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SAHiP ve BAŞMUHARRll< ! 

Kuruluş Tarihi 

ı Kanunusani - 1924 

--- -- Cumartesi ·- 20 Mart 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3780 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 -
kırbaçlan~rak Sancakta türk aşiretleri 

Şapkaları Yırtılıyor ~_H_a~r •. -c •. ~ye_~_ =~R~~~-H~~. ~V~k~. 

''ölüm bize bir korku veremez ,, 

bir şeyi ,, M ld ğumuz milletimizin giydiği 
ensup 0 u b' · kimse menedemez 

giymekte ızı ------- " 

p Heyetinden gelen 1'ir mektupta Suriye ve Lübnan 
aristeki Suriye l~ toya arzı ıçın çalışıldığı bildiriliyor. Halbuki 

nıuahedelerinin P~r ame~ ana yasası yapılmadıkça ~muahedelerin tasdik 
Fra r·· k"yeye Sanca d . . nsa ur ı edilmiyeceğini vaa etmıştır 

. l-lalep ; 19 ( Hususi muhabiri-
lllııd ) k giyen l'" en - Sancakta şap a 
Urkııı • . 1 . . apkalarını 

d
.. en aşıret erının Ş 
un· h .. um 
d 

Jandarmalar çadırlarına uc .. 
e er k ' · · do"'· .. e yırtmışlar ve kendilerını ıs 
ıııu~lerd· 

ır . 
V · 'k" et d azıyeti kumandanlığa şı ay. 

e .'n aşiret reisi derhal tevkif ed.ıl: 
rııı~ v k A · t reısı li e ırbaçlaıımıştır . şıre 

alcbe <> t' ·1 . . .,e ırı mıştır. 
1 kA~iret reisi hapishaneye soku. 
ur en: . 

iİ - Milletimizin giydiği bir şeyi 
OYl .. tııekten bizi kimse menedeınDez. 

unı b'l e· rıı· . ı e bize korku veremez. 
~tır. 

Antakyadan bir görünüş 

lamentoya arz ve tasdik etmiyecek
lerini vaad etmişlerdi . 

omanya aricıye e ı-
Vekilimiz linin Ankara ziyareti 

Bir kaç güne kadar 
Bağdada gidiyor 

l'11ris : 19 ( Radyo ) - An· 
haradan alınan mıılıimata göre: 

Bayan ve Bay 
Baş Vekilimiz 

Antonesko 
ziyafetler 

şerefine 
verdiler 

Türkiye llarıciıe f'ekili Terfik 

Rüıılü Araı bır kaç güne kadar 

Asya paktını imzalamak ıçin Ba~- i 
dada gidecektir • , 

'"" Efe'""'" dokg•l~i d. 1 
)·ola çıkmak üzere bıılwımaktadır 
lar • 

..--.-..-..-... -,,.._.._....._..._..._ 

Mussolini 

Fransa ve İngiltere ile 
mesaiye yanaşmadığın

dan çok pişman 
olacakmış 

Paris : 19 ( Radyo ) - Lötan 

gazetesi, Mussolininin Afrika seya

hatinden bahsederek : 
ltalyanın, Fransa ve lngiltere 

ile asla teşriki mesai etmiyeceği 
anlaşılmış bulunuyor. 

Fakat ltalya Almanyaya bağ 
!anmakla Fransa ve lngiltereyi unut
masının acısını sonra anlıyacaktır. 1 

1 
Diye yazmaktadır. 

Balkan gazeteleri bu ziyarete büyük ehemmiyet veriyor 

Ankara : 19 ( Radyo ) - Baş 1 
Vekilimiz ismet lnönü bugün Ana· 

1 
dolu kulübünde bayan Antonesko 
ile Bay Antonesko şeı·efine bir öğle 
ziyafeti vermişlerclir. Bu ziyafette \ 
Hariciye Vekilimiz Bay Aras, Ha· • 
riciye erkanı ve bir çok büyükleri· 1 

miz bulunmuşlar . 

Ankara : 19 (Radyo ) - Ro· 
manya elçisi dün gece Ankara Pa
lasta bir akşam ziyafeti vermiştir . 

Ankara : 19 ( Radyo ) Misa· 
fir Romen gazetecileri şerefine Ulus 
baş nıuhnrriri Falih Rıfkı Atay tara. 
.fırıJan bir öğle ziyafeti verilmiştir . 

Belgrad : 19 (Radyo ) - Hü· 
kiımetin naşiri efkan olan gazeteler 

A ntoneskoııun Ankara seyahatine 
büyük ehemmiyet atfetmektedirler. 

Bükreş: 19 ( Radyo) - Gaze· 
teler , Antoneskonun Ankarayı zi· 
yaretine gittikçe ehemmiyet ver· 
mektedirler . 

Ankara: 19 ( Radyo ) - Ro
manya dış bakanı Antonesko Türk 
matbuat mümessillerine beyanatında 

Türkiyenin mukadderatını idare eden 
büyük devlet adamımızı tanımakla 
kendisini pek bahtiyar addettiğini 

onun eserine karşı uzaktan hissetti· 
ği hayranlığa şimdi:ona yakın iken 
ve onun bugünün büyük meselele· 
rinin bütün devreleri ü:ıerinde yük • 

- Gerisi üçüncü sahifede -

d Şanı : 19 (Hususi muhabirimiz
"en) - Paristeki He} etten tayyare 
ı ·Osta ·1 b' ek tu sı e hükumete gelen ır m . 

Y 
Pta Cemil Merdem heyetin Surı: 

e v 1 •• • 'k' . ı 
bi de ı..iibnan muahedelerinin ı ısın 

den ve lskenderun meselesinde F ran. 
sızlarla yaptıkları müzakerelerden 
bahsedilmekte ve heyetin 9 l\isan· 
dan evvel avdet etmiyeceği bildi
rilmektedir. İtalyan - İngiliz yakınlaşmasına dağru 

sur eıı Celsede Fransa Parlament~-

Halbuki Fransızlar Türkiyeye 
Hatay meselesi tam~mile tesviye 
edilmeden Suriye muahedesini Par 

