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bebi felsefi bir mahi-

yettedir. Bir harp artık kaçınması 
iki rakib devlet, bir-. k" b • h f } • . 

Zehirli gaz 
kursları birlerini tehditle karşı- ım ansız ır a e ge mıştır 

Iıklı silahlanmakla,n azik 

jestelerle veyahud silahsızlanıyor gi
bi görünmekle oyalar ve harptan 
alı koyula bilir. 

Fakat birbirine muarız ruh taşı
yan iki zümre birbirine k<\rşı dura· 
cak olurlarsa o zaman gerginlik ara. 
da bir şerare çıkmadan yatışan\az. 

Bu defa, hak ile kuwet karşı kar 
şıya bulunuyor. 

Geçmiş devirlerde yapılmış olan 
din harplannın yüzlerce realist se
bepleri vardı. Kendi hanedanlarının 
bekası ve yeni yeni eyaletlerin sınır

ları içine alınması için harp açan 
krallar, bu hareketlerine manevi bi
rer sebep te bulmak lazımgeliyordu. 

Bu gün ise ordulara karşı or· 
dular değil, kadını, çoluğu, çocuğu 
ile milletlere karşı milletler sefer
ber edilmekte ve liderier, eskisinden 
daha çabuk ortaya konacak maksad 
ve formüllere ihtiyaç göstermekte· 
dirler. 

Bunlar, yığının taassubunu tahrik 
etmekte, bu suretle kendi şahsi ih· 
tiraslarını gizlemektedirler. 

dünyası, hakikatte, bir milletler ce- I 
mi yeti halindedir. Her hangi bir ürün j 
ve yahud her hangi bir yapılmış ı 
madde, bir tek millete aid olmaktan 
çıkmıştır. 

Kurslara devam etme
yenlerden para cezası 

alınacaktır 

Bundan başka, hiç bir sömürge, 
sahibine muhtaç olduğu ham madde-

1 
lerden iiçten fazlasını kafi mikdarda tir. 
temin edememektedir.

1 
1 Kurslara iştirak etmeyenler hak 

Yurdun lıer köşesinde açılacak 

olan zehirli gaz kurslarına her ev· 
den mutlak bir kişi iştirak edecek-

Bunun gibi, tıbbi keşiflerle yeni I kında bes liradan 25 liraya kadar 
makineler de yalnız onu bulanlara para cezası verilecektir. 
has olmaktan çıkmıştır; çünkü gayet 
kalay faş edilmektedir ve taklidcile- j 
rin mahareti artmıştır. 1 

Sömürgelerden bir çoğu , üre
timlerin daha pahalıya mal olmak
tadır . On sene evvel , Alman vatan-
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daşlarına , sömürge isteyip isteme
dikleri hakkında sualler sorulmuş
tur . Almanların çoğunluğu menfi 
cevap verdiler . O sıralarda bir in 
giliz devlet adamı bana şu sözleri 
söylemişti : 

- Almanlar , sömürgelerimiz· 
den birisini bizden alacak olurlarsa 
memnun oluruz . 

Son zamanlarda bir Portekiz 
memuru da eğer Portekiz sömürge
leri satılığa çıkarılacak o1ursa bun· 
dan çok sevineceğini söylemişti . 

Bununla beraber , hiç bir mem 
leket sömürgelerini prestiji bozula· 
cağı korkusu ile satılığa çıkaramaz. 
Prestij , işte bir kelime ki bugünkü 

Büyük küpeli 
hanında kaçak 
gazlar bulundu 

Belediye rüsumundan kaçırılan 
ve mevaddı müşteile talimatına 

aykırı olarak büyük küpeli hanına 
depo edilmiş olan 32 teneke gaz· 
yağı müsadere edilerek gazhaneye 
gönderilmiştir. Suçlu hakkında da 
kanuni muamele yapılmıştır 

Tütün bayileri 
·--- -

Son zamanlarda inhisar idare
sinden tütün satıcılığı için bir çok 
müracaatlar vaki olmaktadır. Halbuki 

Evvelce Almanyada " anava- · 
tan ,, kelimesi milleti hazırlnmak Jçin 
kafi gelirdi. Daha sonralan Gross· 
macht ( biiyük devlet ) kelimesi kul
lanılmağa başlandı. Eskiden bir mil 
Jetten bahsetmek harbı chaklı gös· 
termeğe kafi gelirken bu gün bütün 
dünya ırklarına üstünlük da ~ası gü
dülmektedir.' ı dünyanın başına bela olmuştur • 

Bu maksad üstünde en modern 
teknik ve teçhizat kullanılıyor. Bin· 
lerce hayatı kurtarmak gibi insani 
bir maksada hizmet edebilecek olan 
radyolar, bir cinayet vasıtası halini 
almaktadır. 

tütün satıcılığı için konulan esaslara 
göre; bu dükkanların sağı va solunda 
yüv•r metre mesafede başke:ı tütüncü 
bulunmamak lazımdır. 

Güttükleri saldırganlık siyasetine 
bahane bulmak isteyen devldler , 
üç sebeb ileri sürmektt'dirler: 

1 - Ham maddeye, 2 - faz
lalaşan nüfuslarını yerleştirt cek yere 
ihtiyaçları olduğunu, 3 - memle· 
ketleri dışında bulunan kendi ırkla

rından azınlıkları koruyacaklarını söy· 
söylüyorlar. 

