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Orta Avrupada endişe 
· Napolide iki muazzam ltalyan ordusu 

ispanyaya harekete hazırlanıyor 
------. ------

Hitler, Mussoliniye ihtiyat tavsiyesinde bulundu 

İspanya hükumeti Ademi müdahale komitesine bir nota göndererek;Valansiya 
hükumetinin nereden mümkün olursa oradan silah ve mühimmat tedarik et
ınek hakkını mu haf aza eylediğini ve İspanyol bayrağı altındaki hiç bir geminin 

murakabeye tabi olmadığını bildirdi 

Madrid : 29 (Radyo) - lspan· işinde ltalyanın fena maksadlar göz· 
Ya hükumeti ademi müdahale komi· fecliği hak!..ındaki fena kanaatler çok 

ltalya dünya sulhunu muhafaza 
için her fedakarlığı yapmaktan geri 
durmamaktadır. 

lesine bir nota vererek Valansiya hü· yanlıştır. 
kumetinin her nereden mümkün olur --------- -----------------
sa oradan silah ve mühimmat teda· 
rik etmek hakkını muhafaza ettiğini 

f ve lspanyol bayrağı altında ~eyri se • 

e~.~~ecek gemilere hiç bir tedbirin 1at 
ı. ın~ müsaade ctrniyecfğini bildir

mı ştır. 

~oyter ajansı, mevcut anla~ma · 
~ı~ ıhlalinden lngiliz ve Fıansız Lı1 
h unıetlerir. ce fevka lade v~him bir 

b ~~:~et olarak telakki cdilecrği 
ı ınlınektedir. 

Londra : 29 (Radyo} - Londra 
gazetele · 1 .1 rı spanya meselesı e meş r1 olmakta devam etmektedirler . 
d a~ı .gazeteler Hitlerin Mussoliniye 

a. ~.ıhtiyatlı hareket etmesini tavsiye 
~llığıni yazmakta, bazılan da aldık· 
:•kı ınalı1ınata atfen ispanyaya h::ı.

r et etmek .. l'd 'k' k 1 
d 

uzere Napo ı e ı ı o · 
or unu t 
makt drı oplanmakta olduğunu yaz 

a ırlar F . 
1 •ansız gazetderi de İtalyanın 
spanyay k ıe k d a yarın [ bu gün ] as er 

v e eceğini yazmakta ve ltalyıının 
spanya k 
lannıakYta arşı olanvaziyetinden kuşku 

adırlar. 
,ıl Ronıa : 29 (Radyo) ispanya 

pıırıl --·--------

I<ont Ciyano 

ktır· Roınaya döndü 
"tef- Ro ıı ti N ına: 29 (Radyo) - Hariciye 

·ıı.te azırı Bay c· dd R 
r- ma d " ıyano Belgra an o· 

ya ond" u • 

/ Papanın nutku 
oııı 

a dün ~ına : 29 (Radyo) - Papa, 

dii' kon ;tıkan kilisesinin l üyük bal-
e söy~n .an. 200,000 kişiye bir nutuk 

c enııştır. 

rın •'J Ronıadak' b·· " d 1 t f' l · t el' bu k ı utun ev e se ır erı 
rıuı u dinlemeğe gelmişlerdir. 

ldhalat gümrüğünde yüz 
ağartan yenilikler 

Eskiden Şımdı 

Mersin : 26 ( Hususi muhabirimizden ) - Mersin gümrüğünün kuruldu
ğu tarihten bu güne kadar devam ede gelen geçmiş günlere aid müracaat 
odaları , dosya tomarları , evrak rafları , yılmak ve yorulmak bilmeyen 
çalışma karşısında eridi yıkıldı ve zamanımıza layık modern ve yiiz ağartıcı 

bir şekle girdi . 
Memleketin tam merkezinde bulunan gümrük binası karadan ve denizden 

şehrimize gelen her yolcunun dikkat. nazarını çek.ec~k bir güzelliğe k.avuştü. 
Gümrük bürolariyle heran muamelesı olanlar eskı kohne masalar yerme yep· 

ni modern bankolar önünde saatlerce göremedikleri işlerini beş dakikada 
~~rmekten ve günlerce bulamadıkları muameleli evraklarını bir an i~inde 
bulmaktan memnundurlar . 

Geceli gündüzlü çalışarak yenilikler yapan genç idhalat müdürü bay 

Reşat Arası takdir ve tebrik ederiz · 

rbeı------------------------------------·--------------------------~ 

\ Çekoslovak 
başvekili 

Şinıal Filistinde 
' • ..,ı 

fJI'' 

11e: 

1 
Çeteler soygun ve yağma yapıyorlar 

11111 ~ 
rııo Kud" rı ~ıt'fılisr d us : 29 ( Radyo ) - Simal 

ıııt ıı")ed' ~ e karışıklıklar devam etmek
de ·b ara~~ ayfa yakınında bir çete dört 
k '·/;!iti yı durdurarak yolculaıı teh-
en ~ 1 e ~~Ymuşlardır . 1 

· ·e F'ılıstini h ııı•Y 'J

1
.. 1 n emen her şehrinde 

~·, un er had' · ı11 Y" ısesız geçmemektedir. 
ric',J•a kuksek Arap komitesi, bu yeni 
~ • re etten ı· ye b ma umattar olmadığını 

. .J '~d ~ çet~lerin şah•i hareketleri 
t,.ıııı',ıı > ugunu bıldirmektedir. 

)istin 

kabil 

hadiselerini ber1araf 

olamıyacaktır. 

etmek 

------. ------
Dahiliye Vekilimizin bir 

Hataylıya iltifatları 

Beyanatında neler dedi? 
Paris : 29 (Radyo) - Çekoslo· 

vakya Başvekili Bir Fransız gazete
sine Çekoslovakyanın Habsburgların 
tahta dönmesine bütün kuvvetile 
m.~halefet edeceğini söylemiş ve kü
çuk /' ntant blokunun sarsılmış ol
duğu ~. akkındaki şayiaları yalanlı ya· 
rak ölümünden bahsedilenlere Allı.h 
çok uzun ömür verir. !~te küçük An· 
tanlın vaziyeti de budur. demiştir. 

Yeni saylavlar 

---~- ~. -

-
-

Acfanıı ııe Seylıan 

Kamutay 
Dün toplandı 

Su işlerinıiz 

Adanada dört şebeke kuruluyor 

Ankara : 29 ( A.A.) - Kamu- Büyük su projemizin tatbiki için teferruatın tes~itine 
taym bugünkü toplantısında siyasi başlandı. Faaliyet posta lan korulu yor 
müsteşarlıklara seçilenlere aid baş 
vekalet tezkeresi okunmuştur . 
Ceyb teceyb sözlerinin Tiirkcelerini 

iki Nisan akşamına kadar Türk dil 
kurumu genel sekreterliğine mektup 

veya telgrafla bildireceklere yüz li
ra hediye edilecektir . 

İş bankası 
- - ---- -

Hissedarlar heyeti 
toplandı 

Ankara : 29 (Radyo) - Türkiye 
iş Bankası hissedarlar heyeti umu· 
miy,.si bugün alelade ve fevkalade 
iki toplantı yapmıştır. Bankanın üze

rinde tertip edilen Türkiye birinci 
kros şampiyonasına Ankara onuncu 
mali yılına ait idare meclisi mura 
kibl" r raporları ve 1936 yılı plaııçosu 
tasvib ed i lmiş müdddleri biten idare! 
meclisi azaları ve muraki pler y eııi- 1 

~en ay.ni vazifolere seçilnıiş tamamı 1 

oderımış, on lıralık beher dokuz lira I 
dağ~tılması kabul edilmiştir. 

Suriye Postası : 

Ankara: 29 (Hususı muhabiri· 
mizden) Nafia vekaleti, büyük mil
let mc;clisinden alın a n 30 milyon 
lira tahsisat ile başarılacak büyük 

su işleri üzerindeki çalışmalarına 
d evam etmektedir. 

Vekalet vilayetlerde bulunan su. 

işleri müdürlerini şehrimize davel 
etmiş ve müdürler Ankaraya gelmiş 

ltrdir. Yapılan müteaddit topl antı 
larda büyük su faaliyeti dolayısi l e 
icra edilece k tetkik işleri üzerinde 
çalışmağa başlamıştır. 

Bu toplantıda ayrıca malzeme 
vaziyeti ve tetkik toplantısının ça. 
lı şma ları datesbit edilmiştir. 

Su iş leri için çalışacak postala ra 

ait kadro da kabul e dilmiştir. 1 afia 
vekaleti bu kadroya ait tayinleri 
yapmak ilzeredir. 