na arı ettiği için sarfettiği mesaı· 

------.=::=-=~----·----~~-v alansiya hükiiI?«::ti 
halkdan servetını 

cebren alıyor 

Adeıni Müdahale komitesinin 74 
memuru daha yola çıktı 

~~~----·------~~ 
0 d v. t" megv e icbar ediliyor 
•ıalk döviz egış ır 

• ka londra : 19 (Radyo) - Avam 1 
da ~a~~sında, lspanyol sularında kay
sc ~ ı tonilato lngiliz gemilerinin 

Yrı~cf . b "u" · erı hakkındaki layihanın u 
6 n rıı .. 

uzakeresine başlanmıştır. 
Lond Ad . l'fliid- ra : 19 (Radyo) - emı 

lsp Qhale komitesinin 74 memuru 
anya P 'f "o" ' ortekiz sınırlarında vazı e 

6 rnıek .. kibe uzre dün akşam vapura ra· 
n hareket etmiştir.-

Madrid : 19 (Radyo) - Asile
rin mevzilerini hükumet kuvvetleri 

müessir surette top ateşine tutmuş

lardır. 
15 ltalyan askeri hükumet kuv· 

vetleri tarafına iltihak etmiştir. 
Madrid : 19 (Radyo) - General 

F ranko lspanyol devletinin faşist 

C · · u"çüncü sahifede -_ Jerısı 

Musolini Londraya iyi 
tekliflerde bulunyor 

İtalya İngiltere İle dostane 
surette anlaşmağa hazır 

Londra: 19 (Radyo) - Musolini 
Daily mail gazetesine Negüsün de 
lngiliz kralının taç giyme merasimi· 
ne davet edilmesinin bu merasimde 
hiç bir ltalyan heyetinin bulunmaya· 

cağı manasına geldiğini ltalyanın 
müstemlekat noktai nazarından le· 
min edilmiş olduğunu Afrika ile olan 

ticaret meseleleri ve bilhassa Kenya 
ve Sudana müteallik meseleler b.ık. 
kında lngiltere ile dostca anlaşınağa 
amade bulunduğunu ltalyanın ispan

yanın mülki tamamiyetini batta teh· 
did etmiyeceğini diğer gönüllülerin 
de çekilmeleri hakkında ummi bir 
itilaf vücuda getirildiği takdirde is
panyadaki ltalyan gönüllülerinin de 

çekilmelerini söylemişdir. 
811} llıısolıni 

bir 
Arap diyarlarında 

Kanlı hadiseler oluyor 
---

Kahirede 

Talebelerin mücan 
1 

delesi aldı yürüdü 

Altı yaralı var 

Kahire : 19 ( Radyo ) - Tale. 

be ile zabıta arasında bugün de 

kanlı çarpışmalar oldu. 6 talebe da. 

ha ağır yaralandı ve bır polis de 

hafif yaralanmıştır. 

Nümayişler devam ediyor. Tale. 

beler bir gazete idarehanesine hü. 

ederek taşa tutnıuşlardır. 

1 

Filistinde 

Vaziyet gene 
vahimleşti 

-
Bombalar patlamakta 

Kudüs : 19 ( Radyo ) _ F·ı· 
t . d . . d . ı ıs 
ın e vazıyetı aıma fe 

vahamet kesbetmektedir ~:\ surette 

Dünkü gün yine bombalar atıl 
mış 16 kişi yaralanmış iki Y h d: 
ölmüştür. ' a u ı 

Yahudilerin fevkalade 

1 
toplanmıştır. tneclisi 

. Lo.ndra : 19 ( Radyo ) - Fitis
. ~ınde~ karışıklıklar dolayısile örfi 

1 
ıdarenın daha sıkı bir şekle sok I 
ması bildirilmiştir. u • kun Sala~anka : 19 (Radyo) - Hü· 

ba ~e\ bır tebliğ neşrederek bütün 
dön_ a ar, cemiyetler, elindeki 

vızlerini d ğ' t' 1 . b'ld' ·ı . ve h e ış ırme en ı ırı mış 

nı alkın altına ait nesi varsa hükiı 

d
.ete vermelerini, vermedikleri tak
ırd ·ı 

r--------.-------------------, 
oenız Filonıuz 

Yugoslavya limanlarını 
ziyaret edecek 

Trablus müslümanlarını 
Musolini kabul etti 1 

Trablus ; 19 (Radyo) - Trablus 
müslümanları bugün Duçe tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Son dakika 
I e ası er tarafdarı telakki edi-

l~rek Cezalandırılacakları bildirilmiş. ır . 

Madrid : 19 (Radyo) - Bu sa
~~h karijldan <1si tayyarelerle hü· 

Ankara 19 (Radyo) - Türk deniz filosu ya
kında Yngoslavya limanlarına ziyaret yapmağa 
hazırlanmaktadır. Filomuza yine amiral Şükrü 
Okan kııınancla edecektir. 

Müslüman ileri gelenleri Muso

liniye sonsuz tazimlerini sunmuşlar-
dır. 1 

Avusturya krallığının iadesin . doğru 

Londra ; 19 ( Rad.~o ) - Roy~er. muhabiri bildiriyor : 
_Avusturya Başvekılı Peşteye gıtmıştir. Royter ajansının Peşteden -

dığıne gore Avusturya krallığının iadesi için Macarıstanı kandırma oğren. 
ı~aktadır., Bazı mahal ılı· Almanyanın levessüüne mani olmak için bı~a çalış
ır.ıne çare ,ı:ıl:i\ı. tanaatı v~dır. Fel;aı ~h'..'~n.t~ ll'ai}•.ı .ıc , _ nun ye
Whı! r:ı\l.tr"~· '!d ~\ı L1: · ıMnıı'e\:\ ir. · 'ı: -·favy. r.:ıı 

Umet hyyarelcri çarpışmış, üç mo· 

~rl~ ,bi~ a ·i ta)'.Yi1re .il~ iki avcı tay· 
:la o· ~ ınıMtilr. -

Musolini, Müslüman başlarile s _ . • a 
m!mı ~v~. ~n ~a:ıb'ıhallerde bulun· 
nı\ışlar<!ır. 
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,------------·----------------------------------, 
işehir haberleril 

Göbbels, filmin propagandadaki bü
yük ehemmiyetini izah ediyor '----------------·----------------·------------' 

Berlin : 16 Mart (Hususi mu- cak bütün engelleri ortadan kaldır. 
hal irimiz yazıyor ) - 1933 de Nas· mıştır . 
yona! Sosyalizm iş başına geçtiği Dr. Göbbels güzel sanatların 
zaman Alman filmciliğinde de yeni doğrudan doğruya alakadar eden 
bir devre açıldı. bir mesele olduğuna kanidir. 

O zaman bir çek film adamları, Devletin doğrudan doğruya sa· 
sanatkarlar, fabriuatörler ırk ve si· natin ~er=mi işine karışması lazım 
yasi ayrılık yüzünden filmcilikten değılse de sanatkarların ıztıraplarını 
çekilmek mecburiyetinde kalmışlar. teskin ile onlara yardım elini daima 
Hatta bunların bir kısmı memleketi uzatmak mecburiyetindedir. 
terketmişlerdi . Bunun üzerine yeni Bir milletin yalnız siyasi muvaf 
Almanyada film endüstrisi büsbütün fakiyetler kazanıp güzel sanat eser. 
başka bir şekilde yeniden kuruldu . )eri yaratmadığı edirler halkın ma -

Başlangıçta bir çok tecrübeler nevi ve ruhi fakirliğinin bir timsali. 
yapılması mecburi idi. Bu tecrübe- dir . 

!erin bir çoğu için pek çok para ve Her iki muvaffakiyeti birleştir· 
zaman sarfedildi.Siyasi bir film olan mek nasyonal sosyalizm devletinin 
" Hitlerjunge OüeX • Hitler genç· en asil vazifesıdir. 
liği filmi de büyük bir tecrübeden Dr. Göbbels Alman halkının ti· 

İş dairesi 

Bir kaç güne kadar tesbit 
ve tarama işlerine başlıyacak 

Seyhan vilayetinde kanun çer· 
çivesine giren iş yerlerinden Cey· 
han , Osmaniye , Dörtyol , kazala
riyle Payas ve Misis nahiyeleıinde 
bir kaç güne kadar tesbit ve tara· 
ma ameliyelerine başlanacaktır . 

Belediye hududu dı
