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Türk kuşu açılırken .. 
Kamutaya verilen ı· 

Italyanlar Addisababaya 
Rüşpü Aras 

ne 

Tören 9 Mayısta olacaktır. Yeni yazılan
ların sayısı da her gün artıyor 

Türk kuşunun şehrimizde açılacak şubesi için bugünlerde şehrimiz hava 
kurumunda dikkate değer çalışmalar devam etmektedir . Hatta bunun için 
~eçen Cuma , kurum yapısında bir çok zevatın iştirakiyle bir toplantı yapı
larak açılış gününün ve töreninin ne şekilde olacağı üzerinde konuşulmuş
tur . 

Haber aldığımıza göre tören çok parlak ve canlı olacaktır . Bütün ha
zırlıkların ve törenin Adanamıza yakışacak tarzda olabilmesi için evvelcede 
3 Mayıs günü düşünüldüğü halde şimdi 9 Mayıs Cumartesi günü öğleden 
sonraya karar verilmiştir . Tören proğramı tesbit edilmiştir . 

Törenin yapılacağı meydanlık evvelce Atatürk parkının gün doğusun. 
daki yer olarak kararlaştırıldığı halde şimdi, daha geniş ve planörlerin bu
lunduğu yere daha yakın olması dolayısile asfalt cadde üzerinde , Brazafoli 
fabrikasının batısındaki meydanlık daha muvafık gorülmüştür. 
Palnörlerden birisi dün kurulmuş, birisi de bugün kurulacaktır, Tören günü 

bunlarla hir sıçrama tecrübesi yapılarak halka bu hususta izahat verileceıti 
de söylenmektedir. 

Türk hava kurumunun Adana şubesi dün evvlcc müracaat etmişler ve 
Yeni müracaat edenlerle dolu ve devamlı bir kaynaşma yuvası halindeydi. 
. Fvvelce müracaat ederek adlarını yazdırmış gençlerimizin gerekli forma
lıteleri de tamamlanmak üzeredir. 

Adana öğretmenlerinin gezintisi 
- ·--· 

Evelki gün, ilk okul öğretmenlerinden 56 
kişilikJ bir gurup Mersini, T arsusu gezdi 

Ptızar günii lıüyiik /ıir geziııti yapan öğretmeıılerimizden lıir grup 

Baharın güzel günlerinden birini, 
Şehrimiz ilk okul öğretmenlerinden 
56 kişilik bir gurup güzel bir gezin
ti ile geçirdi, 

Geçen pazar sabahı, öğretmenler 

ten, bir müddet drniz kenarındaki 
kahvelerden birinde dinlendikten 
sonra Tarsusa hareket etmişlerdir. 

Öğretmenlerimiz Tarsusta bir 
- Gerisi ikinci sahifede -

Kanun projelerimiz 

Ankara : 3 ( Hususi ) - Vila 
yetler hususi idareleriyle belediye 
!erin ve köylerin elinde bulunan iske
le , rıhbm ve kanallardan vilayet hu
susi idaresi kanaliyle ve belediye 
vergi ve resimleri kanunu mucibince 
alınmakta olan mururiye resmi tari
felerinin ekonomi bakanlığınca tas
dik edilmesine dair olan layihayı 
hükumet kamutaya vermiştir . 

* * * 
Denizyolları , Akay işletmeleriy-

le fabrika ve havuzlar dairesi teşki· 
!at kanununun 8 üncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki bir layıha
yı hükumet kamutaya vermiştir . 
Teklif olunan 3 iııci madde şudur : 

" Denizyolları ve Akay işletme· 
!eriyle fabrika ve havuzlar idaresi 
senelik pilançolannı her takvim se
nesinin sonundan itibaren 3 ay zar
fında hazırlamağa mecburdur . Bu 
pilançolar iktisat vekaletlerince seçi· 
lecek birer divan muhasebatça tayin 
olunacak iki kişiden mürekkep bir 
heyet marifetiyle bütün hesap ve 
muamelelere bakılmak suretiyle tet
kik edilir . 

Bu heyet pilançoları keııdilerine 
tevdi tarihinden itibaren bir ay zar 
fında tetkik ve bir rapor ile iktisat 
vekaletine tevdi eder . 

iktisat vekaleti de bu bilançolar 
ile raporlan kendi mütalaasını da 
ilave ederek tetkik ve tasdik olun
mak üzere bir ay zarfında meclis 
büdçe , iktisat ve divanı muhasebat 
enciimenlerinden mürekkep umumi 
heyete tevdi eyler . Umumi heyetin 
tasdik kararları alakadar memurla
rın ibrası hükmündedir . ,, 

" * * 
Hükumet Van gölü işletme ida-

resinin ekonomi bakanlığına bağlan
ması hakkındaki layihayı kamutaya 
vermiştir . 

Fransız seçimi 

Sen ayaletinde komünistler 
kazandı 

Ankara : 4 (Radyo) - Pariste 
Sen ayaletinde komünistler büyük 
bir ekseriyet kazandılar. 

Yanlarında kültür direktörümüz Yu- .---------------------...-------
nus Kazım Köni ve ilk tedrisat ispek
lörleri bulunduğu halde, kendilerine 
tahsis edilen vagona yerleşmişler ve 
Çok canlı ve neşeli bir yolculuktan 
sonra Mersine varmışlardır. 

Mersinde ilk önce Halkevine gi
dilmiştir. pazar olmak münasebetile 

~v~e kimseyi bulamıyan öğretmen
erırniz, müessesenin "Halkevi. oldu 

!tunu düşünerek bir kenarda yığın 
halinde buldukları sandalyaları al
llıışlar ve dinlenmek üzere salona o
turmuşlardır. 

Ermeniler Suriyede zulum ugrunda! 
ölen ermenilerin hatırasını kutlamak 

için büyük bir tören yapmışlar 

Fransa - Suriye muahedesi konuşmaları 
çok müsaid bir safhaya girmiş 

Kalabalık, ermeni mezarlıkları
nı da ziyaret ederek nutuklar söyle
miş ve ayni yolu takiben döıımüş
tür . 

Bu dinlenmek esnasında, oğret -
llıen arkadaşlardan bazılan salonun 
baş tarafında bulunan kürsüye çıka-

r : l tak ınonoloğlar ve fıkralar anlatmış· 
ar, dakikaların neşeli geçmesini temin 
etmişlerdir. 

Berut : 2 ( Hususi ) Bura Erme· 
nileri Şehda günleri olan 24 Nisan
da bir ihtifal yapmışlar ve binlerce 
kadın, erkek ellerinde siyaha boyan
mış bir Ermeni bayrağı olduğu hal
de şuheda sahasında toplanmışlar
dır. Bayrağın üzerinde şu ibare ya
zılı idi : [ Zulum uğrunda 24 Nisan
da ölen bir milyon Ermeninin hatı
rası ) 

Şam : 2 ( Hususi ) - Doğru 
haber alan kaynaklardan sızdığına 
göre, Yüce Komiser Kont dö Mar
tel bu ayın on birinde Suriyeye ge
lecektir . 

b· Denilebilir ki, bir "Halkevi. hiç 
ır gün bu kadar kuvvetle ,Halkevi 

0lınamıştır! Halkevinden çıkan öğret
ltıenlerimiz, Bir deniz gezintisi yap
l'rtak üzere limana gitmişler ve orada 
&crıiş beş yelkenliye binerek açılmış
lar, Şarkılar söyleyerek bir ~aat kadar 1 

d . d erıız e dolaşmışlardır. j 
Öğle yemeği Mersinde yenildik-

Şuheda sahasındaki şehitler a
bidesine, üzerinde şu cümle yazılı O· 

lan bir çelenk konulmuştur ; "Har
bi umumide yetim kalan ermeniler
den ikinci vatanileri olan Lübnan ye
t:::ılerine ,, 

