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Suriye Vatanileri B. Baldvin ne za 'ı Romanyada bugünkü 
man istifasını 

veriyor? rejimi yıkmak istiyenler 
Akamete mahkiim hareketlerine 

~ devam etmektedirler 

B. Baldvin ve Makdonalda 
Lord unvanı verilecek 

Demir muhafız teşkilitt nasıl meydana geldi ? 

----------·--------~ 
silahlanma propagandası faaliyette 

gömleklilerden 
daha 64 kişi tevkif edildi 

mizden) Sancak mal müdürü Ha. 
san Cabbarinin İstanbul gazetelerine 
vaki beyanatı bütün Sanc<tkta gü 
lünç karşılanmıştır. 

. . 10 (Hususi muhabiri-
Lazkıye · . · Arablardan 

. d ) - Nümayışçı d b" 
~e~: 10 (Husus! muhabirimiz-

mız en b Bunlar a:ı ır 
30 kişi yaralanmı, r.. d" 

b firar etmışler ır. 
t,. • emir gömleklilerden daha 
•hl t k" 1 .... I ev ıf edilmiştir. Bunların 
··•ee · H rı alcb askeri mahke 
e Yapılacaktır. 
-~ ~O (Hususi muhabirimiz

e '1Yenin Türkiye hududu 
rek~; ~er teşvik ve silahlan· 

erı devam ~tmektedir. 

d! ... B~ük Şef 
n v~k 
ta ır.-" akratıtar Atatürkü 

'l'() •• 

.. 0zlemişlerdi 

sl41 

n"ara . 
cflend.' lO (Hususi ) Ankara-
lstasy ıtcn büyük şefimiz Ata 
slar Onda karşılandı. VekilJer, 

Ve b· J Şch· ın erce halk şefi al-
dona : baştan başa bayrak
neş, ~ .1• Şefine kavuşan An· 

IÇanded' 
ır. 

K. O. 

~Vekilimiz 
nas 

eyahatini neden 
tehir etti? 

kara. 1 
ekili '. O ( Hususi ) - Sıh· 
ilct?1ıı Refik Saydam Mali 

Adan:c Vekalet etmesi dola· 
iş buı Seyahatini şimdilik te-· 

Unınaktadırlar. 
K. O. 

~-b 1 entrop 
e-=-----ı -tenı··---
irı. Ustemleke iş· 

ın kat" .. k ı muza e-
resi . 

d nı yapmış 
ra: ıo . 

rlin ın h (Radyo) - Taymı-
bent u nbiri bildiriyor: 

rop ın·· 
a 1-fitı Uetemleke meselesi 

•reler erle çok derin ve kati 
bctr Yaprnıştır. 

opun k 
tayin d' Ya ında devlet nazır · 

c ılın . k •ktad csıne ati nazarla 
a "lır. Ribentropun fngiliz 

· ""\ illan 
•~ind .. Yanın cevabını bu 

e gor· 
. urn·csi çok muhte-

Ribbe 
ntrob Londra 

Ya gidiyor 

Gark a ,-
111.. n aşması için 

ı · uzakereler 
111 

• ıo hob (Radyo) - Von B. 
. Yarın L d hr • '>n raya hareket 

~•sinin b· 
ı taı· · ır Garp anlaşması 
hrrıinıınatı haiz olduğu kuv. 
an . olunmaktadır . 

n k sıyasi ınahfillerinde ha-
Crin anaata göre gelecek mü
}' norrnat diplomatik yol
apılacağına ve bu sureti: 
Cd 

trı en rnuvaffakiyet şartlan 

1 adan bu iş için bir koı f ~ 
aına fikri Qrtaya atılmıya-

kaçı Hale e. 10 (Hususi muhabiri-
Antalya. ki 1 tam bir ve-

) Sanca 1 ar 
mizden - .. kA tlerini muhafaza 
kar içinde ! u une 

1 ctmektc:dirler. h b" • 
O (Hususi mu a ı ı-

Haleb: 1 

Türk ve Alevi düşmanı olan 
Hasan Cabbarinin bu hareketi San. 
cak Alevileri tarafından Milletler 
Cemiyeti nezdinde tekzip ve pro· 
testo edilmiştir. 

Milli müdafaamızın en ehemmiyetli işi 

Gazlar 

B
··t·· men1urlar ve hususi müesseselerde 
u un b · k ·· ki çalışanlar mec urı urs gorece er 

. 9 (Hususi muhabirimiz 
A~kara . 1 . tatbik edilmesi ve 

bildirıyor ) - yı · · hüku · 
. 1 r alınması ıçın ' 

güzel netı_ce e !Ak ile durduğu bir 
.. rınde a a a l 

met , uze d · tedbirler a · 
mesele hakkın a yenı 

nııştır · . l . lecek harplarla, 
Bu tedbır er , gke halkı şimdi· 

h.. )arına arşı 
hava ucum t kilatlandırmak 

h lamak ve eş . . 
den azır .. ·ır .. daf aa işlerının 
gibi , bugun n~ı •. nd1u birini teşkil 

h · etlılerın en en e emmıy .. . d daha has-
b" evzu uzerı11 e 

eden ır ın nı sağlıyacaktır , 
sas davranılması 1 • de açılmak· 

VT et merkez erın . . 
ı ay t hlikesi ve zehırlı gaz· 

ta olan hava e kurslarında muvaf-
lardan korunma muvaffak olan· 
fak olanların sayısın~n k olması 

dan daın1a ço ' 
ların sayısın t Vakaleti . t · ai muavenc 
sıhat ve ıç ım . k-let ala· 
tin <likkatini çekmı~ ve v:e:miştir . 
k 1 l Yeni direktıfler 

a ı ara best meS· 
Bütün memurları , ser - d -

. . h lk alakalan ı 
Iek sahiblerını ve a ı . 
ran bu direktifleri aynen alıyoruz . 

I ··cıımlarında menıurla11mız 
//ara ıu . . 

1 ı ve zelıırlı " 40 numara ı ıava . 
k kursları talıınatının gazdan orunma l k 

( a ) fıkrasında muhtelif m~s ~ A, 
ihtisas ve vazife sahibi bütün huk~· 
met ve belediye memurları ile s~n~ı 
ve ticari müessesat mümessillennın 
kurslara devamı mecburiyeti sara· 
haten yazılıdır . 

Bu mecburiyet gelecek harblar· 
da vukuu muhtemel tayyare ve ze· 
hirli gaz hücumlarına ka1şı vücud
landırılacak ( vilayet koruma teşkil· 
!erinde ) bu memurlardan her biri
nin meslek ve ihtisası ve işine göre 
amir veya memur olarak resmen 
bir vazife alacağı ve bu vazifeyi ifa 
için havadan saldırış ve koruma 
prensiplerini ve vasıtalarını yakın · 

dan bilmesi lazımgeleceği bedihidir. 
Yeter ki böyle böyle bir saldırış 
esnasında keddini ve çoluğu çocu
ğunu , yakın vatandaşlarını koru 
mak ve kurtarmak insani vazifesi de 
herkesin ayrıca tir vatan borcudur. 

Bır dn /et t r zifesı : 

"Bu kurslar hemen daima mes ~i 
saatinden ayrılmış , muayyen bir va 
kit e cereyan etmekte ve bunlara 
devam talimat mucibince ve \İlayet 
emir ve tensibiyle teveccüh etmiş 
bir hükumet bulunmaktadır . 

