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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

••• -- Çarşamba 

10 Mart 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3771 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY A;l GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

So,. dakika 

Atatürk ankarayı şereflendirdi 
..::::::::------------------

Bir hakikatin 
Parıldayışı ...... -· 

Nevzad Güven ·--- -
tcnuDctcrli iç işleri Bakanımızın son 
biJh~ seyahati memleketimizde ve 
ırı881 a Cukurovada yeni ufkun açı~
ıc bina, asırJardanberi milli bür.yemı
tıhn· r kurt g;bi musaJlat olmuş bir 
kara'~ctin bazı dımağlard• yarattıtı 
Yek~· kların yırtılmasına vesiJe oldu. 
hir1.

1 ~ıniıin Çukurovanın muhtelif şe· 
'"'lnd . r tik 
1 

c memleketin dış ve ıç Po ı-
a arını 1 l'f -ltlclcr h a ikadar eden muhte ı me 

htli uıerinde, yaptıkları çok de
naall'ı;c aydınlatıcı müsahabele~ es· 
rc~l .8 Kemalizmin en kuvvetlı ka· 
leıi Ctıatilderinden milli'- etçilik mese· 

ille ~ -
iaYet n~~ bahsoJdutu zaman ıoz 
hırılQ t~bıı olarak mıntıkamızda .b~
kaı ett?ır kısım yurtdaşlarımıza mtı· 

ı. 

da~•ltanat devrinin din ve me~hep 
ÇUlt "'dan çıkan kötü bir zihnıyet, 
Yaıı:'?~•nın g-öbetinde asırlarca yan· 
1%:~· ~ıçe yaşadığımız, millf acıla~ı
Pay1tt lllıllt sevinçlerimizi kendilenle 
lllııı trıış oldutumuz bu ırkdaşları· 
8Yrı '•~rlarca bizden başka. biz~e? 
1'Grk bı~ . kütle olarak göste~ıştı. 
ka'l bırlıtinin Türk tekAmulunün 
~İlti):lll•. kork~nç bir engel. hali~e 

ı b dın ve mezhep şa~taıc1111, Y : 
•l)ı, <>;talar, kanile tarihıle, duyp 

rerk J b. kütleye a)rvl 
, ... _ oan u b' 

'hıhİt .._..b tibt adlar takarak _ır 
lk· uı..uru yaratmak isteıniJJerdır. 

hk tea1
• ~iitle ırasında reel bir ayn· 

raber ıa~nc muvaffak olamamakla be· 
l>aıı ~ını bütün mevzuatına esas ya· 
da 1tı llıantı irnparatorluğıı zamanın· 
ı· · 'lhc b'r te· 11'i oı P davalarının yıkıcı 1 

ta,'•k arada bir anlaşamazlık. 
de,,"'ı •nıaıhk mt.ydana gelmiş ve 

etmiştir. 
1 t)ini dh · Je Yıt~lf • unya işlerinden tamamıy . 

tti ld olan layık Türkiye cümhurı· 
ohı ''~inde, mezhep ayrıhğtnd~n 

lcai .. ~ bır davanın iki öz Türk kut· 
lllatd

1 

1
• 1nda yafamasına imkan ola· 

bırcr i/1aıinin bütün kotü mirasları 
Uk de~t~r. likide edilditi. imparator-
1tıld tlnın açtıtı bütün yaraların 
tvır~!• A.tatürk devrinde, böyle bir 

elbette çaresiz kalmıyacaktı. 
" . Mılliyeı ı·k f .. "nde ""I" b' çı ı vas ının uzeıı 

y it . 
io at 11\aanlık duygusu teşkil eden 

/çiıleri Bokanı ve 
Ponimu ~nel Sek
reteri B. Şükrü Ka· 
,-anırı $ı•n cenup 
$er o h o t i n e; att 
intıbalar · 

Vekilimi-
zin Tarsus 
ta muhte
lif işler üze 
rinde tet 

1 
kikatta bu 
Iundukları 
sırada alın 
mış foto
graflar 

Hatay yasasını tanzim müzakereleri 
daha bir hafta kadar sürecek 

Sancakta Vatanilerin açık tahrikatı yeni hadiselere yol 
açmakta ve vaziyeti bulandırmaktadır 

--------------·--------~---

Antakya : 9 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Vatani partisi mensup· 
ları Türk köylerine alenen tecavüze 

başladılar. Sayısız hadiseler çıkmak· ı' 
tadır . 

Fennin 
yeni bir 

Halep : 9 ( Hususi muhabirimiz. 
drn ) - Kuseyir mıntıkasında ku· 
rulan ~üyük propaganda ve tahrik 
komitesi m-:.zaharet görerek işlerini 

açıkça yapmaktadır . 

1 mucize
I si daha. 

Lazkiye : 9 ( Husu~i mnhabi. 
rimizdt"n ) Vataniler tarafından 
yapılan tahrikitla bir çok halk di· 
lendirilmek bahanesile bütün köy
lere salınmış ve propagandaya de· 

vama başlamıştır. 

1 

Açık mektup 
Değerli şefimiz Bay Şükrü Kayaya : 

Sayın Şef; Ebedi sevinçler vardır, 
ruhlara büyük sükunetleri , büyük 
imanları ve yaratıcı huzuru getirir .. 
Kütle dikkatlarını bir araya biriktire
rek, birbirine ekleyerek go1.leri ve 
yüzleri ışıklandırır. Bugün böyle bir 

sevinç içindeyiz, bunu siz Sayın Şefimi· 
zin harikalı işaretlerinden alm•ş bulu
nuyoruz. 

Halkevinde, iki saat, Çukur Ova
lılarla konuşdun.. Sesinde en büyük 
Şef ın.. Atamızın keskin, bag-layıcı, 

sıcak ve sürükleyici talakat ve iktidar 
büyüsu vardı. 

Çankayanın havası esti, sen ko
nuştun, konuştun. o zaman; ruhları-mız 
ayaktaydı, zeklmız yürüyor, kalple- , 
rimiz, gozlcrimıze kas ı~ıyordu. 

Yeni bir hamleyle, yeni bir ateşle 
bir yaranın ortüsünü kaldırdın, "Ke
mali:ı:mi,,n .. Büyük inkilapcı partimizin 
deruni h ~yatı harekete getiren eşsiz 

teşrihlerinden birini yaptın 
Yüksek huzurunda bulunacak en 

anlayışsız dimağlara bile idrak aka
bilirdi, Sen, konuştun, işte böyle ko
nuştun ... 

Yara: binlerce Türk'ün milli dava-

sıydı . Çukurova öz kardeşlerini uır· 
)arca tanıyamadı . Kardeşin kardeşi 
tanımaması kadar, mes'uliyetini ancak 
tarihlere yükliyebileceğimiz bundan 
daha elim, bnndan daha korkunç ve 
hazin bir iacia olamazdı, yahut mil· 
Jiyelçiliğimize kara ve hınçlı bir de· 
ve gibi çokmüş boyle bir şaamet ta· 
savvur edilemezdi 1 

Bu mahkümiyetin geniş iztirabı· 
nı eksiltmemek, cehaletini, taassubu· 
nu, menfaatini ve nihayet kötü ruhu· 
nu boyle, af edılmez bir ihanetle mu· 
zaffer kılmak için çalışan bedtineUe· 
rin ezileceği bir zaman gelecekti ..• 
Tarih; büyük insanlann ellerine düt· 
tüğü zaman ancak konuşmaya muk· 
tedir olur ve hesap sorar . 

Bir babanın, bir ananın çocukla· 
rı; yüzlerce yıl, ayrı babanın, ıyn 
ananın çocukları gibi yaşadılar. Fa· 
kat; müşterek kan, hiç bir tarih silin· 
dirinin ve vak'anın kaybedemediti 
bir şey vardır ki; ırk birliti .• Ruh 
birliti 1 Bu birlik; hidiıelerde ve 
eserlerde kendini gösterdi . 

Ruh Alimlerinin, insan iradelerinin 
-Gerisi ikinci sahifede-

-----------------------"'!'-------------Arzı mevut yine içinde durulmaz bir 
cehennem halini almağa başladı 

Filistinin her tarafında 
ilan edildi 

örfi idare 

Seyyahlar vapurlardan inmeğe korkuyorlar 

Kudüs : 9 ( A A. ) - Geçen I 
hafta Filistinde Araplarla Y ahudilcr l 
arasında çıkan kanlı hadiseler dola-

--

yısile örfi idare ilinma karar veril. 
miştir. 

Aynı zamanda bir takım inziba. 
ti tedbirler de elınacakhr. Bu ted. 
birler, seyrüseferin durması, nıata
z~larla sinemaların kapanması, as
kerlerin kışlalardan dışan çıkanl· 
ması, devriyeler dolqtınlmuı, dört· 
yol ağazlanna atlı müfrezeler ikame· 
si gibi şeylerdir. 

Ôrfi idarenin ilanı, alm.ıcak pek 
şiddetli tedbirlere bir başlangıç olr 
duğu söylenmektedir. 