Bu hususta ileri sürülen bütün 
deliller mugaJatalıdır. Zira bu hü
kümlari veren mütehasHsların hepsi 
eyi bir cicdanla hart:ket etmemek
tedirler. 

Sömürgelerde bulunrn ~ervet 
kaynaklarından faydalanmanın biricik 
yolu harbetmek değildir. Son yirmi 
sene içinde yapılan teknik keşifler 

sayesinde şimdiye kadar görülmemiş 
bir ölçüde gelişmiş ve siiratlenmiş 

olan dünya ticareti, eşya mübadelesi 
için gösterilen arzu, o kadar artmış, 
o kabar ilerlemiştir ki bugün her 
isteyen, her istediği ham maJdeyi 
çabucak elde edebilir ve yapılmış 
mallarını gemiye yükleterek istediği 
mesafeye kadar gönderebiiir. 

Bir orta - çağ zihniyeti olan 
otarşi bugün görüldüğü kadar, hiç 
bir zaman manasız görünrpemiştir . 
Elektrik ve tayyare dünyayı o ka 
dar göçültmüştür ki bütün dünyayı 
dolaşmak için her hangi bir söze 
bir kaç saniye, her hangi bir şehsa 
bir kaç gün kafi gelmektedir. Bu 
suretle tabii servet kaynakları elde 
etmek şek)inke ifade edilen harb 
sebeblerinJen birisi ortadan kalk
mıştır. 

Bir memleketin fethedilmesi, ar
tık, o memlekette bulunan petrol 
ve demir gibi bir takım zengin mad
delerden ancak fatihin istifadesi ma
nasına gelmekten çıkmıştır. Fatih, J 

bu maddeleri fatihe ucuza da mal 
. edemez. Mesela, İsviçre, bugün, ln· 
gilterenin kendi sömürgelerinden al· 

• dığı P.amuk , dişardan pam1:1k .alır. 
'Sulh. dc'vapı· ettiği. müddctçeı ticaı et 

Hitler , Bismark ananesine uy
gun olarak Nein Kampf ( miicade
lem ) isimli eserinde sömürge bah
sini sükı'.itla geçiştirdiği halde bu· 
günkü Almanya , prest;j uğrunda 1 

yeni bir sömurge davasına kalmıştır. 1 

ltalyanlar Habeşistanın kendilerine 1 
' l daha ne zamana kadar masraf kapı · 

sı olduğunu öğrendikleri zaman 
apışacaktır . 

Saldırgan milletler tarafından 
harp bahçesi olarak ortaya atılan 
ikinci sebebe , rıüfus fazlalığı sebe· 
bine de pek inanmak caiz değildir . 
fngiltere ile Belçikada nüfus , İtalya 
ve Almanya ve Almanyadakinden 
daha kesiftir Bunların hiç birisinin 
sömürgeleri bu kesafet meselesini 
halledememiştir . 

Bir iki sene içinde yarım milyon 
ltalyanın Habeşista .. da yerleşeceği . 
ni - bu memleketi gezip gördü-
ğüm için bundan şüpheliyim ya -

1 

kabul de etsek geriye kalan 42,000,· 
000 ltalyan ne olacaktır ? Dikta
törler, bir taraftan fazla nüfusu için 
yeni topraklar isterken, bir taraitan 
da dört çocuk sahibi olan ailelere 
nüfus kesafetini artırdıkları için ce· 
za vereceklerine prim bermektedir-

Bundan dolayı bir çok muraca 
atcılara müsaade verilmemektedir. 

Veraset vergisi 

Veraset ve intikal vergisi hasıla
tının günden güne azaldığı görül
mekte ve sebebinin varidat memur
larının alakasızlığı olduğu anlaşılmak
tadır. 

Bu sebeple maliye vekaleti, bü
tün teşkilata şiddetli bir tamim gön. 
dermiştir. 

Bağlarda 

Muvakkat karakollar 
açıldı 

Her sene bağ mevsiminde bağ· 
laı arasında açılmakta olan muvak
kat karakollar bu yıl da kurulmuş-
tur. 

Belediye tahsil şu heleri 

Merkezden alınan malumata gö
re ; belediyelerin tahsil şubelerinin 
birer mesul şefin başkanlığı altında 
birleştirilmesi diişünülmektedir . 

lcr . Bu fazla nüfus yetiştirmek arzu 
su istikbal için daha fazla a~ker 
bulmak arzusundan başka bir şe- 1 

kilde tcf sir edilmez . I 
Saldırgan milletlerin üçüncü harp --- ı 

vesilesi olarak gösterdikleri hudut Dil meselesine gelince bu da j 
dışındaki soydaş azınlıkların korun· esaslı bir iddia değildir. Alman mu-
ması da ilk ikisi kadar manasız ve hacirlerinin bugün bir dil yerine iki 
esa•sızdır · dile sahip olmaları bir zarar mıdır? 