Muahede konuşmalarına dair ge
len haberler, çok musaidtir. Sadullah 
Gabieri den gelen bir mektupta bü
tün meseleler üzerinde bir anlaşma 
meydana geldiği ve muahedenin Pa 
riste yakmda bitirileceği bildirilmek-1 
tedir . 

yedi mil mesaf edeler 
Son telgraflara göre: İtalyanlar Adisa
baba yerinde bir kül yığını bulacaklar 

-·······- -
Habeş yağmacıları bütün milletlerin sef arethanel<!
rine hücum ettikleri gibi Türk sefarethanesine de 

taarruz ettiler. Adisababa alevler içindedir 

Verilen ziyafette neler dedi? 
Atine : 4 (Radyo) - Başbakan 

Metaksas, Tevfik Rüştü Arasm şe
refine verdiği bir öğle yemeğinde 
Türk hariciye vekilinin ziyaretinden 
dolayı duyduğu büyük memnuniyet 
hislerini uzun boylu bildirmiştir. 

Bu çok teveccühkar sözlere, Tev 
fik Tüştü Aras demiştir ki: 

"iki memleketi ve iki milleti bir
leştiren bağlann mahiyeti burada bir 
kere daha hatırlatmağa ihtiyaç yok
tur. Bir az sonra müttefik Yugos-
lavyanın hükumet merkezine doğru 
beraberce yapacağımız seyahat başlı 
başına aramızdaki antandların ve 
memleketlerimizin Balkan antandla
rına ve Balkanlar kardşeliğine mer 
butiyetin eseri olacaktır .• 

Aras ve Metaksas 

1 

Belgatta törenle karşılandı-
lar ve Aleksandrın mezarına 

J çelenk koydular 

,~~~~! Belgrat : 4 ( Radyo) - Türkiye 
~-;;~ıf.:b:~~~ ~ hariciye vekili ile Yunan başbakanı 

~:.-.,~ bugün 16,30 da buraya gelmişlerdir. 

Adisulıabmıın trıyyared~n ulınrııiş lıir fotugrafi birinci pliında solda 
ve geride görüleıı yer atrafi duı'<ırla çevri/mi§ (Gebbi); saray ve dev

let müe~seseleri bir arada .. 

Adisababa : 4 (Radyo) - ltal
yan tayyareleri bu gün yine Adisaba
baya beyannameler attılar. 

Bu beyannamelerin mali : Mu
kavemetin beyhude olduğu ve teslim 
olunduğu takdirde yapılaca mukabe
lenin başka tarzda olacağ·ıdır. 

Adisababa : 4 (Radyo) - İtal
yan ordusu, Adisababaya 45 kilo-

metre şimali şarkide bulunmaktadır. 
Adisababa : 4 (Radyo) - Bu

radaki karışıklıklarda Avrupalıların 
bütün mağazalan yağma edilmiştir. 

Yalnız bankalara dokunulmamıştır. 
Ankara : 4 (Radyo} - Burada

ki Habeş elçisınin beyanatına göre: 
Habeş hükumeti, hükumet merkezini 

- Sonu üçünü sahifede -

Filistin şehir eri sokakla-1 

rın a bombalar patlıyor 
Araplar , her şeyden evvel Filistine olan 

Yahudi akınının durdurulmasını istiyorlar 
_.._......_,..__ 

Kudüs : 1 ( Özel ) lngiliz 
fevkalade komiseri , Arap liderle· 
rini kabul ederek Filistiııdeki hadise
lere bir son verilerek mağaza ve 
dükkanların açılıp herkesin iş ve 
güçleriyle meşgul olmalarını istemiş
tir . 

ve akşam üzeri de üç , Kudüste Ya
hudi mahallesinde ve Yafada birer 
bomba patlamıştır . Bombalar hiç 
bir zarar vermemiştir . 

Yalnız Kudüste bomba patla 
dıktan sonra Yahudi mahallesinde 

- Sonu iiçüncü sahifede -

istasyonda, Başbakan, Dış Ba
kanı, ve dış bakan muavini tarafın 
dan merasimle karşılanmışlardır. 

Rüştü Aras ve Metaksas Belgra
da gelmeden evvel Marsina istasyo
nunda inerek otomobile binmişler 
ve Aleksandrın mezarı 1a giderek 
çelenk koymuşlardır . 

Ordumuzun 

Kıyafet kararnamesindeki 
değişiklik 

Başkanlar meclisi ordu kıyafeti 
kararnamesinde yeniden bazı deği
çiklikler yapmıştır. Yeni değişiklere 
göre yaka remizlerinden değiştirilen
ler şunlardır : 

G.R - Genel kurmay 
H - Harbiye 
T - Tıbbiye 

H.D - Hudut 
Z - Hazırlama 

E - Erbaş 
O- Okul 
Y - ihtiyat 

Yeni değişiklikler bahriye zabit
lerinin rütbelerine göre kol şeritleri 
adedi ve cesamet ve şekilleri değiş· 
tirilmekte, makine sınıfı zabitler ise 
turuncu renkte çuha üzerine siyah 
çuhadan ,bir main koyacaklardır. 

Arap liderleri , Filistine Yahudi 
akınının durdurulmasma dair bir ka 
rar çıkmadan önce her hangi bir 
uzlaşmanın yapılamıyacağını ve bu 
müessif hadiselerin önüne geçilemi
yeceğini söylemişlerdir. 

Viyanada ne oluyor? 
- Araplar , Kudüsten Tel Ebi

be gitmekte olan bir otomobile Rem· 
le civarmda hücum ederek Yahudi 
olan şoförü katletmişler ve otomobili 
de yakmıslardır . 

- Cuma günü namazdan çıkan 
halk , büyük bir nümayiş yapmak 
istemiştir . Polis bunları dağıtama

yınca Üzerlerine silah atmak mecbu 
riyetinde kalmış ve halktan da ayni 
suretle.mukabele görmüştür . Bu 
gürültü esnasında 12 polis ve halk-
tan da 18 kişi yaralanmiştır . J 

- Fi !istin şehirleri sokaklarında 
mütemadiyen bombalar patlatılmak
tadır . Düıı Hayfada sabahleyin dört 1 

Sir Austen Chamberlainin Viyanayı 
ziyaretinin içyüzü 

---............. ___ _ 
A vusturyada çarpışan iki nüfuz 

Viyana ; 28 - Viyanada neler 
oluyor ? Bilmiyorum: bunu Viyana
nın bizzat hükumet adamları da a
çıkca söyleyebilirler mi? Fakat mu
hakkak olan bir şey varsa salahiyet
tar mahfellerde, birbirine taban ta
bana zıt bir çok şayıaların dolaş
makta olmasıdır . 

Herkesçe malumdur ki; dedi ko-

du politikaya kanştığı, ve diktatör
lüğün , ıootbuat hüriyetsizliğinin 
bir işareti olan ( fısıltılı propağan
da ) başladığı zaman iş vahimleşi
yor demektir . 

Dolaşan gürültülere dair nere
den malumat almak lazımdır? Ka
binelerin değişmesi, kanun projeleri, 

- Sonu üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

Su siyasetimizin 
ar fesinde 

Çukurova su baskınından kurtarılacak ve 
400,000 hektar arazi sulanacak ____ , ................. ___ _ 

Ankara : 3 (Hususi) - Sahala 
n 6750 hektan bulan aynaz ve kara
bucak batakhklan 933 senesinde ku
rutulmuştur. 

