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Hatay da 
Gülünç propagandalar 

devam etmekte __ _...._ 

Suriye heyeti Fransız fabrikalarına 
silah ısmarlamış 

Antakya : 12 ( Hususi \ 
tnuhabirimizden) - Şam
dl an buraya sızan haber- 1 
ere .. d b l gore; Fransa a u-
unrnakta olan Arap he-

yeti S · d te-urıye or usunun 
şekkiilüne kadar sivil halk 
~a~afından kullanılmak 
ı~ıln bir fabrikaya 60,000 
sı "h a ısmarlamıştır . Bu-
nun p d l arası Fransa an ya-
p~ acak istikrazda'! ve
rılecek . 

tnış. 

Antakya : 12 ( Hususi 
tnuhabirimizden ) - Pro

paganda hareketleri olan
ca k'· Ustahlığiyle devanı 
etmekt d' e ır. 

Türk mümessilleri ' 
gerek ınünevverlere ve 
ge~ekse köylülere lazım 
g.~ en tenvir edici sözleri 
~0Yleıniş ı..ulundukların
l an Arap propagandacı-
arın bütün gayretlerine 

ra" 
&men Sancakta ne ken-

Ant"~' adar• bir göriinii§ 

dilerine inanan bir tek 
kişi ve ne de iğfal edilmiş 
bir tek Türk yoktur . 

Halk sabırsızlıkla Ce- 1 

nevre konuşmalarının so
nunu ve yapılacak yeni 
teşkilatı gözlemektedir . 

--------------------------------------------
Üzüm kongresinin 
Şerefine verilen . 

ziyafet 
R·· - ... ..... 
Uştü Aras ve Celal Ba-

Yar ziyafette birer nu
tuk verdiler 

.. Ankara : 12 ( A. A.) Dün 
u~ . urn kongresi murahh<'. sları şerefı · 
n~ verilen ziyaf tte Celal Bayar 
rnılli k d 'f . 'h e onoıni bakımın an çı çı ve 
1 raeatcı menfaatlerinin bir ve yal· 
nıı o b h 1 

Bulgaristanda 

Üniversite talebesinin 
hareketi 

Sofya : 12 ( A.A.) - Bulga· 
ristanda yeni intihabat kanunu un~· 

't 1 ı'ntihap hakkı vermedı· 
versı e ere 
.., 'nden üniversite! erin bugün Sof 
gı 1 • •. • 
yada yapmak istedik en ~c~ayış 

1. 0··ncedcn haber edılmış ele po ısce 

başılar yakalanmış ve toplantı teşeb· 
büsü akim kalmıştır · 

/Jay Musolini 

Musolini'nin 
Tarabulusgarp seyahatı 

nasıl tefsir ediliyor? 

Roma: 12 (Radyo) - Musolini
nin trablusgarp seyahatı matbu
atta tuhaf tefsirlere yol acmıştır. 

Prava gazetesi bu seyahatı si· 
yasi bir tezahür olarak göstermekte 
Fransız gazeteleri de İngiliz silah. 
lanma proğramına bir nevi muka
bele de bulunma, Fransa ve İngiltere· 
ye karşı bir meydan okuma sure· 
tinde tefsir etmektedirler. 

Roma: 12 ( A.A. ) - Musolini 
dün Tarablusgarbde Lobruk lima· 
nına varmış ve İtalyan deniz ma 
navraları başlamıştır. 

Büyük Britanya 
imparatorluk 
konferansı 

Londra: 12 (Radyo) - 14 ma· 
yısta toplanacak olan büyük Britan. 
ya imparatorluk konferansı projesi 
harici siyaset ve imparatorluk ara· 
zisiyle, milli müdafaa, deniz ticareti 
hava kuvvetleri işleri mevzuunda
dır. 

İngiltere Sovyetlerden 
demir alacak 

Londra: 12 (Radyo) - Moring 
Post gazetesi lngilterenin SQvyet 
lerden 500,000 ton Jemir sipariş 
etmek üzere bulunduğunu yazmak
tadır. 

İngilteredeki milyonerler 

Londra : 12 (Radyo} - Alınan 
son malumata göre; lngilterede 49 
milyoner olduğu anlaşılmıştır . 

du nun icaplannın mevzuu a so • 
h ğunu söy l emiş, Şiikrü K 'i)'a da Türk - Alman 

Filistin de 

Ciddi tedbirler 

... 
Belçikada 

Almanyanın çıkarması muhtemel bir 
harbe karşı tedbir alınıyor 

---·······---Kudüs : 12 (Radyo) - İngiliz 
makarnalı tarafından alınan şiddetli 
ve ciddi tedbirler sayesinde esayiş 
temin edilmiştir. 

Arablar dün bir Yahudi çiftli· 
tine tecavüz. etmişlerdir. 

f u sabahta bir Yahudi kasaba
sına tecavüz eden silahlı bir Arab 
çetesinden on üç kişi tevkif edilmiştir. 

Brüksel : 12 (Radyo) - Belçi· 
ka umumi efkarı ; lngiltere , Fransa 
ve Bel~ika arasında l>ir anlaşma ya. 
pılması lazımdır kanaatındadır . 

ce F ransanın gireceği bir davaya 
Belçika asla alet olamaz. 

Brüksel : 12 ( Radyo ) - Baş 
vekil Tanzeland bir nutuk söyle ,erek 
Belçikanın halihazırdaki vaziyetine 
temas etmiş ve Belçikanın müstak· 
bel bir tehlikeye karşı ciddi surette 
hazırlanmak mecburiyetinde olduğu
nu ve hükumetin lazım gelen ted
birleri aldığı gibi iddiasında da Mu· 
sir bulunduğunu ilave etmiştir . 

Almanya ile Sovyct Rusya ara· 
1 

sında çıkacak bir harbe ve birıntti - I 

ispanyada 32400 ltalyan 
askeri çarpışmaktadır Brüksel : 12 ( R9dyo ) - Sa· 

lahiyattar muhafil ; İtalya hiikume· 
tinin Fransa ve lngiltercnin noktai 
nazarına iştirak etmiş bulunduğunu 
hadiselerin gösterdiğini beyan et· 
mektedirler . 

Valansiya hükumet kuvvetleri şimdiye kadar 
yüz elli ltalyan neferi esir aldılar 

----··- ~- ~~~-----·--------~-
Cephelerde ateş hala durmadı Almanya cevabını 

yakında verece Lizbon: 12 
(Radyo) -
Marksistler 
javera cep· 
besinde ha. 

· reketlerine dl 
vam etmek· 
tedirler. 
32400 ltal 

yan askeri 
cephelerde 
faaliyettedir 

1'alamank 
12 (Radyo)-
lhtilal kuvvet 
!eri Baluza· 
da ilerlemek 
tedir. 

1 l Berlir: 11 ( Radyo ) - Siyui 
1 mahafıl: Almanyanın, cevabım pek 
1 yakında lngiltereye vereceğini söy· 

lemekte ve bu cevabın her iki tara· 
~ 1 fı hakikati görmeğe yarayıcı bir şe· 

\ kilde olduğunu kaydetmektedir. 

·Avam kamarasında 
1 Londra: 12 ( Radyo ) - Avam 
1 kamarası deniz büdcesini kabul et· 

1 mİ$tİr. Müzakere esnasında söz alan 

Madrid: 12 
(Radyo) -

.A~i ordıılann ) ar.Jımcılan lıa l) ı n fa§İslleri 

deniz bakanı geçen senenin prog
ramını takiben bu yıl yüz milyon 
lngiliz lirasını geçen bir masrafla 
seksen harp gemisinin İOJa edile· 
eccğini söylemiştir, 

ispanya asi cephelerinde dört hal· 
yan fırkası mevcut bulunmaktadır. 