Buı:lun için müdcaviminin kurs sa 
atleri başlamadan evvel kurs mahal
line girerken ve bittikten sonra çı · 
karken , imzaya tabi tutulmak sure· 
tiyle devamın disip'in altına alması 

muktazidir . Bunun aksine hareket 
edenler resmen verilmiş bir vazifeye 
gelmemiş telakki edilerek haklanr.· 
da vilayetin inzibat salahiyeti daire· 
sinde takibatta bulunulması ve hare· 

/la) \lalıdmınld 

Londra: 10 (Radyo) -.Nim res· 
nıi olmakla beraber kat'i surette ilan 
edildiğine göre B. Baldvin 26 Ma· 
yısa doğru Başvekaletten istifasını 
verecek ve kendisine Lord unvanı 

verilecektir . 
B. Makdonald'ın da Lordlar ka

marasına aza olarak ayrılması çok 
muhtemeldir . 

Başvekalete B. Çemberlayn'ın 
getiril~ceği muhakkak ~ayılıyor • 

Bükreş : ( Hususi ) - Romanya
son günlerde bir daha dahili karı
şıklıklar felaketine sahne oldu. Ge- ' 
çen sene iki büyük fakat birbirine 
zıt gazetenin Üniversal ile Dimine· 
çanın rekabet kavgalarının sebebi 
yet verdiği karışıklıklara karşı hüku
metin aldığı ehemmiyetli tedbirler 
herkese sağlarla sollar arasındaki 
çarpışmalara artık nihayet verildi· 
ğini zannettirmişti. 

Filhakika ispanya hadiselerinin 
verdiği b~r çok fırsatlara rağmen 
son aylar içinde ıneınleketin asayişi 
bozıılmamıştı . Fakat son günlerde 
ispanyada Frankonun göniillüsü ola
rak muharebe ederken ölen " Demir 
muhafızlara " mensup iki kişiye ya
pılan büyük cenaze merasimi Ro· 
mt!nlerin müzmin hastalığının nük· 
setmesine vesile oldu. 

Bu cenaze merasimi dulayısile bü. 
tün memleketteki nasyonalistler te
zahürlere kalkıştılar. Tezahürleri de 
prensipleri lehine ve muhaliflerine 
karşı korkunç bir şekil almağa doğ
ru gitti. 

Merasime iiç devlet elçisinin iş
tirak etmesi Nasyonalistlere daha 
fazla cüret verdi. 'I ezahürlerini ade . 
la bir isyan haline çıkardı. 

Yirmi beş bin kişilik bir İtalyan müfrezesi 

ispanyaya gidiyor 
----···-

Ademi müdahale kararını 20 şubattan 
beri l.,ürkiye de tatbika başlamıştır 

Londra: 10 ( Radyo) - Roy
ter muhabiri bildiriyor: Asilere ait 
bir kravazör, Meksikadan hükumet 
kuvvetlerine ehemmiyetli harp leva
zımı getirmekte olan bir vapuru 
batırmıştır. 

işlerine karışmazlık komitesi ispan
yanın denizden ve karadan kontu
rolü pmje.si üzerinde bir anlaşmaya 
vcırmıştır. 

Diğer taraftan gönüllü toplan 
masının ve gönderilmesinin yasak 
edilmesinden sekiz gün sonra bir 
kaç ltalyan müfrezesinin Kadikoda 

- Geıişi iiçiincü sahifede -

Efkarı umumiyeye büyük endişe 
veren bu karışıklık hükumette bazı 
tadilat yapılmasını , Başvekil Tata
reskonun Dahiliye Vekaletini uhde. 
sine almasını intaç etti . 

Sağların sollar aleyhine açtık. 

lan V! Romanyarım her tarafına si· 
rayet ettirdikleri bu mücadele en zi· 
yade rejimi değiştirmek mücadelesi 
şeklinde tebarüz etmektedir . 

Romanyanın bugünkü rejimini 
devirip Almanyada olduğu gibi bir 
milli devlet kurmak emelinden ileri 
geliyor. Bu mücadeleniıı yeni bay· 
raktarlarr Kontreano ile General 
Kantukut•\ 'dir. Nasyonalistlerin ida· 
re ettiği bu cereyan ilk önce pek 
zayıftı, yedi taraftarları da parmak· 
la gösterilmiyecck dereceyi aşma. 
mıştı. Sonradan programlarına Ro
manyadaki Yahudilerin imhasına 
gidileceğini ilave etmekle taraftar
larını artırdılar. 

işte bu suretle " Demir muha
fızlar ,, tesis edildi ve kuvvetlenme· 
ğe başladı. Eski başvekil Duka'ya 
karşı ~ui kast yapmağa kadar ileri 
de gidildi. 

Kanunen tanınmış bir parti ol· 
masına rağmen yaptıklan tedhiş ve 
suikast üzerine hükumetçe şiddetli 
takibata uğrayınca gizli teşkilat ve 
icraat yollanna saptılar. 

Yavaş yavaş Bulgar komitesini 
örnek alıp gizli silahlı kuvvetler 
gizli fevkalade komite mahkemele· 
ri kurdular ve bu mahkemelerden 
verilecek kararları icra ve tatbik 
edecek fedailer yetiştirdiler. 

Eskiden Osmanlı hükumeti za. 
manında muhtdif komitelerin faali· 
yetlerine girmiş hulunan Makedon· 
yalı mühacirler " Demir muhafız,, 
lann en cnnlı ve en sadık icra vası· 
talarını teşkil ettiler. V c öldürülen 
Dııka Başvekilken partilerinin ilga· 
sına karar vermesi üzerine bu gizli 
teşkilatlar da faaliyete geldi. 

Fakat aradan bir müddet geçmiş 
ve Demir muhafızlar da artık unu
tulmuş bir vaziyete gelmişti. Bu ara· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Londra: 10 (Ra<lyo) - Asi kuv. 
vetlerin dün yaptıkları devamlı hü 
cümlflrı hükumetçileı in püskürtmüş 
oldukları ve hükumet kuvvellerinin 
Oviyedo şehri içindeki mevzilerini 
genişlettikleri bildirilmektedir. 

Ankara: 10 ( Radyo) - 1 pan· 
r yaya gönüllü gönderilmesine mani 
olmak iizere ispanya işlerine ademi 
mudahale tali konıüsyonunca ittihaz 
edilen kaı ara i ştiraken hükümeti 
mizce de bu hususta alınan tedbir· 
lerin 20 şubat 937 tarihinden tat bi
kine başlandığı hal>er alınmıştır. 

Demir ve çelik 
• • • • • 

sanayıımız ıçın 

Lo~drn: 10 (Radyo) - ispanya 

İptidai maddeler hakkında bir 
muafiyet kanunu hazırlanıyor 

Ankara : 10 (Hususi) - iktisat ketleri bu salahiyetin fevkind e taki 
vekaleti kurulmakta olan demir ve batı istilzam edenler için de mensup 
çelik sanayiimiz için çok ehemmiyetli 

oldukları \ekaletlere yazılmakla be 
olan bir kanun projesi hazırtamak· 

raber isi ı rıl t: rinin ve yolsuz hareket · tadır. 

