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Arap gazetelerin~ göre 
Meydanıekbezde bir Türk çetesile 

Ermeniler çarpışmışlarmış 
~--------··------~~-

Suriye hükUmeti Fransadan iki milyon istikraz yapıyor 

Şam : 22 ( Hususi ) - Paristen 
tanare poı:ıtasiyle gelrn mektupt~ 
Suriye heyetinin ( hkendeı un yenı 

aJmak için şirketler müracaat etmek 
te ve müzakere1er yöpılrnaktadır. 

Bcrutdan gelen haberlerde yeni 

n. l . d'k" · mın k"\bul ızamı o arak şım ı ı ıııza · '-= 
edilmesinde israr ettiği ve Hatay 
cemiyeti tarafından karar aştırılan -
Lu ~ k b v kabul eıme· u suioı sanca · aynıgını 

kabinenin beyannamesi Lübnan par· 
Jamenlosuna verdiği "·e ittifakla iti. 
mad reyi aldığı yazılmaktadır. 

r:: 

1 
1 

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"'l 
; Arap Şurası ı 
t - i 
! Suriye Araplarının ha ! 
• k 1 . • !re et erıne ve Sancak i 
1 işine bitaraf kalmağı ! 
! kararlaştırdı . t 
t Kudüs: 22 (Radyo)- Yük- i 
i sek Arap Şurası: lskenderun ve i 
i Sancak meselesi hakkında Su.ri- i 
f ye hiikıimetirıin taleplerini rnüza- i 
! kere ederelr, bu işe karı§mamalı. i 
! ı.,:P. bıtaraflığı muhafaza vaziye- i 
' tındP. kalmağı kızrarlaştrrnıışıır. i 

-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-: 

ntonesko ! 
1 

Filistinde 
Yahudilerle Araplar büyük komiteler teşkilile 

işin her ne suretle olursa olsun hallini arayacaklardır 

Şimali Filistindeki vaziyeti islah için 
makineli kıtalar vücude getiriliyor 

diği ve İskendeı un nizamının üç dev 
let anlaşması olma~ını yani s~~r~ye· 
nin de imzası bulunmasını istedıgı ya· 
zılınaktadır . 

ı Dün Köstenceye 
hareket etti 

1 

Yine böyle bir nıektu~~a. Bay 
Cemil:Merdemin''l>iz l:u muhım dev
ıede vazifemizi yapacağız ~e ha~. a· 
rınuzda müsamaha göstennıyecegız. 
Türkiye ile olan münasebatıınıza ge· 

1 
lince Türk komşularımızla şarklılık j 
k d b. ·ve kom· 

ar eşliği, ve uzun ır mazı ' 
şuluk dostluk rabıtalarımız vardı_r ~ 
Bu h t T .. k. e Cumhuriyetını ı usus a ur ıy 

ınüme ssilleriyle yaptığımız tem~s· 
larda kafi derecede teminat vermış· 

tik ,, demiştir . f 
Paris mektubunda umumi•v~ me 

selesinin artık tahakkuk ettıgı ve 
Fransa hükumetinin buna muvafa· 
kat ettiği bildirilmektedir. .. 

Muahedeye gelince fr?ns~- hh~k· 
k.. ık r ı u • umeti heyete bunun art me ,. 
nıünde bulunduğu ve Fransa Parl~
"' .. .. kere ve tasdık ·•,entosu henuz muza 
edememiş bile olsa muahedenin Fran 

sa Parlamentosunda tasdiki tari~i~den 
değil fakat 1037 yıh başından ıtı~~
ten ınevkii mer'iyette addedilecegı· 
rıi temin etmiştir. 

1 · Baş· Bay Berar Şama ge mış ve 

Kamutay 

Kam utav açıldı 
Saylavlar, ruznamede görüşülecek bir şey olmadı
ğından çarşamba günü toplanılmak Üzere dağıldılar 

-~------···--------~-

Ankara : 22 ( Husus'i muhabirimizden ) - Kamutay bugün saat üçte 
Meclis Reis Vekili B. Refetin başkanlığı altında açtlış toplantısı yapmrştır. 
Yoklamada büyük bir ekseriyet olmuş ve ruznamede görüşülecek bir şey 
olmadığından çaışamb a gl:ı Ü tc plrnı'ır ek i'Hrt: dc.ğı~mı~hr. 

K. O. 
Vezir vekili ile mülakat yapm.ıştı~. 
Bu mi.ilakat Suriye bankasının ımtı
Yazının yenilenmesi hakk~nd.~ .?]muş
tur · Müzakerat Pazartesı gunu baş· -----------------
lıyacaktır Bunun için bir heyet se· ı Ekonomimizde gelişme çilecektir. . .. 

Maliye nezaretinde banka işleri 
t:kkında yapılan. go~üşmede altın·_ 

tşılığl meselesi şımdıden konulmuş 
tur. Banka müdürü ile ali komiserlik 
Vekili Bardan kan bu işi •ıakmdan 
tak"b . ı· 1 h 1 etmekte ve hükumet rıca ıy e 
B azır'ık temaslarında bulunmaktadır. 
u mülakatlar yapılırken istikraz 

~eselesi de mevzuu bahis olmakta· 
ır. 

25 Sene müddetle kısmen faizli 
Ve k ' !" . . ısmen faizsiz 10 mılyon ıra ıs· 
tıkra., 1 v • h d" h k-kın ... yapı acagına aıt a~a. _ıs. a 
h da ınaliye ricalinden bm ıstıkraz 
akkında müzakereler yapmakta ise 

~e rnikdar yalnız iki milyon liradan 
ıbarett' d ır emiştir. 

~ Halepten gelen haberler hudud 
~Zerinde çetelerin çağaldığından 
ahsedilmektedir. 

Hududda her zaman bu gibi çe· 
t~ler ve kaçakcılar eksik olmazsada 
~mdi btnlaı hakkında eskisi gibi 

ransa ve Türkiye tarafından ciddi 
tak~bat yapılmadığı bildirilmekte 
Ve skenderun meselesi ile bu hal 

a~sında bir münasebet aranmaktadır. 
eydanı Ekbezde Türklerle Ermeni

ler arasında b.r çarpıışma olduğu v: yüzden fazla 1 ürklerin reisi yaralı 
duştüğü Haltb haberlerinden anla
şıl maktadır. 

Halep muhabirinin bu hadiseyi 
eksik yaz lığı ve yanlış tefsir ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Suriyede ve Lübnanda yeni bu
lunan petrolun işletme imtiyazım 

Alınan büyük iktisadi tedhirler sayesinde memle
kette endüstri ve bu yüzden iş sahaları büyüyor 

----···----
A k . 22 (H. muhabirimizden) n ara. . . 1 
1937 varidat bütçesının .. esa~.a· J 

b·ıd· . m . 1936 butçesıne 
rını ı ırıyoru · . 

1937 bütçesinde 16 mılyon 
nazaran l .h 
913 bin lira fazlalık vardır : stı . 
15.k 1 365,427 , gümrük 6,514,908 ' 

o " ' u"nsseselerinden 1,015,322 ' 
SIO"ı m ,. . Q 352 

muhtelif maddeler istihlahı 1,19 ' ' 
inhisarlar 3,325,000 ' müdafaa pulu 
442,000 ' iktisadi buhran 673,000ı 
müvazene 907 ,576 ' buğdayı koru· 

3 624,489 . 
, 1936 senesi içinde bu vergilerin 
. betleri üzerinde bir tadilat yapıl· 

::dığı halde tahsilatın böyle mühim 
bir fazlalık göstermesi me~1lek~tte 
iktisadi kalkınmanın h~r ~n bıraz 
daha mütebariz şekilde ınkışaf _etme 
sinden ve iktisadi tedbirler~e ış sa· 
ha ve hacminin genişlemesırı~ien. v.e 
binnetice umumi istihlak sevtyesımn 
yi.ikselmesinden iler~ gelmiştir .. 

