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eUıgaristanda lrakta yeni intihap 
yapıldı 

İgünah Türkler, T~rkcasus~ töhme
tiyle idam edılmektedır 

Hikmet Süleyman hükumeti 
kazandı 

Bağdat : 2 ( Hususi ) - Bir 
kaç gün evvel Suriye gazeteleri frak 
kabinesinin ist;fa ettiğini ve parla 
mento intihabatmın tecil edildiğini 
ve aynı 1.amanda bir ihtilal teşeb· 
büsü görülerek tevkifat ile bastı· 
nldığını yazmış ve bu havadis rad
yolara bile geçmişti . 

------·· 
ll) 1. b · sansör olduğu halde Bulgar gazeteleri bu 

rar matbuatında kuvv~.t 1 
.. ır ••t lardoldurmaktadır 

idam-1 

lara ait buyuk su un 

1 t ·· heli görülenlerin tev-
uı; a?bul : 2 (Rad~o)-: ~~f edilerek Türk casusu 

arıstanda yenı bır ~ hkiim edilip zin-
tstalık baş göstermiş· dıyel m; ürütülmesidir. 
r • Bu da hudutlarda dan ar a ç -------
ahiliye Vekilimiz bu

gün şehrimizde olacak 
b M · deki tedkikleri 
oay Şükrü Kayanın ersın 

~tr. 
ahir· 3ande bulunmakta olan 
alk ı~c Vekili ve Cumhuriyet 
ay şij'rt~~i Genel Sekret~ri 
'ertil kru Kaya bugün sekız 
İr k c Şehrimize gelecekler ve 

aç o;: . 
ri ol 6~n Adanamı7Jn mısa 

s aeakıardır. 
. arııldı1l- .. B Ş"k 
"'l\'Yıl(6ınagore; lY u · 
llrtııtd 'lZ:.n, Ceyhan kaza 
ktır. a da tetkikler yapa 

Bt. 
artilil sabah vilayet erkanı, 
kktp tr, . Halkevlılerden mü-
cltilj,... ~ıter heyet Dahiliye 

"illi • 1 
~ki ~stasyonda karşı ı · 
~ ilrdır. 

. . Ctsirı 2 h 
tıflli~d : [ Husu.si Mu a 
ltııt d:rı J -- Dahiliye Baka ı;:-ı . .. , , '\(1 Mcrmılıler amsı11da 
ı~ Urı JJa\' :111rıru naJ 
'Yeti saat on buçukta - 1 ktebi .gezdiler. Ora-
daitt-:Cldilcr. Vılayetten Beledi· daktH:ı:;vi~= gidildi, Halkevinde 
ın et . ırıe gelerek teftişlerine de- :n resim sergisi, Kitap saray, 

tılcr I muze, . . d 
bcaj · tfaiyeye yangın tec matbaayı gezdiler ve P.~rtıye. gı ~-
rirıj :'Ptırdılar. Belediye dispan rek il ve ilçeyön kurul uyelerıle bır 

c tefti~ten sonra yeni yapıl görüşme yaptılar. 

Itınış bin faşist ihtilal
cılarla beraber 

'1adrid etrafında harp devamda 

-~~tid : 2 (Radyo)-Madrid de rafta son kuvvetini sarfediyor. fh~i-
. arıcJe laA lcılar 'ıç'ınde faşistlerin altmış bın tırı re sığınmı~ olan mülte· 

İt t\akilJcrine devam edilmek- ~skeri vardır. l Hükumet Madrıd müdafaasının 
a~i~1r~ : 2 (Radyo) _ fngiliz Avrupa demokrasisini müd.afaa de· 

erı Portekiz hudutlarında mek olduğu iddia etmektedır. 
c:tyan ettiğini kaydetmekle ik· Londra : 2 (Radyo) - Gener.al 
ah~~klcrdir. Yoksa fiyli bir Franko ile bir anlaşma imza edıl -
'f I Yıpılacak değildir. j diği hakkındaki haber yalandı~. 
Ya ~ınanga : 2 (Rad ) - ftalya- Yalnız yarı resmi bir heyetın Bur· ı 
ctıı b.. . yo j . h fi .. 1 k ı 

a İtim uyuk elçisi, general Frnn- gusa gittiğini siyasi ına a ı ~oy eme - 1 
• ildnarnesini takdim etmiş· tedir. · l 
lo Londra : 2 (Radyo) ·- Roytenn 

