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DÜN ŞEHRİMİZE ŞİDDETLİ Y AGMUR VE DOLU Y AGDI 
Çalışan bir kadınla 

evlenir misiniz? 
Yazan: 

Marcelle Auclaira 
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00 ~ ir delikanlı gurubuna : 
00 ~ -Çalışan bir kadınla evlenmek 
00 h ister miydiniz? Diye sorulmuş, 

epsi birden : 
00 - Hayır!. Cevabını vermişler. 
00 1 .liata ediyorlar .. Acaba bu genç-
00 ,erın bizzat kendileri de işsiz mi ya· 

,ıyorlar. 

1 . Eğer böyle ise yukarıda verdik
,e_,rı cevab önünde eğilmekten başka 
,,.re Yoktur. 

Çok zengin bir muhite mensub 
\le dünyanın en tenbel ve işsizliği 

00 seven bir erkeğile evlenmiş genç bir 
00 ,,addın tanıyorum ki, can sıkısından ölü-

,or u .. 

00 
00 
00 

00 d Bu genç kadın bir gün tahsiline 
00 evaın etmeğe ve tıb yapmağa ka-
00 ~ar verir ve tıb doktoru olmağa da 
OO uvaffak olur. 

:ii lier öğle üzeri yemek yemek 
00 'ıııZere hastahaneden eve döndül!'ü za-
00 nan kocasını, hala pijamalı, yatağı· 
00 ın bir kenarına oturmuş ve hatta, 
00 °Yıınup Vale dö Şambr'ın uzattığı 
00 e;;teına!ı biic o-eçirmek için düsi:nüor lt . a ~ 

Vazıytte buluyordu . 
00 Bittabi beyle bir erkek için karı-

~nın çalışması en mühim bir hoşaı!-
elik a ves ı lesiydi . Boşandılar .. 
ça- F'aknt ben anca!< çalıpn bir ka-
ilan ~~ı.n, çalışan bir erkeğin anlayabile-

•1ne inanıyorum . 
lıı Çalışan bir kadın , kocasının fazla 
b eşguiiyetini, yorgunluğunu ' anlar ve 

ı.....--ı-~du kocasının [ kafasında başka bir 
ın ] oldul!'u şeklinde görmez . 

ka Akşam eve döndül!'ü zaman bu 
\r dııı kocasına ekşi çehre göstermez. 
b~ı mesela şu şekilde serzineşlerde 

Unmaz: 

1.. - Niçin bu, bir iş için olduğ'unu 
k0Ylediği ziyafete giderken en güzel 
k~avatını taktı saçlarını bu kadar 
'"na ·ı • ait ı e taradı . 

rinde Yahut : 
~i . - Evden çıktığı zaman saat üçtü. 
·tn saat dörtte bürosuna telefon et

ndaıı Veıın zaman hala oraya gelmemişti? 
Yahut 

._,...... .. - Ah 1 Ne ala , Bayım ecnebi 
l;~~erileri barlarda, dansiklerde gez-

d• 'o eğe mecburdur . ben de evde 
ıfh~3Pları yamamakla meşgul olaca

: · Doğrusu hiç fena değil . . 

t ·iı iş denilen şeyin bazı umulmadık 
r ıı ecbu . 1 . . k d lııl rıyet erı olduğunu hır a ının 
.Fialıe <ırııış olması, Erkek için ne büyük, 

4fup~esut bir avantaj , iki tarafın da 
'e e denilen kurda içlerinde yer 
k~~eınesi ne büyük bir bahtiyar-r, 

ld. S~vilen ve onun tarafından se
l kıl'ıınız Erkeği iş saatlerinde unut

rl a Ve akşam aile ocağının içinde 
;.ur Verici bir sükuna kavuşmak ne 

1 rı_, bir saadettir değil mi ? . 
erh31 tınÇalışan. b.ir kad.ı~ sü~u.tun istira-

1 değerını çok ıyı bılır . Bu ka
l~ akşam kocası eve döndüğü z.a-

""'1<1- ?nu bir müddetçik unutmak ıs-
k,ıl'ıı işleri hakkında üzücü suailerle 

ştutl llıaz · Çünkü bizzat kendisi de işi-
2 ~nutınak ve daha neş'eli şeylerden 
.__.,,,.,,y!etınek ihtiyacındadır . Onun uy-

ll Ve eğlenceye ihtiyacı olduğunu 
ar · Ve karşılıklı bir şefkat hangi

..__..~,\ ihtiyaçları olduğunu müşterek 

8a:~:ıa ortaya çıkarır . 
Utun bir günlük çalışmadan son

! eve bitkin bir surette dönen ko
<ırın b. ı monden toplantılara, veyahut 
~e~aya sürükleyen işsiz kadınlar-

) 
t" Meslek veya sanatinde, intizamı 

lq 
1
Ye ve organizasyona alışık bir 

l ~n bütün bu şeyleri aile yuvasın-
a tatbik eder . 

,Salışan kadın ev işlerine ait en 
~k can sıkıntılarını bir facia hali-
100kınaz, ahçı veya hizmetçi kadı-

fj~ aralarında geçen ufak tefek 
ı:kaşaları akşam eve dönen ko

..._.,.1ııı a anlatmak suretile onu bizar 
~ı · Onun daha başka, daha neş'

C\>zulara ihtiyacı olduğunu bilir., 

b' ** ·e\·' ı. ·ı;a ç:ı'cuk'ar ?. 

Muhabir mektupları 

Gaziantep her sahada 
canlı faaliyet gösteriyor 1 

Vali A. Riza 
• • 
rımıze 

Çeviğin muhabi .. 
anlattıkları 

-----eı:w..--. ---

Gaziantep vilayetinde 79 ilk mektep 
172 öğretmen, 7648 talebe var. Bu yıl 
halk mekteplerinde 1267 vatandaş 

okuyup yazma öğrendi 

Ga:z.iantep llbayı A. R. Çevik muhabirimizle konu~ııyor 

Gaziantep : 18 [ Hususi muha
birimizden J Değerli Valimiz Ali 
Riza Çevikle Türksözü adına Vi
layet işleri hakkında yaptığım mü
lakatın hulasasını bildiriyorum : 

934 yılı tahsilatı 343,611 liraya 
baliğ olmuştur . 

Bu mikdara sabıka tahsilatı da· 
hildir . Eksiklik bir kısım borçların 
935 yılına devrinden ileri gelmiş

tir . 
935 büdcesinin varidat kısmı 

Siz de benim kadar bilirsiniz ki 
bir kadın ne kadar çok; işsizliğe alış
mışsa, çocuklarıile de o kadar az meş
gul olur. onun bütün zamanını brıç, 
poker, terzi provaları, veyahut mon
de'.I mecburiyetler alır. 

Çocuklarile bizzat meşgul olan ka
dın ise, onlarla lüzumundan fazla meş
gul olur. 
Çocukkendi hakiki şahsiyetini almak 

için, büyüklerden ziyade diğer küçük 
çocuklarn arasında yaşaınağa mecbur 
dur. 

Bir çocuğun karakterinin teşekkülü 
içfn, baş ucunda annesinin endişeli 
nrzarlarının mütamadiyen dolaştığını 
hissetmesi kadar fena bir şey yok· 
tur. 

- Çok koştun .. yine nezle ola
caksın, terlisin, su içme ... 

Çalışan bir kadın çocuğu üzerin
de gizli bir dikkat ve ihtimamı kul
lanmasını bilir. 

Eğer, çocuk veya çocukları~ ba
bası ölür veya ba~a dürlü aılenın ba
şından eksik olursa, çalışan kadın o
nıın yerine geçebilir ve çocukları ken
di mesaisile yaşatabilir. Ve onlara 
manevi hayatlarında da rehber ola
bilir, 

Çocuklarına çalışan bir anne ver
mek istemiyen delikanlılar şu zaman
da dünyada olup bitenlerden haber
darmıdırlar ? . 