Önümüzdeki sene kontenıan re
jiminin daha fazla genişletilmesi ka· 
rarlaştlğından varidatın fazla ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Musul petrolları 
Musul petrollerinin tesisatı ikmal 1 

edilmiş ve küşad resminin yapılmış 

oldıığundan hissemizin fazla olacağı 
tahmin olunmuş ve bu sene 800 
bin lira varidat konmuştur. 

------· ------
Ziraat Vekili 
Antalyada 

Ankara : 22 (A.A) - Ziraat Ve 
kili Muhlis Erkmen Antalyeda öğ· 

retmenler için açılan ipek böcekçi 
lik kursunr1:ı ilk dersi vermiş, ipek· 
çilik enstitüsünde sıcak iklimler ne· 

batatı istasyonunda portakal ve 
muz bahç~lerinde Antalya civarında 
çiftliklerde ve ulan ovasında tet· 
kiklerde bulunmuştur. 

Fransada ölen 
nümayişçiler 

Paris : 22 (Radyo) - Nümayiş 
hareketlerinde ölen beş kişinin ce· 
nazesi bu gün merasimle gömülmüş· 
tür. 

.... 

Kıymetli misafirimiz İs 
tanbulda müzelerimizi 

ziyaret ettiler 
Tcla11iı'den bir giiriirıiiş 

lstanbul : 22 (Radyo) - Roman 
ya Hariciye Nazırı Bay Antonesko 
dün lstanbulda i müzeleri gezmiş ve 
öğleden7sonra Köstenceye hareket 
etmişlerdir. 

ispanya hadiseleri : 

Kudüs : 22 (Radyo) - Emlak 
sahibi Araplar bir toplantı yaparak 
asayişizlik meselesi bütün açıklığile 
teşrih edilmiş ve bu yüzden Filisti. 
nin uğradığı zararlar gözönüne alın· 
mıştır. 

Her iki tarafta kati bir 
netice alamamakta 

İspanyol cepheler :nde harcanmak üzere binlerce 
Habeş milisi sevk ediliyor 

Salamanka : 22 (Radyo) -
Asilerin bugünkü tebliğinde ; hükô
metcilerin bütün taarruzlarının defe· 
dildiği ve hükumet tayyarelerinden 
ikisinin inmeğe mecbur edildiği bil
dirilmektedir . 

Cebelüttarık : 22 ( Radyo ) -
Buraya gelen bir Amerikalı seyyaha 
göre ; dün 3000 kişilik bir Habeş 

İngilterede 
Yeni kabine hazırlıkları 

Bay l\Iakdonald 

Londra: 22 (Radyo) - Kabine 
tadilatı hakkında yapılan hazırlıklar 
pek muvafık görülmektedir. 

Baldvin kabineden çekilmekle 
kalmıyacak avam kamarasından da 
çekil~rek lordlar kamarasına geçe
cektır. Mak Donaldm yeni kabinede 
yer alması kuvvetle muhtemeldir. 

milis kafilesi şark sahillerinden Is· 
panyaya sevk edilmiştir . 

Madrid: 22 ( Radyo) - Dün 
öğleden sonra hükumet milisleri 
Guvado şehrini zaptetmişlerdir . 

Dünkü çarpışmalarda 5 asi tay· 
yaresi düşürülmüştür . 

Salamanka .: 22 ( Radyo ) -
Hükumetcilerin Vadalajamara cep· 
hesinde bir avct tayyaresile bir harp 
tayyaresi düşürülmüştür . 

MiJliyetciler radyosu , hükumetci
lerin m~vzii muvaffakıyetler hakkın· 
daki hilafı hakikat raporlarını tek· 
zip etmektedir . 

Madrid : 22 ( Radyo ) - Hü· 
kuınet kuvvetleri Guadalajara cep
hesinde ilerlemelerine devam etmek· 
tedirler . 

Roma: 22 (Radyo ) - Bir ga· 
zete , bazı İngiliz gazetelerinin yan· 
lış tebliğlere inanat ak hükıimetcile· 
rin kazanacağma inanmalarının pek 
boş olduğuuu yazmaktadır . 

Madrid : 22 ( Radyo ) - Mad. 
rid şimalinde Guadalajara cephe 
sinde hükumet kuvvetleri taarruzla· 
rına devam etmektedirler . Yeniden 
uç kasaba daha almmıştır . Altmı 
f talyan silah1ariyle birlikte tesli~ 
olmuştur • Asi kuvvetlerin ricatta 
bıraktıkları yirmi dört top t l • .. 

1 
. a e ege 

çın mıştir . 

Amerikada 

İspanya ihilali için 
mitigler yapıldı 

Nevyork : 22 (Radyo) - 4000 
Amerikalı ispanya hadisatını pro 
testo için bir mitinğ yaptı 

Kudüs : 22 (Radyo) - Şimal 
bölgesinde vaziyeti bastırmak için 
bir makineli kıta teşkil edilecek ve 
nizamsız muhacereti men edecek
tir . 

Kudüs : 22 (Radyo) - Yahn· 
dibr yakmda 700 kişilik bir Yahu· 
di muhaceretini koruma komitesi teş
kil edeceklerdir. 

Kudüs : 22 (R:ıdyll) - Ali Ko · 
miser şimal mmtıkasına seyahata 
çıktı . 

--~------··---------

Musolini İtalyaya 
döndü 

Ray Mu~olini bir $t>yahattc 

Roma : 22 ( Radyo ) Musolini 
ltalyaya döudü. 

Londra : 22 (Radyo) _ Muso· 

l~~~n~~ alelacele avdeti gazetelerde 
uyuk tef siılere yol açmıştır. 

Roma : 22 ( A. A. ) - Musso
_lini dün Tıablusgarptan ayrılmıştır. 
~talyan donanmasm Libya sularile 
Italya ve Sicilya suloırı arasında yap· 
makta olduğu mınevralarda hazır 
hulunacaktır. 

Deyli Telgraf gazetesinin Ro· 
madan istihbarına göre Mussolininin 
alelacele T ra blusgarpten dönmesine 
kum fırtınaları resmi bir mazeret 
teşkil etmekte ise de lspanya hadi
selerinin Mussolininin bir an evvel 
Romaya avdet etmesi kararında 
çok müessir olduğu muhahakkak 
görülmektedir. 

Eko de Pari de Romadan aldığı 
habere göre Mossolini ispanya h~· 
d. l . . k A •• 1·ıe tetkık 
ıse ennı as erı ruesa . 

etmek üzre manevralarda kısa bır 
muddet kaldıktan sonra Romaya 
alelacele dönecektir. 
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Ve nakil vasıtaları 

1i ş e h i r h a b e r 1 e r i ,l ________________ l ________________ I ____________ ,, • 
Seciye klinigı ·~~~-·-·-•4• ... ·--~~-

Köylere gidemezsiniz, yollardan 
geçemezsiniz dedilt!r. Gazeteciler 
için asıl bu şerait içinde yolculuk 
yapmak entere:san olurdu . 

Otomobil ve kamyondan başka 
bütün nakil ·vasıtalarından istifade 
ederek bu mevsimde ve bu seylap
tan sonra - geçilmez yollardan ge
çerek - gidemezsiniz dedikleri köy· 
ler arasında kurduğumuz geziyi yap· 
tık ve gerçekten bu bir rekor oldu. 

Binek fayton arabası daha ilk 
köyün ortasında durakladı . 30 san· 
tim çamuru göze kestiremedi, onu 
geri yoJladık ve dört tekerlekli iki 
atlı yük arabasına atladık. Köylüler 
ileride bataklık var, bu araba da ge· 
çemez dediler. 

Arabacı hayvanlanma güveni· 
rim dedi, sürdü ve geçti. 

B. köyünden H. köyüne- kadar 
iki bataklığı küçlükle, kolaylıkla geç· 
tik. H. köyünde buradan ilerisini 
sökemezsiniz dediler. Yedek atlar 
alacaktık. 

Arabacı ( hacet yok) ben geçe
rim dedi . 

Bu sefer de geçti ama az kal· 
sın bataklığa saplanıp kalacaktık. 

D. köyüne geldik, orada bir ak
şam mola verdik. 

Orada muhacir arabasını da ge
ri çevirmek icabetti ve manda ara
basına atladık. 

