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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucanıi yakımnda hususi daire~- Pk. 44 

müzakereleri ceneore 
ookUZ nisana kaldı 

M hhas heyetimiz Ankara yolunda ura . 

Mussolini 
Trablusta 

tetkiklerde ---

1 Dahiliye Vekilimiz dün 
1 şehrimizden geçerek 

Diyarbekire gitti 

ancakta Arap hocaları propaganda 
seferberi oldular 

"Seyahatim ltalya impa
ratorluğunu kurmak 

içindir" 

Trabluı: 18 (Radyo) - Du~e 
buıün bir aeidenin küşat resmini 
yapmlfbJ. Duçe merasim:esnasında 
iken ytzlerce tayyare havada dolaş. 
makta idi. 

Bay Şükrü Kayaya ordu müfettişi 
G. Kazım refakat ediyordu 

-·----
Dahiliye Vekilimiz Diyarbekirde tetkikler yapacaklar 

On bir Türk 

~ : 18 ( Radyo ) - Ekı· 
• · ~tesi dün resmi tebliğ· 
~rniılerdir. 

tı da._ -~r. komitesi birinci top· 
141.;;._~nın son içtimaını yap· 

l<OQri .. 
Üzdelti ~e tatil yapauşbr. Önu 
ktır. ıftt toplantı 9 Niland• ola-

fiat.y . . .. 
fi . . •nayasasuun tanZllll iflD• 

it ~ kati bir netice elde edil-
. 4..e dir. .. 

e lllta vte : 18 ( Radyo ) - Tur· 
urntn !'hbaa heyeti bqk1111 8a1 

dGıı Menemenci otlu ve arkadat
lbGte rece Cenrvreden Ankara· 

vecciben hareket etm~ler 

köylüsü dipçikle 

l11~~n henüz hareket etmeaıif Bay Nu•an MtM1Rtncioğlu 
hare~ter azalar da cuma akp l--•n ..... taVI çakararak imza• 
AM-ı - edeceklerdir. 111..- r 
._ :-~ı: 18 (Hususi Mubabi- 1_...... istemifle~ir. '::~ ~ 
~ - Türk Sancakta. V .. . za eclemiyecelclerini ve 

r çok ıımmk bir şekil al· roaıbata ım Ha d L-_., b. 
• kendilerinin tay an ~a ır 

l~Iİtler son .. 
1 

d bütün idare altında : yaşıyaımyacaldarara 
'Ye~ . . gun er e . d' 

hiye•--~nı.Bayır, Bucak, ve Hazne söylemışler ır. "andarm lar 
~ iiz ·nd . . 1 Bundan sonra J a ve 

. E""ellc· c~ e teksif etmış. e~- 1 k .. lülere ; mademki mu· 
k 1 tün F h" anın memur ar oy Urca k.. .. ayır na ıyes 1 . etmiyorsunuz bir saata 

O}'un "d ·· A ap batayı ımza arın. ıe . . e gt en uç r .. 'ki sendik vergiyi hazırlayın de· ı 
ekle . . ıkı Suriye memuru koy kadar 1 

• 11 T" k 
,, "ani toplıyarak . : mişler ve parayı vermıycn ur 

- Eıı. · 1 k.. lüsünün kollarım bağbyarak Laz 1 
lınası ı' .ser köyünüzün Suriyede ı ~y ··t"rmu'"şlerdir 1 
k 

Çin · . d' kıyeye go u · 
•dctr 1 ınıza verirseniz şı~ .• •• ;: d' üç nahiyede ... beş kol- 1 

cd·ı o an b"r· ·ı nız ._,ım ı 1 ı 'CeğiJ . ~ un vergı e~ de dan Jandarmalar ve memurlar bu j 
lacak de .... ~bl ı sıze bol kredı kilde imza toplamak için dola~· 

.... , er. ,, Ve evvelce ha- şe 

-----------------------------------------
Antoneskonun Anka 

ada dünkü ziyaretleri 
• 
ıs~f· . . . 

q ırımızı Atatürk kabul ettiler 
___ ....... - -

illetli._. . 1 .. ·· ·· A 51 Rendayı ziya ret ·••tsafırimiz nonunu, ra ' .. . 
etti. Verilen ziyafette nutuklar soylendı 

Anka A ltlcri"a:.~s (AA) - Romanya yaretler iadt edilm~tir . ~!~n .. ": 
..:•n Ele 

1 
V'k tenesko da Bayan ismet f nonunu ıı · alto .

1 
ı se ans ı tor . d 

· tniıe • 1e refıkaları dün sabah yaret etmiş ve bu ziyaret te ıa e 

1 1 
ıe aniıl d edilmic.tir . Muhterem misafirler öğ· 

f erj Bak er ve iıttasyon a v I d 
i kuın anı Rüştü / ras, Vali le yemeğini hususi yemiş er ir. 

d bük ~danı, Balkan ve küçük Ankara : 18 (Radyo) - Reisi 
•nhğı it~etleri elçileri, dış işleri Cümhurumuz Kamil Atatürk dost 
dana, E cra ~elenleri, Merkez Ku· devlet Hariciye Nazın Bay Antones 
ka,

111 
rnnıyet Müdürü tarafın· koyu kabul buyurdular. Ve bir bu· 

olduğua';:ışlardır . :Başta müzi- çuk saat kadar yanlarında alakoy· 

rcsrni . 'fide asken bir kıta se- c!nl1tr . 
M· ~· ı a etmiştir . Bu ziyarete Rüştü Aras da re· 

llaf ırleri . . n le 
1 

mız .ıstaıyondan ayrı· fakat ediyordu . 
d a abalık bir halk kütleli ta· Bay Rüştü Aras, Bay Antone~-
an alkışlanrmılardır . Ekıelans ko şerefine hariciye köşkünde vera • 

0 nesko ""'lcd -a en evvel ynmnda len ziyafette bir nutuk söylemiş ve 
•y~ elçiıi olduğu halde Rüttü mUafirlerimiz de buna mukabil nu 

ilenı~eakiben Başvekil ismet in. tukda bulunarak Türk Romen 
~enci nıutay Başkanı Abdülha- d01tluğunu bir defa daha tekrarla 

ayı Zİ)'Vet etmif w bu ıi- mııtar • 

sürüklendi 

makta ve)er gittikleri kôfde red 
cevabile karşalqtıklan içih köylülere 
atır tazyik ve işkenceler yapmakta. 
darlar. 

Ditcr taraftan bu Türk nahiye· 
lerin•te Suriyeden gönderilen yobaz. 
lar da halka Türkiye ve Hatay aley· 
binde propagandalar yapmakta ve 1 
çok küstahca iftira•arla halkın dü-

- Gerili üçüncü sahifede -

~~-------·--------~-

Ouçe demiştir ki : Seyahatim 
ltalya imparatorluğunu kurmak için 
dir. 

Mussolini Trablusgarp panayı· 
nnın kurulması münas~bctile de bir 
nutuk söylemiştir. 

Belçika kralı Londray-. 
geliyor 

Bay Şükrü Knwı 

l refakatlerinde ordu müfettifi G. 
Kazım: olduğu} !halde hususif bir 
trenle saat 11,15 de Ankaradan 

l tehrimiz istasyonuna gelmiılerdir • 
Dahiliye Vekilimizi, Vali Tevfik 

Hadi Baysal , kumandan , belediye 
reisimiz • d.ıire müdiram , ve parti· 
tiler istikbale gitmişlerdir • 

Dahiliye Vekilimizi getiren trr.n 
istasyonda kısa bir tevakkuftan son· 
r A şarka doğru hareket etmiştir • 

Aldığımız malumata göre Dahi· 
liye Vekilimiz Diyarbckire giderek 
tedkiklerde ve teftişlerde bulunacak· 
lardır . 

l..oadra: 18 ( A. A. ) - Belçika 
krah paıartesi günü Londrada bek· ,ı 
lenmektedir. Kralın Londrada üç 1 

ıfin k8*atı ve Bclçikanm bitaraflığı 
meseleti hakkında lngiliz ricalile 
f&üleceti bildiriliyor. 