Bataklığın kurutma işine başla
nılıp gelen sel sularının bataklığa 

ginnesinin önü alındığını müteakip 
kuruyan sahada hemen ziraat yapıl
mış ve kurutulan büyük bir kısım ü 
zerinde ayrıca iki köy kurulmuştur. 

Ehemmiyetli olan bu su işleri ile 
beraber mevzii olarak yapılan diğer 
küçük su işlerimiz için alınan tedbir
lerle sarfedilen para da ehemmiyetli 
bir yekuna varmıştır: 

Bunlardan başka büyük su siya
setine başlanıldığı zaman yapılması 

gerekecek olan ehemmiyetli su işle 
rimizi aşağıya sırasile yazıyoruz: 

Büyük Menderes'te 35 bin hek
tar arazi kurutulacak ve bütün ova 
su basmasından kurtularak kurutulan 
arazi ile beraber 100 hektar sulana
caktır. 

Gediz havzasında Menemen ova 
sında 15 bin hektar arazi sulanarak 
ve 11 bin hektar arazı kurutulacak
br. 

Manisa ve Alaşehir ovalarında 
35 bin hektara yakın arazi sulana· 
caktır. . 

Susığınlık havzasında 30 bin hek- ı 
tar arazi kurutulacak ve mevcut ara-

zi ile birlikte 60 bin hektar arazi su 
}anacaktır, 

Adana ovasında su basmasının 
önüne geçilecek, bataklıklar kurutu
lacak, sulama yapılacaktır. Sulanacak 
saha çoktur. Ova da dahil olmak 
üzere 400 bin hektardır. 

Kızılırmak ve Y eşilırmak havza
lannda bulunan Bafra ve Çarşanba 
ovalarında kurutma ve sulama yapı
lacaktır. 

Iğdır ovası sulama tesisatı dü
zeltilecektir . 

Gerek nazinin kıymetlenmesi 
ve gerek sıtma mücadelesi bakımın
dan ve diğer bir çok noktalardan e
hemmiyeti bulunan su işlerimizin 
yukarıda anlatılan ve umumi mahi 1 
yette olanlardan maada her bölge· 
nin hususiyeti gözetilerek yapılacak 
olanlan da mikdarca büyük su işle-
ri kadar ehemmiyetli ve büyük para 
sarfını gerektirir mahiyette bulun 
maktadır . 

Büyük su siyasetine başlandığı 
gün su işlerimiz için sarfedilen bu
günkü çalışma çok artacak ve eko· 
nomik kalkınma ile ilgili olan su iş
lerimiz de halledilmiş bulunacaktır . 
Basit bir tahmine göre su işlerimiz 
için 250 milyon lira sarfedilecek ve 
900 bin hektar toprak kurutulacak 
ve sulanacaktır . 

1 
1 

1 

..... .-.-------------------------------------! 
Varisleri bir türlü bulunamayan J 

yarım milyon dolarlık miras 1 

Türksözü 

Lise-ve Orta mektep'Orta mektep muallimliği 
Müdür muavinleri başka J 

mekteplerden ders 
alarnıyacak 

Orta mektep ve lise direktör 
muavinlerinin bütün zamanlannı 
idari ve trbiyevi faaliyetlerine has
retmeleri lazımgeldiği halde, bir 
kısmının hususi mekteplerde ders 
aldıklan , veyahut yüksek mektep
lere devam ettiklerini yaptığı teftiş
ler neticesinde öğrenen Kültür ba
kanlığı , bundan sonra direktör mu
avinlerinin başka yerlerde vazifeli 
olmıyanlar arasından seçilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Çukurova 

Lik maçları sona erdi 

Bu hafta yapılması mukarrer 
olan son maçlardan, Seyhan Adana
spor - Mersin Yurdu ve Adana id
man Yurdu - Tarsus Yurdu oyun· 
ları , Mersin ve Tarsusluların gelme· 
mesi dolayısiyle yapılamamıştır. 

Şehrimizin her iki takımı sere
monilerini yaparak hükmen galibi
yeti kazanmışlardır. 

Plançolara yapışacak 
pul rnikdarı 

Plançolara bir liralık pul ya
pıştmlmakta olduğu anlaşıldığından, 
bundan böyle iki liralık damga pulu 
yapıştırılması lüzumunu, Finans ha-

Kültür bakanlığı vilayetlere 
susta bir tamim yaptı 

bu hu-

Kültür bakanlığı, orta mekteb 
muallimliği imtihanlarına girecek 
muaUimler hakkında kültür direk· 
törlüklerine bir tamim yapmıştır. 

Bu tamime göre: imtihana gir
mek isteyenlar kültür direktörlük
lerine müracaat edecelerdir. 

4 ve beş sınıflı muallim mek
tepleri mezunu olup da bu imtiha
na girmek isteyenlerin bütün hiz
met müddetleri içirıde en az 3 yıl 
müsbet çalışma göstermiş olmaları 
lazımgelmektedir. 

6 sınıflı muaJlim meektebi me
zunları 3 yıl muvaffakıyetle çalışmış 
olmak kaydından müstesna olacak
lardır. 

Yüksek tahsile devam etmek ve 
başka bir işe girmek için meslekten 
ayrılmış olup da tekrar mesleğe 
dönmelerine kanuni bir engel bu
lunmıyanlardan imtihana girmek is
teyenler, ancak son muallimlik yap
tıkları vilayetin kültür direktörlüğü· 
ne müracaat edeceklerdir. 

Kültür direktörleri bunlann mes
lekte çalıştıkları zamanlara ait me
sailerini gözönünde tutacak ve bun-

• 

lann içinde de en aşağı 3 yıl müs
bet mesai gösterenlerin adlarını, ça
lıştıkları yerleri hangi yıl ve nereden 

mezun olduklarım, meslekten ayrılış 
tarih ve sebeplerini ve her yıllık 
mesaiye ait teftiş raporlannı Bakan
lığa yollayacaklardır. 

ikmal mekteplerinde çalışmala
nna izin verilen ilk mualJim mektebi 
mezunlan bu imtihanlara hiç bir se
çime tabi olmadan girebileceklerdir. 

Muallim mekteplerinin tatbikat 
kısımlarıyle liselerin ilk kısımların
da çalışıp da bu imtihana girmek 

istiyenlerin yalnız adları , hangi yıl
larda hangi mekteplerde vazife al
dıkları Bakanlığa bildirilecektir. 

imtihanda muvaffak olan mual
limlerden isteyenler Gazi terbiye 
enstitüsüne girip şifahi ve umumi 3 
sömestr okumak hakkını muhafaza 
edecekler ve bunlardan mezuniyet 
imtihanını verenlere Gazi terbiye 
enstitüsü diploması verilecektir. 

Müracaat edenlerin isimleri on 
mayısa kadar Bakanlığa bildirile
cektir. 

1 kanlığı alakadarlara bildirmiştir. 

Amerikada ölen bir Yahudi servetini . S h b. k b 

iki esrar kaçakçısı 
İhtisas mahkemesinde ikişer sene 

hapse ve iki yüzer lira para 
cezasına mahkôm oldular 

. . k b l b k ı ey an ır ur an Surıyedekı a ra a arına ıra mış . daha aldı 
Berut : 2 (Özel ) - 1895 yı

bncla Beruttan Amerikaya giderek 
ticaretle uğraşan Samuel Faris adın
da birisi geçen Şubat ayında ölmüş 
ve burada izleri bir türlü bulunamı 

Sivil komiser; günlerce Berutun 
içinde ve civarında Buncum ailesini 
aramış, fakat bunlan bilen veya ev
lerini eşiten hiç bir kimseye rast gel-

Dün, Adanalı Kuddüs oğlu Ke
mal isminde bir genç yıkanmak için 
nehre girmiş, yüzmeğe çabalarken 
bir anafora kapılarak boğulmuştur . 