Bu gençler lüks ve servet içinde 
büyümüş yaşamış kadınların hayat-1 
!arını kazanmak için iş aramağa mec
b'.ır kaldıklarını . z5rrr_J şrmic~ c!c. .- ? 
Ha1'buki hi~ bi.r şey yapmas':::~ bi'mi· 

354,884 olarak tasdik ~edilmiştir . 
Bu yılın Şubat gayesine kadar olan 
tahsilat yekiinu sabıka ile bera· 
ber , 263,678 lira olup geçen 
yıldan kırk bin lira artıktır. Bu faz
lalığa mahsulatın bereketi sebep ol
makla beraber aid olduğu daire me
murlarının ciddi çalışmaları da mü
essir olmuştur . 

Büdcenin dokuz aylık sarfiyat 
yekunu ise 240 bin liradır . Bu pa

- Sonu ikinci sahifede -

yen bu kadınların düşmesi ve ölme
mek için en küçük, en adi işleri ka
bule mecbur kalmaları kadar hazin 
bir şey varmıdır ? 

Her gün bunlardan bir kaç dane
sini görüyorum. ve gördüğüm bütün 
bu vakalar beni her genç kızı, her 
ı:ı-~nç kadını bir meslek 5ahibi olmak 
ıçın teşvike sevkediyor. Bugün, en 
zengin, ne beklediğini bilmiyor ve 
bunu bedbin ve hınçlı bir eda ile söy· 
lediğimi sanmayın. [Onu bekleyen] ' 
ancak, eger o ehliyetsizce feci bir 
şey olacaktır. Fakat çalışma daima 
neşe verici bir şeydir ve, lüksün bi
rini - çok daha avantajlı şekilde -
tutabilir . 

* * * 
Çünki aynı zamanda bir karakter 

meselesi de var . Kadınlar , doğuş
tan.• ~anlı ~ hareketli ve tesir yapıcı 1 
tabıatındedırler · Ev hayatının yekne
sak gidişi onlar için boğucu bir şey
dir . Onları hariçte bir işe yöneltmek 
hem kendileri ve hem de etrafında
kiler için bir saadettir . 

Hepimiz ; şu titiz , entrikacı , çe
geze , kendilerini hiç alakadar etme
yen işlere burunlarını sokmak ih tiya
ciyle yanan kadınları tanıdık , Bu tip 
kadınların tabiaten fena oldukları 
zannedilir , Halbuki zavallılar , sade
ce , içlerini kemiren bir " hareket ,, 
ihtiyaciyle kıvranmaktadırlar. Onlara 
bir iş veriniz , göreceksiniz ki çok 
iyi ve sevimli olacaklardır . Daimi 
hareket halinde bulunuşları , işsiz 

bulundukları takdirde üstlerine bir 
faL ç<:.kecd .. o'an d<Jğ!arı ; :lr.ma·ğa 
kafi ge!ecd:tir . 

Dünkü bol yağmur 
ve dolu 

Bölgenin hemen her 
tarafına yağdı 

Dün saat 14,20 den 15,30 a ka
dar devam eden iri dolularla karışık, 
33 milimetreyi bulan devamlı müt
hiş yağmur hemen hemen bölgenin 
her tarafına muhtelif mikdarlarda 
yağmıştır. 

Evelisi gün saat birden dörde 
kadar devam eden 7,5 milimetre 
yağmurla bsraber Seyhana iki gün 
içinde 40,5 milimetre yağmnr düş· 
müş oluyor . 

Hava rasattan aldığımız :malumata 
göre bu şiddetli yağmur ve dolunun 
Adanada olduğu kadar havalide şid
detli olmadığı ve bazı yerlerde yal
nız yağmur , bazı mıntakalarda dolu 
ile karışık bir vaziyette yağdığı an
laşılmıştır . 

Ve ayrıca yaptığımız tahkikata 
göre de yağmurun Misise bol suret· 
te , İncirliye dolu ile karışık , Mih- 1 

mandar mıntakasına da hafif surette 
düştüğü anlaşılmıştır . 

Bölgede saatlerce devam eden 
bu dolulu yağmur bazı mahsuliitımı
za faideli olmuş ve b,m mahsulat• 
da zarar vermiştir . 

ltalya ayan meclisi 

İtalya - Mısır dostluğuna 
nişane olarak ne yaptı? 

Roma: 19 (Radyo) - Ayan mec 
!isi, bu günkü toplantısında ölen Mı
sır kralı F uada bir hürmet nişanesi 
olmak üzere celse kırk beş dakika 
tatil edilmiştir. 

Celsenin tatilinden önce meclis re 
isi, kral F uadın mezayasından ve ltal
yan - Mısır dostluğunun takviyesi
ne çalıştığından bahs ve azayı beş 
dakika süküte davet etmiştir. 

Filistin de 

Arap - Yahudi anlaşmazlığı 
ve çarpışmaları hala 

devamda 

Arkara: 19 (A. A.) - Filistin· 
de umumi grev ve silahsız itaatsız
Iık mücadelesi devam etmektedir. 

Kudüste fevkalade vaziyet ilan 
edilmişti: Hayfa'da çıkan yangınlar 
ve mühim hasar vardır. 

Araplar Londra'ya bir heyet 
gönderilmesi 11akkındaki İngiliz ali 
komiserinin teklifini reddetmişler ve 
Yahudi muhacirlerinin arkası kesil
medikçe müzakerata girişmeyi iste
mediklerini bildirmişlerdir. 

Buna mukabil Dailiy telgraf ga
zetesi Filistindeki lngiliz makamla
rının, Yahudi muhacirlerinin adedi
ni azaltmak niyetinde olmadıklarını, 
önümüzdeki hafta içinde 4,000 Ya
hudi muhacirlerinin geleceğini yaz
maktadır. 

Kudüs: 19 [ Radyo ] - Karı
şıklıkların büyümesine mani olmak 
için lngilizler Kudüs civarındaki ka
saba ve köyleri çol< sıkı bir mura
kabe altında bulundurmaktadır. 

Buralarda küçük tank ve zırhlı 
otomobiller dolaşmaktadır. 
. Londra: 19 [Radyo J - Müs

temlekeler nazırı Tomas, Avam ka
marasında, Fil!stindeki karışıklıklar 
hakkında uzun uzadıya izahat ver
miş ve hşkUınetler asayişi temin için 
her türlü tedbirlerin alındığını soy
lemiştir. 

Adisababa yağmacıları 
kurşuna dizildi 

Adisababa civarında asayiş tamamen 
yerine getirilemedi. Bazi Habeş müf
rezeleri İtalyanlara baskın yaparak 

zayiat verdiriyorlar 
----··-·-----

Cibuti : 19 ( Radyo ) - ita!· 
yanlar tarafından Adisababadan çı· 
karılan ecnebi gazete muhabirlerin· 
den dördü bugün trenle buraya 
gelmişler ve istasyonda lngiliz kon
solusu tarafından karşılanmıştır . 

Bunları , buraya getiren ltalyan 
kuryesi , bu gazetecilerin Adisaba· 
badan çıkarılmaları sebebini göste 
rir lta!yan kumandanının mektubunu 
lngiliz konsolosuna vermiştir . 

Diğer üç gazeteci de yarın şeh 
rimize geleceklerdir . 