Hakikaten dört tekerlekli at ara· 
ba~n oradan ilerisini sökemiyecek· 
mış. 

Burada rekoru kazanan iki te
kerlekli manda arabası oldu ve köy· 

ı. lüler bu vesile ile iki tekerlekli man· 
da arabası meselesini ortaya at
tılar. 

Düzgün şosa yoJlar olsa dört 
tekerlekli araba tercih edilebilir. Fa
kat bu yollarda işlemez hele bu dar 
ve çok kıvınntılı, dönemeçleri döne
mezler ok hayvanın omuzuna biner · 

mandalar arabayı da devirir dediler. 

içlerinden biri aynı yükü her iki 
çeşit arabada denerek, dört tekerli 
araba çekemedi. iki tekerli araba 
çekti diye ilave etti. 

Bu işi fen adamlarının da böyle 
mukayeseli bir şekilde bir daha 
tecrübe etmisi muvafıktır. 

Sırası gelmişken şu istitradı ya· 
palım. 

Meşrutiyetin başında iki teker 
fekli kağnı arabalarından şikayet 
ediyorlardı ve bunun yerine daha 
medeni bir va~ıta olarak dört teker
lekli öküz arabasını tavsiye ~ediyor
lardı. 

( Yük hayvanın omuzlarına, boy
nuna, kafasına bineceğine arabanın 
tekerleklerine binmelidir. ) 

Bu o kadar açık bir tezdir ki 
hemen kabul ~t tik. 

A Kasabasının rüşdiye mekte
bine bir sanayi şubesi açdırdım. Bir 
marangöz ve birde nümune dört te· 
kerlekli öküz arabası getirdim. Tec
rübelerini yapdırdım. Orada da 
bizim yollan ancak kağnı söker de· 
diler. 

Talebe marangozluk öğrenip bir 
mektep ve han yaptılar. Fakat öküz 
arabası imaline başlatamadım. Sonra 
ne oldu bilmem. 

Geçenlerde bu İşin yeniden kur
calanmış olduğunu gazetelerde gör. 
düğüm için köylülerin ( düzgün yol 
lıır yapılıncaya kadar iki tekerlekli 
arabalara müsaade ediJmesi)dileğini 
buraya nakletmeği münasip gördüm. 

Fakat meseleyi teknik şekilde 
bir daha tedkik ve tecrübe etmek 
ve düzgün yollarda , müsaid mev · 
simlerde yavaş -yavaş dört takerlekli 
arabalarm kullanılmasına alıştırmak 
şartiyle yani baytarlık fenninin dedi
ğini bir gaye olarak kabul etmek 
fikrinden yine caymıyorum. Köylü 

Ier ( yeni araba tedarik etmek için 
para gider ) diye çekiniyorlar sanı· 
yordum . Halbuki ( teknik ) bir de· 
dikleri de var ki tedkike değer . 

Fen koşumlarda , yollarda isla
hat yaparak ona çare bulur . 
Şimdi yollar bahsine geçebiliriz . 1 

Geçtiğimiz yollar insan eli değ· 
miş yollardı. Ve köy kanunu bunu 
temin etmişti , 35 sene evvel Ada· 
nada Bağdat caddei kebirinin mühim 
kısımlarından Gülek yolu .un temel 
atma merasimini yapmağa gitmiştik. 
Merasim yapıldı fakat yol yapılma · 
dı . Öyle olunca köyler arasında yol J 

yapınak kimsenin hatırına bile gel· 
mezdi. 

Meşrutiyetin Hakkı paşa kabine· 1 
si ( nısfı kutruarz ) a müsavi şose· 

fer İnşası için meclise muazzam ve 
muhteşem bir proje vardı . 

Mütarekede fstanbuldaki kışla
lara giden iki şoseyi İngilizlerin şehir j 

emaneti hesabına zorla yaptırdıklarına 
göre o muazzam projeden ne eser 
kaldığını tahmin etmek kolaydır . 

Anadolunun dört bucağında es· 
ki yeni görgülerimle buna yüzlerce 
misal getirebilirim. Şimdi otomobil 
ile Anadolunun bir ucundan öbür 
ucuna gidilebiliyor ve yol yaptırma
ğa yeni başlanmıştır· Ufacık bir tcs
viyei türabiye, bir ahşap köprü bilt: 
yerinde ve mevsiminde işe yarıyor. 
Yavaş, yavaş hepsi olur ve işte bir 
kaç günlük köy yolculuğunda gay· 
rı müsait mevsimde araba ile seya 

hat yapabilmemiz köy kanununun pey
derpey yaptırmağa başladığı köy 
yolları sayesindedir. 

Bu yollar çamur da olsa, batak
ta olsa sel de geçse yine bir varlık 
teşkil ediyorlar. 

Yunanistanda bataklık
ların kurutulma işi 

Bataklık bölgelerden 7 milyon 
hektarlık bir sahanın kurutulması 
için lazım gelen tahsisatı bakanlar 
meclisi kabul etmiştir . Bu yedi mil· 
yon drahmi kadardır . 

~--~-----·------~~-

Mahkemelerde: 

Fakir çiftçiye çiğit 
ve buğday tevziat 

mikdarı 

Mibzer ve çapa makine
leri veriliyor 

Fakir çiftçilerimize tevzi edilen 
Klavland çiğidi ve buğday mikdar
Jarını aşağıda gösteriyoruz : 

Klevland çiğidinden 72 ton mer 
keze. 80 ton Ceyhana, 10 ton Ka
raisalıya, 50 ton Bahçeye, 40 ton 
Kadirliye, 15 ton Kozana, 65 ton 
Osmaniyeye, 35 ton Dörtyola ve 
buğdaydan 635 ton merkeze, 150 
ton Ceyhana, 15 ton Dörtyola tev· 
zi ve sevkedilmiştir. 

Çiftçiye nümune olmak üzere 
20 mibzer ve 20 çapa makinesi 3 
köy bir arada olmak üzre zeriyat 
yapılacak ve bu makineler gittikçe 
çoğaltılacaktır. 

Çiğitlerin sıcak 
hava usulile 
dezenfekte si. 

Büyük bir tesisat 
yapılmak isteniyor 

Çiğitlerin sıcak hava usulile de
zenfektesi için ziraat mektebi atel 
yesinde Ziraat Vekaletinin emrile 

5000 liraya çıkacak bir tesisat vü
cuda getirilmek istenildiği haber 
alınmıştır. 

Orman fidanlığı 
İçin Tarsustan bir arazi 

alınacak 

Ziraat vekaletinin Adanamızda 
bir orman fidanlığı yetişdirilmesi 
için Seyhan kıyısında bir arazi sa· 
tın alacağını yazmıştık. 

Nehir kıyısında bu İş için müna
sip bir mevki bulunmadığından ve 
Tarsusda 7000 liraya istimlak edile
bilecek iyi bir yer bulunduğundan 
bu mahallin istimlaki yapılarak fidan· 

Bir katilin muhakemesi 

Kasap llyası öldürmekten suçlu 
ve mevkuf Alidede mahallesinden 
Celal oğlu kunduracı Isa ve arkadaş· 
larının duruşmasına devam edilmiş 
suçlu İsa hukuk muhakemesindeki 
nikahın subutu davasının bittiğini 

ilam almasını söylemiş ve keyfiye· 
tin hukuk muhakemesinden sorul· 
ması için duruşma başka güne hıra· 
kılmıştır. 

1 

Jık burada yetiştirilecektir. 

1 

Mülkiye müfettiş~ 

Azizi öldürenlerin 
duruşması 

Yolgeçen köyünden Azizi öldür
mekten suçlu ve mevkuf Mehmed 
oğlu Yılmaz hakkındaki duruşmaya 
ağır cezada devam edilmiş suçlu 
tarafında gösterilen müdafa şahitle
ri dinlenmiş bir kısım şahidlerin mü
vacehelerİ yapılmak ve bir şahit 
için de Ceyhan mahkemesine talimat 
yazılmak üzere duraşma taluk edil· 
miştir. 