şında kesilen etler 

meselesi 

Belediye hudutları dışında kesi
len etlerin şehir sınırları içine sokul
ması yüzünden belediye memurları 

Tapu işlerinde 

F otograf usulü tatbikatı çok iyi 
neticeler vermektedir 

-----··------

Halkın gayri menkul üzerindeki 
mülkiyet haklarını kullanmakta zah. 
met ve külfet çekmemeleri için cüm· 
huriyet kıınunları kolay ve kestirme 
usulleri koymuştur. 

Halkın bu kolaylıklardan istifade 
edebilmeleri için tapu kanununun 27 
nci maddesine istinaden tapu idare· 
sinde fotoğraf usulü tatbik edilmek 
tedir. 

Bu iş bir iş sırasında mecburi 
olmakla beraber; ihtiyari olarak da 
tapu senedlerine ve sicillerine fotog
raf yapıştırılmaktadır. 

Bu usulün tatbikindeki faide ta· 
puda müseccel bir gayri mengul ma. 
!ikinin gayri bir şahıs tarafından fu. 
zuli bir tasarruf muamelesinin icra. 
sına mani olmakla ayni zamanda 
maliki tarafından yapılacak herhan· 
gi bir tasarruf muamelesinde köy 
muhtarlığından veya belediyeden 
ilmü haber almak gibi külfet ve 
masraftan ve bu yüzden işi günler 
ce uzamaktan kurtularak doğrudan 
doğruya maliki tarafından verilecek 
matbu bir beyanname ile yapılması· 

1 nı temin edecektir. ibaı et idi. yatro ve sanatkarane filmlere olan / 
Bir çok tecrübeden sonra niha · alakasının anlatılamıyacak kadar yük 

yet beynelmilel bir muvaffakıyet sek olduğunu söylemektedir. 
ile halk arasında çıkan ihtilaflaı kar· 1---------------------------
şısında Ziraat Vekaleti yeni bir ka· 

kazanabilen sanatkarane Alman film Alman halkı bilhassa film işleri. 
!eri yapılabildi . Filmciligi yabancı ne büyük bir alaka göstererek Al-
memleketlerden öğrenen fakat ya- manyada tiyatro ve sinema ziyareti 
bancı misallerini taklit etmiyen Al· azami haddini bulmaktadır. 
man filmi nihayet yavaş yavaş yük· Filmcilikten para kazanmak na· 
selmeğe başladı . Bu yükseliş bir· sıl mümkündür ? 
denbire olamazdı. Bu husustaki fikirler pek muh· 

Başlangıçta fevkalade muvaffak teliftir. Film fabrikatörleri bir tica· 
olmuş bir çok filmler arasında , ba- ret adamı olarak daima sanatkarlar 
zan acele yapılmış ve sanatkarane ile mahaliftirler. Film sanatkarları 
olmamış filmlerde göze çarpıyordu. ile film fabrikatörleri arasındaki mü. 
Bu filmlerde ticaret fikri ekseriya / nasebetler muhakkak tahdit ve ·tan. 
güzel sanatlar hissini mahvcdiyordu. J zim edilmelidir : 

işte bu ticaret ve sanat fikirlerini Filmciliğin güzel sanatların ken. 
birleştirmek bugünkü Alman film· il disinden beklediği dereceye erme i 
ciliğin!n gayesini teşkil etmektedir . ve yürümesi lazım olan yolda sar· 
Bu teşebbüsün başında sanatkarane sılmadan ilerliyebilınesi için sanat. 
filmlere hiç bir yardımı esirgemiyen I karın şahsiyetini en yüksekte tutmak 
ateşli taraftar Dr. Göbbels bulunu· 1 tadır . Mamafih bu şahsiyet bir sa· 1 

yor. natkar şahsiyeti olup bir tüccar ol. 
Son Alman filmcileri içtimaında mamalıdır. Lakin bu sözlerle film 

rar vermiştir. Bu karara göre; mez· 
baha olınıyan yerden mezbaha olan 
yere kesilmiş olarak getirilecek et, 
ticari maksatla naklediliyorsa bele· 
diyenin müdahaleye hakkı vardır. 

Aksi halde ve şahsi ihtiyaç için ge
tirilen etler için belediye müsadere 
ve müdahale etmiyecektir. 

Zehirli gazlar 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
kaleti bütün vilayetJ.,re birer tamim 
göndererek zehirli gazlar kursları 

faaliyetinin sekt ye uğratılmamaMnı 
bildirmiş ve aynı zamanda kursta 
muvaffak olanların yekunu muvaffak 
olamıyanların yekunundan pek az 
olduğunu ilave ederek bu işe gayret 
edilmesini bildirmiştir. 

Dr. Göbbels bir nutuk söyliyerek tüccarına hiç bir mevki verilmediği 
filmciliği iktisadiyat ve güzel sanat· anlaşılmasın. Göbbels ona da bir R · k 
lar bakımından izah ederken. ya- müşavir ve film sanatına bir hizmet 1 üşvet verme is-
bancı memleket filmcılerini de ala· eden bir şahsiyet rolü vermektçdir. k 
kadar edecek kadar mühim fikirler Son zamanlarda ticaret düşünceleri j ter en CÜrmÜmeş-
söylemiştir. film sanatkarlığını o kadar ezmişti 1 h t ld 

"Sanat hiç mağlup olmıyan sert ki Almanyada bir film sanatından 

1 

U y apl l 
hatta barnn zalimce bir hodbinlikle bir film endüstrisinden bahsetmek 
insanın bütün varlığını kendisine mümkündü . Film fabrikatörleri rğer . 
hasrettirmek ister. Lakin iztirap ve sanatkarlardan dost arkadaş ve mü- \ 
meşakkat İçinde hayatının en kıy· şavir elde edebilmişlerse iyi filmler ı 
metli senelerini sanata hasredenler 

1 yapabiliyorlardı. 'nksa sanat ve ti· 
onu hiç bir zaman hayatlarından caret ara:wıd:ıki ihtilaf yavaş yavaş 
ayıramaz bir hale gelirler . Çünkü film sanatkarlığına büyük bir zarbe 
ancak sanat onlara yaşamanın zev. vurmakta idi. 
kini vermiştir. Göbbel•; büyük film firmaları· 

Dr. Göbbelsin bu sözlerini film nın idare m clislerine sanatkarların· 
meselesinin halli içinde en büyük da alınmasını ve onların da fikir ve 
bir prensip ve en açık bir parola nüfuzlarından istifade edilmesini İs· 
olarak kullanmak mümkündür . Dr. temektedir. 
Göbbels film yapanlar için bir çok 1 Berlin tiyatrolarının idar~sinde 
esaslar koymuştur. / yapılan son değişiklikler sanatkarle~ 

Dr. Göbbelse göre sanat hayatın rın da idari mevkil~rde muvaffak 
kendisi değil belki onun yükseltil· olduklarını göstermiştir. 
miş bir şeklidir. O insanların bütün Nasyonal sosyalizmin film ile o. 
iyilik ve güzellik hislerini tatmin ile lan münasebetine gelince Dr. Göb 
onları mesun etmek ister. Bunun için bels'in fikrine göre nasyonal sosya· 
sanata sarfedilen maddi şeylerin ı lizm hadiseleri henüz sahneye çıka 
hemen ve doğruya ödenmesini bek· cak kadar kemale ermemiş olduğu 
lemek abestir. gibi tarihi vakalardan sonra geçen 

Geniş düşiinüldüğü ~akdirde seneler de henüz pek kısadır. 
onun manevi muvaffakıyetinde da· Yalnız sanatın ruhunda nasyonal 
ima maddi bir faide de gizlidir. Sa. sosyalizmi duyması istenmektedir. 
nat için maddi faidenin ehemmiyeti Propaganda vekili filme alınacak 