Hükumet kuvvrtlerinin şimdiye 
kadar esir ettikleri ltalyanlann ade· 
di 150 yi geçmiştir . 

Londra : 12 (Radyo) ispan-
yadaki muharebeler hakkındaki ha· 
herler iki taraf arasında dün yapılan 
şiddetli çarpışmalarda Madrid civa· 
rında hükumetçilerin taarruzlannı bil· 
dirmektcdir . 

Guada Lajarn cephesinde dünkü 
günkü muharebeden hükumet kuv
vetleri hal} anlardan bir binbaşı üç 
zabit ve 37 nefer esir etmişleı dir . 

Madrid : 12 (Radyo) - Evvel · 
ki hükumet kuvvetleri Jarama mın · 
tıkasının cenup havalisini bombard 
man etmiştir . ı 

Talamanka : l 2 :Radyo) - Ja· 
ramada mm·aff akiyetli 1 aarruzlar ya · I 
pılmıştır. 

Hükumetçilerden bir çok esir 
alınmıştır . Bunların içinde komünist 
ltalyan zabitleri de vardır . Bulgar ve lsveç'in Ber 

lin Elçileri 
Ankarii : 12 (A.A.) - ispanya 

da harp devam etmektedir· Hüku· 
met kuvvetleri Başkumandanı hal· 
yan kıtaatının ispanyada harbettiği Berlin : 12 (Radyo) - Bulgar 
ve artık dahili bir harbın mevzubahs ve ls.,eç yeni orta elçileri Fuhrer ta· 
olmadığını ve bu gün bir taraftan rafından kabul edilmiş ve itimad na· 
bazı lspanyol unsurlannı müzahere· melerini takd'm etmişlerdir . 

tine istinad eden ltalya ve Almanya T k ki k 
diker taraftan ispanya arasında beyne) 1 un usta arışı ı 

milel bir harp mevcud bulunduğunu 
söylemiştir . Paris: 12 (Radyo) - Tunusta 

Bu gün ispanyada dört f talyan yerliler kumaş depolarına hücum ede 
fırkasının bulunduğu Madridden res rek yağmalar yapmışlardır . 
men bildirilmektedir . Polis 40 kişiyi tevkif etmi~tır . 

ler_çalışan Türkiin milli disiplin ve 
ı e rı t k . 'l . 
l" b' e nığe uyarak çalışmasının mı . • d } k • } d•J k 
~i~:rr~dev olduğunu tebarüz ettir- Ticaretindekı urgun u ıza e e ı ece 

Kara bükte 
t .. ASiyasi vaziyeti hulasa eden Rüş ........ ---- -
u ras T . k d . ur nıilletinin her zaman Bu hafta içinde bir Alman ticaret heyeti geliyor .akıı ııyade kuvvetli ve sulha bifr 
şı ve d'' 
b. . 

1 
unyanın sulh elemanlarından 

ırı o duğ 
rnill ti . unu ve uzak yakın bütün 

h
e erın sanıirni do~lu olduğunu 

ve e ·ıı 
lern· r rnı ctce de sevildiğini söy- 1 
k ış ve harici politikanın temeli 

uvv ti' 
ve t .e 1 ve rasyonal bir milli istihsal 

ıcaret kuvuetidir demiştir. 

Atatürk büstü 

lstanbul : 12 (Ra~o) _ I • 
b l .. . stan. 

u muzesıne Atatürk'ün bir b" t" 
konacakt us u ır. 

Pazartesi günü öğl eden sonra 
bust büyük merasimi! açılacaktır. 

Maanf Vekili de o zamana ka
dar Jstanbulda kalırsa açılış töreni
ne İştirak edecektir . 

lstanbul: 12 (Radyo) - Tiirk -
Alman .ticaretinin durgunluğunu 
· ı · · ı11u~zakcreler başlıyacak
ıza e ı çın 

dır. 
?.u miizakerelcre Almanya ta· 

gönderi lecek heyet bu rafından 

hafta içinde şehrimize gelecek ve 

derhal Ankaraya hareket edecek
dir. 

Alınan - Türk ticaretindeki 
durgunluğun Jerhal izalesi cihetine 

gidilecektir. 

Almanya ile ticaretin inkitaı 

kliring hesaplarının muvazenesi icin 

23 Nisan 
t 

merkez bankaNmın zaruri olarak 
baş vurduğu çare idi. 

dü-Size çocuğu l Ankarada yakında başlayacak 
ŞÜndürecek haftanın olan bu müzakereler tam bir Al. 

başlangıcıdır. 1 man - Türk ticaret mukavelc,inin 
hatlarını çizecektir. 

inşaat yakında başlıyor 
Ankara : 12 ( Hususi ) ·- Kara· 

bük demir ve çclık fabrikalarının 
yapılmasını üzerine alan Brassert 
şirketi delegesi B. Makenzi , iktisad 
vekaleti ve Sümerbank umum mü· 
dürlüğü ile temasta bulunduktan 
sonra lngiltereye dönmüştür. B. Ma 
kenzi ay sonunda tekrar Ankaraya 
gelecektir . 

inşaat işlerinde çalışacak olan 
fen heyetine mensup üç mühendis 
bugün Karabüke hareket edecek
lerdir . lstanbuklan gelen daha dört 
mühendis de pazar günü gidecekler 
ve hepsi derhal işe başlayacaklardır. 

:Bunları daha bir çok fen ada~ı;;;
t t; .) : 1 : ~ : ·-: • 

' 

Misisipi feyezanının zararlarından : Ova kısımlardaki bütün hatların 
altını sular yediğinden meydanda kalan traverslerin altı tekrar dolduruluyor 

Nevyork : 12 ( Radyo ) - Her tarafta sular b~
men tamamile çekilmiştir • Misisipi coşknn bır 

-halde ise de yatağına girmiştir. 