Adana ilkbahar At 
koşuları için Vekalete 

yazıldı 

Aldığımız malumata göre ; şehri
mizde yapılacak At koşulan gü· 
nünün tayin edilmesi hususunda Vi 
layet Vekalete bir yazı göndermiş· 

tir . 

1 Bay Refet şehrimizde 

Mülkiye müfettişlerinden bay 
Refet bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre; Bay Re
fet bir hafta kadar şehrimizde kala· 
caktır. 

Meyvecilik profesörü 

Glasperk şehrimizde 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
meyvacılık profesörü Bay Glasperk 

ve muavini Nail Orman Mersinden 
şehrimize gelmişlerdir. 

Profesör ve muavini, Dörtyol, 
Osmaniye ve civarında tetkikler ya· 
pacaklardır. 

Taze Badem 

Şehrimizde taze Badem çıkmış 
ve manavlarda satılmağa başlan
mıştır. Kilosu 20 kuruştan satılmak· 
tadır . 

Söylenildiğine göre ; önümüz 
deki hafta bazı bağlardaki erikler 
yetişe bilecektir. 

T op:rak Bayramı 
B ir çok hastalıklara rn:f.J 

Klinik olduğu gibi, Bro ~ 
birde seciyeyi islaha rna 

Hafta tatiline rasgelen Toprak Bayramı 
çok alakalı oldu 

bir klinik tesis edilmiştir.'1 
Burada yalancılar, tenbeller, d

5 

. e 
hoşlar ve kumarbazlar tedavı 
mektedir. 

~~---------·---------~- Bir hava devi 
Talebeler, halk, binlerce kişi Ziraat 

Mektebi civarında toplanmlştı 

. 
Amerika makine mühendisler tı: 

den Seyler 1360 ton sıkletinde. 
tayyare y~pmağa karar verıniŞ~ 
Bu tayyarenin mürettebatı 100 pı: 
olacak ve bir defada 500 yolcu U 

Toprak bayramı, Pazar günü ılık 
bir hava altında binlerce kişinin işti· 
rakiyle yapıldı. 

Demir köprü ve Ziraat mektebi 
civan, bu hafta eşine az rastlanan 
bir kalabalıkla dolu idi: 

Daha ~abahtan, Ziraat mektebi
nin önünde başlayan Askeri bando 
binlerce halkı mektebinin bahçesinde 
toplamıştı. 

Öğleye doğru Demir koprüden 
geçmek büyük bir İşti. Bir kazaya 
sebebiyet verilmemesi için köprünün 
üzerindeki mahşeri kalabalığı idare! 
için polis ve jandarma memur edil 
mişti. 

Bilhassa cirid yeride, şimdiye 

kadar görülmemiş bir kalabalıkla ledebilacek ve makineleri de 200b, 
dolmuştu. beygir kuvvetinde olacaktır. Bu 

Cirid oyunlarıda bu pazar çok d O k siif8 " evi saatte 50 ilometre " 
alakalı bir şekilde olmuştur. malik olacaktır. 

Bu hafta Karşı yakada ki büşük • 
kalabalığın yarısından fazlasını talebe Vücutsuz sevgilin111 

teşkil ediyordu. Bır çok talebeler intikamı 
muallimleriyle gurup , gurup kırlara Maruf Macar romancılannd 
y~yılmışlardı. Bu pazar çi~tliklere Corç Mado bir gün bir gaıİll ~ 
gıdcn .~ekteplerd~ oldu. R~fıka R:· sabah kahvesini içerken m~ç?011<1' cep dıkış mektebı talebelerı d'! mu- adam yaklaşmış ve muharrırı 0 

dürleriyle birlikte otomobilJe Karalar ça hatırı sayılacak derecede dö~ıtl 
Bucağına gitmişler uzunca bir tur tür. 
yapmışlardır. Döven ve dövülen komiserin 

Bu hafta asfalt çadde ve Ata- nına götürülmüşler ve mütee' 
türk parkıda binlerce halkla dol- adam şu ifadeyi vermiştir: 

1 muştu. - Ben bu muharririn roın~ e 
-~""""'~--~:w::""""'"""""-!l!!!!!!!!!l!!B!!:==-==~::!'"""".,_ ____ ™ nnı severim. Son romanı pek hO I• 

gitti. Hele romanın kahramanı 0!111 

kıza aşık olmaktan kendimi ala İlk okul 

Ortaokul muallimliği 
imtihanlarına kimler 

kabul edildi? 

Orta okul öğretmenliği için açı
lacak imtihana girmek için, şehri· 
miz ve vilayetimiz ilk okul öğret 
menlerinden bir çok kişiler müracaat 
etmişti. Müracatlar arasında imtiha
na girmeleri vekaletce kabul edilen 
öğretmenlerin adreslerini aşağıya 
alıyoruz: 

Adana istiklal okulundan Bay 
Tahsin Toldey, Bayan ismet Tekok 
Sakine Gülçay, Nigar lnkı· 
lap okulundan Bay Nazım Aydın, 
Abdulkadir Ertana, Bayan Zehra 
Akıcı; Gazi okulundan Bay Şahin 
Erkun, Yusuf Gült>n, Hilmi Ôzsoy 
Çınarlı okulundan Bay Fahri Eron 
Cümhuriyet okulundan Bay Said 
Toraman, Bayan Gülsüm Toraman 
Kürkçüler okulundan Baş öğretmen 
Bay lsmail Gündüz, öğretmen Meh· 
med; Misis okulundan baş öğretmen 
Bay Sadık Çak, Bahçe kazası mer· 
kez okulundan Kemal Ozan, Kozan 
kazası Gazi okulundan Bay Turgud 
Karayel, Kamil Erdem, ve Sakarya 
okulundan Bay Hasan. 

Stadyom ve koşu yerinin 
tribünleri için gidecek 

keresteler 

Şehrimiz stadyom ve koşu ma 
hallinde yapılacak ahşap tribünlerin 
inşası için orman idaresi depolann
da mevcud kaçaktan müsadere edi
len keresteleri hususi muhasebe sa· 
tın alarak bu mahallerin inşaatıoda 

kullanacaktır, 

Köylerimizde 

Pehlivan güreşleri ve 
at yarışları 

Pazar günü, Mihmandar köyün
de, köylülerimiz pehlivan güreşleri 
ve at yarışları yaparak eğlenmiş

lerdir. 
Bu güreşlere komşu köyle-r de 

iştirak etmiştir. 

Devlet demir 
yolları 

Genç memurlar alacak 

dım. oııl 
Fakat muharrir, eserinin s ·~ 

rmda bu kızı çok fena ve . gsyt' 1 R 
laki bir mevkie düşürmüştür ... ad 
tahammül edemedim, kendısırı ~ ro 

Devlet demiryofüm ve limanları romanın kahrsımanı ve benim 
umum müdürlüğü, şark demiryolJa. şukam olan kızın intikamını al~ 
nnın satıri alınmasiyle biraz dahC\ ~-----.,.._ ___ ı&.L-l=',,,/ 
genişleyen teşkilatında çalışmak üzre F et 
memur yeti~tirmeğe karar vermiştir. Zabıtada : 

Bu memurlar orta mektebi bitir-
miş gençler arasından seçilecek ve 
bir müddet sitajda çalıştırıldıktan 
sonra hareket ve muamelat işlerine 

memur edileceklerdir. 

Maliye memurlarının imza 
işlerinde göstere

cekleri dikkat 

Maliye Vekaleti, bütün maliye 
memurlarının imza yerinde-: ki me
muriyet unvanlarının altına nüfusça 
mukayyet isim ve soy adlannı da 
yazdıktan sonra evrakı imzalamAla· 
rının hundan böyle usul ittihaz edil· 
mesini teşkilata bildirmiştir. 

Defterdarlar 

Maliye Vekaleti , defterdarlar 
arasında tayin ve becayişler yap· 
maktadır . 

Bu husustaki kararname Veka
let tarafından Başvekalete verilmiş
tir . 

Tapu ve Kadastroda 
tasfiyeler 

Tapu ve Kadastro umum mü
düı lüğ~. memurları arasında tasfiye 
yapmaktadır . 
• Umum müdürlük şimdiye kadar 
altmış beşe yakın memurun tasfiye 
suretile tekaüt edilmelerine karar 
vermiştir . 