daima ikinci derecede kalmalıdır . eserlerden de bahsederek büyük 

Göbbels'in devlet tarafından gü· eserlerin ticaret düşüncesi ile suiis
zel sanatlara yapılması icabeden yar timal edildiğinden şikayet etmekte-
dım hakkındaki düşünceleri de pek dir . 

çok dikkate değer. Devletin güzel Alman filmciliği son senelerde 
sanatlara yaptığı büyük ve şefkatli bir çok müsteit genç sanatkarlar ye· 
yardım bir zafiyet eseri değildir · tiştirek yeni bir şekil almıştır. Bu sa. 

Yeni Almanya daima sanatkar· yede sinemaları doldurmak ve film 
!arın maddi hayatını emniyet altına iktisadiyatıııı yeniden canlandırmak 
almağa çalışmış ve onların manevi mümkün oldu . Yeni Alman filmi 
ve yüksek gayelerine ermeleri için halkın alakasını çekmtğe ve onu tat 
elinden .g~len her bir yardımı esir· j min etmeğe muvaffak olmuştur. Dün 
gememıştır. yanın h!ç bir .tarafınqa film. üzerinde 

Yeni Almanya güzel sanatlar ve' filmin .inkişafı il:in I lmanyada 

ve sanatkıi:ların inkişı.fına ıııani ola- old~ kadar çalışılmamaktadır. 

Şehrimiz maliye memurlarından 
Baha , maliyeye verilen vergi mak· 
buzları üzerinde tahrifat yapması 

için Kayserili Mustafa oğlu Mühdat 
Osman adında birisinin kendisine 
20 lira rüşvet teklif ettiğini zabıta· 
ya haber vermiş ve bunun üzerine 
alınan tertibatla, Osman , 20 lirayı 
memura vermek isterken cürmü 
meşhut yapılmıştır . Mühdat Üs· 
man derhal adliyeye sevkedilmiştir. 

Sıcaklar 
----·-

Seyyar sucuları 
kete getirdi 

hare 

Son hafta içinde şehrimizde baş
layan sıcaklar seyyar sucuları, limo· 
natacıları harekete geçirmiştir. 

Şehir sokaklarında ayran ve limo· 
natacılara seyyar suculara tesadüf edil· 

mektedir. 
Büyük pastacılar da limonata ve 

dondurma yapmağa başlamışlar· 
dır . 

Dr. Göbbels film sanatının inki· 
şafına zarar verecek şeylerin orta· 
dan kaldırılmasını istemektedir. 

Alman milleti sanatı çok seven 
ve ona en yüksek mevki. veren sa 
natkar ruhlu bir millettir. Bu sebep 
ten dünya filmciliği içinde ve fılm 
sanatkarlığında en ön safı işgal et· 
mek onun hem hakkı· ve hem de va· 

desidir. · '" 

Bedbaht bir köylü · Muhtaç çifçilere 

Hamur teknesini kayık 1 Klavland tohumu tevziatına 
yaparak tarlasürmek için 

1 

başlandı 
nehrin diğer yakasına ' 

geçerken boğuldu 

Evvelki gün Tuzla nahiyesinin 
Karagöçen köyünden Hasan tutması 
Fekeli Mevlud ve Mehmed oğlu 
Mu~tafa adında iki kişi, köyün ile
risinden akan Kulak suyundan, bir 
hamır teknesini kayık yerine kulla
ruarak, tarlalarını sürmek için karşı 
yakaya geçmek istemişlerdir 

Mevlut ve Mustafa tam suyun 
ortasına geldikleri zaman teknenin 
zayıf bir cidarı patlayarak içeri su· 
!ar dolmağa başlamış ve tekne bat· 

' mıştır. Mustafa kuıtulmuş fakat yüz. 
mek bilmeyen Mevlut suların ecre 
yanına kapılarak kendisini kurtara
mamış ve boğulmuştur. 

Mevludun cesedi aranmışsa da 
hala bulunamamıştır. 

Hararet 24 

Dün , şehrimizde hararet dere· 
cesi santigrat 54 Ü bulmuştu . 

Ôğ'eye yakın başlayan hafif bir 
rüzgar akşama kadar devam etmiş· 
tir . 

Toprak bayramı 

Şehrimiz Ziraat mektebin 
de büyük hazırlık 

Toprağın yüksek değerini can· 
!andırmak maksadile her yıl olduğu 
gibi Martın 21 inci Pazar günü· 
ne müsadif toprak bayramı bu yıl 
da Şehrimiz Ziraat mektebinde kut
lanacaktır. 

Pazar olmasına rağmen bu gü · 
nün şerefine mekteplerin muhtelif 
laboratuvarlarile bağ ve bahçeleri 
yüksek duygulu çiftçimize ve mek· 
teplerimize açık bulundurulacaktır. 

Bütün halkımız mektep idaresi taı'a· 
fınJan bu değerli günün törenine da· 
vetlidir. 

Ayetler 

Arkadaşımız , erkek li~esi öğ 

retmenlerinden Arif Nihad Asyanın 
• Ayetler • isimli eserinin ikinci ta. 
bı da çıkmıştır . 

Evvelce üzerinde tahliller 
yaptığımız bu kuvvetli eseı i okuyu. 
cularımıza tavsiye ederiz . 

_4y'e'tlc1- bh Şiir kitabi-dıt . 

Ziraat encümeninin kararı üze· 
rine , evvelki günden itibaren ; muh· 
taç çifçilerimize çiğit tevziatına baş· 
lanmıştır . Tevziat devam etmekte
dir . 

Ceyhana 50 ton 

Klavland çiğidi gönderildi 

Fakir çifçilerimize tevzi edil

mek üzere Ceyhana 50 ton klavland 
çiğidi gönderilmiştir . 

Ceyhandaki tevziat teşkilatı kı· 
sa bir zamanda bu işin görülmesine 

, çalışacıktır . 

25 ve 50 kuruşluklar 

16 milyon liralık 25 ve 50 ~u 
ruşluk gümüş paraların basılmakta 
olan kısmı iki aya kadar bitirilerek 

1 piyasaya çıkarılacnktır. 

Mahkemelerde: 

Üç sen~ dokuz aya mah
kum oldu 

Kilavır köyünden amele Zübeyri 
bıçakla yaralıyarak öldürmekten 
suçlu ve mevkuf Sucuzade mahalle· 
sinden Mehmet Ali oğlu Hasan hak 
kındaki duruşma ağır cezada bitiril· 

1 miş ve suçlunun üç sene dokuz ay 
hapsine karar verilmişt; r · 

Beraet ettiler 
Serez mübadillerinden ölü Akil 

ve damadı Refik Hıfzı tarafından 
suçlu iddiasiyle muhakemeleri gö· 
rülmekte olan Aziz ve Selahattinin 
asliye c~za mahkemesinde yapılan 
duruşma sonunda suçları sabit olma 
dığından beraetlerine karar veril· 

miştir . 

Zabıtada: 

Vagonların perdesini ke
sip aşırırkeıı yakalandı 

Ulukışlalı Hasıon o~lu Mustafa 
adırda birisi, yeni istasyondaki va· 
gonlardan birisinin beş penceresin
deki perdeleri jiletle kesip aşırırır 
ken cürmü meşhut halinde yakalan· 
mtŞttr.. . . 

20 Mart 1 

Londra mektubu 

İngiliz Bahriy 

lngilterenin 1937 bahriye 1 
sah şimdiki yeniden sila~ 
programının ölçüsünü göste 
dir. Yüzbeş milyon altmış !,el 
lngiliz lirası tutar. 

Bu tahsisat şimdiye ka~~ 
zamanında bir yıl içinde lngil 
hiç bir zaman istemediği bir . .ı 
dır. Zamlariyle beraber 1936r 
sisatından yirmi üç milyon Y 
yetmiş altı bin lira yüksektir: 

Bu para kısmen müdafaa 
zı, kısmen de vergilere zarıı ıf. 
le karşılanacaktır. Cahili yP. 0

. 

elde ettiği bu tahsisat ile yefl~ 
dafaa kuvvetlerini hazırla1113 

şimdiden faaliyete girişmiştİf· 
Sahası pek geniş olan bu~ 

lngiliz işsiz amelelerini de İŞ"' 
kurtaracaktır. 

Yeni proğram ile 148 $~W 
si birden aynı zamanda y•~ 
başlanacaktır. Bu büyük işi :.i 

1 
