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ırçok Turk gençl~r~. ~~ l Boğa~ıa.mukavelesi Meyvacılık mütehassısının portakal
larımız hakkında yaptığı te~kikler 

Yeni mebus 
namzedleri 

caktan Halebe suruldu ıltaıyaııe yakında te- 1 

maslara başlanacak Profesör, bilhassa yerli cins portakalların 
islahını tavsiye ediyor Camilerde vaziçin yobazlara 100 

altuna kadar ücret veriliyor 
-----··~----

Propagandaları idare için Sancağa 
zabitler getirildi 

. 
yenı 

. Antakya: 26 ( Hususi ) - 25 
1 ell~ri kelepçeli olarak dün sa
hleyin sevkedilmişlerdir. 

Antakyaya üç Fransız zabiti 
ha getirilmiştir. 

Bunlar tahrik hareketlerini su
i ınahsus:ıda idare için gelmi5-
dir. 

Lazkiye: 26 ( Husu~i ) - San
cakta ve Suriyede şapka ile müca
deleyi Fransızların idare etmekte 
olduğu malumdur. 

Halk camilere toplanmağa ça
lışıyor ve birçok yobazlar da 100 
altuna kadar ücret verılerek şapka 
aleyhinde vaaz verdirilmeğe devam 
edilmektedir. 

Suriyede karışıklık 
çıkarılmak isteniyor 

ltaniler toplanarak propaganda ~apan 
ecnebileri Suriyeden çıkarmaga 

karar verdiler 

aı:nı: 25 (Hususi) - Suriyede 
d ın Yalan yanlış şayialar dev
~ :rek halk arasında efkarın te-
nışu ·· 

tıL ~~ ınucib olduğu anlaşıldı · 
.. el ğn kukuınet buna karşı tedbir 

rı.. 1 a ar 
.. ar vermiştir. 

nsucat ,tt1 
1 
n akşanı Vatani kitle ricalinin 

1 sıııı1_,.,.. JU unduğu bir toplantıda bu me-
~ mevzuub h . 1 

yaşın ut a s olmuş 'le bu ış e 
ktır. ~ ed·ıolnıak için bir komisyon 
e g ~ Jıd . . 1 llııştir. Bu komisyon fahri 

! ~' ının ri . 
ilir. 5

1_.ı~u he Yasetı altındadır. 
racaat.~ ra t Yet lBaşvezirle görüşerek 

ıv-. ·1 olııı k .. . aıııa0 a uzere şayıalar çıka-
. r. ve Prop . 

olun·J • . aganda yapan ecnebıle. 
)Urıyede 

o ıi tı· n çıkarılmasına karar r. 
Yakında · 
sin t açılacak olan Mebusan 

k
e evdjj icabeden bütçe ha· 

IJ ır en ıııu h e ttl'" n ald a ededen sonra Su-
k ığı Yeni vaziyete göre ya· 

Yenıte k· ı· il . ş ı at kadrolarının tes· 
ınesı v . . 

si 1 . e tahsısatlarının tayın 
d/ e ıştigal edilmektedir. 

. •kıy1':. reşkilatı da diğer birta 
tını · • ı at 

11ii1'ı1lu e H . '.11eyanında hazırlanmış 
arıcıye .. d .. 1..• .. •. lü ... mu ur ugu ve aşaır 

hail ,.
1 

gpu gi_bi yeni ve mühim teş-
ıııa .W • n arı t h (l ~·, s en eyetin yani aş-

111et l!'elınesi beki . 
)\, 'ay enıyor. 

L ·~ıYa1re komisyonu toplanarak 
... ara . d 

Şım iden muhabereye 

ar 
asına ve ta ·ı·k .. ğ 

ıçin Av yyarecı ı o ren-
rupayn talebe izamı 

arı Yapılmasına karar ver-

Asfalt usta bir k 

1 il" teş bb- şe er fabrikası yap· 
a e us d"J · 

tre i" Jr şirk t ~ ı ınıştir bunun 
rrıe r•tl'I. ri ~ teşkıl edilmiş ve hisse 

e ııı~ ,~ dpıyasaya çıkarılmıştır. 
)bır:_j Zangt h 

setşP" dun E d e en aberlerde lb. 
n . , r en hud d d k 1 psı• ettiği"h kk u un a as er 
ge vad· · a ında Berlinden ge-

lurıılf· 
1 
se~:~.ekzip edilmektedir. 

al"ğ il hacıların 150 bin ki
l 

0 du~u ve Mısır mahmili 
n sadaka • 
b" r ve zekat paralan-
ın ıra Mekke ve Medine 

.J!ınd~ tevzi edildiği de bildi
r.( iJ4I"' ;le ır. 

t abmil kŞl 28 martta Cideden 

Mısır hacılariyle beraber Mısıra dön· 
müştür. 

Hicaz meliki de Cideye gelmiş 
ve kendisi orada ecnebi konsolas· 
]arı ve sefirleri ziyaret etmiştir . 

* * * 
Lübnan - Suriye bankası Lüb

nan hükumeti ile anlaşma yaptıktan 
onra şimdi Suriye ile de anlaşma 
;apacaktır. Anlaşma eoasları ş'.md_i
den tesbit edilmiştir. Şama gıtmış 
olan banka müdürü il~ Lübnan mu 
kavelesine uygun olarak yapılan bu 
anlaşma Cemil Merdum gelince ka

tiyet kesbedecektır. 
Cemil Merdum ile dahiliye .ve 

hariciye veziri Saddll~h Cabiri pa
··nu·· Paristen Surıyeye gelecekzar gu 

tir. 

İngiliz - Japon 

Anlaşmasına doğru 

Londra:: 25 ( A. A.) - lngiliz 
Hariciye Nazırı E.den Avam kama
rasında Japon B ışvekiliyle Hariciye 
Nazırının lngiltere ile iş birliği ar
zusunu göstermelerinden bahtiyar

lık duyan lngiltercrenin de Japonya 
ile daha ahenkli münasebet gör
mek için elinden geleni yapacağını 

ve Japon • Çin münasebatında hu
sule gelecek her iyiliği hüsnü su
retle karşılıyacağını söylemiştir. 

Prens Pol 

Kont Ciyano şerefine 
ziyafetler verdi 

Belgrad: 16 (Radyo) - Prens 
Pot Kont Ciyano şerefine bu akşam 
da bir ziyafet verecektir. 

Bay Ciyano mülakatlarına de
vanı etmektedir. 

1 

Ankara : 26 (A.A) - münhal 
ola1 Kayseri saylavlığına maliye 
müsteşarı Faik Baysal ve Gaziantep 

Ankara : 26 ( Hususi ) - Ha· 
riciye vekilimiz , Milanoda ltalyan 
Hariciye nazırı kont Ciano ile gö. 
rüştüğü zaman ltalyanın Montrö 
mukavelesine iştiraki de mevzuu 
bahs olmuş ve bu meselenin diplo
matik vesaitle !l':izakeresi kararlaş· 
tırılmıştı . 

Mütahassıs Antalya havalisine gitti 

saylavlığına da dahariciye genel sekre
teri Numan Rifat Menemenci oğlu 
Cumhuriyet Halk Partiaine namzet 
olarak ayrılmışlardır. 

Haber verildiğine göre bu hu
susta yakında temaslara başlana· 
caktır . 

Kont Ciyano 

Bu hc.fta içinde 
Ankaraya gelecek 

Belgrad: 26 (Radyo) - Kont 
Ciyano birkaç güne kadar şehrimiz· 
den Ankaraya hareket edecektir. 

Yunan milli bayramı 

Atina: 26 (Radyo) - Dün Yu

nanistanın milli bayramı idi. Bayram, 
büyük tezahuratla kutlanmıştır. 

Balkan antantı 

iktisat fırkası raporunu 
hazırladı 

Atina: 26 ( Radyo ) - Balkan 
antantı devletleri iktisat komisyon
ları raporlarını hazırlamışlardır. 

Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
meyvecilik prüfesörü doktor Gl~is · 
berg ve muavini narenciye mütehas· 
sıslarından doktor bay Nail, bir 
müddettenberi narenciye mıntaka· 

lannda tetkikatta bulunmaktadırlar. 
Bu maksadla Dörtyol, Payas mınta
kasında ki portakalcılığımızı tetkik 
ttmekte olduklarını yazmıştık. 

Prüfe..ötden aldığımız malumata 
göre;" Dörtyolda, fidanların dikim, 

aşı, timar ve bilhassa ağaçların kilmi-
1.:n turunçtan intihap edildiği görül. 
müştür. Bunların hastalıklariyle daha 
müessir bir surette mücadele edil
diği takdirde şimdi verimin gerek 

Siyasi müsteşarlar 
iş başında 
----- --

Ankara: 26 (Husu>i) - E.vvelki 
gün bildirdiğim siyasi müsteşarlar 
l1>te,ind" eksik kalan Hariciye ve 
M .ılıye Vekaletlerine siyasi Müste
~ar olarak getirilecek şahsiyetlerin 

isiınlt•ri h ıkkıııd_ı bugün birçok 
nı:lhfellerde ıuünakaşalar yapılıyor

du. Fakat akşam üzeri dolaşan en 
kuvvetli şayıa, Hariciye Vekaletine 
mü:ılnl mebusluklardan birine se-

' çildikten sonra Bay Numan Rifatın, 
Maliyeye de yine Mebus eeçildikten 
sonra şimdiki Müsteşar Bay Faik 
Baysalın getirilecekleri merkezinde
dir. 

kalite ve gerekse mikdar itibariyle 
bir kaç misli artacağı şüphesizdir. 

Bilhassa Payas mıntıkasının limon 
yitiştirmeğe fevkalade müsaid olması I 
dolayisiyle bütün yurdun limon ih
tiyacını pek mükemmel bir surette 
tatmin edebilecı:ği ve her sene ltal
yaya verdiğimiz 500,000 liranın Pa· 
yasa gidebileceği muhakkak telakki 
edilmektedir. 

Profesör; Adana nııntakasında da 
tetkikatta buluPmuş, Adanada ve 
memleketimizin alelumum narenciye 
mıntakalaı ında ağaçların çok sık di
kilmelerini mahzurlu görmüştür. 

Diğer siyasi müsteşarlar 
vekaletlerine giderek bazı 

meşgul olmuşlardır. 

bugün 
işlerle 

İtalya aleyhinde 
birleşme mi var? 

İtalyanlar Milletler 
Cemiyetinin işe 
karıştırılacağını 

zannediyorlar 

Franko 

Adanada Metoların Ceyhan ırma
ğı kenaı ındaki portakallar çiftlikle
rinde 550 dönüm üzerine 12,000 rlen 
fazla ağaçtan mürekkep kurulan bah-1 

kazanmadıkça 
1 

~1~~e de proft"sör tetkikler yapmış· 

1 
Ağaçların yedi kadem mPsafe 

Roma: 26 - ispanya işleri yü
zünden Milletler Cemiyetine müra · 
caat cdilleceği >öyleniyor. Bu haber 
burada ciddiyetle karşılanmıştır. 

Habeşistan harbi esnasında ol. 
duğu gibi şimdi de ecnebi efkarı 
umumiyesinde ltalya aleyhinde bir 
birleşme mevcut olduğu zannedil
mektedir. 

İtalyanlar 
dan 

•• ••il" l . . ı ile dikilmelerini, aşıların topraktan 
gonu u erını spanya 25 30 santim kadar yükseklikte ya -

k • ki pılmaların' ve fidanların taclarını 
çe mıyece er aşağıd~n teşekkül ettirerek ağaçları 

İspanya işi tamamile Milletler Cemiyetine· 
havale edileceğe benziyor 

Londra : 26 (Radyo) - Roma 
dan bildirildiğine göı e; İtalyan gaze

teleri, ltalyanın gönüllülerini lspan· 
yadan çekmiyeceğini ve nihai zafer 

elde edilinceye kadar ltalyan gönül 
lülerinin Frankoya müzaheret ede
ceğini yazmaktadırlar. 

Madrid : 26 (Radyo) - Asilerin 
Kazabalankaya yaplıHarı hücum ta
mamile akim kalmıştır. 

Milisler üç kilometre daha iter 
!emişlerdir. 

Londra : 25 (Radyo) - lspan
ya)a komisyon gönderilmesine lıal -

ya itiraz ederse iş Milletler Cemi
yetine tamamen havale edilecektir. 

Londra : 26 (A.A.) - ispanya 
işlerine ademi müdahale komitesin 

de !talya murahhası ispanyadaki ya· 
bancı muhariplerin geri çağırılması 

işini ltalyanın şimdilik münakaşa 
edecek vaziyette bulunmadığını söy
lemiş Sovyct murahhası da ltalya

nın ispanyada mütemadiyen artan 
müdahalesi üzerine komitenin naza· 
rı dikkatini celbetmiştir. 

Bütün lngiliz gazeteleri ltalyanın 

gönüllüleri meselesini görüşmekten 

kaçınmasile tahaddüs eden vaziyetin 
vahim olduğu mütaleasındadırlar. 

Fransız matbuatında da umumi 
bir endişe hakimdir. 

Diğer taraftan Royter ajansı res- 1 

mi lngiliz r:lahafilinin Graııdinin bu \ 

beyanatını tam bir sükunetle karşı
ladıklarır ı bildirmekte ve bu maha

filin fikrince ltalyanın halen ispanya
daki gönüllülerin geri çağrılması 
meselesini müzakere etmek isteme· 

mesi hakkındaki kararı değiştirebi- ' 
lecek mahiyette olduğunu ilave et -
mektedir. 

Morning Post gazetesinin Ce
belüttarik muhabiri halihazırda is
panyada doksan bin ecnebi muha· 

rip bulunduğunu ve bunlardan elli 
beş bininin asi saflarında çarpıştık
larını ve bu askerlerin otuz bininin 

Alman üç bininin de lrlandalı oldu
ğunu bildirmektedir. 

Havas ajansı Valansiyadan bil. 
dirildiğine göre Guadalarajara cep 
hesinde esir edilmiş olan ltalyanların 
sayısı bin üç yüzdür . 

bodur yetiştirmeleri, gübreyi saklara 
temas ettirmemeleri, su yataklarını j 
suyun ağaçların sakına temas etmi 
yecek şekilde yapmış o'mal rını ve 
bu suretle bahçelerini portakıılcılık 
tekniğine en uygun bir şekilde tesis 
ettiklerini görmüştür. 

Bahçe heniiz dört yaşında ol 
masına rağmen büyük bir inkişdf giis
termektedi_~· . I 

Profesor bılhassa üç türlü ağaç 
üzerinde ki (grap fort, çtkirdeğinJen 
portakal. turunç) aşılarını t•tkık et
miştir. 

Profesör , budama i:inJe ağaç
ların ortalarının güneşlenmesini ve 
havalanmasını temin Pdecek ş .. kilde 
yapılması için bazı usüller takip 
etmiştir . 

Bahçed muhtelif zamanlarda 

yetişmek üzere dört portakal cinsi
nin intihap edilmesini çok muvafık 
bulmakta, ve bu usulü bilhassa tav· 
siye etmekle beraber inkişaflarının 
yerli cinsl~re nisbetle daha ağır ol
duğunu müşahede etmiştir . Bu cins
leri tavsiye etmekle beraber soğuğa 
hastalığa çok mukavim ve çok ve· 
rimli olan yerli cinslerin iyilerine 
ehemmiyet verilmesini bilhassa tav
siye etmiştir . Amerikada yetiştiri
len Vaşington cinslerinin , memle
ketimiıde taammüm etmesini te
menni etmiştir . 

. ~em!eketimizdeki portakal cins· 
lerı~ın bılhassa rayiha ve tat iti
barıyle çok yüksek kıymeti haiz ol-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Son dakika 
V~lansiya hükumeti Londraya bir nota verdi 

1 1 
Londra : 26 [Radyo] - Valansiya hükünıeti Londraya ademi müda

ıa e ha~kında bir nota daha gonderdi 
.. . Par.ıs : 26 [Radyo] - Paris gazeleleri e~er İtalya ispanyaya yeni gö· 

nullu gıtmesine müsaade ederse o zaman vaziyat tehlikeli olur diyorlar. 