C
ndra : 2 (Radyo) - lspan. ög-rendiğine göre gönüllül !rin lspan· 
:tsu~ı k .. k d ·· · k lccdif u tuhmetile divanıharbe yadan çıkarılması hak ın 'i muza e-
crck 'd 1 k rrıa y ld 1 arn edildiği şayi olan reler yarın yapı aca tır. 

ahrı~ ızuıın hayatta olduğu he Londra : 2 ( A.A ) - lspanya-
Lo dıştır. Portekiz hududundaki lngiliz kont 

rı ta · 2 (R · . 1 ·ı ilk b . · adyo) - Bitaraflık rol heyeti reisi ve reıs muavın en e 
aka csın~ R1Jsya ve Portekizin 130 müşahidin isimleri, lngiliz ha-

etıne• · d ı 1 f d b ·· .. akab ' 1 o ayısıle ngiltere riciye nezareti \ara ın an ugun res· 
geın~ d:eye~i~e 100 zabıt ve bir men tebliğ edılmiştir. . .. 
M d . ha ılave etmiştir, Bahriye zabitan ve efradıle gum· 
fın~ rıd : 2 (Radyo) - Madrid 

1 
rük memurlarından mürekkep olan 

a harp devam edıyor. iki ta· - Gerişi üçiiftcü sahifede -

Bir çok Türkler müeb
bet küreğe mahkum edil

. diler. Yine iki Türkün 
davasına bakılmış ve 
idam kararı verilmiştir. 

Bulgaristanda gazete
lerde kuvvetli bir sansör 
olduğu halde gazeteler 
bütün sütunlarını bu bi
günah casus töhmetlile
rinin muhakemelerinin 
safahatına hasretmekte
dirler. 

Acaba Bulgar hüku
meti bu neşriyatile düş
ınanlığını mı anlatmak 
i..;ti yor ? . Böyle bir şey 
varsa Bulgaristan açıkca 
dJ ın1a ılığını lin etme
linir. 

Bazı yobazlar hicret 
hakkında fena propa
gandalar yapma~{tadır. 

Bu yıl Bulgaristandan 
muhacir kabul edeceğiz. 

Hakikat halde kabine ,e birinci 
Gazinin itimadı baki olup mebusan 
intihabı da yapılmış ve hükümet ta
rafı kazanmıştır . Yeni Irak intiha
bında kazanan mebuslar arasında 
mücahede sıralarında hizmeti görü
len yeni eşhas da vardır ki eski hü
kümet bunları daima iş başından 

uzak tuttuğu için memnuniyetsizlik 
tevlit etmişti . 

intihapta eski mebuslardan ka. 
zananlar da çoktur . 14 Sancaktan 
120 mebus çıkmı~tır . Şimdiki ka· 
bine erkanı da onların a rasmdadır. 
Parlamento Cumartesi günü top· 
lanmış ve Irak kralı birinci Gazinin 
nutkiy)e açılmıştır . 

~~--..-.--·----~~~-

Hataymüşahitleri 
1 

- 1 

Bu günkü Toros eks 
presi le şehrimizden 

Cenevreye 
geçiyorlar 

Sancak müşahitleri bu günkü 
Tor JS ekspresile şehrimizden geçe· 
ceklerdir . Müşahitler Cenevn·ye git. 
mektedirlcr . 

1 

Habeşistanda örfi idare 
ilan edildi 

Mareşal Grazyani iyileşti 
----·······-

Şimdiye kadar tevkif edilen Habeşlerin I 
mikdarı 8500 kişiyi bulmuştur ı 

Adisababa 
2 (Radyo) -
Dahili ihtilat· 
ların öniine ge 
çi)miş olduğu 
ndan Grazya 
ninin yaraları 
iyileşmeğe baş 
lamıştır. Ma 
reşal için bir 
tehlike yok 
tur. 

Londra: 2 
(Radyo) -
Habeşistanda 

cereyan eden 
son hadiseler 
hakkında ya· 
vaş yavaş ma· 
lumat gelmek
tedir. 

Bütün Ha-
beşistanda ör
fi idare ilan 
edilmiştir . 

