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1
fa 1 §malarını güsteınıek ıçm 

aı <n '· . b . ' I ai hlfa ın ıoşında/.ı ma,·a e-
0§o~1 . ' .. 

ldö .. ) a "'·YU)·oruz. Holkevlmnın 
num- ·ır ~esse.•e u. olan IJ11giinde bı~ mı_ '. 

nıızın ı·azife ve ehemmıyetını 
•e~01 .nlı formüllerle izah eden bu 

ı Ya. 
ıd •111 ın okuyucularımızı ya-an a/-1. . .. 0 •adar edecrğ111e emınız : 

tatürk inkilabmm Türk ve 
Türkçü olması ana vasıfla-

k rı~dandır . inkiliibımız Türk 
~ 1 mılletinin cihan tarihiyle baş-

nıecte · 
ı la nı ve sosyal yaşama 

rınct n 1 . 'd t hti • a ınmış ve onun ıstı a 
Yacına · d'I • reeı k . uygun olRrak tesbıt e _ı -
tam aıde!erdir . lnkiliib bu ılı-

1 

1 ·tıerd amıyle asildir . Diiı-er mem
ıi. zi e tatbik cdildiiı-i görülen I 

Ve Dl" 'h ı ıiyle h umasil hareketler tarı 1 
İl ı hare~p bi~imkinden sonra_d_ır . 

ı ınct etlenn tatbikat ve fılıyat 

1 
ılen al muhtelif memleketlerde 

ı 1 erı ·ıı-yeler· Ve geri ayrılıklar , mı ı 
ın nı h. . 

ıı nıa t ' u ıtlerin tesir!erıne ve 
;ıı· atl!anna atfolunmak liizım-

'rarih 
~t ıın sırasiyle önde olan inkilii-
rJ ge eser ve derece itibariyle en 

Çl!Jes · · · 
• 1 ıçın çalışmamızı tanzım 

Jeket~ne. temposunu behemehal 
gJ letind 1,htiyacına uydurmak meC· 

Miltetj~·'z. · 
ıiz b.. •zın seciyesi ve tabiı mu· 

l'ar v oyıe çalışmalara muzaaf ce-
e sem b·ı· ıdir . ereler verecek ka ı ı-

iirk ol . 
• 01 an ınkiliibımız zaruri ve 
ıJI ' ar<k T" k T" k 

1, Ur\;;ç· ur çüdür de . ur 
CJ' b .. ıı vasıflarını esaslı bir şiar 
·' uııye .· d ... ilahın sı~ . e_ taşıyan ve yaşat.an 
laf ıfacte mıllıcıligi inhisar ve ın
ah fi, ıııe~l~ez .. Türk millicilill'inin 
k• erek veeıı~. kıiltürün ve insanlıll'~~ 

ıollarrj Yuksek duygularının mus-
ef a ınk· 
• '2 etıııek . ışaf ve intişarını esas 
ııılbalkı • tır . Bu gayeye ermek . ~ay 
ıO ısa bir anmayı da en saıı-ıam 
ıtt latiirk• _ı 0 1 bilir , 
ofolmak lln memleketi ve milleti 

n k 11 ,tanı nıahvolmak tehlike· 
bır bad~tıldıktrn sonra bir daha 

s1 en e ır_eye düşmemesi için bul-
Partis;~n vasıta, Cumhuriyet 
a~ı Ve urunıu olmuş ve ona 

a• Planla tuıunacaıı-ı yolu kendi 
ltoırraıııŞlırdı~ı dinamik progre-

k 
1 ıle .. 

Jt llıilJ .. gostermiştir, 
•de tuı etını layık olduiı-u yüksek 

ıU~ 1Yet içe;a_yı ve Türk milletini I 
Y •sıncte .. b' ·a 

1 iı ı ist;h mumtaz ır camı 
ı kütıesin · daf ede~ bu ana yol, 

·~ ı kend_ ın her bakımdan yüsel· 
~ ın~ t 
\azifesı enıeı yapmıştır. Par· 

us a~ıanı evvela bu temeli yapmak 
ttinı ku temel üzerine yüksek 

aııl ı fııııeıı rmaıır. 

1 ı aıuııun her sahadaki faaliyeti 
ı-ı~ gaye ~· Zeten devlet kurmak-
h hükıim Udur. Bir taraftan dev

e . n dihr eı bu aslı vazifesini ya
f111 ınay 1 b' taraftan Partinin de bu 
3' •liyıe Y~zzat halkın halk için v~ 
~ Önder Pnıas•nı temin cttirmesı 
bıl slı bi 1.arafınd .. n Partiye ve-

1 
•rti v ' 0 dcvdir. 

ı 1 e Part'ı· ı luşııı 1 • ı ılcr her yerde bu· 
·ıaı a arıyı 
ı Ve k c, gorüşmelerile mu-
'i 1 • Fok oııferanslariyle yapmak
~U v ~~er Atatürk kendi-
., . Ulun 'JI . 

ıııı•· la,. -___:ııı ete Halkevlcrı 
,ıcı b· 1 

·1o se• .._'. ~ştirici ve tanıştın-•ey, k -31 ·t et ~rarak çalı 
ııı~scy~ 

d .c:ı ı~ug-ii 
alışmalarına_ 

. ertıe . 
~· ır v .._ ~ tesirle 

nkü şartlar 

mak-ri çok ' eg- ---
).,~ mış '.IY_ey_: ~s 

olurdu 
ar'~ lkevıe .. - . 

ul müddeti 

bit' hik 'f~_kültür, ...:.osyal ve 
az (· ar~mlardan ge ı le . --=:...: 

.(· ~nvir, ;;şat 
o ~İçi~ 

zamanda 
hizmetlerini 

o' r u kitaptak 
u sa~ıam i yazılar ve 

Bugün 167 Halkevi beşinci yıldö-
.. .. 

nüm unu kutla yaca 

ni 31 Halkevi Bay Şükrü Kayanın vereceği 
Ye nutukla açılacak 

1 Ceyhan, 
H lkevlerinin açılış töreninde 

Tarsus şe:rimizden iki heyet gönderildi 
bulunmak için 

Adana Halkevi 

Bugün Halkevlerinin açılış yıl-

d
.. .. .. kutlulanacaktır. 
onumu d b . T" k 

Halkevleri açılışın an erı ur 
r· 'ni çatıları altına toplamak 1 

?~ııçbı~ıt" vesilelerden faydalanmış 
ıçın u un b' ı·k 

1 k tte sıcak ıra a a uyan-
ve mem e e f·ı· d 1'11 ·ı 

ki eserlerile, ı ı e ı en e 
dırdı arını 

.. stermişlerdir. 
go Halkevleri hedeflerine .. .~oğru 

. r st adımlarla yurumek 
emın ve rea ı 

tedir. · · h 1 
Bu büyük müesseseıı_ıı~ın ker yı 

. d ha ço«alması bızı ço se· 
bıraz a • · d' y dd k' . k ı.,·r hadıse ır. ur ?. 1 

vindırece 1 
.. 167 i 

Halkevlerinin sayısı bugun y 

buluyor'. I k 31 Halkevinin 
yem açı aca . 
.. hem açılış töreıılerı yapıla-

bugun . H Ik 1 . 
d bu yenı a ev erı, 

Cak hem e ..... 
• 1 ıldöniımunu Halkevlerinin açı ış Y 

k ti acakiardır. 
u ay h · et Halk Partisi Genel 

Cum urıy b .. 

k t ri Bay Şükrü Kaya, ugun 
seree 'd doda 

15 de Halkevın e ra y 
s~at. ". b . r nutukla yeni 
söylıyecegı 1 

halkevlerini açacaktır. .. . . bü-
Adana Halkevi bugun ıçın - a 

"k hazırlıklar yaptı. Bunu, aşagıy 
yu mda okuyacaksınız. 
ldığımız progra · d 

a .. k bölgeleriınız en 
Bugun ya ın 1 . 
h Tarsusta da Halkev erı 

Cey an_ ved hrimizden bu kom
açılacagın an, şe .. . d bulun-
u bölgelere açılış torenın e . 