Eğer Almanyanın hududu Nilin 
yukarısında bulunan ve orada kendi Biitün ameli ihtiyaçlar ve eko-

l kl Af 'k nomik meselelerin harp vesilesi ola. anadili ile konuşan azın ı ·:ır rı a 
yerlilerinin yaptığı gibi Papirüstan rak gösterilmesi kadar abes bir iş 
kulübelerde otursalardı , o zaman , yoktur. Öte taraftan memleket için. 
belki, buna bir harp vesilesi diye de.ki çekişme ve ihtilaflar da harhe 
bakabilirdik . yol açamaz · 

Halbuki Avrupa memle'-:etle. Bir kaç Avrupa memleketini teh- .

1 
rinde yaşayan azınlıklar , o memle- dit eden ihtilal bile bütün Avrupa-
kcte sahip olduğu söylenen milletler nın harbe girmesine sebep olamaz . ı 
kadar asayişten, tahsil ve terbiyeden Harbin kökü, hisler ve heyecan 1 

ve sıhhi tedbirlerden faydalanmak· lar ülkesindedir.Bugün harbe sebep ' 
tadırlar . olabilecek ~ ir mesele,iktidar ve kud-

Bugünkü günde Avrupanın yir- reti arttırmak hevesinden ileri gel-
ıni .dört itRır_ı ~asındaki biricik . \ mr.ktedir ki bu da eskimiş·.bir lii~ır· 
fark, yiyecek farkı~ır. dıdır • · 

Sa na t 
mekteplerinde 

Nahari talebeye öğle 
yemeği aerilecek 

Gelecek seneden itibaren sanat 
mekteplerinde ki nahari talebeye 
öğJe yemeği verilmek üzre büdceye 
tahsisat konmuştur. 

Mahkumlar 
Madenlerde çalıştırılacak 

Aldığımız haberlere göre; agır 
hapse mahkum o 1 a nl suçlular 
Zonguldağa gönderılerek oradaki 
madenlerde çalıştırılacaklardır. 

Mahkumlar için Zongoldakta 
büyük tesisat inşasına başlanmıştır. 

' 
Hava kurumuna 

Ceyhandan yaptlan 
yardımlar 

Ceyhanda bir çok kıymetli yurd
daşlar kurban bayramında kurban 
bedellerini Türk hava kurumuna 
yatırmışlardır . 

Ceyhan şubesinden şehrimiz 
merkez şubesine gelen listede : fab
rikatör Bay İsmail Özelin 5 , Bay 
lsmail Kurtkulaklmın 3 , Bay Arif 
Y altırın 5 , eczacı Bay Ali Rızanın 
5 , Bay Abdurrahim Yeşilin 5 , Bay 
Şükrü Dnricinin 5 , Bay Sünninin 5 
Bay Mehmet Eminin 3 , Masereci 
Bay Ömer ve Osman 1 O , Bay Meh
met Hulusi 5 , Bay Midhat tüccar 
4 , Bay Hasan Oflaz 5 , Bay Said 
Akhan 5 , Bay Ziya 5 , Bay Mahir 
Terliksiz 5 , Bay Bedri Kuzudişli 5, 
Bay Mesrur Aksay 5 , Bay lsmail 
Arkan 5 , Bay lbrahim Durucan5, 
Bay Ahmet Topsakal 5 , Bay Lut
follah 5 , Bay Emin Derer 5 , Bay 
Gani Zezen 5 lira vermişlerdir . 

Değerli bir kayıp 

Uzun zamandanberi şehrimizde 
ikamet etmekte ola.1 eski mütekait 
Generallerimizden Hilmi , evvelki 
gece kalp sektesinden vefat etmiş
tir. 

General Avni kültürile, güzel ka
r'akterile muhitte hürmet gören, se
vilen bir sima idi. 

General Hilmi 38 sene Orduda 
çalışmış ve 10 seneden fazla Filibe 
Konsolosluğumuzda bulunmuştu . 

Değerli gayıp şehrimiz Lise ve 
Orta okul Fransızca muallimliklerini 
de ifa etmekte idi . 

Kıymetli Generalin cenazesi,dün, 
büyük törenle gömülmüştür . Hü 
kümet erkanı ve orta tedrisat mek· 
tepleri cenaze töreninde bulunmuş
lardır. 

Değerli kayıbımıza Tanrının rah
metini diler , ailesinin kederlerini 
paylaşırız . 

Maliyede 

Yeni tayinler oldu 

Şehrimiz varidat muhafaza 
memurluğuna 20 lira maaşla ta· 
hakkuk katibi Abdüsselam, onun 
yerinede Mersin hususi muhasebe 
tahsil ~ubesi müfredat katibi Yümnü 

Halkevinde 

Dün gece Behcet Kemal 
Halkevlilerle konuştu 

Dün Halkevinde Halkevleri mü
fettişi arkadaşımız Behcet Kemal 
Çağların burada olmak dolayısile 
bir komiteler toplantısı yapılmış her 
şubenin başkan ve faal üyelerinin 
tatbikat sahasında karşılaştıkları zor 
lukları, bunların ortadan kalkması 
için düşündükleri tedbirleri söyle
mişler ve henüz mahiyeti tam te
vazzuh etmemiş çalışmalar hakkında 
izahat istemişlerdir . Bütün mesele
ler samimiyet ve vuzuhla meydana 
konulmuş, müşterek ve mi•sbet ça· 
reler not edilmiştir . 