Sahife 2 

Halka ylı 

Maliye memurlarının vaz·feleri 
~~~------·------~~-

Maliye Vekaletinin direktifleri 
Maliye Vekaleti, yeni teşkilat 

kanununun ana gayesi hazine men· 
faatiyle vatandaş hakkının bağdaş
masını temin edecek seviyede me· 
mur)ar yetiştirmektir. Vekalet buna 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
Ve bu gaye ile maliye meslek mek· 
mektebinin randımanını artırıp me· 
zunlarını çoğaltmakta ve mezunları 

finans makinemizin eıı fazla ıslaha 
muhtaç sahası olan şark vilayetleri· 
mize göndermekte idi. 

Vekalet bir taraftan bu şekilde 
çalışırken diğer taraftan da memur 
]arın halkla en fazla temas halinde 
olduğu vergi taksil işlerinde kolay. 
lık, sürat temin etmek ve herhangi 
bir haksızlığa mahal vermemek için 
azami duyganlık göstermelerini bü· 
tün t~kilatından ısrarla istemiştir. 
Vekalet bu arada Maliye memurla. 
rından vergi konulmasında göster
dikleri alakasızlığa da temas etmiş 
ve memurların maliye dairelerinde 
evrak beyannameleri tetkik ve mu
melelerini yapmakla vazifelerini ifa 
etmiş sayılmıyacaklarını, masası ba· 
şından kımıldamıyan, kanuni hak 
ve salahiyetlerini kullanmıyan, ka· 
nuni vazifelerinnen haberi olmıyan 
şahsi ve müesseselerin maliye ida
relerine karşı olan vazife ve mecbu
riyetlerini bilip takip ettirmiyen bir 

Cam 

memurun maliye teşkilatında çalışa· 
cak vasıfları taşmış sayılamıyacak
larını da bildirmektedir. 

Maliye memurlarını iyi çalıştır
maya ve onların faa liyetleriyle yakın
dan alakalanmaya mecbur bulunan 
malmüdürü, rnridat mi:dürü ve dfe 
terdar gibi amir vaziyetinde bulunan 
maliye memurları nın bütün bu sayı · 

lan işlerden pek büyük mesuliyet 
hisleri olduğunu1 şimdiden sonra İŞ· 
!erini layıkiyle yapmıyanlar veya ala· 
kasızlık gösterenler hakkında gerek 
memur ve gerek amir olsun pek şid. 
detli cezalar tatbik edile ceğini de 1 
bildirmiştir. 

Vekalet bundan başka vergilerin 
bütün safhaıarınm ve bilhassa cazai 
hükümlerin halka etraflı anlatılma

sını türlü sebeHerle konulma ve 
alınmasında bilhassa güçlüklere rast· 
lanılan veraset ve intikal vergisi üze· 
rinde memurların fazla dikkat ve 
alaka göstermelerini istemistir Ölen-
lerin menkul mallannı, banka ve si
gorta şirketlerinde para, esham ve 
tahvilat ve hayat sigortası kiymet· 
leri mevcut olup o1madığının da 
dikkatle tetkik ve takip edilmek su· 
retiyle veraset ve intikal vergisi va· 
ziyetinin daimi surette kontrol edil· 
mesi hususunda dikkati çekmiştir. 

ev • 

Cam yirminci asırda büyük bir mevki alıyor 

Avrupa ve Amerikada camdan bi" 
nalar, şehirler kurulmağa başladı 

Avrupa mimarisinde en modern 1 
diye tavsif edilen yeni bir usul ta
ammüm etmeğe başladı : Camdan 1 
yapılmış evler ... Bu binaların başlıca 

inşa malzemesi camdır . Şimdiden 
Viyanada sırf camdan olarak bir 
hayli ev yapılmıştır . 

" Camdan köşkte oturanlar baş· 
kalarının evlerini taşlamazlar ,, ve 
"Tali ile cam çabuk kırılır,, diye öte· 
d~nberi çok meşhur darbımeseller 
vardır. Fakat modern teknik, canım 
öyle kolay kolay kırılır bir şey ol
madığını i.sbat etti . 

Hatta hiç kırılmaz bir madde 
olabileceğini de bunu en a.sıi inşaat 
malzemesi haline getirmekle bütün 1 
dünyaya anlattı. Hakikaten Viyanada 

1 

yapılan en modern cam evlerin cam. 1 
lanna çekiç darbeleri hiç bir tesir 1 

yı1pmamaktadır. 

Camdan mahalle 
Teknik sanatı cama bu kadar me

tanet vermeğe nasıl muvaffak oldu? 
Camın elestikiyetini arttırmak su· 
retile .. inşaat malzemesi olarak kul
lanılan camların elestikiyeti çeliğin· 
kine nazaran yedi buçuk defa daha 1 
ziyadedir. Binaenaleyh böyl~ camlar 
tahrip edilemez . 
Camın metaneti bu dereceye gel 

dikten sonra pratik diişünen mü· 
hendisler bunu bina inşasında kul· 
)anmakta güçlük çekmediler. 

On sene evvel camdan ev yapılır 
diyene deli diye bakarlardı . Şimdi 
ise taş ve tuğladan yapılan evlerin 
ahşap ev devri gibi maziye karışa
cağını bekliyorlar.Viyanada ve Av· 
rupanın diger şehirlerinde camdan 
evler süratle artıyor . Bahusus Viya 
nanın üçüncü mıntıkası evleri hep 
camdan yapılıyor. Bu şehirlerin tak· 
sim edildiği noktalara Almanca Be· 
zirk denilir. 

Cam tuğla 
Viyanadaki cam evlerde inşaat 

malzemesi olarak kullanılan cam bi. 
zim bildiğimiz tuğla şeklindedir . 
Bina gene beton olarak kuruluyor . 
Betonarmeleri cam tuğlalarla dol
duruluyor. Şimdi lik Avrupada cam
dan, Amerikada olduğu gibi, bulut. 
)arı yaran elli al tmış katlı binalar 
yapılmıyor. Fakat be.ş on katlı evler 
ve apartımanlar pek ala inşa edi
liyor. 

Camdan yapıl:ın bu evlerin du
varları cam olmakla beraber içerisi 
hariçten görünmüyor . Fakat güneş 
ziyası ve aydınlık bol bol bu cam 
h ğlalardan geçiyor. Bunun için canı 
tuğladan yapılan ev'erin ve apartı

manların her tarafı şabahtan akşa· 

ma kadar tabii bol ziya içinde bu· 
lunuyor . 

Bunun için bilhassa banka ve tüc· 
car yazıhaneleri, bol ziya içinde bu· 
lunması için tercihan camdan yapıl· 
maktadır. 

42 metrelik cam bina 
Amerikada camın inşaattaki me· 

~ tanetine o kadar güvenilmektedir 
ki ahiren Ohio hükumeti dahilinde 
Toledoda 2 metre irtifaına sırf cam 
dan bir bina yapılmıştır . Binanın 
yüzü 200 metredir . 

Liby Ovens F ord kumpanyasına 
aid olan bu binanın bütlin katları 
yazıhane olarak kullanılmaktadır . 
Camdan yapılan binaların yazıhane· 
ler için bir çok faydaları vardır . 

Her şeyden evvel hariçten bina· 
!arın dairelerine hiç ses ve gürültü 
girmiyor . Muhasipler ve katipler 
mutlak sükun ve huzur içinde çalı· 
şabiliyorlar . 

Çünkü bu gibi binaların ayrıca 
penc ~releri yoktur . 

Penceresiz bina 
Pencere olmadığına göre gürül 

tü dahi hariçten girmiyor . Fakat 
hava nasıl tecdit ediliyor ? 

Amerikada ötedenberi ( 1klim 

Tfirksözft 13 Mart 1_2! 
:s 

Şehir haberleri 1 

Bir gencin seS 

lstanbzıl : 10 • 

Borsada 
Alım Satım 

durgun 
Son iki hafta ve bilhassa son 

günler zarfında şehrimiz borsasında 