1 iııci'ınıntıkada Susurluk, Ba. 
kırçay, Gediz ve büyük Menderes 
bulunmakta dır. Susuı lukta 3, Bakır· 
çayda 2, G edizde4, Büyük Mende. 
le 4 posta kurulacaktır 

ikinci mıntıkada Ad.ana, Mal~tya 

Cebel ve Lazkıyede 
intihap işleri 
geri kalıyor 

Martel bu hafta lraka gidiyor --------
Suriye heyeti Paristen dönmek üzre 
Şım : 27 (Hususi) - Cebelidü

rüz v: Lazkiye intihabları yapılma· 
mışlır Hükumet Suriye birliğine yeni 

'.l~il~aı .eden bu ııııntaka intihap 
ışını Pırıs heyetinin avdetine ve af 
karamın ilanına tecil ve tehir etmiş· 
tir. Şl sur-:tle cebel ve alevi mebus
ları ffi)clisin bu açılma gününde de 
meclite hazır olamıyacaklardır. 

ği!sede Cebelden alınan havadise 

göre Cebelliler son günlerde bir top. 
lantı yaparak Cebel ınııhafızhğana 
Hesan Atraşın tayin edilmesini ve 
bütün memurların Cebel ahalisinden 
olmasını ve intihabın menfilerin av 
detine kadar tehir edilmesini . t 
mi ılerdir. ıs e· 

Paristeki heyet pazar .. .. P . gunu a-
rısten ayrılarak lstanbul Ank 

bulunmaktadır. Adanada 4, Malat
yada 2 posta teşkil edilecektir. 

Üçüncü mıntıkada Eskişehir ve 
Samsun vardır. Eskişehirde de, Sam· 

sunda da 2 şer posta kurulacaktır. 

4 üncü mıntıkayı Erzincan ve 
Van teşkil etmektedir. Bunların her 
birinde birer posla kurulacaktır. 

Bunların haricinde, elyevm ya
pılmakta olan Bursa ovası islabat 
işleriyle uğraşmak için bir posta, 
kiiçük Menderes su işl e ri için bir 
posta, Aziziyede de bir posta kuru
lacaktır. 

Su işle ri idaresi merkez kısmı 
bir umum müdürün idaresinde bir 

muavin, bir fen heyeti reisliği. işle· 
me idaresi, muamelat müdürlüğü, 
m[işaviılikten ibaret olacaktır. Bu 
müşavirliğe baraj işlerinde beynel
mile l şöhreti haiz lsviçreli mütehas
s ı s Dr. Gruner tayin olunmuştur. 
Bıı fen heyeti kıymetli Türk mühen
disleri ve ecnebi ınütehassıslarla 
takviye olunacaktır. 

işletme idaresi şimdilik çubuk 
barajı ve filitre tesisatı işleri•ıle meş
gul olacak, ileride İnşaatı bitirilecek 
olan su işleri kadrosu da bu idare· 
ye ithal edilecektir. 

--~~----·---~--~ 

Milli küme maçları 

Ankara : 29 ( Radyo ) - Milli 

küme maçlarının ikincisi Cumartesi 
ve Pazar günleri Ankara ve lzmirde 

yapılmıştır . An karada F enerbah e 

Ankara gücüne dörtbir gen ler b~ . 

liği~e iki bir galip gelmiş 1zmir~: 
B:şıkta~ uçok spora bir sıfır yenil· 
mış, dogan sporla da b'ır b" b 
b 

ıre ara. 
ere kalmıştır D" A k · un r a ra stadın-

da altı bin metre mesafe üzerin

de tertip edilen Türkiye birinci 

Kros şampiyonasına Aııkara , 
lstanbul, lzmir, Kocaeli Balikesir 

' 
adletleri iştirak ve neticede Anka· 

Bı iki mıntakada intihabın ya
pılmaoası hem kendi aralarında hem
de Şan ile meyanelerinde bir takım 
ihtilafl.rın halledilememesinden neşet 
etmekedir. 

1-1 1 b 'k' , ara ve 
a e tan ıyle Şama d" k .. .. .. . onece ve uç 

gu:ı Turkıyede kalarak T" k' H -

radan şevki yirmi iki on sekizde, bi 
rinci Kocaeli de lbrahim dört beşle 
ikinci gelmişlerdir. Birinciye şampi
yonluk şildini Başbakan ismet inönü 
vermiştir. 

. . . . ur ıyt a 
rıcıy-: vezırı Rüştu" Ara 1 .... . sa goruşe-

Romanya Başvekili Bük 
reşe döndü 

ri~ '! ahudilerderı alış veriş edilme 
~esı hakkındaki birlik kararı tam 
>ır tesanütle tatb'k d'l kt d' O f" . ı e ı me e ır. 

:;dilf11 • r ı. ıdare eski iddetini kaybet-
~ nış vazıyettedir 

Zecri kararİar alınmadıkça Fi-

,ı'pıİ 

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Ge

nel Sekreterimiz Bay Şükrü Kaya 
evvelki gün cenup seyahatinden dö
nerken, Adana istasyonunda, San· 
caktan gelmiş olan Adalı Yahya za · 
de Bay Ra.>irne iltifatlarda bulun· 
muşlardır. 

işittiğimize göre; Bay Rasim şı h· 
rimiz Kızılay şubesine 200 lira bir 
teberruda bulunmuştur· 

Ankara : 29 (Radyo) - Boş 
olan Kayseri ve Gaziantep saylav

lıklanna Maliye Müsteşaıı Faik Bay· ı 
sal, Hariciye Genel Sekreteri Nu- J 

man Menemenci oğlu eeçilmişlerdir. 

Gıı,:e~ perşembe günü Şama ge 
len Ceıelıdürüz muhafızı (yani _ 

') N 'b va lisı ısı Bekiri dahiliye veziri le 

uzun u~dıya mülakat yaparak ~e
be! va2yetini ve intihap işlerini an· 

latmıştr. Ne konuştukları belli de-

cektır. Daha Paristen ayrıldığına dair 
haber gelmemiştir. 

Af kanunu da henüz ilan edil· 
meıniş ve menfiler de dönmemi~tir. 
Şu halde intihabı gecikecek ve 
meb'uslar Parlamento açılma günü 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bükreş : 29 (Radyo) - Başve
kil Pragdan Bükreşe dönmüştür. 

Bükreş resmi mahafili Başveki
lin Prag seyahatinden elde ettiği ne· 
ticelerden fevkalade memnundur. 



Sahife 2 

Muhabir mektupları: 

Çukurova 

Irmaklar ve 
şehir h'aberleri Ceyhan Ha 

23 Nisana bazı , 
İplik fiatları '"' ç ukurovanın ır

mak baskınına Mısır tarih ve cogrofiyası l\'il nehriyle bo§lar J\'il 

• Hars komitesinin 
konferansları 

1 Vilayette ,. 
Ceyhan : 29 ( Husull 

rimizden ) - Kasaband 
ekserisinin Üzerleri çinko 
dan güneşin tesiri ile 
şiddetli sıcaklar tev1it e 

uğramış köy· olmasa,-dı Mısırın kupl.wu bir çöl olacağını ve At•· 
leri arasından geçerken rupa mednıı,·etinin ar.ası olan esAi M1S1r medeni-

Vilayetimize ciün bir 
emir geldi 

1 Bir posta şubesi aç1lacak 

bun'a 
,_ - .. d ')etinin nlnıı')aco1,'fını anlatır, Mısm bır Nil ycıratdıı·sa 

rı cu~unu}Cr um. Ç . . . . . •• 
I k 

ı. d "k" uhuroro)ı da ıkı hmo/..· ffll')"dona getıımıJlır. Ve Çu· 
r rns ~enarm a ı ı yer· 1. "h .. . . . 1 ımror.;anın tan ı·e eoğro/i)asını onlar yazacaktır . I' Dün, iktisad vekaletinden, tüccar 
de su muhendısının na· 

---·---------------- , ve müşterileri alakadar eden iplik fi. 

Şehrimiz hars komitesi dil bir· 
liği uğurunda devamlı hareketler 
göstermektedir. 