Dahiliye Vekilimiz ve parti ge. 
nel sekreteri Bay Şükrü Kaya , düo 

Dahiliye v Silimizin fll'k bölp
lerimizin bir çok kı11mlaam zitatet 
leri muhtemeldiw. 

~~-------·------------

Adanada otel 
Balkananta da nümayişler 

-·- Komünistler kaldırım taşlarını söke. 
anaç IÜ8 ~Aclae.,a.:tlk ~ Lrfattılar 

fa pen tiir arkadq bana: 11 

Ekonomi konseyi 
düıı.toplaed 

- "Adanamzm her ihtiyaca qatJ, 
yukarı cevap verecek vuıtalan, mü· 
ew11eleri vardar. Caddrleriniz güze1, 
kahveleriniz, biraz nefes alabilecek 
pmldannız, ainamalannız var.lBunla· 
nn hepsi çok iyi ımal Bir yabancının I 
rahatını temin edecek bir.itek oteli
niz yok. Zengin ve parlak b r haya· 
ta namıed olan:ve bu istikbal n eko
nomik, kültürel, tabii bütün :;artlarına 

sahip olan Adana için bu ılk ve bti· 
yük bir eksiktir.,, Dedi. 

Ona hiç ses çıkarmadan hak:ver
dim. 

Ge.;en yazılarımdan birinde, tabi
atın bütün güzellıklerini, muhtelif ik
limler:n hava ve çcşnis'ni bir arayı 

toplamış olan Çukurovada turiım'ın 
inkııafmı kolaylaştırmak için. muay- l 
yen bazı tedbirlerin_derhal alınması 1 

lazım gelditini söylemiştim, 
Bu tedbirler arasında şehirlerimiz

de otel yapmak meselesi en ende 
geliyordu. :Arkadaşımın yaptıtı. acı 

şikayet beni bu mevzu üzerine dön· 
mete mecbur etti. 

Açıkça itiraf edeyim ki, Ada nada 
mevcud otellerin hiç birisi, normal, 
orta bir hayatın huzurunu, konforunu 
bile verecek vaziyette detildir. 

Dışarıdan gelecek bir yabancının 
içinde, Adanayı biran evvel terket· 
me arzusunun dotması için otelleri· 
mizde bır gece geçirmesi kafidir. 

Adananın cotraff vaziyeti, bey
ndmilel bir tren hattının üzerinde 
bulunuşu, büyük iktisadi bir merkez 
ve beynelmilel bir hav~ istasyonu 
oluşu gibi bir tıkım hususiyetler ve 
avantajları onu çok faal ve hareketli 
bir hayat yaşamağa, ve içinde bir 
çok gelici geçici insanları yaşatma
ta mecbur tutmaktadır . 

Halbuki, mecbur olmadıkça hiç 
bir hava yolcusunun, ccnebf tu· 
ristin Adanada kaldıtına bilmiyo-

ı 
ruz . Kalmak tqebbüsile şehre inmiş 
olanlardan bir çoklannın da barına· 

\ 

cak, rahat bir gece geçirecek otel 
bulamamaları yüzünden derhal ayrıl· 
dıkları da çok olmuştur . 

Binaenaleyh görülüyor ki Adana· 
da güıel ve konforlu bir veya bir 
kaç otel yapbrmak • bir lüks işi de
ğil ciddl bir çok sebeplerin bizi hal
line mecbur tuttutu bir mesele ha· 
line ıelmitlir . 

Bu ip nümune olmak, hususi ıer· 

~~-------·------~~ 
Kouey Metakusın bir 

natkuyle açıldı Blum sistemi ciddi bir buhranamı mahkum? 1 

Pariı: 18 ( Radyo) - Fransa 
sosyalist partisinin yaptJtt mitinge 
500 kiti iştirak etmiş, buna mukabil 
komünistlerin nümayişlerine 10,000 
kişi iştirak etmiştir. Komünistle po-r 

mayeleri bu iş etrafında harekete 
getirmek maksadiyle belediyemiz der
hal il.k tcş~bbüsü yapmalı, şehrin gü
zel bır yerınde büyük bir otel yap· 
tırmahdır . 

Derhal başlanması lazım gelen bu 
iş_ için . harc~n~cak paranın belediye 
butçesm~ buyuk bir yük olacağını da 
ıannetmıyorum . 

Ôyle olsa bile Adana HuSıUsi Mu· 
hasebesinin bu uğurda yardımını esir
gemiyeceği şüphesizdir . Bilhas!'a , 
Adananın imar ve güzellitini kendi. 
sine hususi bir iş edinmiş olan Vali 
ve Parti Başkanımız Bay Tevfik Hadi 
Baysalın müzaharet ve yardımları da 
inzimam edince bu işin olup bitiver
meıine hiç bir mani yoktur. 

Yapılacak bu otel veya oteller 
Adanayı bir göçebe uA'fağı halinden 
çıkaracak hareketin ilk adımı olacak· 
tır . 

\ Atina: 18 (Radyo) - a.lkan 
antantı ekonomi lwansi hupn mü-

\ zakerelere başladı . Konseyin açalıı 
1 nutkunu Metaksas söyledi. 

Komisyonlar ve encümenler ha· 
ıiciye wkileti binasında çahtmağa 
bıışladılaı. 

ı son 

Fransadaki 
geçen nüma
yişlerden 

liae vahşiyane nağralar atarak po· 
IWerin kafolanna k&ldınm taşlanru 
fÖkcrek fırlatmışlsrdır. 

- Gerişi üçüncü sahifede -

d ka 
Filis inde~kan111111tid 

Kudüs : 19 ( A.A. ) - Dün 
Kuclüşte atılan bir bombadan on 
alta kiti yaralanmıştır . Kudü.ste 
bütün Y ah~d~ fır~a ve cemiyet men
supları~ . •ftirJkiyle yapılan bir top· 
lanbda ıitifatlara karşı mücadele 
için bütiio. Yahudi kuvvetlerinin 
bir araya ~esiae karar veril· 
miştir . Araplar Hc:bronla Kudüs 
arasındaki telefon b.tlanna kesmir 
lerdir . 

Barselon dün bom"ardman edildi 

34 Yaralı 18 ölü 
Asiler ileri ha k tl · d re e erıne evamdalar --.... - ..... __ _ 

Sal~manka: 18 (Radyo)_ Kuzo 
ceph~sınde ~ r anko kuvvetleri iiç 

dmelvzı daha ışğaline muvaffak ol· 
u ar. 

ihtilal kuvvetleri dün iki hliku· 
met tayyaresini de düşürmüşlerdir. 

Salamanka: 18 (Radyo) - Gül· 
no cephesinde asi kuvvetleri mühim 
mikdarda silih ve mühimmat iğti· 
nam etmitlerdir. 

Barıelon: 18 (Radyo) - Asile
rin bir hava filosu Barselon limannu 
bombardman etmişdir. Bu bomber· 
dmanda 34 kişi yaralanmıt ve 18 
kişi ölmüştür, 

Londra: 18 (Radyo) - MaDCfll 
ter Gardiyan pzetesi bir çok Japma 
zabitlerinin lspanyaa. asilerle bir 
lilcte hareketlerini yamyar. 



Sahife 2 ' Trirksözft 

Amerika yeni 
bir harpte bi
taraf kalabi

lir mi? 

1 
r Bırle§ik Amer:kfl hiiküm~~ı ,-------h---.-·-----h----ırm•b·----··--,---..w--.-~I 

leri 1917 de oldu(!u gıbı t>ır ş e 1 r a e r . e r 1 cılıan lıarbıne 3iirüklerımeJ:ten ı I 
korktuğu içm [ Amcrıkarım bı-

tllfafl141 ] meselesmi ortayu a.. ·-----·-----* atmıştır. ~--~ıı:1111 .. ı::s:; ........................ lllCI ........................ .. 