alım satım çok gevşemiştir. 

Bu gevşemeyi mahsulatın sonu 
alınmış olmasına atfedebiliriz. 

Pamuk işind~ Almanya ile olan 
Kliring meselesi de oldukça mües
sir bulunmaktadır. Son alınan haber. 
lere göre bir Al nan heyeti yakında 
memleketimize gelerek Alman · Türk 
ticaretini takviye müzakerelerine gi· 
rişecektir. 

Ziraat bankası 
Buğday dağıtma işine 

devam etmektedir 
Şehrimiz Ziraat bankası buğ fay 

dağıtma faaliyetine devam etmek
tedir 

Ay sonuna kadar tevziat işi son 
bulmuş olacaktır. 

Şehirde hava 

Dün, şehrimizde hava, sabahtan 
gene yatısına kadar açık, güneşli ve 1 

ılık geçmiştir. 

Hararet derecesi evvelki günkün
den farksız olarak 19-20 arasında 
idi. 

Geceleri artık ayazlar olmamak. 
ta, sabahlar! ufuklarda hafif sis bu· 
lunmaktadır. 

1 r=:ez:::ı 

Klima usulü ) denilen bir tarzda bü· 
yük binaların havası tecdit edilmek
tedir . 

Bu usulü büyük binanın damına 

yerleştirilen gayl!t büyiik bir vanti. 
latörden ibarettir . 

Bu cihaz çok yüksek olan bina 
nın üzerindeki temiz ve saf havayı 
alır ve binanın içerisine tazyik ede· 
rek sokar . Her saatte beş defa ha· 
va taınamile t<'cdid edilir , 

Dahası var . Hariçten alınan te· 
miz hava muayyen bir hararette ısıt· 
makta ve içine kafi derecede rulu· 
bet katılmaktadır . 

Ucuzluk 
Camdan yapılan binada toz ve 

rutubet hiç ) oktıır . Hararet sabit. 
tir . Ziyası boldur . Bu gibi biı alar 
caddelerin gürültülerinden müteessir 
olmaz. 

Bu kadar muhassenab bulunan 
cam evlerin inşa mesarifi beton ve 
tuğladan yapılan binalardan farbız. 
dır. 

En büyiik faydası metaneti ha. 
vaya mukavemeti gayrı mahdut bu· 
lunmasıdır , 

Viyananın kalbgahı bulunan Step 
hansplatz denilen m ~ydanda eamdan 
muazzam bir bina inşa edilmekte. 

Diğer bir muazzam bina da Vi· 
yananın hava limanı Aspernde ku. 
rulmaktadır . 

Camdan mobilya 
Avrupada kırılmaz canım keş· 

findenberi yalnız binalar değil mo· 
bilyalar da camdan yapılıyor. Bunu~ 
için c1mdanyapılan apartmauların 
masa karyola kanepe ve emsali mo· 
bilyasının da münhasıran camdan.,.ol· 
ması moda olmuştur . 
Bu g' dişle evlerden başka medeni 
bir adam içen elzem olan bütün eş· 
ya camdan yapılacaktır . Tıraş için 
kuılandığımız jilet bıcaklannın en 
keskin ve dayanıklısı camdan olaca. 
ğı tahmin ediliyor , Binaenaleyh önü· 
müzdeki devir cam devri olacaktır: 

Tarlalarda 
Klavland ekimine 
bu hafta başlandı 

Bölgede Klavland tohumlarının 
ekilmesine bu hafta başından itiba
ren başlanmıştır. 

Bu yıl ki ekim sahası, geçen yı· 

Jıkinden yarım misli daha fazla ola· 
cağı tahmin edilmektedir. 

Kültürde 

Kültür inz:bat meclisi 
dün toplandı 

Dün, Vilayet Kültür inzibat mec 
lisi toplanaralr, inzibat komisyonuna 
tevdi edilmiş evrakları tedkik, ve 
inzibati işler üzerinde yeni kararlar 
almışlardır. 

Bahçelerde 

Sebze ekim faaliyeti .. 
goze çarpıyor 

Şehirdeki bütün sebze bahçele 
rinde son haf ta içinde göze çarpan ı 
bir faaliyet vardır . Sebzeciler ; bu 1 

yıl çok bol sebze yetişeceğini söy· 
lemektedirler . 

Seyhan kıyısındaki 
lokanta ve saz yerinin 
tamiratına başlıyacak 

Seylaptan bir çok kısımlan ha· 
rap olan ve bilhassa duvarları yıkıl 
mış olan Seyhan kıyısındaki yazlık 
sinema, lokanta ve dansingin tami
ratına belediye önümüzdeki ay baş· 
lıyacaktır. 

Haber aldığımıza gör"; bu yıl 
gerek lokanta ve gerekse sinema ve 
dansingde bazı ufak tadilat vapıla· 
caktır. 

Adananın büyük ihtiyacını kar 
şılayan bu üç yerin, eski güzel ha
Jine konulması çok yerinde bir iş 
olacaktır. 

Belediye encümeni 

Hafta toplantısında ne- ! 
ler görüşüldü 1 

Şehrimiz belediye encümeni haf. 
talık mutat toplantısını yaparak 937 
mali yılı bütçesi üzerinde tetkikatta 
bulunrnuştur. 

Belediye encümeni, bütçeyi, 1 
nisanda toplanacak olan belediye 
meclisine yetiştirecektir. 

Her adımda kendisine bİ. 
duğumuz ; nuru , güneşi k~ 
den aldığımız değerli Halk P 
zin son kararı bize yeni bir ~ 
yeni bir ufuk açmıştır . 

Tarihte öyle hadiseler va 
karakteri, tipi itibariyle yaln 
tür . Öyle işler vardır ki Y 
yalnız Türkler tarafından Y' 
tır . Ve o şekilde başarılışı 
Eserden sahibine intikal hiç 
ğer sosyal işte bu kadar \'il 

ğildir . Çünkü hiç bir ırk nıt 
yapıcılık : yaratıcılık ve kel 
manasiyle büyüklük vasıflar 
arada bu kadar ahenkle bu'ııl' 
maz. 

En eski savaşlardan son 
talar kahramanlığına ve büyU~ 
lal mücadelesine kadar her 
de beraber kan akıtan Türk 
dan ayrı 2annedilmiş olan p.. 
mızdaki kitle(!) Türktür. 

Türk bayrağının önünde 
can duyuyor . Onun korunıııa9 
icap ederse malını kanını , 
anasını , evladını veriyor . ~ 
ğe bu kadar bağlı bu kadar 
tür. Akan bu kan ayrı olur ~ 
Türk bayrağının taşınması içill 
bancı ellere ihtiyacı var ıtl' 
Asla şüphesiz .. Türk b• 
tehlike anında korumak )8 

yalnız Türklüğe mahs•'s bir şt 
Bunu bir ekalliyetin , ayrı 
bir kitlenin yapması mümkiiJI 

Bu yıl meyvelerin de bol ve has· 
talıksız olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Metruk çocuk 

Her döğüşte her kara 
her zaferde ve her iyi günde 
rağın vatanın bu ezeli mücJ 

ı o:ı 
kanına el kanı karışamaz . "' 

Tapular 
Derhal verilecek 

Tapu senedleriııin tescili ve satış 
akdini müteakip yani alakadarların 
ikinci bir defa müracaatına lüzum 
kalmamaksızın verilebilmesini temin 
etmek üzere tescilden evvel yazıl
ması hakkında dün tapu ve kadas
tro umum müdürlüğünden bir ta· 
mim gelmiştir . 

Toprakta bulunan çocuk 
diri diri mi gömülmüş 

yoksa öldükten sonra mı? 
Dün, Papazın bahçesi mevkiin

de toprağa gömülü yeni dcığmuş 
bir çocuk cesedi bulunmuştur. 

Zabıta çocuğu t~rkeden kadını 
aramaktadır. 

Çocuğun diri mi, yoksa ölü ola 
rak mı gömüldüğü henüz meçhuldür. 
Metruk çocuğun öldürüldükten son
ra gömülmek ihtimali de mevcuttur. 
Zabıta lazım gelen tıbbi muayene 
ve tahkikatla meşgul bulunmaktadır. 

Asyadan getirdiğimiz asil ksfll 
hafaza etmiş olan bliyük f1ıtıl 
ferinin bugüne kalmış asil ( 