~~-------·------~~-

yan akrabalarından dört kişiye ya
nın milyon dolarlık bir servet bı 
rakmışbr. Bu meseleyi olduğu gibi 
yazıyorum: 

Samuel Faris, fakir bir adamdır. 
Para kazanmak için Amerikaya hic
ret ediyor ve Vaşington civannda 
Sabakana kasabasında yerleşiyor . 
Küçük mikyasta ayak ticareti yap
mağa bqlıyan bu adam yıldan yıla 
servetini artınyor ve günün birinde 
de Mişel Naum adında bir tüccarla 
birleşerek büyük bir mağaza açıyor. 
Bu iki ortak geçen şubata kadar 
biç ayrılmadan ticaret yapmışlar ve I 
baylı da para biriktirmişlerdir. 

1 

O tarihe kadar ortağından bile 1 

tabiiyetini saklıyan Samuel , şubat ı 
ayının ortalanna doğru ölüyor . Ve 
metrukatı arasında bir vasiyetname 
ile tabiiyetini gösterir bir hüviyet 

cüzdanı bulunuyor. Bu vasiyetname 
de Samuel , yanın milyonluk serve
tini ortağı M~el ile Beruttaki akra
balanndan yine Mişel,Necibe, Seyide 

ve Sarabuncum adlanndaki kimselere 
bıraktığı yazılı bulunmaktadır. 

Bunun üzerine Vaşinğtondaki F ran
ıı:z sefareti Berüttaki fevkelade ko
miserliğe bir tezkere göndererek va· 
siyetnamede isimleri geçen dört ki
şinin bulundurulmasını ve keyfiyet
ten kendilerinin haberdar ediler~k 
bu parayı almaİannı bildirmiştir. 

F evkelade komiserlik dairesi bu 
tezkireyi emniyet direktörlüğüne ha
vale etmiş ve direktörlik te bunları 
aramak üzere sivil komiseri memur 
etmiştir. 

memiştir. 1 

Yanın milyon dolann varisleri 1 

olan bu dört kişinin evlenerek başka 
diyarlara gittikleri veyahut ta çok I 
evvel öldüklerine ihtimal verilmekte-

ı 

1 
dir. 

Polis komiseri araştırmalanna 1 

devam etmektedir. Bütün Lüban hal
kı, bu mesut ailenin kim ve nerede 1 

olduklannın çıkanlmasını sabırsızlık· 
la beklemektedirler. 

-------· ------
Devlet Şurası 

• 
1 
1 

Sınıfta kalan Hukuk talebe-
1 

sinin bir sene daha deva- i 
mını haklı buldu 1 

Geçen son baharda Ankara hu
kuk fakültesi profesörler meclisi ls
tanbulda sınıfta kaldıktan sonra 

Ankaraya gelen ve burada da dö
nen talebelerin kayıtlarının silinme · 
sine karar vermiş ve bu karan tat
bik etmişti. 

Haklannda tatbik olunan bu 
hükmü, fakültenin talimatnamesine 
uygun bulmayan bir kısmı talebe de 

devlet Şurasına müracaat etmişlerdi. 
Devlet şurası talebeyi haklı bulmuş 
ve bir yıl lstanbulda , ertesi yıl da 
Ankarada sınıfta dönen talebelerin 
bir yıl daha ayni sınıfa devam ede
bileceklerini kararlaştırarak fakülte 
dekanlığına bildirmiştir. Bu karardan 
150 ye yakın talebe istifade etmek
tedir. 

1 

1 
' 1 

1 

1 

Kemalin cesedini bulmak kabil 
olamamıştır. Taharriyata devam edi
liyor . 

Adanada esrar satıcılığı yapmak· 
ta olduklan anlaşılan Borlu Tevfik, 
Borlu Memi ve Adanada ilaveci 
Mehmet haklannda adli ihtisas mah-
k~mesinde yapılan duruşma dün so-

Türk Sözü : Seyhan kıyısın· na ermiş ve esrar kaçakçılığı yap-
da plajımsı bir yer yapılıncaya ka· maktan suçlu bu üç adamdan Meh-
dar bu nehirde yıkanma adetinin sı- metle Tevfik ikişer sene hapse ve 
kı bir surette meninin pek luzümlu ikişer yüz lira para cezasına mahkum 
olduğunu sanıyoruz · 1 olmuşlardır . 

1 Bu esrar kaçakçılanm yakalamak 
Muallimler tasarruf sandığı- 1 için :zabita ve bu işle alakadar me· ! 
nın ilk sermayesi toplandı morlar şu plim kurmuşlardır : 

Şehrimizde kurulan ilk tedrisat 
muallimleri tasarruf sandığının, ilk 
sem1ayesini teşkil edecek olan aidat
lar dün maaşlardan tahsil edilmiş-
tir . 

Yekunu bu gün 
lan bu sermayenin 
cağız . 

belli olacak o· 
miktannı yaza· 

İstatistik Umum 
müdürü 

1 
Başvekalet istatistik umum mü- 1 

dürü Sabri, Konyadan şehrimize 
gelmiştir . 

Tayinler 
Belediye fen memuru Mümtaz, 

25 lira maaşla Tekirdağ iskan fen 
memurluğuna tayin edilmiştir . 

* 
Gazi an tep trahom kursunda 

muvaffak olan sıhhat memuıu Ha
san, Adana sıtma enstitüsü müstah
zırlığına tayin edilmiştir • 

Bıçakları 
çekiyorlardı 

Fakat polis yetişti 

Sugediği mahallesinde oturan 
Mustafa oğlu Ali ve Sadık oğlu Ha-1 
san ismindeki iki adam arasındaki 
münakaş :ı yüzünden bir kavga çık· 
mış ve ikisi de birbirlerini yumruk
lamağa başlamışlardır . 

Ali ve Hasan hırslarını yumruk
la yenemeyince bıçaklanru çekmiş
ler fakat bu esnada polis yetişerek 
kavgayı ayırmış ve bıçaklarını ala
rak haklannda kanuni takibat yap
mıştır . 

Bıçakla tehdit 
lcadiye mahallesinde Elazizli Ce

mal oğlu Ahmet isminde birisi bir 
kadın kıskançlığından dola}ı Abdul
mecit oğlu Şükrü adındaki adama 
bıçak çekerek tehdit etmek isterken 
cürmü me.şhnt halinde yakalanarak 
hakkında kanuni takibat yapılmıştır. 

Kendilerine esrar alıcısı süsü ve
ren iki zabıta memuru suçlulardan 
Borlu mehmet vasıtasiyle diğer ka· 
çakçı T evfikle teması temin etmiş· 
ler ve 52 lira mukabilinde yanın kilo 
esrar pazarlığı yapbktan sonra , es· 
ran teslim almak üzere Yağ camii 
civannda randevu vermişlerdir . 

Tevfik bir gün sonra temin etti
ği esrarı kararlaştırdıkları yere getir 
miş ve burada , alıcı bildiği mc;mur
lara teslim ederken cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardır . 

