
-,,, --
i 

1 

ı( =- -=== Ferid GnveA . 
) SAHiP ve BAŞMUHARRlRI -- •• Cuma 

26 Mart 937 

Kuruluş Tarihi Onüçüncü Yıl - Sayı : 3785 

1 Kanunusani - 1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakmında hususi daire Pk. 44 

Antakya telgraf /arı 

lskenderun - Antakya ateşe hazır 
bir harp mevziine döndü 

Sokaklarda 
küstah 

dolaşan silahlı taşnaklar Türk halkına 
hareketler gösteriyorlar 

Halk mümessilleri 
Haleb : 25 [ Hususi muhabiri· 

mizden ] - Sancakta Türklere te
cavüzler devam etmektedir. Elbelağ 
gazetesi son günlerde Türkiye aley· 
hine neşriyat yapmaktadır. Bu gaze
te ' ·ataniler tarafından satın alm· 
ınıştır. 

Müddeiumumilik bu gazetenin 
küstahça neşriyat yapmasına lakay<l 
kalnıaktadır. ı 
. . Antakya: 25 (Husu~! muhabi . I 
ıı~ızd en ] - Suriyenin bır ~ok yer- l 

lennden Sanc·,ğa hiivi' etlc!rı ın ~ ç- ! 
' ıul Yüz.tere ~ adam getirilrni~tir. 

nu adamlar sokaklarda kiistah 
a har.:kette b tılıınm .ıkt:ı<lırlar. 

Bunlard:m başka -evvelce silah 
arını gizleyen taşnak çetelt-ri adeta 

harp meydanında imişler gibi elle· ,____ __________ _ 
Japon Meclisinde 

Hariciye Nazırının mü 
him beyanatı 

.. l okyo : 25 (A.A.) - Japon Ha· 
;ıc~ye Nazırı mecliste hudut mese
esı. Japon isteklerine göre kat'i hal-: 
edılrn b" d A .. d ezse Sovyetlerle ır a emı 
~ ahale paktının imzalanmasına 

---trn~ı. olrnadığını söylemiş ve ba~ 
" ~gılız ınahafili tarafından ilen 

IUl rulen ittifakın da lngiltercnin Mil· 
etler C . A ·d I b Fi. eınıyeti azasın an oması u 

~.usıısta geçecek müzakereleri ko-
:yl~ştıracak bir keyfiyet değildir. 
ernıştir. 

~---------·------------
Yüce Komiserliğe 
rinde mavzerlerle sokaklarda gez· 
mekte halkı tedhişe çalışmakta<lır· 

lar . 

bir telgraf çektiler 
Halk mümessilleri Yüce Komi· 

serliğe bir telgraf çeketek bu işin 
önüne geçilmesini ricc. etmişlerdir. 

.\la!.tcbin bugiin içinde sıl: ı~ık bir zırzziyette bulundugu bina 

Adanaya bir ticaret 
lisesi lizım 

Talebe velileri toplanarak mektep 
idaresine müracaat ettiler 

Her hangi eski bir binayı satın almak doğru değildir 

Bir kaç gün evvel Adani\ Tica. 
ret mektebi Direktörlüğü talebele-

rin mektep içinde ve dışındaki vazi· 
yetlerini görüşmek üzere talebe ve 
!ilerini davet etmiş ve bu görüşme· 
)erden faydalı neticeler alınmıştır. 

Bulgarlar 

Loid Corc Hasta 

Loicl Corr 

Londra : 25 (Radyo) - Sabık 
Başvekil Loid Corc hastadır. 

Loid Corc Meslekdaşı Üsten 
Çemberlayn'm cenaze merasiminde 
hastalığı yüzünden bulunamamıştır. 

Loid Corc yetmiş beş yaşını 

bulmaktadır. 

Helçika Kralı Londradan 
ayrıldı 

Londra : 25 (Radyo) - Bdçika 
Kralı Londradan ayrılmış Vt' Belçi· 
kaja hareket etmiştir. 

Krctla l>uyük bir teşy i rıı eı a:;İ mi 

lmıştır . 

İtalyan - Japon 
müzakereleri 

Londra : 25 (Radyo) - İtalyan 
- l)apon müzakeresi hakkındaki 
şiyictiarın henüz tabık..lcuk etmiş bir 
şekilde olmadığı söylenmektedir. 

Pariste suikast 

1 

Kamutayda 
Siyasi müsteşarlıklara tayin edilenle

rin listesi yüksek tasdikten geçti 

Vekalet müsteşarlarının kadrosu 

Ankara: 25 (Radyo) - Kamu
tay dün Eikret Sılayın başkanlığında 
toplanarak merhum Nuri Conkerin 
Gaziantepten münhal bulunan kamu. 

tay başkanı vekilliğine Hilmi Uranı 
seçm!ş posta ve telgraf hudud ve 
sahiller ve tahlisiye umum müdür
lükleri 1935 yılı hesabı katilerine ait 
mazbataları kabul etmiştir. 

Siyasi müsteşarlıklara aşağıdaki 
zanların tayini Reisicumhur Atatür 

kün yüksek tasdikine iftiran eyle· 
miştir. Adliyeye Kocaeli mebusu 
Salahiddin Yargı, milli mzdafaaya 

denizli mebusu Ali Küçükğğa, Ab
dulmuttalib Okar, maarife Erzurum 
mebusu Nafi Atufkansın, ziraata 
Mardin mebusu Rıza Erten, iktisada 
Konya mebusu Ali Rıza Görcl, na· 

fiaya Trabzon mebusu Sırn Day, 
Sıhhiyeye Aydın mebusu doktor 
Hulusi Alatok 

' 'Atatürk mahallesi,, 
kurulacak i Seylcibzedelerimiz için 

i yeni mahalle bu ismi alıyor 
l 
1 

Komisyon bugün vilayette toplanıyor 
Şehrimizin güzel bir yerinde 

scylabzcdelerimiz için mahalle ku· 
rulacagını çok evvel yazmışbk. Dün 
aldığımız malumata göre; 75 hane
lik bir mahalle tesis edilmesi artık 
kararlaştırılmıştır. 

Veni kurulacak hu modem ma
h;:ılle Büyük Şefimize izafetle bir 

hazırlıyan kadın 

Atatürk mahallesi adını alacaktır. 
Yapılacak evlerin keşif ve pilao· 

lan Kızılay denizinden vilayete gel
miştir. 

Valinin başkanlığında, Belediye 
reisi, Kızılay heyeti, Şehir işleri mü
dürü, Nafia müdürü, Ticaret oda4'i 
reisi, Ticaret odasından birer aza ve 
serbest mühendis Bay Remziden 
müteşekkil bir komisyon kurulmuş. 
tur. 

Kont döŞambrün'ü niçin 
öldürmek istemiş? 

Bu komisyon, bugün ilk içtima. 
mı Vilayet makamında yapacak ve 
işin teferruatı hakkında kararlar 
alacaklardır. 