Bitaraf kalabilmek 

Dalııı yakın/arıla Amerikan 
ôyr.11 mrclısı im işe mütcallık 

bır ka" ıın projesıııı cheri) etle 
kabul etti. Bu kanıma göre 
yeni bir lıa•p zulwrunda harp 
malzemrsı ııe ılk rnrı.ddeln ii:c
rırıe ambnrgo konacak ı·e lıu 

çe§ıd malzeme arıcak pe§ın pa 
rı.J 1 ~r~n lıü' umetlt•ıe sııtıl ı
cak ve S(lt1/a11 mrılzemeniıı 

11al:lı alan lıiil.ıimete ait tıftL· 
için Amerikanın ne 
gibi tedbirler alması 

lazımdır? 
cu/.11r. 

Aşağıya koyd11~ıımuz ma 
kalı• höı Le bir bitaraflık poli
tıkasını;ı muı affııkı)t>l '(lnsla
rını milnaJ.11511 etmektedir. Nevyorkta çıkan [ Nev Repüblic ] den: 

" Memleketin önüne konan meselelerin :-.---------
başında bitaraflık meselesi gelmek· da ve onunla beraber harbetınemiz 
tedir. Yeni bir harbe sürüklenme- için elden gelen herşey yapılacaktır. 
menin yollarım aramalı mıyız ? Mali ve ticari menfaatlerde bü-

Bitaraf kalmak mümkün müdür? yiik rol oynıyacaktır. Ambargodan 
Bunun için ne yapmak lazım- kaçmanın yolları aranacak ve işsiz 

dır ? kalan amelelerin vaziyeti etrafında 

Bitaraflığımızı muhafaza etme
mize müsaade edecek bir politika 
kabulü mümkündür. işte bu husustaki 
politikamıza rehberlik etmesi lazım
gelen prensipler : 

memleketin merhamet hislerinin tah
rikine çalışılacaktır. 

Kanunun memnuiyetine rağmen 

büyük para sahipleri vespekülasyon· ' 
cular vasıtasiyle kredi ile mübade· 
le ve satış yapılacak ve bundan mü· 
hiın servetler yapacaklar bulunacak 
tır. 

Borsada 

Alım satım pek 
gevşek 

Şehrimiz bors3sında bir kaç haf-1 
tadan beri ve l ilhassa son günlerde 

alım satım muameleleri, hemen hiç 
denecek mertebede gevşemi~tir. 

Almanya ile yapılacak ticaret 
müzakereleri neticesinin durgunluğu 
izale edileceği ümid edilmektedir. 

Bazı çif çil erimiz 
yerli çiğidi 
ekmektedir 

Odamız çifçilerinden bazıları 
tarlalara yerli çiğidi ekmektedirler. 

Bu kısım çif çil erimiz havanın değiş 
mesinden dolayı klevlanddan daha 
ziyade yerli çiğitlerin ekimine devam 
etmektkdirler. 1 

Harp ilan edilir edilmez yal.uz 
muhasımlara değil onlara silah ve 
mühimmat satışı için vasıtalık ya· 
pabilecek bütün hükumetlere silah 
ve mühimmat ihracatı üzerine kati 
bir ambargo koymak. 

Hiç bir Amerikan ticuret gemi
si tehlikeli mıntakalara girmeme
lidir. 

Ve sonra muhasım tarafların, 
1914 den 1917 ye kadar olduğu 
gibi, memleketimizde geniş bir pro
paganda için büyiik fedakarlıklardan 
çekinmiyecekleri de şüphesizdir. 

Bu sene köylümüz 
ı 

Çok bol k arpuz k avun 

Belediye Reisi 

Çarşıda ve mahallatda 
tedkikler yaptı 

Şehrimiz belediye Reisi dün ve 
bilhassa evelki gün ş~hrin çarşı ve 
mahallatında bizzat tetkik ve müşa
hedeler yapmış, görülen noksanlık 
ve islahı lazım gelen vaziyetleı hak· 
kında lazım gelen tedbirlerin alın· 
masını temin etmiştir. 

Asfalt yola 
başlandı 

Şehir - istasyon arasındaki 

bozuk olan aısf alt yolun tamiri işine 
iki gündenberi başlanmış !Julunuyor. 

Bir kaç giine kadar yeni asfalt
lar dökülecektir . 

Dünkü hava 

Dün şehrimizde hava, sabahtan 
ge~e yarısına kadar açık, bulutsuz 
geçmiştir. Dün en fazla hararet 23,6 
santigrad dereceyi bulmuştu. 

Hafif bir rüzgar sabaha kadar 
devam etmiştir. 

Ziraat komisyonu 
toplandı 

Çifçi hakkındaki alınan 
kararlar 

Selden arazileri harap olan 
köylülere buğday ve çiğit vermek 1 

için Ziraat müdürlüğü komisyonu j 
toplanmış ve yakında tevzi muaıne-

ı 
lesine başlanılmasına karar vererek 
tevzi işlerine ait programı tesbitle l 
meşgul olmuştur . ı 

Belediye tamiratı 1 

Şehrimiz belediyesi, Yağcamii 
yanındaki çeşmeyi tamir ettirmekte
dir. 

Zabıtada : 

İki kadının kavgası 

Çukur mescit mahallesinde otu
ran Hasan kızı Cennet ile komşusu 
Nadire arasında çıkan bir kavgada, 
Cennet Naclireyi başından taşla ağır 
surette yaralamıştır. 

Polis Cenneti yakalay:uak adli 
yeye teslim etmiştir. 

ı 

Bu akilane tedbirlerin ticareti
mize mühim bir darbe olacağını 

sanmak hatadır. 

Kendi fikrime kalır~a, bir harp 
zuhurunda on ay veyahut bir sene 
bitaraf kalacak kadar memleketimi
zin sulhperverlik hisleri kuvvetlidir. 
Bundan sonra bizzat kendimiz har
be girmenin yollarını arayacağız. 

ekiyor 
1 Maarifte: 

Birbirlerini yaraladılar 
Döşeme mahallesinden Kayserli 

Kazım adında birisi ile, milli men 
sucat fabrikası amelelerinden Ömer 

oğlu Ali arasında çıkan kavga netice 
sinde, Ali Kazımı taşla başından ve Filhakika hükumetin yardımı 

olmaksızın yaşamıyacak olan det'iz 
ticaret gemilerimizin faaliyetlerinin 
bir mikdar azalması deniz inşaatı 
kumpanyalarına mühim bir zarar 
vermiyecektir. 

Bütün Amerikalılar tehlikeli mın
tıkaları derhal terlcetmelidir. Aksi 
takdirde maruz kalacaklan tehlike 
ve zararlardan hiç kimse mesut ol
mamalıdır. 

Üzerine ambargo konmamış is 
tihsalatm şahşına ancak peşin para 
ile müsaade etmelidir. 

Ameı ika hükumeti şimdiden ya
bancı memleketlerden aldığı ve bo
zulmuyacak emtiadan büyük stoklar 
yapmalıdır. Bu suretle harp esna
sında bu maddelerden mümkün ol
duğu az mikdarda almamız mümkün 
olacaktır. 

Ne Cümhur reisi ve ne de kim
se muhasımların ortaya attığı ma
nevi ve ahlaki prensipler ne olursa 
olsun bunlardan hiç birisini itham 
edememelidir. 

Mamafih, kararlaştırılan tedbir
lerin tatbiki hususunda, bu kanunun 
hiç bir zaman aklıselim ve akilane 
tarzı hareket hududlarının tlışına 

çıkmaması için cumhur reisine bir 
derece salahiyet verilmelidir. 