yız . wJ 

Bu büyük şerefin Türk Ol', 

bütün hayatını Türk devleti 
inkılabı uğrunda mücadele de 
miş şerefli bir '! ürkün kızı ol 
duyarım. 

Vilayet tapu müdürlüğü bu em
rin derhal tatbikine başlamıştır. 

1 

Buudan böyle tapu da her hangi 
bir işin bitmesini müteakip t pusu· 
nun verilmesi imkan dahiline girmiş · 

tir . 

Deri ve tenassül 
dispanserinde 

Bize tarihimizi öz Jili111İıl 
Partimize neler borçluyuz · ~ 
tanatın , bu milliyet kurbanları 
gün bütün cihana tarihimizi~ 
tıyor . Değerli bakan bizİrTl 
yük yaramızı gördün ve onun 
de işledin , tarihimizi bize ı b 
himize kavuşturdun , Bugünlt 
ranı daima içimizde kanayan 

' · ra idi . Sana sonsuz şükranl•' 

1 Mal.bıılc Fuat 

Şehrimiz belediye deri ve tenassül 
dispanserinde mart iptidasından dü · 

1 
ne kadar 12 gün zarfında 9 frengili 
hasta kaydedilmiştir . 

1 
ı _____ ___.-/ 

Bir haftada 

Şehirde kaç ölüm oldu? 
Şehrimizde bir hafta içinde 51 

ölüm hadisesi olmuştur. Bunun on 
danesi belediye tarafından, 18 da· 
memleket hastanesi ve diğer kısmı 
halk tarafından gömii'müştür. 

K1zılay balosu 

Bu hastaların tedavisine teves· 
sül edilmiştir . 

Kadastro hakimliği 

Seyhan kadastro hakimliğine es· ı 
ki, Trabzon adli ihtisas ınahkemt"si 
hakimi Cafer tayin edilmiştir. 

Kaçak keresteler 

Kızılay cemiyeti Seyhan merkezi Dün , marangoz Ali oğlu Hüse-
3 Nisan 937 yıllık balosunu vercek· yin adında birisinde onyedi parça 
tir. Bu balonun tertip heyetini teşkil kaçak kereste yakalanarak orman 
eden bayanla dün s r:ı at üçte kızılay idaresine teslim edilmiş ve Hüseyin 
merkezinde toplanarak ilk hazırlık· hakkında kanuni muaıneJe yapılmış-
larını görüştüler. Balonun kostümlü t ır . 
olmasına ve kıyafet müsabakasıni 

yapılmasına, balonun gayet iyi bir Zabıtada : 
şekilde tezyin edilmesin-: ve şimdiye .. 
kadar yapılmış olanlardan daha iyi 
ve eğlenceli olma. ına karar verilmiş 
ve derhal faaliyete geçilmiştir. 

Adliyede: 

Sulh hakimliği 
Şehrimiz sulh mahkemesi hakim-: 

liğine Gürün ceza hakimi lsmail 
HcHı tayin edilmiştir. 

Kahvede gürültü 
Amelelerden Sivaslı Ali oğlu 

Hasan adında birisi, fazla derecede 
sarhoş bir vaziyette Muhiddinin 
kahvesinde bağırıp çağırarak isti
rahatı selbetmiş ve orada bulunan 
Hüseyin oğlu Dursun isminde biri· 
sinin de sandalya ile başını yara. 
Jamıştır. 

U asan yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Arabasiyle çarf 11' 

Arabac• Ahmet oğlı.ı 
adında birisi, Hayrullahın id' 
de bulunan arabasına a18 

çarparak müşterisi Makbule 
hafta sonra tekrar muayene.sı 
bettirecek derecede yaralan 
sebep elmuştur. • 

Arabacı hakkında kanun• 
mele yapılmıştır, 

Bulunan kuın~şl'' 
kaçak mı? 

Ali<lede mııhallesinde ottır' 
takyeli Mehmet kansı Aıiıal' 
vinde zabıta tarafından yapıl 
mada ipekli kumaş bulunrnıJŞ 
bunların kaçak olup olrnnd•~ 
kik ve tetkik edilmcktedi~'. J 
Dikkatsizlik yüıuıı 

yangın çıkcaJ(t• 

Kalekapusunda kebabçıl~~ 
Mahmut oğlu Ali adında bi~' 
~i nargilenin ate.şini söndıl 
dükkanı kapayıp ayrılmış ve ç 
leden düşen ateş, kömürlere sı 
ufak bir yangın başlangıcın• 
biyet vermiştir. 

Alinin dikkatsizliğindetı 
hakkında kanuni muamele }' 
dır. 
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Buluşan Ruhlar 
Çinde hadiseler 
Şangbay : 12 (Radyo) - Ecne-

111 imtiyazb polis, Çin mahallelerine 
telörgü çekerek diğer mahallelerden 
ayırmıştır . Buna sebep vergi ver
mekten imtinadır. 

Tayyare ile devrialem 

Nevyork: 12 (Radyo) - Amc:ri 
kah bir kadın tayyareci marbn 15 
nde bir devri alem seyabatına çı· 
kacaktır. 

............. ---, 
K üçük kilisenin uzun çanbğı 

büyük mezarlığa hikinı, me 
zarhiJ takdis ve muhafaza 

ediyor "b· gı ı. 

Büyük ağaçlann gölgeleri me· 
~rlann üzerinde koyu, siyah çizgi 
er Yapıyor. Beyaz taşların üzerin· 
d~ çiçekler mukadder olan ölümü 
belcliyorlar. Hafif rüzgar ic.-inde dal 
lalanan, kokulan görünmiyen ruh· 
~ın verdiği bir okşama gibi, 
--:=>'iZ bir mermer putun yamnda 
11Yahlar giyinmiş bir kadın gözleri 
Yerde dua ediyor. 
beri Beyaz dul ( Mirlert ) alb a~-

brind
Ç<>cuksuz Pireenin bu kuçuk 

le ---'· e yalnız geçen yekn~ ve 
uzu.. IÜnlerini bitirmek için her ak· 
:Ilı buraya gelir. O çok habralar. 

dolu olan büyu"llc evinde kederla 
"e"""l ·E· 1 • nız kalmak için inad ettı. vı 
~lerle süslenmiş bir bahçe ile çev· 
11 

.... ti. O bu mem lekt!tİ ve onun 
ratıp toprak kokan iklimini sever ve 
~ küçücük mezarlığına ziyaret· 

Yapardı. 

1' eslcin edilmez bir atk mı ? Ha
~ I O ne kaybolan için ~uvvetli 

fte de kuvvetli sonsuz bir ıztı-
rtp y ' 

.. • •lnız büyük bir hürmet ve 
lürGltüsüz ruhi bir şefkat taşıyor 
:.' liden samimi dostu için ağhyor· 

bG ~<>caaı kendiıinden on bet yat 
~· fakat bütün hayatım tatlı· 

lb, fakat ne kadar yazık ki 
°"'1 ~biz; yapyalmz btrakmıttı. 
L Kiliaenm daveti üıerine her va· 
ıqt ora '- -'ne ~ Y• KOfar ve akşam y ... ---
f olan lcöpetjne ve onun muha 
lZa ettjJC.: • d.. di. 

&1 evıne oner 
keQd~r fÜn mezarlığa gitti!i zaman 
Ilı 1 rn~zınrun yananda yeni. bir -:-r fordü. Mezar taşında Cısele 

ve 1906 tarihi vardı. 
etr lienüz solma"llıf yeni çelenklt"r ri: doldurmuştu. Çelenklerin bi· 
k 1. ( Kanma ) ve ( Annemize ) Z: 11Jıelcri yazalı idi. Demek ki bu 

Yilh icadının pek genç çocukları 
'llrdr. Bunlar ana sevgisinden mah· 
~:kaldılar. Anneleri onlardan •Y· 
f • • Ve hu ayrılış ebedi oldu. Ne 
tcı, he fena bir hayat. 

le Madam Mirlcrt gül ve yasemin 

dolcan bahçesinde oturmuştu. San 
aly.. b' · 'k -ının ayaklarına onun arıcı 

YtfaJc" • b Ôle ar dostu, köpetı uzanmış · 
n kadını bir an olsun hatınndan 

çı karnııyordu. 
Kirn idi ? Memleketin güzelliği 

~ ilclirnin tatlılıtı k~ndisini buraya 
en ir seyyah mı idi ? Saklan· 
~ tahayyülü onu sürükliyordu · ı 
~il\ Y~ bu yabancı İçin kalbine müb 

1 

bır his doğdu . 
,_lilc~er liinlcü ziya(etlerine yeni bir 
ken . da kaynaştı . O oradan geçer· 