Aduıahaba ıizerıne büyıik bır taarruz hazır/amal.ta ikerı Göller 
mıntıkasıııdu ltalyan kıtaatı tarafından Mare§al Grazyani c 
')apılan swkusduı müreıtıbi olduğu bahanesıle derhal kur§u~a 

dızılerı ımparatorun damadı Ras De~ıa 

Gelen haberlere göre 8500 kişi 
tevkif edilmiştir . 1 

Sokaklarda devriyeler gezmek

tedir . Yerliler kafile halinde gez
memektedirler . 

937 büdçeıniz 

229,676,000 liradır 
Maliye Veki\imiz beyanatta bulunarak: 

Vergilerde bir 
mevzuubahis 

zam ihdası asla 
değildir. Dedi 

Ankara: 2 
(A.A.)- Ma. 
liye Vekili Fu 
at Agralı dün 
Kamutaya ve 
rilmiş olan 937 
mali yılı Lüd
çesi etrafında 

beyanatta bu 
lunarnk yeni 
bü<lçesini 930 
büdçesim len 

1 kuz milyon 676 bin lira olarak ha· 
\ zırlandığını ve bu fazlanın 2.300.000 

lirasının Maarıf, 1.503.0JO lirasının 
sıhhiyeye, 9.00.0JJ lırasmın or.n.ln 

on yedi milyon /foy Fuad Agralı 

lira kadar f azlasile iki yüz yirmi do-

Londra : 1 ( A.A. ) Daily 
Herald , ııazi propagandasının , lngil · 
terede günden güne artmakta oldu · 
ğunu haber vermektedir . 

Bu gazete , Alman ajanlarının 

Londradaki apartmanlarına ve aile 
pansiyonlarına v blitün lng.lız li 
manlarına bir takım risaleler bırak 
makta olduklarını , ve bu risaleler
de Y"'hudilere v komünistlere hü
cum edılmekte olduğunu ta.,rih et 
mektedir. 

lngiliz üniversitelerindeki Alman 
talebe de aynı şeyi yapmaktadır • 
Londrada yerleşmiş olan Alman ta- ı 
cir:erine nazilere karşı teveccüh bes · 
leyebilecek lngilizlerle sıkı münase 
betlerde ve temaslarda bulunmaları 
iç.in talimat verilmiştir . 

Belgrad: 1 ( A.A. ) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor : 

Faşit zbor partisinin reisi liotich 
tarafından dün verilen bir konferans 
neticesinde faşistlerle faşit düşman-
ları-arasında şiddetli bir çarpışma 
olmuştur . 

Partinin reisi , merkezi Berlinde 
olan Technische umoinin Zagrehde 
niçin bir şubesi açıldığını izah ede
cekti . Bu şube Yugoslavyanın ikti
sadi mübadelelerini kolaylaştırmak 
maksadile açılmışsa da asıl hedefi, 
zannedildiğine göre Yugoslavyada 
Hitler propagandasını teshil etmek
tir . 

Dün 300 faşist düşmanı liotitch 
aleyhinde şiddetli tezahüratta bulu· 
narak " kahrolsun faşistler , kahrol· 
~un hainler " diye bağırmışlar ve 
bundan sonra Liotitchin nu~uk söy-
leyeceği binanın camlarını taşlamış· 
!ardır . Bunu müteakip vukua gelen 
çarpışmada bir kaç kişi yaralanmış
tır . Neticede polis müdahale ederek 

ka ıununun tatbikine , 8.0JO.OJJ lira
sının svı-.ıyilc ~ar.>in ! ma~.!nlerin iş· 

letilmesine şiınendüfer İnşasına, de
niz işlerin• , ıne nleketiıı miidafaası 
na , 4.40).0)) lirasınırı da muhtelıf 
hizmetlere ayrıldığını söylemiştir. 

Maliye Vekilimiz hiç bir vergi
nin tezyidi veya ihdası mevzuubahs 
olmadığını kaydederek sözlerini bi
tirmiştir. 

Yon Ribbentropun 
muvaffakiyetsizliği 

Londra: 2 (A.A)-M. Von Rib
bentrop, Laipzig panayırını açmak 
üzere Almanyaya dönmüştür. Ancak 
lngiliz gazeteleri, kendisinin bilhas
s.ı cuma günü M. eden ile yapmış 
olduğu mülakattan sor.ra bu seya
h'ltm h1kiki g.tyesininL~pzig pan1· 
yırım açmaktan ibaret olup olmadi 
ğı suallerini ira J etmektedirler. 