)eı i derecesinin bildirilmesini , ve Alakadarların üzerinde çnlışmak. 
içinde bulunduğu yıl hükumetçe , ta bulundukları bu projenin adı 
bir derece daha tekamül ve gf'niş- 'Devlet tarafından kurulacak demir 
letilınesi beklenen hava ve gazdan ve çelik fabrikalarının lıaiz olacak· 
korunma talim ve terbiyesi ve pro lan muafiyet hakkında kanun,, dur. 
pagandasıııın salim ve emin bir tarz· Bu dört maddelik kanunla demir 
da yürümesi için vilayetin kanuni ue çelik fabrikaları için teşviki sa 
salahiyetleri dairesinde gereken her na.yi kanununda konulmuş olan mu. 
türlü tedbirlerin alınması bildirilir '" afıyetlere şu haklar ilave edilmek-

Diğer vekaldlerimizde , kendi tedir. · 
dairelerine aynı şekild ~ ve bu saha· Çelik ve demir fabrikalannın 
daki çalışmaya azami yardım ve •

1 
yapılacağı yerler devlet arazisinden 
ise fabrikaların ınebani ve müşte· 

alakanın gösterilmesi hususunda kati 
1 

milatı için parasız olarak verile. 
emirler vermişlerdir . kt' c~ ır. 

.. Bu binalar ve tesisatı ile yahut 
nıuesseselerl c: devlel şebekesi ara· 
sındehususi telefon ve telgraf hat. 
ları kurulabilecek, kavaidi muharri· 
kelere ait hatlar devlete ait araziden 
parasız istifade edebileceklerdir. 

Memleket dahilinde bulunmayan 
vera ~afi miktarda istihsal veya imal 
edılmıyen maddeler gümrük resmin· 
den muaf tutulacaktır. Bu maddeler 
bu müesseselerle müştemilatının te· 
sis ve inşası ve terfilerine muktazi 
inşaat malzemesi, bu müesseselerin 
imalabna ve mamulatına lazım olan 
iptidai maddeler, her nevi makine 
ve aletler, bunların yedek ve yeni 
parçalan, bu müesseselere ait ola. 
rak vücuda getirilecek naklive, tab-

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 

Ke d'Orsey 

Fransız dış Bakanlığında anlaşmaların ve 
giz}İ evrakın saklandığı daireyi ziyaret 

Pıuis " Ke d'Orsey " in Fransız 
Dış Bakanlığının bulunduğu yerin 
adı olduğunu hemen bütün dünya 
bilir. 

Fakat," Ke d'Orsey ,, deki Fran 
sız dış bakanlığı binasında, tarihi 
kolleksiyonların en değerlilerinden 
mürekkep bir evrak hazinesinin bu
lunduğunu belki de pek az kimse bi· 
liyor. 

insan burada, Fransanm yelnız 
asırlardanberi yaptığı bütün resmi 
ve gizli anlaşmalann orijinallerini 
görmüyor, Fransız tarihinin ve bir 
çok hallerde dünya tarihinin inkişa
fını da takibetmek imkanını bulu
yor . 

Dünyada eşi olmayan bu hazi · 
neyi dolaşmak iznini koparmak ko 
lay olmadı . 

Çünkü, Almanyanın 1914 de 
Fransaya harp ilan ettiğine 
dair olan vesika ortadan kayboldu· 
ğu gündenberi , çok sıkı bir kontrol 
tatbik edilmektedir . 

Bu arşivin methali, yalnız direk
törün bildiği gizli bir mekanizma ile 
açılıp kapanan büyük bir çelik ka
pı ile açılıp kapanıyor . 

Her tarafta alınmış olan emni
yet tedbirleri , içinde Fransız milla
tinin altunları muhafaza edilmekte o
lan Fransa devlet bankasını andın· 
yor . 

Bu tedbiri almakta hiç te hak
sız değildirler; çünkü, burada muha
faza edilen vesikalara Fransa dev· 
Jet bankasındaki altunlar kadar de 
ğer veriyor , 

Arşivin methalindeyiz. Direktör, 
kapıyı açacak olan mekanizmayı ya 
vaşça çevirirken, bu kapının Mona 
L=sa'nin Luar müzesinde çalındığı gü· 
nün ertesi günü yapıldığını söylü-
yor. 

Nihayet kapı açılıyor ve biz de 
Fransız politikasının mukaddes ema-

r netlerini , gizlediği yere giriyoruz ; 
95,000 tane cildlenmiş dosyanın bu 
lunduğu ve bir kaç kat üzerincı olan 
koridorlardan birindeyiz . 

Bu koridorların boyu ceman ye
di kilometredir . Dosya, devletlere 
göre ve alfabe sırasile dizilmiştir . 
Afkanistanla başlamakta, Yugoslav 
ya ile bitmektedir . 

Burada muhafaza edilmekte o
Jan gizli vesikalardan en eskisinin ta
rihi 1304 dir . 

Bu vesika, Andora cümhuriyeti
nin sınırları hakkında Mayorka kra· 
lı Jakob ile Kont dö Fua arasında 
yapılan bir anlaşmadır , 

Her biri bir zafer destanı olan 
anlaşmalarla dolu dosyaların yanı ba 
şında Fransız tarihinin kara günle· 
rini hatırlatan vesikalar da var; bun
lardan başka bir t=ınesi, halkın "yüz 
karası ,, adım verdiği 1420 tarihin· 
de yapılmış olan Truaye andlaşma· 
dır . 

Nasıl " yüz karası " olmasın ki, 
yalnız _saltanatlarda rastJanılan bir 
faciayı ifade etmektedir . 

Altıncı Şarl, lngiliz kralını ken
dine halef diye kabul ediyor 1 

Otuz sene harbına nihayet veren 
Vestafaliya sulh andlaşmasının da 
orijinalı buradadır · 

Bu vesika, l ir zamanlar, arşivde 
bulunan vesikalann en değerlisi te· 
lakki ediliyordu . Çünkü hiç birin
de bu vesikada olduğu kadar muh 
telif devletlere aid çok ve türlü tür. 
lü damga yoktu . 

Fakat, Versay andlaşması buna 
da taş çıkardı. Bu yesikanın diğer 
bir hususiliği, sanki devrimiz orta 
çağ imiş gibi, bütün metnin müte
hassısı bir hatat tarafından eski ve 
hakikaten orta çağda rastlanılan 

bir yazı ile yazılmış olmasıdır. Belki 
devir modern de, zihniyet orta ça· 
ğın malıdır! 1 

Burada muhafaza edilmekte olan' 
vesikaların hepsi devlet andlaşma· 1 
lannın tarihi değerini taşımıyorlar. 1 

Nitekim .,içlerinden bazıları posta 
paketlerinin sevkine dair andlaşma· 
lardır; fakat, hepsinde birlik ve par
çalanmaz demokratik Fransız cüm
huriyeti yazılı olan resmi bir damga 
vardır. 

Fransız krallarının şahsi vesika
larina hususi bir daire ayrılmıştır. 
Mesela bunların arasında Dofenin 
Mari Antuanet ile evlenmesine dair 
ve Fransız kralının damgasından 
maada Mari Terezin damgasiyle 
damgalanmış olan andlaşma da be
lunuyor. Dördüncü Haminin nişan
lısı Katcrin dö Mediciye yazdığı a~k 
mektubu, çok sevilmiş olan bu kra. 
im hayattan aldığı tadı birkaç cüm
le ile ifade ediyor. 

Sıra Napoleona ait vesikalara 
geliyor. Onun attığı imzalardan bu 
şahsiyetin bütün bir tarihini okumak 
kabildir. Birinci konsül olarak imza· 
sını Bonapart diye atıyor; impara· 
tor olduktan sonra evvela Napoleon 

diye başlıyor; ondan sonra yalnız 
bir "Nap,, diye imza atıyor ve en 
sonra da enerjik bir ,,N,, yazmakla 
iktifa ediyor· 

Bilhassa mukaddes addedilen 
bir kısım var ki, burada, Fransız top· 

raklarının sınırlarını ve bir kanş ye· 
re varıncıya kadar bütün teferrua
tını tesbıt eden vesikalar bulunmak-
tadır. Fransa bir sümürge devleti 
olduktan sonra, bu dairedekı dos
yalerın sayısı çok yükselmiştir. 