için memleketin bütün mü~ 
ve inşaat levazımı müessese! p 
ferber olacaktır. Yeni inşa'; 
sene geçen yıla nisbetle t 4 
lngiliz lirası fazla sarfedilıııif~ 

Deniz programında baŞ ~ 
de tadilat, birçok gemilerd~ 
mürettebat artırılması, büt~1 
zat ve levazımın son terakki 
bına göre İslahı dahildir. 

9 milyon lngiliz lirası dl 
tayyarelerine zammedilrıı~ 
1• .. l.ı 11 b" ill p anın murette atı ın 

112,895 e çıkarılmıştır. ı9' 

Bu muazzam proğram ~ 
nc:sinde ikmal edilecek o /r 
fahat gemileri 15 ten 21 re,

1 
46 dan 69 za, muhripler 
190 na çıkacaktır. Fakat .0 jll 
kadar eski gemilerden ır 
emekliye çıkarılacaktır. ___ __./ 

Sovyetlerde 
kombinezotl 

ı.Jt~ 
Moskova: 19 (Tass) - 'ti 

tıkasında Magnistogorskt8 ı/ 
ve Sovyetler birliğinin şark 1 
yeni b!r ikinci kömür ve 11 
merkezi kurulması çal'.şflloll 
çok büyük l.ir mevkii harı Jt 
!in,, kombinaları, son günler, 
luşunun beşinci yıldönümiİ(lll 
eylemiş ve kutlamıştır. 

Bu beş yıllık faaliyet d~ 
kombina, 4,824,000 ton de 9ı 
me, 2,502,000 ten çelik. ! 
ton saç, 6,540,000 ton k0I 
075,000 ton da madan çık3 ~ 

Yalnız 1936 yılında, k~ 
faaliyeti neticesinde t ,56 ·5 
dökme, 1,165,030 ton çeli; 

saç, 1,977,000 ton kok dP 
tondan fazlr maden rııeY 
mıştır. 

1936 da 45 000 ıoo 
' r~ 

horsk madeni yabancı ııı 

re ihraç olenmuştur, /.' 

Kombinada halen 4 
martırı oeagı, 1 blooıııi~sl 
makinesi ve dahabirçok )u 

beler vardır. 

Kombina gün geçıli~~ 
tilmektedir. Ônümüıd~ 
sene içinde kombina iki ~ 
caktır. Bu genişletmede~ _. 
bina, 4.3000,000 ton dök 

000 ton çelik, 3,710,()()0 
4,260,000 ton kok ve 8, 
maden çıkaracaktır 

Şimdi ye kadar ııt~: 
milyar 135 milyon rııb 
miştir. Bu mikdar, koıı1 b 
&nUCibinçe tı.ınamlaıtınil:' 
]aitk:.!~ 'çikutlaı»L-ıll' 
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K adın sınıfı üzerinde ekse
riya üç tasnif yaparlar .. 
Ev kadını, hayat kadını, 

kültür kadını .. 
Bayan Hulkiye, birinci _ z~mre

dendi. O, ev kadınlığının bakır m~· 
ziyetini kaybetmemiş, solmamış bır 
güldü. 

Kocası öleli tam beş .sene olmuş· 
tu. Bu uzun beş yıl içinde heş ker~ 
olsu 11 gezmek için, '' Altay " dakı 
küçük evinden dışarı çıkmamıştı. 

Hulkiye, daha lstanbulu~ ~ 
döndürücü sokaklannda bır gun 
2~z1r1ek fırsatını bulmadan kocaya 
verilmişti. Tam on yedisinde .. 

On uzun yıl, aksırıklar, tıksırık· 
lar içinde ihtiyar kocasile yaşadı. 
Bu sönük yeknesak hayatla bera 
her b"'t ' h b··wn·· duyguları da u 1.n ru u, u 
körlenmiş, basitleşmişti. 

Moda, tuvalet, · macera, aşk .. 
Bunlara o, okadar yabancı kalmış· 
tık' ı .. 

Onun öz bir lstanbul kızı old~· 
~na khıse inanmazdı .. Tam mana· 
sile bir ya"ban gülü .. 

••• 
.. 

0bi bu 
.. Bayan Hulkiye her gun ~ ' .. 

Rtin de işlerini bitirip sokak u~~u~ 
deki odanın beyaz örtülü kUÇUk 
aed· · ıı. bakıyor 
v ınnde oturmuş, so~~5.a 1 e ,arasıra elindeki yünışıle meşgu 
oluyordu 

Dar ~kaktan geçen bir .a~aba 
nın gijrült .. ·· eA-ildih1 ışınden usu, onu, 5 5• k' 
ayırdı K·· b d k' eve bir ıra· · oşe aşın a ı 
cı ... _ 
~nıyordu. .... 

d 
Bayan Hulkiye arabanın us~un· 

ek· n uste 1 eşyalara bakarken, e 
YcrleıtiriJm· b' a""lı boya tablo .. lf ır Y a .b. 
202üne ilişdi. Birdenbire titrer gı 1 

oldu. Tablodalc' ·m ölen kocası-n ı resı b 
a ne kadar benziyordu. Fakat u 

Portredeki bir zabitti. 
d Halbuki kocası " Sayei şahane· 

e '' hiç askerlik yapmamıştı. 
d Araba köşeyi kwrılıncaya ka· 

ar sokaktan gözlerini ayırmamışt_ı. 
Bu rördüğü' resim ona saf b~r 

8 ttu 'lh K n bır 1 am etmişti : ocasını 
Porttes· . k 

ını yaphrma .. 

*""' 
Ulun b' soruşt••rmadan 

SOrır ır sorup .. 
but a nihayet meşhur ressamın evını 

tnuıtu. 
~tasam ona kibar bir lisanla 

smuyOrdu: 

' Portrenizi mi istiyorsunuz ? 
catı........ l<ocamın resmini yaptıra

nı. 

Beyefendi niçio gelmediler ? 
Merhumdurlar efendim. 

Ya 1.. 
Evet ... 

- Muvaffakiyet güçtür ama 
resminden yapanz, ne yapalım. 

_ Resmi yok efendim .. 

Ressam hayretle gözlerini açtı. ı 
karşısındaki kadının ciddi . k?nuşup 
konuşmadığını anlamak ıslıyordu. ı 
" Nasıl olur? ,, diyecekti. F "kat kar· f 

da ki saf dudakları sufdurmak 
~~n 1 istemedi. 

Bayan Hulkiye ressamın hayre· 
. . . . zorluğuna hamlederek devam 
tını ~şın f 
~tı: d' 

_ Ben size tarif ederim efen ım 1 
Hem ücret meselesinde de konuş-
mağa hacet yok. istediğinizi veririm. 
diyerek ölen kocasının boyundan, 
yüzünden, gözlerinden bahse başla· 
m:şh. 

Genç ressam, karşısında ki za· 
allı saf genç kadına bir şey söy-

lv yemedi. Hayatında ilk defa böyle 
~ d ·ı· arip bir ist\!kle karşılaşıyor u. a· 
~fle resim yapılamıyacağını bilme· 
rıen bir kadının, bu ımki.nsız talebine 
y üphesiz ret cevabı verilird.i Ama 
~enç ressam, onun, daha .. d~nyaya 
gözlerini yeni açmışlığım yuzune vur· 
mağa muvaffak olamadı. 

Merhametle mırıldandı: 
- Peki., 
- Ne zaman alaca~ım ... 
- Bir hafta sonra 
' 

*** 
Genç kadın bir hafta sonra res· 

samın küçük atelyesinde iJi. Soru. 

yordu: 
- Resim oldu mu ? 
Genç sanatkar, boynu bükük, 

gelin duvağına açmağa giden bir 
erkeğin duyduğu heyecanın büyük
lüğü kadar azametli bir ıstırapla 
ilerliyerek köşede siyah bezle örtü· 
lü bir çerçevenin önünde durdu. 
Bütün irade ve cesaretini toplayarak 

örtüyü çekiverdi. 
Genç adam ne tabloya, ne de 

onu ısmarlayana bakamıyordu. Za 
vatlı müşterisinin haksız hücumunu 
bekliyordu. Fakat böyle olmadı. 

Genç kadın, ne bir hayret ve 
ne de bir hoşnutsuzluk eseri göster-

medi. 
Rt-ssam, onun yalnız şu mırılda· 

nışını duydu : 
_ Zavallı kocacığım nekadar 

değişmişsin! 

~-----------------
V aı · h .. k" t. ansıya u ume ı 

- Birinci sahifeden artan -

bir d 1 . k 
d' . ev et rejimi olacağı rnamafı en· 
ısıne h 1 .d 

huı ma sus bazi hnsusiyet erı . e 
lta;uıacatını bu rejimin Portekız, 
" Yan ve Alman rejimine benze 
,,eceır..in· .. 1 5 1 soy emiştir. 
y d Madrid : 19 (Radyo) - lspan 
c:b~ ~adrid şimalinde Guadalajara 
tıkJ esınde hükumet kuvvetleri yap