lerd Civar rnezardan topladıiı çiçelr· 
İti" edn koyuyordu . Bu ihtimam bir 

,,a ve f 'bi kir b. Y•vaı yavaı tuha ve sı r-
cı nı ır ltvgi oldu ve onu bu yaban· ı 
rihi ~zara batladı . Uzak bir dost 
lananı ~ bu taze ölüyü yalandan 

a-. •tiy-.ı.-Bir ak vı \IU ' 

ezann l&rn M. Morbot sevdiği 
oöJ Yanında ayakta duran bir • ıe , .. d.. 1 ıenç ol or u • Tavru hareketleri 
dolu id'an tu aılamm gözl~ri teessürle 1 

b ~ · alcıtsaz ıümüıleşmiş saç· 
lrtıa:la er ol~ bir ha yabrı çok acı 

o nıu 11aret cdıyordu . 
i F ınutlak, ölen kadanın kocası 

· akat madam, bu bedbahd ko. 
l'I dnlıa kuvvetli va lü)GIC ~ 
~yordu . Diifündütü gibi de

ldı • •"ılar bu vakur adamın Sllb 
;'8 ~de kanbur lcoymuıtu. Erkek. 
e ona bakb . Dul lcadmın siyah kol. 
an i::!:n bir sevgi uyandırmış. 

• ..... bedWıcl koca 

kendisini köşküne götüren otom;: 
bilinin içinde onu düşünüyordu . ı -

h i k elbisesi ince omuzlarına i 
!~r ;:len bu incecik kadm t>nu ken· ı 
disine batlamışb ' 

K. . di? Kime ağla yordu? Onun 
ım ı . d? 

da parçalanmış bir kalbimı var ı 
Ona da yalmz bir mevcudun ta· 

cağa büyük vazifeleri kal· 
şıyi\mıya b" ·· aı..1 alb yaşında 
mıştı. Yoksa en uyu5... .. 
en küçük henüz iki aylık dort dane 
öksüzü mü ağlıyordu? 

• 
Ona tali yardım etti. Genç d~l 

ile bir çok defalar karşılaşdı. Bır 
alqam her ikisi de atlad*lan m~-

1 önlerinde buluştular, Bır zar amun 
ka kelime konuştular bundan son-

ç 1 nda samimi koou; malar ra ara an 
oıdu. Madam Malrat yeknesak, . ga: 

. n"'•esiz hayabm anlatb. Diten 
yesız, ....,. Lı 

anne şeflcatind~n m~hru'? çoçuua· 
nnın fÖZ yatlanm soyl~. 

Bu mahııllelerdelci Çinliler; bu 
suretle muamele gördükleri için ver 
gi vermiyeceklerini vesayet vergi tah
sil etmek isteniliyorsa yakqakh mua
mele yaplmasım bildirmişlerdir . 

Enternasyonal sosyalist 
kongresi dağıldı 

l..ondra: 12 ( Radyo) - Bey. 
nelmilel So.yalist kongresi topl:ınb· 
lanna son vermiıtir. Alınan kararlar 
tebliğ halinde neşredilecektir. 

Balkan oyunları 

Bükeş: 12 (Radyo) - Sekizinci 
Balkan oyunlarıma Belrradda yapı
lacağı samlmaktadır. 

•• 

Mesafe 45,000 kilometredir. Bu. 
nun 15,000 ni deniz üzerinde geçe. 
cektir. 

Bu tayyarede alacı ve verici ga· 
yet mükemmel telsiz tesisab mev· 
cuddur. 

~--------·--------~ Filyos hattı tüneli 
dün açıldı 

Ankara : 12 (Radyo) - Filyos 
bat ının Filyos - Zonguldak kıs 
mının yakanda açılmakta olan tunel 
bugün delinmiştir . 

Erzurum kurtuluşu 

lstanbul: 12 (Radyo) - Erzunı
mun 19 uncu kurtulut yılı büyük bir 
tezahüratla lstanbul lisesinde kut
lanm1tlar. 

• 
Üç ay sonra küçük kilisenin çan

ları büyük neşeli gürültülerle çal 
~ bafladı. Napıeler küçük me-

Olüye can vermek 
hjın üzerinden yükseklere kan· 

:;ordu. Hakikat havadalgalan gö
rünmiyen ruhlar tarafından kuvvet
lendiriliyor gibi idi. 

mümkünmü? 

Mihrap önünde ihtiyarbir papaz 
-"1dan bir çift takdis ediliyordu. 
Şimdi çanlar durmuştu. Mezarhim 
içinde derin bir süklin başladı. Ha 
fif rüıpr daltalan bile durmut gibi 
idi. Yeni evliler küçük kiliseden çı
karken ruban bir iatirabat duyuyor· 
)ardı. Görünmeye.-ı sesler mıraldanı
yorlar gibi töyle söyliyorlardı: 

Bu bir şey değildir. Geride ka· 

Bundan on yıl önce bir Rus fiz· ı 
yologu Seri Brubanenko şu tecrübe \ 
ile ilim alemini hayrette bırakmışb. 
Bn ilim bir köpeğin baııu kesmiş, ı 
bu kesik bqm damarlarına kendi 
icadı olan kan cereyanı iletinin bo
rulannı raptetmiıti . Kesik bq , bu 
sayede alb saat yqadı • Y alaız her 
türlü temaslara ka111 hassasiyetini 
göstermekle kalmıyor , gözlerini 
lcırpıyor , batınyor , diliyle dudak· 
lannı yahyor , hattl kendisine uza 
tılan yemekleri yutuyordu . 

Bruhınenlconun otoproiektör 

lan sizlere ikmal edilmiyen ltir va 
zifcnin temamlanmasa için bırakmak 
b'zlere çok ayıp ıeliyor. Çocuklann 

1 
1 

eli feryadlan ile dolan büyük 
neş l.(G'l)' adını verditi bu makine, dıoıırlırı, 

tabii bir kalbin aynı intizam , aynı 
1 tazyik , ve aynı faalalariyle besli· 

· salonun ann~ en ıse e mn 1 C\ID .. h.. tk" 
güzel fotografı herfıgwd l u.rmekel ~ 
mini mini eller tara n an çıç em-

yordu. 
~iren : lslam Şaylan 

Ceyhan köylüsüne 
Klevland tohumu 

tevziatına başlandı 

Ceyhan : 12 ( Hususi Muhabiri
mizden ) - Mmtıkamızda şimdiye 
kadar yetiştirilen iane pamuğıınu 
ıslah için yerine mahsulü bereketli 
ve piyasada yüksek fiyata satılan 
Klevland pamuğıı ektirilcceğinden 
çifçilerimizin ekebi~"ce~J~rl kadar 
istedikleri tohum hstesmı bundan 
ÖACC tanzim ederek alakadar ma· 
kama vermişlerdi. 

Umum köyler ve kasaba çiftçi· 
)erimizin istediği tohum yekunu 400 
ton ise de Klevland tohumunun az 
kalması dola.yısile hükümetimiz ta 
rafından pek muhtaç ve mahsulleri 
sel ve doluya maruz kalan köy ve 
mahalle çiftçilerine 30 ton tohum 
vereceğinden bu tohum Ceyhana 

gelmişti. . 
Bir kaç gündenberı tohum tev· 

ziatına başlanmış ve aşağıda adlan 
yazılan köylere verilen tohum ye. 
kOnu ( 28620 ) kiloyu bulmuştur : 

Stddıkiye köyGne 1650 kilo, 
Abidiyeye 1150, Hamit bey ~öyü
ae 650, Dikili taşa 1074, Hamıtbcy 
bucatına 1950, Hamzalıya 2050, 
Kahç ~aya 550, Ziyanhya 450, 
Kütüldüye 4.SO, Narlı ören köyüne 
1625, Bota mahallesine 250, Mah
mudiye köyüne 2225, Mustafa bey. 
liye 1114, lmrua 710, Sanbahçeye 

yordu . 

• 
Bir kaç sene sonra, Brahanenko 

hayret verici tıtcrübelerinin ikinci 
safhasına geçiyordu: Ôlmüş tam vü· 
cutlan diriltmek işine girişiyordu . 

Köpeğin göksü yarılıyor ve çelik 
penslerle kalbin işlemesi durdurulu
yordu. Bir kaç dakika sonra köpek 
ölüyordu. Kısa bir müddet sonra , 

, pensler çıkanhyor , tecrübeci suni 
kalp aletini vücude tatbik ediyor ve 
köpek tekrar yaşamaya başhyordu. · 

Bruhanenko diyor ki: .. Ôlüm çok 
hususi bir fizyolojik hadisesidir ve 
bir çok merhalelerden mürekkeptir. 

I Biz bu merhalelerin hangilerinde fen· 

1 
nin hayab yeniden devam ettirile· 

l bileceğini araştm!ordu . ,, 

Sovyet hükumetinin geçen sene 