:zareti altında_ amele ~edleri.~ ~-amiri: 1 ]ardan sular a~ıy.ordu. Köy~üler bun· atlan hakkında vilayete ge'en bir 
ne dcum rdı)CICU. H ~C)UI ctkı lara ırmağın eskı yatağı dı)orlar \C emirde deniliyor ki: 
Hdlu·n ~qfi iç·n ce Ur n i hr.dis r.thir e~ki yatağır.drnad a~mağa başla· Toptan tüccar, gizli bir surette 
gelmi~ti . d<-l a ilerct" l c }'ülu h n. yınca bir yerde bir köyü ikiye böl· ve bu fiatlann çok fevkinde bir fi. 
di h-s ... bJar na ~ C'y l i.tcn·rcrn PP· müş olduğu'görülüyordu. athı iplik satışı yapmışlardır. Bunun 
tırmış oldukları !edleıi gc~teı diler Bir fen memurunun nazari olarak 
ve ( oldu olası l:u iş \;öyledir , de yaptığı tavsiyeye göre bu eski ya-

ı önüne geçmek üzre endüstiyel ma 
mulatın maliyet ve satış fiatlarımn 

diler, arcıma Hl hı!rr liz ~ulıık. taklar denize kadar açılmalı ve ır- kontrolü ve tesbiti hakkırıda 3003 
laıa )Olaldcııa l:q-ar rnp n frfre makhın füzuli olarak za~dedilmiş o- ı k b b tt·~ 1 h. numara ı anunun a şe ı5• sa a ı 

gr~rrtğt' çalışırız. Ve hr ıcrran Jan tarlalardan vazgeçmelidir \ h' t · t' d ı· L b "k ı . . · . ıye e ıs ına en yer ı ıa rı a ar ma· 
sular bızı yener . Tarlalarımızı ha· Sonra ırmağın mansa1'ı da ltmız- l"tı · l"kl · t t t 1 d 
sar ekinlerimiz mil altında kalır . Jenmeğe muhtactır. Sakarya nehrinde 1 t.?'

0 
a ıpfı b~nknt_ 01P ~n s.a ıştarın a 

1 
. . uccar ve a rı a or eı ın na ye e mec-
ıcc r '; ktı gt'lır tq::rak kurumaz , bu hal tecrübe edilmiştir. Sakarya· b ld ki h"k- ı 

ı · ı } ı · 1c •· •• c b ur o u an u um er. 
h r a ~ o rr o rı rs g< ) u.rnr. 'n nın mansa ı ttmizltnince artık taş- Gerek tüccar ve gerekse fahri· 
) : ! n u b k!u ı rn b:z gür.rş hk· maz olmuştur. kalar depolaıında iplik olduğu hal· 

)eriz . · Yatak bir metre derinli,,inde ta 6 de mübayaa için müracaat eden 
Yo) H ) nH ktt ~i 1arla12rc'a ranm2k için tahminen on milyon müşterilere satış yapmaktan istinkaf 

tıınık .~ilir2i r i~l°}C'T. Yrni )<nİ lira masraf istiyor. 1 ettikleri taktiirde kanuna mugayir 
k c i a 'r r; n 1 k 'ı rr '~ e bşlıyorlar. Halbuki ) ol akların cıçılması ve yu· harekette bulunmuş olacaklarından, 
~u bıı mış laı 1a1 aı c'rn l u rrne b"r karıda yazılı ufak tefek yatal ve sa- kanunun cezai hükümlerine tabi tu 
ümit yok di) orlar. hil islahatı icap tdrn yerleı de setle tulacaklardır. 

Demir kcpıüdcn Alcccrize ~a- rin de tamiri hepşi birden bir milyon Gerek tüccar ve gerek fabrikalar 

9 c21 ~<)l:rır ili laıdı lu 'B2İ)ft· lira ile ~allolurur ve normal tuğyan- mağaza veya satış bürolanna ko 
tedir . yanlarda yalınız şehri detil bütün mişyon ve masraflarının ilavesiyle 

~ <) 1 en i'e C t}} n 2rc·rn c• ı i ovayıda muhafaza eder. tanzim edilecekleri iplik satış fiat-
Yüı r g · ı · rı n 1 hcc'o eh İ !e ·ı i 11 rr a· Seyrı·s,,,fa·ıne salı"h hale g t' ' e ır· lannan mah:ılli ticaret odalanna tas· 

:J~ın Jutfura H)a Jcıh ra hğJıc'ır. mek için ırmatın taranmasını ve 
Cura) Pa~a ınrcrırda Frılrn diğer inşaat ve aD'eliyat (50-100) 

sedler 931 yılındaki ölçi!dc ııruk milyon liralık bir iş göıünüyor. 
·"ta~rraflra kar~r ar.rak ~rhi \'e bir- Ft"n adamları bunu şimdiki halde 
iki ı:aat a~<~ıhırını ~oıupbilrcfk pratik bulmuyorlar. (Hayal ve lüks) 
~hıuvaklcat bir trdbiı di. Puru ~O lci· addedenlerde var. Binarnaleyh doğ 
ı1crrttıe rnd:a uıatrrak i~in FP rodan doğruya (sulam·) işlerine bel 

tik ettirdikten sonra resmi gazete 
ilanından itibaren nihayet 15 gün 
zarfında umumunun görebilcceti bir 
şekilde talik etmete m~cburdurlar. 

Kız enstitüsü 
lan l e{if (fCO) Hn li1 a hc:'2ı dr. bağlayabiliriz. Ve vaadolundujuna 

~r: Bu parayı . <;ek gcıcii~Jeıi i<;:n göre lu ilk baharda başlayan kqif Büyük bir sergi hazırlıyor 
tu işi (.rnJ;ınıa) rre~elt!'ine l-2j1ı rr a· işleri bu sene biterde gelectk sene 
'yı ten~ip etmişlerdi. hafriyat başlar~a mesele kökünden 
1 Drni7e kt c1n B) ni iıtifrda Hd hallolunmuş demektir. 
',apı'rra~ı 2 wil) en Jirıı) ~ rral ora Köyler ve köylüler arasında tdin-

Şehrimiz kız enstitüsü ders yılı 
sonunda teşhir edilmek üzere- büyük 
bir sergi hazırlamaktadır . Bu sergi
de gerek enstitü kısmına ve gerekse cıtı fen ?Cnrlaı•I' n tsl mirirc'rn diğim intiba da l:u meıknckdir. 

1anlaşılmaktadır. Çukurova çiftçisi bunu bekliyor. 

, Yalnız ft) nrrc1?n hntu'rr2k için Gezmen 
• alıııarak ftt1bir hı ~rkilde Hd PP· 
'p-<lct2n il-au•t clrrraı. ['C:Jt ay ev· 

akşam kız sanat kısmına devam eclen 
Adana kızlarının güzel sanat örnek
leri bulunacaktır . 

ut'el (,C'k ~eyin )aıı!dı \C lü)f.k ala· Belediyede: 
la tı)crc1ı. f;ht ('r~u (/ldrna ~eh· 

ri) nin etrafırca ffrrrı~üz ediyordu. 
. ı .P nırrrn l:iı·m gnett c'e ş:rrdilik 
r;~öylnin H!7İ) efri l-i1rrİ) <'ll•Z c'r}İp 
geçmişti. 

Yeni mezarlıkta 
su tesisatı 

Yeni mezarlıkta bir otomatik 

1 
su tesisatı inşasına başlıyacaktır. 

Seyhan gazinosu 

,rl KcyJerin icirde 1·rrı mi · rnrette 
.?,tir nırn c'rrırr•: fır c'ut 1-ilir. fa. 
~at 8fll rrüFm olrn ovadclci ~öylü
.Jii1oin tnltıl21 rc'aki vniyrttir. Pu 
dc~J11drn c'r911 ya ırrr2ğın ziraöta 
tcıh•rkar te~iridir. Seyhan nehri kıyısındaki gazino. 

Pcılh•lci nrrPlctrn 7İr;ıata zarar I nun ihalesini, belediye on gün tem 
clr~ il fa) r'a l-eklrniycr. fşte on n 

1 
dit etmiştir. 

1\i,, l u ili is } t ııi (f e) e12ndan kcrun. N k k k t 
) ( 1 ) · 1 • b' 1 . ·ı o san e me sa ıyormuş 

m~ . ve ~1ı ama ış erı ır eştırı · 1 1 

ilftll'ştır. Tartı noksanı ekmek satan fınn- 1 
;2._, Yalnız ft)nHdPn lccınwa İ(İn 1 cı Safvete belediye tarafından 20 
~gva1nız ud y;rrr11k) ~afi dt~iJdir. lira para cezası verilmiştir. ı 
:)J!u ~urnsta ıı nıak üzerinde denize • • 
~acJar bir etüt yapmak icabeder. Kumlu ırmık satıyormuş 
._,ı Derme çatma edindiğimiz maJfi. Kumlu irmik satan bakkal Der- 1 

mata ve fen adamlarının mütaJiaJa· vişin irmiklerinin imhasına karar veril 
.ana göre: miştir. 