Alman malumata göre; inşaata 
nisanın ortalarına doğru filen başla· 
nacaktır. 

~~~----- · ------~---

Odasında yapılan 
Musolininin imzalı 
Fransanın es· 

kiden Ankara ve 
sonra Roma bü 
yf!k elçiliğiui yap 

.. 

bir araştırmada 
fotografı çıktı 

-~-------·--------~-

ispanyada 
Gönüllü sevki işi hala 

halledilmedi 

liala Edirne rüyası görüyorlar 
- ------. -------

Bu işte ısrar 
lst b 

göstermek tehlikelidir ı 

k·ı· .. ı 

Bu topl~ntı esnasında talebe ve· 
}ilerinin mektep idaresinden istediği 
bir şey vardır ki, daha evvelce üze· 
rinde bir hayli durduğumuz bir me· 
seleye temas ettiği için bizi bu da. 
kikada aynı iş! ele almağa sevketti. 
Velilerin ekseriyeti mektepten ınem 
nunluklarını ifade etıniş!ı:r yalnız. 

mektep ru~a derecede bulunmasının 
kendileri için büyük bir güçlük a l'7. 

ettiğini ve Adanada ticaret lisesi ol · 1 

madığından çocuklarının tahsillerine ! 
devam edememek gibi derin bir 

ı mış olan Kont 
dô s~mbrünü Pa. 
risin Şimal ga
rında Brüksd tre 
nine bi ııeı kc ıı 

Salamanka : 25 (Radyo) - Vi· 
ycı<l ogajalara mıntıkasında ihtilal 
kuvvetleı i ileri hareketlerine devam 
dıııckt cdiı le ı. 

Cümhuriyctciler dünkü hücum · 
la ı da } olları k t> sınek istemişlerse de 
ın uvaftak olamamışl ar ve püskürtül. 
ıııiiş h:rd . r. 

ı. . ~n ul : 24 Mart ( Hususi mu· 
auırı . d I ın ız en ) - Sof yadan , gene 
~ kanlardaki sulh,dostluk, kardeş

Ve rn "jşterek emniyet ahen-
'nj L 
tti ~zmak isteyen bir sada ak-

1' urk d" d · · uşmanlığını aima ıstım 
stünde t l k . . d u mcı · ıstıyen ve bun an 
er neden b' ·· 1 · . se ır tur ü vazgeçmıyen 
ır kısım -. muteassıp papazlar , Fer-
ınand devrinden artakalan bir ta
ırn " Eski muharipler ., le elele 
ererd ·· <l . yuz e yüz Türk aleyhtarı 
ır nün1a · t '- l . . yış e uu unm ışlar ve aley-

l ırndıze ağızlarına geleni savurmuş. 
ar ır 

Balkan harbinde Edirnenin Bul-
arlar tarafından zaptını hat I k 

h .. ırama , 
arpte Kahramanlık ·· . ı n goster-

ış .. 0 ~nl.~rın hatırlarını taziz etmek 
v~ Buyuk Bulgaristan ,, ülküsünün 
~n~ez bir alev olduğunu cihana 
ıldı~rnek gayesile yapılan bu nü

mayış Tür1
t milletini Bulgarlara kar· 

şı çok has'las davranmağa sevket· 
me'. idir. . 

Sof ynda Siveti Nikola _ 1 ~se:ıı'.~ n i 
bahçesindeki Edirne heykelının on~un 
Je Sofya Metrcpolitinin başkaııhgı 
altında yapılan nümayişe kral • na· 

Gerisi ikinci sahifdce- - (~cr isi iıçünc ii sahifed e -

-----~·------------------
1 

ateş ı Filistinde · bomba , 
gene başladı 1 

A~ap çeteleri soygunlar yapıyor 
Yahudi köylerini yakıyorlar 

----···----
Kudüs : 25 ( Radyo) - Filis· 1 

tinde bir müddetdenberi ufak tefek 
vukuat yine aldı yürüdü . Yahudiler
le Araplar .arasında hadise çıkma· 
yan gün olmuyor. 16 Martta Yafa· 
da bir bom ha patlamış · 17 Yahudi 
yaralan~ıştı.r.. Ağır f ·yaralılardcın 

biri de bir otomobil şoförüdür . Er. 
tesi gün iki Yahudi süratli bir oto
mobil ile bir Arap kahvesinin önün· 
den geçerken otomobilden çıkıp kah· 
veye iki bomba atmışlar ve kaçmış· 
lardır. Oradan gidip başka bir Arap 

· - Gerisi .~çüncü sahifede 

kanundan taban 
ca ile vur p • ı kt an 

sonra tevkif olu 
nan Madam La 
Farriye r evi p o. 
lis tarafından a 
ranılır ken, oda. 
Jl?rırıda birinde 
Musollninin Çt'r 

çeveli bir resmi 
bulunmu~tur .. 

Hu resmin ü. 
zerinde: "Madam 
Mağda Noııtan· 

ya,, diye yazılıy. 

dı . Ve yazının ... =~-· 
altında da Muso· 
)ininin imzası bu-
lunuyordu. 

"Mağda Fontanya,, cani kadın 
La F arriyer'in ?gazetelerde yazdığı 
siyasi makalelerin altına koyduğu 
isimdir. 

Apartımanı aranılırken, her şe 
yın, az evvel h.e-men bir ziyare~ci 1 

1311) an Fa11tayı 

gelmiş gibi dağınık olduğu görül
müştür. 

Halbuki bir gece evvel bu oda
lar polis tarafından mühürlenmişti. 

Birçok imzalı fotoğraflar daha 
bulıınmuştur: Bunlardan başka bu 

- Geris üçüncü sayfad.a -

MaJriJ : 25 lRadyo) - Müda
f~ komitesi dün öğlede tebliğ etmiş. 
t ı r . 

Cümhuriyetçi kuvvetler mevzi· 
l ~ ı ini tahkim ediyorlar. Hiç bir mev
zı feda edilmiş değildir. 

30,000 İtalyan 10,000 lrlandalı 
ihtilal kuvvetleri arasında bulunmak. 
tadarlar. 

Paris : 25 (Radyo) - Milletler 
Cemiyeti mahafili gönüllüler mese
lesinin hala sona ermemiş bulunma· 
sını asabiyetle karşılamaktadır. 

Londra: 25 (Radyo) - ispanya 
işlerine ademi müdahale komitesi 
yine toplandı. Alman ve bilhassa 
ltalyan gönüllülerden şikayet ve pro
testolar dinlenmez. Ademi müdaba· 
le komitesinin son kararı alınmıştır. 
iki hafta sonra tamamen tatbik ıa· 
hasına geçecektir. 

-Gerisi ikinci sahifıde-
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"Seyhanla mülakat,, 
Behçet Kemal Çağlar 

ADANA YOLUNDA : 

Gönlümün gözlerinden artık kalkmakta puslar .. 
Birer efe alnıdır dimdik, apak Toroslar . 
Bu güneşte her dertten dağlandı, yandı ruhum; 
Çukurovada bir at gibi şahlandı ruhum .. 
Ve alın yazımızı yine heceledim b~n 
Sürülmüş tarlaların derin çizgilerinden .. 
Adana, tek başına lıir vatan kadar geniş; 
Her tarla bir olgunluk, her baca bir yükseliş .. 
Dedim : " Pamuk göğüslü, portakal südlü ana 1 
Adana 1 her derdine koşacağız Adana 1 ,, •• 
•· Öpülesi yer, Türk"ün kırk asırdır bastığı ! .. ,, ... 
Avrupadn kaç kere tuttum öptüm yastığı 
Pamuğunu düşünüp " Adanam, hurda ! ,, diye .. 
Darılmıştım Seyhana " kıydı bu yurda ,, diye: 
Ve her knrşılaşışta geldim görmemezlikten 

DÜN GECE YARISI : 

Bir suçlu arkadaşı af edermiş gibi ben 
Ve birden ta evine tutarmış gibi yolu 
Dün, gece yarısında, yürüdüm ona doğ'ru; 
Ay vardı, görür diye, kaşımı çatıp baktım, 
Şöyle bir baş kaldırsa hemen çıkışacaktıın. 
Onu huzura ermiş, engin bir demde gördüm, 
Ruhumu üzerine düşen gölgemde gördüm. 
Birden onun diliyle seslendi yıldızlar, ay: 
"Derdi neydi bildin mi? Derdi ne? Hatay .. Hatay .. ,, .. 
Birden onu anladım: Yurdun damarında kn! 
Daha sokuldum, dedim: "Berıi boğı~la Sey/ıau.' 

"Nasıl biz dıl olmu§sak onların hısleri11e 
"SP.n de fa§tırı bir zaman Asi nelırı yerine: 
"Ve bıze o t§inin dll'ygusunu hayl:ırdm. 
"Bizi sessiz gördiiJL de taştın, ·yıktın ve kırdın! 
•'Gerr:kinre lıer Tiirk ruh, çağlar <lsicesine 
"llangi vicdan doğrulmaz l:arde§İtıin ~·esine? .. 
"Anladın ya ba§ını tn§tmı to§a çalarak; 
"Tiirk, susmaz haksızzlığa sinerek, rılçalarald 

• '· Asırlnrdır hakimlik gımırıuııı taşır Türk: 
"Karde§İTıi komr!.en elbet arslanlo§tr Tiirl:! 
'"Nedcrı önce taşmadın, aıılatmadırı gafleti: 
"Deme.din: - Ben ap111ıom, brrıce bir Oğuz, Eti .. -
"Ağlarmıyrlın geCRler bu aradatı geçİ§te? .. 
Akıyor, yiirüyorum; dedi bir gürleyişte: 

- " Ayni beşikten kalkan, ayni kaynaktan taşan 
" Ateş, Güneş, su gibi isterse ilihlaşan 

" Türk, kutluk farklarife nasıl ayrılır nasıl ? 

Cevap verdim : " Biui o gözü perdeli fasıl ! 
" Ruhumu= ko) noşnıa; a nasıl hazır, dinle, sor : 
•· Öyle ki nıalı§cr varsa orda da ayırma ;:or ! 

7ıısayıi, Fellô.lı .. Boş söz! Sade Türk 1111 sade Tiirk ! 
Jler zamanda , her ı~te o lıarikulüde Tüık ! 

Dedi : 
" Bütün boyumca duymalıyım bir dili , 
" Yer yüzünün ilk dili; kutsal , engin, sevgili •. 
•· Eşsiz bir dünün, eşsiz bir yarının dilini; 
'· Tanrı da anlar Tanı ı dağlarının dilini ! 
" TürkUn medeniyeti insanı insan eden 
,. Türk insanlık uğruna akın eden kan eden ! 

Dedim ki : 

" Ben bunları söyledim beş ') ı l önce 
" Gel sonunu beraber haylrıralırn bu g''O!: 

•• Türkün günc§lerı) le dünya ufku ağardı 
" Türk almasa tarihe ')'a;:ılacr k ne tıardı 
" Türkiiz, me::hep forkı yok, bir tek mahed: lla/l.eı;ı! 
" Göziimüziirı fı•mıdc gönlümüzün aleı i, 
•' Biiyiik yarınımıza doğru seferberiz biz , 
" Halk içinde lıalk için lıa/l;la beraberiz biz ! ,, ,,. 

• 

Bulgarlar hala Edirne rüyası g·örüyorlar 
~~~------·--..... --~~~ 