Daily hcrald ile Nevvs Chronic
le. M. Von Ribbentrop'un Almanya 
ya döndükleri zaman idbarını öğre · 
neceğini tahmin etmektedirler. 

Paris: l (A"A.) - Le (Jour) ga
zetesi M. Von Ribbentrop'un seya
hatı hakkında bu sabah mütalealar 
yürüten yegane Fransa gazetesidir. 
Bu guzete, bilhassa şöyle diyor. 

Alman sefirinin Londradaki va· 
zifesi, tam bir akamete ugramıştır. 
lngiltere hariciye nezareti, kendisi
nin umumi bir görüşme yapılması 
kakkmdaki davetini kabul etmemiş· 
tir. Yalnız M. Eden, Alman sefirine 
lngiltere hükumetinin yeni bir Lo· 
karno misakı akdedilmesine müteal -
lik bir notayı Berline göndermiş ol
duğunu söylemiştir. Zannolunduğu· 
na göre, M. Von Ribbentrop'un 
memnuniyete şayan bir cevabı ha
mil olmaksızın Londraya dönmesi 
ihtimali yoktur. Almanya, Rhinnin 
statükosunu zaman altına almağı 
teahhüd edecekmidir? 

Çekoslevakya ve A.vusturyanın 
istiklallerine riayetedeceğini vadede
cek midir? 

sükuneti iade etmiş ve bir ka, k' . . - . ... ışı 
tevkıf clmıştır Liotı'tch 'h t · , nı aye 
taraftarlarının alkışlan arasında nut-
kunu söyleyebilmiştir • 

Son dakika 
Franko kuvvetleri zaferin arifesinde 

birLondra : : ( Ra~yo ) ~ H~ikümet taraf~arları Madridin şimalinde 
. gal~~e. ka~and gını Talıt eyı muhasara ettıklerini ve Obeydeye hücum 

e~tıklerını ıddıa ediyor. ihtilalciler mevkilerini müdafaa ettiklerini bi)di
rıyor . 

ihtilalciler Barselon ile Vi\lansiya arasında sahile 90 kilometre yaklaş
mışlardır . 

ftalya elçisi Franko ile görüşerek Bolşevik! ri mağlüp etmek için ltal· 
yanın k«-"ndilerine yardımda devam edeceğini bildirmiş ve Franko buna 
.teşekkür etmiştir • 



Sabite 2 

Amerikada Kadın 
Kadınlar, hakim oldukları bu kıta

da acaba mesut mudurlar? 

l_ş_e_h _i -r iiiiiiiımmh .... aiiiiıiiiıiiiiib---F-1-e-r--i" 

------~-

Nevyoık : Şubat 937 - Ame· 
rika bambaşka bir alemdir. Fı. kat, 
Amerikalı kadınlar da Avrupadaki 
ve diğer memleketlerdeki kadınlar 
dan farklı mıdırlar? Ve yetmiş 

milyonluk bir kadın camiası , acaba 
başka tali ve tabiat kanuıılarına mı 
tabidir ? Bu sorguların manası tah. 
did edildikten sonradır ki, anıeriica 

kadınının tipine bir şekil vermek 
imkanı vardır. 

Çünkü, Amerikadaki kadın, şi. 
mal ile cenup kutupları arasında bu. 
lunan diğer memleketlerdeki kadın
lar gibi, ayı vaı.fı haizdir; yahut, 
aksine olarak, hiç bir formül ile iza
hı mümkün olmıyan değişiklikler 

arzetmektedir. 
Amerikadaki kadınlar ekseriye· 

tinin kendine has bir stili olduğuna 
şü~he yoktur. Ferd olarak, Ameri· 
ka kadınları, birer muammadır. 

Amerika kadınına isabet etmiş 
olan hayat kurası, diğer memleket
lerdeki kadınlara isabet etmiş olan 
kuradan çok daha üstündür. 

Amerikalı kadın, Avrupadaki 
kadından daha ziy~de lafasız, müs
takil ve daha çok sıhhi şartlar için· 
de yaşamaktadır. Kağıda ynzılmış 
ve ondan da daha eh, mmiyetli olan 
yazılmamış kanun kadına hususi bir 
imtiyaz vermiştir. Genç ve güzel ol 
duğu müddetce, o, mötemadiyen 
müdafaa mevkiinde kalmak mecbu 
riyetinde değildir. 