-n Seyhan üzerinde rejimin tabii 
-inkişafını bozacak işler yapılmıştır. 
i~ehir ktndine deltalar, yolaklar aç· 
, mışkt'n münbit topraktan istifade 
ıiein bunları bozmuşlardır. Nehrin 
kıyısıından toprak kazanmak ve 
idıahçe yapmak istiyenler,ve dolaplı" 
~in kıyılarda ve yatakta zararlı 
-Dıe1iyat yapanlar olmuştur. 

ün.. En mühimmi yolakJarın tıkan
masıdır. Ve Cemal Paşa zamanında 
~anlış bir iş olarak bu yolakJardan 
1iirkaçının ağzında sedler yapılmış · 
tır. Hıtl~uki yolaklar açık bırakıla· 
cak ve tuğyan zamanında fazla su 
flrın denize kadar gitmesini kolay· 
Jaştıracaktır. 
-ı Zaten her iki s ylibda da bu 
·~er yanlmııtır. HiJi bu yolak-

Kadastro ehli vukufu 
Cemal Paşa mahaJlesi kadastro 1 

işlerine ehli wkuf olarak Yusuf Gülü 

seçilmiştir. 

Askeri tasarruf 
sandıkları 

Milli müdafaa velcileti lc~ra , de
niz ve hava zabitleriyle , memurlar 
için bir tasarruf sandıta kurmatı lca· 
rarJaştırmışbr . 

Bu iş için bir kanun projesi ha
zırlanmıştır . Sandığın kuruluş şekli 
ve diter hususlar nizamname ile 
tayin edilecektir • 

Mektebin bir yıl içindeki bütün 
faaliyeti bu büyük sergi ile canlan· 
dınlacakhr . 

Mersin - Adana 
maçı yapılamadı 

Mersin ldmanyurdu ile şehrimiz 
ldmanyurdu arasında pazar günü 
şehir _stadında bir maç yapılacağını 
yazmıştık . 

Aldığımız malUmata göre ; Mer
sinliler Adanalı gençlerin teklif mek· ı 
toplarını geç aldıklarından ha:ırlana· 
mamışlar ve bu yüzden gelem~miş -
lerdir . 

Maçın önümüzdeki pazar yapıl· 
ması ihtimal dahilindedir . 

ikinci bir teklif yapılacat sanıl
maktadır . 

Rasad istasyonu 
Meclisten çıkan 28 şubat 3127 

kanunla Türkivede mevcud l»lunan 
rasat istasyonları birleştirilcnk baş
vekalet emrinde devlet metwcoloji 
işleri umum müdürlüğü emriıe geç
miştir. Adanadaki askeri raaat is 
yonu memurlarile beraber 8-veki~ 
let emrine geçmiş, 1 inci smf me· 
tereolojit olara~ yüzbaşı ba3 Cev
det ve diğer memurlar da, d>rdün
cü sınıf asistan olarak vazifeerinde 
kalmışlardır. 

Evkaf idaresi 

Vili t et evkaf idaresi , evkafın 
mah olan , hükumet civanncaki es· 
kituran oteline tqınmıtbr. 

Pazar günü de Kız enstitüsünde 
milli kültür mevzuunda Bayan 
Mürşide tarafından bir konferans 
verilmiştir. 

Halk evinde 

İkinci İnönü zaferinin 
yıl dönümü 

Şehrimiz Halkevinde ikinci lnö
nü zaferinin yıldönümü 31 Mart 937 
Çarşanbı günü saat 20,30 da kutla
nacaktır: 

Bu gece için Halkevi bir prog· 
ram huırlamışbr. 

Talebeye gazete 
okutulacak 

Yeni ilk mektep programlann' 
talebeye ıazete okutmak, gazete. 
den nasıl faydalanacağının anlatıl 
masma dair maddeler de konul
muştur. 

Çiçek aşısı 

Şehinleki bütün mekteplerde 
menenjit •tısı yaprldıtım yazmııbk. 

Haber aldığımıza göre; yakında 
çiçek a11sı faaliyetine de başlana
caktır. 

Askeri liselerde 
Muvaffak olamıyanlar 

katiplik sınıfına 
ayrılacaklar 

Askeri liseler talebesinden ol
gunluk imtihanında muvaffak olamı· 
yanlar bundan böyle katiplik sını· 
fına ayrılacaklardır . 

Bu husus milli müdafaa veka
lf"tince kararlaştırılmıştır. 

Hafta tatili 

Güzel bir hava içinde 
pek neşeli geçti 

Bu pazar da çok neşeli geçti. 
llık güneşli bir hava bütün Adanalı
ları kırlara, bağlara çıkardı. 

Bu hafta şehirden taşınanlar da
ha fazla idi. Hemen hemen hatların 
yüzde ellisinde hayat başlamıştır. 

Yaylalar içinde hazırlık yapıl
maktadır. Fakat havaların mütehavvil 
gitmesi yaylalara göçü geıi bıraktır· 
maktadır. · 

Bu pazar, her hafta olduğu gibi 
yine cirit oyunları yapıldı. Demir 
köprü ve Ziraat mektebi civan yine 
geçen haftaki gibi mah~ri kalaba. 
lıktı. 

Keza Asfalt yol ve Atalütk 
parkı da hıncahınç dolu idi. 

Bu hafta Askeri bandonun Ata. 
türle parkında çalışı, kalabalığı daha 
fazla arbrmışb. 

D9ğruluk 

Dün, şehrimiz arabaalanndan 
10 numarah araba sahibi Mahmut 
adında bir genç sokakta bulduğu 
14 lira para)'I derhal götürüp be-
cdiye zabıtasına tesl!m etmiıtir. 

insani vazifesini suiistimal etmi· 
yen mert genci takdir ederiz, 

Resmi daire postalannın inti · 
zamla teslimini temin için vilayet 
binas:nda bir posta şubesi açılma· 
sına teşebbüs edilmiştir . 

Sebzeler 

Bu hafta çıkan turfandr.. 
meyve ve sebzeler 

Şehrimizde bu hafta içinde da
ha bir çok turfanda meyve ve seb· 
zeler çıkmıştır . Bu meyve ve seb· 
zelerin fiatlarını aşağıya yazıyoruz : 

Eriğin kilosu 25 kuruş • taze ba
demin kilosu 25 kuruş , taze yapra· 
ğın kilosu 15 kuruş , taze bezelye
nin kilosu 30 . 35 kuruştur . 

Bağlar ilaçlanıyor 

Bağ sahipleri Ziraat mücadele 
dairesine bağlarını ilaçlattırmak için 
müracaat etmekte ve Ziraat müca· 
dele memurları da göz taşı ve kü· 
kürtle bağlan ilaçlamakta devam et· 
mektedirler. 

Bisiklet koşusu 
Pazar günü gençlerin tertip et· 

titi bisiklet koşusu yapılmıştır . 
Birinciliği Adana idman yurdu, 

ikinciliği Toros, üçüncülüğü Seyhan 
kulübü kazandı • 

Halkevi spor şubesi. gençlere bi
rer madalya vermiştir. 

Mahkemelerde.: 

ihtilas suçluları 
Zimmet ve ihtilastan suçlu eski 

sulh hakimi Tabir ve arkadaşları 
hakkuıdaki duruımaya Ağırteza mah 
kemesinde devam edilmiş tahkikat 
bittiğind~n esas hakkındaki muta
laasını söylemek üzere müddei umu· 
mi evrakı tetkike alarak duruşma 
başka güne talik edilmiştir. 

Bir katilin muhakemesi 

Bekçi Mustafayı öldürmek , oOu 
Cumaliyi yaralamaktan suçlu ve 
mevkuf Durm•JŞ oğlu Hamza ve 
Yusuf oğlu Mehmedf" ait duruşmaya 
Ağırcezada devam edilmiş,tahkikat 

bittiA'indeıı esas hakkında düşüncesini 
söylemek üzere e v r a k müddei 
umumiliğe verilmiştir. 

Ziraat Mücadele Müdürü 

Şehrimiz ziraat mücadele Müdü· 
rünün bir müddettenb~ri bölgemiz 

Bu yıl ,yaz mevsiminin 
mesi Vı! sıcakların baş 
yısile kasabadaki kahve • 
lokantalar gece ve gii 
kanlarını açık bulundu 

K:1saba halkının bundlll 
şamları istirahat edecelİ 
hava alacağı yer olan 
çesi icara verildi. Ve m .. 
f ından bahçenin otlan 
çiçekler ekilmektedir. 