Cibuti : 19 ( Radyo ) - Bu 
günlerde buraya İtaJyadan yedi va· 
purun gelmesi benlenmektedir . Bu 
vapurlarda şose ve şimendifer yol
ları yapacak olan amele , malzeme 
bulunmaktadır • 

Cibuti : 19 ( Radyo ) - Adisa
babada divanı harpler faaliyete ge
çerek şehri yağma edip yakan Ha 
beşlilerin muhakemelerine başlamış 

ve bunlardan bir çoğunu idama 
mahkum ederek kurşuna dizdirmiş-

tir . Diğerleri de kurşuna dizilecek· 
!erdir . 

Şehrin kumandanı , bir beyan· 
name neşrederek herkesin elinde 
bulunan silahını en kışa bir müddet 
içinde getirik teslim etmelerini , et
meyip de yakalanacak olanların 
sorgusuz kurşuna dizileceklerini bil· 
dirmiştir . 

Cibuti : 19 ( Radyo ) - Adi
sababadan buraya gelen yolcuların 
anlattıklarına köre Adisababa civa
rında asayiş tamamen iade edilme
miştir . 

Müsellah Habeş müfrezeleri an
sızın ltalyanlar üzerine taarruzlar 
yapmakta ve bunlar:1 külliyetli za 
rar verdirmektedirler . 

Cibuti : 19 ( Radyo ) - İtalyan 
divanı harbi . Habeş ordusunda mü -
şavir olarak çalışan lngiliz zabiti 
Gonalı muhakeme etmek istemiş 
ise de bunun fena halde hasta bu· 
lunduğunu görerek vazgeçmiş ve 
kendisini tedavi ettirmek üzere Ade
ne göndermiştir . 

Maraş gittikçe 
güzelleşiyor 

bilerek ve anla yarak 
eserler, Maraşın ileri ve 

medeni bir şehir halini almasına 

Belediyenin 
yaptığı 

(yardım etmektedir 

Maraş1a yeni açılan ve parhe kaldırım yapılan caddelerden biri 

Maraş : 17 (Hususi muhabirimiz
den) - Belediye, harap Maraşı yeni 
baştan kurmaktadır. Doktor Sükfıti 
Tokel'in şarbaylığa atanmasından 
sonra daha fazla göze çarpan bu fa_ 
aliyet, şehri oldukça güzelleştirmiş 
ve medeni ihtiyaçlardan bir çoğuna 
cevap verilmiştir. 

ikmal edilen elektrik tesisatı Mart 
ayı İçinde otuz beş bin liraya çık
mıştır. 220 volt kudretinde olan bu 
tesisat şehri tenvire tamanıile kafidir. 
'.]ektrik, ictimai hııyat üzerinde de 
faydalı tesirler husule getirmiştir 

Açıktan aktığı için bazı hasta
lıklara sebebiyet veren pis dere rn
larının üzeri kapanmış ve buralar yol 
ve bahçe haline getirilmiştir. 

Bu suretle şehrin kanalizasyonu 
da temin edilmiştir. Ve meşhur kan
lıdere, sağlık bulvarı adile açıldı. 
Mezbaha, bu sene genişletilecektir. 
Belediye binası arkasındaki arsada 
bir et ve sebze hali inşasına Haziran 
içinde başlanacaktır. 

Bir çocuk bahçesi vücude getiril
miştır. bu kısımda her dürlü oyuncak 

- Sonu ücniiçü sahifede -
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f ngilterede hayat 
bahalılığı 

Lor.dn : f hu~m.i j - Her men. 
lekeltc olduğu gibi İrgiltrrede de 
eskiden beri ha) at bahalıl.ğı cedvel-
leri yapılmaktadır 1 

f ngilizler şimdi bu işe yeni bir ' 
düzen vermişlerdir : geçinme de
ğeri memurlariyle kooperatifler ü
yelerinden bir komisyon yapılmış
tır. Bu komisyona memleketin her 
tarafında yapılan listeleri toplayıp 
bu listeler üzerinde araştırmalar ve 
karşılaşbrnıalar yapılmakta ve İşçi 
takımı ile ve her buçakta ev bakı
mından anlayan bir takım kadınla
ra da danışarak geniş ölçüde çalış
maktadır. Bu gidişle bu işler bir 
çok sürecektir. Bu araştırmalan ya
parken kazanç basamaklarına ha 
kılacak bir buçuk milyon işçinin ge
çinme yolu incelenecektir . 

Şimdiye kadar yapılan incele· 
melerde şunlar anlaşılıyor bu işler
de ölçü olarak genel savaştan ev 
velki durum yani 1914 yaşayış öl
çüsü ele alınmıştır. O zamana göre 
bugün yiyecek fiatlan yüzde 60, ev 
kirası yüde 16, yiyecek yüzde 12, 
yakacak ve ışık yüzde 8 ve ev ge
çiminin başka parçalan de üst üs
tüne yüzde 4 artmıştır . 

Genel Savaştan beri yaşama yol

Dostu yüz vermeyince! .. 

Umumi ev sahiplerinden Kekeç Fatma 
ismindeki kadın sevdiği erkeğe nasıl 

bir iftira atmak istedi ? 
------. ------

Umumi ev sahiplerinden Kekeç manın yüzünü görmediği ve rastgel-
F atrna isminde bir kadın dün po]ise diği yerde de katiyen yüz vermedi-
müracaat ederek : Eski dostu Mez- ğı anlaşılmıştır. Kekeç Fatma bir az 
baha katibi İbrahim tarafından dö- sıkıştırılınca meseleyi açıkça itiraf 
ğüldüğünü ve yaralandığını pür te- ederek : lbrahinıin kendisine çok-
Jfış bir halde şikayete başlamıştır . tanberi yüz vermemesinden müte-

Kolunda cidden bir bıçak yara- essiren kendi kendini yaraladığını 
sı gören zabıta derhal faaliyete ge- ve lbrahimi çok sevdiği için ne yap 
çerek tahkikata koşmuştur . dığını bilmediğini söylemiştir . 

Fakat iyi bir inceleme ve tahki- Büyük bir cüretle kendini yara-
kat sonunda iş temamile anlaşıl- !ayarak eski aşıkından hınç almak 
mıştır . isteyen ve zabıtayı iğfal eden Kekeç 

Mezbaha katibi 1brahimin bıçak- Fatma hakkında şiddetli takibata . 
lamak değil, hayli zamandanberi Fat başlanmıştır . 

larında çok derin degişiklikler ol- --------------~-----. 
muştur. işçi evlerine petrol yerine 
elektirik girmiş, kadın giyecekleri 
arasında yapma ipek kullanmağa 

başlamış, kadınlarda erkek gibi tü
tün içmeğe başlamıştır . 

Yiyeceklerde de şu değişiklikler 
olmuştur. Süt, yemiş ve göveri tü
kenimi artmış, hamur işleri tüke
nimi azalmıştır . 

1914 Yılı rakamlan karşılaştı
rılınca başlıca yiyeceğe bakılarak 
yaşama değeri şimdi lngilterede 
yüzde 30 yüksektir . Tüm çalışma 
yapan işçiler yapı işlerinde yüzde 
83, makinecilikte yüzde84 ve taşı
ma gereçleri işlerinde yüzde 120 
artık para alıyorlar bunun ortala
ması yüzde 66 yı tutuyor . 

lngilterede diller : 
Her ilin 1 

bir dili olmakla beraber bu bir dilin 1 
bucak buçak dürlü dürlü konuşma bi
çimleri olduğunu hepimiz biliriz . 1 
Nıtekinı Türkiyede Rumeli Kasta
moni, Aydın, Kayseri, Urfa, Erzu· 
rum ağızlan arasındaki ayrılıkları 

bu elleri gczmiyenler orta oyunlar
da olsun duymuş, görmüşlerdir. Bu 
durum, yalnız Türkiyede değil her 
yerde vardır. Fransada, Almanya 
da, f ngilterede ve daha bütün baş
ka ellerde bir tek Fransızca bir tek 
f ngilizce bir tek Almanca yerine 
eski günlerden kalma de~.-işikli ko
nuşn;alar her bucağa göre ayrı söz
lükler bulunur. Okuma yazma her 
yana dağıldıktan gazeteler kitaplar 
çoğaldıktan sonra yazı dili oldukça 
birleşmiş ise de konuşma dillerin
deki ayrılıklar, daha ortadan kalk
mamıştır . 

idman bayramı 

Cumartesi günü öğleden 
sonra yapılacak 

Günlerdenberi büyük hazırlıklar 
yapılarak kutlulanacak olan idman 
bayramı şenliği dün yağmurun şid
detli bir surette yağmasından do
layı yapılamamıştır . 