da~". !aarruzda bir kaç kasaba 

~~i-şd•i-rl-er_. __ _ 

Kardeşini bıçakladı 

Yortan mahallesinden A.hmed 
~ğlu demirci Hüseyin adında birisi 
kardeşi Aliyi. aralarında çıkan bir 

avgada bileğinden bıçakla ağır 

Romanya Hariciye 
Vekili 

_ Birinci sahireden artan 

ek bir görüş ve karakterisinin bir 
:çıkhkla ifade ettiği fikirleri dinler
ken duyduğu hayranlığın inzimam 
ettiğini keza ismet inönünü tanımak · 

1 ek bahtiyar olduğunu ve dostu a p " .. , . 
Rüşdü Arasla yaptığı goruşb~e kerın 
açık bir samimilik ve tam ır ar· 
şılıklı anlayış havası içinde cereyan 

.ğ. . bu''tu"n meseleler hakkında 
ettı mı ve 
tam bir anlaşma mevcud olduğunu 

ı sö )emiş ve Bükreşe büyük do~t 
y . b' h anlık ve nı-uıılıet ıçuı lam ır ayr . . 

ı.arı'" unsuru olan ıttıfakımı· zam ve u .. . . 
zm istikbali için de tam bir ıtimat· 
la görünüyorum. demiştir · 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski orozdibak civarında 

Fransanın eski 
Ankara sefiri ı 

Fransada 

.. .. .. ı İş federasyonu bir teb-
Kont do Şabmronu liğle amele nümayişlerine 
bir kadın öldürmek teşekkür etti 

istedi 
Paris : 19 ( Radyo ) Fran-

sanın eski Ankara sefiri Kont Dö 
Şambröne evvelki gün bir kadın 
tarafında11 bir sui kast yapılarak, 
Kont dö Şambrön kasığından yara 
lanmıştır. 

Paris : 19 ( Radyo ) - iş fede
rasyonu dün bir tebliğ neşrederek 

işçilerine nümayişlerindeki muvaffa. 
kiyete teşekkiir ettiği ve faşist te 
şekküllerin yok edilmesi yolunda 
yapılan bu nümayişlerden hükumet 
ikaz edilmiş olma ı dolayısile sonsuz 
bir memnuniyet duyulduğunu bil· 
dirmiştir. 

Almanya şeker konferan 
sına iştirak ediyor 

Sahife : .1 

Asri sinemada 
20 Mart cumartesi günü akşamından itibaren iki 

büyük ve emsalsız film birden 
-1-

Nevyork Metro Politen Operasının baş tenörü Nino Martininin şaheseri 

Mecera ve 

( Aşk Serabı ) 
-2-

sergüzeşt filmleri kahramanı TiM MAKKOY tarafından 
Oynanan 

En yeni ve en heyecanlı filmi olan 

( En büyük tehlike ) 
Bugün giindüz 2,30 da matine 

Umumi istek ve arzu üzerine son defa olarak iki film birden 

Kadın Asla unutmaz-En büyük Tehlike 
PEK YAKINDA : 

Kont Dö Şambrön derhal has. 
tahaneye kaldırılmıştır. Yarası ha 
fiftir. Müddei umumilik kadını sor
guya çekmiş ve evini taharri ede· 
rek bir hatıra def teri bulmuştur. 

Kadın Kont dö Şambrönü öldüre· 
mediğine çok müteessir olduğunu 

Berlin : 19 (A.A.) - Alm?nya 
beş Nisanda Londrada toplanal'ak 
olan beynelmilel şeker konferansına 
iştirak edeceğini Milletler Cemiyeti 
umumi katipliğine bildirmiştir . 

ı Büyük Fransız opereti HENRY GARAT tarafından çevrilen Gençlik
Güzellik-Muzik-Aşk ve neş'e ile dolu muazzam film 

itiraf etmiştir. ( Haşmetli Vals ) 
7891 Harp hazırlıkları reisi 

Edenle görüştü 
Şuşnig bir nutuk söyledi .~~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~ 

Tan sineması Londra: 19 (Radyo) - Harp 
hazırlıkları reisi, dün gece \erdiği 1 

bir ziyafette Edenle bir mülakat yap· I 
rnıştır. 

Türk-Holanda 

Ticaret anlaşması dün 
imzalandı 

Ankara: 19 (Radyo) - Yirmiüç 
Eylul 1934 taı ihli Türk- Holanda 
ticaret anlaşması yerine kaim ola
cak yeni anlaşma bu giin şehrimiz· 
de imzalanmıştır . 

Viyan~: 19 (Radyo) - Ba~vekil 
ile belediye reisi valanpervelrerin 
dünkü toplantısında bulunmuşlar ve 
Şuşnig bu münasebetle bir nutuk 
söylemiştir. 

------·------
Çanak 
büyük 

kalede . 
ınerasım 

Ankara 19 (Radyo) On se· 
kiz Mart Çanakkale deniz savaşı. 
nın yirmi ikinci yıl dönümü müna
sebetile dün Çanakkalede bliyük 
tören yapılmıştlr. 

w: 

Yaşasın ölüm 
Sokaklarında kavun karpuz gibi ölü kafası 

satılan memleket: 

Meksika 
----········-~--

Yer yüzünde ölümün sevildiği 
ve " yaşasın ölüm 1 " diye bağrılan 
bir yer var : Meksika . Bunu bir şa· 
ka olarak veya mecazi manada 
söyleyemiyoruz. Hakikaten Meksi· 
ka köylüleri için olüm hiç te kor· 
kunç olmayan , hatta sevilen bir şey· 
dir ; ve ölüm timsali olan kuru kafa 
ile iskelet onların en güzel bulduk· 
tarı sanat unsurudur·. 

Meksikalılar maske balolannda 
yüzlerine kuru kafa maskesi takar· 
lar . Milli rakslarında iskelet veya 
hortlak şekline girerler . Çocuklara 
verilen oyuncaklar iskelettir . Daha 
garibi , yiyeceklere bile kuru kafa 
şeklini verirler : 

Ölülerinin mezarlarına hediye 
olarak koydukları şekerler " kelle " 
şeklindedir . 

Bir balociayız. Fakat pek iyi 
bilmiyoruz bir baloda mıyız , yoksa 
bir melarlıkta mı , ölüler dünyasın
da mı ? Caz çılgın bir rumba çalı 
yor . Beyazlar giyinmiş çiftler dö· 
nüyor. 

Fakat , bu beyaz elbiseler bir 
kefeni hatırlatıyor . Çünkü , birbir· 
)erine sarılıp daıısedenler yüzlerine 
maske olarak kuru kafa takmışlar 
dır . 

Bu korkunç hava içinde dans 
edenler nasıl güliip neşelenebiliyor· 1 
lar? 

Caz susuyor , <lansedenler yeı le· 
rine oturuyorlar. Masalarda yer alan ı 
iskeletlerden biri diğerinin maskesi. 
ni yüzünden çekiyor : 

Bu , güzel bir kadındır . Maske. 
ler , arasıra bu ş. kiıde açılıyor ve 
biz bu korkunç kafa taslarının arka· 
sında güzel çehrelerin gizlenmiş 
olduğunu görüyoruz . 

Fakat , Meksikalılar bu ölü kı· 
yafetini asıl kıyafetlerinden daha 
güzel buluyorlar . 

Maskeli balo mevsiminde Mek
sika sokakları ölü kafasından ge· 
çilınez ; köşebaşlarma pazar yeri.!· 
rine , kavun karpuz gibi , kafa tası 
sergisi kurulmuştur . 

Birdenbire kendinizi bir harp meyda· 
nında veya kal>irleri altüst edilmi~ es. 
ki bir mezarlıkta zanedersiniz .Kor· 

_kar gerilersiniz . Fakat başınızı çe
virdiğiniz taraftaki dükkanın önünde 
asım asım iskeletler göreceksiniz . 
Bunlar da bayramın çocuklara mah
sus olarak hazırladığı eğler cedir. 

Büyükler, balo için veya sokak· 
ta dolaşıp " maskaralıklar ,, etmek 
İl)in kendilerine kuru kafa alırlarken 
çocuklarına da iskelet bebekleı al· 
mağı ihmal etmezler . 

1 

Bu akşam 
Müthiş,muazzam,nefis, heyt!canh emsalsız bir mevzua sahip 

( Cinayete Harp ) 
isimli binlerce insan ve milyonlarca liraya yapılan bu senenin zabıta 