Çuval içinde martin 
götürürken 

Dün, Tarsuslu Deveci Mustafa 
oğlu lsmail adında birisinin, bir çu-

valla mahalle arasında serseriyane 
dolaşbğı görülmüş ve adamın üze-

rinde ve çuvalda yapılan taharride 
çuvalın içinden koca bir martin ve 

üzerinde bir sustalı çakı çıkarak 
müsadere edilmiş ve hakkında ka 
nuni muamele yapılmışbr . 

Hırsız kadın 

Çalıp kaçarken yakalandı 

Dün, Hüseyin kızı Fatma ismin
de birisi, Karşı yakada oturan Meh · 

met oğlu Ülfinin kapusu açık olan 
evine girmiş ve keser, makas, ayna 

ve saire gibi eşyalan çalıp kaçar 
ken cürmümeşhut halinde yakalan
mıştır . 

5 Ma ıs 1936 

Görüşler: 

Sosyete çatısında 
ferdin hüriyeti ? 

Sosyete çabsmdaki " fert hürı 
yeti ,, mefhumunu çok yazık ki , 
zen ' adabla hiçte kabili telif ol 
yan ifrat hafif meşrebliklerle t 
rif ediyoruz .. 

Hüriyet ! kısaca manasiylt 
" kimseye zarar vermeksizin fer 
istediğini yapabilmesi " demek ol 
ğunu hepimiz idrikde güçlük çe 

• 1 
meyız ·-

Sosyete çatısı altında yer 
bir adam , hiç şüphesiz " hüriye 
şümulünün hudutlannı kafasında 
miş , bu çevre dahilinde hareket 
mek şuuruna malik bir insan dem 
tir ki , bu meziyetleri taşımak ku 
retini gösteremeyenler cemiyet ça 
nna girmekten çekinmelidirler : 

Ayn ayrı mevkii olan sosye 
çatılan gibi , bu sosyete çatılan 

göre de değişen, ayrı ayn " hüriy 
kullanışlan vardır. mesela: bir avan 
filmde: çalınan"I S L 1 G 1., , kon 
verilen bir salonda da prova et 
nin , mikaplaşan bir bayağılık old 
ğu gibi !.. 

Hüriyet sının , yalnız hareke 
rin, işlerin değil , hissiyatın ifrat i bu 
harlannı da tahdit eder . as 

Böyle olmasa idi , fert cemiye an 
alt üst eder , Cemiyet bir afa hn 
olurdu .. Yo 

Kısa söz : Sosyete çatısının 
çerçevelerini , hüriyetleri için d in 
bulanlann , cemiyet çatılan altınd ~c 
toplananlar arasına karışmak ces 1 

tini göstermemeleri , kendilerinin P 
cemiyetteki küçüklüğünü ve kar Ya 
tersizliğini hiç olmazsa teşhir fer la 
kelinden kurtanr . to 

~~------·--------~-

Adana Öğretmeni .. 
rinin gezintisi 

- Birinci sahifeden artan -

müddet belediye parlcmda oturmu 
lar, sonra kamyonlarla şellileyi se 
retmeğe gitmişlerdir. Şellileden 
reket eden kamyonlar , öğretmet 
gurubunu Gözlü Kuleye götürmü 
tür. Burada , kendilerini , şehrim· v 
müzesi direktörü Yalman Yalgın k 
şılamış, tepede yapılmakta olan h 
riyat hakkında esaslı ve faydalı i 
hat vermiş ve arkadaşlarına 
ayran ikram etmiştir. 

Tepede bir müddet dinlenen .. rı 

retmenlerimiz, istasyona dönmed 
önce şehri dolaşmışlar ve saat 
de Adanaya müteveccihen Tarsus 
hareket etmişlerdir . Dönüş bü 
bütün canlı ve neşeli olmuş, bu gU 
zel gezintinin verdiği canhlıkla co 
şan öğretmenlerimiz Tarsustan A 
naya, en hareketli türküleri ve şa 
kılan söyliyerek gelmişlerdir. 

Adana öğretmenleri için ilk ol v 
bu toplu gezinti, çok muvaff akıyetl 
yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. 
rupun kendi arasından seçtiği yöne 
tim kurulu her şeyi iyi düşünmüş " 

li, iyi tertip etmişti. 
Muhitimize ve memleketimiz kül ta 

lıı tür ailesine kendisini çok sevdirell 
Kültür direktörümüz Yunus Kizırtı hı 
Köniyi , muvaffakıyetle neticelenefl k, 
bu teşebbüsünden dolayı tebrik ed ru 
ken, böyle toplu gezintilerin öğret- h. 
menlerimiz arasında kabil oldu!" tc: 
kadar sık yapılmasını da dileriz. k; 

,..------------------, o 

1 
Çağırı ., 

kı .. Türk kuşuna yazılan talebele · 
k 

}', 
7 Mayıs 935 perşembe günü me -
tep paydosundan sonra behemehal 1-fc 
Adana Türk hava kurumunda bu- d 
lunmalan lazımdır. 6802 1-3 
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a 914 yılında olduğu gibi 

üri 
bs 

Bugün Avrupa var kuvvetile 
yeni bir harba hazırlanıyor 

t~ ==== - . --.,, 

.. Yeni bir barba var kuvvetlerile hazırlanmakta olan Avrupa devletle- J 

le tııun harp kuvvetlerini gösterir cedvel : 1 

rdv ( Tahmin ) Harp öncesi \ 
ol MiLLETLER Bugünkü ordular ihtiyatlar orduları Tayyareleri 1 
e~ İngiltere 227,000 1,000,000 414,000 1750 \ 

Rusya 1,300,000 2,500,000 103,000 3000 I 
Almanya 600,000 1,000,000 718,000 2800 
Fransa 684,000 4,000,000 975,000 4000 
ltalya 979,000 ' 1,250,000 293,000 3700 
Lehistan 273,000 700,000 192,000 800 
Belçika 67,000 600,000 30,000 250 
Avusturya 70,000 200,000 57 ,000 bilinmiyor 
Bulgaristan 23,000 33,000 52,000 " 
Macaristan 35,000 35,000 66,000 ,, 
Yugoslavya 140,000 150.000 153,000 580 
Çekoslovakya 150,000 200,000 7 4,000 687 
Yunanistan 67,000 70,000 67,000 119 
Hollanda 60,000 75,000 35,000 32 
Romanya 180,000 200,000 160,000 820 
İspanya 180,000 180,000 86,000 500 
İsviçre 45,000 450,000 3,600 240 

~--------------------------------------------tl~ 
iı b S,500,000 kişiyi silah altında 

ulunduran ve 7,000,000 kişiyi de 
efhaskere çıkarmak vaziyetinde bulu

y 
1
an Avrupa, geçen hafta 1914 yı-

ca 1ndaki yola girmiş bir çehre taşı
Yordu. 

ed 1 1914 senesi Nisanında Fransa, 
da hgiltere ve Belçika genel kurmay 
d f eyetleri Almanya şayet batı tara

sa~ ına doğru yürüyecek olursa ne ya-
in Pabilecekleri hakkında görzşrneler 
ak Yapıyorlardı . 

keti de ileri gelen askerler, temsil 
etmektedirler. 

İngiliz murahhasları ingilterenin 
yeni genel kurmay başkanı olup Hin
distanda hizmetler etmiş , harp ve 
stratejide ihtisası olup 61 yaşında 

Türksözü 

İtalyanlar Adisababaya yedi 
mil mesaf edeler 

Birinci sahif~deu artan -

Goriye nakletmiştir. 1 
Londra: 4 (Radyo) - Diploma- ı 

tik mahafil: Kendi mukaddaratına 1 
kendi hakim olamıyan Habeşistanın 
bu vahim akibetine göz yummanın 
beşeriyet tarihinin en elim bir faciası 
olduğunu söylemekte ve eseflenmek
tedirler. 

