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Ya . . l ba~ladı "ııu ve memleketı kur-

ce Atat .. k.. K l ;;,,.adelesınc ıwM :t ,, tnrrtıak . ur wı urtu U§ m.... . . . . ir Sır olarak kafa!ında ·yaşattı-
iını li" fıkrıru nasıl geııç yaşındanberı mıllı_ b k 1 · rüksek eı.l.ebi kıymeti 
iiz ... oster,.n bu '"evkaldde enteresan tıe rıejıs ma ·a enın . b" 1'"' k d b. 

erıne J' • k . . Bu makale , ızre ıır e e ı-
)'atı 0Yrıca nazarı dikkatı celbetme ısterız. 
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- Arkada ı 
nra ben . 

1 
ş ar: yatağa girdikten 

.sız er crıb" ~k· 
oruın; sab •hl- o ı sa ın uyuyamı-
r; niha ara kadar gözüm açık

Yet tam d 1 Kalk a acağım ::::.:nan : 
· " borus ı ıttabj i 'd . u ça ınıyor, onu da 

şı emıyoru . . 
Pa tutan . m, s.ığ ~imde bır 
rsına . 

1 
bır adamın karyolamı 

sıy e u .. 
YanctırıJı yanır gıb. oll,yoruın, 
erinde J'0~ll~ • O zaman keyfim 
Ot e~ıldır, kafam ve vücudum 
u:Undur . Dershanede buluştuğu

·n arkadaşlar benden daha çok 
de, benden daha çok şendirler . 

Asker üniformalı bir hoca ders
:ncye1 giriyor, ders başlıyor, bu ho-

Şoy e dıyor : 

k b Efendiler, harp, muharebe, ar
ı at ~nl~r sizce nıalüm şeylerdir. Fa-

t 
erılla nedir biliyormusunuz ? 

ş e en .. k'l' bu muş ı 1 dur . Gerilla yap-

Türk aleviler kıŞkırtılmak isteniyor, 
fakat çok beyhude •. 

Yakasında Türk sembolu taşıyan bir Türk 
döğülerek hapse atıldı 

• 
gencı 

öldüresiye 

Ba ~ , t11fo11Pslm 

Antonesko 

Salı günü lstan"ula gel
miş olacaktır 

Ankara: 13 (Radyo) - 16 
mart salı günü Köstenced~n lstan. 
bula gelecek olan Antonesko çar. 
şamba sabahı 9,50 de Ankaraya 
varmış olacaktır. 

Antonesko 3 gün kadar şehri · 
mizde kalacaktır. 

Misafirimiz için hususi bir daire 
hazırlanmıştır. 

Antoneskonun Atatürk tarafın
dan kabulü de muhtemeldir. 

Misafirimiz için ziyafetler ve sü
vaı eler verilecektir. Hariciye Veka
leti bu husustaki programı hazır 
lamıştır. 

Antakya : 13 ( Hususi Muhabi
r:miz bildiriyor) - Suriye Arapla
rı son günlerde o kadar silahlanma 
hevesindedirler ki, hemem bütün 
Arap köylüleri çift öküzlerini sata
rak silah almaktadırlar. 

l'ir çok Arap hocaları köylere 
dağılarak Türklerden yapılacak soy
gunlann helal olduğu hakkında pro 
pagandalar yapmaktadırlar. 

Araplar dün bir Fransız zabiti 
nin otomobilini taşa tutmuşlar ve 
kendileri yakalanınca : 

- içinde Türk var zannettik. 
Demişlerdir. 

Araplar bellerinde silah ve ka
malarla çarşı ortasında gezerlerken, 
üzerinde küçük bir çakı bulunan 
Türk,karakollara sürüklenmektedir. 
Türk köylülerinin hayvanatı sürüler 
halinde götürülmekte, evleri soyul
maktadır. 

Bütün şikayetler mahalli hükU. 
met tarafından nazara asla alınma
maktadır. 

Hiç kimse yakasına bir Türk 

]rıramcı mınfıl, ısııırla fl ,,ilnin rılııl.!rrrı lıiı l.ı'iprii 

Madrid önlerinde 
Dün kanlı çarpışmalar oldu 

İhtilalcilerin daha dokuz tankı harap edildi 

sembolu takamamaktadır. Yakasın
da altı ok bulunan bir rozeti taşıyan 
bir Türk genci karakola sürüklene
rek gayri insani şekilde döğülmüş 
ve tevkif edilmiştir. 

Arapların bütün maksadları ale- 1 

vileri kışkırtmaktır. Fakat Türkten 
gayri bir kül olmıyan alevi kardeş
ler, yapılan menfi propagandalara 
asla kulak asmamakta ve Türklerle 
beraber gitmekte, elele vermiş bu· 
lunmaktadırlar. 

Ziraat Vekili şehrimizde 

Bay Muhlis dün çiftçilerimizle Mih
mandara giderek tetkikler yaptılar 

Adanakulüpte çiftçilerimizin Yarın 
iştirakile bir toplantı yapılacak 

' 

Xımal vel.ı lı U.ı) l/11/ıtfa 

Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis Erk- ' 
men diinkü Toros ekspresile An· 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

Bay Vekil garda , Vali , Kuman
dan, Belediye Reisi, Vilayet,Belediye 
erkanı, Çiftçilerimiz, teşekkül baş
kanları tarafından karşılanmışlardır. 

Bay Muhlis, devairin tatil bulun
ması do'ayısile Vilayet ve Partiye 

ziyaret yapamamışlar ve dotruca 
Ziraat mektebine gitmişlerdir . 

Ziraat Vekilimiz mektepte kısa 
bir istirahatten sonra mektebin ter 
kilatını , laboratuvarlanru , fen kı
sımlarını ve harici teşkilitmı tetkik 
buyurmuşlar, mektep direktöründen 
ve mütehassıs öğretmenlerinden iza· 
hat ve notlar almışlardır . 

Ziraat Vekilimiz bunu müteakip 
refakatinde şehrimiz çifçi birliği aza· 
!arından Safa, Kasım Ener , Ekrem 
Avni ve daha bir çok çif çil erimiz 
olduğu halde Mihmandara gitmişler 
ve ziraate aid tedkiklerde bulunarak 
şehrimize dönmüşler ve saat 22 ye 
kadar zira?t mektebinde mesaile · 
rine devam etmişlerdir . Ziraat Ve
kilimiz , aldığımız malumata göre ; 
bir kaç gün şehrimizde kalacak ve 
bölge.ıin istihsal sahalannda tetkik· 
ler yapacaklardır . Vekilimizin çel
tik ve pamuk mıntıkalarında müşahe· 
deler yapması da muhtemeldir . 

Sanıldığına göre; Bay Muhlis bü. 
- Gerisi üçüncü s'ahif ede -

Sabaha karşı 
ispanya da Habeşistanın akibetine mi uğrayacak. 