filmleri ejdeıini takdim ediyor 
Kurtulmak için ölenler, yaşamak için döğüşenler, ölümle 1carşı karşıya, 

ateşle yüz yüze hep 

( Cinayete harp ) 
Şaheserinde toplanmışlardır. Kalbinizde kuvvet, yüreğinizde cesaret, var. 
lığınızda metanet varsa bu harikulade Gangester filmini görebilirsiniz 

Baş rolde: Baltalı Cellat ve D~mir Pençe filmleri kahramanı 

( Edvard G. Robinson ) 
ilaveten : En son Foks Jurnal 

t EK YAKINDA : 

KALP MÜCADELESi ( ANTONY ADVERSE ) muazzam filmi 
göreceksiniz. Yüzlerce figüran binlerce lira sarfile viicuda getirilen Her. 

vey Allen'nin bu meşhur romanı bu mevsimin Sefilleridir. Başta 

F rederic March 
olmak üzere dokuz 

7892 

Dükkandan para aşırmış 

Amelt>lerden Muşlu Süleyman 
oğlu Kaya adında birisinin, fbrahim 
oğlu Mahmudun dükkanından 311 
kuru; parasını aşırmış olduğu zabıta. 
ya iddia edildiğinden tahkikata baş
lanmıştır. 

3 Nisan 1937 
Kızılay Kostiimlü büyük Baloı;u. 

nun davet tezkereleri dağılmağa 

başlandı . 7897 

p<-risinden hah .;eder. Uslu durm:ısı 
için çocuğa annesinin ettiği vaad şu· 
dur : 

- Yaramazlık etmezsen sana 
ölmüş kardeşini veririm, yersin. 

Çocuğun kardeşi bir sene evvel 
ölmiiştür. Her ay başırda onu ziva 
ret<' gidip kelle şeklindeki şekt;leri 
götür~rken k~rdeşi bu şekerleri ye
mek ıster. F aknt, annesi ona 

k · · ··ı .. k ye 
'.ne 1~ 111 0 .. muş ardeşini ölmiiş bir 
m.~an, ç~cugun gözüııde bu suretle 
guzelleşıyor, iskeleti sevmeğe baş· 
lıyor. 

Meksika yerlilerinin selamları bi
le, birbirlerine söyledikleri en hoş 
sözlerle bile ölü ve ölüm kelimesi 
başla gelir . Sokakta birbirlerine 
ı astlı yanlar : 

büyük artist 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

Seyhan 
dan: 

defterdarlığın -

Yumurtalık dalyanı voli halinde 
hir sene müddetle ican aç.ık artır
maya çıkarılmıştır. Bir senelik mu
hammen kirası 1701 lira olup 5-
4- 937 pnartesi günü Ceyhan Ma· 
l~ye~inde i.haLsi yapılacaktır. istek· 
lılerı~ t~dıye ve sair şeraiti öğren 
mek ıstıyenleıin ana göre müraca· 
atları .7894 20- 25_ 30_ 3 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün· 
de 1 - Nic;an - 937 tarihinde 
açılacak olan .5ıtma 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 müddeti olan 
20 - Mart-937 tarihine kadar mın 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatları . 

1- Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssıhha olduğuna dait 

Tabip raporu ( aşı kitıdı da be· 
raber) 

surette Yar alam şl ır. 

H~z yakalanmış ve Ali de 
~~ ~ 

Fuat eczanedir. 
2 

• .1 
• 1 •• ' ,.... t ..... t. . -

Rumbanın oynak havasına ayak 
uydurmak oynayıp sıçrıyanlar ara. 
sıra başlarını birbirlerine yaklaştırı · 
yorlar , gülüşüyorlar . Güldiikleri 
zaman maske biraz yerinden oynu· 
yor . Ölü kafasının dişleri harekete 
gelmiş , gözleri canlanarak garip 

bir ı~lkla ~~ .\i~la'RlıŞ gibidir: 

Çocuklar ölümle temasa bu be· 
beklerle başladıkları gibi ölümü sev 
meğe daha bir çok telkinlerle alışır· 
lar . 

ı..cr:r.n:ı·_ '... . , I . 
J'\J • ı4':?4.., anrre ~ a'fQol~ 

Nasılsın ölücüğüın ? diye ha· 
hr sorarlar. Neşelcndijdeı ı zaman 1 
_. YqaQn 0!\lm • diye ba~nrllJ' .. 

3- Hüsnühal esh ahından olmak 
4- Askerlikle alikaş,ı olmadıfl· 

na dair terhis vesikası ibrat etmek. 
18«J ıs-t~ . ... 



Sahife : 4 TOrkdd 

Adana Borsası Muameleleri Devlet demiryolları Ada-

----------I na işletmesinden: ı PAMUK ve K,_9ZA 
__ Ki~i~ atı___ Adana-F evzipaşa hattı üzerin. 

En az j En çok Satılan Miktar de Ceyhan civannda K.m 412 deki 

l---
CiNSi 

Kapı malı pamuk K. s. K. 5· Kilo===c- taş ocağından pazarlıkla 2000 met. 

' re mük'abı balast ihzar ettirilecektir. Piyasa parlağ-ı " 
-Pıyasa temizi ,, 
-iane 1 
-rane 2--------
-Ekspres 
Klevlant ____ _ 

YAPAGI 
--sfya~z;--------.------.-------.,-=---------
-Siyah ~-------- -----------~ 

ı--------------~--..-.~~~~--------

_Ekspres 
iane ---

Yerli "Yemlik,, 
,. "Tohumluk., 

Buğday Kıbns 
--,, Yerli 

,, Menta;e-
Arpa 
Fasulya

-Yulaf 
Delıce---~-

-Kuş yemi 
Keten tohumu 

-Mercimek Susam ______ _ 

4,12 
ÇIGIT 

1 

ı-=-- ı 
IUBUBAT 

5,50 5,75 

4 

-------

UN 

'
-~ört yıldız Salih - 775 

._ _ _ uç~, ,, -740 
:S ~ Dört yıldız-;:;D:"-o'::"'ğ'ru--:-lu-:-k---- -800-~ 
-E ':;!_üç--.-. --.. ,-750 
..e ;;; 1 Simit ,, ---
~ ~-Dört yıldız Cumhuriyet -~ 
~ l_!iç " " -750 --

Simıt ,, 

LiverpoJ Telgrafları ~~~--~--~------~--~~--~• 

19 I 3 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışbr. 
5antım Puıe 

-:-H:-a-zı_r __________ ı-=8 -l 2 -Lıreı ,-

Ma-rt--v-ad_e_li _____ 7-9f Rn-yı.,....·ş-m-ar...,..k ______ ,_l_ ':)7 

•--M-ayıs vadeli----
7 93 

Frank ( Fransız ) 17 1 30 
Hınt haı.ır --- Sterlin ( İngiliz ) 616 -00 

6 35 Dolar ( Amerika ) 1 79 _ 30 
Nevyork 14 28 Frank ( İsviçre ) 

----·--------------Seyhan defterdarlığından : 

Kadirlinin Tüccar rnevkiinde 186617 metre murabbaı tarla 

n n n 115012 n n n 

n Mecidiye n 55158 n " n 

n " n 36772 n n " 
Yukarıda mevki ve rnikrarları yaz.ılı tarlaların beher 919 metre mu· 

rabbaına buğday vesaire ekilirse yirmi beş kuruş çeltik ekilirse altmış ku· 
ruş olarak tahmin edilen bedelleri üzerinden icarı açık artırmağa çıkarıl· 
mıştır. ihalesi 25 3 937 günü saat on beşte mahallinde yapılacaktır. istek. 
lilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçasile Kadirli Malmüdürlüğünde 
toplanan komisyona müracaat etmeleri. 7880 18-20-23-24 

Pazarlık 1-4-937 perşembe 
günü saat 15 de Adanada işletme 
binasında yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 ~ayılı artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince lazım 1 
olan vesaikle beraber muvakkat te- 1 

minat par~sı olan 225 lira ve yahut 
banka teminat mektubunu hamilen 

pazarlık günü Adana işletme bina· 
sında hazır bulunmaları. 7882 

18-20-23 25 

Devlet Demiryolları Ada
na işletmesinden : 

işletmemiz mıntıkasının Ceyhan 
civarında K.m 412 deki Taş Oca
ğından ( Tahmini bedeli ) beher met 