- Birinci sahifeden artan -

zırlar, sefirler ve bilhassa Yugos· 
lavya sefiri iştirak etmemişlerdir. 

kötü Hıristiyan olan Metropolitine 
bir ders teşkil eder:e de, bizim da. 
ha kuvvetli dersler verebilecek bir 
vaziyette olduğumuzu da kayda lü 
zum göı ürüz . Fakat buna rağmen pek kala· 

balık bir kütle huzurunda debdebe 
ile yapılan merasim temamile resmi 
mahiyette addedilebilir . Zira 5ofya 
Metrepolidi tek başına tlöyle bir 
nümayişe " devlet tarafindan yapıl· 
mıştır ,, damgasını vurabilir. 

Bir kısım Bulgarların Türkiyenin 
büyük müttefigi Yugoslavyayı he
defi hala " Çarigrad ,, dedikleri ls
t~nbul olan tecavüzi bir Slav bir
liğine sokmak ısrarında bulunmaları, 
Köse lvanof kabinesinin dürüst si
yasası neticesinde imzalanatıilmiş 
olan Yugoslav - Bulgar dostluğunu 
kötü bir tarzda istismara kalkma 
ları manasına gelir. 

Müttefik Yugoslavya sefirinin 
yapılan daveti açıkça reddetmiş ol
ması, ne şahsı ile ne de her hangi 
bir memuru ile hükümetini bu düş
manlık ayininde temsil etmerniş ol· 
m'asl Sof)"a.'l'ln buy\ik emelli Ve ~ok 

.. , 

Merasime iştirak edenler icin , 
harbiye nazareti tarafından Sofyanın 
Batemberg adlı lokantasında verilen 
büyük ziyafet dahi "Edime abidesi 

" önünde yapılan merasimin devlet 
tarafından ne derece himaye edilmiş 
olduğunu göz önüne vurmaktadır. 

Acaha general Volkoff da Sofya 
Metrepolidi gibi Edirneyi Bulgar 
dirilmesinin bir sembolü , ve müs
takbel Bulgar " Akın 1 ,, lannın ko· 
}aylıkla ulaşabilecekleri bir askeri 
hedef gibi mi gör.nektedir ? 

Bize kalırsa Bulgarlar , Edime 
faciasını bize ne kadar unutturabi-

1 lirlerse vatanlarında o derece rahat 
ve emin yaşayabilirler . 

Millet halinde Bulgaryaya vecd 
ve galeyan vermek lazımgeldjği za
man Bulgar kilisesinin ve Bulgar 
Şovt-nizminin ha tırlanıakta ısrar et· 
tiği Edirne y'ann lre"ddisine ~r bin-

llirkaoıo 26 Mat!,~ 

, ................... , ....................................................... , 
lşehir haberi ril . 
'~~~~~~~~-~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ ~arp üzerine rıYg 
Pamuk böceklerile Çapa ve mibzer Partide meseleler·· 

müca.dele işi makineleri 
Memurlar kursa sevk 

ediliyor. 

Bu sene yapılacak, pamuk bö. 
cekleriyle mücadele işlerinde çalışa
cak mücadele memurlarındana Dört 
üol. Kozan, Ceyhan merkez ziraat 
mücadele memurlariyle merkez zi
raat memurunun Adana mücadele 
istasyonunda kurs görmeleri ziraat 
vekaletince kararlaştırdığı ve kursun 
nisan önünde başlayacağı haber a· 
lınmışbr. 

Şehir yolları 

Yeni cami - Kuru köprü 
yolu inşaatı 

Yeni cami • Kuru köprü arasın· 
daki yolun tamiratına devam edil· 
mektedir. Halkın kolaylıkla gidip 
gel~bilmesini temin için yaya kal
dınmları genişlt tilmektedir. 

Kır kahvesi 

Belediye tanzimle meşgul 

Akşam kızsanat mektebi karşı. 
sındaki sahayı belediyenin kır kah
vesi haline getiımekle meşgul ol
duğunu yazmıştık. 

Bu yerde çiçekleme ve ağaçla· 
ma işi devam etn,ektedir. Alınan 
malumata göre burası nisanın ilk 
haftasında halkın istirahatına :ıçıla· 
caktır . 

Zincirli teraziler 

iktisat vekaleti, eski t!p zincirli 
terazil~ri kaldırmak niyetindedir. Bü 
tün yurtta bu tarz teraziler pek ya
kında kaldırılacaktır. 

Makineler kazalara 
gönderildi 

Pamuk ekimi için kazalara ve
rilmekte olan numunelik çapa ve 
mibzer makineleri köylere meriıur
lar tarafından gönderilmiştir. 

Makinelerin kullanma tarzlan 
köylülerimize öğretilecektir. 

Amele büroları 
için hazırlıklar 

Amele meselesi için teşkil edi. 
lecek büro Ziraat müdürlüğü tara. 
fından hararetle çalışılmaktodır. 

Köy ve çiftlik sahiplerinden bu 
yıl ihtiyaç gösterecekleri amele mik. 
tan sorulmuştur. 

Buna göre ; vilayetlerden lazım 
olan amels temin edilecektir. 

Meyvecilik 
mutahassısları 

L Dörtyoldaki çalışmalar 

Vilayet çevresinde tetkikatta 
bulunmakta olan yüksek ziraat ens· 
titüsü profesörlerinden ve meyveci. 
lik mutahassısı Glasberg ve muavi. 
ni Nail Orhanın Dörtyola gittiğini 
zazmıştık. 

Profesör ve muavini Dörtyolun 
Çaylı köyünde Narenciye nümune 
fidanlığının açılmasını muvafık g(). 
rerek arazisini intihap etmişlerdir. 
Fidanlığın sonbahara kadar ihzar 
edileceği haber alınmıştır. 

Maliyeye nasıl memur 
alınacak? 