Addis Ababa : 4 [ Radyo ] -
İmparator, İmparatoriçe ve maiyeti 
Addis Ababayı terketmişlerdir. 

İmparator; paytahtı terketmeden 
önce halka bir beyanname neşrede 
rek başlarının çarelerine bakmaları
nı bildirmişbr. 

İmparator ve maiyeti Cibutiye 
gitmektedirler. r 

Hükumet erkanı da lmparatorun 
hareketinden sonra paytahtı terket
mişlerdir. 

Şehir :yağmacılar tarafından 
yağma edilmiştir. Depolarda mev
cut bulunan zahire ve mühimmat ta
mamen yağmacıların eline geçmiştir. 
Bundan sonra yağmacılar şebire ateş 
vermişlerdir. 

Paytahtın hemen yarısından faz
lası ve bu meyanda İmparatorun 

1 
sarayı, büyük hastahane, kiliseler 
ve posta binası kısmen yanmıştır. 
Yangın devam etmektedir. 

Paytahta on mil mesafeye kadar 
yaklaşan İta!yan _kuvvetlerinin_ eline ı 
kül olmuş bır şehır geçe- cektır. 

Yerli halk , korkudan şehri terk
ederek dağlara iltica etmektedir . 
Kadın ve çocukların halleri çok acık· 
lıdır. 

Her tarafta muhabere ve muva
sala kesilmiştir . Ecnebi sefaretha
ne1eri kuvvetli askeri kordon altında 
bulunmaktadır . İngilizler tebalarını 
tayyarelerle payıtahtdan çıkarmağa 
başlamışlatdır . 

Yağmacı Habeşlilerden birisi 
şehirde otomobili ile gezmekte olan 
lngiliz Kızılhaç hastahanesi doktor
larından Memil üzerine ateş açmış 
ve başından yaralamıştır . Doktorun 
yarası o kadar ağır değildir . Kıs· 
men yanan imparatorun sarayı bom· 
boştur. 

Habeşliler , Rum ve Ermeniler· 
den on iki kişiyi öldürmüşlerdir . 

Vaşington : 4 ( Radyo ) -
Amerika hükumeti ; Adisababadaki 
tebasının hukukunun muhafazasını 
İngiltere hükumetinden rica etmiş 
ve bu istek kabul edilmiştir . 

Adisababa: 4 (Radyo) Sokak 
larda müsellah haydut çeteleri do-
laşmaktadır. Haydut çeteleri, Türk 
Sefarethanesine de taaruz etmişler 
fakat gördükleri mukavemet üzeri- I 
ne bir şey yeP.amamışlardır . 

Aisababa : 4 (Radyo) - Şe- il 
hir alevler içindedir. Yangının önü-
nü almak teşebbüsüne kimse kal- 1 

kışmamaktadır. Habeşler, Adisaba- 1 

hayı bir kül haline getirmek için ta- 1 
limat almışlardır . ı 

·----·--------
Viyanada ne 

oluyor 
- --·-

- 1 

1 
1 

1 

Sahile : 1 

Asri· sinemada 
2 Mayıs Cumartesi akşamından itibaren 

senenin en muazzam filmi 
Arabistaru yakan güneş kadar sıcak bir ~kın hararetini görenlere de 

hissettiren enfes bir film 

( Nil Şarkısı ) 
Sinema semasının iki sevimli ve sehhar yıldızlan olan 

Ramonnuvaro ve Mirna Loyun 
Ruhları yükselten unutulmıyacak bir eseri film : ... 

Metrogoldvin Mayerdir 
İlave ten : İki kısımlık komedi 

Ayrıca: ( Pate) dünya havadisi 
6793 

1 TAN Smemasında j 
Bu akşam 

Fransız sinemacılığının üç büyük siması 

Gaby Morlay 
Jan Gabin ve Charle Vanele 

Güzel bir film olan ve İspanyanın yakıcı havası altında cereyan eden Is· 
panyol şarkıları ve musikisile süslenmiş 

aşk , kin ve ihtiras dolu 

Sevil dansözü 
İsimli fevkalade eserde eşsiz birer sanatkar olduklarmı seyircilere tastik 

ettireceklerdir 

Fransızca sözlüdür 

Pek yakında : 
Nil Haydutları 

el8 I Geçen hafta yine ayni maksatt ayni hazırhkları görüşmek için 
<>planmış bulunuyorlardı . 

bulunan General Sir Con Siril Dev
re!, Fransayı Mareşal Jofrun yanın· 
da çalışmış olup bugün 63 yaşında 
bulunan Fransız başkumandanı Ge
neral Moris Garnlen, Belçikayı da 
harpden sonra Ren bölgesini işgal 
eden kuvvetlerle beraber bulunmuş, 
hudud tahkimleri mütehassısı olan 
ve bugün 57 y~mda bulunan General 
Van' den Bergen temsil etmektedir. i 

Cibuti: 4 [Radyo] - Habeş 
İmparatoru, imparatoriçesi ve ma
iyeti buraya gelmişlerdir . f mpara 
tor ve İmparatoriçe çok meyüs ve 
bitkin bir halde bulunuyorlardı. 

- Birinci sahifeden artan - 1 Çölde kalan bir Avrupalı kızın fevkalade maceralan 
iktisadi iflas burada hep sükun ve j ___ _______ ______ 6_a_o_3 _________ _.. 

esrar halinde hazırlanır ve sonra bir- ı 
den tıpkı bir darbei hükumet gibi 
patlak verir . 

et 1914 yılında Fransa ile Rusya 
her hangi bir Alman hücumu ihti · 
~aline karşı birbirlerile müttefik 

} e ulunuyorlardı . Geçen hafta yine 
aynı şey mevcuttu . 

1914 Nisanında Büyük Beritan
Ya Avusturya - Almanya ve F ran
s~ - Rusya arasında " namuslu bir 
sıınsar ,, rolünü oynamışb .... Gt"çen 

uŞ ~~fta da Ren buhranında yine aynı 
e) ışı yapmakta idi . 

ha· b" 1914 Nisanında İtalya, kendini 
ırı ır tarafa çekmiş, hangi taraftan da
ÜŞ ha iyi menfaatler koparabileceğini 
j &'ozlüyordu . İtalyanın geçen haftaki 

ka Vaziyeti böyle idi . 
haf .. 1914 yılında Avrupa bir silah 
·ıs ~ıgını halinde idi . 1936 Avrupası 
1 

b lse 1914Avrupasını bir atış poliko
u nu derecesine indirmiştir . 
..• Bu günkü silahlanma yarışının 
of ne zaman 1914 ağustos infilakini 
~ ~östereceği, o günlerde karanlıkta 

t t alınış bir Avusturalyalının alacağı 
st~ avır ve harekete bağlıdır . 
ÜS' b Bugünkü Almanyanın başında 

ulunan Adolf Hitler, geçen hafta 
~en meselesinde bütün anlaşma 
apılarını kapatmak suretile bütün 

ar ~vrupayı 1914 infilakının pek ya-
1nına kadar götürdü . 

ola Bu vaziyet, İngiltere, Fransa 
tlt ~e Belçikayı telaşa düşürdü, bunun 
()ı lızenne bir genel kurmay konferans 

taplantıya çağrıldı . 
ne Bu temaslardan Fransa ve İngil-
ve ~~r.e 1914 Fransız - İngiliz iş bir

lgıni hazırlamış olan " 17 planı ,, 
ül· ta l tzında bir şey çıkacağını umuyor-
er ar . 