Bruhanenko ile meslekdaşlan için 
kurmuş olduğu hususi enistitünün 
çalışmalan bu merhalelerin ne deı e· 
ce uzun ve çapraşık olduğUr.u gös· 
termiştir. 

Son zamanlara kadar, bir hayva-
'ıu ancak ölüm ini ile diri tme tecrü 

besi arasında beş dakikadan fazla 
zaman geçmemif oldutu takdirde 
yeniden yaşatmak kabil alacağa sa· 

3660, Büyük Kmm mahallesine 
4SSO, Cihalııekirliye 650, Muradiye 1 

mahallesine 1071, Durhasan dedeye 
900, Büyük Mangat köyüne n 5, 
Bahriye Elma gölü köyüne 1 OSO iri. 
lo Klevlar.d tohumu tevzi edilmiştir. 
Ekle le.alan miktar da bir iki ıünc 
kadar yiııe muht..ç çifçilerimize 
tevzi edilecektir 

M•rfr•n dergisinden 

nıbyordu : Şimdi bu ilet, ölüm ha
disesinin doktorlarca tasdikinden ya. 
rım saat sonra harekete geçmesine 
ratmen köpek yeniden yapmaya ~ 
lamaktadır . 

Birkaç ay önce Bruhanenko ens
titüa& yeni bir zafer kuananaıtır: 
Ôldlkten 1011ra caalandm1mıt olan 
laôpelin ha,abm devam ettirmek 
mümkün olmuştur; o zamana kadar 
suni surette canlandmlmaş olan hay. 
vanlm birkaç saat sonra yeniden ölü· 
yorJardı. 

• 
Enstitütünün hayvan bakım evin· 

de, timdi ikinci hayatlanm yaşayan 
btt köpek bulunmaktad.r. Bunların 
hepsi ağustosia öldürülmüş ve ye
niden direltilmişlerdir. &nlar o uh
telif suretlerle öldürülmüşlerdi: Ze· 
hir. kanının temam~n akıtılmasa. Fa
kat şimdi bu köpekler mükemmel 
surettv sıhaattadırlar, ve hiç ölme 
miş gibi davranmaktadırlar. Hatta 
bunlardan bir dişi köpek gene ikin
ci defa yaşıyan bir köpekten geb~ 
kalmışlar. 

Geçen sene Bruhanenko, Mos· 
kovada taplanan fizyologlar kongre· 
sinde, bir köpeğin diriltme amdi · 
sıni tötbik etmek suretiyle, çalışma. 
lamı filen izah etmiştir. 

~~------·------~~ 

Düşünen makineler 
1 

B u terekki devrinde makineler I 
düşünme derecelerine kader' 
v rmi;tar. 

lngiltert nin Ranbriç üniversitesi 
10,000 lngiliz lirası sarfiyle bir labo 
ratuvar vücuda getiriyar ki burada, \ 
en modren riyaziye makineleri bulu .. 
nacakbr. 

Bu harukulade aletler, her hangi 
hesap ve cebir muamelesiyle saat· 
lerce mesaiden sonra kollanılacak 
meaeleleri bir kaç dakika içillde ya. 
pvennektedirler. 

E'I muvaffak riyaziye makinesi 
~gün Ameri~anın Mıaaçuseto şeb· 
nnde telmelaj enstitüsünde bulunu 
nuyor. Bu makine, on sekiz kadem 

Bugün gündüz ve bu gece 

Asri sinemad 
Ertuğrul Sadi 

Kemal Sahir 
Türk Akademi Tiyatrosu 

teşekkülleri tam kadro ile birleşik olarak bugün gündüz 

( NERON) 
tarihi büyük haile ( 5 ) perde yazan : Hanri Sivenkiveviç 

Roma yangım - Roma şarkılan - Roma rakıslan - lmpc.ratorun aaıaJ 
eğlenceleri 

(Bu gece) 

( Ceza Kanunu ) 
Meşhur komedi 

Yazan : lbnirrefik 
( 3) perde 

Ahmet Nuri 
Piyeslerden evvel : 

Varyete-Solalar-Yeni Cambaz numaralan - Milli rakıslar 
Pazar günü gündüz saat 14,30 da 

[ Unutulan adam ) 
( 3) perde ( 6) tablo. Yazan : NAZIM HiKMET 

7873 

Tan sineması 
Bu akpm 

Sayın müıterilerine iki büyük ve fevf alide film birden takdim ediyor 

-1-
Halkımız tarafından pek çok sevilen harika adam denmekle maruf bin 

bir heyecan filmleri kahramana 

( Richard Talmadge ) 
in şimdiye kadar yapmış oldutu en müthit eser 

( Yılmaz tayyareci . .......,, ... 
-2-

Bugiinün filmi bı d~vrin eseri olan çok oyna'c şarkılarla 
parçalarile süslenmiş nefis bir film 

( Caz çılgınlıkları ) 
Dikkat: Sinema saat 8,30 da batlw 

1 EK YAKINDA : 
Bi tmemiı Senfoniyi gölgede bırakan pbeaer 

( Aşk Rüyası ) · 
Buaün gündüz 2,30 da iki film birden, şaheserler pheseri 
( Pergünt ve Yılmaz tayyareci ) 

7871 

uzunlutundadır. 
Elektrikle çekiliyor. Ve en zeki 

riyazi dimatları hayrette bı,..kan me· 
seleleri kolayca halledivermekte 
dir. 

Evlenmiyeyecekler 
cemiyeti 

Çinin K vontung vilayetinde bazı 
kızlar, hiç evlememete azmetmiş v' 
o yolda bir cemiyet knrn.uşlardır. 

Bu cemiyete giren her izi, ev. 
vela bütün hayabnca bekir kalaca· 
tana yemin ediyor, cemiyetin parası 
ile, evlenmeden yaşayabilmeleri için 
bazı fakir aziya dağabhyor. 

Bu cemiyetin izisl siyah elbise 
geyiyorlar, evlenmemete azmetmif 
Çinli kızlar aras•nda bir çok zengin 
kızlarda bulunmaktadır. Bunlar tek 
başına yapyabilmelc için bıo şka ev· 
)erde hizmetçiliğe bile razı olmakta 
dırlar. Garip ~yler. 

Bir sinekte s kiz milyon 
mikrop 

- Evleri?1izJe uçuşan, her yere 
konan kara sıneklerin ne kadar za· 
rarl• olduklannı düşündünüz mü? 
Bunlardan en f arzedecetunizin bir 
tanesinin Üzerinde her cisten olmak 
üzre bi mılyon mikrop vardır. Et-.-r 
bu sinek pis yerlere girip çıkmış iac 
taşıdıtı mikropların SA)'lSl artar se
kiz milyon buhmur. 

Eskimo evleri 
ŞimUle daimi kar _ ..... _ 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün
de 1 - Ni~an - 937 tarihinde 
açılacak olan Sıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r 1 u n a 
aşaiJda y a z ı l ı evsaf ve fe· 
raiti haiz olan talipler alınacaktır • 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 Mart-937 tarihine lcadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü
racaatlan . 

1- Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssıhha oldutuna dlıiı 

Tabip raporu ( aşı katıdı da be· 
raber) 

3- Hüsnühal esh abandan ohuk. 
4- Askerlikle alikaa 0~ 

na dair terhis vesikam ibraz ~ 

7840 10-tE 

Bugece nöbetçi eczan 
Postane civarmcla 

Yeni eczanedir 



1 

Seyhan iskan müdürlüğünden • • Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
Mamul M. 3 Muadili M. 3 

Kazası miktarı miktarı 

Tarsus l 667,871 970 
36,208 51,725 

Osmaniye( 558,315 796 

Kozan ( 780 1114,30 

Saimbeyli 140,100 200,243 

Feke 154,674 221 ,204 

Cinsi 
Göknar 
Çam 

Çam 

Çam 

Çam 

Çam 

Kat ve imaliyenin 
muhammen miktarı 

Lira 
10207 

7203 

10483 

1798 

1986 

Orman adı 

l Göreşen ve 
Karanlık dere 

(Kaba ördek 

Çamesiği , beypınarı,Çamalan 

Yalıncık 

Bozat, Veya Kara Ardıç 

•• • 
muessesesı 

----

•• •• 
tURKSOZ 