Karışıklık, ikinci kanunda krali· 
yet tahkik komisyonunun Londraya 
hareketinden sonra, tekrar başla 
mıştır. Komisyonun kararlan, ma
yısta neşredilecektir. 

Ctlıtin Ve emperyalist milliyetper· 
ilr al&k anası olan rasizmle zerre k~-

llııııll••Yetçili~sı olmıyan Kemalizm mıl
ırıdcrı ' kan ve ırk itibariyle ken· 
trin b.•Yrı olan vatandaşlara bile -Belçikada Reksistler parlamentoyu 

dağıtmağa çalışıyorlar 

Bir insanın 
yalan söy
leyip söyle
mediğini an 
layan yeni 
bir makine 

lngiliz hükümetinin bulacağı ka· 
ti hal şekline intizaren zabıta, ua· 
yişi temin etmeğe uğraşmaktadır. 
Bir ihtar mahiyetinde olmak üzere 

şimdilik örfi idare ilin edilmiıtir. • ~ b k . 
•nı hth ,,a ınlık ve beraberlik ım· 

i keı.ct~tderken. öz kardeş bir kül· 
• töre 1hdcn uzak, kendinden baş· 

lşt llletdi. 
1triıni2:~ kıymetli parti genelsekre· 
~ık Gı ~on Çukurova gezintisinde 
nin, bitrınde durmak mecburiyet· 

t inııta:1 aksiyon haline geçmesi şart 
erddir. arının hatırlattıtı derd bu 

tedbirler 
H··k"met buna karşı kanuni u u w 

almağa ugraşıyor 

u Y:;:enalcyh • önümüzde açılan B "ksel 9 ( A.A. ) - M. Leon 
~k biıi.:~n~na biran evvel var· de~e;~e ' kendi namına bir plebiıt 
ilJr hedefi ~n bir borçtur. Ve ~u ıs· k tasavvurunda olduğunu 
rı Vazife) ulrna1c için hepimize du· yaptırma . ti"r ReXiste'ferin lideri 

ti , eter ~r vardır : Herşeyden ev· beyan etmış · •1 d 
ı· tıtı bir ~falarınıızda mazinin bı· d .. k" beyanatında ' ReXiste er e~ 
•ı> •tınak.fuphe golgcsi varsa bunu Bu~ku 1 mebusu M. Olivlemin ve dı 

ru se . 'f d 'v · k buslann ıstı a e e· 
t bö ğer bır ta ım me bi .. .. kıs 

lara d Yle düfünenlcrimiz varsa ki • • ve bu suret'e r suru -ot ce eranı cakl beyan 
t in•rıd ruyu, hakikati göstermek mi intihabata yol aya arını 1 

1'arih·ı~rnak . 1 . t' Bizzat M. [)eğrelle de Bel-
ol•Ylık ırı,coırafyanın, antropolojinin e:~!ı~r başlıca şehirleri.ıde ~ynı. u~u 
hlık ,.\ve katiyetle reddettigi Fel- iç .. bı'rbirlerini müteakıp ınlı· 
lnıa~aı/aplık gibi iftiraları atzımıza _::e~g=.o:r:.;:e_,:..,..-:'~:-:~:;7:'7:"' __ _ 

ın Alevi d "d'&; . 1 la . Ve yalnız boylelikledir ki ' yakın 
aı ınh ~ 1a•nuz bu ırkdat ar iÇ· . nd Halayda Alevi , Çuku-

in ... unasebetıeri sıklaştırmayı te· bır zam• 8 
• · '"'l'llek ı da Fellahhk diye bır şeyın mev-

Ua..J· izımdır Ancak bu su· rova · b t aklar -....ıır k • · . ı ad &ını ve bütiın u opr 
ıt1 b' 1• kendimizin kuvvetle ınan· cut om ı. . ·h· b' 
lcrı. ır hakikat yabancıları da reali· üzerinde yaşayan,kanı bır, t~lrıb~l ır,~ 

'" r kültürü bir insanlara ven e ı ece11. 
ttlı d'cı l~ıe batabilecek kadar kuv· yalnız •u bir tek ad mevcud oldutu 
rtt'- 1 erle inandırmak imklnmı ~ TÜRK 

ac elde etmif oluruz • meydana çıkar : • . 

Belçika Rebistlerinin genç liderı 
Leon Dögrel 

hap edilmek üzere istifasını verecek

ti!' • 
- Gcri&i üçüncü sahifede -

(Yezısı içeride) 

Suriye mektup~~ 

Suriyede intizar 
·----~----

Suriyede muahedesinin ikmali Hatay 
yasasının tanzimine muallak 

Suriyede istiklal yıl dönümü şenl:kleri 
Şam: 8 (Hususi) - Geçen mek- . H b . 

t~b~~l~a .?1ec i,in teci1inden vaz ge- a eşıstanda 

Memleket iktisadiyat., asayiııiz· 
likten müteessir olmaktadır. Sey

yahlar memleketi gezmekten ise 

Ha~a limanında vapurda kalmağ; 
tercıh etmektcdiı ler. 

Ta~ki~ . komisyonunun raporu, 
zannedıldığıne göre yahut . .1 _k • a~n ıe 
yu sek Arab komitesi crlcam tara-

fı?dan teklif edilen şekillerden ve 
bılhassa Mavcraişeria emiri Abdul

lahın t~vsiyclerindcn mülhem ola· 
caktır. 

Emir, lngilterenin kontrolu albn· 
da ve ve şahsi rejim çerçevesi da· 

- Gerisi üçüncü sahifede -
çıldığını çunkü Suriye heyetinin ya-

kında d3'leceğini yazmıştım. Cenev· 
re işleri uzadığından heyetin biraz 

daha kalaca~ı anlaşılıyor. Ve mec. 

lisin teciline tekrar karar verilmiş· 
tir. Büdce liyıhası daancak 20 mart 

y ap1lan şiddetli tedbirler --------
hakkında so~ula n sualler Sabaha 

~ondra : 9 (Radyo) - Umumi k 
da bitecektir. 

lskenderun meselesine dair Ce

nevred~n Şam haberleri geldi 
S . h ~ 
urıye eyeti müşavirlerin çağnl· 

- Gerişi üçüncü ıahif ede -

meclıste Adisababadaki kargaşalık· arş 1 
la~ ve Mareşal Grazianiye yapılan 
suıkasd üzerine ftalyan askerlerinin 
yaptığı şiddetli harekat ve icraat 
hakkında sorulan bir suale Hariciye 
Vekili Eden; henüz bir tafsilat alın
madığı cevabını vı rmiştir • 

Ceneure : 10 (Hususi)
Ha tay yasası komitesi 
müzakere mevzuu olarak 
Türk projesini esu aldı. 



Sahife 2 

Artık yalan yok 
Fennin yeni bir mucizesi daha 

Y aianı meydana çıkaran bir alet 
icad edildiği , hatta bu aletin , bazı 
mücrimlerin suçlarını itiraf ettirmek 
üzere istifadeli bir şekilde kullanıl
dığı malumdur . Bu alet , bundan 
üç gün evvel , Şikago ha pisanesin
de gene tecrübe mevkiine konulmuş 
v~ ç~k şayanı dikkat bir netice ver-

1 
mıştır. 

Uyuşturucu maddeler kaçakçılı · 
ğında ihtisas sahibi Joseph Rappa· 
port isminde bir haydud , azası bu· 
lunduğu bütün büyük şehirlere ıial
budak salmış çete efradından birini 
öidürmek suçıle idama mahkum ol· 
mnştu . 

Jüri , bu haydudun nıücrimiye· 
tine ittifakla karar vermiş olduğu için 

1 

Ranpaportun idamı muhakkaktı . 

Amerikada , idam cezalarının 
affı , mücrimin muhakeme edildiği 
eyalet valisine verilmiş bir haktır . 

Bu itibarla , lllinois valisi Nor 
ner , mücrimin kendisine havale edi· , 
len dosyası üzerinde tam üç ay , 1 

uwn uzadıya tetkikatta bulunmuş, j 
hatta en mahir sivil mnmurlar vası· 
tasiyle şahsan tahkikat bile yaptır. 
mıştı. 

olduğu günün arifesine kadar böyle· 
ce sürdü . 

işte o sırada , Üniversitede 
Kriminoloji profesörü olan Keller 
valiye müracaat ederek , yalanları 
meydana çıkaran meşhur alet in bir 
defa tecrübe edilmesi tavsiyesinde 
bulundu . 

Alet hazırlandı . Mahkumu ge -
tirdiler . Clektrod:ar ve kontaktlar 
yerlerine konduktan sonra profesör 
Keller , aletin nasıl işliycceğini mah· 
kuma uzun uzadıya izah etti . Mah
kuma sıra ile muhtelif sualler sorula
caktı ve mahkum da bunlara cevap 
verecekti : Şayet ' alet ' mahku . 
mun lehinde bir takım kaydedecek 
olursa , vali af karan verecekti . 