Müphem ve açık olmıyan hiç bir 
proğram bizim bitaraf kalmamızı 
tedemez. 

Daha dar ve şiddetli bir proğ · 
ramı ise ne ''kongre., ve nede mem. 
leket kabul edebilir. 

Amerikan milleti, bu proıenın 
kendisine tahmil ettiği fedakar ıkları 
kabul edecek kadar sulhu seviyor 
ve arzu ediyor mu? 

Şimdi herkes sulhperverlikten bah
sediyor. Fakat bir harp patlar pat 
lamaz diğer his ve arzuların doğa
cağına hiç şüphe etmemelidir. 

Mesela Sovyet Rusyanın girdigi 
bir harpde Amerikan solları Sov· 
yetler lehine harbe girmeyi arzu 
edeceklerdfr. 

Halbuki Amerikan muhafazakar. 
ları ise ·sovyetlerle harbedt:n dev· 
lete yardım etmeyi ileri sürecekler. 
dir. 

Ve sonra lngilterenin yanıbaşın-

"!Ve illaki ozamana kadar sulh- ' 
perverlik hareketi fevkalade kuvvet
lenmiş olsun!. 

Su işleri 

Bir e tüd idaresi 
kurulacaktır 

Ankara : 18 ( Hususi Muhabiri
mizden ) Su işleri ctüd teşkilatı· 
nın vazifeleri hakkında Bayındırlık 
Bakanlığınca hazırlanan talimatname 
Bakanlar Heyetince kabul olunmuş· 1 

tur. 
Talimatnamenin 

)ardır : 
esaslan şun 

Yurd içinde büyük su işlerine 

ait etüd işlıori, müfettişlik mıntıkala
rına, mıntakalar şubelere, ~ubeler 
de kısımlara ayrılmak suretiyle ya. 
pılacaktır. 

Mıntıkalar vekaletçe tayin olu
nacak ve bu mıntıkalara tecrübe 
görmüş başmiilıendis derecesinde 
bir müfettişin idaresine verilecektir. 
Her mıntıka türlü şubelere ayrılacak 
ve bu şubeler bir mühendisle bir 
muavin, bir hesap memmu ve katip 
va"!if esini de görecek bir aııbar mc
memurundan ibaret olacaktır. 

Şubelere bağlı kısımlarda bir 
mühendis, iki fen memuru, bir res 
sam ve kafi mikdarda miracılar bu
lunacaktır. 

Mıntıka miifettişleri. mıntıkala
rındaki sahayı dolaşarak ilk etüdler 
yapı.caklar ve şube mühendislerine 

üzerinde çalışacak erazi parçalarını 

gösterecekler ve her ay çalışmala

rını yazı ile Sular Umum müdürlü 
ğüne bildireceklerllır. 

Şube mühendisleri kısımlar ta 
rafından yapılan etüdlerden nıesul 
olacaklar ve kısımlara umumi prog
ramla tcsbit edilen şekildeki işleri 
vereceklerdir. 

Talimatnamede bundan başka 
postaların vazifeleri hesap ve anbar 
memurlarmın vazifeleri ve çalışma 

şekilleri ayrı ayn tesbit olunmuştur. 

Bölgemiz köylerinde bu sene 
fazla miktarda karpuz kavun ekile
cektir. 

Bir çok köylümüz karpuz kavun 
için geçen yıldan daha geniş yerler 
ayırmışlardır . 

Vilayette : 

Memurlar hakkında 

Vilayet hususi idarelerinde ma
aşlı memurların arasında nakilleri 

yapıldığı zaman , es~i vazifesinden 
ayrılış tarihi ile yeni vazifesine baş

layış tarihine ka<lar arada geçen 
zamana ait maaşlarını yeni vazife> e 

başladıkları daireden almaları ka
rarlaştırılmıştır. 

Mahkemelerde: 

Zin1met suçlusunun 
duruşması 

Zimındine para geçirmekten 

suç.in ve mevkuf muh&sebei hususiye 
tahsildarı Abdülkadir hakkındaki 

duruşm •ya ağırceza<la dtwam c:dil· 
miş suçlunun hesabrnı tetkik eden 

ehli vukuf raporu alınmak iizere du
ruşma talik edilmiştir, 

Ahmedin duruşması 

Saraf Osmanı yaralamaktan suç 
lu ve mevkuf Harııamkurbu mahal. 

lesinden Halil lbrahim oğlu garson 
Ahmedin duruşmasına ağırcezada 

dün dcvr:m cdilnıi; şfıhit olarak po. 
lis Ziyanın celbi için duruşma baş 
ka giine bırakılmıştır. 

Bir tahsildarın mhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan sııçlu be
lediye eski tahsildarı Celfılın duruş· 

masına dün ağırcezada devam eı lil 
miş suçlunun daha başka ziınmeti 

olup olmalJığmın belediyeden sorul· 
ması geçen celst!de kararJ;:ıştırılmı ş. 

tı . Cevap gelmediğinden teJ...id edi- ı 
!erek duruşma başka bir giinc bı
rakılmıştır . 

1 
' 

Bayan öğretmenler çok 
mezuniye t alıyor 

1 Kazımda Aliyi bıçakla k.Jlund~n ya· 
ralamıştır. 

Bakanlık öğretmP-nlerin mezuni
niyet alm1lan işi üzerinde bazı tet
kikler yapmış ve muhtelif vilayet
lerdeki öğrdmenlerin izin alma şe· 
killeri üzerinde bir istatistik vücude I 
getirmeğe çalışmıştır . 1 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler· 
de ilk ve orta öğretmenlerden izin 
alanların yüzd! 90 - 95 ini kadın 

öğretmenler teşkil etmektedirler. 
Bakanlık kültür direktörlükleri· 

ne yolladığı bir tamimde öğretmen
lerin izin iş l erile daha yakından ala· 
kadar elmasını ve ancak hastalık gi· 
bi sebeplerle izin verilmesin bildir-
miştir. 1 

Bu suretle çocuklar sene içinde 1 

öğretmensiz kalınıyacaklan gibi ted· ı 
riı,at da normal şekilde devam ede· 
cektir . 

Vergiler 

zabıta ikisi hakkındada kanuni mu· 
amele yapmıştır. 

Bir a raba bir çocuğun 
ayağını kırdı 

Hacı Ömer oğlu arabacı Ahmed 
adında birisi, Faik oğlu Keınala ara· 
basile çarparak bac ğının kırılmasına 
sebebiyet verdiğinden zabıtaca der
hal yakalanmıştır. 

Ayak kabı çalmtş 
Şeyh Mustafa mahallesinden 

Mahmud oğlu Ali adında birisi, Meh
med oğlu Kemalin bir çift ayak ka
bısını çalarak Y asine satarken ya~a · 
lanmıştır. 

Bıçağı elinde 
İsmail oğlu Tevfik isminde birisi 

haddinden biiyük bıçak taşıdığından 
yakalanmış, bıçağı alınmıştır. 

birleştirilecek mi ? 
1 

Bu hususta tetkikata başlandı 

Ankara : 18 ( Hususi muhabiri
mizden) - Maliye Vekaleti, muh· 
telif namlar altında maaşlardan ke
silmek stırt'tile alınan vergileri bir
leştirmek yollarını aramaktadır. 

Malumdur ki vergilerde alınan 
nisbetler şunlardır : 

Yüz liraya kadar yüzde 7, yüz 
liradan fazlasından yüzde 9 tutuyor. 
Bundan sonra işler karışıyor. Buhran 
vergisi 30 liraya kadar 0lan maaş
ları serbest bırakıyor . Geri kafan 

kısım için buhran vergisini hesap et
mek üzere 150 liraya kadar olan 
maaştan evvela 30 liralık istisna 
haddi, soma kazanç vngisi çıkacak. 
Geri kalanın yüzde onu buhran ver
gisidir. 150 liradan !ionrasından 30 
lira isti \na yoldur. 