Halkımız daha şimdi 
günleri istasyon ve karŞI 
derek eğlentiler yapmak 

Helkevi temsil kolu d 
haztrlanıyor : 

Ceyhan: 29 ( Hususi) 
kevimiz açılahdanberi bir 
daşlanmız evimize gerek 
gere'c gündüzleri mun 
vam etmekte ve mutalia 
kitap ve gezele okumak 

Bu arada okuyucu 
sayısını artırmak için 
len yevmi ve haftalık 
ve kütüphanedeki kitapl 
nnı çoğaltınak lazımdır. 

Şimdiye kadar Hallet 
rimlen filen faaliyet göS 
kolu olmuştur. 

Köycüliik şubesine 
kol daha henüz bir faa · 
memiş ise de bir kac; 
köylere gezi yapmak 
gramlar hazırlamaktadı 

Haber aldığımıza 

ayının dördüncü pazar 
hanlı ve yahut Çakald 
ilk gezilerini yaparak 
kından temaslarda ve 
bu1unacaklardır . 

Hatta, bu kol milli .,. .. 
ve müsamere verilen 
lüyü şehire celbetmek '/O 

şehirliyi de köylere göt 
)erini düşünmektedir . 

Temsil kolu önümü 
Dörtycla giderek " K 
yesini oynıyacakbr . 
da köycülük şubesi ile 
köylere giderek köylül 
fıkirluini tenvir etmek 
ve konferanslar ver 

Temsil kolumuz 23 
bayramına tekrar haıırl 
Ve işittiğimize göre 
Adam " piyesini oyna 

Fakir ve yoksul kÖ 
hükumet dairelerinde 
kolaylıkla görmek ve 
göstermek ve istidal 
yazmak için köycülük 
büse girişmiştir. 

Bundan maada kö 
avı yapıluıasını ve atlı 

' edilmesi de düşünülme köylerinde tetkikat için dolaştığını 
yazmış tik . 

Miicadele Müdürü dün bu tet- ı 
kik gezisinden dönmü.şt~r. 1 Zabıtada: 

Köylünün bir ç'>k ıhtıyaçlan not 
edilmiş ve tedbirler alıomııtır. ı 

Nişanlanma 

Dün gece Hallcevinde, Oı ta Q. 
kul lngilizce öğretmeni Bayan Nu
riye ile aynı okul yönetim işyarı 
Zeki Onerin nişanları yapılmıştır. 

Genç nişanlılara mes'ud bir ha 
yat yolculuğu temenni ederiz. 

Yeni n••riyat 

Çocuk 
-

Çocuk mecmuasının 27 inci sa
yası da çıkmıştır. Bu sayı geçen nus 
halardan daha fevkaladedir. Çocuk 
babalama tavsiye cde-riı. 

Seyid otlu Mehlll 
mindeki umumi ev k 
ğünd .=n hakkında kan 
yapılmıştır. 

Fazlaca iç 

isminde Birisi, gürültü 
recede fazla içtiğindell 
alınmışbr. 

Kolundan bı 
~İret hananda 

otlu Şükrü, Halil otllt 
adında birisini kol 
tır . 

Yaralı basta 
Süleyman zabatıct 
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Londra mektupları 

Cezair Haremleri 
İdeal bir mektep 

G. İ. R. Rejimin 
daha fazla tevsii 
düşünülüyor 

--------------------~,---------------------------------

Asri sinemada ,.. *** , 

Tuzakla, Cezairde bir Hareme düşürül-
müş bir İngiliz kızının başından geç:_nler 

Bundan az bir zaman evvel Lon· 
dra belediyesi numune inhitap 

edilebilecek bir ilk okul planının ya. 
pılması için güzel sanatlar akademi
sine müracaat etmişti. Verzlere na· 
mındaki mimar böyle güzel bir mek · 
tep yapmak fırsatının kendisine ve· 
rilmesinden çok mütehassis olarak 

· Yeni tetkikler 27 Mart cumartesi akşamı 

Sabriye T okses ve arkadaşları topluluğu 

~ 

aı 

ı el 
ıadıt 
sonr 
e tı 

diye 
cir ti 
iıleııı' 

olı 
geCI 

ıııs 

310 
dırl• 
a~ 
eviıı' 
aıetİ 
ıO; 

i ı# 
reO 

Kadınların müzayedesi... Bugün 
lngilterede böyle bir hadisenin mev
cut olduğunu gazetelerde okuyoruz. 

Her sene lngilterenin muhtelif 
yerlerinden İngiliz kızları Cezayir· 
deki kahvelerde lokantalarda, bar· • 
!arda ve müzik l:ollerde dansözlük 
için tor lanı yor ve gönderiliyor. 

Hakikatte bu işlerin hiç biri 
Yoktur. Kızlar tamamen başka mak· 
satlar için götürülüyor. Son iskeleye 
vardıkları zaman bu kızlar, şöhret 
dışında bir mahalleye sevkediliyor
lar. Ve orada ekseriya zengin bir 
Şarklının hareminde adeta hapse 
dilmektedirler. 

lngiliz mecmualarından "Anser,, 
böyle bir maceradan kaçmağa mu· 
vaffak olmuş bir İngiliz kızının ma 
kaleşini n;ışretmişrir. Haremden kur· 
tulan bu ge11ç kız diyor ki: 

"Size bir masal gibi gelir. Fakat 
b.en böyle bir hareme düştüm. Hem· 
şırelerime ibrd olsun diye yazıyo· 
rum. Dünyada bakın neler olabili· 
yor, Bir zamanlar ben biraz danse· 
debildiğimi sanı;ordum. Filhakika 
ru . sahada istidadım vardı. Fakat 
ngılterenin modern sahnelerinde 
0Ynıyacak dereceyi bulmamıştım. 
B~nun üzerine gazetelerin birinde 
gordüaüm "dansöz istiyoruz,, ilanına 
~evap verdim. Bn ilanda hemen mu-

avele aktedilcrek bazı Fransız ve 
~ezayir müzik hollerinde dansetmek 
u~ere dışarı gidecek dansözler iste· 
nıyordu. 

Böyle bir seyahatin tehlikeli ola-c • 
~g~nı takdir ediyordum. Fakat ba-

na ılk b k d .. .. a ışta her şey yolun a go· 
ıund" u. Kendime d;kkat edersem, 
tetik d · k 

avranırsam salimen te rar 
memlek t' ' h · dı e ıme dşneceğimi ia mın e .-
yordum. 

" Yabancı erkeklerle şabla-
ıp onlar .. · I" a unııt vermeğe ne uwm 

var B"t" b' 
d · u un erkekler! kendinden ır 

a ırn ·· .. 
1 

atede tut. Ondan sonra ışın 
yo undadır! 

1 " .h şte kendi kendime verdiğim na-
sbı ' at bu idi. Fakat meğer ben hiç 
ırşey b'l . ' 1 mıyormuşum. 

rad Ô~ce F ransaya gittik. Halla o· 

el a, uçüncü sınıf bir müzik holde 
ans Lil , . 
,İttik . ettik. Buradan Cezayıre 
;ıldık. Lımanda biribirimizden ay-

f d
. Ve ben, bir saat kadar me· 

sa e e b· D 1 . . ır eve gönderildim. ıvar a 
çevrıJı v 1 . . . . 1· d 

b 
e pa mı yeler ıçınde gız ı u · 

ran u . b' 
d evın kapısında kolsuz ır 

a am duruyordu. 

Benimle beraber gelen tercü · 
ınan 11 • 

de<l.' ışte kelacağınız yer burasıdır 
ı. Her ae h B y azır .. ., 

en hayrete düşmüştüm: 
.. - Hani oynıyacag" ımız revü!Jer 
ıçın p 
d rova yapacaktık! Diye sor 

Um. 

Tercüman: 

- Sen merak 
vap Verd· ( · • ı. çerıde 
eg7.ersiz Yapa 

etme, diye ce· 
isted iğin kadar 

E . rsın. 

.'~e gırdirn bir nevi batakhane· 
ye gonürd"f O b' k u er.. rada benim gi ı 
a ~~. muhtelif milletlere mensup 

uç kort kız daha vardı Bavullarımı 
açı · 
d.

1 
eşyamı çıkarmaklığımı söyle· 

ı er. Ve ı 
ın ki ıemen provaya hazır ol-

a ığımı istiyorlar. 
Sonra t .. 