Mahkumu , aletin yanınl oturt
tular ve heyecanlı bir isticvap sahne- ı 

si başladı . Sorulan yirmi kadar su· 
al , idam hükmünün haklı olduğu 
esasına istinaden tertip edilmiş su· 
allerdi ve bu suallerin içiRde , mah · 
kumun yalan cevap vereceği sual
lerle beraber doğru cevap verebile· 
cekleri de vardı . Fakat yirmi daki
ka süren isticvap neticesinde , alet 
• yalan • hükmünü vermişti . 

Yarım saat sonra da , Rappa
prt , elektrikli sandalyede son nefe
sini verdi. 

Tlirbözll 

Şehir haberi • 
rı 

Bölgede 
•• Krozom falüs 

cadelesi 
mu-

Bölge arazisinde Krozom falüs 
mücadelesine devam edilmektedir. 
ilaçlama mevsimi olduğundan bir 
çok bahçe sahipleri mücadele mü
dürlüğüne müracaat etmektedirler. 

Şehirde hava 
Şehrimizde bir kaç gündenberi 

ha ıalar açık ve ılık gitmektedir. 
Erkeklerden çoğu paltolarını 

atmışlar ve bayanlar da roplarla 
gezmeğe başlamışlardır. 

Hararet gündüzleri 20 den aşa· 
ğı düşmemektedir. 

Belediye bazı arsa
ları satışa çıkardı 

Vali konağı caddesi üzerindeki 
beş parça arsayı belediye satışa çı

karmıştır. 

Noksan ekmek sa
tan fırıncı 

Tartı noksanı ekmek satan şeb-
riıniz fırıncılarından birisi zabıta ta. 

Dün gece Karşıyakada portakal bahçelerinde 

Bir cinayet işlendi 

Zabıta kaçan katili evinde yakoladı 

Dün gece saat 19 da Karşıya· 
kadad;ı Haydar oğlu mahallesinde; 
Mahmut oğlu Cemil, Rasim, Yusuf 
ve Sait isminde dört kişi portakal 
bahçesinde rakı içerek eğlenirler 

ken aralarında çıkan bir münaka. 
şa neticesi, bunlardan Cemil, arka
daş ı Saidi Çifte ile öldürmüş ve 
kaçmıştır. 

Halkevinde 
Dün şehrimiz Halkevinde üye· 

ler toplanarak ve dil tarih edebi· 
yatla, kitak saray ve yayın komitesi 
seçimleri yapılır.ışhr . 

Yeni seçimde dil tarih komite
sine Kültür Direktörü Yunus Kazım 
Köni, sulh hakimi Ali Hadi Okan, 
erkek lisesi Müdürü Halit, edebiyat 
öğretmeni Arif Nihad Asya ve Va
sıf Can kazanmışlardır . 

Hadiseyi haber alan zabıta der
hal vaka mahalline yetişerek tahki 

katını yapmış ve taharriye başlı
yarak katil Cemili evinde yakala
mıştır. 

Tahkikatın tafsilatını ve vakanın 
sebeplerini bugün tahkik ederek 

yann bildireceğiz. 

Ekmek fiyatları 

Biraz ucuzladı 
Şehrimizde ekmek fiyatları biraz 

ucuzlamıştır . 
Fınnlarda birinci nevi ekmek 

9,5 ikinci ekm ğin kilosu 9 dan sa
tılınağa başlamıştır . 

Zabıtada: 

Gece eve taarruz 

10 Mart 19.'.47 

Ceyhanda 
Goçmenlerin buğdayla· 

rının dagıtılmasına 
başlandı 

Ceyhan : 9 (Hususi) - RoıoJll' 
ya ve Yuğoslavyadan kasabarrıııl 
gelen ve Kırmıt mıntakasına ve J(o
zana iskan edilen göçmen karde)e· 
rin kendilerine tt:frik edilen tarla 
lan bundan önce köylülerimiz tar. 
fından sürülerek biderleri ekilmiş!~ 

ı Şidi ise kilisten ziraat bankı! 
vasıtasiyle getirilen iki vagon 30 ~ 

kilo yemeklik buğday kasabamıza gv 

ı miş ve kırmıt a gönderilmiştır. dl 
Kozana göd.:.rilecck buğda}1ıı 

misisten sevkedileceğini haber aldı~ y 
Öğrendiğime göre: Bu buğda'/ 

dan göçmen kardeşlere, büyük nüfııl' y 
yüzer, küçük nüfus başınada 50 şel 
kilo buğday verilmektedir. 

Göçmen kardeşlerin yaz rrıalr 
sulları olarak mısır darısı ve bosl~ J 
ve saireninde de yine köylüleriJll~ 
tarafından bu günlerde ekilmesiıı' b 
başlanacaktır. ın 

Açık mektuk 
ıı 

b 
b 

- Birinci sahifeden artan - a 

gayri meşurda hazırladıjtı mukadd~ P 
rat ; onları bazan saadetlerin , ba~rı 
da felaketlerin eşiklerinde birleştı s 
yordu . - n 

" Kemalizm ,, geldi , o ıaı11 ~ 1 
kötülüklerin ve kötülerin bir anda W 
davralaştıjtını gördük . Atatürk 1'J ç 
kiyesi ; insan hürriyetlerine ve i~ 
milliyetçilijte en iyi örnekler " 
bir yapıcılıkla dünya milletlerinin 
dan tezgahlarında da işliyordu ·-~ 

Fakat bu tahkikat , mahkumu 
idam sandalyesine götürecek kadar 
kuvvetli del3ili meydana koyama· 
makla beraber , onu bu akıbetten 
kurtaracak mahiyette de netice ver· 
memiş , hulasa , lılinois valisi , müş· 
kül bir mevkinde kalmıstı . Bu hal , 
kanuni müddetin nihayet bulacağı , 
yani kati bir karar vermenin meşrut 

Yalanları meydana çıkaran alet, 
icadı sırasında , aleyhinde söylenen 
bütün sözlere rağmen , Amerikada 
sür:.tle şöhret kazanmakta ve A me · 
rika adliyesi tarafından mühim bir 
yardımcı olarak kullanılmaktadır • 

1 rafından yakalanmış ve birinci de· 
faya mahsus olmak üzre kendisine 
on lira para cezası yazılmıştır. 

Kitap saray ve yayın komitesi
ne : belediye yazı işleri Müdürü Ve
dat Güçlü, Türksözü Yazı işleri Mü · 
dürü Nevzad Güveıı, Ticaret Mek· 
tebi Müdür Muavini Fahri, öğretmen . 
Kemal Altan ve erkek öğretmen o- 1 

kulu Müdürü Naci seçilmişlerdir. 

lsmail oğlu Mehmed adında bi
ri fabrika paviyonlarında, oturan Ali 
kızı amele aliyenin geceleyin evine 
girdiği şikayet edildiğinden suçlu 
hakkında kanuni muamale yapılmış
tır . 

Sayın Şefimiz ; Halkevinde o~ 
sünü kaldırdıjtın yaranın üç yıl k• n 
evvel teşhisi yapılmıştı . Bu teşhi'1 k 
çok zaman önce de Çukurovanın 
ginlcri bu kakikatin yabancısı kal 

Fransa 

Mali buhranın iza 
lesi çareleriyle 

meşgul 

\zAlmanyanın ma
neviyatını kırma .. 

mak için 

Paris : 9 (A.A.) - Mali maha

filler, hükumetçe alınan tedbirler ne 

ticesinde ecnebi memleketlerde bu. 
lunan Fransız sermayesinin memle

kete gireceğini ve bu sayede mali 
vaziyetin düzeleceğini ümid etmek. 
tedirler . 

Alınan tedbirler parayı, hazine. 
yi ve büdçeyi alakadar etmekte ise 

de, yeni siyasetin heyeti umumiyesi, 
istikrazın göreceği rağbete istinad 
etmektedir . 

Görünüşe nazaran istikraz t!'şcb
büsü, muvaffak olacaktır . Çünkü 

evvela döviz intihap etmek serbest· 
liği sayesinde sermayeleri ecnebi 

memleketlerde bulunanlarla ecnebi 
sermayedarlar istikraza iştirak ede
ceklerdir . 

Sonra, masrafların kısılmasını ve 
normal altun rejimine dönmesini in 

taç eden eski büdçe ananesinin tat· 
biki neticesinde mi li tasarrufa em 

niyet telkin edilmiş olacaktır . 

Bazı mali mahfillerde hükumetin 
filen paranın • istikrarını derpiş ede

caği zannedilmiş ise de neticede mil· 
li noktaı nazardan bunun mevsimsiz 

olduğu anlaşılmıştır . 

Alman matbuatının ha
raretli neşriyatı 

Berlin : 9 ( A. A. ) - - Bun· 
dan bir sene evvel Alman ordusu 
Rhin nehri köprülerini aşmıştı. Hit. 

ler, askerlikten tecrid edilmiş olan 

eski mıntakada Almanyanın hüküm· 
ranlığını yenide.ı tesis ediyordu. 