Talamanka : 13 !(Radyo) - 1 
Hükumetçilerin mukavemeti kınla· 

rak , ihtilal kuvvetleri yedi kiloınet· ı' 
re ilerlemiştir . Hükumetçiler ara· 

sında iki ltalyan komünist zabiti da. 
ha yakalanmıştır . \ 

T alamanka : 13 ( Radyo ) - ı 

Memleket 80,000 İtalyanın çizmeleri altında • 

- Gerisi üçüncü sahifede - 1 

ittifakı müselles 
Yeniden canlanıyor mu? 
Almanya-İtalya .. Avusturya arasında çok gizli bir 

ittifak akdetmiş bulunuyorlar 

Dünkü posta ile gelen İngilizce 
Thü People gazetesinde okun· 

nıuttur: 

Giıli diplomasi yolu ile Hitler, 

harpten evvelki" ittifakı müsellesi 
yenide vücude gelirmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu, Almanya, ltalya vt 

- Geri§i üçüncü sahifede -

. Londr~ : .13 ( Radyo ) - Almanya balıkçt gemilerile bşkil ettiği bir 
pışdar fılotıllasını yakında ispanya sahillerine a·· d kt' f d . d .. eı on erece ır. spanya a 
Guadelagara cephesın e huklımet kuvvetleri t f d · d'l it ı 
zabiti ~ri Valansiyaya getirilmişlerdir• ara ın an esır e ı en ayan 

Bazı Fransız ve Belçika l l . . 
1 

d b' par amento arı azalarının karşısında yapılan 
ıstıcvap arın a ır ltaly b' b l · 1 k . . k an ın aşısı spanyaya seksen bm muntazam talyan 

as erınm çı arıldığım ve esir düştügü cephede kırk bin mevcutlu üç hal· 
yan ~ırkas~nın ve bu İtalyan kuvvetlerinin beraberinde top, mitralyöz, alev 
makmelenle gaz maskesi bulunduğunu söylemiştir . 

~ransız ve Belçikalı Parlamento delegeleri bir tebliğ neşrederek bu 
tebhğde artık ispanyada dahili bir harp karşısında bulunulmadıtı ve bu 
harbin ütün bir milletin ecnebi istilası tehlikesi altına düıtüğünü kayd
ederek lsp&nya Cümhuriyetini kurtarmanın dünya sulhunu kurtarm•I~ 
muadil olduğu ilave olunmaktadır . Diğer yanda asil~r harp malzemesı 
ve bilhassa on milyon mermi taşıyan bir gemi zaptedilmiıtir . • 

Valansiya hükumeti ltalyanın İ:ipanyaya müdahalesine Milletler Cemi• 
yeti Umumi katipliği nezdinde protesto etmiıtir • 
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Gerilla hakkında 
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iki hatıra !Şehir haberleri Açık mektll 

' 
Birinci sahifeden artan -

niçin kurcalamıştı? Bu sitemler hep 
o genç zabite karşı yapılıyordu ... , 

il 

Bu tarihten on yedi yıl sora ; 
1919 Mayısının 14 üncü günü akşamı, 
lstanbul'da Vahideddın'in Sadırazamı 
Damat Feridin Nişantaşındaki kona
ğında, bir akşam yemeği. Buraya iki 
kişi davetlidir : Bunlnı dan biri Mus
tafa Kemal'dir. Ondan dinlıyoruz: 

den sonra icab eden en iyi tedbirler 
bulunabilir . Merak buyurmayınız . 

Bu sozlerd !n sonra , Mustafa Ke-
mal , Cevat ka~anın gözlerine bakı
yor . Ayni zamanda Sadırazam da , 
gozlerini Generala çevirmiş bulunu
yor. Ona : 

- Ne dersiniz ? Diyor . 
Cevat pa~a , çok tabii bir tavır 

ve lisanla : 
- Öyledir efendim, diyor. Böyle 

işler mahallinde hallolunur. Şimdiden 
kati ne söylenebilir ? 

Bu talebe 

Deli mi? 
Deli değil mi ? 
Dün imzası bulunmı 2n bir mek· 

tup aldık. Bu mektupta bir kaç gün 
evvel kız lisesinde bir talebenin 
çıldırdığı ileri sürülerek polise ha· 
ber verdiği , ifadede bir şahıs hak
kında çirkin isnadatta bulunduğu ve Muayyen saatte Sadırazamın ya

nında bulunuyordum. Benden başka 
henü-ı kimse yoktur. Bir kaç cümle
lik bir konu~madan sora, uzunca b'r 
süküt başladı. Bu sırada ben, Vahi
deddin'in Sadırazamını tetkik ediyo
rum. Bir aralık saatine baktı : 

Hiç memnuniyet göstermiyen Sa· 
dırazamın kafasında daha büyük bir 
endişeyi halletmek suali , sanki ifade 
olunabilmek için şekil arıyordu . Bir
den , oldukça heyecanlı bir seda ile, 

1 fakat deli olduğu iddia edilen bu ta 

- Acaba nerede kaldı ? Dedi. 
- Birine mi intizar buyuruluyor 

dedim. 
- Evet, Cevat Paşa Hazretleri 

geleceklerdi ...... 
ikinci davetli de bu idi. Yine 

sükat başlıyor. Bir kaç dakika sonra 
Cevat Paşa geliyor. Sadırazam, iki 
davetlisi ile birlikte yemek salonuna 
ieçiyor ... 

Sofrada bu üç kişinin üçü de ön
lerine bakıyorlar. Acaba ne düşünü
yorlardı ? Yeni tanhin inkişaf ettir
diği hakikatlere gore, Sadıraıam Da
mat Ferid paşa, dünyayı, Türkiyeyi, 

soruyor : 1 
- Pekala , siz bana harita üzerin

de kumandanızın · şamil olduğu mın- ı 
tıkayı gösterir misini t ? 

Mustafa Kemal , Sadırazamın ves
veseye düştüğü noktayı derhal keş- ı 
fetmişti . Cevap veriyor : 

- Efendim , henüz ben de pek 1 
iyi bilmiyorum . Belki takriben ( Kie
pert haritası üzerine elini koyarak ) 
ihtimal şu kadar bir parça ... 

Diynek bazı vilayetleri eliyle tah
dit ediyor; bu defa, daha manalı bir 
tarzda, Cevat paşaya bakıyor. O da, 
Sadırazamın vehmini anlamıştı. Mus
tafa Kemal elini haritadan kaldırırken 
Cevat paşa ilave ediyor. 

Türk milletini asla tanımamış ... Fakat 1 . . · 
Ef d. · s it t f d "ksek -- Efcndım, mıntıkanın ehemmıyetı en ısı u an ara ın an, yu . . . 
T- k · 'd · · k nd' ı'ne yoktur.Paşa bıttabı şu mıntıkadakı kuv- 1 ur camıasını ı are ıçın e ıs ı . 

·1 'f · ır. ı ır. it d d vete kumanda edecektır. Zaten nerede 
verı en vazı enın a6 ır ı 15 ı a ın a, uy- k k ld k ' 1 
gusuz. İiidilen ses, yalnız çatallar ve uvvet a ı ı ... 
bıçaklar değiştikçe, hizmet edenlerin Ceva.t p~şa, _cümlesini t~m~ml~:- ı 
b 'k · ı·x.· - - d h 1 lan ken vazıyetm hıç te ehemmıyetı haız ecen sız 16 1 yuzun en ası o . . . 
- "it" y k b't' olmadığını ıyma etmek ıster bır ta- ı guru u.... eme ı ıyor. ... . d 

O t d · b' bu vırla, harıtanın bulun uğu masadan · r asın a genışce ır masa - . . 
1 d b. d · ı He uzaklaşır gıbı oluyor. Mustafa Kemal, unan ar ır o aya geçıyor ar. - . . .. . 
nüz ayakta dururken Sadırazam di- ıçınden Cevat paşaya teşekkur edı

yor. Generalin bu sözleri Sadırazamı 
yor : · · ü - - d H b' · - Bir harita getirtsek te, Müfet- tatmın etmış gor n.uyur u. er ırı 
tiş Paşa onun üzerinde bana izahat birer koltuga çekilıyor. 
verse .... Masanın üstünde bir hrı.r.ta Sadırazam Mustafa Kemal'a soru-
açılıyor. AnJaşılıyor ki, Sadırazam, yor · 
haritayı daha evvel ha:mlatmış. Kie- -- Ne vakit hareket edeceksiniz? 
pert'in atlası; içindt:n Anadolu pafta- -- Ne vakit buyurulursa ... Ben 
sı bulunuyor. Damat Fcritle Mustafa harekete hazırım. 
Kemal haritanın başında karşı karşı- -- Zatı şahaneyi ziyaret eltiniz 
ya, Cevat Paşa da Mustafa Kemalin mi ? 

d ı -- Hayır irade buyrulmadı. 
yanın a ........ 