Maliye vekaleti açık memuriyet
lere müteferrik surette memur seç
mek usulünü kaldırmıştır. Bağcılar faaliyette 

ı 1 
Vekalet verdiği yeni bir karar~ 

la memıırlar kanununda yazılı vasıf 
ve şartları taşıyan her üç ayda bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Dün kükürtleme, işi 
başladı 

Ziı at Mücadele müdürlüğü bağ· 
lara ne zeınan ilaç atılacağı ve bu 
ilacın nasıl hazirlanacağı hakkında 
evvelce beyanname bastırmış ve da
ğılmıştı. Bu il3n üzerin~ ekseri bağ
cılar makinelerini ve ilaçlarını ha
zırlamışlar ve dün ilk defa bağlara 
ilaç atmağa başlamışlardır. Cöz taşı 
ve kükürtle bağlan ilaçlamanın tam 
zemanıdır. Bağlarını ilaçlamayan 
bağcılara ceza verileceği de haber 
alınmıştır. 

Kazanç tetkik işleri 

Kazanç tetkik ve itiraz komis 
yonlarına noksan evrak yollıyan 
memurlardan komisyonun isteği 
üzerine, ceza alınmasın'l karar ve
rilmiştir. 

imtihanda muvaffak olupta 
açık yer olmamasından dolayı ta· 

1 yinleri gecikenler ikinci üç ay içinde 
yeniden müsabaka imtihanına tabi 
tutulacaklardır. 

Sanatkarların tabi 
tutulacağı mali şerait 

Maliye vekaleti, hariçten gele
cek sanatkarların tabi tutulacağı 
mali şerait hakkında vilayetlere bir 
tamim yapmıştır. 

Bu tamim vilayetimize de gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sıhhat müdürü 

Vilayetteki sıhhi vaziyeti ve 
göçmen işlerini tetkik etmek üzere 
mülhakata teftişe çıkan vilayet sıh
hat müdürü Hüsnü Muhiddin şeh· 

rimize dönmüş ve tetkikatı hakk19 
daki rapo1Unu vilayete vermiştir. 

Tazminat davaları 
terland temin etmek arzusunda bu· 
lunursa ve bazı Türk vatandaşla~ 
da bu arzuyu iki günde bir , faraza 
" Bulgar faciaları " nı hatırlamak Temyiz mahkemesi umumi he· 
için dikilecek bir abide önünde iz- yeti, 25 lirayı geçmiyen tazminat 
hara başlarlarsa Bulgaryanın hoşuna davalarında ndolayı harç alınmasına 

1gider mi ? lüzum olmadığına karar verilmiştir. 

Sanmıyorum. Hem temin ederim Evlenme 
sizi ey faziletlu, kerametlü Gospodin 1 Hemşerimiz H. Hılra.i Işıklarla 
Metropolid ki rahat uykularınızı da bayan Emine Nimet Kılıç Yaldmn 
size bir hayli haram eder 1 evlenme türenleri 24 çarçamba 937 

Bu soytarılıklardan vazgeçilme- günü öğleden sonra Belediye nikah 
sini V.olkofun eski muhariplerine salonu,,da yapılmıştır. yeni eıvlilcre 
tav'siyey6 lüia'm g'ÜrWüz ~ saata.eu~·r ôile'r'iz. 

Ocaklar toplanarak hars 
propaganda işleri hak-' 
~ kında görüşmeler 

yapıldı. 
Dün vilayetimiz Parti llyonku

rul binasında Parti ocaklarının · işti·~ 
rakile büyük bir toplantı yapılmış 
ve Hars komitesinin propaganda 
işlerinde el birliği edilmesi hakkın. 
da kararlar alınmıştır. 

Hars komitesinin yayını 

Vilayet hars komitesi dünkü 
toplantısında şehrimiz sinemalarında 
bundan böyle gösterilecek filmlerin 
baş ve ortalarında Türk harsını aşı
layacak müessir yazılar gösterilme· 
sifti kararlaştırmıştır . 

Zabıtada: 
Portakallarını aşırı

yormuş 

Amel<llerden Vanlı Ömer oğlu 
Ali ve Ômer oğlu Yusuf adfarında 
iki kişi Hilal hanında bir çuval por
takalı aşırmak isterlerken yakalan· 
mı şiardır. 

Kaması alındı 
--- .. -- .. ---·· 

Abdulkerim eğin Yusuf adında 
biri bir kama ile yakalanarak hak. 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir kadın bir erkeği 
yaraladı 

İsmail km Emine adındaki umu
mi ev kadını Huseyin oğln Selahat· 
Jin adında birini çiçek vazosuyla ' 
başından ağırca yaı aladrğınd<m •ıa
raladığından hakkında kanuni mua
me yapılmıştır. 

Tabanca taşıyormuş 

Abdüssamet oğlu arabacı Ab
durrahman tabanca taşıdığından 
yakalanmış ve tabancası müsadere 
edilmiştir 

Yumrukla yaralamış 

Ahmet oğlu Süştü adında biri 
Mehmet oğlu Nuriyi döğüp burnu 
üzeriçdcn hafifce yaralamış aynı za
manda tahkir ettiğinden hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Mersinde 
·--------

Zahire borsası binası 
çök t Ü 

Mersin : 25 (Hususi muhabiri
mizden}:- Dün gece şehrimiz ticaret 
odasının alt kab ve ticaret zahire 1 

borsasının işgal ettiği kısımlar bir- ı 
denbire çökmüştür. Bu ani çökmeye 
sebeb denizin uzun zamandanberi 
binanın duvarlannı yemiş olmasıdır. 
Dairelerin bilumum evrak ve t-şyası 
çöküntü altında kalmıştır. 

Bir fen heyeti tarafından tetki· 
kat yapılmaktadır. 

İşten el çektirildi 

Mersin nafia müdürü Besim Er
man işten el çektirilmiştir. 

lspanyda 
( Birinci sahifeden artan ) 

lngiliz gazeteleri ispanyadaki 
ltaly?n gönüllüleri ecnebi miidahale
sinin en geniş mikyasını göstermek
tedir. 

(.ot~ nua'mi a:slee'r ôlab b'u g~ 

V iyanada bir gazete 111

111 Alman çocuklarına el ~ 
bir .. Hesap mesel e .. 

salesi neşretmiştir . 
Bu risaledeki meselelerdel1 

sini aynen alıyoruz : . 
" Her biri bir buçuk kılo tJ; 

lığında 500 yangın bombası~ 
46 tayynre , bir düşman 

taarruz için uçmuştur . . bı' 

" 1 - Bu tayyarelerı0 

hamulesinin ağırlığı nedir ? 
" 2 - Bu bombalardan ) 

otuzunun hedete varacağırı1 ,-e 
de yizmisinin de birer yangtO ~ 
cağını kabul edersek , çıkac:8 
gın mikdarı kaç ır ? ··ndOt 

" 3 - Tayyarelerin gu d 
··ratı ati saatte 280 , gece su 

atte 240 kilometre olduğıı0~0 
Breslavdan Pruga gidecek. 

· )atı nun kaç saat gece uçması . 
Bu ders hakkında bir fıldr 

meyanına lüzum yoktur l 

Gene Habsburg skand~ 
delterı 

Habsburgların skan ıJI 
tur . bizim Osman oğulların 
asırdaki skandelleri gib~ 1 ·d~ 

Yirminci asrın ıptı ~ 
Habsburglardan arsidük .

11 
F erdinand d 'Otriş , Vil~el:.~ 
moviç isminde esrarengız ;,ı 
la evlenmek için bütiin a5

8 
, 

van ve haklarından vazgeçıtl 
mafih dört sene sonra da 

11 

Jardı 1 
Sabık Arşidük bundan 

~ı: 
sene evvel Berlinde büyU 
let içinde ölmüştür . 

Şimdi Viıhelmin Anat11°~ 
senelik bir sükı'.ittan sorırıı 1 
da mahkemeye müracaat ~ 
mühim bir ınikdar para ~ş 
1000 şilin maaş dava et~' 

Bu davanın Habsburg 
8 

• 1 
kalmış bir sürü skandeJle& 
dkna çıkaracağı tahmin e 
dir. 