• O b' ercumanım beni terketti. 
-ı nu ır dab .. d' B' " k a &Ol'me ını. ır çey-

te saat kad 'f d ar sonra zenci bir ka· 
ı11 1 ınll l~arafından bağrıldım. Hemen 

...ı ge · ' ıyordu Ef d' · · · i o~· · en ı sem ıslıyor .. 
ılı& - Efendi mi? 
Jı•I - Evet, sen burada a turacak· 

ın. Ta ki ... 
Kesmişti. 
- Ne deınek istiyorsunuz? di· 

ye sordum. Burada ne vakte 
Deli gibi o!uyordnm. 
Zenci kadın cevap verdi: 

_ Efendi senden bıkmcıya ka· 
kadar burada kalacaksın. Sonra git
mene müsaade ederler. 

Orad:ı kalmışsın ilk saatlerinin 
ne kııdar sıkıcı olduğunu anlatıp da 
sizi yormak istemem. Yalnız şurası 
bilinmelidir ki çıkilacak yer yoktu. 
Çünkü her yeri yoklamıştı~. Her 
taraf kilitlenmiş veya demır p;ır. 
maklıkla kapanmıftı. Ve erkek biz· 
metçiler tarafından muhafaza altına 

alınmıştı. 
Bir ltalyan kızı kulağıma fısılda· 

dı: 
Kadar oturacağım? 
- Burası, zengin bir tacirin ha· 

remidir! dedi. 
Demek ki tuzağa düşürülmüş· 

tüm. Efendi denen alçağın önünde 
dans etmekten başka yapılacak bir 
şey ygktu. Nasıl düşüp bay~lmadım, 
nasıl kendimimi gaybetmedım, hay 
ret edilir. Fakat şimdiki halde söy· 
lenilen şeyleri yapmak ve sonra dı
~arıda lngiliz makamlarına bir haber 
göndermeğe çalışmağa karar ver

dim. 
Efendinin önünde dansettim. Bu 

adam elli yaşlarında kadar şişman· 
ca bir adamdı. Dansım hoşuna gitti. 
Tekrar dansettim. Bunun üzerine 
adam omuzlarımoynatarak "ala,, de· 
d.. Ve tekrar daireme gönderil

dim. 
Kendisine dansetmeğe mecbur 

olduğumu : anlıyoı dunı. Dışarıya 
mektuplar göndermekliğime müsa
ade ediyorlardı. Bittabi mektubumu 
Cezayirdeki lugiliz baş konsolosuna 
yazıyordum. 

Nektuplarımı hizmetçilerden biri 
alıp götürüyordu. Meğer götürmez· 
!er dışarıya çıkınca yırtar 'armış .. 

Nihayet oraya düşüşümün üçün
cü gecesi, vaziyetim tamamen billi 

olnu. 

ı güzel bir proje ile bir de anket açtı. 
On yaşına kadar çocuklara mahsus 
olan bu mektep için bilhassa ço· 
cuklar tarafından güzel ve muvafık 
cevap geldi . Bu cevaplar ( olive ) 
ye çok yardım elti . Bilhassa bt r haf 
ta sonunda kırk kadar çocuğu kendi 
evine davet ediyor ve onların fikir
lerinde daha arzularına uygun şey
ler arıyordu . 

Kısa bir zaman sonra bu mo· 
dern okul kız ve erkek beraber 886 
talebe ile açılmış olacaktır . Sınıflar 
o kadar muntazam yapılmıştır ki 
güneş bol mikdarda günün muhtelif 
zamanlarında eksik olmuyor . Ve 
hatta ovaları birbirinden ayıran ve 
buralarda sıcak havalarda talebeye 
sıkıntı vermesin diye camdan yapıl
mıştır . Duvarlar yüksek şahsiyetle· 

rin ve sanatkarların resimleriyle tez- I 
yin edilmiştir . 

Çocukların İradelerini kuvvet' en- 1 

dirmek , benliklerini anlatmak kita · 
hı mebzul bir kütüphane hazırlan. 
mıştır . Çocuk her sualin ve her 
müşkülün cevabını burada bulacak
tır . Burada talebeler kendi yazdık
ları piyesleri temsil edeceklerdir . 

ideal bir kültür kaynağı olan 
bu mektep bir ilk okula sarf edilen 
para ile meydana gelmiştir . Ve 
böyle de devam edecektir . 

Tarlasına hayvan 
bıraktı diye .. 

Seyhan mahallesinden Reşit oğ
lu Bilal, Mehmed oğlu Abdülkeri
min tarlasına hayvan bırakırken Sa· 
lih oğlu Süleymanı sopa ile döğmüş 

1 

ve ellerinden yaralamıştır. \ 
Zabıta mütecaviz hakkmda ka· 

nuni muamele yapmıştır. 1 

Ankara: 29 (Hususi) - Mevsu
öğrendiğimize göre iktisat ve Mali
ye Vekaletleri genel ithalat rejimi 
ile ithalatın serbestisi için atılmış 

olan adımı daha ziyade tevsi ederek 
tam bir serbesti tesisi için etüdler 
yapmaktadırlar. 

G. 1. R. kararnamesiyle ortaya 
konulan rejimin tatbikatı bu ana ka. 
dar çok muvaffakiyetli bir netice 
vermiştir. 

Yeni etüdler buhran yıllarından 

evvel olduğu gib! ithalat ta tam bir 
serbestiyi istihdaf eder mahiyette 
görünmektedri, 

Alakadar makamlar makamlar
dan sızan malumat ta bunu teyit 
etmektedir. 

Bu hususta Vekaletler tarafın
dan yapılmış olan ilk etüdler müs· 
bet bir kanate doğra tekemmül et

miştir. 

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 l\ı1ariçe. Caz : bestekar kon1pözitör Bay Mu· 

hiddin idaresinde mtşhur güldürücü Mehmet Ali 

Bu akşam: 

(Mumcu Zadeler) 
Fantazi 

Yazan • 

komedi 
Muhlis 

3 perde 
Sabahaddin 

Büyük zengin varyete numaraları-danslar-düetö-solo milli zeybekler 
Rakıslar 

Bundan sonra alaka darlann 
iştirakiyle toplantılar yapılt ması ve 
mütalaalar alınması takarrür et

miştir. 

Fiatlar : Localar (250) numaralı koltuk (50) duhuliye (30) 
Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 
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_________________________ ...,.;.;,,;;... ________ --_________ __. 

.... --------------~----·-----------------------------""! 
Bu toplantılar önümüzdeki haft:ı 

içinde olacaktıı. 

Maarif Vekaleti oıta mekteplerle 
liselerde okutulmakta olan bütün 1 
tarih kitablarını yeni baştan tertip 1 

b 
. . 1 

etmeğe karar vermiş ve unun ıçın 1 

Tan sineması 
Bu akşam 

Fevkalade bir Gala müsameresi olarak büyük Amerikalı Edip Hervey 
Ailenin bütün dünya lisanlarına terciinıe 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 ve 
müstesna filmi takdim ediyor. Heyecanlı, sürükleyici , meraklı bir mevzu 

ve bunlar arasında pat lıyan ince ve içli bir aşkın hikayesi 
Bu nefis filmin baş rollerinde:Halkıınızın çok sevdiği FRF.DERIC March, 
Kukaracanın yıldızı STEFFI DUNA ve büyük bir istikbal vadeden güzel 

Olivia de Havilland 

İlaveten : 
En son F oX Jurnal da ispanya ihtilal inin en kanlı sahifeleri ve daha 

Bıze bakan ve bir parça lngiliz· 

ce konuşan kadın: 
_ Gelip gene dansetmen lazım! 

diye emretti. . . . 
Bunun üzerine dans elbıselerımı 

Kadınların kavgası 1 

Şeyh Mustafa mahallesinden Ni. I 
yazi kızı Refika; komşusu ibrahim \ 
kızı Fatmayı taşla başından ağır su 1 

rette yaralamıştır. Zabıta hakkında 1 

kanun: muamele yapmıştır. 

Ankarada bir komisyon teşkil et· j 
uıiştir. Komisyona lstanbuldan bazı 
kimseler ve bu meyanda muallim 1 

mektebi müdürü Hamid de çağrıl- il 1 1 
mıştır. 

Vekaletin , lise ve orta mektep 7925 
tarih kitablarını yeni baştan yazdır- =--------------------------------------..: 
mak istemesi , sırf bir usul mesele· 

bir çok havadisler 
DiKKAT : Yerlerin erken temin edilmesi rica olunur 

giymeğe başladı.n. Fakat beni dur

durdu. 
- O elbiseleri giymiyeceksin 

dedi. Bu elbiseleri giyeceksin 
Elime ince, küçük; bir caket 

ve kısa bir eteklikten ibaret olan ve 
şark usulü üzere uzun şalvarı ıla 
havi bulunan bir kostüm tutturdu 
korkumdan titredim. 