Gece de saat 8,50 de Behcet 
Kemal Çağlar , Halkevimiz salo -
nunda ç o k kalabalık münevver 
bir k ü t 1 e önünde Halkevle • 
rinin ulviyet ve .. e~em~i.yetini göz 

11 
l 

önüne koyan goruşlermı anlatmış .

1 ve faaliyetlerini gıpta ile tetkik et 
miş olduğu Adana Halkevlilerine j 
merkezin,bu müesseselerin en önemli 
bir varlık olarak ele almak ve işlet· \ 
mek için nasıl ve ne gibi tedbirler 
aldığı hakkında izahlarda bulun
muştur. 

Behçet Kemal bunu müteakip 
" Halkevinin Çocuğu .. ve " Seyhan
la bir mülakat ,, adlı iki güzel şiirini 
okumuz ve coşkunca alkışlanmış

tır . 
Arkadaşımış Çağlar daha birkaç 

gün şehrimizde kalacaktır. 

Bay Muvaffak 

Tarsus belediye reisi Bay Mu· 
vaff ak dün şehrimize gel niş ve ak
şam treniyle Tarsusa avJet etıniştir. 

Zabıtada: 

Evi taşa tutan çocuklar 1 

Tek.keknrbu mahallesinden Tah
sin , Abdullah oğlu Feyzullah ve 
Tahir oğlu Kazım adlarındaki çocuk
ları evine taş attıklarından dolayı 
döğdüğünden zabıta hakkında taki
bat yapmıştır . 

Sarhoş kadın 
Umumi ev kadınlarından Ali kı- 1 

zı Zeynep sarhoş olduğu halde Meh · 
met oğlu Arif adında birisinin evine I 
tecavüz ederek hakarette bulundu· 
ğu zabitayı şikayet edilmesi uzerı· 

ne Zeynep yakalanmıştır . 

Bir kadını döğerek kaçan 
yakalandı 

Sultan sokağından Kozanlı Salih 
kızı Havayı döğmekten suçlu Ab
bas oğlu Süleyman yakalanarak ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Yüzen kilise _____ ___..,,_ 

E ski köhne , harap b; 
Artık sefer yapmaıtl 
verilmiyor ? Bun~ 

hurda fiatına satılacak · ~ 
sahibi bu geminin içinde ·de • 
yümüş , hayatını bu geın~ 
miş , geminin içi bin bir a 
dolu . Bir türlü satmağa g 
olmuyor. . 

Nihayet günlerden bı~ ~ 
ima bir şey geliyor , geını) 
manın çaresini buluyor · alı 

Beş on amele gemide ç de 
başlıyor. Gün geçtik?e 8~0r 
yüzü buluyor. İnşaat ılerh) 

. ··ıerı 
bir zaman içinde gemı yud b 
lise haline geliyor . Hur 

3 i 
satılmaktan kurtuluyor. AY~ 
da da sahibine kazanç teıtl~ 
Bu yüzden kilisede dua e , 
için sahibine ufak bir para 

lazım. f>. 

Garabete düşkün olan 
l b ·· d k·ı· ok r~i l a u yuz en ı ıse ç 

mektedir. Her gün yüıierce 
yüzen kiliseye geliyormu; ' 

Arslan 
. vr 

Arslan deyip geçerıı 
vanların şahı eler susarız · , 

•••• c.J k . arsl~P yer yuzun e aç cıns f 
nu bilen kaç kişi vardır ? • o 
lanın yeleli, dişisi yetesıı·1 , bilmek kafi değildir. At ~ 
dan başka dört cins arsltı~ 
Gucera, Senegal, vasati A 
ki Afrika arslanlnrıdır. 

---~e~ 

Ceyhand~ 

------Bir kaçakçı 
yakalandı _____ ..../_ 

Belediye oteli k~P 
Ceyhan: 24 ( H usus1 .,1 

mizden) - Ceyhanın de 
köyü civarına iskan edilefl 
li aşiretinden Hüseyin yorı~t1" 
Deveci uşağı köyii bekçi 

1 

dan 4 parça ve 98 metre 

ğunda muhtelif renkte kD~ 
kumaş yakalanmıştır. ı~ 

Bekçi yakaladığı eŞ)'~J 
seyini Ayas jandarma . \ 
götürerek teslim etrnıŞ 

hem kaçak kumaş ve herfl ~ 
s~yin Ceyhana getirilere~~ 
kanuni ınnaınele yapılırıak 
)iyeye tesl:m edilmiştir. 

~I 
f'elediye oteli kBP 

Bir müddetrenberi ~~; 
yatro artistliği yapan 'fi 

yatıp kalkmakta oJdukl~ 
otelinde uygunsuz haJlerı ~ 

d ·ı re gından otel sedde ı e 
hakkında da kanuni n1onfll 

mıştır. 

Muhakeme kararile Süleyman J 
bir aya m<>hkuın olmuştur. , __ _. _____ _,,,, 

İnek hırsızları yakalandı ,- ,, 1' 
K~O 

Havuzlu bahçeden Aliye ait 
ineği çalan Maraşlı Arif ve Tunce· 
imden Hıdır adlı iki hırsız yakalan· 
mış ve derhal adliyeyı': teslim eriil· 
miştir. 