•• 1 
Sütten yun 

Harikalar devrinde old 1 
şüphe yoktur. Şimrli de s:ıı 
yapılmak üzre olduğunu ııs 

ya ruz. F elemenkte bu hU~c! 
rii beler adamakıllı ilerleJllı, tfi 

Malum olduğu üzre 
inekleri çok bol 5Üt verirle~ 
!erin sütlerinde kozein de 

B ·· ·· · t'l1sııli u sulten yun ıs ı .~,_, 

Jerine başlamış olan fabr
1

11 
1300 litre süt sarfına b9

:) 

Şu halde?. Sütten nu111 

düşünülecektir. 

' hak
,,. ı 

Tenkid "' 
"ıtl 1 Almanyada y~ni reıı ~ 

sela bizzat bi jimnastik t~ 
maz. Tenkid tarihde ıneŞ l 

· lef" 1879 daruf muharrıı' . ~ 
~tjern Björnsun bir eseı111'~ 
k t k.d .ğ. . . 11afl ar en ·ı ettı ı ıçın, lJ I 
rekette bulunmuş ve krll 

1 

davet etmişti. o1' 
Vakıa bu düello olrı1; 

muharrir hapisaneyi bo) / 

- ~ 

bit'' nüllülerin sayısı ( 60 ) 
tedi~ 

1 
Loyid Corc bir beY811

t 

ya faciasını şiddetle prft" 
elli senedenberi böyle 

9 

mediğini söylemiştir. , 
Amerikada da lspııflJ,ı 

beş faciaları protesto ed 
Valansiya : 25 (R8 ~ 

kümet kuv v'et !eri Kor18 Sİ 
ihtilalcı kti\ vetleri cer~~ 
lar VC tif yük Zliyia\ V i' 

r 

l 

E 

r 
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_ 26 Mart 1937 

~rupa Postası : 

Suikast korkusu 
Hitlerin gece uykularını kaçırmakta imiş 

Hitler hususi muhafızlarından bile 
artık şüphelenmeğe başlamış 

------· 
D 1. H ld b yoldaki mühim istihbaratı ey ı era ın u 

Dünkü ekspresle gden Deyli 
Herald gazetesi Prag muhabiri Hit
lerin son zamanlarda bır suikast 
teşebbüsündl-'.n endişe ettiğini anlatan , 
bir yazı noşrelmiştir: Şöyleki: Al- . 
manyaya bir seyaltan hünüz dündum. 
Ve şu kanaata varmış bulunuyo
rum ki, Hitler, hayatına bir suikast 
yapılması endişesini her gün bir az 
daha fazla lıisseimektcdir. Son ay 
içerisinde heman her gün kendisinin 
himayesi için muazzam yeni bszı ter 
tib::ıt almaktadır. Aralarında bir ha
inivatan bulunması ihtimaliyle, şahsi 
muhafızları bir 1 arama ameliyesine 
tabi tutulmuştur, Nazi partisinin ilk j 
teşekkülü zamanındanbari en yük~ek J 

itimat mevkilerini muhafaza etmış j 
kimseler son son zamanlarda Hitle- . 
rin her ~ün temas ettiği en samimi j 
ve Yakın mahafillerden uzaklaşttrıl 
mıştır 
~· 

Şü;be altında bulunan bir diğ~r 
nesne de Hitlc:rin hüsüsi tayyaresi· 
dir. Bu t~yyare Berlin ile, Hitfe~in 
Bavyere dağlarındaki villasında ış· 
Jemektedir. 

. Son bir emre göre, bu ta yy.are 
~ıtleri götürmeden evvel, ekserıya, 
sıyah üniformalımuhaf ız kıt ası men
suplarından 20 kişilik bir kafileden 
trıürekkep azamı yükle, bir tecrübe 
uçuşu yapmaktadır· 

Hitler Bavyeradaki villası civa· 

nnda bir gt:zinti yapmak istediği 
vakit büyük bir mıntaka evvela aran
makta, sonra kordonla harici temas- 1

1 
tan tecrit edilmektedi. Hitler, köş
küne dününceye kadar bu mmtakaya 
kimsenin girmesine müsaade edilme~ 1 

memektedir. 
Berlin ahalisi, Hitleri nadir gör

mektedir. Kendisini bazen günlerce 
başvekalet binasında kalmaktadır. 

Dısan çıktığı zaman, bütün cad
deler seyrüsefer ve yaya halktan te
mizleniysr, sonra, masamaklarmda 
muhafıylar olduğu halde Hitlerin oto
mobili, hem önde hem arkada gene 1 
muhafız olduğu otomobiller arasında 
süratle geçm~ktedir. 1 

Hol olsun tiyatro olsun, herhangi 
binadan Hitler, kapıdan kendi mev
kiine kadar omuz omuza ve teker 
teker içeri, dışarı bakarak duran iki 
sıra siyah gümlekli muhafız arasın
dan geçerek gitmektedir. 

Nazi liderleri , halka nutuklar 
söyled!ği zaman, Hitlere karşı her
hangi suikast teşebbüsünü takip 
edecek harhangi sınıf halkın müthiş 
cezalarla tecziye edilec,,ğine dair 
telkinler ve İşaretlerde bulunmakla 
korkularını açığa vurmuş oluyorlar. 

Hitlerin gittiği yerde gayet sıkı 
tedbirler alınkığrnm görülmesi de, 

1 
Hitlerin Kendi endişesini ifşa etmek· 
tedir. 

Adanaya bir ticaret lisesi lazım ------
- Biıinci sahifeden artan -

n1ah, Uıniyet ve ıztırapla karşılaşa
ca~larını söylemişler ve mek!ep ida
~~s~nden bu hususun Vekalete bil-
ırıln.e · · .. .. ·· d k' senede "' sını ve onumuz e ı 

mektebin lise haline konulması ça 
re~erioin aranmasını her halde dile· 
ınışlerd' 

ır. 

'k· Talebe velilerinin bu müracaati i 
1 1 

senedenberi istediğimiz bu ihti ı 
Yacın dd · · .. flıevcudiyetini ve şi etinı gos· 
h:recek Yeni bir delildir. 

Adanoı. gibi büyük bir iktisad 
merkez· . . . 1 
'hf 1rıır1 bir ticaret lısemne o an 
1 •~acını yeniden uzun boylu söyle. 
mege ihtı· .. .. B .~aç gormuyoruz . 
ol u gunkü orta okuldan mezun 

an taleb · ·· b' · k 1 · enın uçte ın anca z-
;•rj Ankara ve lstanbul gibi uzak 
~t ere giderek tah .illerine devam 

e ecek imkan bulabilmektedirler. 1 

et ~İğer büyük kısım tahsilini terk 
te~'?e ve ekseriya da Ticaret mek • ı 
I ının bndilerini hazırladığı saha-
I arırı haricinde her hangi bir işte ça· ı 
ışmağa mecbur olmaktadır. 
t'' Filhakika biz buradan çıkan bü- ı r·" gençlerimizin muhakkak Yüksek 
ıcaret lah ·ı· .. .. !" k . sı ı gormuş uzumuna 
anı _değiliz . Fakat zamanımız bir 

gencın · · b' 
he h ıyı ır yer sahibi ve hayatta 

r ano-' b' iyi 0. . 61 ır sahada olursa olsun 
haldır l~ adamı olabilmesi için her 
rn ke ıse tahsili görmesini iste-

e tedir. 

Nitekim b' t" . s 1 • ı un tıcaret nıüesse· 
e erı, bankalar vesaire de bu şartı 

aramaktad 
ır. 

Kült~dananın bu ihtiyacını gören 
ur bakanlığımız geçen sene Ti· 

ca~et nıektebimizin Lise haline ko
n~ nıasını Prensip itibarile kabul et-
~~ş ~~ )'er bulunduğu takdirde yeni 

:~ ".1 ınıı Yaptırıl nası içirı tahsisat 
vcruec\.ir'ini •..J t .ı t.J i.' • l .. o ue vaueLmıŞ ı. 