ş b' heyd gidecektır · mak üzere ırer 

H !kavinin Kuruluşu 
Adana a 1 2 937 

d .. 0 o onuruna 2 -
Yıl on m k t" en pro·ı Pazar günü yapılaca or 

9re7~ 21/Şubatı937 Pazar günü j 

-------, 
H 

·ı" .. k münevveri bilgisini is· er ur_ : 
- - . bu nıillctın onu 
tidadından zı.ırade . - -b --= 
~---. f tf"ı emeğe orç 

t. 1. mek için sar e ı,._, _ - . -
ye ış ı~ - - - - h · bir me-

bir makam:.. ıc; - ~ 1 

: bu borcu tam 
L_bır eser -

1 
yemez . 
-- - ı · · mevkı 

- . eden ve millete 
tcının _ --

-!~dur. Hiç 
~iv~~-hi 
-olar~k Öci'e -- -- --- Her m ünevver Tür~ _;çın, ---ı 

uıı-u -biigisin~ en asil~d.t._ I 
-- · haltii vatanse-c çares.!.!_.. ___ ~-~ 

ve hayatını 
borçlu-·old 

rüst tes':_i~ 
verlik ve i 
nı, hiç bir 
sulolmıya 

- -
11

,..1.n da icabı, bıldılı-ı- t 
nsan & __ ----

--t-le bilmemekten mesure _ k 

saat (9) dan itibaren Halkevi bah
çesinde Halkevi bandosu çalmaya 
başlıyacaktır . 

2- Saat (9.30) da Kurumlar , 

r 
1 

1 

Bugün arılış töreni yapılacak olan 1 

Ceyhan Jla/ket•i Bina.ıı ı 

Orta okullar, Cumhuriyet Halk Par- i 
tilileri, memurlar , halk ve bütün 1 

Halkevliler Halkevi bahçesinde kro.1 
kiye göre yerlerini almış buluna· 
caklardır . 

3 Saat (9,45) de Halkevi ban
dosunun çaldığı istiklal marşı ile · 
törtne başlanacaktır . 

4 - istiklal marşından sonra bir 
Halkevli tarafından Halkevi hak- ı 
kında bir nutuk verilecektir. Nutuk- 1 

taıı sonra talebeler şiirler okuya 

caktır. 
S - Nutuk ve şiirlerden sonra 

- Gcıı:.i Ü\'İincü sahifede -

-----·------

ti} 1/1 ırınlııılfıod.. uııırıııı uır kaç 1 
ukuyucu11ı11:.ılı 11 alılıJ!ın11= nıekıuplarda, 
lıır kaç zıımcı•1<iuııbnı 111<1/ıullelerinrte 
sık ,,.k lımızlrk oldttftıı ve evlrre gı
rıldi(iı /ıubn t'l'lılınekıc ,., ~ık<iycı edıl· 

melaedır. 

Hırsıılıklarırı arıu 11111/ırılleJe ve 
ıı)lıi ~ekılde yapılılıKııııı bakılırsıı bu 
adamları11 bir şebeke haliııde rıılı§tık
ları a11/a§ıl111nktadır. 

nd ca şahi !tir. Halkev· ' -
-- -ddaş!arına öğretme -n yu!:,__- Epeyce bir miiddr.tıenberi şehrımi:de 

unutulmuş gibi olan bu ÇPşid hadise 
/erin ıenidm başlaması hakikrııen en
dişr rerelek bir şeydır . 

'- . aşların med 
i, bedii irfan • •htı .___ en 

_Y~ç~ı ta 
6<!sedir u 

imin edecek 
· ner ı oı.r - - yu 

" etır v:_ bilm 
!ddaş orad~ 

ediğin2.__?lı-!_e-

tir. --
Halke -

vleri' kendileri ve onlar i

tır. çin açılmış 

Dalıı/iye l°l'kili re C. 11 P. 
Genel sekreteri 

. ŞUkrU K11y11 

Polisimizin 11luca~ı §ıddeıli tedbir
lerle bu mahalle lıulkına ycııideıı ve 
)akında /ıu:urunu iade edeceğine iııaıı
maktayız . 

Ankarada toplanacak 

Ekonomi konseyi Atinada 
17 Martta toplanıyor 

Atina : 20 ( Radyo) - Balkan 
antantı ekonomi konseyi 17 martta 
Atinada toplanacaktır . 

Balkan antantı konseyi gelecek yıl 
toplantısını Ankarada yapacaktır . 

Paris sefirimiz 
Suriye heyetini 

kabul etti 

Paris : 20 ( Radyo ) Pariste 
bulunan Suriye başvekili ile Harici· 
ye nazırını Türkiyenin Paris sefiri 
dün kabul etmiş ve dostane görüş 
meler yapmışlardır . 

İngiliz mühendis
leri Karabük fab

rikalarını kur
mak için 

Bu hafta geliyorlar 

Ankara : 20 (Radyo ) - Kara
bük•e demir fabrikalarını kuracak 
olan 100 lngiliz mühendisi önümüz
deki hafta lstanbula geleceklerdir . 

Mühendisler yanlarında makine· 
!eri de getirmektedirler. 

Metaksas 

Gazetecilere beyanatta 
bulundu 

Atina: 20 ( A. A.) -- Yunan 
başvekili Balkan antantı münasebe
tile gazetecilere verdiği beyanatta 
Balkan birliğinin bu konferanstan her 
zamandan ziyade kuvvetli olarak 
çıktığını söylemiş ve (Yunan milleti 
ne bu teminatı vermek ve bir sulh 
ve azim unsuru olan 1-'alkan antan· 
tının ebediyen sarsılmıyacağı kana· 
tini ızhar etmekle bahtiyarım ) de 
miştir. 

Dün Araplarla Yahudiler arasında 
kanlı çarpışmalar oldu 

Arap çeteleri tayyc.relerlc püskürtüldü. 
Bir çok ölü ve yaralı var 

Kudüs: 20 ( Radyo) - Tabe· 
riyede arap çeteleri Yahudilere ta- · 
arruz etti ve müdahale eden poli
sin otomobiline de tecavüz etti . 
Müsademede iki lngiliz polisi yara
landı. Tayyareden atılan bomba ile 
3 arap mecruh oldu . 

Şehir e•rafında dolaşan karakol 
ile arap çeklerinin müsademesinde 
iki taraftan 30 -40 yaralı olmuş· 

tur . 3 arap ve 3 yahudi tutuldu 
Ertesi gün yapılan muhakemede 

araplar ikişer seneye ve yahudiler 

ikişer aya mahküın oldu . Yaralılar 
da muhakeme edilecektir . 

inzibati tedbirler alınmıştır . Ge· 
ce saat birden sonra dolaşmak ya
sak edilmiştir . 

Arap gençlerile de yahudiler 
arasınd1 m:ind!m~ olm ış ve asker 

ınndahaleye hazırlanmıştır . iki taraf 

karargahı arasında ateş taati edil· 
miştir. 

lspanyol ihtilalinde hala 
kati bir cebhe yok 

Hariciye vekili dün istifa etti 

Ademi müdahale komitesi filen faaliyete geçti 

Valansiya : 20 ( Radyo ) - Is· 
panya hariciye nazırı istifa etmiştir. 1 

Nazırın istifa sebebi henüz malum 

1 
değildir. 

Barselon : 20 (Radyo) - Asiler 
Aragon cebh(si mıntakasında kuv. 
velli bir hücum y1pmışla r fakat hü
kumet kuvvetleri düşmanı kısa bir 
zamanda püskürtmüştür. 

ihtilal kuvvetleri geri mevzilere 
çekilerek tahkimat yapmağa başla
mışlardır. 

Londra : 20 ( A.A ) - Ademi 
nıüda hale komitesinin ispanya ya ha· 
riçten gönüllüler ve harp malzemesi 
yardımı yapılmasına mani olmak için 

karadan ve denizden kontrol yapılma. 
sını kabul etmesi üzerine Fransa 
bu hususta icabedeıı tedbirleri tes· 
bit eden kararnameleri hazırlamış 
ve Cumhur Reisinin tasvibine arzet. 
miştir. ltalyada aynı suretle tedbir-

!er almaktadır. lrlanda parlamen. 
tosu buna ait bir kanun layihası ka
bul etmiştir. 

Avila : 20 ( Radyo ) - ihtilal 
kuvvetleri Aragon cebhesinde beş 
ve Arani cebhesinde de on bir hü
kumet tayyaresi düşürmüşlerdir. 

iki danede asi tayyaresi hasara 
uğramıştır. 