Mastafa Kemal , Damat Ferid'e -- irade buyruldu. ben lehli~ edi-
yorum. Yarın kendilerini ziyaret edi-soruyor : 

- Ne noktai na7ardan izahat tn
lep ediliyor ? 

- Mesela , diyor , Samsun hava
lisinde ne yapacaksınız ? 

Samsun havalisinde yapılması is
tenen iş , o havali Türklerinin baş

ladığı Gerillayı bastırmaktır . 
Mustafa Kemal anlatıyor : Bu sor

guya doğru cevap vermek benim için 
güçtü , bunu itiraf ederim. Falrat hiç 
tereddüt etmeden şu kelimeler ağzım

dan döküldü : 
- Efendim , dedim, lngiliz rapor

larında , meselenin biraz mübala~a 
oldu~na hükmediyorum . Fakat ne 
de olsa , yerinde yapılacak tetkikler-

niz. 
Ayrılmak zamanı geliyor. Orada 

bir adamı bırakarak sokağ"a çıkan 
iki devletli, Mustafa Kemal ve Ce
vat, kol kola yürüyorlardı, gecenin 
karanlıkları içinde .... Nişantaşı cadde· 
sinin piyade kaldırımı üzerinden T eş- 1 
vıkiyeye doğru sıkı adımlarla ilerliyen 
bu iki arkada~tan biri ötekine, pek 
samimi bir lısanla soruyor. 

-- Bir şey mi yapacaksın Kemal? 
-- Evet paşam, bir şey yapaca-

ğım .... 
-- Allah muvaffak etsin. 
-- Mutlak muvaffak olacağız. 

AFET 

Transatlantik' de 
geçen Çok esrarengiz bir hadise 

1 o giliz gazellik kraliçesi nasıl tevkif edildi 

Fransız bandıralı Paris Transat
lantiği ile Amerikadan gelirken vis
kisi ve şampanyası bol bir gece eğ
]entisinden sonra lngiliz güzellik kra
liçelerinden Mis Oksford'un kama· 
rasmda esrarengiz bir sureite kay
bolan lngiliz mbharrirlerinden Frank 
Vosperin macerası Paris ve Lond
rayı altüst etmektedir. 

Kısaca anlatalım : 
Muharrir Frank Vosper iJe f ngi

liz güzeli vapurda verilen bir müsa
merede tanışnuşlar ve İngiliz güzeli 
balodan sonra muharrirle diğer iki 
erkek arkadaşını kendi hususi salo· 
nuna davet etmiştir. İçkiye bu sa
londa devam edilmiş ve bir aralık 
hava almak bahaneSıyle balkona çı
kan muharrirle Mis Oksford arasın. 

da şu kısa muhavere cereyan et· 
ıniştir: 

Mis ... Benimle derhal evlt>n· 
melisiniz. 

- Olamaz Mister Frank. 

- Öyle ise Allaha ısmarladık 
Mis Oksordl 

Muharririn bu v~daım genç kı
zın çığlıklar bastırarak imdat ara
ması takip etmiştir: 

- Y etişinizl Y etişinizl Denize 
düştü! Denize düştü! 

Salonda bulunan diğer erkekler
den biri muharririn açık pencereden 
öte tarafa geçmesini gayet tabii 
addettiğini, zira bu pencereden yan
daki kamara balkonuna çıktığını san· 
dığını söylemiştir. Bunun üzerine ge. 
minin her tarafı ve deniz tarafı aran-

!ebenin bu güne kadar hala mektep
te durduğu yazılmakta ve eğer bu 
talebe hakikaten deli ise talebe ara
sında bulunması tehlikeli olup olma· 
dığı sorulmaktadır . 

Filhakika hadise vukua geldiği 
zaman biz de haberdar olmuştuk . 
Yalnız meseleye ehemmiyet verdiği· 
miz ve bu talebenin çirkin isnadlar 
taşıyan sözlerinin ve hareketinin 
bir cinnet eseri olduğuna inandığı -
mız içindir ki ses çıkarmamıştık . 

Fakat aldığımız mektupta anla· 
dığımıza göre talebe hala mektep
te ve diğer arkadaşları arasında ser· 
bestçe gezmektedir . 

AraJan be.ş on gün geçtiği hal
de deli olduğu iddia edilen bir tale· 
benin diğer talebeler arasında bıra · 
kılması ve mütemadiyen tekrarladığı 
bir takım çirkin sözlerin diğer tale
be üzerinde nahoş bir tesir bırak
masına müsaade edilmesindeki ma
nayı bir türlü anlayamadık . 

Ôtedenberi anormal hal ve 
hareketleri nazarı dikkati celp etti
ği iddia edilen bu talebe mektebe 
nasıl alınmış ve tekerrür eden bu~hal 
lerine rağmen mektepte bu zamana 
kadar kalmasına n1sıl müsaade edil
miştir? 

Eğer bu talebe deli ise bir dok 
torun muayene ve vereceği rapor· 
dan sonra derhal tedaviye sevk edil. 
mesi kadar kolay bir şey yoktur . 

} ksi takdirde , deli olmadığına 
göre , çıkardığı hadise inzibati ted
bir ve tetkiklere muhtaç bir mahi· 
yet arz eder ki , böyle bir şeyin de 
yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz . 

Alakadarların nazarı dikkatini 
ce1p etmeyi faydalı b:.ıluyoruz . 

Mahrukat fiatları 

Şehrimizde kömürün toptan ki. 
losu yüz para ve üç kuruştan satıl
makta dır. Meşe odununun merkep 
yükü 50 kuruş ile 80 kuruş arasın· 
da satılıyor. 

Kömürün kilosu perakende 3,5-
4 kuruş arasındadır. Soba odununun 
kilosu da bir kuruş vealtınış para
dan satılmaktadır. 

nuş, fakat muharrir bulunmamıştır. 

Aceba muharrir kazaen denize mi 
düşmüştür? 

Fransız ve lngiliz polisi bu işin 
bir kaza olabileceğini kabul ede
mem<!ktedirler, Çünkü Paris Transat
lantiğinin süvarisi beyanatta bulun· 
muştur: 

- Muharrir Vosper geniş omuz· 
lu ve iri vücutlu bir adamdı. Onun 
37 santim genişliğinde ve elli 
santim irtifaında bir yerden tek ba 
şına ve kolaylıkla geçebileceğine 
inanamayız .. Zaten bitişik kamarada 
bulunanlar Mis Oksfordun kamara
sında bulunanlar arasında bir müd
det kavgalar olduğunu, bir takım 
gürültiiler işittikleıini de söylemiş

lerdir. 
Bunun üzerine adliye bir başka 

taraftan hadiseyi tetkike başlamış
tır. Hadise esna3ında kamaracla bu
lunan Mis Oksford ile -diğer iki ln-

giliı erkek tevkif edilmişlerdir. 

Atatürk parkına 
Çiçek ve ağaç dikme fa

aliyeti devamda 

Asfalt yol üzerindeki Atatürk par
kına, Belediye, ağaç dikme ve çi
çekleme işine devam etmektedir. 

