaupun kt 1 

Güzel ve tabii sesle 
Eyi bir müzik ve dünya boberlı:rini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

Radyo isterseniz size gayet ~ık : 

Blaupunkt 
l\.ısn-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
Radyonuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşemulı . Bunu 

ancak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. altında Muharrem Hilmi 
13-17-20-24-27 6457 

·~~-----~~~~-
Umumi neşriyat aa.ıtıl 

Celal Bayer 
Adana Türk sörıii ıaaıı.uıı 