Valansiya : 20 (Radyo) - Ge. 
neral Niyaga gazetecilere bey:ınatta 
bulunarak hükümet kuvvetlerinin 
dünki çarpışmada dört tayyare kay. 
bcttiklerini ve fakat yedi düşman 
tayyareı i düşürdüklerini söylemiştir. 

Talamanka : 20 (Radyo) - Ge· 
neral F ranko, ftalya ve Almanyanın, 
konsolosluklarını s~farete kalbettik. 
!erinden dolayı Hitler ve Musoli
niye teşekkürde bulunmuştur. 

Avila : 20 (Radyo) - Hükumet 
kuvvetlerinin yaptıkları Jaram a ceb
hesinde ki taarruzlar akim kalmış ve 
ağır zayiata uğramışlardır. 

Akdenizde 
Paris : 20 (Radyo) -ispanyaya 

gönüllü girmesinin memnuiyeti bu 
gün tatbik sahasına giriyor. 

Kontrol memurları iş başına geç· 
miştir. Portekiz bu vazifeye lngiliz 
memurunu tevkil etmiştir. İngiltere manevralora bu hafta başlıyor 

lngilterenin harp gemilerinden bir kısmı 

Londra: 20 ( Radyo ) - Ana vatan ve Akdeniz 
filoları bu hafta Akdenizde manevralar yapacak
tır. 

Bu manevralara hava filoları da iştirak edecektir. 

1 

\ 

1 
1 

Son defa Fransız Alman ve in· 
gilizlerde:ı mürekkep bir hayli gö· 
n~nl~nün ispanyaya girdiği öğrenil
mıştır. 

Madrid etrafında harbin şiddetle 
devam etliğini iki tarafda haber 
vermektedir. ------·------
Habeşistan da 

Kral Naibine suikasd 
yapılmıştır 

J Londra : 20 (Radyo) - Habeş 
kral naibine sııikasd yapıldığı haber 
alınmıştır . 

r·--------" 
T"ÜR.KSÖZV 

Bayram tatili dolayı
sile yarından itibaren 
dört gün çıkmıyacaktır. 



Sahile 2 T6rkoözli 

V iy ana 
____________ l ______ lliiiiiiiii1111...ı1111iii1--liıİillıiiılmt ______ ._. ____ , 

V iyana, Şubat, 1937 
Karnava l haftası 
ela bitt i . Şimdi , 

briç partilerinde saat 

b~ş çaylarında , bu yıl 

karnaval balolarında , gö · 

Viya nada laciverd Frak 
bu sene erkek modasına 
hakimdir. 

ıii!en ~eylerin dedi ko· -----·------------
dusu apılıyor . Ekonomik , roletik, den, mesela bir inci koliyenin bir de 
ideolojık buhran varmış .. Kime ne! sahtesi yaptırı lı yordu; hakiki inci 
Amcr ikad a Misisıı i cı,şup taştığı ı kolye kas,da sa Klanıyor ve böyle 
günlerde , ViyaPa , ne~edrn coş balolarda, büyük kala balık ve top· 
muş taşmıştı . lantılarda sahtesi taşınıyordu. 

Her yıl olduğu gibi , Lu yıl da Aceba emniyet mi avdet etti, 
en parlak balo , oper;ı bdosu oldu. yoka hı rsızmı kalmadı? Belki de sah-
Hafl2 laı ca nel bü üıı biletler salı!- tecilik çok terakki etmi ş ve hakiki 

Gizli evlenmeler 

Çok sıkı takip 
edilmektedir 

Dahiliye Vekaleti idare amirle· 
rine gönderdiği bir tamimde müte· 
addit evlenmelerin önüne geçilmesi 
için dikkat ~dilmesini ve medeni 
kanun hükümleri haricinde evlenen· 
!erin sıkı bir takibe maruz bı rakıla· 

mış , hatta bilet ~ptkülasyonu bile olandan farkedilmiyecek bir şekle 
yapılmıştır . Bundan dolayıdır ki , girmiştir.? 

rak cezalandırılmaları için adliyeye 
1 yardım etmelerir.i ildirmiştir . 

bu kadar büyük bir talep karşısın· Viyana sosyetesini bir ara·ıa top-
da, bütün bir gere oıeıanın en ön !ayan büyük balolardan biri de, 
safırda iki lccanın bomboş durması Habeburg haned aniyle birlikte butün 
herkesi merak içinde bıraktı . Bu 1 Avusturya ve hazan da Avrupa mu· 
muamma , o gece bir tiirlü halledi - / kadderatile .çok ya~ından al~ke~ı ol· 

1 

lemenıişti . Fakat bir kaç gün son- muş olan Vıyana cıvarındakı , Şonb 
ra anlaşıldı ki , bu iki locay ı Vind run sarayında verilen balo idi. Sa. 
sor dünkü angaje etmiş ve her han- ray yirmi bi r tane salonunu Viyana-
gi b'r sebep yüzünden gelememişti . dan gelen halka aç.m.ı ş tır. 1 
Belki dt! , temin rdilecek olan geliri Bu yılın dıkkatını celbeden hu. 
fukaraiara yapılacak olan yardıma susilikleri arasında genç kızların an-

Eczahaneleain 
teftişi 

Kanununa riayet 
etmiyenler 

Nafia faaliyeti 
Kazaların ara şosalarının inşasına 

yakında başlanıyor 

----·······---
Çakıt köprüsünün inşası işi 

Bu yıl vilayetimiz nafia teşkilatı 
büyük bir inşaat faaliyeti göstere
cektir. 

Bu sene 15 marttan itibaren a· 
ı mele mükellefe ile altı kısımda yol 

inşaatına başlanacaktır. 
Bu inşaat 15 mayısa kadar be . 

hemehal nihayet bulmuş olacaktır. 
Martta inşaatına başlanacak o · 

lan yollar şunlardır: 
Osmaniye Fevzipaşa, Dört-

yol - Erzin - Toprakkale, Cey
han - Kadirli, Bahçe - - Sıtmapı

narı - Yarbaşı, Karaisalı - Hacı-

kır , Egnel - Karsantıdı r. 
Çakıt köprüsünün inşası·da ve· 

kalete yazılmıştır. 
Bunun üzerine olan keşif ve 

pliinlanlar vekalete gönderilmiş bu
lunuyor. Vekaletten gelecek emir 
üzerine derhal inşaata başlanacak· 
tır. 

Köprünün inşaatı sanıldığına 
göre önümüzdeki ilk yaz de baş · 
layacaktır. 

Nafia bu yıl ayni zamanda, Cey· 
han - Misis ve Adanı. Misis şosa
larında da inşaat yapacaktır. 
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Tren ve fil 

S tefanson'un ilk i cadettikİ 
ııi bir öküz bile durdurV1 

Fakat Hindistanda v~ 
bilhassa filler karş ı sında halii bl 
dir , Bu 

Bunun iki hafta evvel, !1İI'\ ol 
tanda iri bir fil şimendliferi h t(i 

çıka rmıştır . sı 

Bereket ki , bizim tarafl ar&' Üz 

le mahluk yok 1 d 
la 

Yıldız rekoru l ı 

Peşin haber verelim ki nıf fa 
bahsimiz sahne veya st11dyo Y 

!arı deği l, hakiki, gök leı in siısiİ 
ru 

yıldızlardır . 
Alimler, malum o l duğu v 

geceleri yıldızları temaşa eden 
veya şairlere benzemezler; 

v 
b 
y 
k 

işleri kalmamış gibi yıldı zları lf. n 

kal veya kasap g ibi tartıll 1 
zevk alırlar . 