Mektepler, talebesini hazırlamış, 
tam hareket edileceği anda yağmur 
başlamıştır . Bu vaziyet karşısında 
stadyoma gidilmekten ve talebenin 
ıslanmasına meydan verilmekten çe
kinilmiştir . 

Mektepler, bu hazırlıklarının ve 
yapmış oldukları masrafların boşa 
gitmemesini düşünerek cumartesi gü
nü öğleden sonra saat 16,30 da 
stadyomda yapılacak hareketlerin 
tekrar edilmesine karar vermişlar 
ve Kültür direktörlüğünü de bundan 
haberdar eylemişlerdir. 

1500 talebe tarafından yapılacak 
hareketler hakikaten görülmeğe de
ğer . 

Arazi tahriri 
Komisyonları teşkil ve 

tayin edildi 

Vilayetimiz arazi tahririni yapa
cak komisyonlar dün seçilip teşkil 

ve tayin edilmişlerdir. 
Bu komisyonlara ait listeyi yarın 

kol kol ve isim isim bildireceğiz. 

Dünki yangın 

Büyümeden söndürüldü 

İngiltere gösteri birliği üç yıldan 
beri hala lngiltercde konuşulmakta 
olan belli başlı yerli dilJer. üstüne 
incelemeler yapmağa kalkışmıştır . 
24 çeşid yerli dil ayrılmış ve bu dil
lerde gramafonlara örnekler kon
muştur . 

Bu çeşidler geniş bakımla ayrıl 
mışbr. Yoksa İngilizce büyiik Bri
tinya Adalarında yüz dürlü konu

1 

Dün, lşbankası arkasında mali
yefşubesi yanında Erkek muallim mek· 

1 tehi idare memuru Kerimin evinde 
:müstecir bakkal Alber Buhar'ın ka-

şuyor . 
Bu plaklar lngiltere müzesinde 

saklanıyor bunlar gelecek soylar i
çin yapılmıştır. Çiinkü okuyup yaz· 
manın daha çok yayılması o aynlık
ları büsbütün ortadan kaldıracaktır. 
Hükumetin kültür birliği bu işi ba
şaracak ise· de muhafazakar bir mil 
Jet olan lngilizler eski yerli dillerin 
büsbütün unutulup gitmesini iste
mediklerinden tarihsel bir asar ola
rak hiç olmazsa bunları gramofon
da saklamak istiyorlar. Yerli dilleri 
g-ramofonlara alıncaya kadar epey 

l rısı Erur ve kızı Sima alt katta ça
maşır yıkarken, ocaktaki su kazanı-

1 nın altındaki fazla ateşe dikkat et-
memişler ve bu yüzden çok kurumlu 
bulunan ocak borusu ateş almış ve 
yalazalar tavanı sarmıştır. 

10,5 de başlayan yangına itfaiye 
dört dakikada yetişmiş ve sirayete 
meydan vermeden ateşi söndürmüş
tür. 

güçlük çekilmiş yerli dilleri olduğu 
gibi bozmadan soyliyebilen sipiker· 
fer seçilmiştir • · 

Halk evimiz 
Bir müsamere veriyor -
Halkeviınizin gösteri kolu 21 

Mayıs perşembe gecesi Asri Sine-

ma salonunda halkımıza- Ya
bancı - isimli piyesi oynaya· 
caklardır. 

Bize h~r def asında güzel gece
ler yaşatan Halkevimizin gösteri 
kolunun bu defa oynadığı bu eser 
sosyal bir mevzuda yaşamaktadır. 

Müsamere parasızdır . Yalnız 
Halkevi sekreterliğinden giriş ka
ğadı almak lazımdır. 

Şehrimiz 
mekteplerinde 

Bugün derslere devam 
edilecek 

jimnastik şenliklerinin ertesi gü
nü yani bugün mekteplerde yorgun· 
luk tatili yapılacaktı fakat dün şen· 
likler yapılamadığından bugün ders· 
lere devam edilecektir . Bu hususu 
mektep idareleri de talebelere bil
dirmişlerdir . 

Düğün cinayetinin 
muhakemesi 

Düğün esnasında Deveci İlyası 
öldürmekten suçlu kunduracı Ah· 
met Isa ve 11 arkadaşı hakkındaki 
duruşmaya dün de devam edilmiş 
ve şahitler dinlenmiştir. 

Muhakeme şahitlerin sabıkalan 
olup olmadığının tahkiki İçin 2 Ha
zirana bırakılmıştır. 

Kaçak keresteler 
Cürmü meşhut halinde 

yakalandı 
Dün , Ali oğlu Cafer isminde 

birisi sokakta kaçak kereste nakle -
derken cürmii meşhut halinde yaka
lanmış , keresteler orman idaresine 
teslim edilerek Cafer hakkında ka· 
nuni takibata girişilmiştir . 

Atları aşırılmış 
Cumhuriyet mahal!esinde oturan 

Eyüp oğlu Sabri ve Mehmet oğlu 
Selim adındaki şahısların , evelisi 
gece evlerinin önünde bağlı iki bey· 
girleri çalınmış olduğunu polise ih 
bar ve şikayet etmişlerdir . 

. Zabıta bu hususta takibat v.c 
tahkikata başlamıştır . · 

Dün gece 

Halkevi salonunda gösterilen 
1 filimler ve toplantı 

Dün, gece Halkevimizdee kseri
yeti sporculanmızın ve spor merak-

Çukurovanı 
şampiyonluğ 

lılannın teşkil ettiği bir toplantı ol
mu_ş ve spor şenlikleri haf tası mü na 
sebetile, evin sinama makinesile, A
danada şimdiye kadar çekilen, evin 
muhtelif kollarının faaliyetine ve at
letizme ait filmler gösterilmiştir. 

Mıntıka Fut bol heyeti başkanı ne diyar 

Bu alakalı toplantı bununla da 
kalmamış, genç öğretmenlerinden 
Necmettin Necip Esin tarafından bir 
söylev de verilmiştir. 

Salon her zamanki gibi hınca hınc 
dolmuş ve birçok yurddaşlarda a
yakta kalmak ve geri dönmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. 

Evimizin pek kısa fasılalarla yap
tığı bu istifadeli toplantılar yurddaş· 
lan sosyete çatısı toplantılarına alış
tırmakla beraber malumat ve iyilik
ler aşılamaktadır. 

Ruam mücadelesi 

935 - 936 senesi lik maçlarının 
pürüzlü neticesini anlamak üzere bir 
muharririmiz Fut bol heyeti Başka
nını görmüştür. Futbol heyeti Baş-
kanı muharririmize şunlan söyle
miştir: 

- Birinci ve ikinci devre lik 
maçları bitmiştir. Ancak, Seyhan 
Adanaspor ile idman Yurdu arasın
daki itirazlı ve ihtilaflı maç, bu defa 
federasyondan aldığımız telgrafla 
başka bir hakemin idaresi altında 
tekrar oynanacaktır. 