Atatürk parkının, bu yıl geri kı
sımları da çiçeklenip , ağaçlanacak 
bu suretle park d1 ha güzelleşecek 
tir . 

Asfaltlar 
Gümrükten çıkarıldı 
Şehir - istasyon arasındaki as. 

falt yolun tamiri İçin , Belediyenin 
Yunanistandan asfalt sipariş ettiğini 
Vt! gelen asfaltların kontenjan liste
sine dahil bulunmadığı cihetle Mer· 
sin gümrüğünde kaldığını yazmıştık. 
Asfaltlar gümrükten çıkarılmış ve 
şehrimiz is tas~ onuna getirilmiştir . 

Asfalt caddenin tamirine pek 
yakında başlanacaktır . 

Umumi hapishane 
Önündeki bahç güzelce 

tanzim edildi 

Şehrimiz umumi hapihanesinin 
önündeki bahçe güzelce tanzim edi
lerek yeni çiçekler ekilmiştir • 

Henüz arsa halindeki boş kısım· 
lar da düzeltilerek bahçe haline ko
nulacaktır . 

Şehirde hava 

Şehrimizde hava dün de ılık ve 
güneşli geçmiştir . 

Dün hararet derecesi azami 20,9 
santigradı 1:-ulmuştur . 

Geceleri hava gittik.;e ılıklaş 
makta ve ayaz olmamaktaciır. 

:Defterdarlığa gelen yeni 
bir tamim 

Maliye Vekaleti umumi arazı 

yazımı sırasında hazineye aid oldu
ğu anlaşılan arazi bundan evvel iş 
ga! altında bulunduranlardan ecri
misil takdir edilen kıymetler noksan 
bulunursa bunlara itiraz edilmesini 
Defterdarlıklara tamim etmiştir . 

Köylerde umumi inşaat 

Vilayetin bir çok köylerinde u· 
mumi inşaat yapılmaktadır. Yolge· 
çen köyünde de bir köy odası yapı
lacaktır. Bu suretle gelip giden mi
safirler Köy Odasına kabul edile
cektir. 

Recai Tarımer 

Bir müdd_edtenberi Avrupada 
bulunmakta olan Adanamızın genç 
ve büyük çifçilerinden Recai Tan 
mer eşiyle birlikte dünkü eksprrsle 
şehrimize avdet etmiştir. Adanın 
çok sevdiği bu değerli gencimiz is· 
tasyonda çok kalaba' ık bir dost küt
lesi tarafından karşılanmıştır. 

Biz de arkadaşımıza hoş geldin 
deriz. 

Polislerin kullanacağı 
unvan 

Emniyet umum müdürlüğü emni· 
yet teşkilatına bir tamim yaparak 
polis t~kilatı mensuplarının (Siyasi 
ikinci komiser), (Vali po?isi ) gibi 
kartvizitler bastırdıklarının, kanunen 
muayyen ohm unvanlardan başka 
bir um anla adres ve kartvizit kul· 

lanamıya caklarmı bildiı miştir. 

Vilayette 

Yeniden kurulacak kaza 
ve nahiyeler 

Yeniden kaza , nahiye ve köy 
kurulması ve nahiye merkezinin de- 1 

ğiştirilmesi ve ilhak işlerinin cfaha 
isabetli bir şekilde icrası için şimdi
ye kadar yapılmakta olan tedkik
lcrle birlikte bazı yeni esasların göz 
önüne alınması etrafında dahiliye 
vekaletinden vilayet ve belediyelere 
yeni bir tamim gelmiJtir . 

Buna göre; merkez değiştirmek, 
yeniden teşkilat yapmak , fek ve il
hak etmek işlerinde idari , içtimai, 
iktisadi , ı.irai vaziyetler ayrı ayrı 
göz önüne alnıp tedkik edilecek , 
bu husustaki zaruretler tebarüz et· 
tirilecek , isbat mucibeleri yazılacak
tır . 

Yollar , şoseler , nehirler , akar 
sular , geçit yerleri , dağlar , köp
rüleri gösteren krokiler hazırlanacak, 
dörder nüsha yapılacak krokiler bu 
husustaki teklifler 940 senesinde 
toplu bir halde dahiliye vekaletine 
gönderilecektir . 

Maarifte: 

Köy okulları için yeni 
bir kitap 

Kültür Bakanlığı köy okulları 
için yeni bir kitap hazırlamıştır. Bu 
kitap tek kitap usulüne göre yazıl· 
mıştır. Evvela hesap sonra da oku· 
ma kı~mını ihtiva etmektedir. Kita· 
bın birinci kısmı çıkmış ikinci ve 
üçüncü kısımlarının da hazırlanma
sına başlanmıştır • 

Mahkemelerde: 

Bir tahsildarın muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 
mevkuf belediye tahsildarı lbrahim 
hakkındaki duruşmaya dün ağır ce
zada devaın edilmiş makbuzlarla ir
saliyenin belediyeden celbi için du · 
ruşına başka bir güne bırakılmıştır . 

Bir katilin muhakemesi 
Azizi öldürmekten suçlu Yolge

çen köyünden Mehmet oğlu Yılmaz 
hükkındaki duruşmaya dün ağır ce
zada devam edilmiş , suçlunun gös
terctiği müdafaa şahidlcri dinlermek 
üzere duruşnıa başka güne talik edil-

miştir . 

Makbuleyi bıçakla yaralıya
nın muhakemesi 

li kararım; iman menşurla 
çirerek layık olduğu ehem 
ulusal bütünlüğün istediği 
ulaştıracak çok şerefli oldul' 
dar da mes'uliyetli bir işte 
mış bulunuyorsunuz . 

Camiaların müşterek . 
üzerinde, hem de milli çit . . 
rümek; dbet ki çok mes u 
En ufak bir suiniyeti; efkarı 
ye ve halkçı Türk vicdanı 
bul etmez ve bu çok t~nıiı, 
türd ve tarihi cereyana kan' 
bir imansızlığı suikasd teli~ 

Sizler gibi seçkin ve 
yurb laşlarımızın temiz bir 
ve mukaddes bir diiıanın -
li dava mukaddes kudsiyet 
yolcuları olarak Üzerlerine 
vazifenin büyüklüğii; gör .. 
dimağlara, itiyadl=.ıra ve zi.~ JJ. 
taalluk etmesi itibarile, 'jVi 

hassasiyet ve takip fikri İ 
deriıılikte ve genişliktedir :..1r 

Çukurovalıların her şe1''. 

ğini ; en küçük bir aykınlık ~ 
rakmıyarak koruyacak ve I 
cek olan böyle bir kuvvet 
nin siz elemanlarına teşekkar 
borçtur, vazifedir . 

Bu hars mevzuu işlenirk 
ruhunu çalıştıracak, örümcek 
bi kesif ve sıkı bir org3 

vücuda getirilmelidir . ôyle 
nevver, mutantan, sanatkar 
muallim, talebe ve hatta a. 
dedeki seyyar satıcı, siptil~ 
mal, sokaktaki çocuk, evd 
varıncaya kadar, herkes ··. 
~,idi' F elahlık, Araplık gibi 
camiasına eski devirlerin 
böyle meşum bir isnadın a 
madığı• ı inanarak öğren 

Vücutdaki " cümlei a 
dar girift, muhitten 111 

merkezden muhite inançlar 
lar taşıyacak olan bu çok 
organizasyon tesis edilirkeJI 
komitelerimizin sonsuz bi~ 
yele, büyük bir vicdan 1 

çok teksif edilmiş bilgi ve 
dikkate sahip bulun fokb1'1 
etmekteyiz . 

ln.ınılarak yapılan işler. 
külfetli, ne kadar büyük 
sun zamanı kısaltmak ha5 

olu ı lar. Bunun için hedefif1 
olmadığı muhakkaktır. 