Bu karar hakkında teşkilattaki 
memurlara yakında tebligat yapıla· 
caktır. 

Ceyhan koşusu 

25 Nisanda Ceyhanda yapılacak 
at koşuları iç.in hazırlıklara başlan
mıştır. 

Koşuya girecek atların da kayit. 
lerine başlanmışbr. 

hi 
İki yerinden bıçakladı 1 

h 
d 
b 

Mehmet oğlu lsmail ve Meh111 

öğlu Aziz isminde iki kişi arası~ 
çıkan kavgada , lsmail , Azizi ikı ld 
rir.den çaka ile yaralamıştır • ~il{ 
yakalanarak adliyeye teslim edılt11 
tir . 

Dükkanını soymuş18' iç 

.... Köprü başında makine. t~fJl~ bir 
lıgı yapan Yusuf oğlu Ganbın Ka 
k- k ~1et anı soyulmuş ve bir ço a / ~o 
aşırılmıştır. Zabıta tahkikat yaP ılk 
tadır. üz 

Kıskançlık yüzünde11
1
• :iü 

. Tekkekurbu mahallesi~d.e~ > ol 
m .. aıl oğlu Mehmet adında bıı:ı:1 •iıı1 
oglu berber Kazım adında bır•5.) 
kıskançlık neticesi omuzunun ik• ~ 
rinden bıçakla yaralamıştır . ys ~ 
hastaneye tedavi altına aJdırıl• 
suçlu yakalanmıştır . 

Bir adamı döğmÜŞ ıı&'S 
Deveci Ali oğlu Yusuf 8~1 ~ 

biri , Abdullah oğlu Zahiri d~ e 
ğünden hakkında kanuni rnuaıı1 
yapılmıştır . . . 

F ı . . ını 
az aca ıçmış )r 

Mehmet oğlu çif çi Hamit ad•~, :al 
birisi , ferıa halde sarhoş olduğtJ ~ ci 
de yakalanmış ve kendisini kafll ,, ~d 
celbetmek isteyen bekçiye de J~ lrı 
vüz ve hakarette bulunmuş ol ) ze 
dan hakkında kanuni muamele 16 
pılmıştır . ~ er 

Abdest alırken 80 lirııs• 
aşırmış lı'~~ 

J11' ızı 
Sabıkalılardan Karşıyaka. ,J i 

lesinda oturan Zülfo oğlu ~eŞı~o) :ıc 
da birisi , Ahmet oğlu Kesık ıııl' •bi 
Mehmedin Ulu camide abdest ıı, Jc 
caketi cebinden 85 lira P9'ıd ırı 
muslukculuk suretivle aşırmış 0 fi 
ğu iddia ve şikayet edildiğindeJl 
lisçe tahkikata başlanmıştır • 
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Balkan Basın Birliği 
dün toplandı 

Sahife : 3 
~L -----

Bulgaristanda 
intihabat işlerinden 
dolayı komiteciler 
yangınlar çıkardı 

Sofya : 22 (Radyo) - Bulgarista 

Asri sinemada 
20 Mart cumartesi günü akşamından itibaren iki 

büyük ve emsalsız film birden 
- 1-

Nevyork Metro Politen Operasının baş tenörü Nino Martininin şaheseri 

( Aşk Serabı ) 
r, 

U' 
A 
1 

Pazar günkü 
maç 

Atina : 22 (Radyo) - Balkan 
Basın Birliği Türk milleti komitesi 
toplanmış ve Atinada içtima etmiş 
olan Balkan Antantı Basın Birliği· 
nin verdiği kararlardan Türkiyenin 
hissesine düşenlerin tatbiki için ge · 
reken kararları almıştır . 

nın Pristin kasabasında intihabatı 
b :ıltalamak için gizli eller şehirde 
yangın çıkarmışlar, 15 ev yamıştır. 
Yangının önü zor alınmıştır. 

-2-
J Mecera ve sergüzeşt filmleri kahramanı TiM MAKKOY tarafından 

En yeni ve en heyecanlı 

Oynanan 
filmi olan İdman Yurdu, To. 

\er 
e bl 
işU: rosu • . 

farkile yendı 
Romanya Başvekili J t l b b. 1 ..... apon a e e ır ıgı-
Pragda bulunuyor . b. t bl ..... 

( En büyük tehlike ) 
~ 

u pf 

()(J, 
u hl' 
iifl 

• fi 

Şehrimizdeki durgun spor ha· 
d. 1 ter Yatını canlandırmak maksa ıy e • 

On beşinci dakikada yine Hur · 
şit şahsi bir akınla ikinci gol~ de 
plase bir vuruşla yapınca vazıy~t 
kendini gösterir gibi oldu. Maınafıh 
b olden biraz sonra idman Yur· 
d~ !ıeyhine verilen bir kornerden 
Toros da yegane sayısını kazandı. 

Devre bu netice ile 1 · 2 Y~rd 
lehinde. ikinci devreye Yuıd yıne 
iyi başladı. . . 

Ounucu dakikada Kadır sıkı bır 
tla ü ücü golü de yaptı. Biraz son. 

suç "Kd' b " ' 

Londra : 22 (Radyo) - Roman· 
ya Başvekili, refakatinde harbiye 
müsteşarı olduğu halde dün Praga 
gitmiştir . 

Başvekilin Pragdaki mülakatla
rı esnasında bilhassa Romanya -
Çekoslovakya ve Romanya - Fran· 
sa münasebetlerinin inkişafı me nu· 
bahs edileceği söylenmektedir. 

Prag : 22 (Radyo) - Romanya 
Başvekili bu gün öğleden sonra bu. 
raya geldi. 

tip edilen Toros. idman Yurdu ~a
çı dün stadyomda her iki kulup 
tarafdarlarının heyecanlan arasında 
0Ynandı. Dün herkesteki kanaat To 
rosun kazanacağı idi. Çünkü beş 
mühim oyuncudan mahrum bulunan 
Yurd hunların yerini B. takımından 
gençlerle doldurmuştu. Fakat bu 
temenniler hep boşa çıktı. Daha 
enerjik ve güzel bir oyun. ~ynı~an 
Yurdlular kuvvetli rakiplerını yuk: 
sek bir 1 f k"I yenerek tevalı go ar ı e .• 
eden galibiyetlerine birini daha ılave 
elmiş oldular. Hakem Seyhan • Ada
na Spordan Rasim. 

Ahmed dördüncu a ır eşıncı 

:: altıncıyı Remzi yedinci gölleri de 
yaptılar. Arka arkasına yapılan bu 

Almanya, Avusturya 
1 

Yurd takımı : 
Hasan 

Kemal Mevlüt 
Cahit Kemal Avni . 

Remzi Kadir Muzaffer Ahmet Hurşıt 
kad~ 

Buna mukabil Toros tam 
to3ile .. 

Osman 
Mehmet Ka-rım 

Saim Nuri Cihat 1 
Fethi 1.ıustafa Mahmut Rahmi Memet 

h. 'Rüzgar ve güneş Yurdun al ey· 
Jı l ıne. Oyuna Torosun akıoile baş

a handı. Yurd defansı bunu kesti, da· 
abu ·ık . "b n Yur-bl d 1 dakikadan ıh are 

e sıP~ b~~ Çok güzel bir oyun çıkaracağı 
ıı ·ki~ Doldu. 

5
1 

,, ld aha enerjik ve atılgan oy~ıy~n 
" ıııan y . t bakım 

cl ·ıııil olu urdlular vazıye e . • 
ı . "erdiler B·lh defansın daımı 

hır · ı assa t 
h Yardımile akına geçen forve 

ı r attı l' b' enber 3 j e · . oros kalesini sıkı ır ç 
ıııir~ ~İrrısıne aldı ve Muzafferin uzun 

J~r • Pasını ala H . t topu ortaladı 
n o Kazım n urşı . f 1 
·Jeti~ .1 ıl'n aya~ına çarran top bır 3 

• 
a .ı so ı e or . d' Oyunun 
11 pı1"' 'Ik d k' os kalesine gır ı. 