Hele yabancı devlet adamlarına 
aid imzaların saklandığı daire. tıpkı 1 
modern bir bankanın çek şubesini 1 

andırıyor. Burada aynı zamanda Pa- 1 

rise gelmiş olan büfün elçi ve büyük 

1 elçilerin itimadnameleri de bulunu· 

yor. Bunların için de en değerlisi Si· 
anı krallığının ince bir altın levha
ya oyulup yazılmış olan itimadna
mesidir. 

---------
Sovyetlerde 

Ziraat işleri 

Moskova: 10 (Radyo) - Sov
yetler birliğinde halen, 63 bin tale-
belik 90 yüksek ziraat mektebi ve 
ayrıca 136 bin talebelik 523 ziraat 
mektebi vardır. 

Bu mekteplerden her sene onbin· 
lerce mütehassıs çıknak Sovyet 1 

ziraatının muhtelif alanlarında çalış· 
mağa başlamaktadırlar. 1935 de bu 

mekteplerden çıkanlann adedi 23 
bini bulmuş, 1936 senesinde ise 28 
bini geçmiştir. 

1933 den 1936 ya kadar olan 
dört senelik müddet zarfında, Sov-

yetlerdeki bu mektepler, memlekete 
ziraatçı, zooteknisyen, baytar, irva 
ve iska mütehassısı, makineci mü 

hendis ve saire olarak 133,100 genç 
mütehassıs vermiştir, 

Bu müddet zarfında Sovyet mek
tep1erinden çıkanların mikdarı. çar-
lık Rusyasındakilere nisbetle 71 de
fa daha fazla olarak tecelli etmiştir. 
Filhakika, harpten evvel 1908 den 
1913 e kadar Çarlık Rusya~ında 
yeti~ en ziraatçılann adedi, yalnız 
1862 idi. iki rakam arasındaki fark 
kafi derecede vazihtir. 

Tftrb6ıtl 11 

·--------------·------------------.... ----------------,1.....;;;...;~~-------.. 
Şehir haberleri · 

Fiyatlarda mahsus bir 
gerileme var 

Alman Kliring tediyatının dur· 
ması pamuk pi asalarımıza tesirden 
hali kalmamıştır . Fiyatlarda henüz 
bir gerileme meşhud olmuş isede 
buseneki Çukurova rekoltesinin bü· 
yük bir kısmının elden çıkarılmış 
bulunması~ ve yerli fabrikalann ihti
yaçları için tevali eden talepler na· 1 

zarda tutularak fiyatların önümüz· 
1 

deki şu günler zarfında tekrar eski 1 
durumunu alacağını ümit etmekteyiz. 
Son Çukurova pamuk rekoltesinden 
mevsim bidayetinden bugüne ka · 
dar yalnız Adana borsasında mua· 
mele gören pamuk mikdan 69200 
balycyi mütecavizdir . 

Mekteplerde 

Menenjit aşıları bitmek .. 
uz ere 

Şehrimiz mekteplerinde yapıl
makta olan menenjit aşılarının üçün
cüsü de yapılmıştır . Aşı işi bugün· 
lt:rde bitmek üzeredir . 

Bu suretle aşılanmamış talebe 
ve öğretmen kalmamış olacaktır . 

Jimnastik şenlikler: için 
mekteplerç talimat geldi 

Önümüzdeki Jimnastik şenlikleri 
hakkında Kültür bakanlığından şeh
rimiz Kültür direktürlüğüne talimat 
gelmiştir, Buna göre; kıyafetler ge 
çen senekinin ayni alacaktır. Yeni 
tavsiye edilen kıyafetler üç senP.de 
ikmal edilecektir. 

Eski eserler 

Soğuk su araştırmasında 
bulunan eserleri bir mu
tahassıs çok beğendi 

En iyi çanak çömlekten anlayan 
ve Resulayın civarında hafri -
yat y pmakta olan mutahassıs 
Mollervan dün şehimizden geçmiş ve 
şehı imiz müze direktürlüğünün so· 
ğuk suda yaptığı araştırmada bulu· 
nan altı parçayı görmüştür. 

Bu altı parçanın ikisi Ninuvanın 
ikinci devrine Vf birinin çok eski 
Violitik devre ve diğerlerinin gayet 

eski Prehistovik kültür devirlerine ait 
olduğuna dair teşhis koymuştur. 

Fabrikaların 
dersanelerinde 
Şehrimiz fabrikalarında ameleye 

okuma yazma öğretmek için dersa
nesi bulunanlar da kültür direktör
lüğü tarafından tayin edilen mümey· 
yizler hu~urunda imti'·an edilmış 
!ardır. 

Mahkemelerde: 

Bir soyguncunun 
duruşması 

Musta oğlu lbrahim ve kardeşi 
Abdullahın önüne çıkarak paralarını 
gasp ve yara'amaktan suçlu Karlık 
köyüııden Ali oğlu Torun f smail 
hakkındaki duruşmaya ağır ceza 
mahkemesinde dün devam edilmiş, 
şahidler i.;in Karaisalı ve Osmani 
ye mahkeme!erine yazılan talimatlar 
gelmediğinden duruşma başka bir 
güne bırakılmıştır . 

Şehrimiz ekonomisi 
Geçen ayın istatistiğine göre ihracat idhalattan 

344851 lira daha fazladır ------
ıskarta pamuk, 67889 pamuk çiğidi, 
19045 liralık çiğit küsbesi, 59282 
liralık çi.Şit yağı, 1912 liralık buğ· 1 
day, 7475 liralık yülaf, 194170 lira· ı 
lık iplik, 59459 liralık bez, 242 li
ralık yün, 3373 liralık bağırsak, , 
46897 liralık ufak ihracat, 98808 
)iJalık idhalattan ihracat olmak üzre 
ihracat yekunu 1078923 ilrayı bul
maktadır. 

Şehrimiz ticaret odasından aldı
ğımız malumata göre; Şubat 937 
ayı içinde şehrimize 12882 liralık zi
a)atı, 2287 liralık benzin, 1007 li· 
ralık çimento, 6234 liralık gazyağı, 
10390 liralık hurdavat, 5660 kahve 
17534 liralık kaneviçe,566 liralık 
kösele, 23483 liralık yerli mensucat, 
17685 liralık ecnebi mensucat, 940 
liralık makine parçası, 357 liralık 
yağı, 142278 liralık şeker, 95724 
liralık muhtelif eşya ithal edilmiş
tir . 

Şu hale göre: şehrimizin şubat 

937 ayı içindeki idhalat ihrac:ıt faz. 
, lası 344851 liradır. 

İhracatımıza gelince: 
488404 liralık pamuk, 21972 

Mekteplerde yazılı 
imtihan günleri 

Maarif Vekaleti lise ikinci dev
re biriuci, ikinci ve üçüncü sınıfların I 

. ikinci yazılı imtihanlarında sualltri 
1 

Vekaletten gönderilecek ders ve gu · 
rupların adlarıyla bunların imtihan· 
!arının hangi tarihte yapılacağını tes
bit etmiştir . 

Lise müdürlüklerine bildirilmek 
üzere bulunan bu programı yazıyo· 

ruz: 
22 Mart : Birinci sınıf (cebir) , 

ikinci sınıf (edebiyat) , üçüncü sınıf 
edebiyat şubesi (kimya) - fen şu 
besi (fizik) . 