_ Ben bunlar içinde daus ede· 
mem dedim. Bu elbiseler, bunlar ... 

Kadın birden söze atıldı: 
_ Giy bunları diyorum sana. 

l Mecburen bu güdük e,1,bisele~i 
giyerek, meyus bir halde efe~dı., 
denen merhamet5iz mahlukun dıva· 
nına gittim. Diğer kızlar, beni sü
kunetle seyrediyorlardı, onlar, bu 
hale alışkındırlar. Onların nazarında 
ben, haremin usullerine alışınağa 
mecbur olan bir acemiden ibaıettim. 

Zengin Cezayirli sefilin mahpe· 
sinde üç ay zorla yaşadıktan sonra 
bir sabah otomobile konularak şeh
rin kapılarına kadar getirilip orada 
tek başıma bırakıldım. 

Niçin serbest bırakmışlardı.' an. 
larnıyordum.Kızlardan öğrendım kı, 
bu " efendi " etrafındaki rakkaselere 
karşı pek titizmiş ... Onları ~ık. sık 
değiştirirmiş, benim gibi eskılen ba 
şmdan atar ve yenilere bakarmı~ : 

Esas itibarile benim,bu vahşının 
hoşuna gitmediğim anlaşıliyo~du · 
Allaha çok şükür ki hoşuna gıtme
dim. Aksi takdirde daha bir çok 
aylar ve ihtimal senelerce orada ka
palı kalacaktım. Ve bu, ueu bucağı 
gelmiyen bir cehennem hayatı ola 
caktı . 

O haremin nerede olduğunu aca-

Esrarlı sigaralarla 
yakalandılar 

Debağ Mustafa oğlu Ahmed ve 
Hüseyin oğlu Hulusi, sarhoş bir va
ziyette ve ellerinde esrarlı sigaralar 
olduğu halde cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

ha bulabilir miydim ? Hiç zannet 
mem. Cezayir makamlarile temasa 
gelerek, vatana dönmeği temin ede· 
cek kolaylıkları elde ettim. Ve ha. 
disenin alt yanını orada öğrendim. 

Meğer imzaladığım mukavele , 
gayet hesaplı razılmış imiş ... Ora· 
daki cümleleri iyiden iyiye okuma 
ınış imişim. Meğer ben, o mukavele 
ile bi tün mevcudiyetimi sat mı~ ım. 

Fakat şimdi, bu feci tuzaklarla 
kat'i bir mücadeleye girişmişlerdir. 
Ben, bu tuzağa ılk kapılanlördan bi
riyim. Şimdi kimselerin böyle işlerle 

gizliden gizliye uğraştığını ele g"çir
mek için şiddetli tedbirler alınmış· 
tır. Diğer taraftan Cezayirde kaybol
muş genç kızların da izleri araştırı
lıyor. 

Kitaplarda okunan baremlerle, 
benim bulunduğum harem arasında 
büyük fark var. Zavallı kızlar, orada 
bir zengin kadının uşaklarından da 
daha aşağı feci, sefil bir muamele 
görüyorlar. 

Ceüayirin, hile ile düşülmüş meş' -
um hareminde genç hayat öyle bir 
kaqustur ki, onun bir rüya olmasını 
çok temenni ederdim. Heyhat ki, 
düşmanımın bile başına gelmesini 
istemediğim acı bir hakikattır. ,. 

sinden ileri gelmektedir . Malum ol· 
duğu Üzere şimdiye kadar , ger~k 
mektebler için , gerek sırf bir tet· 

kik mahsulü olarak yazılan bütün 
tarih kitabları bir kronğlogiden iba· 

ı ettir . Bunlar ya şahısların tercü 
mei hallerinden yahat da bir harb 
ve istiladan ibaret oldukları için mu

hayyileyi hiç işletmemekte ve tale
beyi de ezberciliğe mecbur etmek
tedir . 

Halbuki e.ı mo.lern tarih tedri· 
satı usullerine göre talebeye böyle 
kronolojileri ve günü gününe vaka. 

!arı öğretmektense bu vakayı İcab 
ettiren tarihi iktisadi , içtimai ikfr 
sadi sebebleri araştırmak ve ancak 

be araştırma dolayısiyle vakaya ve 
terciimei hallere temas etmenin doğ· 
ru olabileceği anlaşılmaktadır. An

cak bir tedrisatla arzu edildiği de
recede bir ı andıman elde edilebile
ceğini ve talebenin de muhakeme 
ve temyiz kabiliyetinin inkişaf eltirİ· 
leceğini anlayan Vekalet kitablar:n 
ona göre hazırlanmasını zaruri gör· 
müştür . Yeni yazılacak kltablar şim· 

dilik üçü orta mektebler , dördü de 
liseler i.;in olmak üzere 7 cilddir . 
Bunlndan bir kısmı yeni ders sene
sine yetiştirilecektir . 

-----·------
Dahiliye Vekili Ankarada 

Ankara: 29 (A. A.) - iç işleri 
bakanı ve Paı ti genel sekreteri Şük· 
rü Kayı şehrimize dönmüştür. 

Cebel ve Lazkiyede -- ·--
Birinci sahifeden artan -

ne yetişeroiyeceklerdir. 
Lazki} eye gelince orada da halk 

iki taraftır . 
Vahdet taraftarlarına karşı ayrı 

idare taraftarları da vardır. Sonra 
Lazkiyenin şimal kısmındaki nahi
yeler Tiırk ahali ile meskundur. 

Bir de Lazkiyede demir gömlek· 
liler hadisesinin tesiri ve neticeleri 
hala geçmemiştir. Mevkuflar Lazki· 
ye hapishanesinden Beıut askeri 

hapi,hanesine nakledileceklerinden ha
zırlanmak için kendilerine tebliğat 
yapılmıştır. Mevkuflar daha akra· 
balarile görüşüp hazırlanmadan iki 
kamyon gelip kendilerini almış ve 
sevketmiştir. Bu'da ·Üitesir elmiştir. 
Lazkiye ileri gelenleri ve Lazkiye 
Valisi mevkufları kurtarmak için Be· 
ruta müracaat etmişlerdir. 

işte bu gibi sebeplerden dolayı 
Lazkiyede de intihap işi, ri geri kal
mıştır. Onlar da Şam Parlamento
suna yetişemiyeceklerdir. 

* * * 
. 24 Mart Çarşanba günü Şama 

bır Alman tayyaresi gelmiş ve Al
man ricalinden üç kişi getirmiştir. 
Bunların biri tayyarecilik nazaretin
de büyük bir memur olan Baron 
Fonstramburg'dur. 

Alman yolcular Kabil ve lran 
ve Bağdat seyahatinden dönmüşler

dir . 

Yolcular Şamı çok beğenmişler 
ve üzeılerine çok iyi bir Şark şehri 
intibaı bıraktığını söylemişlerdir . 
Gazetecilere Şam hakkında buranırı 
( Arap ittihadı ) merkezi olduğundan 

başka bir bilgileri olmadığını ve 
Almanyanın dahili işlerle meşgul olup 
başka memleketlerle alakadar ola
cak vaktı olmıdığını söylemişlerdir. 

Baron Fon Sıromberg Arap 
memleketlerinde N a z i pro • 

p:g~ndasına daiı şayiayi t ekzip et
mıştır. 

* * * 
Mesalihi müştereke komisyonu 

çalışmasına devam etmektedir . 

Vezirler heyetinde petrol işleri 
müzakere edilmiştir. Petrol imtiyazı 
almak is:iyen şirketin Suriyeye ik
razatta bulunacağı şayi olmuştur . 

Suriye bankası işine gelince Ve
zirlerden biri Suriyenin mali vazi· 
yeti Lübnandan farklıdır. Onun için 
anlaşma ayni şekilde olamaz demiş· 
tir. Vatani gençler bir ihtifal yapa 

rak Demirgömleklileri,ve hükumet ve 
askeri ricalini de davet edecek ve 
Halep ve Lazkiye hadiselerinin bı
raktığı sui tesiri izaleye çalışacaktır. 