Nasıl tartıyorlar ? 
Nemize lazım . Biz şunu lıf 

k 

tahsis edildiğini bildiği ve aynı za· neleri de va rdır! Bu Bayanlara bu· 

d V
. k l k rada Balo anne~ i , diyorlar. Epiy 

Sıhhat ve iç timai muauenet ve
kaleti , eczahanelerin teftişi hakkın
daki kanunla bu kanuna mü teferri 
talimatnamede açıkça yazıldığı gibi 
teftiş uarakalarında ayrı ayrı hüla 
saten gösterilmiş , uyuşturucu mad· 
delerin de nelerden ibaret bulunduğu , 
mahsus kanunda ve buna dair neş· 
redilen kararda bildirilmiş olduğu 
halde bazı mahallerdeki eczahane
lerde , kodeks mucibince bulunması 
!azım gelen müstacel ilaçlarla al. t 
ve edevatm noksan olduğunu ve 
mevcut olanların da kanım ve tali
matname hükümleıine mutabık ola
rak tasnif , tanzim ve muhafaza edil· 
mediğini , uyuşturucu maddelerin 
kaydına mahsus defterlerin de inti
zamsızlığiyle beraber mo~fin , koka· 
in ampüller gibi maddelerin kayt 
altına alınmayıp çuvalların da sak· 
!anmamakta olduğunu görmüş ve 
vilayetlere gönderdiği bir tamimde 
kanun ve talimatname hükümlerine 
göre muamele yııpılması lüzumunu 
bildirmiştir . 

---------------------------- ı vereceğiz : 
nıan a ıyana ·aınava ına arşı 

l .k ·· t k · · b ·k· ı oluyor ki , onlara rastlam)mıyordu. a a aşını gos ume · ıçın ıı ı ı oca. . . 
· · f k k d' ı Fakat 1937 nın balo annesı geçen 

yı aı ı gaıe etmış , a at en ı ge me. il .. b' d 1 ·· t . . yı ara gore ır parça a ıa mu eva-
mıştı · zidi r. Eskiden olduğu gibi kı zlariyle 

Opera balosu dillere destan ol· ı rekabet etmiyor, locanın bir kenar. ı 
du . Hele sı r f bu balo için Viyana na çekilip oturuyor: pek seyrek 
terzi:erine diktirdiği tuvaletinin le 1 dansediyordu. Fakat her yerde ha-

k 1 k k d. 1 zır ve nazırdı: ferruatmı i ma clml ma ~a ıy e j 
ta Paıise gidrn !anır.mı~. bir fabri ka - , Hasılı , Viyana urayının verdiği 
t öıün kansı , Viyana sosyetesinin resmi balo ile sona eıen karnaval 

1 k d şen lik leri, ekonomik, poletik ve lde-
modelci kadınlarını çok a a a ar 1 
etti . Moda salonları ' hangi müşte· olejik hiç bir tesir a ltında kalma· 

dan neşe ve zevk içinde sona erdi. 
ıiye nve'a hiımtl tdccckleı:ni bile· 
n cdık!eri lu günlerin 1 ala hayaliy
le yaşı)orlar. 

Erkek terzilere de epey i ş ç ık
mı\ lı . Çünkü bu yılın fı ak'ı rengini 
değiştirdi . Nitekim , frak'ını ne ka

daı !İ) ah , değil mi ? Halbuki ko
yu lacivert 1 diye konuşmak bu yı· 
lııı adetlerinden oldu. Dediğim gibi, 
gece ı ~·ğıı c!a 1 illıasrn koyu , ~iyah 
bir renk alan , lacivert frak karna· 
,a!d1 ki eık<k rrodasma Hıkirr.di . 

1 

Karnavalın dillerde dolaşan tuhaf 
l ı klarınd;.n biri de şudur - daha 1 

ilk hkışta Fırnsız o!t'u~uı a şüphe 
lııııı krr aFıı Lir kadın, rnLaha karşı 
lı a'cc'<.n <.vdet edeıhn, vazife ba. 
~ır.da olan bir rolise yaklaşıyor 

ve: 

" - Şeri, bu gece gördüğüm en 
iy i l.osllııı sen.n ko•IÜmündür!., di
yor, 

Bunun üzerine, polis bü; ük bi r 
hürme tle, fakat rr.utlak bir ifade il e, 

" - Muhterem Bayan, ben vazi
f e başınday ım!,, cevabın ı vtriyor. 

Fransız kad ını, 

"- iyi ama Şer i , vazife ba ş ın. 
da oh:~rn 1 u gece göıdüğüm en 

pkı• k lı 2elikanlı olmana bi r mani 1 

t e~kil l'lmnki!,. karşılığını verdikten 
sonra pofüi öperken halkın arasına 

karış ıyor. 

Kostümlü balolarda akla hayale 
gelmiyen acaiplikl r oluyordu. Hele 
kendi memleketin in kiyafetiyle do· 
!aşan bir hindiyi, kimse hind i :diye 

kabul etmiyor, herkes, aman ne en
teresan kılığa girmiş . Hele ı engini 
değı~tiı ır:ekte çok muvaffak olmuş , 
diyordu. 

Bu yıl maşke ve kostüme çok 
az rastland ı . Hatta kostüm balola 
nnda bile çok seyrek alarak maske

liler görülüyordu. 1937 karnaval 
şenl i kl e r in in en karakterist tarafı 
ciddi bir e l egansı temsil e tmiş ol· 
masıdır. Buna mukabil çok enlere. 
san yımilik lere şahit olduk: l\ıfücev· 
her tekrar süs diye taşınıyor , Hem 
de eski b içimde değil, tamamm 
modem ta rzda yapılmış mücevher 
satın a l ın ı yor, fakat bır kPnara depo 

edilmeden J.. ıı llanıl ıy o,.. Çünkü, eski-

( Ulus } 

-----·------
Yeni basılan gü 
müş paralar 

lstanbul: 20 [ Hususi ) - } eni 
bir kanunla bası ' makta olan gümüş 
para ların milrda rı 9 milyon kuruş 

daha artırı lmı ştı . Eski kanuna göre ' 
16 milyon li ralık gümüş paranın ke 
si lmesini hazirana kadar bitirecek ve 
hazirandan sonra da 9 milyon liralık 
gümüş paranın basılmasına başlıya
caktı r . 

Darbhanede 10,5, V•! 1 kuruşluk 
nikel paraların b::ısılmasına devam 
edilmektedir . Bronz on paralıkların 
kalıbı hazır!< nmıştır . 

Yeni an paralıklar 25 kuruşluk 
gümüş paradan bir _ ci lim kadar kü 
çüktür . İ 

Bunun bir tarafında on para ya
zı lı d iğer tarafında da ay yıldız sem· 
belü ve Türkiye Cümhuriyeti yazısı 
va rdır . 

On paralıklara ay yıldız bayra
ğımı zda ki gibi konmuştur . Mali· 
ye Vekaleti bunu kabul ederse der
hal ba sılmasına ba şlanacaktır . 

O n µaralıkların kenarında Tür
kiye Cümhuriyeti remzi yoktur. 

------·------
Sovyetlerde 

- - ·-·-
Yeni televizyon istas -

yonları 
Moskova : 20 (Tas) - Biri 

Moskovada , biri Leningradda ve 
biri de Kievde olmak üzere 3 yeni 
televizyon istasyonu tesisine başlan
mıştır . 

Y·eni bir hidroele!i:trik 
istasyonu 

Moskova : 20 ( Tass} - Mur· 
mansk'a 26 ~ ilometrc mesafede 
Tulu ma nehri:üıeri,ıde 48 bin kilo
vat kuvvetinde yeni bir hidroelek
trik istasyonunun inşaatı bitmiş ve 
bu i,fasyon ça lı şmağa başlamı ştır . 

Bu is tasyon , dünyada en şimal -
de bulunan hidroelek trik enerji is
tasyonudur . 

Dünkü hava 
Dün şehrimizde hava mutahav· 

vil geçmiştir . 

Hava öğleden evvel bulutlu ve 
öğlede n soıırn açık, güneşli idi. 

Dün hararet derecesi zaid santi

gırat 20 idi. 
Barometre ( bugün için) hava

nın açık olacağını göstermektedir. 

Muamelelerde 
noksanlık 

Kasaplar Cemi ye 11 1 Yarın Bayram 
. . k 1 
tının ararı Müftülükten bildirildiğine göre; 

Kasap dükkanları hayra 
mın ikinci ve üçüncü 
günleri kapalı olacak 

Kurban bayramı münasebetile 
kasap dükkanlarının bayramın ikin 
ci ve üçüncü günü kapanmasına şeh- 1 
rimiz Kasaplar Cemiyeti karar ver· 
miştir . 