.1111 I Tamamiyle teknik mahiyette bu-
erı ki.illan bu ko.1uşma ve anlaşmalarda 
de ara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
et' he suretle birlikte hareket edeceği, 
ğtl ava alanlanndan, limanlardan müş-

tetek ne suretle istifade edileceği 
ararlaştınlmaktadır. 

~ Bu konferans, 1906 d~ başlamış 
olan Fransız - İngiliz gizli temasla-
rının tuttuğu yolda yürütülmektedir. 
k Bu müzakereler 1912 de ortaya 
0nulmuş her iki devlet de arada 

sueı bir ittifak hazırlığı olduğunu 
Yalanlamaktadır . 

al fi Geçen ikinci teşrinde lt~I~an : 
İt~. abeş harbi Fransızlarla fngıhzlerı 
l'l deniz konferansında karşı karşıya 
•J ~ t" 1 

~e ırnıiştir. 1 

~ Bu konuşmalarda her üç memle-

Geçen hafta bu genel kurmay ' 
toplantısı resmi Almanyayı telaşa 

verdi. Bu JTIÜnasebetle B. Hitler de
di ki: 

"Tekliflerinden de anlaşıldığı ü~ 
zere Almanya ne Belçikaya, ne de 1 

Fransaya hücum etmek dileğinde de- 1 

ğildir. Fransa'nın doğu sınırlarındaki J 

dehşetli istihkamları karşısında böy· 
le bir hücumun ne kadar manasız 1 

olacağı süel bir görüşle de anlaşılabi- 1 

lir.,, 1 

Üç devleti kurmay görüşmeleri 
yapmağa sevkeden, Ren buhranının 
halli için yapılan tekliflere Alman
yanın yaptığı 300 kelimelik karşılıklı 
tekliftir. • _ i 

Filistinde bomba- i 
lar patlıyor 1 

l 
- Birinci sahifaden arlau - 1 

müthiş bir panik olmuştur . \ 
Cuma günü Kudüs , Yafa , Hay

fa , Nablıs , Tulkerem , Cenin ve 
Halilde hadiseler olmuş , polis ve 
halktan bir çok kimseler yaralanmış
lardır . 

- Hayfa limanına Mısırdan ye· 
niden 1500 asker getirtilmiş ve Fi-
listinin muhtelif mahallerine gönde
rilmiştir . 

Son hadiselerde yalnız Kudüste ı 
Yahudiler tarafından Araplara ait 
üç ev tamamen , 85 ev kısmen , 130 j 
dükkan , 97 tahta baraka , 4 ma- / 
ğaza ve 4 furunla ahır yakılmıştır . 

- Tel Ebib sergisi Perşembe 
günü açılmıştır. Fakat her kes kor
ku içinde bulunduğundan kimse bu
raya gidip gelmemektedir. Kudüsle 
Tel Ebib yolu kuvvetli asker müf
rezelerinin nazareti altında bulun
masına ragmen yola Araplar tara-
fından çiviler ve cam parçaları dö
külmüştiir . 

Bu yüzden de otomobiller seyrü 
sefer yapamamaktadırlar. Kudüsten 
Tel Ebibe gitmek cesaretini göste 
ren üç Yahudi otomobili Araplar 
tarafından çevrilerek temamen ya· 
kılmıştır. Şoför ve yolcular otomo
billerini daha önceden terk ettikle
rinden zorla hayatlarını kurtarabil· 
rniilerdir . 

imparator; silahla halledemedit 
ği Habeş meselesini Cenevreye gi
derek siyasi surette ve bütün dev
letlerin yardımını celbetmek sure
tiyle halledeceğini söylemiştir. 

Cibuti : 4 ] Radyo ] - Habeş 
İmparatoru ; ken9isini Avrupaya 
göturmek üzere Ingiltere hükume-
tinden bir harp gemisi gönderilme
sini istemiştir. 

Adenden, Cibutiye hareket et
tiği bildirilen iki harp gemisinin im. 
para toru ve maiyetini götürmeğe 
memur edildiği sanılmaktadır. 

Cibuti : 4 ( Radyo ] - Fransız 
hükumeti; Cibuti - Addis Ababa 
şimendüf er hattını muhafaza etmek 
üzere Somali askerlerinden iki ta 
bur asker göndermiştir . 

Bunlar şimendüfer hattının tah
rip edilmemesi için bütün hat bo
yunda icabeden tedbirleri almışlar· 
dır. 

Paris: 4 [ Radyo ] - Fransa 
hükumeti ; Habeş İmparatoru ile 
maiyetinin siyasi emeller peşinde 
koşmamak ve hiç bir şeye karışma
mak şartiyle kendilerini Fransanın 
misafiri olarak kabul edeceğini bil
dirmiştir: 

Roma: 4 [Radyo] -- Buraya 
gelen resmi haberlere göre, ltalyan 
kıtaatı Addis Ababaya yedi mil 
mesafeye gadar yaklaşmışlardır . 

Bütün Habeş mevzileri ve istih 
kamları ele geçirilmiştir. 

Mareşal Badoğli yo ve erkanı har
biyesi hiç durmadan ilerilemek su · 
rctiyle ilerileyerek fazlaca yorulan 
askerlere istirahat vermiştir. 

Mareşal ve erkanı harbiyesinin 
resmen Addis Ababa'ya girmeleri 
bekleniyor . 

Bütün İtalyan halkı sevinç için 
bayram yapmakta ve bu büyük za
feri şimdiden kutlamaktadırlar . 

Adisababa : 4 { Radyo ) -
Yağmacılık olanca şiddetiyle de
vam etmektedir . Bazı çapulcular 
ecnebilerin bulunduklan İngiliz se
farethane!>ine hücum etmişlerdir . 
Sefarethaneden açılan mitralyöz ate 
şi karşısında kaçmağa mecbur kal
mışlardır . Yirmi kişi ölmüş ve ya
ralanmıştır Şehir yanmakta devam 
ediyor. 

Bunun üzerine hiç bir şeyden 

habersiz sayılan efkarı umumiye 
müdhiş bir sıkıntı içinde kalır. Ve 
bunu da mahut [ fısıltılı bir propa· 
ğanda ] takibeder . . 

Sir Austen Chamberlain Parise l 
geldi . Bütün Avusturya matbuatı 1 
bu ziyaretin tamamile hususi ve dos-
tane olduğunu söylemekte ağız bir- 1 
liği etti . 

Fakat Nevs ;Chronicle gazetesi 
bir gün bu ziyaretin bambaşka ma
hiyette olduğunu keşf ediyordu. 

Şimdi bazı kimseler haklı ola
rak kendi kendine sormaktadır : 

- Sir Austen ne istiyor ? 
Filhakika Avusturyanın istiklali 

onun kalbinde bir acıdır . Fakat ay- ! 
nı zamanda bu İngiliz devlet adamı 1 

Mussolinin A vusturyadaki nüfuzunu j 
endişeli bir gözle de görmektedir. 