İtalya-Yugoslavya ve Çekoslovakya-Romanya 
arasında ticaret muahedeleri imzalandı 

Londra : 26 (Radyo) - Çekoslovakya ile Romanya arasında ve ltalya 
ile Yugoslovya arasında ticaret muahedeleri imzalanmıştır. 



Sat.ite 2 
E2 

Amerikay 
müdhiş • 

ın 

Tftrkl&ztl 

atem içinde bırakan 1 

i ak faciası nasıl oldu? 

Faciada altıyüz 
muallim 

talebe otuz beş 
can verdi 

------·------
Bir talebenin facianın 

olduğu son 
vukuu anında 

cümleler 
yazmakta 

Bir kaç gün evvel Amerikada 
müdhiş bir infilak faciasının vukua 
geldiğini ,.e berhava olan bir mek· 
tebde yüzlerce talebe ve muallimin 
parça parça olduğunu bir kaç satırlık 
telgraf havadisi olarak okuyucuları. 
mıza bildirmiştik . 

Bu tüyler ürpertici ve şimdiye 
kadar eşine rastgelinmemiş olan 
korkunç facia hakkında , son posta 
ile gelen Avrupa gazetelerinde gör
düğümüz tafsilatı naklediyoruz: 

Londradan bildiriliyor - Dün 
akşam Teksasta vukua gelen ve 7 -
17 yaş arasında 600 yavrunun ha
yatına mal olan infilak gibi korkunç 
ve feci bir felakete rastgelebilmek 
için 1903 senesine kadar geri dön· 
mek lazımdır. 

Bu tarihte Şikagoda vukuagelen 
bir tiyatro yangıoında da 700 kişi 
ölmüştü. 

Nev-Londondaki bu son infi. 
lakta 600 talebeden başka onları 
kurtarmak için çalışan 68 kadın mu
allim ve bir çok çocuk ana ve baba. 
sı da yangınlar altında kalarak ha 
yatlarını feda etmişlerdir. 

Faciaya sahne olan bu mektep 
Amerikanın en modern ve en güzel 
tedris müessesesi idi. Mektep, birbi
rinin benzeri olan ve muhteşem bir 
konferans salonu ile birleşmiş olan 
iki muazzam ve güzel binadan mü
rekkepti. 

Son ders .. 

Facia vukubulduğu zaman tale
beler son akşam derslerini yapıyor· 
]ardı. Talebenin mühim bir kısmı 
konferans salonunda ve civarında bu 
lunan dershanelerde bulunmakta 
idiler • 

Birdenbire; müdhiş bir gürültü 
oldu . Büyük ve siyah duman bir 
müddet binanın üzerinde helezonlar 
yaparak dolaştı \'e bunu diğer gü. 
rültüler takibetti. Binanın tavanı ol
duğu gibi uçmuş ve bütün duvarlar 
kesif bir toz bulutu arasında göç· 
müştü. Bu anca 735 talebe ve 35 
muallim mektepte bnluııuyordu. Son 
gelen haberlere göre muallimlerin 
dörtte üçü ölmiiş ve talebelerden de 
azami yüz kişi kurtulmuştur. 

Anlaşıldığına göre facia kurban· 
larımn büyük bir kısmı infilak anın
da yığınlar altıncfa ezilmek ve gö
mülmek veyahut da alevlerle diri di · 
ri yanmak suretile ölmüşlerdir. 

Ana ve babaların hücumu 

İnfilaktan biriki dakika sonra 
2facia yerine görülmemiş bir otomo
bil hücumu başlamış • ve ( 10,000) 
otomobil facia yerine bütün süra
tiyle uçmağa başlamıştır. 

Hatta b11 müthiş otomobil yığını 
itfaiye"yi ve imdad kollarını bir müd· 
det iş görmekten bile menetmiştir. 

Vaka yerine ilk yetişenler tüy . 
ler ürpertici, tahammül edilmiyecek 
bir sahne ile karşılaşmışlardır. Mu. 
azzam binadan yalnız bir duvar kal· 
mış bulunuyordu. Yarı yanmış, bir 
tarafı kopmuş yavruların acı feryad
ları, faciadan kurtulmuş beş, on ta
lebenin, muallimin korkudan dışarı 
fırlamış gözleri, müthiş çığlıkları in
san kalbinin tahammül edemiyeceği 
bir manzara olmuştu. 

Bütün o mıntaka muazzam bir 

hastahane halini almıştı. ilk çıkan 
yaralılar küçük bir kiliseye nakle 
dilmişti. Fakat biraz sonra civarda 
bulunan mektepler, mağazalar ve 
istasyonlar derhal tahliye edilerek 
hastahane haline sokuldu. 

Bir taraftan yaralılar naklolunu· 
yor, diğer taraftan da cesedlerin 
hüviyetlerinin tesbitine çalıŞllıyordu. 
Faciayı müteakip birkaç dakika için 
de oraya yetişmiş olan birçok aile· 
ler çocuklarının cesedini haber ver
meden alıp götürmüşlerdi. 

Diğer taraftan orada kalan ce
sedlerini tanımanın imkanı kalma
mıştı. Ancak parmak izlerinin tet
kikini beklemek laZl'ngeliyordu: 

Kurtarma işiyle meşgul olanlar 
birçok feci ve ayni zamanda şaşıla
cak sahnelere şahid olmuşlardır. 

Bir gurup kurtarıcı saatlerce sü 
ren araştırma ve ç.alışmadan sonra 
bir çocuk sınıfının üzerinde açılan 

boşluğa düşmüşlerdir. Bu boşlukta 
:1 yavru üstüstüne yığılmış ve can· 
sız bir halde bulunmuştur. Diğer bir 
gurup ise Üzerlerinde bulunan bir 
potrelin sayesinde sağ kalmış olan 
iki küçük yavruyu sekiz saatlik bir 
ğömülmeden sonra sağ olarak ve 
birbirine sarılmış bir vaziyette çıkar 
mağa muvaffak olmuştur. 

Facianın sebelpleri : 

Facianın hakiki sebeblerini bul
mak için tahkikat devam etmektedir. 
Bu hususta ileri sürülen sebebler he
nüz birer faraziyeden başka birşey 

değildir. Her şeyden evvel faciaya 
sebeb olarak binanın kalorifer ter 
ti .. atının kazan kısmının bulunduğu 
yere petrol gazının hücum etmiş ol 
ması gösterilmektedir. Ve bu fara-

ziye hepsinden daha ziyade akla ya
kın geliyor. 

Bu akşam faciadan kurtulmuş 
fakat 17 yaşında çocuğunu kaybet
miş olan m~ktep direktörü göz yaş· 
ları arasında: "faciadan belki ben 
mesulum,, demiştir. 

Direktör bu sözlerini şu suretle 
izah etmiştir: 

- Mektebin döşemeleri ile top· 
rak arasında altı metroluk serbest 
bir boşluk vardı. Buradan bir gaz 
borusu geçmekte idi. On gün evvel 
bu borunun kapatılmasını ve kaldı
rılmasını emretmiştim. Korkarımki 
boru iyice kapatılmamış ve gazın 

kaçmasına m:ıni olunmamıştır. 

Şu son günlerde muallim ve ta
lebelerden bir çoğu kuvvetli bir gaz 
kokusu duyduklarınuan şikayet et
mişlerdi. Fakat bu şikayetlere büyük 
bir ehemmiyet verilmemişti. 

Mamafih faciadan diı ektör me
sul tutulabileceğine ancak kendisi 
inanmaktaSır. 

Son dakikada alınan haberlere 
göre facia kurbanlan arasında bir 
çok talebe ana ve babası da bulun
muştur. 