Pamuk 

Satış vaziyetleri 

Geçen hafta içinde 467.435 kilo 
pamuk satılmıştır. Bunun yüzde 
71,625 kısmını fabrikacılar, yüzde 
13,68 kısmını ihracatcılar ve yüzde 
14,49 kısmını da çeteciler almışlar

dır. 
iane 1 satışı olmamıştır. iane il 

üç haftadir yokken bu hafta bir 
mikdar satısı olmuştur. Üç hafta 
önce 41 . 43 kuruşa satılmışken bu 
hafta 45 kuruşa satılarak yüksel 
miştir. Kapımalı azda geçen hafta
dan 1,25 kuruş fazlaya, çokta 0,50 1 
kuruş eksiğe satılmak suretile 44,25 
. 44,50 kuruş bulmuştur. 

Parlak azda geçen hafta fiatını 

muhafaza ederek, çokta 1 kuruş 
fazla bularak 39 - 43 kuruşa satıl

mıştır. 

Temiz pamuk azda geçen hafta. 
kinden 3 kuruş fazlasıııa ve çokta 
0,50 kuruş noksanına giderek 37-38 
kuruş bulmuştur. Ekspres te dört 
hafta evvelki 59,25 kuruşa muka-

yarın Kurban bayramıdır . 
Bayram namazı 7,7 dedir . 

Kazanç vergisi için 
gelen tamim 

İkınci taksitlerin nasıl 
terhin edileceği bildirildi 

Haziran ve kanunevvel ayların 

dan sonra işe başlayıp ta müteakib 
taksit müddeti girmeden evvel işle · 
rini bırakan mükelleflerin kazanç 
vergileri hakkında yapılacek ınııa 
mele için tereddüde düşünüldüğün
den Maliye Vekaleti bunun için ala· 
kedarlara birtamim göndermiştir . 

Buna nazaran birinci taksit dev 
resinde işe başlıyan ve ikinci taksit 
devresinin hulul ur. dan evvel işl erini 
bıı akanlarla sen··lik olarak tahakkuk 
ettirilmiş olan kazanç vergilerinin 
ikinci taksitleri 57 inci madde mu· 
cibince birinci taksit müddeti içinde 
haber verilmiş olmak şartile terkin 

edilceektir . 

Ceyhan köprüsü 
demir olacak 

İıışaat bir Alman şirketi
ne verildi 

Haber aldığımıza göre, Ceyhan 
n~hri üzerinde nafia vekaletinin 
yaptıracağı köprünün demirden in
şası takarrur etmiştir, 

Vilayet idare Heyetleri tarafınd~n 
bir karara bağlanan fezlekelerin , 
tahkik evrakının noksan gönderil
mesi yüzünden Devlet Şurasınca ek· 
seri davaların bozulduğu ve bu yüz
den işlerin sürüncemede kaldığı gö· 
ıüldüğünden Dahiliye Vekaleti Vi
layetlere bir tamim göndererek kır
tasi işlerin önüne geçmek üzere tes
bit ederek gönderilen noksanların 

' bil bu hafta 50 kuruşa satılmıştır. 
Köprünün ihalesi de ikm;ıl edil

mek üzeredir. 

ikmalini istemiştir. 
1 

Seylapzedelerimize Kon- · 
yalıların yardımı 

Konyalıların şehrimiz Seylapze· 
delerine yaptığı yardım mi':tarı 1913 
lira 22 kuruşu bulmuştur . Bu para 
yakında Konyadan şehrimiz Kızıla
yına gönderilecektir . 

Üç aylıklar 
Vilayete emir verildi 
936 senes'.nin rnn üç aylık tekaüt 

ve yetim aylıklarının verilmesi için 
Vılay ~ tim · ?~ emir gelmiştir. 

Klevland satışı olmamıştır. 

Yerli buğday iki hafta evvelki 
fiatından 0,625 kaybederek bu hafta 
6 kuruşa gitmiştir. Kıbrıs buğdayı, 
arpa: yul?f, susam satışları 0lma
mıştır. hne çiğidi de satılmamıştır. 
Yerli çi ğit geçen haftaki fiata.ola· 

rak 3,625 - 4,375 kuruşa çokta 1 
yükseğe gitmiştir. Klevland çiğidi 
satışı olmamış, kaza azda biraz fazla 
ve çokta geçen hafta fiatına olarak 
8,75-9 kuruşa satılmıştır. Satılan 
pamuk geçen haftakinden az olmuş
sa da geçen yıl haftasından fazla
dır. Zaten satışların azami oldukları 
durum geçirilmiş gibidir. Bununla 
beraber fabrikalar önemle piyasaya 
iştirak etmişler ve ihracatçılar bir 
haylı gerilek durmuşlardır. Umumi 
yet itibariyle ekonomi durum mev
simle mütenasip surette canlıca de
vam etmektedir. 

Köprünün inşasının bir Alman 
şirketine verildiği haber alınmıştır. 

Köy bütçe nümuneleri 

Dahiliye Vekaleti yeni usulden 
hazırlanan köy bütçe nümunelerini 
vilayetlere göndermiştir . 

Zabıtada: 

Altın bileziklerini 
aşırmışlar 

Reşadbey mahallesinden Aziz 
kızı Meryem adında birisi, dikiş dik
mek üzere girdiğ i komşurarından A. 
rif kızı F atmanın üç çift altın bile
ziği aşırıldığı zabıtaya şikayet edil 
miş olduğundan tahkikata başlan· 

mış\ır . 

Bu alimler sirüs vıldızının 
sıkletinin suya nisbetle tam .3Ü 
defa ağır olduğum• bulmuşto' 

Buna mukabil betalyüz f 
da hafif maddelerden terekkiİ 
miştir. 

Bu yıldızların terekküb 
madde suya nisbetl t! tam .. Bit 
yon defa hafif imiş . Bunlardı 

1 yıldız rekoru değil mi ? 

Nişanlı dağıtan nıa1' 
Çikulata, bilet, posta 

bunlara benziyen bir çok şeyi 
malik surette dağıtan makineid 
dır . 

Bunları hep gördük ve lıl 
ruz. 

Fakat Nevyorkta bir ade~ 
şanlı dağıtan otomatik malcı 
pılmıştır. Buna ne dersiniz ? · 

Bu makinenin bir duğıll~ 
dır . Nişanlı bulmak istiyen . 
se bu makinenin bir düğmes~ 
~ar, bunun üzerine bir ekr ,n' 
ze l, çirkin, genç veya, yaşlıC1 

kadın resimleri yavaş yavaŞ 

resmi yaparak geçer; nişanlı 
kimse bunlardan birisini bel' 
vakıt, makinenin hususi go 
l ir dolar atar ve b ~ğendiği ~ 
rt!sini havi bir fotoğraf eline 
nııs ... 

Fen'!. bir makine değil 1 

Müzayedeye konulll~ 
öpüçük 

Holi votta hayır için yal 
baloda, meşhur sinema yılıfıl 
ger Rogers'in bir busesi ıniİ 
ye konmuş ve hasılat hayra 
edilmiş tir . 

Müzayedeye bir çok yıl 
tirak etmiş ve busenin bed 
dolara kadar yükselmiştir · J 

Müzayede meşhur koııl 
zı Harold Loidin üz~rinde 
bulunuyor. 

Fazlaca içrııİŞ 

Seyiti Ôğlu lsmail adı~~ 
gürültü çıkaracak derece 
görüldüğünden zabıta lı' 
derhal müdahale etmi ş tir • 

Küçük hırsııl-' 
Halim oğlu 11 yaşınJ~ 

Hüseyin oğlu 13 yaşında"1 
ve yapıcı Ali oğlu 1 O Y~~ 
İsminde üç çocuk Melırıı 
rinin koza mağazasının Jca 
lığından 8 kilo koza çald~ 
cürmü nıeşhud halinde ya I 
haklarında kanuni ııı uaıııe 

~mıştır. 



-, 21 Şubat 1937 

fP::!. enç balıkçı buzlu deni~l~re 
~ balığa çıkan bir gern~n~n 

B gayretli bir çocuğu ıdı · 

~·· 

1 ___ .,.,,. I 
1 

1 
1 

Z
aman zaten fakir olan bütün aile- ! 

1 k O··ıJu··k-sinin soğuk, hastalık, aç ı tan 1 

!erini öğrendi. Köyünde çok az ki'.11-
se kalınıştı. Bunlar arasında sevgı
sinin de günah ve zevk mahalle ine 

veri diğini öğrendi . 