Gazeteler, mülhem oldukları 
aşikar olan uzun makalelerde Lokar
no misakının feshedilmiş olmasını 

haklı göstermeğe çalışmaktadırlar. 
Gazeteler. diğer milletlerin silahlan

maların Alman halkında uyandırmış 
olduğu endişeleri izaleye gayret 
ediyorlar. M. Goebbels'in Hamburg 

Bcrlin ve Kolonyada dün söy ]emiş 
olduğu nuthun mevzuu şu olmuş· 
tur : 

" Almanya kuvvetlidir, ve hiç 

kimse ona tecavüz etmek tehlikesi 
ni gi)ze alamaz .. ,, 

Diğer taraftan binbaşı Jost, as 
keri bir mecmvada Alman ordusu. 
nun kıymetinin her gün arttığını yaz. 

makta ve askerlikten tecrid edilmiş 
olan mmtakada tahkimat yapılmış 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu teslihatin sebebi, Fransız -
Sovyet misakıdır. 

Alman zimamdarları diyorlar ki: 
Bu misak, yeni bir lokarno m;;

ahedesi akdine en büyük ve başlıca 
engeldir. 

Kız Enstitüsünün bah
çesine katıb.c~k a.rs:ı 

Şehrimiz ismet lnönü Kız Ens
titüsünün arkasındaki bir parça ar
sanın mektep bahçesine ilavesi hak
kındaki vilayet istimlak kararının 
belediye daimi encümenince mua
melesinin tekemmülüne başlanmış
tır. 

lhsai malumatı doğ
ru vermeyenler 

Bakanlığın istediği istatistik ma
lumatı yanlış veren bazı vilayetler 
hakkında takibata başlanmıştır . 

Vekalet badema istatistik işle· 
riyle dahi yakından meşgul olacak 
ve gelen istatistiklerin doğru olup 
olmadığını tesbit için bunları bazı 
kayıdlara tabi tutacaktır . 

Ziraat 
mücadelesinde 

Orta mektep müdürü 

Şehrimiz orta okul müdürü Fazı! 
Erim Yozgad lisesi müdürlüğüne 
tayin edilmiştir . 

Bir ayda kaç kişi öldü 

Şubat ayı zarfında şehrimizde 

319 ölüm hadisesi olmuştur. Bunun 
( 179 ) zu belediye tarafından mec 
çanen gömülmüştür . 

Gelenler - gidenler 

Birinci umumi müfettişlik adliye 
müşaviri Esat şehrimize uğrıyarak 
Diyarbekire geçmiştir. 

* 
Şehrimizde bulunan Çoruh say· 

lavı Atıf dün Diyarbekire hareket 
etmiştir. 

* 
Kars sa)'lavı Esat şehrimizden 

Diyarbekire hareket etmiştir. 

Türk kanunlarına göre 
hareket etmemiş 

Yugoslavya tebeasından F etre 
oğlu Mibal adında bir ecneb: kanu 
nen Türk vatandaşlarına aid işleı i 
yapmamıştır . Kanunlara muhalif ha· 
rekette bulunduğundan hakkında ka
nuni muamale yapılmıştır . 

Ağır cezada: 
Tahliye edildi 

mışlardır . 
Parli merkezinin ; " kemaliıııı a 

biiyük Cumhuriyetçilij!'i icabların~ j g 
vicdana ve köke istinad eden bUY'. . 
milliyetçilij!'in esaslarından olan bU ıl 
derin alakasını .. Üç ; ıl kadar et' t 
yapılan bu teşhisi , milli dikkatletf 
ve itinatarın sonsuz iktidarlariyle 
şaranları ; tarih muhakkak ki seli 
lıyacaktır 1 

Tıpkı doktor Salim Serçenin 
sek huzurunnzda şükran hislerini 
tün vicdanlara tercüman olar. k k 
dij!'i gibi .. 

Sayın Şef ; Halkevinde verd1 d 
veciz , belij!' ve harikalı dersi a~i' 
yacak ve benimsemiyecek bir tel' 
kurovalı tasavvur etmiyorum . 

' Sevgili büyüğümüz ; artık '/~ 
Yarımca köy civarında Necip oğ· ve dava kalmamıştır . Vicdaııl V 

lu Ômeri sopa ile 1 aşına vurarak bir milli destan halinde yükse 
öldürmekten suçlu ve mevkuf Arbi· her cümle birer milli emirdir 
sonun Dfdeli köyünden Ahmed oğ· tapınılarak yapılacaktır . ~ 
hı Tevfik hakkındaki duruşmaya ağır Bu hakikatin anlaşılmasına ',# 
cezada devam edilmiş, suçta şiddet· yurduğunuz gibi , muanz bulun 
li tahrik görültrek suçlu iki buçuk var olabilir . Fakat ; onlar ins;; i 
sene h'lpse mahkum edilmiş, suçu ğın ve muvazenenin çocuğu ola 

işlediği tarih af kanunundan evvd lar l 

Macaristanda salta On beş traktörün alınması · 

için mukavele yapılmışdır natın iadesi 

olduğundan bu eczanın çektirilme· Ale~i Türkler dedin Aziı 
mesinc karar verilerek suçlu ser- ve Partimizin ; Alevilerin de 1;ı 
best bırakılmıştır . ırkından geldiklerini sureti kat~1",;ı 

tesbit eclen büyük kararını Çul"" 

Bölge ziraat mücadele tcşkila · ı 
tında kullanılmak üzere 15 traktö· 
rün alınması için bir acente ile zira
at mücadele müdürlüğü arasında bir 
mukavele yapılmış ve imzalanmıştır. 

Traktörler bir buçuk ay sonra 
Amerikadan gelecektir . 

Traktörlerin ve mücadelede kul 
lanılacak alsenikli zehirlerin konul· 
ması için ve bu zehirleri kazalara 
dağıtacak olan kamyonların , ufak 
tefek tamirlerinin yapılması için bir 
atölye kurulmak üzere büyük lıir 
bina ziraat mücadele müdürlüğünce 
aranmaktadır ! ------·------

İstanbulda 

İnönü Ocağı 18 Mart za 
ferini kutlayacak 
lstanbul : 9 (Radyo) - lnönü 

ocağı 18 Mart zaferini tesid için bü. 
yük bir program hazırlam14tır . 

Radikaller bir hükumet 
darbesi mi hazırladı ? 

Paris : 9 (Radyo) - Budapeş. ' 
tede vuku bulan son hadiseler Ma · 1 

caristan üzerinde bü) ük tesirler yap
mıştır . 

Berlin : 9 (Radyo) - Macar ra
dikallerin hükumet darbesi yapacak
ları hakkındaki haberler her tarafta 
heyecan uyandırmıştır . 

Budapeşte : 9 (A.A.) - Salta 
natın iadesi taraftarlarından bir me. 
bus Habsburgların saltanat makamı· 
ların getirilmesine Macaristandan 
başlanılmak lazım geldiğirıi söyle· 
miştir . 

Hamza ve Mehmedin 
duruşması 

Çarhpare köyünden Mustafayı 
öldürmek, oğlu Cum1liyi yaralamak· 
tan suçlu ve mevkuf Yusuf oğlu 
Mehmed ile Durmuş oğlu Hamzanın 
duruşmalarına ağırcezada devam 
edilmiş ~uçlulara aid kanlı gömlek· 
!erin celbi için duruşma başka bir 

•güne bırakılmıştır . 

Jimnastik şenlikleri 

19 Mayısta yapılacak olan jim
nastik şenlikl«"ri için şehrimiz okul· 
larında hazırlıklar yapılmaktadır . 

mevkiinde bulunanlar, bu İşe muva· 
fakat etmişlerdir . 

Almanya, protesto edemiyecek 
ve Avusturyada saltanatlJI iadesi 
kat'! hiç bir mania tesadüf etmeksi
zin tahakkuk ettirilecektir,, 

Memleketin ekseriyeti, bunu ar· 
zu etm ktedir . Halihazırda iktidar 

Küçük itilafın prensip itibarile 
bu işe karşı yapmakta 'olduğu mu· 

1 
halefet, zanııolıınduğu kadar mutlak 
değildir. 

valılara haykırdın . ıl 1 

Çukurovalılar bu sesin ço~ ,1' 
beri nıiitehassiri ve haklı mtı~10ıf ri 
!arıydı . Sayın Şefimiz , sesin• . ..J 
duktan sonra dimağımızda ; f' 
İçmişlerin ulusal lezzeti yaşadı · 

Artık dava yok , yara 
kardeşin kardeşi tanımaması '/. 
Şayed ; 'lramızda , bunlar var 
gibi yobaz bir zihniyet taşıya~~ 
tük insanlar varsa , onlan içı 
eritmeğe veya yokmuş gibi bİ' 
ziyette bıraknak huzur ve sii 
muzu bozmamaya Çukurova ç 
lan muktedirdir ! 

Çukurovalılar ; senin çok 
sek ve çok samimi o1an huzıl"'/)' 
iki tarihi ve çok~ manalı . 
yaşadı ki ; bu saatleri ııtiil' 
nesilc ve devirden devre bii'/ 
saadetin eşsiz bir döııüm ıı 
olarak nakledeceklerdir . 

Büyük ve Sayın Şefimiz ; 
!erimiz yolundadır , ruhlarırıııı; 
!erin \'C işaretleı in üıcrir de 

.. 
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Türk tizi! 