Birinci ve ikinci devre lik maç· 
larındaki puvan vaziyeıine gelince : 

Bugün elde mevcud puvan vazi
yeti şudur: 

H kk·ı k• b.k Seyhan Adanasporun 17 ve ld-a ı e ta ıp ve tat ı man Yurdunun 19, Torosun ise 20 
edilecek puvadır. 

Ruam talimatnamesi mücibince Bu hesaba göre, onümüzde ya-
yapılmakta olan Ruam mücadelesin- pılacak maçın bitmesinde idman Yur-
de bazı yerlerde atlann yalnız seriri du berabere kalsa dahi şampiyon 
muayenelerile iktifa edildiği anlaşıl- olacak ve ancak mağlub olursa Ada-
maktadır. nadaki mevcud üç kulübün puvan-

lmhayı istihdaf etmek üzere is- ları bir olacakbr. Böyle bir vaziyet 
tematik bir şekilde devam eylemesi hasıl olduğu takdirde üç kulub tek-
icabeden ve teferruatı programının rar karşılaşacaktır. 
tanzimi her mmbkarun icabına göre Mersin idman Yurdu dahi devre 
vilayetlere bırakılan bu mücadelenin lik maçlarına muntazaman iştirak et· 
iyi sonuçlu bitmesi ve bilhassa hu- tiği halde, ikinci devreye neden iş 
talığın ari.zını gösterecek devrede tirak etmemiştir? Ve bazı menbalar-
olamyan hayvanlann ancak mallein dan işittiğimize göre, futbol fede

rasyonu nezdinde bir takım itiraz· 
tatbiki suretile meydana çıkarılma- 1 ] d b l l d S ı· d 
sını ve mazarratlarının her taraf edil- ar a u unmuş ar ır. ua ıne e 

başkan: 
melerile mümkün olacağından müca- _ Birinci ve ikinci devre A ta· 
delenin talimatnamesinde tasrih edi- kımlan maçlarının Adanada, ve Mer· 
len şekilde yapılması ziraat vekale- sin idman Yurdu B takımiyle yapı-
tinden bildirilmiştir. lacak maçlann Mersin sahasında ya· 

Halkevinde açılacak pılmasına karar verilmişti. Birinci 
resım sergısı devreyi ekseriya mağlubiyetle biti

ren Mersin idman Yurdu, ikinci dev 
Halkevinde bu ayın 23 ünde bir re maçlarına iştirakde temaruz gös. 

resim sergisi açılacağı yazılmışb. Ôğ- termiş ve bu maçlara gelmemiştir. 
rendiğimize göre bu sergi ayın 23 '-------------
ünde değil 30 uncu cumartesi günü ı 
büyük bir törenle açılacaktır. Bu ser 
gide Halkevi ar komitesinde çalışan 1 
amatprlerle halkevi ile ilgili olanların j 
resimleri teşhir edilecektir. 

. 1 

Gaziantep her sa-
hada faaliyet 

gösteriyor 
- Birinci sahifeden artan -

ra ile tahakkuk eden bütün maaş ve 
ücretler verilmiş, istihkak erbabının 
ellerindeki senetler sarfedilmistir. 
Hususi idare çalışmalarının mihveri
ni mevcut işleri durdurmamak ve 
tediyat imkansızlığından vücude gr.-

edilmiştir . Merkez ve köylerdeki 
bütün mekteplerin her nevi ihtiyaç
ları temin olunmuştur . 

On dokuzu vilayet merkezinde 
olmak üzere bütün ilde 79 okul o
lup buralarda çalışan öğretmen sa
yısı 172 dir . Bunlara müdavim ta· 
lebe sayısı geçen yıldan beş yiiz faz
lasile ( 7 648 ) dir . Bunların ( 1661) i 
kız ve 5987 si erkektir . Bu yıl son 
sınıflarında 488 ve köy okullannda 
511 talebe vardır . 

Geçen yıl 90 ulus okulu açılmış 
ve bunlardan 1257 vatandaş okur 
yazar hale getirilmiş ve bu sene açı· 
lan 70 okula 17 43 yurtdaş devam 
etmiştir . 

75 yataklı Gaziantep ve 25 ya
taklı Kilis memleket hastahaneleri-
nin faaliyeti her türlü takdirin fev
kindedir , Her iki sağlık yurdu çev· 
renin can kurtaranı olmuştur , 

Buna sebeb olarak da futbol he 
tinin maç günlerini bildirmedi · 
ileri sürmektedir. 

Halbuki heyetimiz, fiküstri g .. 
derdiği gibi kendilerine ayrıca m~ 
tuh ve hatta telgrafla da maluıı-. 
vermiştir. 

Gazete ile ilanlarımızdan baş; 
Mersin idman Yurdu kendi 

hasında maç yapılması için feder 
yona müracat ederek şikayette 
lunmuştur. Fakat gözönünde bul 
durulması lazım olan çok müh ' 
bir nokta varsa o da şudur: 

Sahanın nizami evsafta bul 
ması ve oraya giden kulublarımı 
sportmence muamele görmesi lazıl 
ili~ ~ 

24 Mayıs 936 Pazar günü ya 
lacağını gazete ile ilan ettiğimiz 
han Adanaspor ile idman Yu 
arasındaki maçın kimin tarafın 
idare edileceği meselesine de 
kan şunları demiştir: 
- Bu maçın çok ehemmiyetli o 

hususiyeti itibariyle heyetimiz 
kem intihabında çok hassas davr 
mışbr. 

Muhitimizdeki kulüblerle hiç 
alakası olmayan ve futboldaki b 
ve kabiliyetinden tamamiyle 
bulunduğum ve çok dürüst bir a 
daş olan İzmir Altınordu kulu 
dan Lübnanlı Zeki bu maçın h 
midir. 

Kendilerine bu müşkül vaza 
kabul ettiğinden dolayı burada 
şekkürü bir vazife bilirim . 

Şimdiye kadar kulüplerimiz 
sındaki maçları, ekiblerin tek 
]eri hakkında da 1 

- Şüphesiz ki mıntıkamız 
lUblarının Tarsus müstesna, te 
kabiliyetleri arasında muvazene 
yemiyeceğim. Fakat bir yakı 
vardır. Fakat bunu unutmama) 
ki, ,şampiyonluk maçı en fazla 
lışan ve en disiplinli ve itaat]i 
takımın hakkıdır. 

Bu nazaıiyeye göre, kanaab 
şampiyonluğa en layik kuliib 1 
Yurdudur. Zira kendilerini ek 
sizlerine muntazam ve takdir ed 
cek bir şekilde devam ettikl 
gördüm. Bu çocuklar çok ma 
yetkar bir şekilde çalışmışla 
Her galibiyetin neticesinde h 
olarak sevinmişler. Tabirim m 
görülsün, manasız bir gurura k 
mamışlardır. 

Acı olmakla beraber but 
itiraf etmeği memleket sporuna 
hizmet telakki ederek diyebiliri . 
çocuklarımızın maneviyatı üzerı t len güçlüğü bertaraf etmek teşkil 

eyler. 
Bu senenin yol faaliyeti her yıl

dan fazladır . Nizip, Kilis ve İslahi
ye yollarında esaslı tamirat yapıldı
ğı gibi Kilis - İslahiye yollarında 
iki kargir menfez ve F evzipaşa yo-

Son dokuz ay içinde 2264 Fren
gili tedavi edilmiş, üç bin sıtmalıya ' 

tesir yapmaktan hali kalmayan 
şünceler vardır. Ufacık bir J1l rrı 
göstermekle iktifa edeceğim . 

lunda iki kilometre şosa yapılmış
tır . Aksu köprüsü müteahhide ve-
rilmiştir . Kilis - İslih.iye yolunda
ki Aferin köprüsü ihale olunmuş ve 
yine bu yolda 17 menfezin inşası 
ihale edilmek üzere bulunmuştur . 