Bu zavallıların infilakı müteakip 
derhal facia yerine gelmiş olduklan 
ve çocuklarını kurtarmak için hiç 
bir tedbire müracat etmeden yangın 
ve yıkıntı içine atılarak kurban git
miş oldukları muhakkak sayılıyor. 

Akşama doğru büyük konferans 
salonunda çalışmakta olan imdadcı
lar bir talebenin elinde yazı tahtası 
bulmuşlardır. Bu tahtanın üzerinde 
şu cümleler yazılmaktadır: 

"Petrol ve tabii gazlar Teksasın 
en büyük servetleridir. Eğer onlar 
olmasaydı, şimdi içinde bulunduğu
muı bu mektep de olmazdı. Ve 
hiç birimiz tahsil göremezdik .. ,, 

Elli lira için 
• 

Terhis edilmek üzere bulunan· bir Jandarma mem
leketine paralı dönmek için bir Nufus 

Memurunu nasıl öldürdü ? 

Konya: 26 (Hususi muhabirimizden) 1 

Obruk nufus memuru öldürüle
rek göle atılmıştır. hakkında tahki
kata giden müddei umumi muavini 
bay Celal katili tesbit elmiş ve tev· 
kif ettirerek şehrimize gelmiştir. Ka
til bir jandarma neferidir. 

Haber aldığıma göre hadise 
şöyle cereyan etmiştir. 

Obruk nufus memuru Durmuş 
Ali 24 • 25 yaşlannda, biraz paralı 
dır. Bu paraya epey zamandan beri 
Obruk karakolunda bulunan Nazil 
]ili Hüseyin göz koymuştur; gayesi 
Alinin tabancasını, saatini almak ve 
sonra dn paralara sahib olmaktır. 

Hüseyin bu iş için fırsat kolla· 
makta, tenha bir zamanı beklemek· 
tedir. Nihayet bu ayın sekizinci pa · 
zartesi günü beklediği bu fırsat zu · 
hur etmiş, o gün nehiye müdürü
nün teftişte bulunduğunu hesapla· 
yan Hüseyin nufus memuru Aliyi 
takibe başlamıştır. Ali öğle yeme· 
ğini yedikten sonra her günkü •gibi 
hükumet konağının önündeki mey. 

danda jimnastik hareketleriyle meş· 

gul olurken p:ltlıyan bir silahla kan
lar içinde yere devrilmiş ve ölmüş
tür. Silahın, meydanın karşısındaki 
jandarma kulübesinin penceresinden 
Hüseyin tarafından atıldığını hükil· 
met konağının topal hademesi gör
müş ve feryadla koşmağa başlamış
tır. Vaziyetin vehametini kavrayan 
jandarma Hüseyin hademeyi yaka· 
lamış, ve ses çıkarmayıp kendisine 
yardım etmesini, aksi halde onu da 
öldüreceğini söylemiştir. Hademe 
can korkusiyle itaata mecbur olmuş, 
ceset gizlice karakola getirilmiştir. 
Hüseyin, Alinin üzerindeki tabancayı 
saati ve elli lira kadar parayı al· 
dıktan sonra evinin anahtarını da 
cebinden çekmiş ve Alinin evindeki 
bütün eşyasını toparlamıştır. Ka. 
ranlık basınca Hüseyin ve topal ha. 
deme cesedi sırtlayıp göl kenarına 
götürmüşler ve ayağına taş bağlı 
yarak göle atmışlardır. Ceset 3. 4 
gün su içinde kalmış, ayağındaki 
taşın ipi koptuğundan su yüzüne 
çıkmış ve bir hat çavuşu tarafından 
görülerek vilayete bildirilmiştir. Ha· 
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şehir haberi rı , ....................................................... -"""~ 
Yarın Menenjit aşısı 

Şehir stadında Köy ve kazalarda da yapıl 
1 

mağa başlandı 

Çiftcilerimiıe 
"d Yapılmakta olan hug. 

. ... . . t bitfl ve çıgıt tevzıa ı 
•f t 

Ziraat vekaletinin tasnı 
Adana idman Yurdu ile 

Mersin idman Yurdu 
çarpışıyorlar 

Yann şehrimiz stadında, Adana 
idman Yurdu ile Mersin idman Yur· 
du birinci takımları arasında bir fut
bol maçı yapılacaktır. 

Bölgenin iki kuvvetli takımı ara
sında yapılacak olan bu maçın çok 
heyecanlı ve alakalı olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Otobüsler 
Kazalara işlemeğe 

başladılar 

Havaların eyileşmesinden ve bu 
sure\ le yollann kuruduğundlln Dörtyo· 

la, Misise, Karaisalıya şehrimizden 
otobüslar işlemeğe başlamıştır. 

Otobüs fiatlanda normaldır. 
Ceyhana 40 kuruş, Misise 30 

kuruş, Karaisalı ya ve Dörtyola 100· 
150 kUTUŞ. 

Tecrübe makineleri 

20 mibzer ve 60 çapa makine
sinin tecrübe için köylerimize gö:ı
derildiğini yazmıştık. 

Bunlardan birer tane mibzer, 
merkez, kaza köylerine de 13 tane 
mibzer makinesi gönderilmek sure· 
tila imkan dahilinde her bölgenin is
tifadesine çalışılmıştır. 

Bir öğretmen ailesine 
ikramiye verildi 

İnönü ilk okulu öğretmenlerinden 
Mahmut Ekrem lstanbul sanaturyo· 
munda tedavide iken ölmüş bulun
duğundan Maıuif vekaleti,oğlu Te
mele 780 lira ikramiye göndermiş. 
tir . 

Yeni tahrir ve kazanç 
vergisi yoklaması 

Yeni bina tahriri yapılmış olan 
yerlerde kazanç yoklama defterle
rinin yeni kayitlere göre tesis edil
mesi Maliye Vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir. Bazı yerlt:rde bu def
terlerin hala eski bina tahrirlerin
deki gayri safi varidata göre tutul· 
dukları görülmüştür . Yeni tahririn 
meriyete girmesinden itibaren kazanç 
yoklama defterleri yeni tahrirdeki 
varidat üzerinden ve muntazam bir 
şekilde hazırlanacaktır . 

Kültür direktörlüğü 
vekilliği 

Şehrimiz kültür direktörü Yunus 
Kazim Köni'nin askere gitmesi do· 
layısiyle müdür vekaletini kız lisesi 
müdürü Şahap Nazmi idareye Laş· 
lamıştır. 

ı 1 • 

dise yerinde tahkikat yapmağa gi· 
den müddeiumumi muavini Celal 
hademeyi sorguya çekmiş ve o da 
hadiseyi baştan aşağı anlatmıştır. 

Jandarma Hüseyin tevkif edile
rek şehrimize getirilmiş, hademe 
serbest bırakılmıştır. 

Katil Hüseyin 25 · yaşındadır. 
Terhisine bir ay kalmıştır. Memle. 
ketine, bol para ile dönmeği düşü· 
nerek bu cinayeti işlediği anlaşıl· 

makta olup pek yakında, şehrimiz 

ağır ceza mahkemesinde duruşma

sına başlanacaktır. 

Sıhhat ve 1. M. Müdürlüğü tara· 
fından Vilayetimizde bilumum 0rta I 
ve iptidai mektepler, jandarma, po· 
lis, fabrika, hapishane ve buna mü
masil umumi mahallerde üç defa 
aşı tatbik edilmiş ve şimdiye kadar 
18,000 vatandaşa 3 defa aşı 
yapılmıştır, 

300 tondan merkez kazalar' 

b d .. · · 'krnal e ton uğ ayın tevzıı ışı ı · 

ti~ d 
Şimdiye kadar 618 to~ ~ 

kez ve civar göylere tevıı 

tir . 1 
Dün çiğit tevziatıda ik(llll 

miş bulunmaktadır. 

Keza Vilayetimiz dahilinde bazı 
mahallelerde menenjit hastalığı gö
rülmüş ve yüzlerce vatandaşa me
nengokak aşısı tatbik edilmiştir. 