Bir Amerikan erkeği, ne yolcu- j 

lukta ve ne de bir toplantıda veya 1 

gazinoda, bir kadına musallat olmak 
cesaretini kendinde göremez. Fakat 
Amerihdaki kadın olgun bir çağa 
geldikten sonra da, eskimiş -diye 
kendini hurd?.lar arasıno attırmaz. 
Bütün diktatörlerin en korkuncu 
olan nüfus tezkeresindeki " Doğum 
tarihi .. diye, amerikan kadını bir 
tarih tanımaz. Mesela, bir baloya 
gittiğiniz zaman, annesinin, kızı gi· 
bi dansettiğini, kızı gibi aynı tuva· 
!eti taşıdığını, onun gibi neşe içinde 
olduğunu görürseniz hiç hayret et· 
meyiniz. Yaşı epeyce ilerlemiş ve 
tek kalmış bir • kadının ikinci veya 
üçüncü defa . hatta altıncı ve yedin· 
ci defa · evlenmesi pek tabiidir; 
bunda fevkalade telakki edilecek 
bir cihet yoktur. Amerikalı kadın, 
hayatta olcfuğu müddetce yaşamak 
ister. 

Burada, gençlik ile yaşlılık ara
sındaki sınırı, doğum tarihi değil , 
• zevk • teşkil etmektedir . 

insanın üzerinde bir kabus tt>si
ri yapan enflasyon yıllarında Bordo 
şarab rengindeki tualetlerile tango 
dansı yapan büyük anneler' göçüp 
gitmiş olan bir l urjuva devrin n l ra · 
ji - komik bir raksiyon'u idi. 

Amerikalı kadın • artık bunlar 
bizden geçti l .. gibi bir hüküm ne· 
dir, bilmez . Bütün dünyanın kızları
nı tahrik eden mavi ıŞığa bürünmüş 
tangoda, anne kızının, dans edişini 
sükun içinde seyrederek daha oy· 
nak , daha ha·eketli ve canlı olan 
fokstrot'u ya kocası ile veyahud da 
aile dostlarından bir erkekle danset
meği beklemektedir . 

O, hayatında hiç bir fokstrot'u 
ka~ırmamıştır . 

Bu günkü Ame. ikan kızının an
ne ıi yaşamak zevkinin mektebinde 
tahsilini yapmıştır . O, orada san ıti 
öğrenmiştir; hayır, yalnız sanati de 
gil, başka memleketlerde daha zi 
yade erkeklerde ve bunların arasın
da da yalnız güzidelerde olan bir 
istidada kavuşmuştur . Ahenk içinde 
yaşlanmak l 

Amerikalı kadın örneği, ne Palm 
leach'in platine çalan sarışın pliij 

kraliçesi. nt: efsane halini alan film 
yıldızı ve ne de sportmen kılıklı , ke. ' 
mik gözlükli mektep kızıdır; yapısı 
iyi, kazancı az daktilo da değildir, 

hatta şapka salonundaki kız da de· 
ğildir . 

Amerikan kadınlığını temsil eden 
r sihirli bir tesiri haiz olan • büyük 

anne " dir . Amerika • büyük anne ., 
nin memleketidir . Çünkü o, sayısı 
yüz binlerceyi bulan kadın kulübb
rine katıldığı zaman yerle göğe ha · 
kim olduğunu bilir . Oradan o, gün-
delık hadiselere karışmaktadır . \ 

Kadınların Amerika politikası 

üzerindeki büyük nüfuzu , Atlas Ok
yanusundan büyük Okyanusa kadar 
Kanada sınırlarından Mrksikaya ka
dar sık bir ağ halinde örülmüş olan 
kadın kulüblerindedir . 

Franklin Delano Roosevelt de 
bu kulüblerin a leylıinde olmasa ge
rek . Allah ona. çok tatlı gelen ve 
bariton olan bir radyo sesi vermiş
tir ve o da bu sayeda kadın kulüb· 
!erinden rı y almıştır . 