-- ~-~----· ...... ••CPna..--~~~-

İngiltere elçisi Cianoyu 
ziyaret etti 

Gündelik siyasi gııı 
1 ıı1 1 

Abone şarl' 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

_;...--~ ~ 

1 

Ünlüer 16 lira ile ve muhakeınat Roma: 24 ( Radyo ) - İngiliz ı - Dıs memleketler .. o 
bedeli değişmez yn lnıı f' takib memurluğuna 50 lira ücretle büyük elçisi hareketinden evvel 

C. zammedilir . Mehmet Erdoğan, 10 lira ma~şlı Kont ıanoyu ziyaret etmiş, uzunca 
tahsil katibliğine tebliğ memurla- bir mülakat yapmıştır. 2 - İlı'inlar için 
rından Ahmet Faruk ve oııun yeri· Bu mülakatın mahiyeti hakkında ~cµıt çdılme1idır, · .• 
nt!cle Mehmet Kılıç fayin .i:' ilmişlic. .. · bir :malumat ekle edilcmem~tir." ·-·· _.. "'l!'!, .. ___ _,~..,...,--
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Nufus ve geliriaz 
belediyeler 

Birinci sahifeden artan -

! 7 

Ankara megtubu I 
-ffirinci sahif~~ ar~n-

1
~

1
~~~~~~~~~~P~A~M~Ö,K~v:e~K~O~Z~A~--~~~~~~~~, 

Kilo Fiyab 
Muhtelif vilayetlerde doğum ev· CiNSi Sablan Miktar 

Eıt az En çok leri vardır. s Kilo 
d h b K. S. K . _:__I======== Yüzlerce vatan aşın aya nı Kapımalı pamuk 

Adana Borsası Muameleleri 

kurtaran ve bir mektep denilebile- Piyasa parlağ'lo:-"---ı----•-----·-------
cek vaziyette bulunan bu doğum ev· Piyasa temizi ,, 

Köy itleri: )erine köy ebeleri yetiştirecek teş· ı-.;:..ia:..:!.n-e -=1------ı•-----1-----
Vücudlariyle çalışmayı ka' ul kilit ilave olunacakbr. ~::p!s 

eden köylüler, verilen ~ler~ yapmaz- Mektebe ilk tahsilini yapmış ve Klevlant 
larsa bu işler, köy idarelerınce ~ap- ya o derecede okumuş olanlar alına- y A P A C 1 

l''d yuzde caktı'r, Namzedler mektepte bir yıl tınlacak ve parası köy u en ı 1 
k K "y mec· okuduktan sonra ellerinde yalnız •-=B-:-!ey'-;a,--z ______ ----ı---- --------on f azlasiyle almaca tır. 0 

)' • . b · Siyah . _ 
)islerinin yapacakları tarifeler v~ ı ı köylerde çalışmağa ızın veren ırer 
ve kaymakamlar tarafından tasdık . diploma verilecektir. _ _ _ Ç 1 C 1 T 

caktlr. Sek mektepten çıkan ebelerin bu- iane 

Sahife : ~ 
B 

Asri sinemada 
24 Mart çarşamba akşamından itibaren 

Bu senenin en zengin ve en muhteşem bir filmini sunmakla kıvanç duyar 

( Hanry Garat ) 
( Haşmetli Vals ) 

Büyük Fransız opereti , Zengin dekor , ~öz kamaştırıc~ s~hn~ler , neş'eli 
mevzu gençlik, güzellik, muı.ık , aşk ve neş e fılmı 

ilaveten : Dünya havadisi edilmedikçe yürürlüğe konulmuya- Köy ebeleri kazalarda ve yuk· ıı--E=-=k-s=p-re_,s-;-;---:-:;"---14,12 
Yerli "Yemlik,, Muhtarlar köy reisi, ihtiyar mec· lundukları başka yerlerde çalışamı. "Tohumluk,, H 

!islerine de köy meclisi azilan okur yacaklardır. Bakanlığın bütün diğer .. :1 u B u B A T Lilian ervey 
yazar olacaklar ve köy nüfu~updun yurdlan gibi parasız yatılı olan bu Buğday Kıbrıs Sinema semasının biricik yıldızı 

PEK YAKINDA : 

azlığına ve çokluğua göre tahsıl. e- mekteplere 30 yaşına kadar k~y Yerli - 5 50 575 K ki ) f •ı • d 