Bundan sonra muvazene yergisi 

gelir. 20 liraya kadar maaşlardan 
bu vergi alınmaz bundan yüksek 
maaşlardan kazanç ve buhran çık. 
tıktan sonra geri kalan mikdarın yüz· 
de onu muvazene vergisidir. 

Bundan sonra bava için maaşın 
aslından yüzde iki alınır. 

Bunları birleştirmek hem işleri 
kolaylaştıracak hem de vergi mü
kelleflerini karışık bir vaziyet karşı
sında bulunmaktan kurtaracaktır. 

---------·-
Hakimler kanununun iki 

maddesi 

Ankara : 18 ( Hususi muhaGiri· 
miz<len ) - Adliye veka!eti görü 
len lüzum üzerine hakimler kanunu 
muvakkat maddesinin 2 ve 3 numa-

19 

Pamuktan 

Eskiden yollara taş d .. 
taş döŞeJi yollar da o 
, n makbul ve güzel Y 

mekti . Taş döşemeli yolları 
lu veya asfalt yol ar unutturİ 
!aşıldığına höre kauçuklu Y 
çimento ve asfalt yo1larla 
kıymetten düşecek . Çünkü ' 
Kardiııada Lir mühendis P 
yol yapmıştır . . 

Bu mühendisin bir ne~• 
taşı haline koyduğu pamuk 
ye kadar yollarda kullanılaOkf 
maddelerden daha çok rnu 
li imış. 

Kuşların dilleri va,-

Almanyalı bir alim , uıu1 
kattan sonra , kuşların ~\'!~ 
ötüşlerinin tamamen göriiP" 
ğunu anlamıştır . . 

Avusturyada yaşıyan bit 
tavuğun ötüşii Bavyeradaki 
Fransadaki karatavukların 

den büsbütün b"'şka imiş · 
Bu alim şimdi , kuşları~ 

velei efkar için kullandık ,ıl 
şekillerini tesbite çalışı)'O I' 
zakın<la kuşlarla görüşrnt~ 
fak olacağını da iddia etın 

Kuşlar gibi uçınalı 
F rankfur t' ta " Fen t • 

kuş gibi uçmağa m:ıhsus bJf 

bulanlara beş bin mark 
ilan etmiştir. 

Bu mükafat büyük birbi' 
memektedir. Fakat böyle ı,t 
bulmak, kaşifi için nıifyorı 
dıracak demektir. Bunun jçıll 
yada fen erbabı bu yolda 
ve nüınune!er meydana 
koyulmuşlardır. . rİ 

Şimdiye ka<l<ır bir ıns~ 
yarım dakika uçabilmesi t 
miştir; Bu kadar bir ı1e~ 
edildiğine göre; kuşlar gi~' 
çak zaman kalmamış ofduF 
nuk lazımdır. 

Te ~< elle müsab•"' 
kazandı 

ldgiltNede 100 kişililc: 
Jet müsabakaya bir de ~ 
bir genç iştirak etınek. is\~ 
vela kabul edilmemiştır. , 
ısrarı üzerine müsabak9Y 
d., . h• e ı mış ve nt! şayanı 

müsab ıkayı bu Valter Grı 
deki tek kollu delikanlı k• 

Top ile 
Macaristand:ı düello ..,e 

ğildir. Arzu eden MaCS'• 
makta muhtardır . t 

Bunun için bir düell~ 
Macaristanda alelade bır 
ka Gir şey değildir. . 

Yalnız Kral Poziyerıırı 
çok şöhret kazanmıştır · 

Bu adam sosyalisttir;. 
raftan birisi tarafından d 
vet edılmiştir. ·ıeıı 

Diielloya davet edıek 
olduğu için silah seçın 

malik olan Kari muhasıd 
- Top ile düello t 

vabını vermiştir. . 
Top ile düello da 1 

şey olduğu için bu düellc1 
pılmamıştır. 

ralı fıkralarının hükn1iir 
mak için bir kanun te 
karar vermiştir . 

2 numaralı fıkra ad 
cek hukuk n'ıezunlarıoJlt 
müddetinden istisnala 
fıkrası da ihtisas i01t1 

bırakılmasına dairdirdit 
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A 
.k. d.. üm noktasında bulunuyor 

vrupa ı ı on 

Hayat - ölu_··m __ 

S 
. f . d dairesi Britanya· 
ıla hlanma yarışının as~ ,. ro ramiy· 
nınyüksek tevettürlü sılahlanmadt; g h 

ld A un.ı unya ar· 
le tamamlanmış o u. vr ,.- ' . 1 

binden evvel bulunJuğu yere tekrar gelmış Od·. 
kl 

ahneyi seyre ı 
ına a bahtiyardır. Gene aynı s 

Yazan 

C. R. Atli 
frııitiz. Parlamentosunda 

muhalif İ§Çİ liıJeri 

yoruz. 
Kültürü ileri milletler bütün ener

jilerini ölüm aletlerini yığmağa has· 
rediyorlar. r u milletler, hava sila: 
hının inlişafı dolayısiyle kendilerim 
tehJid eden korkunç tehlikeye karşı 
korurnak maksadiyle hummalı bir 
surette çalışıyorlar. Bugün gene 
~k d n 

durmadan bahsedenler , her şeye 
üstün bir " Avrupa ,, ünitesinin 
mevcud olduğunu tamamiyle unutu· 

yorlar . . . 
Avruna mılletlen harplarla ken· 

Uvvet denkleşmesi,. karşısın ~Y. •. 

iLEE 

Mısırda Alman sefiri 
Üniversitelilerle zabıta: Londra talebesi tarafın-
arasında boğuşmalar dan hakarete uğradı 

Kahire : 18 ( Radyo ) - Üni
versite mahallesinde Ünivrrsite ta
lebesi ile zabıta arasında çarpışma· 
lar olmuştur. 

Polis kuvvetleri teksif edilerek 
grevci talebeyi dağıtmağa çalışmış 
ve bu arada 3 zabıta memuru ile 
8 talebe de ağır surette yaralanmış
lardır . 

Londra : 18 ( R.ıdyo ) - Al
manyanın Londra sefiri dün Alman 
hükumeti adına bir kaç kitabı he
diye etmek üzre tarihi tetkikler ens
titüsüne gittiği sırada bina önünde 
toplanan bir talebe gurubu tarafın
dan düşmanca tezahuratla karşılan. 

mış, itilip kakılmıştır. 

Sahife : ' 

Asri sinemada 
19 Mart cuma günü akşamından itibaren bu senenin 

büyü!< muvaffakıyetini kazanan 

(MUAZZAM ESER) 
Ne vyork metro politen operasının baş ten örü Nino Martininin şaheseri 

( Aşk Serabı ) 
Ayrıca : Ekler Jurnal- Yeni dünya havaciisi 

PEK YAKINDA : 
Guya komşusu olan devlet kendısını 
tchd·d b" millet ı ediyormuş diye, ır 

dilerini harap edecek olurlarsa , 
ünün birinde yerlerini başkalarına 

~erkt tmek mecburiyetinde kalacak· 
)ardır. Amerika Avusturalya ve 

nebi Afrikada , eski dünyanın Nümayişçi talebe " Kahrolsun 
~:vgalanndan uzak du~an_ :e bel~i · İrlanda Başvekilinin nutku faşizm ,, diye bağırmışlardır. 

llıüdafaa kuvvetini çoğaltıyor; ~u 
defa obür miıtet, komşusunun mu· 
dafaa maksadıyle silahlanmasında 
kendisi için bir tehdid manası çıka· 
'•rak alabildiğine silahlanıyor. 

1914 den 1918 e kadar süren 
haya) · k" "b" daha ın asarından sonra, ır 
mı? Asla,. düsturlarını gerçekleştir-
mek İçin, harb sonrasında yapıl~ 
tccrübcterin devri burn artık ka~ı 
surett '- y · b" nesıl ı e Kapanmıştır, enı ır ' , 
~~n halinde katledilmek üzre olgun 
ır Çağdadır. 