O zaman bu İşe büyük ehem · 
miyet verenlerin başında bulunan 1 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal da der- ı' 
hal harekete geçmiş ve arsa için 
Hususi Muhasebe bütçesinden tah
sisat koyarak alınarak yeri de seç· 
mişlerdi . 

Fakat bu kadar ilerlemiş olan 
iş sonradan ne oldu biliyoruz, uzun 
bir sükun ve unutulma devresine 

girdi . 
Sonradan öğrendiğimize göre 

Kültür Bakanlığı bu Ticaret mek
tebinin Lise haline konulmasının 
müsait bir bina bulunmasına bağlı 
olduğu için şimdiki Fransız Ko~s~ 
Joshanesinin bulunduğu Bebeklı kı
lise ve beraberindeki eski Fransız 
mektebinin alınmasını ınünasip gör-
müştür . • 

Bize kalırsa bu hiçde doğru bir 
şey olmaz, çünkü bu~ bina modern 
bir mektep binasında aranılma~ı 
lazımgelen şartların hiç birisini haız 
değildir. Yarım asır evvelki i~tiy~ç~ 
)ara göre yapılmıştır, ve şehrın ıyı 
bir yerinde de değildir. Bu binanın 
sc:tın alınması için sarfolunacak yir 
mi otuz bin liranın üzerine biraz 

' daha konarak yep yeni ve bütün 
tedrisi şartlar.ıw haiz bir mektep bi
nası yaptırmak her halde daha eyi 
bi-r is olur. Bilhassa mektebin arsa
sını Adana hususi muhasebesi satın 
alacağına göre Kültür bakanlığı 
masrafın mühim bir kısmından kur 
tulmuş oluyor demektir. 

Binaya Hazirandan sonra başlan 
sa bile 1937 - 1938 tedris yıhn. 
da lise halinde derslere başlanmak 
imkanı da vardır. 

Metebin yeni ve çalışkan direk. 
töründen bu işın büyük bir ehem
miyetle takip edilmesini ve valimiz 
TC'\fık Hadi Baysal dan çok fayda
lı olacağına kani bulundu~1muz.yar. 
dımlarını csfrge'm1entes:ni alf e'rtz. 

Türk a8zll Sahife ~ 

Lond.-ada bir skandal 

ispanyaya kaçan 
aşıklar 

1 

Bundan bir müddet evve], Lond 
rada, bütün fngiliz yüksek sosyete
sinde dedikodu ve skandalı mucip 
olan bir hadise cereyan etmiştir. 
Hadisenin, aristokrasi sınıfında bü
bir gürültüyü tevlit etmesi genç ha
dise kahraman1armın en asil ailelere 
mensup olma]arından ileri gelmiş· 
tir. 

Filhakika vaka kakramanlarmdan 
biri, eski b hriye nazırı Vindson 
Çörcilin 19 yaşındaki yeğeni Sir 
Edmond Ramiyi, ötekisi de en tanın· 
mış aristokradlardan'. Lord Sedesday
Jin 18 yaşındaki kızı Jesika Mitford'
dur. 

iki genç uzun zamandanberi se
vişmektedirler . Edmond Romiyi 
inanmış bir anarşisttir. Jesika Mit
ford da nişanlısı telakki dliği gen· 
cin fikirlerine iştirak etmektedir. 

Bnndan on beş gün kadar evvel 
iki genç. aşık birdenbire Londrayı 
terkcderek ispanyaya gftmişlerdir. 

Bkylece bu aşk dedikodusuna 
bir de siyasi bir mahiyet ilave edil. 
miş oldu. Filhakika İspanyaya gö
nüllü gitmesinin men'i hususund:i 
kanım çıktığı sırada iki gencin ls
pauyaya firarı dedikoduyu büsbütün 
artırmış ve lngiliz hükumete işe mü 
dahale etmek mecburiyetinde kal 

Bilbaoda bulunan genç aşıklar 
nihayet İsbanyayı terketmeğe mec
bur olmuşlar ve bir İngiliz kıuva
zörü kendilerini Fransız sahillerine 
çıkarmıştır. 

Jesikanın ablasiyle kain biraderi 
kendilerini Londraya götürmek üzre 
Fransaya gelmişlerse de genç aşık
lar, bütün ısrarlara r aamen, oraya 
dönmiyeceklerini söylemişler ve giz
lice Bayon. grandan trene binmiş) 
]erdir. 

Bundan sonra yapılan bütün 
taharJiyata rağmen genç aşıkların iz· 
leri bulunamamıştır, Polis, tekrar İş
panyaya kaçmış olmalarını muhtemel j 
görmektedir. 

• 

Asri sinemada 
40 bin mahkum taşıyan 

Uğursuz vapur 

Muz ve şeker nakliyatına 
verildi 

Paristen yazılıyor : 
Senelerdenberi Fransada " Şey

tan adası it na mahkum taşımak 
için kullanılmış olan dünyanın en 
meşum gemilerinden birisi şimdi 
hayatında yeni bir yaprak çevirmek
tedir . Artık mahkumları sürgün et
memeğe karar vermiş olan Fransa 

24 Mart çarşamba akşamından itibaren 
Bu senenin en zengin ve en muhteşem bir filmini sunmakla kıvanç duyar 

( Hanry Garat ) 
( Haşmetli Vals ) 

Büyük Fransız opereti , Zengin dekor , göz kamaşhrıcı sahneler , neş'eli 
mevzu gençlik, güzellik, muzik, aşk ve neş'e filmi 

İlaveten : Dünya havadisi 
hükumeti La Martinire vapurunun Sinemamızda : Bir iki güne kadar büyük fedakarlıklarla celbine 
elden çıkarılmasını emretmiştir . muvaffak olduğumuz 

Bundan böyle garbi Hind ada. ( B S b • T k ) 
larında Rum , muz ve şeker getir- ayan a rıye 0 SeS 
mek için ~ey~hatler yapacak olan 1 ve arkadaşları 
bu vapur şımdıye kadar 40,000 mah. Yirmi beş kişilik tiyatro ve varyete topluluğu Avrupadan yeni gelen meşbu 
kum taşımış bulunmaktadır. Bu mah-
kumlar arasında Fransanın en azılı TRİO ESPERIUS 'laryet~ kurubunun iştirakile ve dünyaya hayret bırakan 
haydutları ile adli hatalara kurban ( K • k • k ) 
olmuş meşhur Dreyfüs gibi masum. emı sız iZ 
lar da vardı . 

Vapurun mahpusları kapamağa 
mahsus olan çelik höcrelerinin du
varlarmda mahkumlar tarafından 
hak edilmiş bir çok yazılar vardır . 
Dıeyfüsin hak ettiği şu cümle " Ben 
bir suikastin kurbanı olarak gidi

7910 
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yorum 1. 

Masumiyetim ergeç anlaşılacaktır. 
Ümitsizliğe hiç bir vakıt düşecek 
değilim,, ve Şeytan adalarından ka 
çıp da halen Londrada yaşamakta 
olan Eddi Gueron şu yazısı: 

" Ergeç kaçacağım ,, dikkate şa. 

yandır . Bir fngiliz firması Fransa 
hükumetinden bu vapuru satın almak 
istemiş ise de teklifi kabııl edilme . 
miştir. 

La Martiniere vapurunda iki de
fa isyan çıkmıştır. Ve her iki defa 
dürülerek isyanlar bastırılmıştır. En 
son isyanı masum oldu~u halde 
bir kadını öldürmek suçile müebbet 

1 
kürete mahkum edilen lngiliz te
barsından Long adlı bir adam çı
karmıştı. Senelerden sonra Long'urı 
masumiyeti meydana çıkmış ve tah
liyesi için emir verilmişti . Emrin 
Şeytan adasına varmazdan bir saat 
evvel adamcağız ölmüş bulunuyordu. 