receleri değişecektir. Köy mechs]e· kızları gireceklerdir. Namzedlenn ~a!.P:u:a_ly_a_M_e_n_ta_ne ___ -4-· --==---=-=-··---~·~ ===~===============I (Sarışın u 7910a ı mın e rine köy başmuallimi, varsa, koy evli bulunanları tercih edilecekler- = 
kooperatif müdür veya m~hasebe- dir . Yulaf 
cisi, köy katibi ve sıhhiye, zıraat me- Bu ebeler bir köy veya mınta. -Del=ic~e------ı-----ı·----ı 
murları da tabii aza olacaklard_ır." kası verilecek ve bunlar en çok dört Kuş yemi 

Bu suretle köy işlerinin dahı du· bin nüfusun doğum işlerine baka Keten tohumu ~ 
zenli görülmesi imkan içine alınmıs caklardır. Teşkilat kanunb bu ebe· =-=M_e_rc_im_e_k _____ .,~--_ -_ ----ı·--- --------

k .. mec· k d ki S olacaktır. Köy reisleri ve oy lerin aylıklarının öy san ı arı veya usam 
lislerinin müddetleri beş s-eneye çı- hususi idareler tarafından temin edi 
kanlmışbr. Nüfusu az olan köyler~e leceğini emretmektedir. Köyler di-
birer köy reisi vekili seçilecek, koy lerlerse yalruz kendi köyleri için bir 
reis vekilleri köy meclisinden ala· ebe tutabileceklerdir. 
<:aldan direktiflere göre iş göre· Müesseseler yalnız buklundukla~ 
tektir. viliyt-t halkından dt:ğil omşu . vı. 

}ayetlerden de, ta'ebe kaydedebıl~
ceklerdir. Yalnız bunlarda her ha~de 
kendi köylerinden veya yakın koy. 

Köye iyi eleman göndermek içln 

Bilhassa emeklilerin rağbetini 

attırınek için köy kitiblerine ~irasız 
ev, ve bir miktar tarla verilmesı esas 
L-t.'. D h'l' mesle· ""IQ\ll olunmuştur. a ı ıye 
tiôe girecek mülkiye ve hukuk m~· 
ı.unlanndnn köy müfettişliği, k'ly 
reisliği gibi köy işlerinde çalışacak· 
tardan burada geçirdikleri, hizm~t 

"dd hs b etlıl· ınu etleri . stajlarına m~ u . • 
rnesi ayrı bir hüküm halınde proıe 

1 rde çalışacaklardır. Bakanlık bu 
~ararına ilave olarak enümüzdeki 
mali yıl başından itibaren bakanlığa 
batlı dispanserlerin bazılarında da 
doğum yapabilecek teşkilat vücuda 
getirecektir, Bu dispanserlerin kad· 
rolarına lazım gelen teknik vazife. 
darlar ilave olunacaktır. Epiyden
beri faaliyette bulunan Etimesut ı 

UN 

uç " ,, -760 1 
~ört yıldız Salih 1 800 
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~ ...... t ü; " ,, = c - s· . ô -= ı ımıt ,, 
~ ~ - Dört yıldız Cmnh-u-:ri-ye..,.t--
N CJo-. 

f""' ı uç ,, " 
Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
24 I 3 I 1937 

Santim Pene 
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışhr. 

Hazır 1 7 881-:LV='=ee-:.--~----- --ı-1 96 
ı--------- ._~Ra~y~iş~m,a,rk::o--.---ı 
_M_a_rt __ v_a_de_li ____ I 1 10 Frank ( Fransız ) --ıı-, 22 
Mayıs vadeli _]__ 67 Sterlin ( ingiliz ) 618- 00 

ı--H-in~t-h-a-zı_r _____ I 6 135 Dolar (Amerika) ı 79 _ -20 

Nevyork 14 90 Frank ( İsviçre ) , 

--~~~---------

Tan sineması 
Bu akşam 

Heyecanlı müthiş bir mevzu bir Maymunun aşkı için yaptığı feci cinayet· 
leri bütün teferruatile canlandıran bir film Afrikanın bakir ormanlanndan 
Avrupaya getirilen l>ir canavarın harikulade maceraları işte bütün bunlan 

(Canavarın intikamı ) . 
isimli fevkalade filmde göreceksiniz baştan aşağı tam , esrar, korku filmı 

ilaveten : En son dünya haberleri 
~~~~---------