Maksadım, sulh konferanslarını~ 
Y~Ptıklar: çılğmlıkları ve işledikle~lı 
~hları burada tekrarlamak değı · 

ır. licr h · b" devlet adamına 
y h angı ır d 
.. ~ ud bir millete kusur bulmak 8 1 
"'ltlırnd ı· ·ı Mos· k an geçmiyor. Ber ın 1 e 
b:~ 8. a~a~mdaki ideoloi!i y~nşnu da ı 
y sın ıçıne ~okmak ıstemıyorum. 
k alnız, bugünkü hakiki vaziy~t h~k-, 
ın~a dir fikir vermek ve bu vazı· 

~chtın devlet ve milletler için olan 1 
'· cm · b"I ek mıyctini meydana çıkara 1 m 
maksad· 1 rkrn b ) 1Y e, yanlarından geçe 

un ara · . · lŞaret etmek ıstiyorum. 
Ben k k" b gu .. nkü 

silahla şu anaattayım ı, ~ de 
rn·ıı nrna yarışına devam edıler ' 
L 

1 etler bun .. .. g""meılerse, na un onune "'Y • • 

r•trp muhakkaktır. Kuvveth bır su· 
'"te T'h P Ia,

1 
~1.a lanmış olan devlet g~ · 

d , sılahlı sulhu maydana getıren 
~~:mlı bir korkunun tazyiki alt~~~~ 
ku ndukça her devlet, askeri buyu~ 

\" .. eti b ·ı ·ı· skerı Pt er ulundurdukça ı gı 1 a I 
dcopl aganda ile hareket ettikçe, bu 1 v et .. kun ları guruplarının ilelebed su · 

:ıı rnuh f 
1( a ~za edecek. . A 

ve h Uvvetlı bir surette sılahlan~ış 
rtıi arbc rnüheyya bir vaziyete gır 
na !dolan bir milletin mukaddderatı-

1 ar hun e edenler o millete harp ru · 
Şey u telkin dm;kten başka hiç bir 
hint!:Parnazlar . Silahların değeri • 
.dır . landın ruhi teşekkülüne bağh· 

ark~trn çok kuvvetli bir ordunun 
ket f:~l'lda sulhcu düşünce ile hare· 
olojik ftıek olamaz . Devletler , ide 
diki· . Veya ekonomik olarak iste· 

"'ti 'b k olan b·g' i gruplaşsmlar; muhakka 
lı ve kır fey varsa , o da , çok kan-

Ork h ı· . alacak unç Lir mücadele a ını 
t 1 keyfiyetidir . 

tilrnc a~rip sanatı 1918 denberi işi· 
Son hış bir ölçücle ilerlemiştir . 
Yük b~rPte doğu Avrupasında bü· 
tı A ır saba h!\rabcye çevrildi ; ba · 
kad "ruPasında Belçikadan lsviçreye 
F ak:r g ·niş bir parça çöl halini aldı. 
lü ve tn'··tvrupa kıtasının en kültür· 
hücu lu usu en sık olan kısımlan 
tının rn a~dan kurtuldular . Harp hat· 
b gerısi d k · ete n e alan bu yerler nıs· 
gc)c:c~rnniyı!t altında idiler . Fakat 
tin &:: •• harpta her köyün , her şeb· 

6~nun b· · d mukadd ~rm e bir harabe olması 
erdır 

telcfSolnd har~t~ erkeklerin onda biri 
o u. ş d" cukı ' ım ı sıra kadınlarla ço· 

ara 2Cliyor 
Daha .. 11· .. 

ren b· şumu u ve daha uzun sü-

p b 
ır harp olacak olursa Avru· 

a u h ' k . arpta , acısıhı asırlara. çe 
cce~ı bir yara olacaktır . 

a Bılhaasa Avrupadaki milletler 
rasınd.ı fa k .. k b k 
b·ı .. " gozetme ten aş a 

r goz · -ald rı gormeycnler , buna hiç 
1111 etnn)'Oliar . Şianal ırkından 

de günün birinde kendılerıru bu dı· 
dişmelere artık kaptırmamak kara· 
rı 

1 
verecek olan beyaz ırko men· 

sup büyük yıgınlar !vardır . 
Bir de buna , uzak şarktaki sarı 

ırk , cenubi Asyadaki esmer ırk , 
Afrikadaıci kara ırk katılmaktadır . 
Yeni bir Avrupa harbmın akib~ti , 
Avrupadaki bu ve ya şu ırkın dün-
a hakimiyetini dine alması değil , 
~ vmpanın dünyadaki hakimi~etin 
den kati surette feragat etmcsı ola 

caktır. 
Bunun için , Avrupa milletleri 

tuttuklan tahrip yoluna devam et· 
meden , bunun neye mal olacağını 
arttk düfiinmemeıidirler . Fakat bu 
milletlerden ziyade , o milletleri ida
re edenlerin vazifesidir . 

Bunu söylerken , yalnız iş başın· 
da olan bankaları murad etmiyorum. 
Bunfann arkalarında duran ve ge
rek finansın gerekse ekonominin ha· 
kiki kuvvetini ellerinde tutanların 

iyice düşünmeleri lazım geldiğine 
k 

. . 1 
işaret etme ıslıyorum . 

Ben şu kanaatteyim ki, bütün dün
yanm milletleri, yeni bir harbı korku 
ve nefretle düşü"!Üyorlar . 

insan harptan önceki devlet 
adamlarının gayretlerini gözönüne 
getirerek, bu gayeleri, memh•ketle 
riııe yaptıkları zararlarla karşılaştı· 
rılınca, meydana gelen nisbetsizlik 
çok gülünç oluyor . 

Hatta bu gün bile alabildiğine 
silahlanmakta olan devletlerden her 

hangi birinin harpta kazanıp muha · 
faza edebileceği şeyler, göreceği za· 
rarların yanında bir hiç olacaktır. 

Gelecek harptaki zafer, hezimet 
kanar büyük bir felaket halini ala-

caktır . 
Avrupa. bu gün dönüm nokta 

sında bulunmaktadır . 
Hayat veya ölüm; ikisinden bi· 

. . . seçecektir Fakat bu acıklı va. 
nsmı · . 
. t ·ç·ınde bize ümid veren bır nok

zıye ı 

ta vardır, 1 
Bu da, medeniyetin istediği şey. 

lere fazlasiyle malik oluşumuz, ve 

kt. I memleketler kasıp kavuran 
ıa ıy e . .. 

b. t feliketlenne karşı bu gun ta ıa .1 modem bilgi ile mücadele edebı e-
cek bir kudrette bulunuşumuzdur. 

Bu gün bizi tehdit eden f elike· 

tin mahiyeti bambaşkadır . 
Bu feliket tabiattan dçğil, bizim 

budalahğımııdan ileri geliyor. iste· 

diğimiz anda bunun önüne öecebili
riz; yeter k!, ıstiyelim . ~unu. Laşar~· 
bilmek ilk çare ekononuk bır mahı-
yeti haiz olan harp sebeplerini orta· 
dan kaldıracak bir konferansın top· 
lanması, ikmcisi de bu günkü silift~ 
lanm.ı yarışına girişmiş olan he~ ~ıl· 
letin silahsızlanmaya değil de, s~l~h-
1 . 1 .ı l:ı • .J. Jc muvafakat etme.sadır. 
Bu iki .. i ger.;ekleştiği takdirde, Av· 
rupa harbı kat'i surette ortadan kal 

chracak olan bir yola girmiş olacak 

tir. 
Bu bir hayal değil, aklın, muha · 

kemernn emrettiği pratik bir düşün-

cedir . Bunun gerçekleştirmek için 
henüz geç delildir . 