~ . a 11kalarında yapılan bu gol 
u~erılne dıııan Yurdu gittikçe daha 

ıı guze o}'ıı b 
e 1· siyahlılar aıııağa başladı ve :y.az 
eP oldu! Sahaya tamamen bakım •. A ar. 

oller Toı os takımını biraz sarsar 
~bi oldu. Fakat kendilerini çabuk 
topladılar bir taraftan bu ağır gol 
farkı altından kurtulması için sarfet· 
tiği gayret diğc;r ~arafın da attığ'. 
yedi golun netıcesınde gevşemesı 
oyunu müsavi bir şekle soktu ve maç 
bu şekilde sona kadar ve Torosun 
iki penaltıyı da harice atması gibi 
mükemmel ellerine geçen iki gol 
fırsatını ıila kaçırması arasında niha 
yetlendi. 

Yurdlular dün çok iyi bir oyun 
çıkardılar. Herkes kendisine düşen 
vazifeyi mükemmel baıardı kazan. 
dıkları kıymetli galibiyetten dolayı 
kendilerini tebrik ederiz. 

Toros takımına gelince: Ne de 
olsa yeneriz düşüncesiyle sahaya çık· 
tıkları belli. Bunun cezasını çok fena 
bir şekilde çektiler. Sonra bir şeye 
işaret etmek isteriz. Toros takımın· 
da gol atacak bir tek forvet yoktur 
ve bu forvet hattiyle de Toros takı
mı daha bir çok zamanlar birşey ya· 
pamıyacaktır. F or hattının bir. iş 

"rememesi bütün yükü tamamıyle 
go · d d üdafaaya bırakıyor ve netıce e e 
~u ağır tazyik altından mü~afa~ sıy
rılamıyor ve eziliyor. Tavsıyemız. ş~: 
Bu foı vet hattını tamame~ değıştı· 
rip yerlerine yeni gençler ıkame et-

i' ve onlan çalıştırmalıdır. Bu 
:t~~:ıtlı gençler toros külübünde 

mevcuddur. . .. 
Hakem Rasimin idaresı ıyı idi. 

1sı, . 

·ri5iııt ·=---_-.. ___ ,--·------------------
ikİ ~ 
'{a(Y 

rıl•rİ Aınerikadaki Türkler 
!cıı~ Sey}ftpz d I ·mize para gönderdiler 
a~~ e e=e~r..=.:ı _ _..,;._.---
uııııı 

. Amerik B· . . 
1nin D a ırleşık Cumhurıyetle· 

d P )rphane~oit şehrindeki " Turkish 
11 \ı/;alışan l'"ss~ciation " namı altında 
ğıl k eietfaJ Ut~ıye Cumhuriyeti Hima
ıır' !~dana fcemıyeti Detroit merkezi , el' f i'tıya eyezaru neticesinde felakete 
1 u ,(zere n Vatandaşlara yardım clmak 

l arala d e 163 d rın a toplarr.ış oldukları 
pltt'ne 

01.~n Ankara Kızılay cemi· 
ıı,SI lJ gondermişlerdir . 

l 
zun senelerdenberi ana vatan· 

.J n uzak d" 
111' izin .. uşmüş olan karde; !eri· 

f11 ~ı · gosterdikleri bu yü~ sek ha· 
il' ..ı ıyet kar 

ş ı,/i)'" ak kşısı~da mütehassis olma-
~ ',J ve endıl · · • · k lırJ. tbil d . . erını teurık etmeme 

t 9 .# :1 eğıldır . Bu ianeye iştirak 
rıT en vatand ı 

9 ıılı' ırını b"ld' . aş arımızla iane miktar. 
o Al ı ırıyonız : 

'eP y 

Türkiye Himayei etfal cemiyeti 

D t "t Mich sandığından olan 
e roı • k" .. 

d 300 Elazizin Gürşan ·oyun· yar ım , 
1
• . . H 1 

den lbrahim Halil 56, E azızı~ ;. 
kaı yesi ahalisinden Mehmet anı '. 
40 Paluli Mustafa lsmail 35,Şehe~~ı 
N~ri çavuş 30, Elazizin Dadeş ko· 

.. den lokantacı Mehmet Ömer 
y
3

uOn G" 'ti lokantacı lbrahim 30 , 
, ırı ı .. El" 

H. . etfal cemiyeti reısı a· 
ımayeı El •. 1. M . 

. ı· M t fa Nuri 30 ' azız ı u 
zız ı us a 

26 
ç·· 

hiddin 25, Dersimli Hasan • un_-
güşlü kahveci Süleyman 25, lçmelı 
Yunsir Nufal 20, Şeherli Ali ve re· 
fikası Rut 17, kahveci Kiğili Halit 
15, Kıbrıslı Salih Zeki 10 , Şehirli 
saraç Ali 1 O , Kürdemikli lbrahim 
10, Halil Katip 10 , Palulu Rasül 

Münasebatında geri 
cereyan başladı 

bir 

Viyana : 22 ( Radyo ) - Al· 
manya - Avusturya münasebetleri 
Avusturya matbuat sahasında bir 
geri hareket göstermektedir . Dün 
sabah çıkan Viyana gazeteleri Al· 
manyaya karşı Berlin ile Viyana ara. 
sındaki ~iddi gerginlik zamanını ha· 
tırlatan mutaarrız bir lisan kullan· 
maktadırlar . Gazeteler ekseriyetle 
Alman matbuatı tarafından Avus
turya hakkında işaa edilen kasta 
müstenit haberlerin bir listesini neş. 
retmektedirler . 

Belçika Kralı Londrada 

Londra: 22 (Rad)o) - Belçika 
Kralı mütenekkiren Londraya geldi. 
Sefarethan~de Krala verilen ziyafet. 
te lngiliz gazetecilerinden, ediplerin
den, sanayi ve ticaret erbabından 
bir çok davetliler vaı dı . 

Deviş 5, Ahmet Keki Kiği 5 , Ha· 
san Ali Şavanlı Kiği 5 , Ali Hasan 
Kiği 5,Hasan Mehmet Kerbuk Kiği 
2, Makedonyalı Şükrü 5 , Remzi 5, 
Elazizin Kinederiç köyünden Felek 
Mustafa 5,Tepecikli Nuri Ahmet 5, 
Makedonyalı Hacının refikası 2,Kıb

rıslı Dervişin kerimesi 5,Hızir ağanın 
mahdumu Sırrı 2, Eerhad Mustafa 
5, Makedonyalı Hilmi Rifat 5, Der· 
simli bakkal Hızır 5, Eluzizin Saray 
köyünden berber Mehmcd 5, Tepe· 
cikli Cihanger Ahmed 5, Şehirli 

Halil 5, Tirukçi Ömer 6, lbrahim 
Allahverdi 5, Ahmed Tahir 10, De. 
mir Hsman Huğulu 5, Giridli Hüse
yin 5, Lulalı Hüseyin 5. Hilalıahmer 
sandıkemini lıyas 5. Kayserli Mus· 
tafa Sadık 3, Kinederiçli Emin 3. 
Kayserli l erber Hacı 10, Kaysesli 
Şaban 5, llyas Ömer Dersdivanlı 5, 
Perdikli cemal 10, Elazize tabi Mü
rüdü köyünden Hafız Ahmed 10, 
berber lbrahim 2, ÇünZüşlü Hasan 
4, Recep Şahin 0,50 Dersimli otelci 
Hüseyin 5, Kııyserli berber Hacı 
Mustafa 10, Şahin lbrahim 2, Giridli 
Mustafa Halil 4, Mikeil Kiği li 5, 
kahveci Hasan Musa 4, Karadenizli 
lbrahim 2, Meri 0,50 Malııtyalı Zeki 
nin mahdumu Hamdi 2, Zrı.oinin ke
rimesi Kıymet ile brahim Hakkının 
kerimeleri Amerika dans oyunların· 
dan 42, Mardinli Hacı Keımozade 
Abdullah 10, Yemenli arab Ahmed 

Ali 2 dolar teberru etmişlerdir. 

nın ır e ıgı 

Tokyo : 22 (Radyo ) - Milli 
talebe birliği Hr beyanname ne~re· 
derek nümayiş yapılmaması ve ders 
]ere devam edilmesi bildirilmiştir . 
Birliğin bu beyanatına itaat etmiyen 
talebeler birlikten tard edilerek tah· 
rikatçı olarak telakki edileceklerdir. 