13u milli vı! inanılara" 
kültürel hareket; tatbikat 
< kıtılırken nazarla ı'lız 0 

noktaları kısaca tcbaıüı et 
terim: J,I 

Alidede mahallesinden Ahmet 
kızt Makbuleyi bıçakla ' yaralamaktan 
suçlu Osman oğlu Halef , Halef oğ- j 
lu Hasan haklarında Adana ikinci I 
sulh ceza mahkemesinde yapılmak
ta olan duruşmada, davacı Makbule 
duruşmaya gelmemiş ve suçlu da 
bulunamamış olduğundan arattırıl • 
masına ve suçluların sabıkalarının 
sorulmasına karar veıilerek duıuş
ma başka bir güne bırakılmıştır . 

lstanbul matl.>U.ltınıll 
rinde, ilk iş olarak, ehelllrıı' 
rekli surette ve tanınmış. 
tar kalemlerin yazılnriyled 
lendirmek bilhassa lazırı~~ 
işlerini, hars dava ve akı ti 
atle ve sadaketle dima~1j 
cak ve imana tahvil edeC 
cizeli vasıta ve santralıtl 
olduğu şüphe götiırnıeı 
kattır. 

Bundan başka, Çukura 
larını da bu işin üzerinde 
lıdır. Bu suretle davarn•~ 
cek en nıühim unsuru 
bulunacağız . 

lJiirlıcın Scıcl k 

Doğum 

Saylavımız Ömer Biçerin bir oğ
lan çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Ana ve babasını tebrik eder 
yavruya uzun ömürler dileriz. 

Zabıtada: 

Yumrukla dişini kırmış 
istiklal mahallesinde Cemil ve 

arkadaşı Mustafa oğlu Mehmet ile 

Hasan oğlu Yusuf aralıı'1 

bir kavgada , Cemil ve
1 Yusufu döğerek yumruk' 

kırmışlardır . 
Zabıta ıki mütecavi~ 

ve haklarında kanuni i 
tır. 

Ali oğlu Hasan adırı ; 
karısı Vasfiyeyi döğere. 
ğından , zabıta} a 'aki 
rine Hasnn y. kalanuııŞ 
kanuni muamele )apıl 
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Paris sergisi 
l olan bu muazzam 

1,000,000,000 franga ma olacak ? 
sergide neler 

-----
1637 de Par' ste açılacak olan 

enternasyonal serginin Jünya ölçü· 
sünde uyandırmış olduğu alaka ve 
neşriyat, diyebiliriz ki şimdiye kadar 
hiç bir sergiye nasip olgıamıştır · . 

Gerçi unutmamak lazımdır kı ' 
bu sergiye daha 1934 yılında ka~ar 
verilmiş ve 1935 den itibaren fılen 
hazırlıklara başlanmıştır . 

Fransada sinema, radyo, gaze· 
t 1 "d e er, mecmualar, afişler, uzun mu 
dettenberi bu sergiye alakayı s~n 
ha.ddinP çıkarmak için seferber edıl· 
rnıştir 

Bu hususta ·propagandanın çok 
lllahirane idare edilmiş olduğunu ve 
serginin kazanacağı muvaffakiyette 
bu p "h' rolü topagandanın 1 çok mu ım 
olacağını kabul etn~ek lazımdır · 

Serginin mevzuu : " Modern ha
y~~ta sanat ve teknik ,, dir . Bu ser
gı ıçin, meşhur Eyfel kulesini ortası: 
na alacak olan l 00 hektarlık arazı 
tb~hsisedilmiş ve burada mevcud 
ır · · p l <;ok binalar yıkılmış ve yem ıca 
ar" ~o~ d'I d'l · t' cı re ta ı e ı mış ır . . 

. Serginin büyüklük ve ehemm.ı· 
b~:• h~kkında bir fikir vermek iç~~ 
1 rnılyar franga mili olacağını soy
Cfllek k~f.d ' a ı ır , 

· Sergide 2 "O muhtelif paviyon 
ınş? edilmektedir ve bu inşaatta ge 
et elı RÜndüzlii on bin işçi çalışmak· 
adır. 

d Dünyanın en meşhurları arasın· 
a sayılan bir çok mimarlar, deko· 

tat" ı b . or er heykeltraş ve ressamlar u 
ınşaatı kontrol etmektedirler · . 

k 1 
Her millet, diğerlerinden gerı 

a rna k · . . l · · ken· d' rna ıçın en iyi artıst erını 
1 Paviy . . ınur et· . . onunun tanz.ınııne me 

rnıştır 

Sergiye iştirak edenler 
Birer paviyon vücude getirmek 

s~retile sergiye iştirak eden milletle· 
tın s 

ayısı 42 dir ve şunlardır : 

8 Almanya, Avusturya, Belçika, 
rıierez.ifya, Bulgaris' an, Kanada, Da· 
B·rnarka, Mısır, ispanya, Estonya ' 

t ıtleşik devletler. Finlandiya, lngil· 
ere y · t n F ' Unanistan, Hayti, Macarıs a • 
J:lenıenk Hindistanı, Irak, lt~~} 11 '. 
b r>onya, Letonya, Litvanya, Luksen 
ı IJrg, Mebika, Monako, Norveç, Hol 
~rıd;ı, Peru Polonya Portekiz, Ar· 
ıanr ' ' · Is •n, Romanya, Papalık, Sıyam, • 
vl eç, fsviçre, Çevoslovakya, Sovyet· 
er b' ı · N .. lla y ır ıği, Uruguay, ve ezue , 
ug'>slavya . 

Bunlardan başka bizzat Fransa· 
nın sergide hazırlanmakta olan eser· 
ler a 1 z · rasında şunları sayma ıyı · 

Mükemmel saraylar, kazinolar, 
tnüı J t . •• ··k fyat· e er Avrupanın en Luyu 1 

~o salonu ( yeni Trokad!rO ) ışıklı 
.avuılar, ınodern sanat müzesi, ke-

şıfler k a · 
sarayı, S'lğuk sarayı, ışı sar 

Yı d · ·1· erıız aşırı Fransası Fransız vı a 
Yeti · 1 

erı, sanat lı.:ıyatı pladetaryom 
Paviyo 1 ' d"' t . pa· v· n arı . 190 tane en us rı 
ıyonu Yapılmaktadır . 
.1 Sen nehri üzerinde vücuda geti 

tı ecek tertibatla sular ıc;ıklanacak· 
:•r · Eyfel kulesinin elek;rik tesisatı 
/n~ mt. iinasebetle tamnmile yenilen-

ış ır. 

t. Serginin devamı müddetince fes· 
ıvaller t k' 

s a ıp edecektir. Hunlar ara· 

d b .. "k Longşan 3 temmuz a uyu 

gecesı. c· . do 
4 ila 11 temmuzda ıte nın • 

ğuşu. d "bir yaz gecesı 8 Temmuz a 

rüyası,, 

21 temmuzda müstemlekeler 

bayramı. d düsya boks şanı· 
27 temmuz a 

piyonasTı. zda ve 10 ağustosta 
30 emmu .. 

tarzında Fransız temsılı 
orta 1 ~ıiylulda bağ bozumu bayra-

mı. B t'" memleketlerin en meşhur 
n un b'" -k 

tiyatr~ iropla.n~ın iştirakiyle uyu 
ti •atro mevsımı . . 