24 Mart : l (tabiiye) , il (kim· 
ya) , 111 (fizik) - (kozınoğrafya) . 

25 Mart : l (hendese) , il (la· 
rih) , ili (kozmoğrafya - kimya) . 

26 Mart : l (fizik) , ll (cebir) , 
111 (tarih) müşterek . 

27 Mart : l (edebiyat) , ll (fi
zik) , 111 (coğrafya) müşterek . 

29 Mart : 1 (tarih) , 11 (coğraf· 
ya) , III (cebir - edebiyat) . 

30 Mart : 1 {coğrafya) , il ( ta
biiye) , llI (edebiyat - cebir) . 

31 Mart : 1 (kimya) , il (hende· 
se) , IIl (tabiiye) müşterek. 

1 Nisan : Yalnız üçüncü sınıfta 
(hendt>ee ve müsellesat) . 

Talebeler suallere bir buçuk sa· 
atlik bir zaman içinde cevap verme
ğe mecburdurlar . 

Yalnız gruk halindeki derslerde 
bu müsaade iki buçuk saate çıkarı. 
Jacaktır . 

Vekaletten gönderilen suallere 
alakalı bahis'er her hangi bir sebep 
le henüz talebeye okutulmamış .. ise 
o sualler sorularak keyfiyet mucip 
sebepleriyle ve suallerin birer sure
ti ile birlikte Vekalete bildirilecek· 
tir . 

imtihan kağıtları muallim tara
fından okunup not takdir edildikten 
sonra mektebe alıkonulacaktır . 

Şehirde hava 
Dün şehrimizde hava, sabahtan 

akşama kadar mütehavvil geçm~tir. 
Bilhassa öğledrn sonra bulutlu ol 
muştur. 

Hararet derecesi 18 • 19 ara
sında idi. 

Hafif bir rüzgar sabahtan gece 
yarısına kadar devam etmiştir. 

Liselere sınıf ilave edil
ıniyeceği katileşti 

Maarif Vekaleti son aldığı bir 
kararla liselere sınıf ilave ediln.eıne
sini ve liselerin 11 senede kalması

nı ka ti okıak karat1aştnmıştır. 

Konferans 

Evvelki gece Asri sinema salo· 
nunda Niğde say'avı hemşehrimiz 
Cavid Oral tarafından altı umdenin 
kanunu esasimize konulmasındaki 

fayda ve zaruretler mevzuu etrafın· 
da değerli bir konferans verilmiştir. 

Konferansa Adanamı ıın hemen 
bütün münevverleri gelmişlerdir . 

Halkevinde 

Kütüphaneye bir çok ki
tap alınmasına karar 

verildi 
Şehrimiz Halkevi, okuma odası 

na faydalı bir kaç yüz muhtelif 
eser alınması için karar vermiştir. 

Halkevi kütüphanesi çok geniş
letileçek ve münevverlerimizi tat
min edecek bir şekle sokulacaktır. 

Devlet tipi lokomotif 
ler yaptırıldı 

Devlet Demiryolları Almanyada 
beş yeni lokomotif yaptıı mış ve bun 
lardan ikisi ş~hrimize getirilnıi~tir . 
Diğer üçü da bu günlerde gele
cektir . 

Bunlara Türkiye devlet lokomo-
tifleri tipi adı verilmiştir. 

Bundan ihtiyaca göre ısmarlana
cak lokomotifler de ayni tipte ola
cakbr. 

Devlet lokomotiflerinin sürati 
saatte 100 kil,>metredir , 

23 metre uzunlukları vardır . 
Tekerleklerinin kutru . 1,80 santim· 
dir . Lokomotıflerin her biri on dört 
ton kömür almaktadır . Beheri sek· 
~en beşer bin lira kıymetindedir. Bu 
lokamotifler Eskişehir - Ankara
Kayseri hatlarına tahsis edilecektir. 

Kültür işleri 
Yazılı yoklamalar 

Yirmi marltan nisan ibtidasına 

kadar ikinci yazılı bu yoklamalar ya
pılacaktır. 

Lise kısmı felsefe, fransızc, İngi 

lizce derslerinden başka Jiğer sual
ler kapalı zarfla vekaletten gelecek 
ve bütün Türkiyede o gün dokuza ' 
beş kala açılacaktır H~r ders imti· ' 
hanı da aynı zamanda yapılacaktır. 

Ceyhan inhisarlar baş 
memuru 

Yalova inhisar memurluğundan 
tcrf ian Ceyhan nhisarlar baş me· 
murluğuna tayin edilen Bay Rcfık 

Kalkan vazifesine başlamıştır . Hoş 
geldin der ve muvaffakıyetler di · 
leriz. 

Başı değişen a 
Avusturayada Sidneyde 

kimyagerin iki senedenberİ 
di varmış, bir kaza"netic ' 
yagerin başı asit. nitrik 
içinde kalmış ve başının 
hamız İçinde erimiş, yüzÜ 
garip bir şekil almıştır. in 
ne çıkmıyan kimyager 
gitmiş ve başının, yüzünün 
yerine getirilmesini bir opeı' 
rica etmiştir. 

Operatör altı ay süren h' 
ma neticesinde kimyagerin 'f' 
ıını. kafa etlerini kulak ve bf 
yeni ölmüş insanlardan aııJ 
tiyle yeniden vücuda geti,.-

Deniz altında fotof 
Amerikada Stil ve f( 

isminde iki mühendis yeri 
toğraf makinesi yapmağa 
olmuşlardır. . 
Bu yeni makine ile denıs 
800 - 1200 metre der 
toğraf çıkmakarmak müınıo-t 

Bu keşfin denizlerin 
vaziyet ile balıkların hayat1' 
kınde esastı malumat ahrı.r 
yacağı pelc tabiidir. .b 

Yeni bir hac usur. 
Hindistanda Bingaled~~ 

li yaya olarak Mekkeye .,... , 
meğe karar vermiştir. YalfllS 
olsa ne ala. Her beş dak. 
nafile namazı kilmak vardır 

Yapılan hesaba göre 
Mekkeye 10 senede var• 
Ve bu seyahat esnasınd• 
defa namaz kılacaktır. 

Tuhaf bir alış-~i'r 
Fransız gazetelerine ~ 

yirde Jan Rizo isminde 1:1 
işsiz kalmış, epiyce sıkıntı~ 
Bu arada güzel ve genç k""l 
man isminde bir delikanlın* 
duğunu beher almış, ka'lı' 
ğma doğruca aşıka gitrrıiŞ.İı 
satmak teklifinde bulunnı"' ~ 

Aşık, bu teklifi kabul 
alış · veriş 10,000 franga ~..ı 
Yalnız, Ferman denilen BP'" .. 
mm rnz bir adam imi~; Çl 

nun karısını satın almış ati 
5000 frangı vermiş karıY' 
gibi kaçmış .. 

-----~~"" 
Evlenme 

dJ. Kada~ro memu<lano 
ı iye i e Posta memurlart 
malin evvelki gün nik~ 
mıştır . 

Zabıtada: 

Kadın yüziiı> 
lbrahim oğlu k0ndur,d 

minde birisi bir kaJın rtl 

Memet oğlu berber Isın~ 
biçakla yaralamıştır, Y ıw.ı 
neye kaldırılmış, suçlu ~I 
kanuni muamele yapılııll 

Tahsildara ha 
Kunıköprü mahalle 

Hacı Memet oğlu çoball 
birisi, belediye tah ,jldatl 
vazife görmekte iken 
mişlir: Çoban Ali hakkı 
iş yapılmıştır. 