Monçuku hududunda 

Tokyo: 22 ( Radyo ) - Sovyet 
baş konsolosu Monçuko hududunda 
zorluklar gösterildiğini hükumete bil 
dirmiş bunun mukavelelere aykırı 
olduğunu ilave etmiştir . 

Şüşningin Budapeşte 

s yahati ve Avusturya 

PEK YAKINDA : 
Büyük Fransız opereti HENRY GARAT tarafından çevrilen Gençlik

Güzellik-Muzik-Aşk ve neş'e ile dolu muazzam film 

( Haşmetli Vals ) 
7891 ----------~~----..:.;;.;.;_ ________________ _ 

Tan sineması 
Bu akşam 

Müthiş,muazzam,nefis, heyecanlı emsalsız bir mevzua sahip 

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

filmleri ejderini takdim ediyor 
Kurtulmak için ölenler, yaşamak için döğüşenler, ölümle lcarşı karşıya, 

ateşle yüz yüze hep 

1 
Moskova : 22 ( Radyo ) - Şuş· 

ningin Budapeşte seyahati hakkın. 
da lzvestiya gazetesi diyor ki : 

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

Baş rolde : Baltalı Cellat ve Demir Pençe filmleri kahramanı 
-:Avusturya Alnıanyanın hat. 

tı hareketini anladığı için daha kuv· 
vetli teminatlar aranmağa baş vu· 
rulduğu görülmektedir . Küçük dev· 
Jetler Alman faşizminin iştihasındon 
korkmaktadır . 

Hint kongresi 

Kanunu esasinin kaldı
rılmasını istiyor 

Londra : 22 ( Radyo ) - Roy. 
ter muhabiri bildiriycr : 

Hint kongresi lngiliz hükume. 
tinden y~ni Hint kanunu esasisinin 
kaldırılmasını istemeğe karar ver· 
miştir. 

Bu kararı havi muhtra yakında 
Londraya takdim edilecektir. 

İngilterede feyezan 

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

l'EK YAKINDA : 
KALP MÜCADELESi ( ANTONY ADVERSE ) muazzam filmi 

göreceksiniz. Yüzlerce figüran binlerce lira sarfile vücuda getirilen Her
i 

1 
vey Allen'nin bu meşhur romanı bu mevsimin Sefilleridir. Başta 

:, 1 F rederic March 
olmak üzere dokuz büyük artist 

7892 1 ,. 
TÜRKSÖZ'Ü 

., Halkevi sosyal yardım 

komitası başkanlığından: 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

, 3 Aylık 

Şubemizin önemli işleri üzerinde 
konuşulmak ve komita için bir iş 
programı hazırlamak üzere üyeleri· 
mizin kıymetli düşüncelerinden fay. 
dalanmak istiyoruz . Bu maksatla , 
27-3-937 cumartesi günü saat 16 
da Halkevinde yapılacak teplantıyı, 
şubemiz üyelerinin şereflendirmeleri. 

7904 ! 1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 Londra : 22 (Radyo) - Feye· 

1 
za_n mıntıkasında sular 2 kadem in· 1 Dış memleketler için Abone 
mış olmakla beraber hala imdat kuv bedeli değişmez yalnız posta masrafı Adana Ziraat mektebi 

müdurlüğünden : vetleri çalışmaktadır. zammedilir . 

İngiliz filotillası 2 - İlanlar için idareye müra· 
caa(edilmelidir . Zirai kombinalarda çalıştınlmak 

\.. J üzere makinist alınacaktır , 
Londra: 22 (Radyo) Ganisiye ----------- 1- lsteklilerin 25 mart 937 per. 

gemisile ikinci filotilla Tunusa ha· şembe günü öğleye kadar Ziraat 
reket edeceklerdir. Adana birinci sulh hu- mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

kuk hakimliğinden : 2- Makineler üzerinde imtihan 

Milli küme maçları 

Ankara : 22 (Radyo) - Dün 
Ankara, lstanhul ve lzmirde milli 
küme maçlarına başlanmıştır. 

Ankarada Gençler Birliği An· 
kara Gücünü 4 2, lstanbulda Be
şiktaş Feneri 2-1, lzmirde Doğan 
spor Üçoku 4-2 mağlup etmişler· 
dir. Güneşle Galatasaray da 2 - 2 
berabere kalmışlardır . 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 
başlangıcıdır. 

Döşeme mahallesinden Hasan oğ. 
lu Mahmut tarafından ayni mahalle· 
den Hüseyin oğlu Ali ve Sadık oğlu 
Cumali ve Sadık oğlu muharrem ve 
Salih veresesinden Duran aleyhlerine 
açılan izalei şuyu davasının yapılan 
muhakemesinde : Taksimi istenen 
gayri menkulde Sultan oğlu Salihin 
de hissedar olduğu anlaşılmakla na. 
mına davetiye yazılmış ise de ika _ 
metgahı meçhul olduğu şerhile bila 
tebliğ iade kılınmış olduğundan ken . 
disine ilanen tebligat ifasına ve bu
nun için bir ay müddet verilmesine 
ve muhakemenin 29-4-937 per
şembe günü saat dokuza talikına 
karar verilmiştir. 

Mezkur günde mahkemede bizzat 
isbatı vücut etmesi veya bir vekili 
kanuni göndermesi lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur . 7907 

yapılacağından taliplerin 25 mart 
9~7 perşembe günü saat ( 14) de 
Zıraat mektebinde bulunmalan. 

3- imtihana Ziraat makinist mek
tebi ve Sanat okulu mezunlarile 
çiftliklerde ve Zirai müesseselerde 
çalışmış olanlar alınacaktır . 

4 - imtihanda kazananlar derece· 
!erine göre ayrıca ve bir müadet 
mektep~e açılacak makinist kursuna 
devam edeceklerdir. 

5- Kombinalara tayin olunacak· 
lara imtihan derecelerine göre ( 40) 
liradan (80) liraya kadar aylık üc· 
ret verileceği ilan olun ur. 

7903 1-4 

Bugece nöbetçi eczane ı 
Yeniolel civannda 

Yeni eczanedir 



1 

!ahile : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

CiNSi En az ' ~ En çok Satılan Miktar 
K. s. K. s._____ Kilo 

Rapı malı = . ---
pamuk 

- -

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi -

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 
1 

1 Siyah 1 

ÇIGtT 
Ekspres ----u.2 1 
iane 1 
Yerli "Yemlik,, 1 

"Tohumluk,, --ı 1 .. 
:; U BU B A T 

Buğday Kıbrıs 

" Yerli --S.-so-- - 5,7f 
Mc;ntane ---- ----.. 

Arpa - 4 

Fasulya , 
Yulaf ---------
Delıce -
Kuş yemi -- -
Keten tohumu --

1 
Mercimek 

; ., 
Susam 

UN 
b~ört ~ldız Salih 1 775 

'"" - uç " " 1 740 
:.S ~ İ Dört yıldız Doğruluk 800 

~ cl_ üç " " 750 
:§ ~ hSimit ,, 
:i ;; Dört yıİdız Cumhuriyet ~00 
CN Uol - -750 
l' uç " .. 

Simit . .. 1 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

22 / 3 / 1937 iş Bankasından almmışbr. 
Santim Pene 

Hazır 
1 

8 1 12 Liret in Mart vadeli 7 l-2!_ Rayişmark 1 
Frank { rransı:r. ) 17 30 

Mayıs vadeli 7 1 93 Sterlin ( İngiliz ) 616- -oo· 
Hint hazır 6-1 35 Dolar ( Amerika ) 1 79 - -301 
Nevyork 14 m Frank ( İsviçre ) 

BELEDİYE İLANLARI 

--------------------------------------------------
1- icara verilecek yer: Atatürk parkı içindeki yeni yapılan kır kah

vesi ile bakkal dükkanı iki~i biıdrn ve)a ayrı , ayrı ve üç sene müddetle 
açık artırma ile icara verilecektir . 