Türk ıöro 

Balkanlardan 
Ankara ya 

Tataresko ve A~tenesko 
Ankaraya martta 

geliyorlar 

Belgrat : 20 ( Radyo ) - Tata
resko ve Antenesko martın 12 inci 
günü Ankarada olacaklardır. 

Bu seyahate kati nazarla bakıla. 

bilir. 

Fransada 

Asri Sinemada 
20 Şubat cumartesi günü akşamı 

Büyük Türk sanatkarı 

Profesör ZA Tl SUNGUR 
Bugün ıraiinede 

Zati Sungur 

sahife : 3 

u s~yahatleri çok acı ve yorucu 
o~uyordu . Buzlu denizlerin soğuk 
ruzgarları bütün tayla gibi onu sar· 

1 
~_ıYordu. Fakat hepsi beyaz buzların 
~zerinde sırıtan siyah ölümii çok 

1 
elalar hiç sanıyorlardı. Geride ka

ı"nların boş mideltrinin feryadı 

Genç balıkçı 0 vakıt çok temiz 

suların üzerinde çok temiz ölen ar

kadaşlarına haset etti. Ev~':!~ .bağ:. 

Komünistlerle Sosyalist
ler birleşiyorlar mı ? 

Mu<>.llim ve lalebdere iki 
buçukta tenzil:\tlı mat .ne 

ikinci ve fevkalade 

•ue~k' 1 ty f ı gemi ve onun yı rnaz a 
ası daima ve daima ilerliye koştu 

ruyordu. 

Balık ile dolu köye döndükleri 

~~kıt .elde edilen kazanç karşısında 
ın bır iztirap bin bir yorgunluk 

Yaln b' d d' F · k ız ır neşeye inkılilp e er ı. a-

. · bir köşesinde sevgılısının du-
çesının ı 
, .. .. · in gömdüğü parayı çıkardı. 
gunuıç 

Paris : 20 ( Radyo ) Siyasi 
ınahafil; sosyalist ve ı omünist par 
tilerinin birleşme ihtimalinden uah
setmektedirler. 

Ve köyün okumuş ihtiyarına giderek 

.. .. de diz çöktü Ağladı. Ağladı. onun · . . .. 
Nihayet ihtiyar ona ınsanı bır .rnud-
det için ölü haline koyan evınrlen 
behsederek yol gösterdi, 

Genç balıkçı şehre dogru şehrin 
günahkar köşelerine doğru derin 
bir iztirap ile ilerlemeğe başladı. Ve 

1 

1 
1 
lrakda ihtilal mı? 

1 

program 
Ve muhtelif zengin numaralar 

Zati Sungur 

FİATLAR 
Loc·ılar Numaralı }ftl<r ikinci mevki Duhu ) t 

500 kuruş 100 kuruş 7 5 kuruş 50 kuruş 
Zati Sungur Kişe her zaman açıktır. Bilt!tlerin gündüzden aldırılması 

Telef on : 250 Asri Sinema 
at bunların içinde genç balıkçı yal-ı 

~ız midesinin değil ruhunun da boş· 
Uğunu doldurınağa çalışıyordu. 
k O sevgilisini kazanmak için çok 
azanınak istiyordu. Günün birinde 

lı' çok uzun bir balık avcılığına çıkı
j°'1ardı. Gemiyi uğurlarnağa gelen 

.n ~r arasında o da gelmişti. Birbirle-
Y" tın b o·· e eyaz mendil sallandılar. gun \ 

.. yel gicenin hüküm sör~mediği 
nıU . . 
mahalleye geldi. Onu ela her~':s gıb'. 
içeriye aldılar. O gice sevgısıne mı 

safir kaldı. Ertesi gün sevgili onu 
bir parça da fazla hürmet ve mu
habbet ile kapıya kadar çıkardı. Fa- \1 

kat bir az sonra kadının odasına gi-

Londra : 20 (Radyo) - lrakda 
bir siyasi ihtilal daha çıktığı haber 
alınmıştır . Baş vezir Süleyman Hık· 
met Paşa 3 zabitin tevkif edilmesi
ni emretmiştir . 

Kral Birine' Gazinin yeni kabine 
1 

teşkiline emir verdiği rivayet edil- \ 
mişse de Londı a sefareti bunun as· 

Halkevleri 

7811 

Tan sineması 

it 

' 

el 

k 
? 
~ 
1' 

rnan kıV1lcımın ateş olduğunu an. 
ıyorlardı . Fak ü bu sefer deniz bir 
Parça daha korkunç fıtınalar bir 

Parça daha sık oldu . 

lı olmadığını bildirmiştir . - Bırinci sahifeden artan -

f Nihayet bir çok günler insafsız 
ırtınal d ·h · n1'1 gü-

ren hizmetçi kadının ölümünü haber 

verdi. Genç balıkçı polisten cesedin 

nakli için müsaade istedi. Kızın çok 
sararmış ö üsünü ona verdiler. Kö

yüne doğru. y~rü'.11eye başladı. Er~ 
tesi günü gızlı bır mahalde ces~dı 
ihtiyarın önüne koydu ve ağlarnağa 
başladı. ihtiyar sevgisinin yüzünden 
bu muvakkat ölüm maskesini kal
dırdı ve onu ağlayan genç balikçının 
sert kolları arasına vererek geriye 
bakmadan ormanın içinde gaip oldu, 

Bir İtalyan zırhlısı 
antisiterde battı 

hazır bulunanlar önde Halkevi ban
dosu bulunduğu halde ( Hükumet 
caddesi, Saat Kulesi, Belediye önü 
ve Asfalt yolu takiben ) Atatürk 
Parkına giderek Atatürk heykeline 

çelenk konacaktır. 

Bu akşam 
iki büyük ve güzel film birden takdim ediyor 

1-
n" ara ayanan ı tıyar ge 

5in.ema artistlerinin en kuvvetlisi ateşli yıldız 

Ölüm Kan Sergüzeşt Un birinde battı. Bütün tayfası her 
an kendilerini kovalayan ölümün 
soğuk pençesine düştüler · fakat 
ghenç balıkçı kendisini kurtardı · O 

azo k ıb· · ı<ı-sunun kuvvetine , a ının · 
tıcı b·· ··k . d narak 

Atina : 20 ( Radyo ) - Dün 
Eriadona adında bir ltalyan muavin 
zırhlısı Antisiter adası civarında 

batmıştır . 

6- Saat ondan itibaren 'I ümen 
Bandosu Atatürk parkında çalmıya 

1 
başlıyacak ve Halkevinden gelen 

ht:yeti karşılıyacaktır. 

filmleri kahramanı Canbaz adam lagabile maruf 

( Buck Jones ) 
in şimdiye kadar yaptığı en ınüdhiş ve korkunç temsili 

( Gümüş Mahmuz ) uyu hararetıne aya 
~ahi le erişti . Fakat köyü çok uzak 
alınıştı. Oraya dönmek için uzun 

s • 
aoguk günler, endişeli haftalar .. ~~. 
Ylar geçirdi. Fakat köye döndugu 

lslam !ja)lan 

....._ _________ _ 
Haydariibad Nizamı 

D ·· . damının oğlu diyor ki : 
Unyan1n bu en zengın a 

,, Babam isterse Londranın en. ?üyük 
caddesini incilerle döşeyebılır " 

_ ..... ~· -- ---
e Haydaıabat nitanıı, dünyanın 
n zen · · · 1 O gın adamlarından bırı sayı ır. 

L kad~r ki bir gün Nizamın oğlu 
.0n<lranın en biiyiik nıiicevhercile · 
rınd 

en birine : 
b .. -- Babam isterse Londranın en 
y ubYük bir caddesini incilerle clöşe· 
e ılir 

' " 
Demiştir 

d On dört ~ilyon nüfusun hüküm
N~rı Vaziyetinde olan Haydarabat 

IZatn. . b . b . . J d.. ının u sene yirmı eşıncı yı 

b~nüınü oldug· undan memleketinde 
Uy"ı 

U«: tezahür yapılaca1-tır · 
d Bunun için biiyiik hazırlıklar var
ı 11

1 
· Bu münasebetle Avrupa gaze-

e eri ''° 1 - ızamın dillere destan o an 
servet" d d b h J· ın en hazinelerin en a se· 

1Yorlar. 