' Tan sineması 
Bu akşam 

1-Iı.-yecanlı müthiş bir mevzu bir Maymunun aşkı için yaptığı feci cinayet
leri bütün teferruatile canlandıran bir film Af rikanm bakir ormanlarından 
Avrupaya getirilen bir canavarın harikulade maceraları işte bütün bunları 

(Canavarın intikamı) 
isimli fevkalade filmde göreceksiniz baştan aşağı tam , esrar, korku filmi 

İlaveten : En son dünya haberleri 
1 EK YAKINDA 
Yiizlerce fiküran ve milyonlarca lira sarf le vücuda getirilen film başta 

FREDF.RIC MARCH olmak üzere dokuz büyük Artist tarafından 
yaratılan 

Kalp lnücadelesi 
( Antony 

şaheserini 
7909 

Adverse ) 
göreceksiniz 

Filistinde ateş, bomba gene başladı 

- Birinci sahi fcden aı tan 

1 

P ariste suikast hazırlıyan kadın kahvesini de bom balamışlardır . 
Yaralılardan biri hastahanede 

ölmüştür • Yaralılar içinde bir po 
lis bir lngiliz neferi dörtde çocuk 
vardır Kırlarda çetelerin yaptığı soy
gunculuk , ve tecavüzler ise artık 
adi gündelik hatiselerdir . 

Yüksek Arap komitesi de şu 
beyannameyi ne~retmiştir : 