F ranko hükômeti ticaret 
...... -* _.J muahedesi bile yapıyor 

Yazan: Nihad Tangüne- lhtilalcılar Cebelüttarikte bir 

Sahife : 3 

Müjde : Halk gecesi 

Bu gece fiatlarda 
Mevkii mahsus 

40 

büyük tenzilat 
Duhuliye 

25 
Yalnız bir gece için 

Deli nıi 
.d.,, 1 1 • ve iki 

İngiliz 
Norvec gemisini tevkif ettiler 

Madrid : 9 (Radyo) - ispanya· 1 cata mecbur olmuşlardır. 
ıAsriSin mada 

L,, Karlı birk aşamdı. Kamil de 
r. ~ evine geç kalmışlar gibi cad· 
şt~ • 'd· dci gebir den yukarı hızlı hızlı 
a!ı gı •Yordu. Daha uykudan yeni kalk· 
b' ınıştı G .. d .. · ecenin yorgunluğunu gun uz 
~ Uykusuyla telafi etmek istemişti. 

c· d Apartmandan öylece fırlamıştı. 
1 eceği yeri tasarlamadan çıkmıştı. 

. Yatııı~enç .adam bu şövalers~ ~~
•• aY ~ bile n .. ~ıivazenesini, so~ hır ~~ 
ııfıı . duşunmüyordu. Çünkiı zengındı 

Şcı Yenıd I · r en evlenmeğede as a nıye ı 
Yoktu. 

alr Kamil çok genç evlenmişti. Ha· 
1'.

0 dYatın Çeşitli zevkinden hisse alma
. Jll~ arı ' lllaceralarını g e ç i r m e d e n 
siıı' büt" Untatlılıkları genç karısında ara· 

rııı ştı, 

2 
it Müjganla tam o n s e n e sı· 

d n dizle· 
albuınu alarak ger ç a ~mı 

rine oturdu ve: . b'I 
K• .1 dı'yordu. Berıım ı sen - amı, 1 kadar acı yapraklara 

hayatım ne .. · 
d A )atsam uzun surer şım· 

dolu ur... n 

di .. 
Gen\. kadın albümün yaprakla

. . or Kanıile; her tibten 
rını çevırıy • . .. . 

erkek resimlen gosterıyor 
kadın, .. mi erile iktifa ederek, 
ve yalnız ısı .. 

raklarını çevırıyordu. 
yap . I albümün ortalarında 

Resım er k 
bitmişti. Genç kadın inc_e p~~~~- . 

lb
.. ün altına dogru goturur-

larmı a uın K' ·ı 1 
1 1. bir sesle amı e mırı 

ken e em ı 

dan~: Annemi göımek ister misin 

Kamil ? 
_ Tabii göster. . . 

k dın· annesinin resmını 
Genç a , k 

da iki taraf dün karşılıklı kara ve 1 Hükumet kuvvetleri, bir saat 
hava taarruzları yapmışlardır; 1 sonra tekrar bir taarruz hareketi 

' Hükumetçiler Madrid önünde yapmışlarsa da bu hareket te akim 
mevzii bir muvaffakiyet kazanmışlar. kalmıştır. 
dır . Madrid : 9 (A.A) - ]arama cep 

Londra : 9 (Radyo)-Burgosta besindeki hükuml!t kuvvetleri, bil· 
lngiliz heyetile F ranko hükumeti ara· hassa Pingarron mıtakasındaki mev· 
sında ticaret muahedeleri yapılmak· zilerini islah etmişlerdir. Bu kuvvd· 
tadır, ler, dereler ve hendeklerin birbirini 

Londra : 9 ( Radyo ) - lhti- takip ettiği bu arızalı arazide beş 
lalcılar Cebelüttarik civaı ında bir in kilometre kadar ilerlemeğe muvaf 

giliz ve iki Norveç gemisi tevkif et- olmuştur, 
nıişlerdir. Harekat esnasında hususi müf· 

Gemilerden birinde ispanya ya reze 700 metre yü~sekliğinde bir 
gelen günüllü ve ötekinde harp mal· sırtı işgal ederek bilhassa temayüz 
zemesi olduğu iddia edilmiştir. etmiştir, Bu sırt, geniş bir arazi par 

Madrid etrafında şiddetli harp çasına hakim ve tramvaz hattının 
devam ediyor. lhtilalcılar şimali şar- · yanında bulunduğu için mühim bir 

, kiden hücum ediyorlar, sevkülceyş noktasıdır. Asi topçuları 
hükumet kuvvetlerine karşı şiJdetli 

Avila : 9 (A.A) Havas ajansı bir ateş açmışlarsa da lıükumetçile

Yalnız bir gece için 
Kemal Sahir ve arkadaşlarının son veda gecesi 

( Artistler Jüblesi ) 
Her eserden bir perde 1 

Kemal Sahir tarafından Ahmet Fehim merhumun 

(Bahçıvan Bayram) 
Arnavut elbise ve kostümlerile kahkahalı vodvil ( l ) perde 

Arnavut rolünde (Kemal Sahir ) 
Hayri Güldürücü tarafından 

Hanife kadın daktilo öğreniyor 
Kahkahalı vodvil ( 1 ) perde 

Hanife kadın ( Hayri Güldürücü) 
Ayrıca : 

b
1
• ısız, aynı ateşle yaşadılar. Fakat 
it .. h h ı 

b. &\in ayatlarının durgun avas 
g- ı kaldırmıştı. Fa at, 

örten yapra . .. . 
. b dbaht sahibinın tercumeı muhabiri Gorgos Botto . hükumet 

kuvvetlerinin dün Lasrozas mıntaka· rirı inşa ettikleri sığnaldar, kendile· 

Varyeteler- Rakıslar-Düeto-Canbaz 
7858 --------------~--------....;.;.;;.;;;.... ...... __________________ _ 

ltd b' _ a en bulutandı. fırtınalandı ve ır resmın e b b' d 
halini anlatacağı muhata dı. ır landa 

.. dü Ve mer ıven er e 
k~pıdah gdor gu. "rüldeyip kaybolan 
bır la ıa a . . . 

rini kara hava bombardımanlarına 

d
d' p nda saadet kaşanelerini savurarak 
• ar<;aladı 

aı•· · 
ştiff Müjgan ondan ayrılırken yavru· 

sunu d h kk rı a kapmıştı. Kanun o a ı o· 
aııı~ 1 a \'ermişti çünkü .. Negüzel bir kız-

~ arı,,. k" 
~u çiik ~t.dı .. O, saadetlerinin bu u· 

insi s . şırın mahsulünü okadar çılgınca 
~ri r~lıiYordu ki... Bu cebhedeki müf· 
in bile sc~gisi. karısından aldığı bazı 

korletiyordu. 
.ör~ Mü· • h atı· 
l<•dl na bij !.&andan ayrılışı onun ay z j 
hiıl kü .. Yuk bir darbe vurmadı. Yalrı 

b çuk Perid . b"k"k hayali her 
1n aktığ enın u u 1 al in· b 1 Yerde karşısına dikiliyor ka • 

ge;in Utkuyordu. Kanun, yedi Y.aşına 
fil al ce ona çocug· unu annesmden 
nd llıak h M"'. 

• J ıtan b' akkını verizordu amma _uı 
bUY". ır " 1 k" "k Pe·ıde bU ile be , ı geçmeden uçu · 
e'I' tu.. taber lstanbuldan yok olmuş· 

ati' 1-1 
ıe .~ ctede idiler? Ne olmuşlardı? 
el& 

~nd 1-liç bir şey bilmiyordu. işte 0 

n( k 'tıbe·. d" p ııi ırıJıkı rı Yıtmisinde yapma ıgı ça · 
sb I\' a'.1 tecrübeye başladı .. 

kcnd~~ıl, fıkırdak bir kadın sesinin, 
. ısın· d r01 du . 1 Çağırmasile kaldırımda ur. 

ani• · 
ıe~( ...... B 

.... B 0 nsuvar Kamil.. 
.ı onsuvar Naciye .. 

yr -..... Nereye? 
opl11 ...._ Lı0 
p " r-ııç . 
k5,~ .._ 1 . 

Şın varmı? 
dit ı ..._ liayır .. 

ti ;:-. ~aydi öyle ise düş önüme .. 
' ınl l'l.lllltj) d'• d'kl . ',, e tarııdı ' un gece eğlen ı ~rı ev· 

u11
51 

. Şuh ~~ kadınla karşılaşmıştı. 
11 /itaat cd ır şeydi .. D.ıyanamadı. Ve 
Ja etek yürüdü. 

.• , Gece *** 
I• 1' '•• 
1 avand k' .1,•ıııpu)derı a ı kırmızı abajurlu buzlu 

t'. . .ıı •I ışıklar ' salonun duvarlarına donuk 
ıı~.. ". sızıyordu k' '-11J)ın.. 1 . . 

ı/ 1 ı.ıid. k uş er.. Eğlenmişler!, Şimdı 
ok lar, d: . arşılıklı şezlonklara uzanmış-· 
111' ti . tın derin .. b' b' 1 ~ nı söz'" • goz göze ır ır e-
i , N ~Yorlardı. 
!i acı ye· 
f" dındı.. ' genç, güzel ince bir ka· 

dı· F 
b 

akat talisizl'ğ. k 
t aka d'" k·· 1 ı onu - yükse 

yD' d' uş unl · d 1 Uşürıııij t" erın en - bu yo a 
ar " ş u .. 