Şu da var ki, Amerikada, poli 
ka, daha ziyade yaşlı kadınla ıı ala· 
kala ıdırmaktadır . 

insanı gençliğinde hususi işle- j 
rinden ba~ını kaldırmadığı için, umu· 1 

mi meselelerle uğraşmağa vakit bu- ı 
lamıyor . 

• 1 
Bılmem hatırınızda kalmış mıdır? 

Amerika kadın kulüplerinin boykot 
parolası • F atty • lakabiyle anılan 

film komiği Arbukleyi daima an
gajmansızlığa mahkum etmiş ve 
zavallıyı intihara kadar sürüklemişti. 
Fatty bir nafaka davasında. kulüp· 
!erin arzu ettikleri gibi dürüst ha· 
reket etmemişti. 

Günün birinde Çarli Çaplin de 
böyle bir boykottan güç bela yaka 
sını sıyırabilmişti . Çarli'nin ikinci ka -
rısı ayrılma davası açtığı zaman , 
çok kurnaz avukatı, kendisine "mem-

1 
leketteki meçhul kız kardeşlerinin 
yardımını.istemesini !av~iye etmişti. 

Bekarlar kulüpçü kadınların na
zarında şüpheli kimselerdir . Holi
vudun e .: yakışıklı erkeği olmak ta 
lisizliği ile yaşayan Klark Gable,ya. 
radılışı icabı, evlenecek bir tip •>1-
duğu halde, çok sevdiği annesiyle 
J-.irlikte yarım düzüneyi bulan ve 
henüz evlenmemiş olan kız kardeş · 

!erine bakmak mecburiyeti , evlen
mesine bir mani teşkil ettiğini söy
lemek hususunda hiç b;r fırsatı ka· 
çırmamağa çalışmaktadır. Bn id~ia 
bir mazeret teşkil etmemekle bera· 
her suçunu hafifletecek mahiyette· 
dir . 

Onların yalnız bir şeye taham· 
mülleri yoktur -Avrupadaki hem
şireleri gibi, muayyen yaşa vardık
tan sonra taç ve tahtlarından fera· 
gat etmek birinin mevkiine dokun 
mağa kalkınsın hemen hepsi birle
şerek korkunç bir cephe kurarlar. 

Amerikanın eski kadın muhafız 
alayına mensup bir kimse ölür ama 
teslim olmaz. Onların aşkına kimse· 
nin ihtiyacı olmam?kla beraber , 
kudret ve kuvvetlerini herkesin bil. 
mesi lazımdır. 

Kadın sevilince melek oluyor; se
vilmedığini anladığı andan itibaren 
de bir şeytan kesiliyor . Amerikalı 
kadınlar hakikaten başka türlü in
sanlar mı ? ____ ,. 
İngilterenin Berlin Elçisi 

değişecek mi ? 

Londra ; 2 (Radyo) - lngilte
renin Berlin Büyük Elçisinin değişe. 
ceği söylenmektedir . 

'---------------·--------------·-----·-----·' 
Maarifte: Belediyede : 

İlk tedrisat müfettişleri 
barem cetvelleri 

ilk tedrisat müfettişleri, haziran
dan itibaren umumi muvazeneye 
geçtikten sonra bu müfettişler Ma· 
arif Vekaletinde teşkil edilecek bir 
büroya bağlı olarak muhtelif mın
tıkalarda çalışacaklardır. Bunların 
hususi idareden almakta oldukları 
makam zammı kesileceğinden umu
mi muvazeneye geçince haremde 
alacakları dereceler tetkik edilmek
tedir. 

Mahkemelerde: 
Bir tahsildarın duruşması 

Bazı ihaleler yapıldı 

Yeni cami · Kuru köprü arasın
daki yolun tamiri ihalesi müteahhit. 
Ali Suphiye, Yeni nezarlıkta yap
tırılacak olan su tesisatı ihalesi kal. 
fa Mehmede verilmiştir. 

Atatürk parkı ittisalında istim
lak edilen mahalle şimdilik muvak
kat bir bakkal dükkanı ile bir kır 
kah1esi yapılm1sı belediyece tekar
rür etmiş ve bu bakkal ve kahve 
binasının yapılması işi de bir mü 
teahhide ihale edilmiştir. 

Bu kısmın duvarı yapılmakta ol· 
duğundan yaya kaldırımın da eksilt
meye konulmasına karar verilmi~tir. 