Maarif büdcemiz 147,364 lira· 
dır . Bunun 117 ,936 lirası öğretmen 
maaşıdır . Merkezde dokuz ilk mek
teb tamir olunmuş, bir kısım para 
ilçelere yollanmış ve Nizipde yeni 
bir mektep kurulmuştur . Köylere 
1800 liralık yardım yapıJmış ve köy
lerde be~ dershaneli alb okul inşa 

otuz kilo Kinin dağıtılmış ve 27800 
Tifo, 8600 Menenjit , 32500 Çiçek 
aşısı yapılnuştır. 

Tannı işlerine d~ önem verilmiş· 
tir. Bu meyanda Gaziantep ve lsla
hiye fidanlıkları islah olunmuş ve 
her ikisinden iyi neticeler alınmıştır. 
Bu yıl 2895 fidan parasız olarak 
dağıtılmış ve 3895 fidan da satıl 
mıştır. 

Bu yıl At koşularından başka 
bir hayvan sergisi de açılacaktır . 
Ruam mücadelesine fazla ehemmi
yet verilmiş ve hastalık arazı göste 
ren bir Beygir itlaf edildiği gibi to
humluğa elverişli olmıyan hayvanlar 
da .ihsa olunmuştur. . . 

A En. Toksoy • 

( Maçı sahada kaybetmişiz 
ehemmiyeti var, itiraz ederek 
men galibiyet ümidi dururken.) ~ 
zersizlerimizi, ip atlamalarımıZlı 1• şularımızı yeşil masa üzerinde 

1 

yapabiliriz. ta 

idman Yurdlu gençlere bu 
ki gibi çalışmalannı, bugünki 
itaatli olmalarını bir ağabey hi 
tavsiye ederim. Aksi takdirde 
bet fecidir. 

Eger değerli idarecilerimi.ı 

' zihniyeti ortadan kaldırmağa 
vaffak olurlarsa o gün Çuku 
sporunu pek başka bir şekilde 
mek b'ze müyesser olur kanaat 
yım. 
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ana Va 1 Igl Son toplantısında neler 

1878-1880 
ı----------------------------~~---Yazan : Taha Toros 

n -2-
Büyük kazinoda ciddi bir hare· 

et baş gösterdi .. 

görüştü? 

Ankara : 19 (AA) - Kamuta- 1 
yın son toplantısında Türk- lspan. 
ya ticaret anlaşması ve maliye teş
kilatı kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilmiştir . 

Gümüşhaneliler 

Vergilerin yüzde onu nis-I Adananın meşhur dama oyuncu
arı da giriştikleri çetin müsabaka

}'ı Yanda bıraktılar . Şairin " tercii 

belediye reisi Barbur, Tarsusta Kay
makam Rifat, lıelediye reisi Şükrü, 
Müftü lsmail Hakkı, Namrun nahiye 
müdürü lızetdin, Gülek nahiye mü-
dürü Mehmed idi . betinde Hava Kurumuna 

r end ve terkibi bend " !erinden ez
a .erlerinde kalan parçaları birbirle
h tıne okumağa başladılar .. 
~b Kazinoların her masasında yeni 
1 ~~linin adı ve şürleri dolaşıyordu ... 

gôf°1Ya Paşadan evvel gelen 
me Adana Valileri 
ilııt Adanaya 1844 yılından itibaren 1 

k?alet valileri tayin edilmeğe baş
aşsı anrnıştır . ilk eyalet valisi Arif Pa. 

adır 
erB B · 

lıruı. un~an sonraki valilerle her bi-

Ziya Paşa zamanındaAda- . bir vergi vermek istiyorlar 
na vilayetinin nüfusu 

Bu hususta kati bir istatistik 
elde etmek mümkün değildir . Yal
nız 1293 Rus harbi sırasında yani 
Ziya Paşa Vali olmadan bir iki sene 
evvel Adananın nüfusu şu vaziyette 

idi : 
Yalnız Adanada : 
ev adedi lslam adedi Hıristiyan adedi 

11825 29988 5825 
Mersinde: 

3536 
Tarsusta : 

8040 268 

1105 

Ankara: 19 (A.A) - Gümüş
hane Vilayeti halkı hava tehlikesini 
karşılamak için vergilerinin yüzJe 
onu nisbetinde ayrı bir vergi verme· 
yi atahhüd etmişlerdir . 

Üçüncü kurultay 
IAtatürk'ün Başkanlığın

da 24 Ağustosta 
toplanacak 

Maraş gittikçe 
güzelleşiyor 

Birinci sahifaden artan 

bulunduğu gibi ön taraf, çocuklannı 
bahçeye getiren ailelere tahsis olun
muştur. Aile bahçesi adı verilen bu 
yer sosyal gelişme üzerinde çok mü
sires olmuştur, 

Bu bahçeye karşı olan sahada 
güzel bir otelle bir gazino inşa edil
mektedir. Buna bitişik arsada bir si
nema binası kurulacaktır. 

Aı.ri bir pazar yeri açılmıştır. Pa- , 
zar yerinin zemini parke döşeli ve l 
direkleri betondur. Halk buraya faz- 1 
la rağbet göstermektedir. Maraşın 

ihtiyacına kafi gelecek büyüklükte 1 

bir de ekmek fabrikası da kurulmuş. · 

tur. 1 

Yeni yapılan mezarlığın ortasına · 

şehitler abidesi yapılmış ve kahra
man şehitlerimizin kemikleri bu anıt 
ortasındaki boşluğa taşınmıştır. Ay
rıca kalaya ve caddeye abideler ko
nulmuştur. 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
BU AKŞAM 

T ristan Bernard Charles Hirshin 
Eserinden iktibas edilmiş 

Marcelle Romm - Andre Luguet ve Jeon Gabin 
tarafından te:nsil edilen 

Şimdiye kadar sinema dünyasında misline tesadüf edilmiyen bir şaheser 

( Günahkar Kız ) 
içtimai hayatımızda daimi tesadüf edilen acıklı bir vakai matasavver ve son 
derece hissi ve heyecanlı harikulade büyük eser. Bilhassa tavsiye ederiz. 

İlaveten : Jurnal . . 

Bugün gündüz 2,5 da iki film birden 
Görmiyenlerin görmeleri ve görenlerin tekrar görmek arzularını yerine 

getirmek üzere son defa olarak 

Yavrum, Pöti Jak Alayın Kızı 
Yaz tarifesi fiatlar
\ia mühim tenzilat 

Balkon 
25 

Duhuliye 
15 

Yarın akşam 
Halkevi temsil kolu tarafından 

Halka meccanen 

- YABANCILAR -
Piyesi temsil edilecektir. 

6883 

ultfd ın tayın yılını ve ne kadar müd
ühıb ~tle Adanada kaldıklarım aşağıda 

ır cedvel şeklinde sunuyoruz . 

ulıf'J' . ( Kaldığı müddet ) 

7725 181184 
Karaisalı mülhakatiyle : 

Ankara : 19 (A.A) - Üçüncü 
Türk Dili kurultayı Atatürk'ün hi
mayeleri altında Ağustosun 24 ün
cü günü saat 14 de lstanbulda Dol
mabahçe sarayında toplanacaktır . 

Ana caddeler hep parke döşen
miş, binlerce metro murabba! kaldı
rım yapılmış, yollar açılmış, bir be- 1 
lediye bandosu teşkil edilmiş, yangın 

1 

tC{ôkila~ın.a bir m~~ine ve temizlik iş-ı 
!erine ıkı arazoz ılave olunmuştur. 