Serhoşlukla k 
yaraladı 

Sugediği mahallesi~ 
oğlu Ali adında birisi, 
ikasiyle kendini elinden 
ile ağır surette yaralarttıJ 

Yaralı hastanede te' 
alınmıştır. 

Ruhsatsız ta 
Alidede mahallesi•!~ 

kadir oğlu makinist Hu 
birisi bir tal·anca ile Y' 
Yabıta ruhsatsız tab~Jlc')' 
etmi~tir. 
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sun'i Aşk 
----~ 

D.. "k" ucunda birbirlerini 
unyanın ı ı . te 

b b _ istenilen tıp 
ana ve a a 

tanımıyan 

çocuk 

Yazan : Pol Moren 

Hayatı idame için dünya ölçü· 
ölçüsünde mütemadiyen vukua ge
len mucizeler arasına insanın dahası 
da karıştı ve bir noktada neslin da
hasına galebe de çaldı. Amerika 
hekimleri birliğinin gazetes;nde 

F rance 1. Seymaur ve Alfred ~o~ 
ner isminde iki Nevyurklu hekımın 
çalışmaları hakkındaki bir yazıyı 
okurken bu kanaati elde etmekteyi':: 
Bu çalışmalar neticesinde kadınla 
eı kek arasındaki suri münasebetler 
metodik ve müessir bir şekle gir· 

llıiş bulunuyor. 

Ttirk ıo:ı:ll 

Milletler 
Cemiyetinde 

Ham maddel r ve serbest 
hicret meseleleri 

Cenevre : 10 (Radyo) :- Mil· 
!etler Cemiyetind~ ham maddeler 
miizakeresi devam etmektedir , 

!ngilteı eye göre iptidai madde
ler meselesiyle müstemleke meselesi 
ayrı şeylerdir . 

Bazı devletlerin şikayeti mcvad 
dı iptidaiye meselesini siyasi bir ba. 
hane yapmak istemesinden ileri ge
liyor. 

!ktisadiyalta karşılaşılan müşki· 
!at bu bakımd:ın da tetkik edilebi
lir , 

Japon mümessili bu celsede ser· 
best hicret meselesini ortaya atmış· 
tır . 

Beynelmilel 
dikalar 

sen .. 

İspanyaya yardım 
edecekler 

Londra : 10 (Radyo ) - Bey· 
nelmilel sendikalar konfederasyonu 
toplanarak ispanya ya yardım edil 
mesi kararını vermiştir. 

Krayzler fabrikalarında grev 

Vaşington : 10 ( Radyo) -
On bin grevci yedi Krayzler fabri· 
kasını işgal etmişlerdir . Bütün bu 
fabrikalarda iş tamamiyle durmuş

tur . Bununla beraber her tarafta 1 

sükun vardır . Krayzler şirketle ame· 
le mümessilleri arasında müzakerat 
devam etmektedir . 

Filistinde 

Sahife : 3 

Asri Sinemada 
11 Mart perşembe günü akşamı yalnız dört temsil ic;in şehrimize 

davet edilen ünlü sanatkar : 

(ERTUGRUL SADİ TEK) 
Bayan Suat-Bayan Leyla -Bayan Mediha-Bayan Nebiha-Bay Vedat-, 

ve on beş kişilik seçilmiş bir temsil gurubunun iştirakile 

( Kudret Helvası ) 
Büyük Vodvil ( 3 ) perde 

Yazan : Mahmut Yesari 
Fiatlar : Herkesin görebilmesi için mühim tenzilat 

Numaralı yerler Duhuliye Localar 
50 30 250 

Biletler gündüzden satılmaktadır 
Dikkat . Sinemada arzu ve talebi umumi üzerine son defa •>larak 

• 13 Mart cumartesi gündüz matinesinde 

( Kadın asla unutmaz ) 
İngiltere 7858 

-------------------~------..:.:;;;.;;;.... ................ --...................... -

Romanya da bugünkü 
.. 

reJım 

---······· 
- Birinci sahifeden artan -

da Herşey vatan için namı altında 
Yeni bir teşekkül meydana çıktı. De· 
~ir ınuhafızlör da bu maske altında 
aalivetlerine devam ettiler. Silahlı 
~ı,afarı faaliyete geçti; gizli mahke
llıelerinden verilen bir kararla daha 
geçen gün Başvekil Tatoreskonıın 
hayatını tehdit ettileı·. 

Demi~ muhafızların bu defaki 
hareketleri efkarı umumiye üzerinde 
~ldukça geniş bir akis yaptı. Hunun 
aşlıca sebebi programlarına koy· 

~Ukları yahudilerin imhası meseli'· 
s_ıdir. Piyasanın yahudilerin rekabe
lınden kuıtulmasını arzu eden Ro· 

llıanyalılar pek çoktur. Bi~ ~~ -~io: 
ka, kuza, Vaida gibi :ikincı uçuneu 
derecede bir takım siyasilerin aas· 

Yon_alist prensiplerin kendilerini _is 
~edıklerini mevkilere geçi rece klenne 
ınanarak müzaharette bulunmaları· 
~ır. B~ suretle bügzn nosyonalistler 
ayragı altında muhtelif vatani isim· 

fer takınan türlü türlü hizipler faa· 
lıyette bul k unma tadırlar. 

Ro Bu nasyo~~li_st te_şekkiillerinin 
. manya ahalısıııı ne nısbette tem

sı ettiklerin malum değildir. Fakat 
ş~hirde, her tarafta qnlun?ukl~rı his· 
dılınektedir. Efkarı umumıyenın lıu~
lar hakkında veıdiği hükum fıkır 
llıücadelesinden ziyade gürültücü 
Ve tethişçi oldukları merkezindedir. 
Bununla beraber nasyonalistlerin 
~e Vermek istedikleri lıukünkü re· 
Jıııı sağlamdır. Ciddi bir tehlikeye 

ltıaruz olmadığı görülmektedir .. 

.1 ri başlarında kral olarak re-
partı e d 1 H"' • 
.. . •adık muhafızları ır ar. u~u-
ıımın · · · 

.. vebeyle bu iki paı tının met muna 
r de bulc nmaktadır. 

e ın Tataresko hüidlmeti halkın bu 

k 
. tine istınat etmek• e ve bun· 

e serıye k . 'd 
ld ğ kuvvetle memlo ·etı ı are 

danaıı • 
k d. Hükumetle yaptıgı ta· 

etme te ır . .d 1 . 
·ıı·u ··rra partisi lı er erı dilat ela mı 1 z 

. ·yas! şahsiyetlerle uzlaşın~ ve saır sı 

neticesi olmuştur!. • 
Başvekil Tataresko ıuttugunu j 

b. kil olrrak tanınmıştır. 
koparır ır ve k d' bir dev· 
Sa" lam icraatlı ve mu te ır ·•. 1 

g d d Yapmak istedıgı şey-
le! a amı 1

'. • elmiyeceğini 
fere kimsenın karş~ _g s hadi

. b t tmıştır ~on her vakıt ıs a e . " . 
. d'" · beyanatta ın 

seler üzerıne ver ıgı .. ı ·· 
· · her tur u 

tizamın bozulınanı?sı ıçın 

fedakarlık göze alınmıştır · d'I 
· h e ı e· Karışıklık ocakları ım a 

d . k n ne ka· 
cektir . " emesı ararım hal 
dar kati olduğuna ve beheme 
fesat ocaklarını temiz~ireceğine en 
b" ük bir delil sayılabılır . 

uy Tataresko bu hnsusa dair ~a.rar
k şiddetli tedbirlerırıı tat-

larını ve ço ki ki 
bike dı:: başlamıştır . Karışı. ı arnd. 