Ltlndra : 18 (A.A.) - Serbest 
İrlanda Başvekili dün radyoda söy
lediti bir nutukta bütün lrlandanın 
tek bir milli birlik kurmak hakkın-
daki azmini beyan etmiş ve demiş
tir ki, biz lngilterey..: kendi işine ge· 
len münasebetleri bize cebren kabul 
ettirmek hakkını tanımıyoruz. Bütün 
lrlanda adası yalnız bir kısmı değil, 
tamamile lrlanda milletine aittir. 

lngi\terenin Hindistanda 
zehirli gaz kullandığı 
hakkındaki haber 

doğru değil 

Londra: 18 (Radyo Eden avam 
kamarasında sorulan bir süale ce. 
va beni 

- lngilterenin Hindistanda ze· 
birli gaz kullandığı hakkında ltalyan 
gazetelerinin neşriyatı doğru de 
ğildir tekzip ederim demiştir. 

Fransız gazeteleri Osten 
Çemberlaynin ölümüne 

müteessir 

Paris: 18 ( Radyo ) - Fransız 
gazeteleri bütün başmakalelerini 
Üsten Çemberlaynin ölümünden 
duydukları acıya hasretmişlerdir. 

Hindistanda 

Koleradan 250 kişi bir 
günde _öldü 

Londra: 18 (Radyo) - Hindis
tar.da müdhiş bir kolera salgını 
vardır. 

Bir günde 260 kişi ölmüştür. 

Bir çok ş~hirlerde çarşılar kapan· 
mıştır. 

Cenevre 
müzakereleri 

- Birinci sabif eden arlan -

şüncelerini bulandırmaya çalışmak
tadırlar. 

Bayır, Bucak, Hazne köyleri 
arasında dt vriye gibi gezen Jan
darmalar köylere hariçten hiç kim 
seyi bırakmamaktadırlar. Antak· 
yadan bir kaç gün evvel Bayır na 
biyesine gitmiş olan ve burada çerçi 
tabir edilen seyyar satıcılarda köy· 
!erden geri çevrilmiş fakat bu za. 
vallılardan ikisi nahiye merkezine 
on beş dakikalık bir m~safede ön· 
)erine çıkan üç silahll adam tarafın 
dan soyulmuştur. 

Hülisa; Bayır, Bucak, Hazne 
nahiyelerinde bugünkü vaziyet An
takyada bundan iki ay önceki va 
ziyetin aynidir. Türkler orada da 
bütün tahriklt:re ve tazyiklere sü· 
kunetle mukabele etmekte ve öz 
Türk yur.du olan .topraldarwn Ha. 
taya ilhakını baldernektedirler. 

Polonya Cümhurreisi 
hasta 

Varşova: 18 (Radyo) - Polon. 
yanın ilk Reisi cümhuru meşhur 
Pyanist gripten rahatsız bulunmak
tadır. 

------. ------
Fransada 

• 
numayış 

.. 

- Birinci sahifeden artan 

Berlin : l8 (Rad)o)- Gazetele,r 
Fransadaki hadiseleri komünistle 
rin milli istikrza bir karşılık olmak 
üzre yaptıklaımı yazmaktadırlar. 

Bu gazetelerin mütaleal .. rına 
göre; Blum sistemi ciddi bir buhrana 
mahkumdur. Fr nsa büyük hadise· 
)erin arefü inde yaşamaktadır. 

Paris : 18 (A.A) - Pariste ev· 
velki gün komünistlerle faşistler ara
sında ~ukubulan çarpışmada nüma-

yiıcilerden beş kişi ölmüş seksen 
kişide yaralanmiştır. Polis ile cum
huriyet muhafız kıtalanndan yara. 
)ananların sayısı da 241 i bulmuş· 

tur. 
Fransa hükumeti bütün mesul 

leri takip etmt ğe ağır surette ceza· 

landırmağa ve bütün memlekette 
umumi nizamın ve sosyal sulhun 
muhafazası için t'"dbirler almağa 

karar vermiştir. 

------. -----
lzmir fuvarı için bir bina 

yaptırılacak 

Ankara : 18 (Hususi ) - En · 
ternasyonal lzmir Fuvan için hazır· 
lıklar devam etmektedir . Şimdiye 
kadar fuvara iştirak eden ticaret 
odaları muvakkat odaları pa vyonlar 
yaptırmakta idiler . 

Şirley T emple 
( Sevimli Prenses ) rolünde 

---------- 7890 
- _________ ..;.;,;;.;.. ________________ J 

Tan sineması 
Bu akşam 

iki büyük film birden gösteriyor 

- 1-
Bitmemiş Senfoniyi gölgede bırakan enfes musiki şaheseri, musiki üstadı 

Frans Listin hayatını canlandıran büyü '~ temaşalı film 
( Aşk Rüyası ) 

Oynıyan : OLGA ÇEKOV A 

- 2-
Richard Talmadge'in ~n güzel temsili heyecan dolu bir serxüzeşt filmi 

(Yılmaz tayyareci) 
1 EK YAKINDA : 
Bütün dünya matbuatının takdirle bahsettiği şaheserler şaheseri 

( Kalp Mücadelesi ) 
( ANTONY ADVF.RS ) Bq Rolde , FREDERIC MARCH 

7871 

Seyhan defterdarlığından : 

Muhammen 
Kazası Cins ve mevki Miktarı bedeli Hududu 

Saimbeyli Ayı çukurunda ha. 10 Dö. 5 lira iki tarafı yol ile bir ta. 

" 

.. 

rap bağ yeri rafı koca. divar diger ta
rafı dere . 

Kale sekisi harap 5 Dö. 2 lira Bir tarafı dağ diger ta· 
bağ yeri rafı Hacı, Süleyman çavuş 

Kele sekisi harap 15 
boğ yeri 

ve Zeki arazilerile çevrili. 
5 lira iki tarafı y\ll diger iki 

tarafı kanak Mehmet ve 
büyük divar . 

Yukarıd.a .mev~i ve miktarları yazılı yerlerin mülkiyeti ve satışı 29-
3- 937 tanhınde ıhalesi yapılmak üzere hizalarındaki bedeller üzerinden 
açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin Saimbeyli Malmüdürlüğüne müra-
caatları . 7889 19 - 23-25 28 

- • 
F uvarm bitmesinde yıkılan bu 

pav~onlar dolayısiyle yapılan mas· 1 

rafı onlemek ve lzmire güzel bir eser 1 ~--·---------- , r-------------·· 
kazandırmah için alakalı ticaret ve 3 N 
sanai odolarının kollektif şekilde iş- İsan 1937 
tiraklerini temin etmek suretiyle ve 
40 · 50 hin lira harcanacak fuara 
bir bina yaptırmağı diişünmektedir· 
ler. 

Odalann masrafa iştirak şekil
leri ve binanın projesi ve sair hu. 
suslar üzerinde Ekonomi Bakanlığı 
alakalı dairesi etüdlerine başlamış. 
tar. 

--~------··~ ... ----.~-~-

Teşekkür 
Çocuğum Nimetin hastalığını 

biha~ kin teşhis ve ameliyatım mu
vaffakıyellf'" neticelendiren Memle
ket hastanesi Baıhekimi dokt0 r Bay 
Tevfik Pamukçuya teşekkürlerimi 
sunarım. 

Avukat 
GALiP GEYLANloGLU 

7884 

Kızılay Kostiimlü Balo">u, Ada· 
naJa ilk verilen balodur . 

7888 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün· 
de 1 - Nic;an - 937 tarihinde 
açılacak olan Sıtma .. d 1 
sıhhat memurlug" u k 

muca e e 
ursuna 

aş~~da. y a z ı 1 ı evsaf ve şe-
r aı tı haız olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 - Mart-937 tarihine kadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatları . 