'-l~n k 
11 Ye · ç adın bi 'b' a tıııde k r şey hatırlamış gı ı 
·ıJ11 n al~a k çı .

1 
..._ Bak .ra ellerini çırptı: 

~~~UkJuk h Karni) unutdum, sana ço
ıı llz acı a atılarımı göstereyim.. Bir 
ç N rııa .. 

aciye komodinden büyük bir 
k 
11
"' ı Yor ı . lar;n l'..ıı büyük Şefimize Çukurova· 

~e; ttrıa kalb~erini , Ç~kuroval~.ı~~ın 
y•;Jıırı, . ıtaııı dı. e göz'erınde gotı:r 
oJ' I 111 d·ı· ' 

il y 1 1Yoruz . 
J, }'ilk olun açık ve uğurlu olsun Bü· 

; Ve Sayuı Şefimiz ! 
ıı; Bürka- Yadık Yalçm 

k Seslerini ışıttı.. • 
aya *•* 

G kadın elektriği söndürdü. l 
enç . 1 k ı 

10 karyolasına ıler er en · 
Yorgun arg 
mırıldandı : d 

_ Ne tuhaf adam.. Acaba e· 

Ji midi ? .. 

Suriyede 

sında asilerin hatlarını yarmak ve 
karşı muhafaza etmiştir. 

onların Madrid kapılarında Lasro· Asilerin ordugahlarmda büyük 
zas'a kadar işgal etmekte oldukları bir asker ve malzeme faaliyeti gö· 
Lacarogne yolunun kontrolünu kendi rülmekte isede kıtaat ve malzeme 
ellerine almak teşebbüşüne kalkış· artık büyük mikyasta gelememek· 
mış ye fakat bunda muvaffak ola· tedir. 
mamış olduklarını birdirmektedir. Asiler, hareket üslerinde:ı uzak-

Hükumetçilerin tl)pçu kuvveti, laştırıldıkları nisbette iaşe hususunda 
asilerin mevzilerini l'ombardıman et- müşkilat çemektedirler. Dolaşık yol · 
mek suretile işe başlamışlar ve mü· !ardan geçmek meoburiyeti ve ben· 
teakiben milisler, önlerinde tanklar zin azlığı, asilerin büyük mikyasta 
olduğu halde ve topçu ateşi ile hi. t harekatta bulunnıal;ırına mani ol. 
maye edilmek suretile ilerilemişler- maktadır. Yeııi gelen takviyt kıta· 

dir. Bununla beraber, milislerin, asi- ı !arının bilhassa Almanlardan mü. 
ferin siperlerine varamamışlar ve ri- rekkep olduğu zannebilmektedir. 

!~~~~~~~~~~~ 1 ~~~~~~ 

_ Birinci sahifeden artan -
e onların ıla mutalaası alın-

masını v b'ld' ·ı· B 
ı'stedikleri ı ırı ıyor. u su

masını 

1 H tay ana yasası yapılırken 
ret e a 
S 

. enafiinin muhafazasına ça· 
urıye m • 1 

i Belçikada j İngiltere tayyare 
1 fabrikalarında grev 

1 Şaıııda hala Cenevre an aş· 
lışı ıyor. ~ h d'I' 

d 
bazı tadilattan oa se ı ı-

masın a . 1 k 
d Cenevrede yem yapı aca 

Yorsa a b' 
. k ahedelere zeylen ayrı ır 

'ttıfa ın mu · ı · 1 k I klinde konacağı da ı ave 
proto o şe 
~diliyor. S . 
. Asıl kati olan cihet urıye ~~ 
"bnan muahedelcrinin Hatay ışı 

L~ d'k Fransa paılamentosuna 
bıtme ı çe. • .d. Suriye hüku· 
t di edilmıyecegı ır. 
ev .. • r komserliğe temas et· 

met ~e~sı Ba ı t gidip gelmektedir. 
mek ıçın eru a .. k . 

'd' d Cenevre muza e 
Ve her gı ış e . 

d takip edilmektedır. 
ratı a • f 1 . 

Bundan başka umumı a ' P.ar a 
. 1. Suriye Lubnan 

men tonun tecı ı ve . de 
.. u"k müzakereleri meselelerı 

uumr 1 uştur. 
" mblakatların mevzuu om . 
son Suriye parlamento.sunda t~s;~~ 

. . 1 muahedenın musa 
edılmı; o an ı· almış· . r kom ser tes ım 
nushasını a 1 

dır "t" . b . de Parise go uren 
Ve bera erın d' de 

h 
. 'ye nazırına tev ı e • 

Fransa arıcı 

cektir. _ · günü Suriye· 
8 mart pazartesı.. .. . ı-

. . 'ki· ı yıl dönümu torenı yap 
nın ıstı a 
lacaktır. 

Arzı mevut 
( Birinci sahifeden artan ) 

. A müvazenesini 
hT de Yahudı · rap . 

ı ı~ matuf h"kuki bir nızamna 
temıne d' 

b·k' · · temekte ır. 
menin tat 1 ını 15 

_ Hadise· 
K düs : 9 ( A. A. ) · 
~ ktadır Dün atılan hır 

!er çogalma b'. Aralı ölmüş ve 
kaç el silahtan ır H Ik Ya 

. k aralanmıştır. a ' 
bır çocu Y . 'k' Araba hücum 
hudi mahallesmde ı ı . b b • 

.1 ı ş bır om a· 
etmiştir. El ı e yapı mı H 
nın vaktinden evvel patlaması, ay 
fada 4 Arabm ölümüne sebep ~I 
muştur. Bütün memlek~~e polıs,_ 
müdahaleye hazır bir vazıyetted!r. 

- Birinci sahifeden arlan -
Bu suretle meclisin feshine doğ

ru gidilmek istenilmektedir . Aynı 
zamanda yeni intihabatın parlaınen· 
toya mühim mikdarda Rexiste meb· 
us göstermesini bekleyen memleke· 
tin heyecanını artırmak arzu olun
maktadır . Siyasi mahafil , , hükfi · 
metin bu ınanevraları boşa çıkarma 
sını beklemektedir . Hükumet şimdi
den , parlamentoya bir layiha tevdi 
etmiştir , bu layihaya göre : 

1 - ihtiyari olarak münhal bı 
rakılmış olan mebusluklar için kısmi 
intihabat yapılmıyacaktır . 

2 - Meclisi feshetmek hakkı , 
krala aid olacaktır . Encümenler , 
bu layihayı kabul etmişlerdir . Mec· 
lis de hiç şüphesiz salı günü bu 
babda müzakerelerde bulunacaktır . 
Kısmi intihabat yapılması takdirinde 
üç hükumet partisi , bir tek namzed 
göstereceklerdir . 

Ren işgalinin 
yıldönümü 

1 

Bütün Almanyada 
tezahürler 

Berlin : 9 (Radyo) - Ren mm. 
tıkasının askeri işgal altına alınma· 
sının yıldönümü, bütün Almanyada 
kutlanmıştır . 

Ziraatte tayyare 

Kahir<!: 9 (Radyo) - Tayyare 
:ae ziraati alakadar eden bir tecrü· 

be yapılmıştır . 
Mezruat içerisinde zehirli otlar 

tayyare ile havadan çok iyi görül· 
mektedir. 

Bu suretle alınan resimlere göre 
~ezruat arasında temizleme yapıl
maktadır , 

Bu hal hava kuvvetleri 
programını tehlikeye 

düşürüyor 

Lo a : 9 ( A. A. ) - Hükıi. 
metçe ll<'fılan siparişler için çalı. 
şan tayyare fabrikalarında çıkan 

grevleriu gittikçe artması, hava 
kuvvetlerini artırma programınının 
tatbikinini tehlikeye düşür~cek ma· 
hiyettedir. 

Dört bini Rollsrey fabrikasında 
ve iki bini de Gairey fabrıkasında 
olmak üzre 6000 amele grev iları 
etmiştir. Kısmen yapılan grevler, 
silahlanma progrograınile beraber 
başlamıştır. 

işçiler, mutahassıs makinistler· 
den daha aşağı şartlar altında çalış· 
tıklarım söyliyerak yevmıyelerirıin 
artırılmasını istemekte ve hükumet 

tarafından yapılan siparişler dola· 
yısile işçiler, tekrarar başlamanın 

mümkün olduğunu.ileri sürmektedir
ler. 

Muhtelif sendikaların şefler, bu 
içinde bir kaç kere toplanaC"aklar. 
dır. Meseleyi halletmek üzre hüku
metin srndika şeflerini bir konfe. 
ransa daveş etmesi İhtimali vardır. 

Avusturyada 
Kralcılık lehinde 

nümayişler 

Viyana ; 9 (Radyo) - Avustur 
ya askerlerinin teşkil ettikleri kral· 
cılar cemiyetinin himayesinde Viya· 
nada krallık lehinde büyük bir nü· 
mayiş yapılmış ve Başvekil muavini 
ile bazı ileri gelen memurlar bulurı 
muştur . 

1 

1 
1 

. 

Tan sineması 
Bu akşam 

Bütün dünyada ölmez bir eser olarak tarıınmış büyük lsveç şairi lpsenin 
layemut eseri lstanbul şehir Tiyatrosu tarafından aylarca oynamış 

( Pergünt) 
isimli fevkalade filmi takdim ediyor. Pergünt öyle filmlerdendir ki defa
larca görülse zevkine doyulmaz ve yine defalarca görülse güzelliği hiç 

bir zaman unutulmaz. Baş rollerde Türk Dansözü 

( Zehra Ahmet ) 
Hans Albers ve Olga Çekova 

J EK YAKINDA : 
Büyük Musikişinas ( FRANS LIST ) in hayatını canlandıran ve Bitme 

miş Senfoniyi gölgede bırakan enf~s bir musiki şaheseri 

( Aşk Rüyası ) 
7851 

Adana Borsası Muameleleri 
~AMUK ve KOZA 

Kilo Fi} atı 
CiNSi 

KEn _ a\ . I, __ ;n_ ço;, = 
Satılan Miktar 

Kilo 
=Kapımalı pamuk = . 