( Yüksek Arap komitesi Arap 
emirlerine Filistinde sükunetin muha· 
fazasma çalışacağım vadetmişti • Bu 
sıralardo vukua gelmeğe başlayan 
müessif hadiseler lngiliz tahkikat 
komisyonunun yaptığı tahkikat ne
ticesini belli olmadan havayı bulan. 
dırır . Halkın dostumuz ve komşu
muz büyük Arap emirlerinin vesaye
sine riayet ederek sükiln ve aşayişi 
muhafaza etmesini ve Arap mese· 
Jesinde adaletin tecellisini bekleme· 
sini rica ederiz ) . 

~~~------·· .... ------~~ 
-Birinci sayfadan mabad -

kadının Romada tanıştığr bazı şah
siyetlerin isimlerini taşıyan bir hatı
ra defteri ele geçmiştir. 

Bulunan bütün vesikalar, tekrar 
yerlerine konulmuş ve mühürlt'nmiş
tir. 

Bu araştırma neticesinde hazır 
bulunan Madam La Faniyer şimdi 
Parisin La Roke hapishanesinde ya
tıyor. 

Cani kadın bilhassa evinde yal
nız bıraktığı köpeğini düşünüyor ve 
"zavallı, 24 saattir birşey yemedi. 
Onu yanıma almalıyım. Yoksa aç
lıktan ölecek,, diyordu. 

Bu husustaki ısrarı o kadar ileri 
gitmiş ve inandırn;ı bir şekil almış
br ki köpeği de yanına getirilmiştir. 

Kadın cani, köpeğini hapishane 
yemeğile doyurmuş, ve yanında alı 
koymuştur. 

Kendisinin de yediği bir parça 
bisküei ve bir iki kadeh şampanya 
olmu~tur. 

Ted<lvihanede bulunan Kont dö 
Şambrün, gittikçe iyilesmektedir. 

Madam La Farriyer, ilk clefa 
Odeon tiyatrosunda Lazı rollar ala
rak sahnede, sonra tanınmı~ bir mu· 
üikholde çalışmıştır. 

Ondan sonra da Parisin akşam 
gazetelerinde siyasi mhuarrir olarak 
çalışmaka başlamıştır. 

ltalyanın imparatorluğunun ilam 
zamanlarında Romaya hususi mu
habir olarak gitmiş buJunan madam 
F arriyer, orada Musolini ile bir nıü
lalfat yapmağa muvaffak olmuştu. 

Bµrayc kada1 İngiliz gazetele. 
r~n'de'n Daily TeigT'afin ı{av -adi~ir.1 

iktibas ettik. Aynı mevzu üzerinde 
Daily Ekpres isimli bir diğer lngi
liz gazetesinin malum tı şu yolda
dır: 

Geçen haziranda Romaya, Mu. 
solini ile mülakat yapmağa gitmiştir. 
Musolini hakkında yazdığı bir yazı. 
da, onu "dünyayı uyanık tutan a
dam,. diye tasvir etmiştir. 

Romadaki arkada~ları, onun bu 
sırada Musoliniye aşık olduğunu 
söylediğini hatırlıyorlar. 

Bu kadın, cinayet hakkında po· 
lise ifade verirken demiştir ki : 

( - Kendisini öldüremediğime 
mütcessifim işte bu kadar söyliye
bilirim. Ben Romada iken Kont dö 
Şambrün, " adını söyliyemiyeceğim 
kadar tanınmış bir devlet adamının 
muhabbetini ,, kaybetmeme sebep 
oldu. Geçen sene Romada bulundu 
ğum bir kaç ay zarfında oradaki 
F' ranşız sefaretine ekseriya kabul 
olunmuştum. " Bu sırada sevdiğim 
adamla da dostane münasebetlerim 
devam ediycrdu . ) 

* * * 

it 

İngiltere umumi meclisinde Ya. 
hudi mebusu müstemlekat naz:rın· 
dan ( Filistinde bu katil hadiseleri · 
ne hükumet daha ne kadar müsa
maha edecek niçin memlekette örfi 
idare ilan etmiyor ) diye sormuş na
zır da ( örfi idarenin en iyi bir ted
bir olduğu ne malum . Dalıa esaslı 
çareler aramalı ) demiştir. 

Müstenılekat nazırı Filistinde 
hadise çıkarmak işlerini tanzim eden 
teşkilatlar ve küçük çeteler varsa 
da ( yüksek Arap şurasının ) mcd
hali yoktur . müstemlekat nazırı: 
bay Lükerlibsona dı şu cevabı ver
miştir. 

Hükumet Filistinde cereyan eden 
son hadi'!3eleri dikkatle takip ediyor. 
Ali komiserle bu işleri müzakere 
ederek alınacak tedbirleri kararlaş. 
tırdık demiştir. Ali komiser Londra· 
dan Kudüse dönmüştür . FiJistio 
hükumeti Kudüste g~ce gezmesini 
menetmiştir . 

Ayni gazete bulunan fotograflar 
hakkında da şunu diyor : ~======~~~~ .. --

Polis , bu kadının apartmanın- . Bu kadı~m tercümeihali şöyle-
da Musolininin 300 tane fotoğrafını dır : On sekız yaşındayken Marve-
bulmuştur . Yatağının üzerinde de jol polis müdür muavini Ves de Fer-
bizzat Muso]ini tarafından imzalan- riyer ile evlenmiş fakat sonra bo· 
mış ve bu kadına ithaf edilmiş b'ır şanarak F t · on ay ısmini almıs ve Pa-
büyiik resim asılı duruyordu . Yazı ris sahnesine İntisap etmişti" . 
şöyleydi : Daha sonra da bir milyoner ga-

" Matmazel Fontayı'a, sd amla· zete sahibi ile tanışıp siyasi gazete· 
dımla , Musotiııi •• ' 

.... ciliğe girdi . F ransanın en çok ta· 
F outay bu kadının gazetelerde nınmış siyasilerinden bazılarının onun: 

yazdığı :siyasi tnakaldenn altına lcoy- arkadaşJan arasında olduğu goru-
ôuğu ;nıta4dir . 'gcM.iTüy~r. 

Bu beyannamenin neşredildiği 
günlerde bir Yahudi kahvede bom
ba otarak bir Arabın ölümüne ve 
dört Arabın yara1anmasına sebebi
yet vermiştir . Cagonede bir Yahu-

di öldürülmüş , Nasırada iki Yahudi 
yaralanmış . 

Slihit de Mehmet lsanın f abri
k.asın~.a Yahudi işçiler Arap işçi]e
rıne hucum ederek bir bomba atmış· 
1~~ ve Araptan yaralamışlardır . Po· 
lısın yardımiyle hadise kapanmıştır • 

Elhalil ile Kudüs arasında tele
fon telleri kesilmiş , Selme köyün -
de bir Yahudi iki Ar ahı öldürmüş , 
Bisan da bir Arap çoban sürüsünü 
güderken Yahudilerin hücumuua uğ· 
ramış ve çobanın arkadaşlan yetişe· 
rek bir kavga çıkmış, sonra asker 
yetişerek işe müdahale etmiş iki ta· 
raftan bir çok yaralı olmuştur . Bu· 
nun üzerine Araplar da ert~si günü 
Yahudilerin köyüne hücum etmi$tir · 
Ve hayvanattan bir çoğunu öldür· 
müşlerdir • 

Daha bir sürü hadiseler vardır 
ki Yahudi - Arap boğuşmasının 

devam ettiği göstermektedir • •• 
Şimdi Lodradan avdet eden alı 

komiserin alacağı tedbirler beklenı· 
_ LuıJe11. ialıifiyi Çl'tirinrz ?"" 
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Liverpol T eJgrafları Kambiyo ve Para 
25 I 3 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santını Pcnc 

Hazır 1-7_ 1__§_8_ l.ırct -ı-1% Rayişmark Mart vadeli 1 7. 70 -Frank(Fransız ) --17-1 22 
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14- ı 90 

Dolar ( Amerika ) 1 79 - -20 
Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Sahibinin sesi 
Elektrikli ve elektriksiz gramofonlar 
ve pikaplar Alaturka ve Alafranga 
her çeşit plaklar bütün dünyada 
biriciktir. 

Makinelerinizde yalnız Sahibi -
• • 

nın sesı yağ, zemberek ve 
• v 

ıg-

nelerini kullanınız . 
Veresiye 

Sahibinin 
ve peşin satış yeri 

sesi '' Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. ıza .şcen 
Belediye karşısında 
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yor . Fakat bu tedbirler muvakkat· 
tir . Asıl beklenen tahkik komisyo· 
nunun raporu üzcri.,e Filistin şekli 
idaresinin tesbitidir . 

Bu mesele mevzuubahs olunur 
ken şu havadisi kaydedebiliriz . 

Filistin Arapları veyahut kom~uları 
içinde Fılistinde Araplarla uyuşarak 

meseleyi o şekilde halletmek taraf 
tarları vardır . 

Bunlar Filistini ikiye taksim et · 
mek ve sahili Yahudilere vermek 

4-5 

duğu Filistin ve Suriye gazeteleri 
yazmıyorsa da Kureyş emirlerinden 
biri olduğuna işaret ettiklerine gö· 

re Şarki Erden emiri olması muhte· 
meldir . 

Filistin meselesinde f bnissuudun 

yardımını temin ve teyid etmek için 
Hicaza geçmiş olan Mısır müftüsü· 
nün orada bu meseleden de bahse· 
deceği zannolunuyor . 

Mısır müftüsü oradan lngiltere 
kralının taç geyme merasiminde bu· 
lunmak üzere Londraya gidecek , 

1 

dahili kısmı da şarki Erdene ilave 
etmek ve· böylece meseleyi kökün 

den ve Yahudilen de memnun ede· 
rek halletmek fikrindedirler . 

Bu h~r~~etin başında kim ol· 

f bnissuudun oğullarından biri de ken. 
disine refakat edec. ktir . Onlar 

Londrada Filistin meselesini de ta· 
kip edeceklerdir · .. 

TGrb&.dl 

Teşekkür 
Sevgili aile reisimiz General Hil 

mi Ozansoyun aramızdan ebediyen 
ayrılması dolayısile büyük bir ka 
dirşinaslıkla kıymetli yardımları do
kunan Tümen Komutanı General 
Kadri Demirkazığa ve topçu Alay 
Komutanı Albay Bilal'e ve Ticaret 
Odası reisi Bay izzet Koçak ile ce
naze töreninde bulunarak bizleri te
selli eden ehibba ve dostlarımızla 
babamızı sevenlere ayrı ayrı teşek
küre teessürümüz mani bulunduğun. 
dan muhterem gazetenizin tavassu· 
tunu rica ederiz. 

,. 

Eşi 

NACiYE OZANSOY 
Kızı Yeğeni 

Semiha Hazer 
c. 

ismet Ozansoy 

,, 
TÜRK8ÖZ"Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 

ı - Dış memleketler iı,:in Abone 1 
bedeli değişmez yalnız posta ınasraiı 

1 zammedilir . 
1 

2 - İHinlar için idareye müra- 1 

caat edilmelidir . 

L---------J 
Adana Ziraat mek tehi 
müdürlüğünden : 

Zirai kombinalarda çalıştırılmak 
üzere makinist alınacaktır . 

1- isteklilerin 25 mart 937 per. 
şembe günü öğleye kadar Ziraat 
mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

2- Makineler üzerinde imtihan 
yapılacağından taliplerin 25 mart 
937 perşembe günü saat ( 14 ) de 
Ziraat mektebinde bulunmaları. 

3- imtihana Ziraat makinist mek
tebi ve Sanat okulu mezunlarile 
çiftliklerde ve Zirai müesseselerde 
çalışmış olanlar alınacaktır . 

4- imtihanda kazananlar derece· 
!erine göre ayrıca ve bir müddet 
mektep!l! açılacak makinist kursuna 
devam edeceklerdir. 

5- Kombinalara tayin olunacak
Jara imtihan derecelerine göre (40) 
liradan (80) liraya kadar aylık üc
ret verileceği ilan olunur. 
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Seyhan C. müddei umu
miliğinden : 

Adana mahkemesi süvari müba· 
şirliği açık olduğuna binaen müna
sibi seçilmek için 29- 3- 937 pa· 
zartesi giinü irntihana iştirak etmek 
istiyenlerin evrakı müsbitr.lerile ad· 
}iye encümen reisliğine müracaatları 
ilan olunur. C. 

Bugece nöbetçieczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 

Cenubun en 
mütekimil 

26 Mart 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

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

1----
1 Kitap j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı· 
_______ I nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

f
1 
İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz . 

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

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şek ilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
ı--------' ancak Türksözüniln Otomatik makinala
n1'da yaptırabilirsiniz . 

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

---======================= 

TiR 
,TdllKiYI iŞ BAN~I 
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· Acemi 

Ziraat Bankası Mensucat 
kasının iplik ve bez kısıınl~ 
öğrenmek üzere 16 yaşın lş 
karı acemi işçi alınacaktır. 

ninceye kadar ameleye 
mesi için gündelik verilir. f$ 
her gün fabrikaya müraC88 

Usta işçilerin her zaman 
hal işe alınacağı ilan oluotlr 

26 28- 30 

Za.yi şahadeto 

Seyhan ilk okulundan ~ 
duğum 20 - 6 - 930 t3rt 

;hususi ve 56 umumi oıııt' 
hadetnameyi kaybettim · 
alacağımdan eskisinin hük 
dığını bildiririm . 

Nacaran 
7921 Mehınet 

CELAL 1~ 

Satılık ar 

1 

Sayın müşterilerimizin 'r 
Renkli renksiz afişler ' 

Yeni istasyon - A5f ,ıı 
üzerinde ve Bay Kt:mal 1 
evinin takriben 120 metre 
bulunan "460" metre 111°' 
(797 arşın murabbaı ) bit 

nazarı dikkatlerine : 
Fabrikamız ambarlarının darlığı · 

yüzünden pamuk balyalarının bir kıs· 
mı açıkta muhc.faza edilmektedir . 
Yağmur yağdığı takdirde pamuk 
balyalarının avarya olmak ihtimal
leri mevcuttur. Bu yüzden Şirketi· 
miz mesuliyet kabul etmiyeceğin · 
den, sayın müşterilerimiz mallarını 

şimdiden kaldırmalarını rica veya 
prese ettirmelerini tavsiye ederiz. 

7905 Pamuk f ş Limited 
4- 7 Çırçır f:abrikası 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplarJ, 
Karikatür 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

lıktır. istekli olanlar.n s~ 
kasında A. Murat Ülge 
caat etmeleri ilan olunur· 

24- 2E- 28 

Umumi Neşriyat p.t" 

M. Bakşı 
Adana Türksözü 
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