.. Rivayete giire bu seneki yıldö
ııuın" u şenlikleri dağıtılacak tenvirat 
~~ tnehtaplar büyiik resmi geçitler 

1 

ıçı ' lı n sarfedilecek paranın yekunu 
eş milyon frangı bulacaktır . 

F a1 · ı· 1 d • ı k · · b·n .. 1 .. " r ere agıtı ına ıçın on ı 
o.,uz o b" k k . n ın oyun kesilece ·tır . 

Zira ötedenberi mevcut bir ana-
n•y .. • e gore, yıldönümü merasimi ya· 

her köy için bir radyo hediye ede-

ceknıiş. . 
Fakat dikkat edilecek bır nok-

d k
. bu"tün bu sarfiyat Nizamın 

ta ır ı, .. 

k d
. hs"ı servetinden odenrnez. en ı şa . _ 

Hazinesine aittir. Kendı hususı. v~-
ridalı:ıa gelince, bunda hissetı ıle 
şöhrd bulmuştur. _ . 

Nizamın yer altında hususı bır 
hazinesi vardır. Burası altın külçele
ri inci yığınları, elmaslar ile do~u 
d~r. En kıymetli kumaşl~r var ır. 
1932 senesinde Nizam bır Avrupa: 
lı mütehassıs getirterek buradakı 
eşyanın bir listesini yaptırın lk. ve 
kıymetlerini tahmin ettırmek ıste· 
ı.ıiştir. 

Şimdiye kadar bu eşyanı~ ~n~ak 
arısına kıymet takdir edilebılrnıştır. 

~ak.at ihtimal ki bunlar rivayetler
den ibarettir. Çünkü Nizamın hazi
nesini Bilen kimse yoktur. Daha ga
rip olan cihet, kendisinin de adeta 
fakirane bir hayat geçirmekte olma
sıdır. Fevkalade zamanlar rnüstes-

pıl~ığı sırada payitahtta hiç bir kim-
senın aç bulunmaması lazımdır . \ 

ı na, Nizarnın giydiği elbise o kadar 
sefilanedir ki tesadüfen yolda rast 
gelen ve şahsını tanınııya~ bir .adam 
onu bir dilenci faızedebılır. Bır çok 
clefa Haydar Abada uzaklardan ge 

!erek kendisini ziyaret eden mühim 
şahsiyetler, altın yaldızlı sofralar 

N· Yıldönümü tebriklerinden sonra 
l ızam Hindistan umumi valisini ka· 
ıul ede O d .. ·· · 1 . r. ıı an sonra gumuş ış e 
nı ·lı b' ı . . . d h . d 1 I ır ara<Ja ıçın e şe rı o "şır. 

lalka " . b 1 .. .. 1 , enı ası mış gumuş para ar 
dagıtıı. Bu ..en f.,ı la olarak Nızam 

içinde zavallı bir kıyafet ile karşı· 
laşlıklan zaman hayrete düşerler. 

Niıamm emri ve mezuniyeti ol
maksızın eski bir ayakkabısını, eskı 

·---·------
Bağırıp çağırmış 

Ali oğlu Çöp Bekir, Salim oğlu 
f.rnin ve Abdülcabbar oğlur lsmeil 
Hakkı adında üç kişi umumi evler 
sokağında sarhoş bir halde bağırıp 
çağırdıklarından zabıta tarafından ya 
kalanmışlardır . 

7- Çelenk konma merasimin
den sonra bir Halkevli tarafından 
bugünü anlatan bir nutuk verile
cektir. Nutuktan sonra onuncu yıl· 
döniimü marşı çalınarak merasimin 
öğleden evvelki kısmına nihayet 

verilecektir . 
8- Sinemalar bugünkü mati

nelerinde Halkevi filmlerini göste· 

receklerdir . l'EK 

-2-
Komikler kralı , Şen şakrak sevimli komik 

( MILTON ) 
rıın ·n nefis temsili daimi bir hareket ve neşe şaheseri 

( Para Kralı ) 
İlaveten :-E~-son-dünya h-aberleri 

YAKINDA : 

İki sarhoş kadın 
9- Saat (13) de Halkevi cirit· 

çileri tarafından Demirköprü altın· 
daki alanda cirit oynonacaktır . 

( Senenin en müdhiş eseri ( SEN MI ÖLDÜRDÜN ) 
(Bugün saat 2,30 da iki film , GÜMÜŞ MAHl\IUZ PARA KRAL! 

Hasan kızı Nazmiye ve Hasan 
kızı Elif adlarındaki umumi ev ka 
dınları tuhaf halde sarhoş olarak çir
kin hareketler yapmakta iken zabı 
ta tarafından yakalanmışlardır . 

10 Halkevi , Belediye önii , 
Yeni otele konacak radyolarla An· 
kara Halkevi yayını halka dinleti

lecektir . 

1 

_________________ 1_8_18;;.... ______________ ~-----: 

bir esvabını değiştiımeğe i,...,kan yok
tur. Bir defa son derece eskimiş bir 
elbiseyi atmak istediği için hizmet· 
çisine şöyle demiştir: 

- Fakat bu elbisenin nesi var? 
P en onu uzun zaman rlaha giyebi 

lirim. ,, 
Nizamın büyük saray arabala

rına mahsus mutantan bir garajı da 
vardır. Fakat kendisi en ziyade ihti
yacı olduğu zamanlarda bile sade· 
ce bir Ford otomobiline biner. Bir 

defa büyük bir resmi geçit oluyordu. 
Askeı ler, zabitler, bütün büyük me
murlar en yeni üniformalarını gey· 

mişti .. 

11- Ankara neşriyatı bittikten 
sonra Halkevi tarafı~dan Hoparlör. 
lerle muzik neşriyatı yapılacaktır. 

12- Hava yağışlı olduğu tak
dirde mr.rasimin yalnız 4 üncü mad
desi Halkevi salonunda yapılacak 
ve programın gündüze ait diger 
maddeleı i yapılmıyacaktır. 

13 - Gece Halkevinde hususi 
davetlilere bir süvare verilecektir. 

-------·,.---
Adana M i 111 Mensucat 
fabrikası memur ve işçi
leri n1ahdut mesuliyetli 
İstihlak Kooperatif sos
yetesinden : 

(" 

Yurddaş: 
Bayramda keseceğin kurbanın 

bedelini veya derisini her halde 
Türk hava kurumuna ver ! 

İnhisarlar Adana Başmü
dürlüğünden : 

1 -Adana - Karaisalı arasında 
nakledilecek olan ve tahminen 30 
bin kilo nıikdarında bulunan \nhi
sarlara ait mamul tütün,içki ve sair 
emval ve eşyanın 10-Nisan-937 
den itibaren bir senelik nakliye üc. 
reli açık eksiltmeye konulmuştur.Mu . 
hammen bedel (300) lira<lır. 

5 inci mıntaka e t i b b a 
odası reisliğinden : 

.Kurban Bayramına tesadüf eden 
22 Şubat pazartesi günü saat (11) 
de Sıhhiye dairesindeki salonda Kur
ban Bayramı Kutlulaması yapılaca
ğından odaya mensup arkadaşların 
mezkur saatta teşrifleri rica olunur. 

7822 

Pamuk üretme 
müdürlüğünden 

çiftliği 

. ?36 yılında Seyhan vilayeti da
hılınde tesbit olunan mıntıkada \ . 1 a 
vızen a mış oldukları Klevland to-

Herkes Nizamı en mutena üni
forması ile bekliyordu.. Birdenbire 
içerisinde Nizam olduğu lıalde bir 
F ord otomobili çıktı. iptida İş bir 
dereceye kadar iyi gidiyordu. Fakat 
sonradan F ord otomobili birdenbire ' 
durdu. Makine bozulmuştu. Nihayet 
kısa bir tamir ile yürütülemediği için 
garja gödeı ilmeğe mecburiyet hasıl 
olınuştul Bu manzara yarım saat sür
müş ve otuz bin kişi bu yüzden 

Şirketimizin yıllık heyeti umumiye 
içtimaı 19 Mart 1937 cuma günü 1 
S3at 15 de yapılacağından ka,ıtlı 

ortakların hazır bulunmaları bildi· 1 
ı ilir . 

2 -- Şartname bedelsiz olarak 
Adana inhisarlar başmüdürlüğünden \ 
alınır . 