ı· EK YAKINDA : .. . . ta 
Yüzlerce fiküran ve milyonlarca lira sarf le vucuda getirılen film baş 

FREDERIC MARCH olmak üzere dokuz büyük Artist tarafından 
. yaratılan 

Kalp mücadelesi 
Ye eklenmiştir. 

Ceza hUkUmlerl 

ı b"d esine ş programlanna böy u c 
konulan köy işlerini vücudlan ile ya· 
~•mayan, işe çağınldıkları zam~~ 
1 b ·ı ışı ~ aşına gelmiyen veya ven en . . 

(içtimai hıfzıssıhha numune dispan· l~-------------------------
seri) bu yeni teşkilata örnek ittihaz 1 İLAA NLARJ ı ı 

~~~ B~EDWE .L--------p-h~~~:~~---------~ 
--~----------------,---~--~~~-~~~~~-~---

Adverse ) ( Antony 
göreceksiniz 

~•tirıncden kaçan, yangın, sel. gıb~ 
ifetleri pnlemek için köy re~Jerı 
tarafından yapılan çağrıya gelmıye_n· 
lerden köy meclislerinin karan ıle 
bir liraean onliraya kadar hafif pa· 
ra Cezası alınacaktır. HakJannda pa· 
ra Ceza kararı verilen kimseler aynı 
zaınanda işe 'Seykolunacak, gene ka. 
çar Veya gitmezlerse ceza iki kat 
alınacakbr. 

le~ meclisince alman parayı 
za~tla vermeyenler veya bu pa· 
ranın ·ı · . . mahsul malzeme işe çevn me 
Si 1 ' ' 1 d Çın lllüracatta bulunmıyan ar an 
salrrıaıar yüzde on fazlasivle alına· 
caktır . 
1 I<öy imamlarının yalnız dini iş· 
erle k · · . Uiraşmalannı sağlama ıçın 

ırn:ıı .... ı l . ,. 
1 -·• arın ihtiyar mec1is erıne aza 

0
h .. rnalarına dair olan köy kanunu 
ukrn" k u aldırılmıştır. 

b· Nüfusu ve gelirleri başlı başına 
ır idare kurmatil ve faaliyette 

~~l\Jnmağa elverişli olmıyan dağııuk 
k?Ylerle, köy mahiyetindeki mesk 

~~ Y~leri beı kitometrelik bir sa· 
içınde muayyen bir merkezde 

~o~ bir idare altına almağa 
l'Ç ~mezun olacakbr. 

------------·9"4•~-----~~-

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Nevi : Muhtelif tamirat 
O/o 7,5 dipozitosu Lira K. 

26 41 

Bedeli keşfi Lira K. 
754 23 

1-Adana Ziraat rr.ektebine ait 
dört binada yapılacak tamirat 24-
3-937 taril)inden itibaren (15) gün 
müddeıle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 2-4-937 cuma günü saat (t~~ 
d vilayet Ziraat müdürlüğünde mu
te~ekkil komisyon tarafından ihalesi 

yapılacaktır . 
2_ Keşif ve tamirat hakkı~da 

l"mat almak istiyenler bu mud
ma u ek ~ 
det zarfında her gün Ziraat ~ . te ı 

"d" ı··~ne müracaat etmelıdır. mu ur U5w • 
90 3-Eksiltmeye gireceklenn 24 

sayıh kanunun ( 302 ) inci m~ddel.e· 
rinde yazılı vesaikle O/o 7,5 nısbetın 
de dipczitqlarını malsandığına ya· 
tırarak komisyona müracaat etme-
leri iJin olunur. 7915 

25- 27-30 - 1 

3 Nisan 1937 

K 1 Ko'ltiimlü büyük balosu 
ızı ay 

hakikaten çok zengindi~916 
Ahmet Mürşid Görgün ~-----:-----fabrikası müdürlüğünden T kk ·· 

Fabrikamın müşteriltr hesabına 
Yapbrrnış olduğu pamuk sigortası 
22-3-937 tarihinden itibaren sona 

e~~iş olduğundan sayın müşterile
rıının Parnuklannı sigorta yapbrma· 
larını Ve aksi takdirde meydana ge· 
1 cek hasardan dolayı fabrika me
-..Iiy~t kabul etmiyecejini ilan ey 
ı..a..1902 3.,..3 

eşe ur 
Ailem Atiyeyi uzun zamandan 

beri çektiği hastalıktan kurtararak 
bizi kendine minnettar kılan Doktor 
Bay Şükrüye teşekkürler edtr,~e1?· 
leketimiz namına, böyle kıymetlı bır 
kadın mütehassısına mali~ olduğu· 
muzdan dolayı sevinç duyantn • .r.,... şerbetçi · 

7919- ;All)f 

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Yaya kaldınmları iqin yaphrılacak 
24,000 ad~t beton plaka. 

2- Keşif bedeli : 3710 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: 278 lira 25 kuruştur • 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih:Nisanın 8 inci perşembe günii saat 

on beşte beleaiye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - isteklilerin fenni, hususi ve umumi şartnamelerini görmek üzere her 

gün yazı işleri kalemine ve ihale günü teminat makbuzu ile birlikte bele. 
diye encümenine müracaatları ilin olunur .7920 25-28-1- 6 

1-Nisan-937 perşembe günü saat on beşte toplanacak olan bele· 
diye meclisine ait ruzname belediye kanununun 55 inci maddesine tevfi· 
kan aşağıya yazılmıştır ilin olunur . 

RUZNAME: 

1 - 937 yılı varidat ve masraf bütçeleri : 
2- 937 yılı varidat tarifeleri: 

3- Yeni beş senelik mesai prcgramı: 
4- Belediye borçlarının tevhidi : 

5 Bazı fa~ıllarda münakale ve munzam tahsisat : 
6 - Müstahdemin talimatnamesinin tadili : 
7- Yeniden tayin edilen memurların tasdiki memuriyetleri: 

7919 

1- Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosu iki sene müd 
detle. icara verilecektir • 

2 - Senelik muhammen icarı 500 beş yüz liradır • 
3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır • 

4- Bu işe ait şarbıarne Belediye yazı işleri kaleminden parasız olarak 
alınabilir • 

5- Artırmaya iştirak edeceklerin Martın yirmi dördüncü gününe kadar 
Belediye Riyasetine müracart ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır • 
Ehliyet vesikası olmayanlar veya bu vesikayı haiz bir mesul müdür gös· 
termeği taahhüt etmeyenler arbrmaya giremezler • 

6- ihalesi Martın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye en. 
cümenmde yapılacaktır. 

• l$tetdilerin o. gün teminat makhuzlarile birlikte Belediye encü&'Oenine 
mürpate'taıeıeriilin Olunur. 7872 13-17-21;r....2S · 

Seyhan defterdarlığından : 

Kazası Cins ve mevki Miktarı 