1 İcra işleri 
1 h~ 

Kazalara gönderilen sıhhat me
murları tarafından da salgın bir hal· 
de bulunan sari hastalıkların önü 
alınmağa çalışılmıştır. 

1 İsviçreden bir mut~l ") 
getirilmesi düşünU u 

Misis, Acıdere, Dedeler, Çotlu, 
Şahin ağa ve Tuzla merkezinde 595 
vatandaşa birinci menengokak aşı· 
sı ile hastalık çıkan evlerde lazımge· 1 
len temizlik yapılmıştır. 1 

Ceyh1nın bir çok köylerinde de 
( tripaflarin ) dağıtılarak menengo· 
kak aşısı tatbikine başlandığı 
sıhhat müdürlükünün vilayete veri
len raporundan anlaşılmıtır. 

Sebze halında 
Toptan sebze yerleri 

yapılıyor 

Şehrimiz Belediyesi, sebze paza
rında, toptan meyve ve sebzelerin 
satışı için yapılmasını kararlaştırdığı 
dükkanların inşaatına başlamıştır. 

Gelenler - Gidenler 

Seyhan saylavı bay Ômerle Mer
sin saylavı bay Hamdi Ankaradan 
şehrimize gelerek Mersine geçmiş-

lerdir. 
• 

Ankara kimyahane müdürü bay 
Sadık şehrimize gelmiştir. 

Behcet Kemal Çağlar 

Halkevleri müfettişi arkadaşımız. 

icra teşkilatımızın halk~,'111.111 
"'oU lJ 

kıntidan kurtaracak ve gu. 11~ 
ne işliyecek surette tanıiıJll ·~ıer 
Adliye Vekaleti .esaslı tetkı 
maktadır. ·çft 

icra ve iflas kanu~~ ls~ot 
nununa göre alındığı ıçın .... C:'.. 

·· duf'll -r. 
bulunan hukuk işleri mu ~ir 
ile hu ıusi kalem müdiirÜ Şa ıır 

weırı rede temaslar yapmaya 
mişlerdir. b'riol' 

Bunlar, icra işlerirıd! \ 11 
recede mevki sahibi bir rou k 
tavsiye edilmesini Ceneıre 
nundan rica edeceklerdir. 1 . gt 

Mütahassıs Türkıyeye gib 
sonra İstanbul ve Anka~a 'ki 
yük şehirlerden başka bır 1 

, 

yerin icra işlerine bakac~k 
cede bir rapor verecektır· 

Zabıtada: 
.. c:Iet 

Bir olup döğırııı,, 

---
Dellal Kazım oğlu S~le! 

min oğlu İbrahim ve lı d 
şahıslar Ali oğlu Nuri adı~,: . ~,. 

sandalya ile döğdüklerı bllş 
lunduğundan tahkikata 
tır : 

"'J 
Bir kasap çırag 1 
adamı tokatl3111 

ç 
Mc .. med oğlu k~~.ap ,01s 

rahim adında biri, sule~·ğd 
Ahmet Samiyi tokatla do ) 
hakkında kanuni muanıele 

Şair Behcet Kemal Çağlar dün öğ
leden sonra şehrimizden Mersine 
gitmiştir . 

Çağlar, Mersin Halkevinde tet 
kikler yaptıktan sonra pazar veya 
pazartesi günü tekrar şehrimize dö 
necektir. 

1 tır . • ~ 
Bir kızı ustura ıle d 

ğından yaral9 

c 
AmeleJen Nuh oğlll 

Ceyhan köylüleri 

Hava Kurumuna candan 
yardımlar yapıyorlar 

Ceyhan köylüleri Türk Hava 
Kurumu şubesine candan yardımlar 
yapmaktadırlar : Hava Kurumuna , 
kurban kesmeyipte kurban btdel· 
)erini verenlerin adreslerini aşağıya 
alıyoruz : 

da birisi, KuruköprÜ 11l
11
• ,. )"' 

oturan Mehmed kızı l-'
0 

il 

danı u ;tura ile bacağın s 
rette yaralamıştır. Jıı 

Suçlu bıçağile yaktı 

Ruhsatsız tab'1~ 
Amelelerden Ali oğl~ 

da biri, barabellum tabll il 

kalanarak hakkında k?flıı 
yapılmışlır. : 

1054 lira dolaodıı11 
·o 

Su gediği mahallesı 
1
, 

f ,•'/. 
Derviş kızı Fatma, c 

11 

h ··f tll kahveci Ali, mu teıı 5 
zim eyledikleri evrakl~ ( 
li müsteciri Ômerdeo t 

b't dolandırıcılıkları tes 1 

0 suçlular cürmü meşhll ~s 
kalanarak haklarında 
mele yapılmıştır. 

Salihiyeden Mehmet Emre , Sa
diye Karamezardan Alış oğlu Hü
seyin, Süleyman oğlu Arif , Beytul. 
lah oğlu Kadir, Şaban oğlu Beytul. 
lah, Şükrüye Türkten Mehmet oğlu 
Musa, Halil oğlu Ahmet,Abdurrah . 
man oğlu Hacı Ali,Yeni köy Nazım 
beyliden Ömer o~lu Durdu Mehmet 
Süleyman çavuş oglu , Abdullah , 
Halil oğlu Mehmet Ali,Mustafa oğlu / 

Mehmet, 5alihiye köyünden muhtar '--------./'- . . ( 
Ali Çetin, Şükrüye muhacir köyün· 1 Bugece nöbetÇ1 

den imam Hüseyin Söyler, Hamdi, y .. cİ'll(I 
Mehmet , Halil , Süleyman çavuş , ağcamıı f; 

Hacı Bekir, ve köyü namına teber Ali Nasibi ecı/ 
rularda bulunulmuştur. ,,,,,, 



Sismograf kadın 

400 defa ölen adam 
Con Milyan , Holivudun maruf 

artistlerindendir ; ve rolleri eksriya 
ölüm rolüdür . Bu sebeple , Con 
Milyan heran ölüme hazır demektir. 
Ve şimdiye kadar muhtelif filimler
de aldığı rollerle tam 400 defa öl 
rnüştür . Henüz genç ve şöhreti ye· • 
rinde olduğuna göre daha bir çok 
defalar ölmeğe hazır demektir . 

evyorkun kadın polisleri 1 

Nevyork belediyesinin polis kuv· 
vetleri arasında her biri 20· 35 ya· 1 
şında olmak üzere 150 kadın polis f 
t~ vardır . Bu polislerin başlıça va· J 

zıfesi , aile ocaklanndan bir sebep 
altında tagayyüp eden kızları takip 
etmekti r . 

.. Şiındiye kadar geçen hadiselere 
~ore • kadm polislerin bu iş üzerin· 

c rnuvaff akiyetleri erkek polislere 
nazarrn nisbeten yüzde yüz fazladır. 

' 
Acaba akıllı bir adam mı 

Londrada 75 yaşlarında ve ha· 
~atında hiç evlenmemiş bir adam 
ol~üştür . Bu adamın hiç bir şöh· 
rctı yoktur . Hayatında hiç bir kim· 
aeyc hususi bir iyilik yapmamış ve 
zengind' . ır . Buna tağmen cenazesı· 
ne akl h d çok ~ va . aya.le gelmez de~~c~ .e 

.. 
1 
kırnsenm ıştirak edecegını de 

soy er dururmuş . 
k Adamcağızın cenazesi kaldınlır· 
Ç:~~rkes hayret içinde kalmışhT . 1 

beka u sekiz , on bin kişi ihtiyar 
m tan cenazesinde hazır bulun-
uştur . 

m· Marnafih bu hayret çok sürme· 
b'ış ve ihtiyar bekann tayin ettiği 
ır Yas· • d h 1nın cenazesine iştirak e en 
er şahsa b" 1 ·1· l' . l · duğ ır ngı ız ırası vermış o 

u anlaşılmıştır . 