Büyük ve muntazam bir belediye 1 --------

ıt'• a~ın valinin adı yıl ay gün 
·ıv-anhi 

1844 
yafl844 
s 
um844 
ınd 

Arif Paşa 
Hasan Hakı 

Paşa 
Osman Nuri 

9 
1 4 

4 

4437 11219 
içe! mülhakatiyle: 

12695 30151 

yok 

490 

Mısırda 

çeşme inşa olunmuştur. Eski mezar- TAN Sinemasında kurağı yapılmış, bunun önünde bir ,--------------, 

lığın geniş ve asri bir yüzme gölü 

bll857 
8so 

ol 854 
'z r 
vr 1856 

ç 858 
b 861 
e 86] 
arl 

b 864 
"~ 867 
·ı 868 

zı 

870 
3 872 

kP 872 

Paşa 
Mustafa Paşa 
Ziya Paşa [1] 
Halil Kamil 

Paşa 
Tekrar Ziya 

Paşa 

Ahmed Paşa 
Hurşit Pa~a 
Ali Riza 

Paşa 

Veysi Paşa 
Halil Paşa 
Nasraddin 

Paşa 

3 
3 
2 

1 

2 

3 

2 

2 

2 Naşit Paşa 
Yavuz Paşa 
Mahmut Ne- 1 
dim Paşa 
Hakkı Paşa 
Kayserli 
Ahmed Paşa 

11 

3 
5 
8 

9 

5 
8 

2 
11 
4 

1 
4 

4 

Süleymani- 3 

9451 
3 Sis mülhakatiyle : 

16057 27006 
Hulasa olarak umum vilayette 1 N' b t l' · N h 

1 
ıya e mec ısı a as paşa 

ev mikdarı ( 58748 ) nüfus mikda · 
Ti da: 145849) insandan mürek- ive kabin~ azalarına rütbe ve 
kepti . Bu nüfus bilahare o kadar j nışanlar verdi 
artmıştır ki nüfus Adanada 58049 

3 

12 
29 

2 

haline sokulması için proje tanzim 
ettirilmiştir. 

Projenin tasdıkını müteakip in
şaata başlanacak ve fenni surette ge- 1 

tirilecek olan su kirlenince mezruata 1 
verilecektir. Mezarlığa karşı olan sa
ha genç sporculara tahsis olunp:· 

lslam ve 12616 Hıristiyanı bulmuş- Kahire : 19 (Radyo) - Kral bi-
tur. rinci Faruk; adına muvakkat Niyabet [-------------._ 

Z. p . t' kb l meclisi, yeni başvekil Nahas paşa ile Bu gece nöbetçi eczane 
ıya aşayı ıs 1 a kabine aralarına muhtelif rütLelerde 

29 

h l w Y eniotel civarında~ 
azır ıgı murassa nişanlar verilmiştir. 

Vatan eczanedir 
14 
ıs 1 ,ı 

141 

24 
28 

Yeni valinin büyük bir şair olu Kahire : 19 (Radyo) - Saltanat 
şu Adanalı genç şairleri de coştur- j Niyabet meclisi seçilmesi dolayisile 
muştu . . Hayallerinde beyitleri ! istifa eden Tevfik Nesim paşanın ye-I 
ve darbı meselleriyle yaşayan şairi 1 rine ayan meclisi azalığına Mahmut 
başları olarak görmek onları çok se- Besüni paşa, tayin edilmiştir. 
vindirecekti .. Büyük şairden mühim Kahire : 19 (Radyo) Mahmut 

12 
iştigaleler düşünüyorlardı , O devir- Besüni paşa meclisi ayan reisliğine 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

~---------~-----= 7 
de Adanada edebiyat ve gazete na- seçilmiştir. 

9 mında bir şey yoktu. Yalnız muhitin r----------·---------------
yetiştirdiği üç şair vardı . Bunların 

4 
hayatları kısaca biraz aşağıda izah 
edilecektir . 

8 Hakkı [ 1 ] Mustafa ve Nuri ]2] 
Dr. Mühendis Remzi 

-
ı N ŞA AT adlarını taşıyan bu şairler büyük 

2 ihtimamla Ziya Paşaya sunulmak 
üzere birer kaside yazdılar . 

Bu kasideler Ziya Paşanın istik
bali sırasında bizzat okunacaktı . 

alıJ 87 yeli Ahmet Paşa [1] 
a 1

87 
5 Nusret Paşa 6 28 

ol 6 Tevfik Paşa 1 11 27 su İNŞAATI 
tııı Ziya Paşanın tayininde 
dıı Adana vilayeti 
kt· .. Şair Ziya Paşanın Adana Vali
di Rıne tayini sırasında vilayet mülha· 
le atı şu şekilde idi : 

ah Adanaya tabi : Tarsus, Mersin, 
ar · 

Paşanın Adana hududuna girdiği 
gün bu üç şair , valiyi karşılamağa 
çıkanlarla birlikte Toroslara gittiler. 
Ve "Hayvebeği ,, denilen yerde in
tizar eylediler . 

Valinin Adana hududuna 

H E R N E V i 

Fenni 
P R O j E 

izahat 
Ş A 

ve hesaplar 
T i N A 

Kontrol ve idaresi 

Hu akşam 

Avusturyanın nefis manzaraları arasında geçen ve Viyananın ınusikisile 
süslenmiş gençlik ve hareket dolu bir film, Sarı Odaıwı esrarı filminin 

unutulmaz yaratıcısı 

( Ronand Toutain ) 
tarafından emsalsiz bir surette temsil edilen nefis bir eser 

Viyana aşkları 
iki saat taın bir sınema ziyafeti 

Pek yakında : 

Aleksandre Dumas'nın en meşhur romanı güzelli
ğine asla erişilmiyecck bir sinema eseri 

( Madam Dübari) 
6877 

~------------~ 

Alsaray sinemasında 
Yine iki 

Bu 
güzel 

akşam 

filmle bir 

1 
proğram 

( Kibar hırsız ) 
Mümessililleri: 

Miryam Hopkins kayı Francys 

2 arJ jısalı kazaları .. 
h .. 

1 
çel livası : Anamor, Ermenak, 

13 u nar, Mut kazaları .. 

girişi Ö L Ç M E L E R 
Ziya Paşa uğrakların sükununa Adres : P. K U T U S U Bütiin müşterilerimizin isteği uzerıne 

dalarak bir kaç gününü yollarda Abidin paşa cadclesı· No·. 68 ( K y 1 ) 3 :a,_1<
1 
ozan livası : Hacın, Kars, Bilan 

""an · 

r· ~~ya~ livası ; Osmaniye kazası .. j 
iııı la ıya Paşanın Valiliğe tayininde I 
riı t Yette tanınmış olarak şu memur· ı 

"ardı : ' 

rıı lrıı Defterdar Hakkı, Mektupçu Na-
i;ı~ ~erkez. na.ibi Haydar, Müftü 

k, meclıs ıdare müntahip aza· 
b tı : 

) ev~acı Must~fa'.. F azl~~lah, Ahmet 
' blik k .. ~rmt~'. mumessılı .Artin, Ka
r• . mumessılı Osp, Protıstan mü-•ess ı· 

Q 1 ı • Kigork, mektupçu kalemi 
,1':1eyizi Admi, Mesud Zakir, Ali . ~ a• , 

1 ~· :-- Hakkı, Ticaret mahkemesi 
~ 181 

Mustafa Hilmi idi . 
bq~e~s~n kazasında Kaymakam 

Ul!atıf. Müftü Mehmed Emin 
ı ' 
f' da [ 1 ] Ziya Paşadır ki iki defa 

na Yalili~ine getirilmiştir . 
· ı ~ l ] Süleymaniyeli Ahmed Paşa 
P i rıı elana Valisi iktn ölmüş ve Uluca

eıarlı~uıa g-ömülmüştür· , · 

geçirdi , Sularında şiir , dağlarında ara } an 
ruha gıda verici bir hassa gördüğü Tan sineması karşısında Merkez Kumandanhg" ı altında 
her yerde çadırını kurduruyor ve sa · Harikalar, heyecanlar, dehşetler filmine devam edilecek. tenzilatlı matine. 

atlerce kalıyordu . Muharrem Hilnli yazıhanesı· J Çarşamba 2,30 da iki film birden 
Hatta Ziya Paşa Ereğli kasaba· 1 I' 

sının ( Kureyşikebir) köyünde bir 6457 4-8-12-16-20-25-29 

iki gün kalmıştır. --------~··--·----------------! 
Rivayete nazaran [ 1 ] köyün 1 

cami dıvarına şöyle bir bilmece ya- : 

zarak ayrılmıştır : ~-------------1-----------'!! 
- Sonu var - Nevrozi11 

[!] Bugünkü Adana mebusu Ali 
Münif Yegenanın babasıdır . 