1 1 hepsi tevkıf edıl ı. 
·· ak 0 an arın . 
on ay . ru )arın reislerı 
Genç nasyonalıst g P 'Jd' 

hk elere ven ı . 
Yakalanıp ma em l "rf' 

. • b' 1 a' a an o ı 
Bükreş için daımı ır ı . d'ldi 
idare bir altı ay daha tı;mdıt e, 1 

: 

Adliye vekili başmüddei umu'.°ı ha 
zır oldukları halde bütün v l~er v_e 

1. d' rektörlerinin bulundugu bır 
po ıs ı . . 'hl'l 

1. t kanun ve asayışın ı a mec ıs e . 
edilmemesi için hükumet kuvvetler.•· 
nin müdahalesi teferruatını tesbıt 

Akdeniz filosunu 
çıkardı 

yola 

Londra: 10 (Radyo) - lngilte· 
renin Akdeniz filosu manavralar için 
c~belüttarıka hareket etmiştir. 

Bayan Simpson 
saya gitti 

Fran -

Tur : ( F'ransada ) 10 Radyo 
Bayan Simpson refakatında bir kaç 
dostu olduğu halde buraya gelere'c 

Luvar vadisinde bir şanoya inmiş-
tir . 

Fransa istikrazı 

Paris : 10 ( Radyo ) - F' ransa 
maliye nazın müdafaa istikraz layi
hasını encümenin ufak tadilatile ka
bul ettirdi. Ayandan da kanun şek
linde çıkacaktır. 

Yüzde dört faizli olması muhte· 
mel olan bu mecburi istikraz 13 
milyon franktır 

Amerikanın bu istikrazı maliyece 
müsait karşılamıyacağı anlaşılıyor. 

Alman yada 
Ordunun takviyesi için 

tedbirler 
Berlin : 10 ( Radyo ) - Ordu· 

nun takviyesi hakkında hususi ve 
büyük tedbirler alını;caktır. 

Demir ve çelik 
•• • • • 

sanayıımız ıçın 

- Birinci sahifeden aı lan-

mil ve tahliye ve kuvvei muharrike 
istihsal, nakil ve tesisatına lazım 

olan bilcümle malzeme ve vesaiti 
muharrike ve yine gümrük resmin. 
den muaf tutulacaktır. 

Projeye bir liste eklenmiştir. 
Burada yazılı olan ve dışarıdan 

getirilen işletme malzemesi de güm
rük resmi ve buna munzam vergi 
!erden muaf olacaktır. 

Demir ve çelik fab: ikalarının 
inşaat ve tesisat malzemeleri ile ma 
kine ve sairesi memleketin bir çok 
yerlerine gönderecekleri mamul , 
maddeler , demiryolu hariç olmak 
iizere , cliğer devlet ta~ıma vasıta· 
larında , liman ve rıhtımlarda , yüz· 
de elli tenzilata tabi tutulacaktır . 
Devlet demiryolları için ayrı bir ta· 
rife tatbik olunacaktır . 

Fabrikaların ihtiyacı olan kere» 
teler devlet ormanlarınJan tedarik 

olunacak ve ~unlardan da yüzde 
elli resim alınacaktır . 

t' Rsmanya ahalisinin °ıo B? nısb~~ 
•nı temsil eden iki kuvvetlı ve bu 
}İik parti milli liberal ve milli zürra 

edip kati emirler verdi · . 
Hükumetin aldığı bu tedbırler 

efkarı uınuıniyeyi ehemmiyetli suret. 

te tatmin etmiştir. Şimdi bütün sağ
lam anasır halta muhahf gazeteler 

bile hükumetin yanında cephe al· 

mışlardır . 

Bir Arap krallığı 

_isteniyor 
Londra : 10 (Radyo) - Arap 

propagandasını idare etmek üzere 
Londradaki Arap heyeti yakında dö· 

necek ir . 
Araplar, Filistinde bir Arap kral 

lığı kurulmadıkça vaziyetin asla sa· 
Jah bulamıyacağıni beyan etmekte

dirler. 

M-g.nhal valiliklere 
edilenler 

tayin 

Ankara : 10 (Radyo) - Miinhal 
iki valilikten birisine Ankaradan Na
ci, diğerina seferberlik müdürü Hü 
sameddin tayin edilmiştir . 

-------·------
25 bin kişilik bir 
İtc.lyan müfrezesi 

- Birinci sahi[eden artan -

f spaayaya çıkarıldığı ve yakında 
yirmi beş bin kişilik diğer bir nıiif· 

rezenin de Napoliden hareket ede
ceği söylenmektedir. 

Talamanka : 10 ( Radyo ) 
Franko kuvvetleri pazartesi sahi 
başlayan cenuptaki taarruz durma· 
dan devam etmektedir . 

Talamanga : 10 ( Radyo ) 
Söylendiğine göre ; asilerin bü}ük 
kolları daha 16 kilometre Madride 
yaklaşmışlardır . 

Anl.:ara : 10 ( A. A.) -
Alınan Baberlere göre lspan . 
yada asi kuvvetler şimal cephesinde 
bazı mevzii muvaffakıyetler kazan
mışlardır . Hükumet kuvvetlerinin 
esir ettiği dört !talyanın ifadelrrine 

göre Guadaladera mıntıkasında 
takriben on beşbin İtaly~n askeri 
lıarbetmektedir. Asi tayyareler son 
iki gün içinde Madridi ve Barselon 
civarını bombardıman etmişlerdir. 

-------------~-
Seyhan ınıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün
de 1 - Ni•an - 937 tarihinde 
açılacak olan Sıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı 1 ı evsaf ve şe
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeli olan 
20 Mart-937 tarihine kadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine ıniı 
racaatları , 

1 
l 

1 

1 

1 

k. 1- Orta mektep mezunu olma 
2-Tamüssıhha olduğuna dair 

Tabip rapoıu ( aşı kağıdı da be 
raber) 

3- Hüsnühal eshabından olmak 
4- Askerlikle alakası olmadığı 

na dair terhis vesikası ibraz etmek 
. 

7840 8-16 

1 

Tan sineması 
Bu akşam 

Bütün dünyada ölmez bir eser olarak tanınmış büyük lsveç şairi lpsenin 
layemut eseri lstanbul şehir Tiyatrosu tarafından aylarca oynamış 

( Pergünt) 
isimli fevkalade filmi takdim ediyor. Pergünt öyle filmlerdendir ki defa. 
larca görülse zevkine doyulmaz ve yine defalarca görülse güzelliği hiç 

bir zaman unutulmaz. Baş rollerde Türk Dansözü 

( Zehra Ahmet ) 
Hans Albers ve Olga Çekova 

IEK YAKINDA : 

Büyük Musikişinas ( FRANS LIST ) in hayatını canlandıran ve Bitme· 

miş Senfoniyi gölgede bırakan enfos bir musiki şaheseri 

( Aşk Rüyası ) 
7851 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi} atı 
CiNSi En az En ç<>k Satılan Miktar 

K. s. K. s. Kilo 
Kapımalı =pamuk --- ~ 

1 

Piyasa parlağı 38 -.. 
-Piyasa temizi 

" iane l 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

- ç!CIT 
Ekspres , __ iane -
Yerli uYemlik., -- -11Tohumluk,. 3,50-ı 

1 " 
:i U BU B A T 

Buğday Kıbrıs ----
" Yerli 

" Mentane -
Arpa -
Fasulya 
Yulaf -3-;-so-- - -
Delice ---- -
~ş yemi ----

--Keten tohumu 

-ı-Mercimek 
~usam -

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 850 
üç ,, ,, 

-ı-:--:E -~:-Dört yıldız Doğruluk 
~~' d; it " 

1 
800 

ö ~ı Simit 
" ] ~ -Dört yıldız Cumhuriyet N <> -

1 
850 

ı-. 1 uç " 
" 800 

Simit 1 " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

10 / 3 / 1937 iş Bankasından alınmışbr. 
Sa.rıtim p.,,. 