> B d başka sergının devamı un an .
11 

• 
müddetince büyük sinama .!embsıken 

nnal spor musa a ası 42 enternasy . 
E b" '"k artistleriniu yem kompoze 

n 'k)uy~ eserlerin çalınmasiylcr 18 1 
ettı erı 
ala müsameresi vardır. 

g Her türlü eğlencelerle dolu zen· 

gin loneparklar. 

iştirak edeceklere 
kolaylıklar 

S . e diğer meml~ketlerden 
ergıy. 

. . k deceklerc 20 frank muka· 
ıştıra e k . 
bilinde birer hüviyet vara asi verı. 

lecek ve bu va~a~ayı taşıyadn arkl şu 
. . !ardan ıstıfade e ece er· ımtıyaz 

dir. ı· .. t' d 20 Sergide dugu ıye ucre ın en 
defa yüzde elli ten.zilat· .. Lokantal~r· 

d üzde on tenz,lat. Muzelerde yuz· 
ay ·ı· B 1 . t de 25 _ .10 tenzı at. . aAş ıca tı~a • 

rolarda yüzde on tenzılat. Parısde 
asgar ! 5 gün kalmak şartiyle, yolda 
· tenilen istasyonlarda inmek hak
~iyle, bütün trenierde yüzde elli ten· 
zilat otombillerde ve otellerde ucuz 

tarifeler. 
Türkiyedeki sergiye gidecekle-

k demiz)•ollarınna yüzde 25 re şar 
'Ja"t yapmaktadır. 8.50 ve 100 

tenzı . A • d 
kişilik gruplarda tenzılat mık arı 

• le yüzde 30,35 ve 30 a çık· 
sııasıy 

maktadır. 

Ziraat vekili 
şehrimizde 

( Birinci sahifeden artan ) 

·em"ız'ın tatbiki ışinde ük su proı . . 
Y 1 bölgemizin bu ıştekı 
başta ge en . k 
. . d recesini de bızzat ya ın -
ıhtıyaç e . 
d n inceleyeceklerdır. . . 

a y Adana Kulühünfle Çıftcı 
arın ' 

b. l 'ğ' azaları ve mütelıassıslar top· 
ır ı ı . . . 

lanarak Ziraat Vekilimızın rıyase· 
. d b' . t'ma olacak ve Çukurova tın e ır ıç ı 

. t' hakkında konuşmalar yapı· 
zıraa ı 

lacaktır. • d 
Madrid önlerın e 

- Biri nt'İ sahıfcderı artan -

D" hükumetçilerin üniversite ham· 

1 u.n d hazırladıkları taarruzu yap· 
esırı e d .. 

1 a ıoeydan bırakılma rın pus· ma arın . 
kiirtülmüş!erdır · A _ 

Madrid : 13 ( Radyo) - . ~ı· 
ler dün öğleden sonra şiddeti• bır 

. kalkışmışlar fakat 

Atatürk 
Dil kurumunda 

Ankara : 13 (A.A) Atatürk 
dün Türk dili tetkik kurumu mer· 
kezinde terım üyüleriyle uzun müd 
det çalışmışlardır. 

Yuuan hükumeti 

Balkan ekonomi konseyin 
de konuşulacakları tes 

bit ediyor 
Atina : 13 (Radyo) - Bu ayın 

18 inde toplanacak Balkan Antantı 
iktisadi konseyinde konuşulacak me. 
seleleri tesbit etmek üzere hükumet 
tarafından seçilen bir komite müza· 
kereler yapmaktadır. 

Fransada 
Milli müdafaa istik 
raz tahvilleri piya 

saya çıkarıldı 
Paris : 13 (Radyo) - Hükumet 

milli müdafaa istikraz tahvillerini 
bu gün piyasaya çıkarmıştır . 

Bütün banka kişelerinin önleri 
binlerce halkla dolu idi . 

Bu birinci tertıbin çok kısa bir 
zamanda satılacağı anlaşılmış bulu· 
nuyor . • 

Akdenizde ltalya 
nın tahkimatı 

Sahife : ~ 

Bugün gündüz ve bu gece 

Asri sinemada 
Ertuğrul Sadi 

Kemal Sahir 
Türk Akademi Tiyatrosu 

teşekkülleri tam kadro ile birleşik olarak bugün gündüz saat 2,30 da 

Nazım Hikmetin büyük eseri 

(Unutulan adam) 
( Bu gece) 

lbnirrefik Ahmet Nurinin en yeni vodvili 

(Erkekler kırkından sonra azarlar) 
Vodvil 3 perde ayrıca komedi 1 perde 

Varyet e-Solalar-Yeni Cambaz numaralan - Milli rakıslar 

Pazar günü gündüz saat 14,30 da 
(Unutulan adam ] 

( 3) perde ( 6 ) tablo. Yazan NAZIM HiKMET 

Bay Labrön 
Londra: 13 (Radyo) - ltalya 

Panfilerirı adasını tahkime karar ver 
miş ve iş .. başlamışlır . 

7873 

--------------------------..:.:;~-----------------------
Dün nutkunu söyledi 

Paris : 13 ( Radyo) - Fransa 
Cumhur Reis Bay Labrön dün nııt
kunu söylemiştir. 

Fransa milletine hitabeden Reisi 
Cumhur dahili istikrazın kuvvetli 
şartlarmdan ve milli kalkınmadaki 
rolünden ve hükumetin gayesinden 
bahsetmiştir. 

Alman cevabı 
Berlindeki İngiliz Elçisine 

tevdi edildi 
Londra : 13 (Radyo) - Alman 

cevabı dün, Berlindeki lngiliz Elçi· 
sine tevdi edilmiştir . 

Elçi. cevabı hamilen Londraya 
hareket etmiştir . 

lngilterenin ansızın silahları ar· 
tırması başlıca bu yüzdendir . Mı 
sıra vaki bir ltalyan tecavüzünü in. 
giltere her zaman göz önünden ayır 
maz. 

Bir Y ~hudi ajansı muha
biri Almanyadan 

kovuldu 

Berlin : 13 ( Radyo )- Bir Ya. 
hudi ajansı muhabiri Almanyayı uç 
gün içinde terk emrini aldı. ......:....-----· 

Bayan Afet geldi 

Ankara : 13 (Radyo) - Bir müd 
dettenberi lsviçrede tetkik.atla mfş. 
gul bulunan ve bir çok konferanslar 
vermiş olan Profesör Bayan Af et 
bu gün şehrimize gelmiştir . 

ittifakı müselles 
- -·······-~-

- Birinci sahifeden aı tan -

Avusturya arasında bir ittfaktır. 
Haber aldığımıza göre alakadar 

devletler, bu hu,u.staki kararlarını 

dünyaya resmen ilan etmek için mü. 
nasip vakit bekl!yorlar. 
Bu ittifakın esaslı bir kısmı, Avus 
turyayı Almanyaya 1914 !ekinden 
daga daha fazla tabi bir devlet ha. 
line getirecek olnıı Alman - Avus· 
t:.ırya gümrü~ ittihadı olacaktır. 

Avustııryanın böylece temessül 
edılmesine şimdiye kadar ltalya ta. 
rafından vaki olan itiraz bertaraf 
edil mi 1tir. Onun için Hitler ve Mu. 
selini birbirlerinin menfaatlerine kar· 
şılık olarak müzahtrel etmeğe karar 
vermişlerdir. 

hil, müstemleke imparatorluğundan 
da ayrı düşmüş olacaktır. 

Ve Fransa, Sovyet Rusya ile ak· 
tetmiş olduğu mütekabil yardım mi· 
sakını tatbika kalkı~tığı takdirde, üç 
cepeden İıstilaya uğramak tehlikesile 
tehdit edilecektir. 1 

Bu tertibat, Hitler ve Musoliniye 
göre gelecek bir harpte Fransız in· 
giliz tcşri~i mesaisine de bir lehdit 
teşkil edebilecekiir. 