[2) Adana valisi olan Sırrı . ~aşanın 
nazarı dikkatini celbeden Nurıoın mu· 
maileyh Paşa ile müşterek bır eseri 
vardır . 

[I] Bir kaç sene evvel Adanada 
( Türksözü ) gazetesil\de halkiyatçı 
Ali Rıza ( Toroslarda Türk oymakları) 
serlevhasiyle bir kaç seri yazı neşret
mişti . " Bulgar da~ı ., kısmında ve 
15 numaralı tefrikada böyle bir rivayet· 
len bahsedilmişti . Burada ben de ıh· 
liyatla kaydediyorum . 

Adananın yayla zamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder 

her evin tabii doktoru olan Nevrozini her hal

de beraberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağnsı yapar . Onuniçin her halde 

N evrozin kullanınız. 
On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 13 

......... 111111~-----------------------· 

1 
' 

Gelecek proğram : 

Gençlik aşkı 
6879 

İstanbul P · f k"l l ve arıs a u te erinden ınezun 
-

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını İstikla · mektebi karşısındaki muaye.nehanesinde her an ı. 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 20-30 
.............. __ ,_.,,,.,_ _____________ ___...-. ................ ~te>!~m::.: 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kı ıo f<'i y ıı tı 

CİNSİ En En çok 
Satılan .Milı.dar 

az 
K. s. K. _ _ § _. Kilo 

_ Kapımalı pamuk 
- - - - -=--

1 

Piy&sa parlağı ,, 33,75 35 
- Pizasa temizi " 

-31 

iane 1 
iane 2 36 

-Ekspl·es - Klevlant 1 

YAPAGI 
-

162,50-_ Beyaz 
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60 

1 Siyah 
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- Ekspres - -
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bii tiin dişl i ler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçal arı dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün A nadolu<la kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalanmız. çif çil erimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapı lmış O t kazma!arımız son model zarif ve . 
şık Dikiş makinalarımız gelmiştir · FiatJar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan is tifade ediniz . 
P ek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 45 

macunu 

NeVrozin liiboratvanmn bu yeni müstahzarı 

1 bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza- 1 
larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 13 

1 

1 

1 

Seyhan Vilayeti 

Türksöıü 

daimi / 
1 

( 450 ) lira muhammen bedelli ı 
Şevrole markalı Vilayet eski hizmet 
otomobili peşin para ve açık artırma 1 

suretile satlığa çıkarılımştır. 
istekli olanların yüzde 15 pey ak

çalannı Bankaya yatırarak Banka 
makbuzlarile birlikte 2-6-936 salı 
günü saat (11) d e d aimi encümene 
müracaatları. 6863 

14- 20- 26-30 

Osmaniye tapu memur
luğundan : 

Osmaniye ilçesinin Telkuba kö
yünden Eğri İbrahim oğlu Hacı Ali 
mahdumu Emire ait Mayıs 927 tarih 
ve 19-21 - 23-25 sayılı kayıtlarla 
ve eski ölçüye nazaran 250 şerden 
1000 dönüm tarlanın 18 hissede 2 

hissesi 512 hisse itibarile 160 hissesi 
mumaileyh adına kayıtlıdır. Bu gayri 
menkullerin mülahazat hanesinde 
( ipotekle merhun ) kelimesi yazılı
dır. Bunun hangi daireden geldiği 
ve neye istinaden konulduğu ve ha
len müstenidi bulunmayan bu yazı
nın kime ait olduğu anlaşılmamışbr. 
Bu kayıtlar ve tarlalarda böyle bir 
hak iddia eden olduğu takdirde ilan 
gününden itibaren bir ay müddet de 
dairemize müracaatları ilan olunur. 

6885 

Ceyhan Sulh hu -uk mah
kemesih~e1! : 

Ceyhamn Büyük Kının mahal
lesinde şarkan Antakiyeli .Şt.ikrü gar
ben Seyit Kadir şimalen Hama kulu 
veresesi cenu ben Azın, han esile 
mahdut 1047 - metre 17 -
desimetre murabbaı hefkerenin ilk 
ihalesi feshedilmiş olduğundan 3 
6 - 936 çarşamba günü saat 10 -
12 de Ceyhan sulh mahkemesinde 
ar~ırma suret 1 en çok ar~r·ana ih1le 
olunacaktır. ) .!JI li;e ve ferağ har~ı 

müşteriye aittir.Şartnamenin 936-20 
No. lu dosyada bugünden itibaren 
açık bulundurulduğu ilan olunur . 

6881 
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BELEDiYE iLANLARI 

Yeni Otelin fen dairesinde mevcut keşif, proje ve şartnamesine tevfı k 
kan yapılacak tadilat mukabilinde üç sene müddet için icara verilme: bi 
evvelce ilan edilmiş olduğu halde ihale gününde çıkan isteklilerin verdik 
leri teklif mektuplan şartname ahkamına uymadığından ihale yapılma mı c'" 
ve ihale müddeti on gün uzatılmıştır . D 

Belediye encümenince şartnamede bazı tadilat yapılmış olduğundaı sa 
isteklilerin ihale gününden evvel şartnameyi görmek üzere her gün ya~ A 
işleri kalemine ve ihale günü olan Mayısın 28 inci perşembe günü saat o~ da 
beşte de belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6884 tü 

lar 

Mayısın yirmi birinci perşembe gününden itibaren on beş gün müJ ltıı 
detle piyasada çalışan ç.ift atlı binek arabalarile tek ve çift atlı husu ta 
binek arabalarının muayenesi başlıyacaktır. Muayyen müddet zarfında b ve 
gibi araba sahiplerinin arabalannı pamuk pazarındaki Belediye seyrüsef 
karakoluna getirerek muayene ettirmeleri lazımdır. Bu müddet i çerisind 
muayeneye gelmiyen araba sahipleri hakkında kanuni takibat yapılaca~ 
ilan olunur. 6882 

Kanarada bir sene zarfında kesilen kasaplara ait hayvanların sakatBl 
1 Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene müd 
detle satılmak üzere artırmaya konulmuştur . 

İhalesi Mayısın 21 inci Perşembe günü saat on beşte Belediye Ene~ 
meninde yapılacaktır . Muvakkat teminatı yüz elli liradır . 

ls:eklileri~ şartn.~~esini görmek üzer~ h~r g~n. Belediye Ayazı işle :~e 
kalemme ve ıhale gunu de muvakkat temınatıle bırlıkte Daimı Encümefl Y H 
gelmeleri ilan olunur . , 6809 6 12-16 - 20 ~ .. a 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adarta Türks"zü m~t\)a~ 

'-et 
ltı~ k 

1 

ah 
ele ·· (l 