Öteki komşu memleketleri ziya· 
ret etmiş olan Ali Komiser Kont 
dö Martel !rakı da ziyaret etmeğe 
karar vermiştir. Tayyare ile pazar 
günü Bağdada hareket edecektir• 
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Adana Borsası Muameleleri Spor Endüstrisi 

Sovyet Bisikletleri 
PAMUK ve KOZA 1 ~c.:c.:,:K~il~o~F~i}-a~tı-'---.,..-------- 1 

Sovyetler birliği bisıklet fabri
kaları, bu sene, geçen sene istihsa
linden 350 bin fazlasıyle, 900 bin 
bisıklet imal edecektir. Fabrikalar, 
planın ve memleketteki spor inkişa
fının kendilerine tahmil ettiği bu va· 
zifeyi başarmak üzre, bütün kuvvet
leriyle faliyete geçmişlerdir. 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
..-_ K. s. - , _ K. S. 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı-.. ---•·-37 

rıyasa tenıTzi~.~. -- ı 
~--!1-----·--iane 1 

Kilo 
= 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı --·------ -------- ---------
1 Sivah • Ç 1 G 1 T 

y erli "Yemlik., -~~a:_:ıı_re~s ~-=-~-ı 6J ıl ____ ı-------
"Tohumluk,, . ----ı " _;._ ___ ..... _________ , 

Sovyet makinelerinin yüksek ev· 
sah, bir çok uzun yarışlar ve yürü
yüşler esnasında kenpisini tam su· 
rette göstermiştir. Beş Sovyet hu· 
dut muhafızının hudutlar boyunca 
30 bin kilometre uzunluğunda yap
tıkları yürüyüş, bunlar ansında sa
yılabilir. Bu yürüyüş, büyük bir mu
vaffakiyetle neticelenmiş bulunmak
tadır. 

:; U BU B A T 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli --- -5~50 ~ =--5"-,7_5-_~~~~-ı----------
.. Men tane -·---:-----•···----------Arpa ___ -- -4 

-Fasulya --·---ı------ı----------

•-~~------ -----------1----------Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

Sovyetler birliğinde futbol 

Futbol , Sovyetler Birliğinde 
en ziyade taammüm etmiş olan bir 
spordur . 

Kilen tohumu -- 1 __ _,,__,,_ ______ , ______ , _____ ___________ il 

Mercimek ı 

Geçen sene Sovyetler Birliği şe· 
hir ve kasabalarında yapılan futbol 
maçlarına 800 bin kişi oyuncu ola· 
rak iştirak etmiştir. Bunların mikda
rının bu sene bir milyona çıkacağı 
kuvvetle tahmin olunmaktadır . 

·-~-------------1-----ı---------Sıısam 

UN 

1 
~ört yıldız Salih ı 870 
uç 'c,.' -"'-"-~---·_l-740 __ _ 

:B -:ii 1- DfutYiİdız Doğruluk 1775 __ _ 
.:ı. :.: f-ü.; " ,, 172s 
::ı c- -----1 ] .,; 1-Simit .. ı-~---::;: 1; Dört yıldız Cumhuriyet IWO 
~ u-ı- üç .. .. 175ö __ _ 

Simit .. 1 
Liverpol Telgrafları 

29 I 3 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
1 

1937 futbol mevsimi çok ente· 
resan olacağa benzemektedir . "Sav· 
yetler Birliği Kupası " bu sene , ge· 
çen senekinden 32 fazlasiyle , 128 
takım arasında oynanacaktır . 

._H_az_ır _______ I ~'!'~'"' (9"5 ._.;LR~".:..:.''-------ıı-~ı·-196 1 
·- 7 ayişmark Mart vadeli 1 7 l_l __ 1_7_ 07 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete Frank ( Framız ) 
_Mayıs vadeli 1 7 1 71 Sterlin ( İngiliz ) 618 00 

Hint hazır _____ /_6_., 40 Dolar ( Amerika ) 1 79 _ 07 
Nevyork ı 13 9 5 Frank ( İsviçre ) 

İktisat Vekaleti İç ticaret umum Müdür
lüğünden: 

Tüı kiyedc yangın ve nakliyat sigorta işleriyle çalışmak uzere kanuni 
hüküml er dairesinde tesçil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Nordş
t~rn Sigorta Şirketinin Türkiye Vekili Umumisi haiz olduğu selahiyete bi 

naen bu kere müracaatla Mersin, Tarsus, Adana ve tevabiinde açacağı 
2centeliğe şirket namına yangın ve nakliyat Sigorta işleriyle meşgul ol
mak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei.müd
deaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Hikmet Er
man ve şerikini tayin eylediğini bildirmiştir . 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Ha
ziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine 'Tiuvafık görülmüş olmakla ilan 

olunur . 7929 

eneral 
Otomobil ve kamyon 

lastikleri 
Bir otoınobil ne kadar 

zarif ve şık olursa olsun 
onun güzelllğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

Otomobillerin hayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığında en mühim rol yalnız GENERAL 
la~tiğine aittir. 

GENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 

lastıktir. Peşin ve veresiye satış yeri 

2-5 
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SAHiBiNiN SESi "YENi MAGAZA. 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye karşısında 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

J ' L-~~~~~~~· 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret Odasın
dan : 

Merkezi Adanada Borsa civa
rında 48 numarada bulunan ve Ün· 
vanı 26-9-932 tarihinde tesçil ve 
ılan edilmiş olan Pamuk iş Limited 
Şirketi namına birinci derece imza 
vazetmeğe Türkiye iş Bankası Ada· 
na Şubesi Müdürü Halim Tosuna se
lahiyet verildiği ve Adanadan ayrıl-

! mış bulunan Nusret ve Cevat Ray· 
ı nak'ın imza salahiyetlerinin iptal 
1 edildiği Adana Birinci Noterliğinin 
' 23 Mart 1937 tarih ve 32-1578 

numaralı tasdikini havi olarak tevdi 
olunan mezkür Şirket kararnamesi 
suretinden anlaşılmış olduğundan 
ticaret kanununun 42 inci maddesine 
tevfikan 29 Mart 1937 tarihinde ka-
yıt ve tesçil edildiği ilan olunur. ı 

Sicil Ticaret numarası : 45 
Tesçil tarihi : 29- 3-1937 

7930 

Seyhan defterdarlığın -
dan: 

Yumurtalık dalyanı voli halinde 
hir sene müddetle icarı açık artır 
maya çıkarılmıştır. Bir senelik mu
hammen kirası 1701 lira olup 5-
4-937 pazartesi günü Ceyhan Ma· 
liyesinde ihahsi yapılacaktır. istek· 
!ilerin tediye ve sair şeraiti öğren 
mek istiyenlerin ana göre müraca-

atları .7894 ~C- 2~- :c- 3 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

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

il Kitap ( Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
--::--:-~----- nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1
1 
İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
~------ en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türk sözüne veriniz . 

S 1 
Cild j Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . •• 

O ı Tab Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumurn 

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

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

._ _______ _.I ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

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

Halkevi Başkanlığından: 

31 -Mart - 937 Çarşamba gü

nü saat ( 20,30 ) da ev:miz salonun· 

da ikinci lnönü zaferi kutlanacak ve 

bu toplantıya ait giriş kağıtları Hal

kevinden verilecektir. 7931 
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Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Nevi : Muhtelif tamirat 

'I• 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 tarihinden itibaren (15) gün 
müddeıle açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. 8-4 937 pazartesi günü saat (15) 
de vilayet Ziraat mütlürlüğündemü· 

teşekkil komisyon tarafından ihalesi 
yapılacaktır . 

2- Keşif ve tamirat hakkında 
malümat almak istiyenler bu müd

det zarfında her gün Ziraat mektebi 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ( 302 ) iıı.ci maddele
rinde yazılı vesaikle 0;0 7,5 nisbetin 

de dipcızitolarını malsandığıııa ya
tırarak komisyona müracaat etme-
leri ilan olunur. 7915 

25 27-30 - 1 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

. "''. 

Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatlerine : 

Fabrikamız ambarlarının darlığı 
yüzünden pamuk balyalarının bir kıs 

mı açıkta muhı.faza edilmektedir . 
Yağmur yağdığı takdirde pamuk 

balyalarının avarya olmak ihtimJl
leri mevcuttur. Bu yiizden Şirketi
miz mesuliyet kabul etmiyeceğin · 

den, sayın müşterilerimiz mallarını 

şimdiden kaldırmalarını rica veya 
prese ettirınelerini tavsiye ederiz. 

7905 Pamuk iş Limited 
7-7 Çırçır Fabrikası 
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kasının iplik ve bez kısı l,".ıı 
öğrenmek üzere 16 yaŞf· Y 
karı acemi işçi alınacak ti fiğ 
ninceye kadar ameleye 1 

ınesi için gündelik vr!ili~,ı 11 

her gün fabrikaya ınura oP d 
Usta işçilerin her ıatpor ış 

hal işe alınacağı ilan ° 0 
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Umumi Neşriyat 

M. Bakş\~ 
Adana Türksöıü ııı' 