Alınanyanın biı cüzü olarae, hal· 
ya, haris bir silahlanma siyaseti va· 1 
zedecektir. Almanyanın rehberliği 
altında 3kdenizde kuvvetli deniz mü· 
dafaası vücuda getirecektir. On ! ekiz 
yaşındon elli bes yaşına kaJar kim. 
seler için askert talim mecburi ola· 
caktır. 

Bu yeni ittifak, şarkta da Japon· 
yayı araya almak istiyor. 

Romanya ile bir harp takdirinde 
Siberyayı istilaya hazır bir Japonya .. 
Bu, ayni zamanda dikterörlerin Av 
rupaya bakim olmak tasavvuruna 
karşı lıasmane bir tavur takınması 

ihtimaline karşı Amerika ve İngilte·: 
ı eye bir diken teşkil edecektir. 

Anlaşmamn bütün gizli teferrü 

Tan sineması 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine iki büyük ve fevfalade film birden takdim ediyor 

- 1-
Halkımız tarafından pek çok St!vilen harika adam denmekle maruf bin 

bir heyecan filmleri kahramanı 

( Richard Talmadge ) 
in şimdiye kadar yapmış olduğu en müthiş eser 

(Yılmaz tayyareci) 
-2-

Bugünün filmi b· ı devrin eseri olan çok oyna', şarkılarla 
parçalarile süslenmiş nefis bir film 

( Caz çılgınlıkları ) 
Dikkat: Sinema saat 8,30 da başlar 

J EK YAKINDA : 

ve nefis müzik 

Bitmemiş Senfoniyi gölgede bırakan şaheser 

( Aşk Rüyası ) 
Bugün gündüz 2,30 da iki film birden, şaheserler şaheseri 

( Pergünt ve Yılmaz tayyareci ) 
7871 

------------------·----

Adana Sivas 
telefonu 

P. T. T. idaresi şehirlerimizi bir· 
biriyle ve yurdumuzu Suriye. Irak, 
İran ve Kafkas Rusyas' lc bağlıya· 
cak olan büyük telefon tesis proje. 

,. 
Ü K8ÖZ'Ü 

Gündelik siyasi ga7.ete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

sinin ikinci kısmında olan Adana · 
Sivas hattının in~ası hazırlıklarını bi 
tirmek üzeredir. Bu hattın ir.şası 
için lüzumlu bütün malzeme hazır. 

lanmış, yalnız ufak bazı eksiklerle 
direklerin gelmesi kalmıştır, Hattın 
yapılmasına nisan içinde başlanacak 
ve hat önümüzdeki sonbaharda bit· 
miş olacaktır . 

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

2 - llanla.r için 
caat edilmelidir . 

idareye müra-

'----------"' 
Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

ında su tarihleri tesbit edebili 
rız. 

topçu at. şıne . 
Cumhuriyetçi ku .ıvetler ateşı sustur· 

ltalya, Avusturya-Alman güm
rük ittihadına olan itirazdan vazgeç
tikten başka, Almanyanın müstem· 
isteğine ve Versay muahedesi ile 
elinden alınmış mesela danzig gibi, 
almanca konuşan -mınt ~ kaların Al 
manyaya iadesi talebine müzaherette 
bulunmağı taahhüt etmiştir. Bununla 
beraber, danzi'gin iadesi için Lehis· 
tanla miizakerede bulunmak lazım 
gelecektir. ismen, komünizmle mü. 
cadele, fakat hakikatta Almanya:ıın 
avrnpa siresetinde hakimiyeti de· 
mek olan " ittifakı müselle1 ,,i ihya 
yolunda ltalyanın teşriki mesaisine 
mukabil, Almanya, Akdenizde lngil· 
tere ve Fransaya karşı ltalyan men
faatlerine müzaheret edecektir. 

atı bugün Fransız hükümetinin elinde I 
bulunuyor. Ve bunla, büyük harpten 
beri beynelmilel vaziyetin almış ol· 
duğü en ciddi şekillt""rden biri olarak 
miiahaza edilmektedir. 

Paralarını çalmışlar 

Nehir kenarında oturan Mehmet 
Ali oğlu Mehmet , dün zabıtaya mü
racaat ederek paltosiyle 550 kuruş 
parasının çalındığırı iddia ve ;;ikayet 
etmiştir . 

Zabıta tahkikat yapmaktadır . 

Adana Sıtma Enstitüsün· 
de 1 - Nicıan - 937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n • 
aşağıda y a z ı l ı evsaf ve şe· 
raiti haiz olan talipler alınacakbr • 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 - Mart-937 tarihine kadar uun 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatları . ak. 

1 mayısta iş bayramı: Sembolik 
geçt resmi . 

.. 12 mayısta enternasyonel at 
tnusa bakaları. 

23 - Mayısta takızaferin üçüncü 
~ıl dönümü şenliği 

5 ila 13 haziranda, eııternasyo· 
nal çiç. k bayramı. 

18 haziranda direktuvar dev in· 
de l ır e: 

26 haziranda Sen nehrin su 
sporlan. 

mu~ur. ) Ku 
Madrid: 13 (Radyo - . 

d'ğ' raporlardan mandanlığın ver ı ı d'" k" 
d - . asiler un ·u anla .. ıl ığına gore ' 1 "I" 

., d 3000 d n faz a o u çarpışmalar a e 
vermişlerdir · . 

Madrid : 13 ( Radyo ) - Dun· 
kü çarpışmalar çok şiddetli ol mu~. 
tur . Asilerin dokuz ağır tankı ış 
görmez hale getirilmiştir . 

Asilerin , hununla beraber şim· 
diye kadar 23 tankı harap edilmiş 
oluyor. 

Bundan IJaşka iki diktatör lspan. 
yada genaral Fraııkonun kazanması 
takdirinde onun dahi bu ittifaka da. 
hil olaçağı yolunda üır teminatı haiz 
bulunuyorlar. Bu suretle, Almanlann 
Fransayı kuşatması hayali imkan da
hiline girebilecek. binnctice Fransa 
yalnız şarktaki müttejiklerind~n de. 

Misakın bir neticesi de, Avus
turya tahtına Habsburg hanedanının 
gelebi'mesi tasav\ urunun gayrimu· 
ayycn bir zaman için geri atılması oı· 
muştur. işte bu sebeptendir ki, krallık 
taraftarları ve ltalyan devlet ricali 
taralından teşci edilerek hududa ka· 
dar koşup. davet işaretini beklemiş 
olan Arşidük Otto, şimdi tekrar ls
viçredeki şatosuna çekilmiştir. Tahtı 
yeniden ele geçirmek için henüz mü. 

nasip zaman gelmemiş olduğu kana· 
tine varmış bulunuyor. 

Bununla beraber, Alfonsun la· 
panya tahtına getirilmesi, Musolini 
tarafından düşünülmektedir. ltalya 
baş vekili, siyasetini tamamen hal· 
yan menfaatlerine uygun bir şekilde 
tesbit edeceği ve kendi kontrolü al· 
tında bulunacak bir kukla devlet ya 
ratmağı tahayyül ediyor. 11 

1- Orta mektep mezunu olın. 
2-Tamüssıhha Qlduğun• daır 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be· 
ra ber ) d imale· 

3- Hüsnühal esh ahın an ° 
4- Askerlikle alakası olmadığı· 

na dair terhis vesikası ibraı etmek. 
7840 11-tt: 



Salıife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

1 PAMUK ve KOZA 
- Kilo Fi) atı 

CiNSi En az 

'-
E.n çok Satılan Miktar 

- K. S. K. s._ Kilo 
- Kapımalı pamuk -

Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
KleVİant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇIGIT -----Ekspres 1 -1 iane --
Yerli "Yemlik,, ---

-ı--"Tohumluk., 3,so-- 1 
-.. 