re mük'abı 150 kuruş 50 santimden 
6000 metre mük'abı balastm ihzar 

Ae teslimi kapalı zarf usulile 15-3 
937 tarihinden on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 30-3-937 salı günü 
saat 15 de Adanada işletme bina. 
sında yapılacaktır • 

Şartname ve mukavele projeleri 
Konya, Mersin şube şefliklerile Tar. 
sus, Ceyhan istasyonlannda ve Ada. 
na yol baş müfettişliğinde parasız 
olarak görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı artırma 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ve şartnamede yazılı vesaikle bera· 
ber muvakkat teminat parası 681 
lira 75 kuruşun idaremiz veznelerine 
ya ırıldığına dair olan muvakkat 
makbuzunun ve yahut şartnamede 
örneği ilişik formüle göre banka te
minat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi zarflarını ( üzerinde Ceyhan 
civarındaki taş ocağından yapılacak 
balast için olduğu yazılmak suretile) 
eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Adana. 
da işletme müdürlüğüne vermiş ol· 
maları ve mektup sahiplerinin de ek
siltme saatında hazır bulunmaları. 

7877 14- 16- 18-20 

.. ... 

• 

-- . .. 
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T~RKiYE 

Z:f RAAT~ . 
BANKA-Si' 

.... 

'' kelvinator 
Milli Mensucat Liın:ted 

sosyetesinden : 
BELEDİYE İLANLARI 

Seyhan Nafia müdürlü- 1 
ğünden: 

1 - Adana ceza evinde yapılacak -------------------------~ 
çamaşırhane, hamam , hela inşaatile '' Elektrikli buz dolapları 

Kelvı·nator sağlığın m~yardır. Sizi bir ç~k hastalıklara karşı 
korur . Daıma taze gıda verır . Adananın yakıcı 

sıcaklarını unutturur, evinize sıhhat ve neş'e verir. 
U K } • İ Buz dolaplan yiyecek ve içeceğinizi mu· e vına or " hafaza etmekle mide ve barsak hastalık. 

larına mani olur, ateşli hastalıklarda en büyük yardımcınızdır. 

K J • İ Buz dolapları lüks değil ekmek kadar kati bir 
e VJOa Or ihtiyaçtır. Her gün evinıze aldığınız buz parasile 

bu güzel makineye sahip olabilir iniz . 

Dondurma makineleri , Vitrinler ve 
Kasap dolapları 

Peşin ve veresiye satış 
. 

yerı 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

2-5 7845 

. 
Çukurova harası müdür- Osmaniye Müftülüğünden 
lüğünden : Cebelibereket Hıfız muallimliğine 

Çukurova harası için pazarlıkla 30 lira maaşla 15 Nisan 937 tari· 
Halep kanı karışmamış yerli kırmızı hinde vaz'feye mübaşeret etmek 
ineklerden bir miktar satın alınacak- üzere sadası güzel tecvide aşina hiz· 
tır • Satmak istiyenlerin hayvanını meti askeriyesini ifa etmiş olanlar 
muayene ettirmek ve pazarlık yap· dan talip oh nların bu tarihten iti. 
mak üzere her gün öğleden evvel haren evrakı müsbiteleri1e beraber 
Vilayet Baytar müdürlüğüne müra· Osmaniye F etvahanesine gelmeleri 
c'aet etmeleri. ~ Hi-n ohnrtzr. 2'd--ı.-$ 

1- Fabrikamız ameleleri ıçın 

yaptırmakta olduğumuz amele pav 

yoııu dahili ve harici sıvalarile has- 1 

tane zeminine döşenecek çimento 

pılakaları işçilikleri miinaka~aya ko· 
nulmuştur. 

2 Te!rp 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 yapıla~ağından taliplerin mez· 

kür gün ve saatta inşaat büromuzda 

hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 

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

Milli Mensucat Limited 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız amele evlerinin 

inşaatı için 300000 adet normal tuğ. 
la satın alınacaktır. 

2- Tuğlaların mubayaa şartna· 
mesini görm:k istiyenler her gün öğ. j 
leden evvel ınşaat büromuzdan ala· 
bilirler . 

3 - Münakasa 22 Mart Pazartesi 
günü saat onda inşaat büromuzda 

yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta inşaat büromuzda hazır bu

lunmaları ilan olunur . 7874 

f'4-'f6-17-1~-1'9'-2Q-:2'1 

müdüriyet binasının hetonarme ki· 
rişlerle tahkimi (4426) lira (56) ku. 
ruşla açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - ihale 937 yılı Martın yirmi 
ikinci pazartesi günü saat onda Na. 
fia dairesinde yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşif hülasası,met· 
raj, eksiltme şartnamesi ve mukav ~
Jename örneği yirmi iki kuruş be
delle verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (332) lira. 

dır. 

5- İstekliler ihaleden evvel Ti· 
carct Odasına kayıtlı olduğuna dair 

Ticaret Odasının ve bu işi yapmağa 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür· 
lüğünden tastikli vesikalar göster-
meğe mecburJur. 7848 

5 - 9- 16-20 

Ergirler Ortaklığı Pamuk 
fabrikasından : 

Fabrikamızın pamuk üzerine si
gortası bitmiştir. Bundan sonra yan-

gın tehlikesine ve diğer hasarat yü ı 

zünden mesuliyet kabul etmiyeceği. 

mizi ve çiğit alacaklı olanlar da bu 
ayın nih.ayetine kadar çiğitlerini 

kaldırmalarını aksi takdirde yanma · 
sından ve çürümesinden fabrikamız 
m~liyet kabtıl etmiyeceğini ilan 

1 - Cemal paşa mahallesinde ve Vali.konağı caddesi üzerinde 
diyeye lİt b:r adl nJ nuJlı arsı 6 pırpyı ayrılarak açık artır,.,. 
lığa çıkarılmıştır. 

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

3- f steklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için beher parqaY' 
edilmiş olan bedelin O/o 7,5 nisbetinde pey akçası makbuzile 
müracaat olunacaktır. 

4- Şartnamesi BeJediyeSyazı işleri kaleminde her gün görüle 

7864 11- 16 - 20-24 

1- icara verilecek yer : Atatürk parkı içindeki yeni yapılall 
vesi ile bakkal dükkanı ilcisi birden veya ayrı , ayrı ve üç sene 
açık artırma ile icara verilecektir . 

2 - Muhammen kıymeti : Kır kahvesinin beher seneliği iki~ 
kal dükkanının yüz liradır. 

3- Muvakkat teminatı : Kır kahvesi için •>n beş, bakkal dii 
yedi buçuk liradır . 

4 - istekliler -şartnameyi Belediye yazı işleri kaleminden 
bilirler . 

5- ihale : Nisanın 5 inci perşembe günü saat on beşte 
imi encümeninde yapılacaktır. Talipler o gün teminat mak 
likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur.7895 20 

Umumi Neşriyat 

' M. Bakt1 

etle 1881 i--11 ~. .~, .. . _ ........... . - . .... --- .......... .. . -