3 Açık eksiltme l - Mart 937 j 

humluğunu henüz müessesemize iade 
etmeyen çiftçiler rayiç esas tutul
mak üzere borçlarının ıki mislini 
ödemek mecburiyetinde ohlukların
dan buna mahal kalmamak üzere 
müessesemize botçlu kalan çiftçi-
leı in çiğit borçlarını en son Martın 
on beşine kadar müessesemiz an
barlarına teslim etmeleri , aksi tak
dirde kefaleti mütesehile senet teri 

ayakta beklemişti. ı 
işte dünyanın en zengin bir ada- j 

mı olmakla şöhret alan Haydarabat 
Nizaminin bu hasis tabiatı şimdi av- \ 
rupa gazetelerine dedi kodu zemini 

oluyor. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
1 - 936 takvim yılı muamelat 

ve hesabına dair idare meclisi rapo· 
runun kıraat ve kabulü 

2- Mürakip raporunun kıraat ve 

kabulü • 1 
3 - 936 yılı bilançosunun kıraat 

kabul ve tasdikı ' 
1 

4 - idare meclisinin ibrası 
5- Bir mıirakibin seçilme i ve 

urrtlın•n tay;nı 7619 

pazartesi günü saat 14 buçukta A· 
d~na inhisarlar Başmüdürlüğünde 
ıhale komisyonunca yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat yüzde 7 
buçuk nisbetinde 22 buçuk liradır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odasında 
kayitli olduklarına dair vesikalarile 
bırlikte müracaatları . 7791 

12 16·23-20 

mucibince kanuni takibıtta bulunu 
lacağı ılan ve tebliğ olunur.7821 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 



Türksözü 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u il Gazete ı Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 

-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

r 
k 

i
l Kitap 1. Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
-------1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

ı1 İlan 1ı Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır.Reklarnlarınızı, 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

s 1 Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

•• o 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksöziinde yapılır . 

z 
ITab 
1 
~------------------

Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Tiirksözünde yapılır. 

•• u 
1 Renkli tab 1 Mütenev~i r~n~li._her türlü. tab işl~rinizi 
1 1 ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmakta_d_ır~·~~~~~~~~~~' 
_________________________________________________________ ,_,, __________________ __ 

Bugece nöbetçieczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Çukurova harası merkezinde ye
niden yapılacak iki memur evi ile 
binalardaki tamirat kap1lı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 5 Mart 937 cuma günü saat 
15,30 da Seyhan vilayeti baytar iş 

leri direktörlüğü dairesinde yapı
lacaktır . 

in aat ve tamiratın keşif bedel-
leri yekunu 10391 lira 69 kuruştur. 

Bu işe ait ı!Vrak şunlardır : 1 
1- Eksiltme şartnamesi 

2 Hususi şartname j 
3 Hulasai keşif, Metraj ve tah-

1 lilı fiyat cetvelleri 
4 Mukavele projesi 1 
5- Projeler 

Bunları görmek istiyenler tatil 
günl rinden başka her gün hara mli
dürlüğü ile Seyhan Baytar müdür- ' 
luğüne ıı üracaat edebilirler . Ve is
teyc:nlere 52 kurıış bedel mukabi· 
mde hara müdürlüğünden verilir . 

Muvakkat teminatı 779 lira 38 
ruş olup hara veznesine yatı ·ıla 
tar . 

• 

Ziraat Bankası A d a n a 
Mensucat fabrikasından: 

iLAÇ MÜNAKASASI 

TiR 

167 

Vilayet daimi Encüme
ninden: 

l - Adauanın Karataş Nahiye· 
sinde inşa edilecek olan Nahiye Mü· 

( ,. 

inhisarlar Adana Başmü-

21 Şubat 1937 

-DARA _ _,. 

BiRiKTiREN 
, '?~1-lAT. r; Ot; Q 

dürlüğünden: 1 
1 - Adana inhisarlar Başmü· 

dürlüğü binası ve bilumum anbar- --------------------------------• 

BELEDİYE İLANLARI 

lan, tütün fabrikası, barut deposu , 
eski ve yeni istasyon aralarında nak
ledilecek mamul ve yaprak tütün , 
içki,tuz , barut ve mevaddı infilakiye 
vesair bilumum emval ve eşyanın 

1-Mart-937 den itibarenbir se
nelik nakliye ücrrti açık eksiltmeye 
kC'nulmuştur. Nakledilen eşya tah
minen beş milyon kilodur. Muham. 
men nakliye bedeli 2250 liradır . 

2- Şartname bedelsiz olarak 
Adana inhisarlar başmüdürlüğünden 
alınr . 

3- Eksiltme 1-Mart- 937 pa
zartesi günü saat 14 huçukta Ada· 

na inhisarlar başmüdürlüğünde ihale 
komisyonunca yap,lacaktır . 

4 - Muvakkat temir.at muham
men bedelin o/0 7 buçuğu nisbetin· 
de 168,75 liradır. 

5-l:ı.teklilerin Ticaret Odasında 
kayit olduklarına dair vesikalarile 
birlikte mezkur günde müracaatlan. 

7790 12 16-23·28 

1- Pazarlıkla alınacak eşya : 100,000 adet parke taşı ( Taşların ne
reden çıkıırılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır ) 

2- Pazarlığın yapılacağı yer ve tarih : ihale Mutm birin:i pazartesi 
günü akşamına kadar her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat on 
beşte belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır . 

3- Bu işe ait şartname Belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler 
orada görebilirler ve parasız alabilirler . 

4- Muhammen bedeli : ( 9650) liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 723,75 liradır .7755 30- 7 - 14- 21 

Belediye fidanlığında ihtiyaçtan fazla bulunan okaliptüs ve kazverina 
fidanları kırkar ve büber, tesbih ve katalpa fidanlarının da beheri yirmi 
beşer kuruştan satılacaktır . 

Almak istiyenlerin Belediye Riyasetine müracaatları il3n olunur.7820 

1- Açık arttırmaya konulan inşaat: Atatürk parkı yanında projesine 
gör«; yaptırılacak muvakkat bakkal dükkanı ile kır kahvesi ve büfesi . 

2- Keşif bedeli : Yedi yüz doksan üç lira 73 kuruştur . 
3 - Muvakkat teminatı : Altmış liradır . 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Martın biı inci pazartesi günü sa· 

at on beşte Belediye Daimi Encümeninde. 
isteklilerin münakasa gün ve sa

hndan bir saat evveline kadar 2490 
yılı kanunun tarif ettiği ve~aik ile 

Ziraat Bankası Mensucat fahri· 
kası memur ve müstahdemleri için 

dür evi inşaatı (4169) lira (69) kuruş --~---~~~~....,_"'l!!!!!!!,_.'!P"!'!"!"!" 5- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye Yazı iş
leri Kalemine ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzile Daimi 

· a Vekaletinden alınmış mü teah 
'tlik vesikasını ve 3000 liralık bir 
• yı muvaff akıyet)e ikmal ettiğine 

'r vesaiki havi kapalı zarflarını 
isyona makbu~ muk-:ıbilinde tev

etmeleri lazımdır . 

19 21 - 27 3 

6 Mart 1937 ili 5 Mart 1938 zar
fında alınacak ilaçlar için 26 Şu-

bata müsadif cuma günü saat o-;; 
beşte fabrikada açık eksiltme ya
pılacaktır . Şartnameyi okumak ve 
daha ziya.le tafsilat almak isteyen
lerin her gün mezkur fabrikaya mü-
racaatlan.7808 18-21- 26 

keşif bedelile açık eksiltmeye ko 
nuJmuştur . 

2- ihale 937 senesi Martın ikin 
ci Salı günü saat on birde vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

3- Bu işe ait metraj,h:ısu'Iİ şart· 
name , resim , eksiltme şartnamesi 
ve mukavelename örnekleri (21) ku· 
ruşla Seyhan Nafia dairesinden ah· 

nacaklar . Encümene müracaatları ilan olunur.7797 14- 18- 23 - 27 
4- Muvakkat teminat (312) lira 

(73) kuruştur. 1 ------------------------
5- isteklilerin Ticaret Oda ·nnda 

kayıtlı olduldanna dair T ıcaret Oda· 
sından ve hu işi yapabileceğine dair 
Nafia müdürlütünd. n tasdikli vesika 
gösterecektir. 7788 11-16·20-24 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbau, 