2- Muhammen kıymeti : Kır kahvesinin beher seneliği ikiyüz , bak· 
kal dükkanının yüz liradır. 

3- Muvakkat teminatı : Kır kahvesi için 'm beş, bakkal dükkanı için 
yedi buçuk liradır • 

4- istekliler şartnameyi Belediye yazı işleri kaleminden parasız ala· 
bilirler . 

5- ihale : Ni!onın 5 inci per~< rnbe gür.Ü saat on beşte Belediye da
imi tr.cümenir.de )C!pıJacaktır. Talipler o gin tfminat makbuzlarile bir· 
Jikte Belediye rncümrnine müracaatları ilan olunur.7895 20-23-27-31 

'' kelvinator '' 
Elektrikli buz dolapları 
Kelvinator sağlığın m~yardır. Sizi bir ç~k hastalıklara karşı 

korur. Daıma taze gıda vcrır. Adananın yakıcı 
sıcaklarını unutturur, evinize sıhhat ve neş'e verir. 
" Kelvinator Buz dolapları yiye.cek ve içeceğinizi mu

" hafaza etmekle mıde ve barsak hastalık-
larına mani olur, ateşli hastalıklarda en büyük yardımcınızdır. 
Kelvinator ~uz dolapları lüks değil ekmek kadar kati bir 

• . . ıhtiyaçtır. Her gün evinize aldığınız buz parasile 
b.u güzel makıneye sahıp olabilir~iniz . 

Dondurma makineleri , Vitrinler ve 
Kasap dolapları 

Peşin ve veresiye satış 
. 

yen 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

4--5 7845 

TürksöıG 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

Zayi tasdikna(ll 
Kayserİ.lİn Pınarbaşı ka~ 

tüye mektebinden 334 sen 
mış olduğum tac;diknameını _ 
sel esnasında diger evrakı ın; 

• lerimle birlikte zayi ettiın· .. 

TÜRKSÖZÜ 
• alacağımdan eskisinin hüktnU 
dığını bildiririm . 

Adana zabıtai beledi> 
muru Mehmet Arif~ 

•• u 
r 
k 

•• 

1 
Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder • 
1----
1 Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
_______ I nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
ri1'iz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilaölarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 
Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

7906 EYYUP SA 

Ahmet Mürşid Gö.~ 
fabrikası müdüriüğU 

Fabrikamın müşteriler h.t 
yaptırmış olduğu pamuk 51 

· 'bBr 22-3-937 tarihinden ıtı 
ermiş olduğundan sayın (11°• 
rimin pamuklarını sigorta yaP 
lanm ve aksi takdirde meyd 
lecek hasardan dolayı f abt1 
suliyet kabul etmiyeceğinİ 1 

lerim.7902 1-3 

1 
müşterileri0 ı 

gede ancak Türksözünde yapılır. 

O 1 T ah ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
-------- karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-

Sayın 

nazarı dikkatlerine 

Fabrikamız ambarlarını!t 
yüzünden pamuk balyal3rıll1~ r 
mı açıkta muhc.faza edi1111e 
Yağmur yağdığı takdirde a 
balyalarının avarya olmak rif hurufatla Tiirksözünde yapılıı. 

•• u 1 

Renkli tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
ancak Türksözüniln Otomatik makinala-

ı.-----------------

leri mevcuttur. Bu yüzd~ 
miz mesuliyet kabul etrJ1I) 

den, sayın müşterilerimiz 111 

·c . 
şimdiden kaldırmalarını ı1 u 

unda yaptırabilirsiniz. prese ettirmelerini tavsiye 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

7905 Pamuk İş ı.;ı/Lt 
·~ 1-7 Çırçır F abrı 1 

Devlet de~iryoıtar1 
t 

na işletmesinden: zilat yapmakta_d_ı-::r =·======~===========, ı 1 
Adana-F evzipaşa hat z 

Halk evi başkanlığından : 

Yayın komitamız tarafından Cumartesi ve Salı günleri Hoparlörle ve· 
rilecek konferansların tarih ve mevzularile konferansı verecek arkadaşla. 
rın adları halkımıza ilan olunur. 

Tarihi Konferans verecek arkadaşın· adı 
23-3-937 Bayan Mürşide Akyol 

27 - 3-
30-3-

3 - 4-
6 - 4-· 

" Arif Nihat Asya 
,, Zihni ( öğretmen ) 
,, Nevzat Güven : Muharrir 
" Selami : Öğretmen 

9-4- " Nuri Aydın: Öğretmen 
13-4 " Yalman Yalgın:Müze direktörü 

.. 

Konferans mevzuu 
Atatürk çocuklarına 
düşen ödevler. 
Dil devrimi 
Tasarruf 
Gazetecilik 
Rejimimizin kültür fa. 
aliyetine dair 
Eti Türklerine dair 
Güneyden Arkeoloji. 

7901 

.-. 
·TORKiYE i~ ~KA~I 

178 

l Zayi şahadetname 
Ziyapaşa ilk okulundan almış ol· 

duğum 30-6-932 tarih ve 39 nu· 
maralı şahacıetnameyi kaybettim . 
Yenisini alacağımdan tslcisinin hük· 
mü olmadığını bildiririm . 

Nacaran mahallesinden 
7908 Hilmi oğlu 

KUDDUSİ 

de Ceyhan civarında K.(11
1 

, 
taş ocağından pazarlıkla z 
re mük'abı balast ihzar etti ti 

Pazarlık 1-4-937 p' t 
- günü saat 15 de Adanad c 

binasında yapılacaktır. I r 
isteklilerin 2490 saY

11 

ve eksiltme kanunu mucib J 

olan vesaikle beraber 1J1ll\ •a 
minat pansı olan 225 lirS' 1 
banka teminat mektubU11~ 
pazarlık günü Adana fşle~ ı 
sında hazır bulunmaları.7 is 

18-20-23-25 
,,,,,,/ li 

--------------------------------------- k 

Kadirlinin 

" 

" 

Seyhan defterdarlığından : 

Tüccar mevkiinde 

" " 
Mecidiye " 

186617 
115012 
55158 

metre 

" 

" 

murabh81 

" 
" 

• " " 36772 " ,, ın 
Yukarıda mevki ve miktarları yazılı tarlalann beher 919 J11 e 

rabbaına buğday vesaire ekilirse yirmi beş kuruş çeltik ekilirse ş lu 
ruş olarak tahmin edilen bedelleri üzerinden icarı açık artırıTl8~' d 
mıştır. ihalesi 25/3/937 günü saat on beşte mahallinde yapıla:d 
lilerin yüzde yedi buçu.~ nisbetinde pey akçasile Kadirli Ma1(11°3 Olı 
toplanan komisyona muracaat etmeleri . 7880 18-20-Z 

Seyhan defterdarlığından : 

Muhammen 
Ka7.ası Cins ve mevki Miktarı bedeli Hududu 

5 lira iki tarafı yol 
1 

rafı koca di''8' 

rafı dere · 

Saimbeyli Ayı çukurunda ha. 10 Dö. 
rap bağ yeri 

" 

.. 

Kale sekisi harap 5 Dö. 2 lira Bir tarafı dıı~ n a 
b S .. le' 
ağ yeri rafı Hacı, ~le rıırı 

ve Zeki aratl 
1 

•şa 
Kele sekisi harap 15 5 lira iki tarafı >\t . 

boğ yeri tarafı kanak ta 
büyük divıır · 51 ı ist 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı yerlerin mülkiyeti ,,e nı 
3-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere hizalarındaki bedeli:~ Özl 
açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin Saimbeyli Malmüdürl\I ltm 

caatları • 7889 19-23-25-28 /. 
~,_.Ata 

4E2S [ ·= == 2 ~~ ıJ b 
Umumi Neşriyat ' 

M. Baldı .. 
Adana TürksöıU 