Sadık zevç 

k
. 51•dık zevçlik rekorunu bir Es· 
ınıo u k zev . ırnııştır . Bu Eskimonun 

ces1 ğ fakat a ." surette hastalanmış , 
kad F.skımoların hekimlik ile ala· 
muv:ffukalası kadıncağızı tedaviye 
de ha ak olamamışlar , sadık zevç 
ve t" sta karasını kayığına bindirmiş 
me af .. Kanada da , 220 kilometre 
gö;~ e~.e Jcain Çorçil kasabasına 

urmuştür p . 

Tllrlc ,gza Sahife ! ~ 

Ayak bastığı yerden harp çıkan adam 

Cak Cakson · ı 
Fransız gazetecisi Joseph Kessel anlatıyor 

O akşam Adisababa .:;araymda 
büyük bir ziyafet vardı. Habeşista · 
nın hükümdarı o zaman Haile Sela· 
siye adını taşımayordu. Ona yalnız 
Necaşi Taffari deniyordu. 

Salonda Habeşli, Avrupalı birbi· 
rine kanşıyordu. Taffari ortaya otur
muştu ... Üzerinde siyah bir pelerin 
vardı. Diderinin üzerine de bir Ars· 
lan postu atmıştı. iki tarafında, son 
derece açık elbiseli ve Avrupalı 
vari giyinmiş iki kadın vardı . Kar
şısında kıvırcık saçlı bir çocuk otur· 
muştu; 'I eliaht . Biraz ötede fngiliz 
konsolosu, ötıür tarafta da ltalyan 
tank muallimi . Daha bir çok kon
soloslar, ecnebi davetlil~r. 

Yemek başlamak üzereyken bir
denbire içeri uzun boylu , geniş 
omuzlu bir adam girdi . 

Acele ile girişi ve hızlı yürüyü
şüne bakılırsa sarayın pek teklifsiz 
bir adamı görünüyordu . Üzerinde 
salon elbisesi olmaması da-bunu gös· 

teriyordu . 
Necaşiye doğru gelerek : 

- Tenisten geliyorum , dedi. 
Elbisemi değiştirecek vakıt bulama· 

dım. 
Sonra geçti , masaya oturdu . 
Yanımdaki arkadaşıma sordum : 

- Kim bu adam ? \ 
- Pek iyi bilmiyorum , dedi . 1 

Yalnız, ismi Cak Cakson muş; Ame- 1 

rikalı imiş . j 
Niçin gelmiş ? işi ne ? bilmiyo-

rum. 

* * * 
Bir kaç gün sonra Cak Cakson-

Trakyada 

Açılacak panayır ve 
sergiler 

Bu sene Trakyanın muhtelif mer· 
kezlerinde bir çok panayır ve sergi· 

fer açılacaktır . Bu sergi ve pana· 
yarlarda her türlü ziraat mahsulleri , 

hayvanlar ve mahalli mamulat teş· 

hir olunacaktır . T rakyada açılacak 
panayırlar şunlardır : 

Nisanın ikisinde Lüleburgazda , 
sekizinde Hayrebolunda. mayısın 
birinde Uzunköprüde beşinde Edir
nede , yirmisinde Pınarhisarda , yir· 

mi altısında Kırklarelinde ve Ayva
cıkta, haziranın döcdünde Çanpazar· 
da, 8inde Biga ve Çorluda, onikisinde 

Babaeskide Lapeşki ve Çardakta. 

yirmi dördünde Vizede, otuz birinde 

Sarayda, Eyliilun ikisinde Çanakka. 
lede yedisinde, Çekerkesköyde, se 

la tanışmıştım . Görüşmeğe başla 
dıktan sonr"\ kendisini tarııttı : 

- Benim burada ne temsil etti
ğimi bili ,or musunnz 1 dedi . 

- Hayır, 

Cevap vermedi . Cebinden bir 
alay kart çıkardı . Bunların üzerin· 
de top tüfek resmi vardı anladım : 

Cak Cakson Amerikan silah fab. 
rikasının mümessili idi . 

Bununla beraber daha birçok 
şey anlamıştım; 

Cak Cakson'un niçin Habeş sa 
rayında bukadar büyük bir itibarı 
vardı? Niçin o kendini sarayda her. 
kesten üstün bulunayordu? 

Niçin Taffarı ona çok büyük 
kıymet veriyordu? Bütün bunlann 
sırrı Cak Cakson'un silah tüccarı 
olmamasındaydı. 

Cak Cakson bir münasebetle: 

- Bir gün burada kanlar aka 
cak; demiştir. Buna kaç bin dolara 
istersen bahse g:rişebilirim. 

Hakikaten Habeşistanda az son
ra harp koptu. 

O gün Cak Cakson'a arkadaş
lar: 

So"nra ne yapacaksın? de. 
mi:.;lerdi. 

O cevap vermişti: 

- iş mi yok? Geçen sene Gu 
atemala'da idim. Bu sene burada. 
Buradan Kuba'ya g.deceğim, sonra 
ispanyaya . 

Cak Cakson bir ölüm perısı 
gibi dolaşıyordu· Ht.kikaten, onun 
her ayak bastığı yerden az sonra, 
harp çıktığını gördük!. 

Mavi kurdela 

Hava müsaade 
Normandi daha 

gidecek 

ederse 
çabuk 

Southampton 26 - Normandi 
Trans atlantiği süvarisi 6. Forö ge· 
misinin mavi korele1ayı geri alması 
meselesinden bahsederken demiş. 

tir ki : 
- Atlantik Okyanusunun sü

ratle geçmek rekorunu kırmağa kal. 
kışmıştık. Rekoru kırmış isek bu 
kendiliğinden olmuştur . istikbalde 
de bu sürati muhafaza edeceğiz . 
Hatta havalar müsait olduğu za
manlar bu sürati artıracağız . 

Asılırken gülel 
haydut 

1 Cinayetlerile dar ağacın-

Ceyhanda 

Bir tencere 
yüzünden cinayet 

Ceyhan : 26 (Hususi muhabiri
mizden) - Yumurtalık nahiyesinin 
Zeytunbeli köyünde bundan üç sene 
evvel bir katil hadisesi olmuştu. Mak· 
tulun kafasına sıkılan kurşunla öldü 
ğü ve hadisenin failleri yakalanarak 
aıiliyeye verilmiş i!:ede o zaman ölü. 
nün kafasındaki kurşun çıkarılmamış·· 
tı. Şimdiye kadar cereyan eden mu
hakemede, faillerin hangisinin vur 
duğu anlaşılmamış olduğundan key 
fiyetin ve hadisenin asıl faillerinin 
meydanaçıkarılması için mezarın açı· 
!arak maktulun kafasındaki kurşunun 
çıkarılması lazımgeldiğinden Seyhan 
hükumet tabibi ve C. M. umumili
ğince mezar açılarak ölünün kafasın. 
daki kurşun çıkarılmış ve bu işi gö· 

s 

Asri sinemada 
27 Mart cumartesi akşamı 

Sabriye T okses ve arkadaşları topluluğu 
25 kişilik büyük varyete ve tiyatro topluluğu sabık DARÜLBEDA YI 
sanatkarlarından B. NECLA, komik şanteler yıldızı B. Ayten ve sahneler 
kelebeği MiNYON SEZGiNiN iştirakile Avrupadan ilk defa şehrimize. 

gelen 

Trio Esberus varyete yıldızları şayanı hayrat kemiksiz 
kız küçük Mariçe. Caz : bestekar kon1pözitör Bay Mu· 

hiddin idaresinde meşhur güldürücü Mehmet Ali 

Bu akşam : 

( Hissei şayia ) 
Yazan: . 

lbnirrefik A. Nuri Vodvil 3 P. 
ren mahkemeye gönderilmiştir. B" k uyü zengin varyete numaraları-danslar-düetö-solo milli zeybekler 

Ceyhan : 26 ( Hususi ) -Dün ı 
kü gün Ceyhanda hiç yüzünden bir Rakıslar 
erkek bir kadını ustura biçağı ilt Fiatlar : Localar (250) numaralı koltuk (50) duhuliye (30) 

ağır surette yaraladı ve kaçmak ister- Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 
ken yakalandı. Öğrendiğime göre ha· 7926 
dise şudur. ı--------·--·----~~~-----------

1 

Ceyhanda berberlik yapan Ömer 
yine Ceyhanda oturan Hatun adında 
bir kadın ile bundan üç dört sene 
evvel evlenmiş ve bir müddet bera-

1 

her yaşadıktan sonra ayrılmışlar· 

dır. 
Hatun Ömerden ayrılırken Öme 

re ait birde tencere alup kendi evine 
götürmüş ve Ömer bu tencerenin 
geri verilmesini Hatuna söylemiş ise
de Hatunda ~ermemiştir. 