1 

Binaenaleyh onun politikası iki cep- ı 
heli olacaktır : 

Alsaray sinemasında 
" iki büyük film birden " 1 

(Kiralık Gönül) 
Aşk, müzik, hayat ve hakikatfilmi 

Y aratanlan : ( Joan Cra v F ord ) ve ( Clark Gable ) 
( Robert Montgomery ) 

2 
( Maskeler aşağı ) 

Dehşet heyecan helecan filmi 

Tenzilatlı matine • 

Çarşamba 2,30 da iki büyük film birden 

Gelecek "" program : 

Leblebici Horhor Şafakta silah sesleri 
6801 Sir Austen İngiltere namına A- 1 

vu~uryay~ya nüfutlannmü~zene- ----------~-~--·-----~--~~-~ 
sini temin için Almanya ile bir mua- ı 
hedeye, ve yahut Avusturyayı İsviç-
re ~ibi bitaraf bir devlet yapacak 
ve Italyan himaye tehlikesine niha
yet verecek olan bir resmi bitaraf-
Jık ilanına icbar etmeğe çalışmıştır. 

Bazı mahafile göre Başbakan 
Süşning birinci hal tarzına meylede
cektir. Çünkü bu hal şekli ltalyan-
lara karşı sempatisi1e tanınmış olan 
Başvekil muavini ile kendisi arasın-
da kat'i ve derin bir uçurum aça
caktır. Ve mevsuk olarak söylen 
diğine göre yakın bir zamanda ka
binede bir değişiklik olacaktır. Ka. 

1 bineden çıkarılacak olan Başbakın 
j muavini Prens Starhemberg'in bu-

l 
nun üzerine bir darbei hükumet ha
_zırlayacağı da muhakkak görülüyor. 

** 
19 Nisanda yapılan askeri ge

çit resminde bir Alman delegasyo 
nu da hazır bulundu . 

Nazi aleyhtarları buna çok içer· 
lediler . 

Dedi kodu derhal faaliyete geç
ti . Avusturya ile Almanyanın an
laşması artık bir emri vaki olduğu 
kanaatinde olanlar vardır , 

Dr. Mühendis Remzi 
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Kontrol ve idaresi 
ÖLÇMELER 

Adres: P. K U T U S U 

Abidin paşa caddesi No: 68 
Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi yazıhanesi 
6457 4--8----12---16-20---25----29 

Elhasıl burada hiç bir habere 
inanmanın imkanı yoktur . Her gün 
bin türlü ve birbirine zıt şayıa-

lar ortasında yaşayan bir mcmle· 
kette politika istikameti tayin et. 
mek kolay bir iş değildir . 

1 
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerl~yişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalannın son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma

kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam· 

olan Süt makinalanınız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

lan halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört" öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası alımda 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 39 

Satılık Traktör Muhasebe ve satış işlerinden 

Adana ikinci icra memur anlı yan 

luğundan : ı B· 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve ır memur aranıyor 

manyatosu noksan lntirinosyanal 1 __ 

markalı 30 beygirlik 57 5 N traktör 
siptilliden Dıblan zade Salim fab
rikasına giden cadde üzerinde ve 1 
demirciler karşısındaki dükkanda 
8-5-936 cuma günü saat ondan ı 
on bire kadar açık artırma ile satı
lacaktır. Dellaliyesi alana aittir.Müş
terilerin mezkür gün ve saatta ma
hallinde hazır bulunacak memura 
miiracaatlan ilan olunur. 6799 

Satış ve muhasebe işlerinden an
lar ve orta tahsil görmüş bir memu
ra ihtiyaç vardır. 

Dolğun ücret verilecektir. isteni
len bu şartları haiz olanların "yeni 
eczane.ye müracaat etmeleri lazım
dır. 

6800 
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Türksözü 

Seyhan defterdarlığından: 

Mahallesi ; Lski çarşı Abidin paşa 
caddesi . 

Mevkii : Çifte dingin çıkmazı . 
Muhammen bedeli : 5500 
Bedel sabıkı : 10150 

Cinsi : 6 bap fevkani ve kilar 
oda ve üç bap tahtani oda memüş
temilat bir bap hane . 

Hududu ; Şa. Hacı Ahmet Ef. 
vereseleri dinkçi ve bazan tarikihas 
garben Kenan Hafız vakfı şimalen 

Çolakyan veresesi Cenuben tarikiam. 
Yukanda mahallesi ve mevkii 

ile hudut ve sahip evveli ve müşte
milatı yazılı ve bedel muhammini 
beş bin beş yüz lira olan hane ihale 
bedeli sekiz senede ve sekiz müsavi 
taksitte özenmek üzere ve şartna
mesindeki sartlar dairesinde açık 
artırma yolile yeniden yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

isteklilerin şeraitini anlamak ve yüz
de yedi buçuk pey akçalannı yatır

mak üzere Milli Emlak dairesine ve 
ihale günü olan 14-5 - 936 günü 
Defterdarlık dairesinde satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur.6760 

26-30-5-10 

------------·---------
Korsanların hayatı , cenkleri , sa

vaşlan, bin bir macera 
Senenin en heyecanlı filmi 

Singapur korsanları 
6777 

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

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden : 

Evkafa ait akarlar kiraya veril

mek üzere 25- 4 936 tarihinden 

itibaren 1 O gün müddetle açık ar 

tırmaya konulmuştur . 6 Mayıs 936 

çarşamba günü saat 14 de evkaf 

idaresinde ihaleleri yapılacağından 

isteklilerin müracaatlan.6730 
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1 BELEDiYE iLANLARI lil 
::.., ___ , ______________________ 1 

Kiraya verilecek dükkan ve yazıhane 

Belediye önündeki 1 numaralı yağ cami civannda 2 numaralı hükümet 
içindeki, 3 numaralı satış kulübeleri ve hükümet yanındaki beş adet alt ve 
beş adet üst yazıhane karşıyakadaki 5, 11, 29, 31, 33 numaralı dükkanlar 
ve 70 numaralı kır kahvesi ve eski istasyon civarındaki yüz metre murab
balık ars_a açık artırma ile kiraya verilecektir. 

ihale 11 Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye encüme
ninde yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartna
meyi görebilirler. 

istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme-
nine gelmeleri ilan olunur.6745 25 --28-1-5 

------------------------------~·-----------
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CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok ış 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
1-5-9-14-18-22-27-30 6457 
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1 Seyhan defterdarlığından: lstanbulda av vergileri Müdürlüğa 
.fe Adanada Defterdarlığa mürt> 
caatları ilan olunur. 6779 

6748 8 

Seyhan vilfıyetinin Karataş na
hiyesindeki Karataş dalyanın kanun 
ve nizamlarına göre 936 ve 937 

30-5-10 14 

mali yıllarında balık avlamak hakkile b 
balık resmi iki sene müddetle 27- Ahmet Mürşit Görgün fa 
4- 936 tarihinden itibaren kapalı rikasından : 1 
zarf usulile artırmağa çıkarılmıştır . 1 Saygı değer müşterilerimin oJ a. 
18 Mayıs 936 tarihine müsadif pa- zarı dikkatine : ~~ 
zartesi günü saat ( 15 ) de Seyhan Fabrikamda mevcut pamukları k· 
defterdarlığında ihalesi yapılacaktır. sigortası bitmiş olduğundan bund lı" 
iki senelik muhammen bedeli 14315 sonra vukua gelecek her türlü zar; il) 

lira olup taliplerin yüzde yedi bu· : ve ziyandan fabrikamın hiç bir ~ a 
çuk muvakkat teminat ile teklif mek- mesuliyet kabul etmiyeceğini bİ r 
tuplarını 2490 numaralı kanuna tev.; / diririm . 6798 5-6-8 

fikan ihale zamanından bir saat ev· , ---·------------" 
veline kadar Seyhan Defterdarlığına 'ı 
verilmesi meşruttur. Şartnameyi gör-
mek istiyenlerin Ankarada Maliye J 

Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğüne, 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Törkaözü matbaası 