-Piyasa parlağı ,. 38 40 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 

-Ekspres ,, 

Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT --Ekspres 
iane 

1 

Yerli "Yemlik,, -
" 

"Tohumluk., 3,37 ~ 
1 

:-ı U BU BAT 
Buğday Kıbrıs 

Yerli -5,75 -- 5,80 
" ' - - ---Men tane 
" 

1 ---Arpa 1 
-Fasulya 1 

Yulaf -3-;-50-- - -1 
-belıce ----

: t -
Kuş yemi -

' 1 
Keten tohumu ---- -

-ı-Mercimek ----
Susam -

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 850 
üç " " =1800-... - ----

:.C ] ı ?ört yıldız Doğruluk 850 
~ c uç " ,, -

l 
800 

ö ~ı Simit 
~ ~ - ~ört yıldız Cu~huriyet 850 
,._ luç " 800 " Simit 

1 " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

1 8 / 3 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
&ıntim Pene 

Hazır 1 7 84 ı--Lireı 1 
1 1-w 

Mart vadeli -7-59 Rayişmark 

Mayıs -7-61 Frank ( Fransız ) 17-~2 vadeli Sterlin ( İngiliz ) 615 ()(f 

Hint hazır 6-,ır 79 33 Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 13 85 Frank ( İS\ i::re ) 17.3975-



Sahife : 4 Türksöıli 10 Mart 1937 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

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

( Kitap ( Eserlerinizi Türksözü matbaasıı:ca bastın
'-------- nız. temiz bir lab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

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

ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne verınız . 

S 1 
Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

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

O ITab 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 Türksözünde yapılıı. z 

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

ancak Türksözünün Otomatik makinala-
._~--~----
ıır.da yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmakta_d_ır-=. ===================' 

Gayri menkul malların açık artırma ilanı 
D. No : 937, 1442 ı vaziycl'e 14 dönüm ~ 318 metre sahiplerin'n gayri menkul iiıerİ!I' 

Adana lııirinci icra Memurluğundan: 

1 

ve yeni ölçü 1,3188 metre murab deki haklarını hususile faiz ve ıııas-
Ali Galibe borçlu avukat Ahmet baı olduğu ve yine tapunun Ka. ev- rafa dair olan iddialarını işbu .il~ -

Sahihin tapuca üç parça bağrnııı j vel 928 tarih ve 293 88 ve keza tarihinden itibaren 20 gün içJnıl' 
satılması. yine tapunun mayıs 928 tarih ve evrakı müsbitelerile birlikte meııtL 

No: Tarihi Mevkii 
1 

24/89 numarasında kayitli iki parça riyetimize bildirmeleri icap eder 
33/88 T. evvel 927 Yılanlı da 4 dönüm 700 arşın bağ yerleri- , Aksi halde hakları tapu sicilile si 

Cinsi Dönüm nin tapuca her ne kadar iki parçada bit olmadıkça satış bedelinin P'f 
Tarla 13 görülmekte İse de elyevm birleşti- !aşmasından hariç kalırlar. 

Hududu : Şarkan Vağim ve Nu- rilerek bir parçada •>lup hududu 4- Gösterilen günde artırııtll1 

rise ve Gülü varta ve Mansar ile ( şarkan Kadriye garben Hasan Fa- iştirak edenler artırma şartnamesi!' 
mahdud . sih kansı Düriye ve kısmen terzi okumuş ve lüzumlu malumatı alııııi 

No: Tarihi Mevkii Mehmet şimalen terzi Mehmet kör ve bunları tamamen kabul etmiş 
29/88 Ki.evvel 928 Yılanlı Ali cenuben Alaiddin ile mahdut ve itibar olunurlar. 

Cinsi Dönümü olup içimle alt 1<atı dört oda ve 5 - Tayin edilen zamanda ga)~ 
3 bir mutbah ve bir hamam ve kö- menkul üç defa bağnldıktan san~ 

Müfrez bağ yeri 300 arşın rnürlük ve bir hela ve üst katta bir en çok artırana ihale edilir . Arı~ 
Şarkan Ahmet Sabih garben odadan ibaret ve önünde zemin çi- artırma bedeli muhammen kıymetıP 

Hasan Fasih zevcesi Düriye şimalen mento döşeli bir kameriye ve su tu. yüzde 75 şini bulmaz veya satış '.
5 

tarikıam cenuben Rabia iken elyevm lumbası mevcut kargir bir ev ve ba tiyenin alacağına rüçhani olan dıf 
Alaiddin. ğın içinde üzüm ve mandalina ve tu- alacaklılar bulunup ta bedel bıı~ 

No: Tarihi Mevkii runç ve çam ve servi ve okaliptos !arın o gayri menkul ile temin ed 
24/89 Mayıs 928 Yılanlı ve muhtelif genç müsmir ve gayri miş alacaklarının mecmuundan far 

Cinsi Döniimü müsmir ağaçlar mevcut olup. laya çıkmazsa en çok artıranın 1
' 

Bağ yeri 1 Takdir olunan kıymet : ahhüdü baki kalmak üzere artırıtl 
400 arşın Tapunun 33,88 numarasında 15 gün daha temdit ve 15 inci ~ia 

Şarka . Kadriye garben şimalen kayitli kısmı beş yüz ve tapuca iki ayni saatta yapılacak arlırlll3 

H H f 'k .. dd d k" t bedeli s a t ı ş istiyenin alacağı !llt acı a ız ı en muce e en uşa parçada görülen ve elyevm bir par. k 
edilen tarik cenuben Gergerli ile çada bulunan 293,88 ve 24, 89 rüçhani olan diğer alacaklıları~ ' 

hd gayri menkul ile temin edilmiş a 1 d ma ut . numaradaki bağlara da altıyüz lira k 
G · k l" b 1 d ğ cakları mecmuundan fazlaya çı a ayrı men u un u un u u mev kıymet takdir edilmiştir. dil 

ki, mahallesi, numarası ve halihazır şartile,en çok artırana ihale e 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : d 1 elind 

Vaziyeti : l d Böyle bir bedel elde ih•le e i !il Adana uirinci icra memur uğun an 1 Tapunun Teş. evvel 927 tarih yapılmaz Ve satış talebi düşer. a 
birinci artırması 10 4-937 cu-

ve 33/88 numarasında kayitli Y ı- 6 - Gayri menkul kendisine " 
martesi günü saat 10-12 de ve ·ıcı 

lanlı mevlciindeki 13 dönüm tarla le olunan kimse derhal veya ver~ 
ikinci artırması 26 · 4- 937 pazar- bf 

tapu kaydinde tarla gösterilmekte • mühlet içinde parayı vermezse 1 
tesi günü saat 10 - 12 de yapıla· ı 

ise de elyevm bağ olup dört tarafı caktır . kararı fesholunarak kendisindell ·~ 
tel örgü ile çevrilip içinde alt ka· vel en yüksek teklifte bulunan kı n 
tında su motörüne tahsis edilmiş bir 1- işbu gayri menkulün artırma arzetmiş olduğu bedelle almağa rı 
daire ve üstü bir oda olmak üzere şartnamesi ilan tarihinden iti· olursa ona, razı olmaz, veya bul• 
kargir bir bina ve binanın yanında haren 1442 No.ile birinci icra daire- mazsa hemen 15 gün müddetle ı A 
su tulumbası çimentodan yapılmış sinin muayyen numarasında her· tırmıya çıkarılıp en çok artırana 1 er 
bir havuz ve binanın alt katında bir kesin görebilmesi için açıktır. ilanda le edilir. iki ihale arasındaki fark Is 
su motörü ve bir hela ve bir tavuk yazılı olanlardan fazla malumat al· geçen günler için yüzde beşteıı Jıl,ııs 
kümesi ve bir taş kuyu ve henüz ik- mak isliyenler , işbu şartnameye ve sap olunacak faiz ve diğer zarıır ı ı . 
mal edilmemiş tulumba yeri ve yola 1442 do s y a numarasile memu- ayrıca hükme hacet kalmaksızın ı d 
kadar uzanmış demirden su boru· riyetimize müracaat etmelidir. muriyetimizce alıcıdan tahsil oll)(" ıı 
ları ve muhtelif ekilmiş genç ağaç 2 - Artırmıya İştirak İçin yuka· (Madde 1 
fidanları ve halihazır hududu ( Şar- rıda yazılı kıymetin °/o 7,5 nisbe- Gayri menkul y u k a r ı J 

Mersin belediye 
tinden : 

kan Kürt oğlu Şükrü garben şeker- tinde pey akçasile veya milli bir gösterilen tarihlerde Adana bifl 