Bundan muğb~r olan Ömer dün· 
kü gün ırmak kenarında ve hamamın 
yanından geç.mekte olan Hatunun 
arkasından koşarak yakalamış ve 
elinde beraber getirdiği ustura biça
ğı ile hatunun bacaklarından ve vü
cudunun muhtelif yerlerinden ağırca 
yaralamışhr. 

Ômer bu suçu işledikten sonra 
kaçmak isterken zabıta tarafından 

Tan sineması 
Bu akşam 

F evk~lad~. ~ir ~-ala m~sameresi olarak büyük Amerikalı Edip Hervey 
Allenın butun dunya lısanlarına terciime edilmiş ve binlerce nüsha basıl 
mış şaheseri milyonlar sarfile vücude getirilen binlerce figüranın rol aldığı 

Kalp mücadelesi 
( Antony Adverse ) 

Göz kamaştırıcı mizansen ve kuvvetli bir temsil heyetine sahip büyük \'e 
müstesna filmi takdim ediyor. Heyecanlı, sürükleyici , meraklı bir mevzu 

ve bunlar arasında paı Jıyan ince ve içli bir aşkın hikayesi 
Bu nefis filmin baş rollerinde:HalkımlZln çok sevdiği FRf.DERIC Marcb, 
Kukaracarun yıldtZJ STEFFI DUNA ve büyük bir istikbal vadeden güzel 

Olivia de Havilland 
derhal yakalanmıştır. f 

Yaralı doktora muayene ettiril laveten : 
miş ve yaraları sarılarak hastaneye En son FoX Jurnalda ispanya ihtilalinin en kanlı sahifeleri ve daha 

gönderilmiş v• suçluda biçakla bir- bir çok havadisler 
likte müddei umumiliğe teslim edil· 1 DiKKAT : Yerlerin erken temin edilmesi rica olunur 
miştir. Bugün gündüz 2 film birden 1 

Meyvacılık 
mütahassısı 

______ _... _ __J925 

------------------------------

- Bırinci sahifeden artan -

duklannı söylemiştir . Bilhassa ha
rice sevk edilecek portakalların da· 
yanıklı cinslerden intihap edilerek 
iyi bir ambalajla sevkini tavsiye el· 
miştir. 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
ı----
1 • ~- icara verilecek yer: Atatürk parkı içindeki yeni yapılan kır kah-
ı vesı ıle bakkal dükkanı ikisi birden veya ayrı , "Yrı ve üç sene müddetle· 
[ açık artırma ile icara verilecektir. 

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

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

4- istekliler şartnameyi Belediye yazı işleri kaleminden parasız al • 
bilirler . a 

1 

uc .a.rası olmıyan Eskimo , doktor 
_re~ı ıçin de bir balya deri getir- 1 

rnışttr F k fed k". a at bu sadık zevcin bu 

kizinde Keşanda, on üçünde Uzun· 
köprüde on beşinde Hayraboluda, 

on altısında Kırklarelinde, 18 inde 
Pehlivanköyde, yirmi birinde Malka· 

! da da iftihar etti 1 

. Aş~ğı Avusturyada Kems şeh. 1 
rınde bır çok insanları öldürmekten 
suçlu Pritz isimlı bir haydut geçen 
haf ta idama m,.l kum edilmiş ve 
hükümden iiç saat sonra darağacına 
çekilmiştir. 

Profesör ; Dörtyol , Mersin , 
Antalyada açılacak narenciye tec· 
rübe istasyonlarında fenni tecrübe· 
11!1' yapılacağım ve memleketimiz 
için büyük bir servet ka} nağı olan 
portakalcılığın büyük bir inkişafa 

ve istikbale namzed olduğunu söy
miştir . 

. ~ 5- .. ihale_: Nisanın 5 inci perşembe günü saat on beşte Belediye da. 
ımı cncum~ııınde yaı.ıılacaktır. Talipler o gün teminat rnakbuz)arile b' • 
lıkte Beledıye encümenine mür:ıcaatlan ilan olunur.7895 20-23-27~;1 

m 
.. ta harlığı Çorçil kadınlarını çok 
u e a · t I ssıs etmiş ve aralarında iane 

op ıyarak h t . d . ett · . as a zevcesını te avı 
ırmışlerdir 

Afganistana giden Türk 
m ütahassısları 

lstanbul : 26 [ Hususi ] K A b"ld 
açılan Tıb faku"lt . T a ı e esme .. ki d bazı "t h ur ye en mu a assıslar d h . 
tir . 8 a ısteaımiş-

Kabil üniversitesinde T hb .. 
ki' d 1 ı adlı ve a ıye ersini profesör d k 

Şakir "k k k' o tor : yu se ımya dersini dok· 
tor Saım Ragıp: diğer hır dersi de 
dok~o1r Salahiddin vermeyi kabul 
etrnış erdir. 

Üç dokt,,r yak nda Kabile gide· 
ceklerdir. 

rada, yirmi beşinde Çorluda açıla· 
caktır. 5-8 birinciteşrinde açıla 
cak olan Tekirdağ pnnaym da buna 

dahilldir. 

Aynca 19 ağustosta Lülebur
gazda, 6 eylulda Edimede ve 25 
eyliilda da Çorluda birer sergi ku
rulscaktır. 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

Haydut idam sahpasının altında 
Vi masaya çıktığı zaman şeytani bir 1 

kahkaha dakikalarca müddetle vücu
dunu sarsmıştır. ilmiği kendi elile 
~ynun.~ geçirirken gene gülerek 
şoyle soylemiştir. 

- Ben bir çok kişileri öldiir
düm, fakat beni kanun sncak bir 
defa asa bilecektir. 

Pritz bir kadınla bir erkek öl· 
dürmüş, kansının kafasını balta ile 
uçurmuş, övey annesini zehirlamiş 

tir. Bundan ba~ka bir çok soygu· 
culukları da vardı. idam kararını 
divanıharp veroıiş olduğu için tem· 
yiz ve istinfı yoktur. 

Profesör ve muavini bay Nail 
Ad&nadaki tedkikatını bitirert'k 
Mersin tarikiyle Antalya havalisine 
gitmişlerdir . 

İş hayatında 
kadınlar 

Londuradan yazılıyor: 
Kadınlar tramvay .:>Ürmeğc baş

layınca erkekler bu hale gülümsemiş. 
lcrdi. Fakat kadınlar en iyi ko~u at· 
!arına binerek jokeylik yapmağa ka· 
nalizasyon işci iğine, sokaklarda ha
vagazı fenerlerini yakmağa, bir tek 
koyun bile kaybetmeksizin çobanlığa 
koyulunca erkekleri bir derin d" . 
cedir aldı. uştan-

lngiliz kadın işçileri federasyon 

- -----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

reisi Madam Ray Straçey'in geçen 
haf ta neşrettiği bir beyanna h me a. 
~atta kadınların yapmadıkları bir 
ış ~a~ınad~ğmı göstermektedir. Son 
yıl ıçınde ıse yerleştirilmiş olan ka
dınlar arasında Afrika Prenseslerin· 
den birine sekreter olarak gönderi 
ltn bir kadınla, Şimal kutbu mınta· 
larmda sağlık müfettişliğine tayin 
edilmiş birisi vardır. 

Kadın)ann kazançlarına dair ve 
rilen bir statikte 5 bin lngiliz lirası 
kazananları pek çok görülmektedir. 

,-----·--· ... 
TÜRK8ÖZ'İ.İ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kul'Uf 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abc>D8 
bedeli detişmez yalnız posta ınaırah 
zammedilir . 