1 - Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssahha olduğuna dair 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 
raber) 

TtiRK8ÖZ<J 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abqne 
bedeli değişmez yalnız posta masrah 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

~---------------~ 
3- Hidnübal ealı abından olmak 

7840 1'-16 
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Adana Borsası Muameleleri 

--------.~~~~~~--- ! ~ı~----,- PAMUK ve KOZA ı ı 
J Kilo Fi} ab:.__ __ 

1 
CiNSi 

apımalı pamuk 
Piyasa parlağı " 

~yasa temizi'--'.~.--- ı 
iane 1 
iane 2 

Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Si ah·-------

En az En çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. Kilo 

== ~ -=-~=== 

-----: 

YAPAGI 

1-1----
·----~--- _______ ç.;__ı _c.--ı _T _ _, _____ _ 

!:s:res _ 4,12 --ı 
1_Y_e_r_li~"Y~ml~k,, ____ ---ı=== -------

" "Tohumluk" _ 

:-ı U BU B A T 
Buğday Kıbrıs 

Yerli _ _ _ 
" 5,50 __ :}.~==.~--------
" 

Mentane 
Arpa 4 -
Fas~ul_y_a ______ , ___ -_ -_ ---~ı--_-_-_ -_-_-_- _ _ 
Yulaf - ----- -

-Delice 
·-~------- ----1-----Kuş yemi 
""I<Cten to~h-u_m_u ___ _ 

Mercimek 
---!------·---------

=-ı-=- - - - -
1 Susam 

UN 
1 Dört yıldız Salih ı 775 
1 üç " ,, ı-740 

;E ~ -Dört yıldız D~oğ""ru~lu~k---- 1-800--
...: ::: ' üç 1-750 __ _ 
:JC " " o ~ ! Simit .. 1 

] ~ 1-DörtY.JCiizCumhuriyet 1Siüo-
1::! °'ı üç " " ,-750--

Simit ,, --------!...--------ı 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

18 I 3 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
l-----------"Sa::;;nc::tim:::_....:_Ptnt 

Hazır ı 8
7 

1 12 ı-.;;,l "::.:. '.:..,' - -,------ --
1
-l,.

7
-

ı---------
1
-
91 

Rayişmark , 
Mart vadeli --- · -

ı-.:c..:c:.:..:....__cc::..._;..;_ ___ ·- -- - - Frank ( Fransız ) 17 1 30 
1 __ M_a.._y_ıs_v_a_de_li ____ l__2_1 93 Sterlb (İngiliz) 616-( 00 

1_H:.c:....in..;.t..;.hcc::ac:.:zı.:...r _ ___ _ ,_6_ ,
1 35 Dolar (Amerika) 1 79-=ı 30 

Nevyork 14 28 Frank ( İsviçre ) , 

Türksöztı 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

r- Sümer terzihanesi-'"\ 

Ucuz ve taksitle 1 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu- 1 

lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananın yegane ter

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 

taksitle ellıise diker . Müşteri· 
leni her cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir . 

Devlet Demiryolları 

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

l\ ünıür pazarı sokaf!ı -

9-10 7846 

Seyhan Valiliğinden: 

1-6-937 tarihinden itil aren 
mevki tedavülden kıldırılması ev
velce tekarrür eden nikel 25 kuruş
larla 1 O kuruşluk Bronz paraların 
görülen lüzum üzerine tedavülü 1/ 
12 '937 tarihine kadar temdit edil
diği Maliye Vekaletinin tebliğleri 
üzerine ilan olunur.7883 

Milli Mensucat Limited 

I ! ,.1 
j 

' 

I -~,,,_, 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 so;y•::b:::::· :molo "'"'"'" 
':...-------- -·-----------------• 1 inşaatı için 300000 adet normal tuğ

Tahakkuklu varidattan olan aşağıda yazılı Belediye resimlerinin taksit 
müddetleri hizalarında ğösterilmiştir . Taksit müdd !ti içinde ödenmeyen 
borçlara Belediye kanununun 112 inci maddesi mucibince '!o 10 ceza zam 
•>lunarak tahsilı emval kanununa tevfikan tahsil olunacağı ilan olunur. 

Köpek resmi : 1 ikinci teşrin 

Kadastro resmi : 1 temmuz ve 1 ikinci teşrin 
Emrazı zühreviye : Taha1<kuk eden ayı müteakip ayın on beşine kadar. 
Gazhaoe arziye resmi : Tahakkuk eden ayı m'i teakip ayın yirmi birine 

kadar 
Mevaddı müştaile istihlak resmi : Tahakkuk c l en ayı müteakip ayın 

yirmi birine kadar . 

Dellaliye resmi: Alım sahm işleri tahakkuk etm -sine binaen derhal.7887 

'' kelvinator 
'' Elektrikli buz dolapları 

Kelvinator sağlığın miyardır. Sizi bir çok hastalıklara karşı 
korur . Daima taze gıda verir . Adanaııın yakıcı 

sıcaklarını unutturur, evinize sıhhat ve neş'e verir. 

" Kel • t · Buz dolapları yiyecek ve içeceğinizi mu-VIna Or ,, hafaza etmekle mide ve barsak hastalık-
larına mani olur, ateşli hastalıklarda en büyük yardımcınızdır. 

Ke}vinator ~u~ dolapları lü~s d.eğil ekmek kadar kati bir 
ıhtıyaçtır. Her gun evınıze aldığınız buz parasıle 

bu güzel makineye sahip olabilir ,iniz . 

Dondurma makineleri , Vitrinler ve 
Kasap dolapları 

Peşin ve veresıye satış . 
yen 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

7845 

la satın alın&caktır. 

2 Tuğlaların mubayaa şartna -

mesini görmek istiye~ ler her gün öğ

leden evvel inşaat büıom~zdan ala
bilirler . 

3 -Münakasa 22 Mart Pazartesi 

günü saat onda inşaat büromuzda 

yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta inşaat büromuzda hazır bu

lunmaları ilan olunur . 787 4 

14- 16 - 17- 18- 19-20 - 21 

Ergirler Ortaklığı Pamuk 
fabrikasından: 

Fabrikamızın pamuk üzerioe si. 
gortası bitmiştir. Bundan sonra yan
gın tehlikesine ve diğer hasara! yü 
zünden nıesuliye t kabul etmiyeceği- 1 

mizi ve çiğit alacaklı olanlar da bu 
ayın nihayetine kadar çiğitlerini 

kaldırmalarını aksi takdirde yanma
sından ve çürümesinden fabrikamız 
mesuliyet kabul etmiyeceğini ilan 
ederiz. 7885 1-2 

Milli Mensucat Lim:teci 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız ameleleri için 

yaptırmakta olduğumuz amele pav 

yonu dahili ve harici sıvalarile has

tane zeminine döşenecek çimento 

pılakaları işçilikleri münakasaya ko
nulmuştur, 

2 Te!IP olanlar "her gün öğ-

leden evvel bu işlere ait şartname

leri inşaat büromuzdan alabilirler. 

3 Münakasa 22 Mart pazar-
tesi günü saat onda inşaat büro

muzda yapılacağından taliplerin mez

kur gün ve saatta inşaat büromuzda 

hazır bulunmaları ilao olunur. 7875 

14-16- 17-18- 19-20- 21 

r~ ' 
/ Renkli renksiz afişler 

Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 
Karikatür 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele miiracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

19 Mart 193 

Tt:J R K iY; C 

llRAAT 
BANKAt=;J 

J 
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-=---=-------------~~ 
Bugece nöbetçi eczane 

Yağcarnii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

.. ,, 
Torosspor kulübll~~~ 

20-3-937 cumartesi gıı ~ 
16 da kulübümüz binasıod:~ 
nada mevcut müessis arka rl 
fevkalade müessisi er kongrti, 
rif eylemelerini derin sa)'g14 
dilerim. iKiNCi BA•) 

7886 ,,,. 

Umumi Neşriyat Müd~fll 
M. B:ıkşı 

Adana Türksözü matlı"' 

ı 