Muhammen 

bedeli Hududu 
Saimbeyli Ayı çukurunda ha. 10 Dö. 

rap bağ yeri 
5 lira iki tarafı yol ile bir ta

rafı koca divar diger ta. 
rafı dere . 

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

" 

.. Kele sekisi harap 
boğ yeri 

ve Zeki arazilerile çevrili. 
15 5 lira iki tarafı yol diger iki 

tarafı kanak Mehmet ve 
büyük divar . 

Yukarıda mevki ve miktarlan yazılı yerlerin mülkiyeti ve satışı 29-
3-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere hizalarındaki bedeller üzerinden 
açık artırmaya çıkanlmışbr. isteklilerin Saimbeyli Malmüdürlüğüne müra-
caatlan. 7889 19-23-25-28 



~abife : 4 TGrksôztl 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
• • 

muessesesı 

57FE 

TÜRKSÖZÜ 
'ı Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

•• u 
r 
k 

l
l_K_i_t_a_p ____ j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
-------1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethan ... nin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ila11larınızı her yerde okunan Tür!<sözüne verınız. 

s 1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek i stiyorsanız 

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

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

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

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

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
l.-------1 ancak Türksözüni1n Otomatik makinala
nr.da yaptırabilirsiniz. 

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

r--·------------------, Adana Ziraat mektebi 

Renkli renksiz afişler müdürlüğünden : 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 
Karikatür 

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

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

• Sa esı 

Elektrikli ve elektriksiz gramofonlar 
ve pikaplar Alaturka ve Alafranga 
her çeşit plaklar bütün dünyada 
biriciktir. 

Makinelerinizde yalnız Sahibi -
• • 

nın sesı yağ, zemberek ve iğ-

nelerini kullanınız . 
Veresiye ve peşin satış yeri 

Sahibinin sesi ''Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

7845 3-5 

Zirai kombinalarda çalıştırılmak 
üzere makinist alınacaktır . 

1- isteklilerin 25 mart 937 per
şembe günü öğleye kadar Ziraat 
mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

2- Makineler üzerinde imtihan 
yapılacağından taliplerin 25 mart 
937 perşembe günü saat ( 14 ) de 
Ziraat mektebinde bulunmalan. 

3- imtihana Ziraat makinist mek

tebi ve Sanat okulu mezunlarile 
çiftliklerde ve Zirai müesseselerde 
çalışmış olanlar alınacaktır . 

4- imtihanda kazananlar derece-
lerine göre ayrıca ve bir müddet 
mektep!ı~ açılacak makinist kursuna 
devam edeceklerdir . 

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

7903 3-4 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatlerine : 

Fabrikamız ambarlarının darlığı 
yüzünden pamuk balyalarının bir kıs
mı açıkta mubr.faza edilmektedir . 

Yağmur yağdığı takdirde pamuk 
balyalarının avarya olmak ihtimal
leri mevcuttur. Bu yüzden Şirketi
miz mesuliyet kabul etmiyeceğin · 
den, sayın müşterilerimiz mallarını 
şimdiden kaldırmalarını rica veya 
prese ettirmelerini tavsiye ederiz. 

7905 Pamuk fş Limited 

3-7 Çırçır Fabrikası 

Devlet demiryolları Ada- ı 
na işletmesinden : 

Adana-Fevzipaşa battı üzerin
de Ceyhan civarında K.m 412 deki . 
taş ocağından pazarlıkla 2000 ınet- 1 re mük'abı balast ihzar ettirilecektir. 

Pazarlık 1-4-937 perşembe ı 
günü saat 15 de Adanada işletme 1 

binasında yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 saıılı artırma i 
ve eksiltme kanunu mucibince lazım · 
olan vesaikle beraber muvakkat te- j 
minat paBsı olan 225 lira ve yalıut 
banka teminat mektubunu hamilen 
pazarlık günü Adana işletme bina
sında hazır bulunmaları.7882 

18- 20 - 23 - 25 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Adana Seylapzedeleri için 

İnşa edilecek dört ev (1817) lira(86) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - ihale 937 senesi Nisanının 
13 üncü salı giinü saat on birde vj
layette yapılacaktır . 

3- Bu işe ait keşif hülasası,met 
raj, proje , eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename örneği on kuruş mu 
kabilinde vilayetten veya Nafia mü· 
dürlüğünden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat (136) lira 
(34) kuruştur . 

5- istekliler ihaleden evvel Ti -
caret Odaıına kayıtlı olduğuna dair 
Ticaret Odasından ve bu işi yap
mağa iktidarı olduğuna dair Nafia 
müdürlüğünden tasdikli vesikalar 
gös-termeğe mecburdur. 7918 

25-30-4- 8 

25 Mart ııı 
-
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Seyhan defterdarlığın -
dan: 

Yumurtalık dalyanı voli halinde 
lıir sene müddetle icarı açık ~rlır
maya çıkarılmıştır. Bir senelık mu
hammen kirası 1701 lira olup 5 
4-937 pnartesi günü Ceyhan Ma
liyesinde ihal ~si yapılacaktır. istek
lilerin tediye ve sair şeraiti cğren 
mek istiyenlerin ana göre müraca-
atları .7894 20-25-30 3 

~f~ ,,--------.el mi 
Bugece nöbetçı 1 ve 

Kalekapısı civ•f'l J. -~ 
M. Rifat ecıııfl/ ~I 

U • N · t ~~ mumı eşrıya 

M. Bakşı 
Adana Türkş\lıiı 11' 
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