ı-19?: Hazır 
1 

7 77 Lireı 

Mart vadeli 7 57 Rayişmark 

--ı~ Frank ( Fransız ) 17 ~ 
Mayıs vadeli 7- 59 614- 00 Sterlin ( İngiliz ) 

19,~ Hint hazır _6_ı~ Dolar ( Amerika ) l 11,3975 Nevyork 14 07 Frank ( İsviçre ) 



Sahife 4 Türksözü 11 Mart 1937 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

•• 

1 Gazete ı Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

i
l Kitap J ~serlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
-------1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

il İlan 1ı Reklam bir ticarethantnin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı,~ 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz . 

1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
--------'kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T ah ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

"-~~~~~~~-

z tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u 1 
Renkli tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

ancak Türksözünün Otomatik makinala-
nr.da yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffiiiine 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

~-=================== 

1 
BELEDİYE İLANLARI ı ,-- Sümer terzihanesi-, 

Ucuz ve taksitle =---------

1 

1- Cemal paşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde Bele· 
diyeye ait bir ada numaralı arsa 6 parçaya ayrılarak açık artırma ile sat. 
lığa çıkarılmıştır. 

2- ihalesi 25-3-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 
Belediye encümeninde yapılacaktır . 

3- isteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için beher par~aya taksim 
edilmiş olan bedelin °/o 7,5 nisbetinde pey akçası makbuzile encümene 
müracaat olunacaktır. 

4- Şartnamesi Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir. 

7864 11-16-20-24 

• 
Ilaçlarınızı,reçetelerinizi 
mutlaka Yeni Eczanedenı 

yaptırınız 

Veni ezan 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu· 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananın yegane ter· 

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 
taksitle eli.ise diker . Müşteri· 
leni het cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir ·. 

Devlet Demiryolları 

memur ve müstahdem
lerinin elbiseleri de mo
deline göre taksitle di
kilir . 

- Küınifr pazan sokağı -

5-10 7846 

Mersin belediye 
tinden : 

. 
rıyase-

1- Belediyeye ait plajın işlet· 
mesi beş yıl müddetle kiraya veri· 
lecektir. Tahmin edilen yıllık kira 
bedeli 700 liradır . 

2 - Belediyede mevcut proje 
ve şartname mucibince Plajda müs
tecir tarafından 3466 liralık inşaat 
yapılacaktır . 

3- Şartname ve proje parasız 
olarak fen müdürlüğün:len alınacak-Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon- 1 

ya, pudra, lavanta ve bilumum yerli ve 1 tır ·4- Artırma 23-Mart- 937 

A f • İ } b 1 salı günü saat 16 da belediye dayvru pa par umerı ve uva et eşyası u- ra5ında yapılacaktır. 
lunur . 5 - Artırma açık olarak yapı-

lacaktır . 
7845 

1-5 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

6- Muvakkat teminat miktarı 
262 lira 50 kuruştur. 

7- Talipler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edecektir. 7830 2-6-11-16 

Seyhan İskan müdürlüğünden • • 

Mamul M. 3 Muadili M. 3 Kat ve imaliyenin 
muhammen miktarı 

Lira 
Kazası miktarı miktarı Cinsi Orman adı 

970 Göknar Tarsus 1 667,871 
36,208 51,725 Çam 10207 t 

Göreşen ve 
Karanlık dere 

Osmaniye( 558,315 796 

Kozan ( 780 1114,30 

Saimbeyli 140,100 200,243 

Feke 154,674 221,204 

Çam 

Çam 

Çam 

Çam 

7203 

10483 

1798 

1986 

(Kaba ördek 

Çamesiği , beypınarı,Çamalan 

Yalmcık 

Bozat, Veya Kara Ardıç 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösterildiği üzere beş kaıa ormanlarından muhtelif nevi ve ebattaki kereste· 
!erin kat ve imal ve nakli 937 Martın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Seyhan hükumet konağında toplana· 
cak komisyonda her kazaya ait olanı ayrı ayrı pazarlıkla ihale olunacaktır . isteklilerin gösterilen muhammen 
bedellerinin yüzde yedi buçuk • eminatı muvakkatalarile birlıkte müracaatları ilan olunur.7853 7-9-11-13 

Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 

Ceyhan İcra memurluğundan : 

D. No: 933.11250 
Alacaklı : Macar Ziraat maki

neleri Şirke ti. 
Borçlu : Haseki zade Mustafa . 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Tarla iki parçada -180- dönüm. 

Gayri menkulün bulunduğu yer 
mevkii ve mahallesi : Ceyhanın Çif
likat köyünde vaki tapunun 48 ve 
59 numaralarda mukayyet tarlalar . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü 7 lira 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Ceyhan icra dairesinde birinci art· 
tırma 19 - 4 937 pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar. ikinci art
tırma 4-5-937 salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 15-3-937 tarihinden iti· 
haren 33/1250 No.ile birinci icra dai
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak İsliyenler , işbu şartnameye ve 
33/1250 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevtli 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 

1 Mütercim alınacaktır .As 
keri fabrikalar um um 
müdürlüğünden : 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 
bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kadar 
Umum müdürlüğe müracaatları.7829 28-1-3-5-7-9-11-13 
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evrakı müsbitelerile birlikte nıemu-
1 
r------------------------

riyetimize bildirmeleri icap eder. Renklı· renksı·z afı.şler 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış btdelinin pay-
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 
Karikatür 

ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla c 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necıni Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her giin : 12, 18 

h 
d 
h 

yüzde 75 şini bulmaz veya satış is !:...-----------------·--·------"' tiyenin alacağına rüçhani olan diğıor 

1 

_____________ ...., 

Halkevi Başkanlığındall: J alacaklılar bulunup ta bedel bun 
lann o gayri menkul ile temin edil· 
ıniş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih;:le ı 

yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

Bugece nöbetçi eczane 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 
Müze ve sergi komitamız Adan3 

müzesinde anıtlar ve Hüyüklere ait 

bir s~rgi hazırlamıştır . Tenknik İf 
ol.1ırsa ona, razı olmaz, veya bulun- leri üzerinde çalışmak isteyenlere 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. bu sergi açıktır. Muntazam bir pro· 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· gram içinde çalışıp kabiliyet göstt' 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve r k 1 !ara M •rsı· Tars ·s ~·· ece o an • n ve • lı' 

geçen günler için yüzde l:eşten he· zalarında ayni sahada iş bulunacl 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar •ır . 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın me. Bu hususta daha fazla bilgi edin' 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. · e 

(Madde 133) mek İstr.yenlerin Müze müdürlüğiıO 
Gayri menkuller yukarıda gösterilen başvurmaları rica olunur. 78ö2 
14.4·937/4·5 937 tarihlerde Ceyhan ___________ ,/_ 

icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai. 
resinde satı''lcağı ilan olunur. 

7863 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 
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