BELEDİYE İLANLARI şiımılen yol cenuben Celil çavuş ile edilecektir. (124) gösterilen artırma şartnamesı 
riyase- 1 ,.. 1 ci Mehmet ve Hacı Kadir oğlu Ali bankanın teminat mektubu tev,!i icra memurluğu odasında işbu _iliı!I 

1 
çevrili olup her ne kadar tapu kay- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla resinde satı''lcağı ilan olunur. a 

!-Belediye lıahçesinin işletmesi ---H----1-------------------...: dinde 13 dönüm görülmekte ise de diğer alak.adarların ve irtifak hakkı 78~ 
beşyıl müddetle kiraya verilecek 

1 
er. ~evi ö çü ve tar~ı aletlerinin 937 yılına ait muayeneleri 15 mart _ 

tir. Tahmin rdilen yıllık kira bedeli 937 tarıhınde başlayıp nısan sonuna kadar d.:.vam edeceğinden ölçü ve Gayri menkul malların açık arttırma ilanı ,-- Sümer terzihanesi 1~ 
bin liradır. !artı sahiplerinin ölçülerini damgalatmak üzre l u müddet içinde belediye Adana ikinci icra memurluğundan: iştirak edenler artırma şartnamesi-

2 - Belediyede mevcut proje ve 
şartname mucibince bahçede müs
tecir tarafından 3500 liralık inşaat 1 
yapıl~caktır . 

3 - Şartname ve proje parasız 
olarak belediye fan müdürlüğünden 
alınacaktır . 

4- Artırma 23- Mart - 937 
salı günü saat 15 de belediye dai 
resinde yapılacaktır. 

5- Artırma açık clarak yapı· 
lacaktır . 

6- Muvakkat teminat miktarı 
37 5 liradır. 

7- Talipler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdiı.7831 2-6-10-14 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün
de 1 - Ni~an - 937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı 1 ı evsaf ve şe. 
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 - Mart-937 tarihine kadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü · 
racaatlan . 

1- Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssıhha olduğuna dair 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 
raber) • 

3- Hüsnühal eshabından olmak, 
4- Askerlikle alakası olmadığı· 

na dair terhis vesikası ibraz etmek. 

7840 7-16 

ayar memurluğuna getirmeleri lüzumu ilan olunur. Açık artırma ile paraya çevrile / ni okumuş ve lüzumlu malumatı al-
7861 10 16 celc gayri menkulün ne olduğu : 1 mış ve bunları tamamen kabul et 

Ucuz ve taksitle 

Markoni Radyoları ve Radyogramofonları , elek
trikli ve Akumulatorlu, Oparlör ve pi 1capltd 1 

Serficeli lbrahime 190 lira borç· ı miş ad ve itibar olunurlar. 
lu Ttkkekurbu mahalles nde 5 - Tayin edilen zamanda gay-
lbrahim kızı Kezib:ının Tekkekurbu ri menkul üç defa bagrıldıktan sonra 

Mevsimin en şık kumaşlarını 
lundııran ve 

Mahir bir makaslıs 

Parazitsiz tatlı ses güzel müzik tabii seda yalnız MARKONI Radyolarile 
dinlenilir.Bir kere görmek ve dinlemek!e başka mark• Radyo alamazsınız.! 

.Peşın ve veresiye satış yeri 
SAHiBiNiN SE.Sl " YE.Nİ MAGAZA ,, 

7845 5-6 Ş. RIZA IŞCEN Relediye karşısında 

Mersin belediye 
tinden : 

. 
rıyase-

1- Belediyeye ait plajın işlet· 
mesi beş yıl müddetle kiraya veri· 
lecektir. Tahmin edilen yıllık kira 
bedeli 700 liradır . 

2 - Belediyede mevcut proje 
ve şartname mucibince Plajda müs
tecir tarafından 3466 liralık İnşaat 
yapılacaktır . 

3- Şartname ve proje parasız 

olarak fen müdürlüğünden alınacak
tır . 

4- Artırma 23-Mart- 937 

salı günü saat 16 da belediye day· 
ra~ında yapılacaktır. 

5 - Artırma açık olarak yapı· 
lacakbr , 

6- Muvakkat teminat miktarı 
262 lira 50 kuruştur. 

7- Talipler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edecektir. 7830 2- 6- 11-16 

mahallesinde vaki 70 arşın ençok artırana ihale edilir. Ancak 
Üzerine mebni 17 sıra K, sani 932 ta· artırma bedeli muhammen kıymetin 
pulu yemini mari iken Vanlı Akif yüzde 75 şini bulmaz veya satış is-
Y rsari Kas bar Kiros iken Rabia ha- tiyenin alacağına rüchani olan diğer 
nesi arkası Meryem cephesi yol: Tah alacaklılar bulunup da bedel bunla-
tani bir oda tuğladan bitişiğinde rın o gayri menkul ile temin edilmiş 
toprak ve kamış bir ahır bir mikdar alacaklarının mecmuundan fazlaya 
havlu çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 

Takdir olunan kıymet 150 lira baki kalmak üzere artırma 15 gün 
Artırmanın yapılacağı yer gün daha temdit ve 15 ci günü ayni sa-

saat: 14/4/937 Çarş .mba saat 10 - atta yapılacak artırmada bedeli sa· 
12 tış istiyenin alacağına rüchani olan 

1 - işbu gayri menkulün ar- di5er alacaklıla•ın o gayri menkul 
ırma şartnamesi 10.3.937 tarihinden ile temin edilmiş olacakları mecmu· 

itibaren 1760 numara ile Adana ic- undan fazlaya çıkmak şartiyle, en 
ra dairesinin muayyen numarasında çok artırana ihale edilir. Böyle bir 
herkesin görebilmesi için açıktır . bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. 
ilanda yazılı olanlardan fazla malu Ve satış talebi düşer. 

Biçip diken Adananın y~gane 1~tl 
zihanesidır 

Si:mrr Ter11hrncsi ~ ulııı 
ti 

taksitle elbise diker . Mil~ 

1 

leni he; cepheden n:emnun el .cı 
1 prens ı bini gözetir . ,. ' 

19 •I 
Devlet Demiryol ııı 

memur ve müstahdeıf 
lerinin elbiseleri de ~\ 
deline göre taksitle lııı 
kilir . 11

11 
l .. •. 1 ,, , ;' 1 i 

- n<Hnı, r po :.tJrı .!1JtiO,.. . 

4-10 7841!./1
' 

mat almak istiyenler, işbu ~arlname· 6 - Gayri menkul kendisine A.. 
ye ve 1760 dosya numarasiyle me ihale olunan kimse derhal veya ve· __________ ,.., .. 
muriyetimize müracaat etmelidir. rilen muhlet içinde parayı vermezse 

2 - Artırmaya iştirak için yu- ihale kararı fesholunarak kendisin · Kaçakçılar vattl 
karıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe- den evvel en yüksek teklifte bulun an r 
tinde pey akçasile veya milli bir kimse arzc:.tmiş olduğu bedelle al· hainidir tıı 
bankanın teminat mektubu tevdi edi- mağa razı olursa ona, razı olmaı ..../:k 

. lecektir . '(124) veya bulunmazsa hemen 15 gün 1 • 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla müddetle artırmıya çı~~rılıp en çok )•
1
• 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı artırana ihale edilir. lkı ıhale arasın- !----------.... 
sahiplerinin gayri menkul üzerind ,. daki fark ve geçen günler için yüzde Bugece nöbetçi ecıg,~1

111 ki haklarını hususiyle faiz ve masra· beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
fa dair olan iddialarını işbu ilan ta- zararlar ayrıca hükme hacet kal- Hükumet civarındıı . 1 

I... ~( rihinden itibar~n 20 gün içinde evra· maksızın memuriyetimizce alıcıdan stıKamet eczane ~ 
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye- tahsil olurur Madde (133) y 

timize bildirmeleri icabeder. Aksi Gayrimenkul yukarıda gösterilen l 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol· 14·4-937 tarihinde Adana 2 icra Umumi Neşriyat Müdiitil lo 
madıkça satış bedelinin paylaşma memurluğu odasında işbu ilan ve 
sından hariç kalırlar . gösterilen aı tırma şartnamesi daire-

4 - Gösterilen gün.:le artırmıya sinde satılacağı ilan olunur. 7860 

M. Bakşı ,, 
Adana Türksözü matb3 
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