•• 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösterildiği üzere beş kaza ormanlarından muhtelif nevi ve ebattaki kereste· 
Ierin 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 teminatı muvakkatala r ile birlıkte müracaatları ilan olunur.7853 7- 9-11 - 13 

•• u il Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. ,--------
1 Kitap l Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 1 Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K $_ K. s. ,.,, Kilo 

--ı<3Pımalı =pamuk - = =- - ·-
Piyasa parl ağ-ı • 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

-ı 
1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 1 

" 
"Tohumluk,, 3,5ö-/ 

: -ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs --Yerli _l,75 __ 6 

" ----
" 

Men tane 
Arpa ---
Fasulya 
Yulaf ------

--- -
Delıce 

Kuş yemi ----·- -

Keten tohumu -- 1 
Mercimek 1 
Susam ---- 1 

UN 

1 ? ört yıldız Salih 1 850 
uç ,, 

" ı ~ ;B ] ,-Dört yı ld ız Doğruluk 
-ı - ·ııııo --

~ UÇ H IJ 

" c ı- s· . ö --; ı mıt " - - --- ---· 
850 ;;< ~ Dört yı ld ı z Cumhuriyet 

N <>,-.- - 800 c-... u~ . ,, " 
Sımıt · ,, 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
12 I 3 / 1937 iş Bankasından alınmıştı r. 

Santim Pene 

Hazır 

1 ~ i ş; 
-Liret 

l-1_\97 1 Rayişmark Mart vadeli Frank ( Fransı z ) l_E_,_35 7 73 Mayıs vadeli Sterlin ( İngiliz ) 615 ()() 
ı6-·2f 

,- 79 - "35 Hint hazır 
1= 14-126 

Dolar ( Amerika ) 
Nevyork Frank ( İsviçre ) 

' 

İl3.çlarınızı,reçetelerinizil 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

·r -· RKSÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

~- J 
T oros fabrikasından : 
Sayın müşterilerimizin dikkat na

zarlarına : 
Fabrikamızda müşterilere ait ve 

çoğalmış bulunan kaba balya pa· 
muklarla diger mallar sigortalı de
ğildir. Bunların sahipleri tarafından 
ya sigorta ettirilmesi ve yahut da 
kaldırılmaları menfaatları icabından. 
dır. Bu tarihteft itibaren yangın ve 
saire gibi hadiseler dolayısile işbu 
malların uğrayacağı zarar ve hasa
rattan fabrikamızın hiç bir mesuli
yet kabul ctmiyeceği ilan olunur. 

7869 1-2 

BELEDİYE 

r 
k 

ı nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1 Reklam bir ticarethan_nin, bir müessesenin 
1 1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

S 1 
c·ld 1 Kütüphanenizi güzelleştinnek i stiyon: anız 

ı 1 kitaplarınızı Türksözüniin mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O jTab 

z 
•• u 

Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

1 
Renkli t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

.... ______ a __ I ancak Türksözünün Otomatik makinala-
nr.da yaptırabilirsiniz • 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . --============= 

r 

Devlet demiryolları beşinci işletme müdürlüğÜJIJ n 

İLANLARI l 
il 1- Malatya istasyon şeh i r ciheti ( 3528 m. 2 ) üç bin beş yüz f k 

sekiz metre murabba mahallin bilumum l evazımı ve işç il i ği ile şarto• 
mucibince parkelenmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye kc .ıulmuş tur. d 

ı------------------------ hammen bedeli (9568/29) dokuz bin beş yüz altmış sekiz li ra yi rını 
1 kuruştur. . ı ı 

1 

Eski mezarlık 
kaldırılıyor 

Eski mezarlıkta~ i ölü bakiyeleri ve mezar taşları Martın 31 inci gü
nünden sonra Belediyece yeni mezarlığa nakledilecektir. 

Alakadarların kendilerine ait ölü bakiyelerini ve mezar taşlarını Mar. 
tın 31 inci günü akşamına kadar kaldırarak yeni mezarlığa nakletm~l~ri 
aksi takdirde bu işin Belediye tarafından yapılacağı son defa olarak ılan 
olunur . 7870 1-4 

1- Açık eksiltmeye konulan iş: Sebze halinde yirmi dükkanın tadili. 
2 - Bedeli keşfi : 2600, 79 liradır . 
3 Muvakkat teminatı: 195 liradır . 
4- ihalenin yapılacağı yer ~e tarih: Martın on beşinci pazartesi günü 

saat on beşte belediye encümenınde. 
5 - isteklilerin şartname, keşif ve projesini görmek için her gün be· 

tediye yazı işle ri müdürlüğüne ve ihale günü de teminat makbuzile bir· 
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 7828 28- 4-7-13 

1- Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosu iki sene müd 

1 
2 - istekliler bu işe ait plan, şartnam ~ ve m • ıkave len1me pro~ 

Ankara, Haydarpaşa, Adana, Malatya vez;1elerile Eloğlu Narlı , El3tıı I; 
tasyonlarından (48) kırk sekiz kuruş mukabilinde tedarik edebilirler· b 

3 - Eksiltme Malatyada beşinci işletme binasınd ı. 22 3 '937 p3ıB lı 
saat 15 de yapılacaktır. Y 

4 - Muvakkat teminat (717,63) yedi yüz on yedi lira altm ış üç ~u ~ 
5- !steklıler 2490 No.lu kanundaki ehliyet vesaiki ve İşe girrııe~~ 

nunl mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektup larını e 
me gün ve saatından bir saat evveline kadar Malatya beşinci işlet11,1~ 
misyon reisliğine göndermiş bulunmal ı dırlar .7856 9-13 10,

1 

1 

8 

1 

b 

c 
n 
1 

1 
Yeni Eczan 1 

ilaç Taze ve 

detle icara verilecektir . 
2 - Senelik muhammen icarı 500 beş yüz liradır . 
3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır . _ 
4- Bu işe ait şartname Belediye yazı işleri kaleminden parasız olarak 

alınabilir . . 

s 
y 
1 

temiz yapan ve ucuz 
satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon-
ya, pudra, lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu-
lunur. . 

YENİ ECZANE 7845 
Belediye 

. 
cıvarı 

3-5 Adana 

5- ihalesi Martın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Beledıye en · 

cümeninde yapılacaktır . ' 
isteklilerin 0 gün teminat makbuzlarile birlikte Belediye encümenine 

müracaat etmeleri ilan olunur. 7872 13- 17- 21-25 

Mütercim alınacaktır.As 
keri fabrikalar um um 
müdürlüğünden : 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 
bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kadar 

U "d" ı-ğ .. t1 7829 28-1 - 3 s-7-9-11- 13 mum mu uru e muracaa arı . -

~ --------=..-----------.,-d 
Umumi Neşriyat ıv• 0 

M. B:ıkş1 .;_ 

Adana Türksözü ıııal 

"' e 

.. 
b 

) 