2 - hanlar için 

caat edilmelidir • 



1 

Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi}atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. ~ K. -·~ _Kilo 

Kapı malı pamul< 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant . 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 4,12 

1 

1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 1 
:; UBUBAT 

Buğday Kıbrıs 

" Yerli -s;so- 5,75 

" Men tane 
Arpa -4 

Fasulya 
Yulaf 

-Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 1 800 

... - üç " " 1 760--
:E ] -Dört yıldız Doğruluk 775 
.:ıt. - üç 725 
::ı c: " 

,, 
ö ~ Simit ,, 
~ ~ -Dört yıldız Cumhuriyet 000 
C'l <.>-1 " 750 f' uç " " 

Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

26 / 3 / 1937 İş Bankasından alınmıştır. 
Santim l'ene 

Hazır 
1 

7 88 Ur et 196 Rayişmark 1 
Mart vadeli 7 70 Frank ( Fransız ) 17 22 

7 67 Mayıs vadeli Sterlin ( İngiliz ) 618 -00 
Hint hazır 6 35 Dolar ( Amerika ) !___?!__ -20 

Ne~ork 14 90 Frank ( İsviçre ) 

Sahibinin • 
sesı 

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

Makinelerinizde yalnız Sahibi-
• • zemberek 

. .., .., 
nın sesı yag, ve ıg-

nelerini kullanınız . 
Veresiye . 

satış 
. ve peşın yen 

Sahibinin • ''Yeni Mağaza,, sesı 

• 
ş. Rıza lşcen 

Belediye karşısında 
7845 5-5 

1 

1 

Türksözfi 

Cenubun en 
mütekamil 

L 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

27 Mart 193~ 

Adana Ziraat mekteb 
müdürlüğünden : 

Nevi : Muhtelif tamirat 
% 7,5 dipozitosu Lira 1(. 

26 41 
1(. Bedeli keşfi 
23 

TÜRKSÖZÜ 
Lira 
754 

b. e 
• 1-Adana Ziraat ır.ekte 111 

4 
dört binada yapılacak tamirat 2 
3-937 tarihinden itibaren (15) gıı 
müddetle açık eksiltmeye kon°1( 1 
tur. 8-4·937 pazartesi günü saat 

0 
• 

de vilayet Ziraat müdürlüğündetı11 
•• 

.U 1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K • t J Eserlerinizi Türk sözü matbaasında bastırı-
t __ ı_a_p ____ I nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . r 

1 İlcin 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. k 

s 1 Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

•• 

'ha e teşekkil komisyon tarafından ı 
yapılacaktır . d 

2- Keşif ve tamirat hakk•~d· 
malumat almak istiyenler bu rııu b 
det zarfında her gün Ziraat rne~te 
müdürlüğüne müracaat etmel~dı~4 

3-Eksiltmeye gireceklerı0 ır 
sayılı kanunun ( 302 ) inci m~ddetil1 
rinde yazılı vesaikle 0/0 7,5 nısbe a 
de dipC'Zitolarını malsandığına ) 

111e· 
tırarak komisyona müracaat et 
len ilan olunur. 7915 

25-27-30-1 

Sayın müşterileriıniıİJl 
1 

nazarı dikkatlerine : 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkJi ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 

. darfığ• Y 
Fabrıkamız ambarlarının . la bı 

yüzünden pamuk balyalarının bı~. 
mı açıkta muhafaza edilmekte ır ~ r 

Yağmur yağdığı takdirde p~f1'1~l· A 
balyalarının avarya olmak ihtır11 ti· 5 

leri mevcuttur. Bu yüzden Şirke.il ~ 
miı mesuliyet kabul etmiyeceğı oı m 
den, sayın müşterilerimiz rnallarty~ e 

şimdiden kaldırmalarını rica v~ n 
prese ettirmelerini tavsiye ederıt· 

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

• 

•• u 
1 Renkli tab ı Mütenev~i r~.n~li ,_her türlü • tab işl~rinizi 

ancak Turksozunnn Otomatık makınala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

7905 Pamuk iş Limited 

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

----=======================::::::=::= 

5-7 Çırçır Fabrikası 

~ 

Kiralık yurt . oe a 

Bürücek Yaylasının güzel yerııı ve e 

üslü iki oda çardaklı ve da~lı 
1
,. 

her şeyi bol malum yurdu kira 
mak istiyenler beni görsünler. ıu 

TiR 
,TdRKiYE iŞ BAN~I 

182 

7924 Y. iZZET: KA~ 
C I 

. 
D. demiryolları işletme Umum müdürlüğündefl · 

~· 
1- Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az Orta tıı 1 

sili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 91 
2- Musabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Ad3~e 

Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya ve Erzurum işletme ınerk~ı 
rinde yapılacaktır . 8f • 

3'- Musabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket c~~~ek' 
yası ve yabancı lisandan yapı1acaktır. Yabancı dil ve ya lise derecesın 
tahsil ayni notların kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

4- Musaba.kaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işlet~' ~ 
mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaik,t~er r 
sil derecesini gösterir şahadetname ve altışar vesika fotografı ile bera ı11 l 
pulsuz bir istida ile müracaat etmeleri gerektir. İstidalarda adresler ta 

olarak yazılmalıdır . 
Şartlar : 
A- Türk olmak, 
B - Yaşı 18 den aşağı ve 28 ( dahil ) den yukarı olmamak , ·~ < 
C- En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlı n 

. besinden vesikası olmak , . . ıı5 r 
Ç- Eyi hal eshabından olduğuna ve Devlet hızmetınde çalıştınlrtl 

mani hulunmadığına dair alakadar makamatın vesikası bulunmak, t l 

D- Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat he1:, t 
leri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmaya mani bir gtı 
sıhhi arızası ve hastalığı olmam~k. lazımd'.r,. . . teı1''~ 

5- Sıhhi muayene vesikası ıstıda verıld:kten sonra ıdaremızce I 
edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayene 

yaptınlır ) . . . . olıtt 
6 - Ayni şartları haiz olup da ıyı telgraf muhaberesı bılenler Y 

telgraftan imtihan edilirler. rıf:ı 
7- En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 ye kadardır . Bundan 50 

vaki olacak müracaat.lar muame.leye konulma~. .. .. .. •a?' -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No. Mükellefin ismi 
1 Ali oğlu Ahmet 

2 Murat oğlu Şükrü ve 
Mehmet . 

3 Hacı Ömer ve şeriki 

Seyhan Defterdarlığından : 

Mahallesi S0kağı işi 
Fırıncı 

Kahveci 
Hamamkurbu Dıblan Za. 

" ,. ,. ,. 

Kayıkçı Tabakla köyü 

Kapı no. Kazanç 

26 67 50 
18 22 50 

Zam 
o 00 

3 38 

4 80 o 00 

Yekun 
67 50 
25 88 

4 80 

ihbarname 
Tarh No. No. Senesi Mülahazat 

10 6/43 933 
14 6/59 933 

5 933 

Kazanç vergisi mükelleflerinden olup isimleri ve vergileri miktarı yukanda yazılı kimseler ticarethanelerini terkettiklerinden araştırmalara rağ· 
men başk~ yerl:rde de bulunama~ığı gibi ikametgah adresleri de bulunamadığından kendilerine ihbarname ile tebliğat yapılamamıştır . Hukuku mu
hakemelerı usulu kanununun teblığata ait 148-114 üncü maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur.7923 

8- Musabaka imtıhanı 17 Nısan cumartesı gunu saat on dortte?. dt' 
lacaktır. Muayyen müddet içinde evrak ve vesaikini tam olarak g~rıuıS" 1 

renler sureti hareketleri ve seyahatları hakkında bulundukları şehrin ıs 
yon şefliklerinden vaktinde izahat almalıdırlar. ı' 

9- Kazananlara şehri elli yedi lira ücret verilecektir. İsimleri de gıı 
telerle ilan edildiği gibi kendilerine ayrıca tebliğat yapılacaktır . 

21-27 -1 7898 

Umumi Müdürlük 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