:-i U B U B A T 
Bukday Kıbrıs - -

" 
Yerli 5,75 -6 ----.. Mentane ---

Arpa 1 - - ---Fasulya 
Yulaf ---- -- ------
Delice ----- -
Kuş yemi ----
Keten tohumu -

1 
Mercimek - -- -----, 
Susam -- - 1 

UN 

1 
Dört yıldız Salih ' 850 
üç 

. ,-800 --
... - " " 
:S ] 1 ~ört yıldız Dokruluk 1 -850 --

~ c uç " " rsoo -::g ~ 1 Simit ., 
·- > - .. -----· -" ::ı Dort yıldız Cumhuriyet +-: C'< 

<>----.... 1 üç " " 
Simit " 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
13 / 3 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

,"ı'antlm Ptne 

Hazır 
1 8 l..Q!. -Liret 1 1-w Mart vadeli 1 7 1 71 

Rayişmark 1 1 
Frank ( Fransız ) ı~-135 

Mayıs vadeli ı 7 73 - Sterlin ( İngiliz ) 615 00 
Hint hazır !6(=121 Dolar ( Amerika ) 1 79 - '35-
Nev~ork 14 26 Frank ( isvi~re ) 

1 

1 

1 

Mersin belediye 
tinden : 

TGrbözll 

riyase- ı 

1-Belrdiye lıabçesinin işletmesi 
beşyıl müddetle kiraya verilecek 
tir. Tahmin edilen yıllık kira bedeli 
bin liradır . 

2 - Belediyede mevcut proje ve 
şartname mucibince bahçede müs
tecir tarafından 3500 liralık inşaat 

yapıLıcaktır . 
3 - Şartname ve proje parasız 

olarak belediye fen müdürlüğünden 
alınacaktır . 

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

5- Artırma açık darak yapı

lacaktır . 

6- Muvakkat teminat miktarı 

37 5 liradır. 
7 - Talipler Ticaret Odasında 

kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdiı.7831 2-6-10-14 

Devlet Demiryolları Ada
na işletmesinden : 

işletmemiz mıntıkasının Ceyhan 
civarında K.m 412 deki Taş Oca
ğından ( Tahmini bedeli ) beher met
re mük'abı 150 kuruş 50 santimden 
6000 metre mük'abı balastın ihzar 

ve teslimi kapalı zarf usulile 15-3-
937 tarihinden on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 30-3-937 salı günü 
saat 15 de Adanada işletme bina
sında yapılacaktır . 

Şartname ve mukavele projeleri 
Konya, Mersin şube şefliklerile Tar. 
sus, Ceyhan istasyonlarında ve Ada
na yol baş müfettişliğinde parasız 

olarak görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı artırma 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ve şartnamede yazılı vesaikle bera-

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

14 Mart 19'7 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

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

1 Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
ri"iz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan 1ı Reklam bir ticarethanıc.nin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 
c·ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

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

O 1 Tab 1ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

~~~~~~~~-

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• u I 
Renkli tab ı Mütenevvi r:enkli her türlü tab işlerinizi 

ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 
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ber muvakkat teminat parası 681 

BELEDi.YE ı·LA" NLARJ lira 75 kuruşun idaremiz veznelerine 
ya ırıldığına dair olan muvakkat 

=------------------------ makbuzunun ve yahut şartnamede 
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Eski mezarlık 
kaldırılıyor 

Eski mezarlıkta~ i ölü bakiyeleri ve mezar taşları Martın 31 inci gü
nünden sonra Belediyece yeni mezarlığa nakledilecektir. 

Alakadarların kendilerine ait ölü bakiyelerini ve mezar taşlarını Mar
tın 31 inci günü akşamına kadar kaldırarak yeni mezarlığa nakletmeleri 
aksi takdirde bu işin Bel~diye tarafından yapılacağı rnn defa olarak ilan 
olunur . 7870 2 4 

Belediyeye bir zabıta memuru ve bir tahsildar alınacaktır . 
Askerliğini yapmış ve en az Orta mektep tahsili görmüş olanların ev. 

rakı müsbitelerile ve bir tane vesika fotografı ile birlikte Martın 20 inci 
gününe kadar Belediye Riyasetine müracaatları ili\n olunur.7876 

1 İlaçlarınızı,reçetelerinizil 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni· Ecza e 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra, lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

7845 

4-5 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

örneği ilişik formüle göre banka te-
minat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi zarflarını ( üzerinde Ceyhan 
civarındaki taş ocağıııdan yapılacak 
balast için olduğu yazılmak suretile) 
eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Adana
da i~letme müdürlüğüne vermiş ol· 
malan ve mektup sahiplerinin de ek
siltme saatında hazır bulunmaları. 

7877 14 - 16- 18 - 20 

Milli Mensucat Limited 
sosyetesinden : 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananııı ) egar.e ter· 

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 

taksitle ellıise diker . Müşteri
leni he; cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir . 

1- fabrikamız amele evlerinin Devlet Demiryolları 
inşaatı için 300000 adet normal tuğ-

memur ve müstahdem-la satın alınacaktır. 1 

2 - Tuğlaların mubayaa şartna· 1 )erinin elbiseleri de mo-
mesini görmek istiyeoler her gün öğ- deline göre taksitle di
leden evvel inşaat büromuzdan ala- kilir . 
bilirler . i 

• 1 - Kömür pazarı sokai(ı -3 -Münakasa 22 Mart Pazartesı 
günü saat onda inşaat büromuzda ı .._ ____ .... 7...,;l;.;0 __ 7_,8-4-6--"" 

yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta İnşaat büromuzda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 7874 

14-16-17-18-19-20-21 

Milli Mensucat Lim:ted 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız ameleleri için 
yaptırmakta olduğumuz amele pav 
yonu dahili ve harici sıvalarile bas- . 
tane zeminine döşenecek çimento 
pılakaları İşçilikleri münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 Talip olanlar her gün öğ-
leden evvel bu işlere ait şartname

leri inşaat büromuzdan alabilirler. 
3 - Münakasa 22 Mart pazar

tesi günü saat onda inşaat büro
muzda yapılacağından taliplerin mez
kur gün ve saatta inşaat büromuzda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 

14-16-17-18-19-20-21 

T oros fabrikasından : 

Sayın müşterilerimizin dıkkat na
zaı larına : 

Fabrikamızda müşterilere ait ve 
çoğalmış bulunan kaba balya pa
muklarla diger mallar sigortalı de
ğildir. Bunların sahiµleri tarafından 
ya sigorta ettirilmesi ve yahut da 
kaldınlmaları menfaatları icabından
dır. Bu tarihten itibaren yangın ve 
saire gibi hadiseler dolayısile işbu 
malların uğrayacağı zarar ve basa
rattan fabrikamızın hiç bir mesuli
yet kabul etmiyeceği ilan olunur. 

7869 2-2 

Bugece nöbetçieczane 
Tarsuskapısı civarında --

Halk eczanedir 
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Renkli renksiz afişle ç 

Etiket, Tire resimler, Kitap kapl~' 
Karikatür 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtıı~ 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetes• a 

' ressam Necmi Şenele müraca1t etmeleri. 

1'.!Cı acaat saatleri her gün : 12, 18 

,, .. do 
Umumi Neşriyat ıvı~ 

M. Bakşı ıl. 
Adana Türksözü JJ1
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