Şehirde evlenmeler 

Bir ay içinde kaç çift 
evlendi ? 

Şubat 937 ayı zarfında şehri. 
mizhe 39 çiftin evlenme muamelesi 
yapılmıştır. 

Zimmetine para geçirmekten 
suçlu olup mevkuf bulunan Belediye 
eski tahsildarlarından lbrarim hak
kındaki duruşmaya ağır ceza mah
kemesinde devam edilmiş suçlu lb 
rahimin zimmet mikdarının kati ola. 
rak bildirilmesi için bu hususun so· 
rulmasına karar verilerek duruşma 
başka bir güne bırakılmıştır. 

\Mülk.iye müfettişi Vana gitti 

Bir katil davası 
Kilavur köyünden Zübeyri öl

dürmekten suçlu ve mevkuf Suculjl· 
de mahallesinden Mehmed Ali oğlu 
Hasanın duruşmasına ağır cezada 
devam edilmiştir. Suçlu Hasanın mü· 
dafaa şahidi olarak gösterdiği elci 
J.! eşirle çiftçi başı Mehmedin de 
getirilerek dinlenmesi için duruşma 

başka bir güne talik edılmiştir. 

Seyfinin duruşması 
[ arson Ziyayı yaralamaktan suç· 

lu ve mevkuf Sofubağçe mahalle· 
sinden Receb oğlu Seyfinin duruş
masına devam edilmiş. Muavin Şeref 
Gökmen esas hakkındaki mütala· 
asını . söylemiş, suçlu Seyfi dt> mü
dafaada bulunmuştur. Karar veril· 
mek üzre duruşma cumartesiye bı · 
rakılmıştır. 

Beraatına karar verildi 
Ölçü kanununa muhalefet etti

ğinden dolayı suçlu kasap Ahmed 
oğlu Mehmed hakkında yapılmakta 
olan duruşrnad ıı suçlunun damgasız 
gram kullandığı sabit olmadığından 
beraatına karar verildi. 

Zabıtada: 

Demirle yaralama 

Hüseyin oğlu Mahmut adında 
birisi Abdullah oğlu Hacı Sait is
minde bi , isini demirle ağır ~urette 

yaralamıştır. 

Mahmut yakalanarak hakkında 
kanuni muamele yapılmı~tır. 

Arkadaşını bıçakladı 

Ali oğlu kozacı Salih isminde 
birisi Şevket oğlu Hamdiyi bacağın
dan ağır suı ette bıçaklamıştır. Za 
bıta Salihi yakalamıştır. 

Döğüşttıeler 

1 

Yarbaşındaıı dellal Emin' ağlu 
Muzaffer adında birisi Nuri oğlu 
Yurnf, Eski istasyondan Kadir oğlu 
Ahmet, Ahmet oğlu Ademi ve Yu
suf oğlu Ahmet adında birisi de 
Dursunu döğüp lıa 1rnrel ettiklerin · 
den yakalanmışlar ve haklarında ' 
kanuui muamele yapılmıştır. 

Fazlaca _içmiş 

Seyit oğlu lsmail adında birisi 
gürültü çıkaracak derecde serhoş 

görüldüğünden yakalanmıştır. 

Mülkiye müfettişi Refik şehri· 
mizden Vana gitmiştir . 

Teşekkür 

Refikamın vefatı dolayısiyle bü
tün arkadaş, komşu ve tanıdıkların 

hakkımda gösterdikleri alaka ve 
teveccühlerine karşı ayrı ayrı ken· 
dilerine beyanı teşekkür imkaru ol
madığından kalbimden doğan min
net ve şükran hislerimi yüksek ga
zetenizle il:ılağına delaletlerinizi di
lerim. 

Adana ikinci sorgu hakimi 

Vasli Özen 

Ceyhan köylerinde 

Kıskançlık yüzünden bir ci
nayet işlendi 

Coyhan : 2 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Ceyhanın Mustafabeyli 
köyünde kıskançlık yüzünrlen bir 
cinayet olmuştur , hadise şudur : 

Toprakkalenin Maymunsuyu kö
yünde Mestan adında bir adam iki 
karı sahibidir . 

Bu :münasebetle Mestan hem 
Maymunsuyuna ve hem de Mustafa. 
beyli köyüne gidip gelmekte imiş . 

Mestan bundan bir kaç gün Ön· 
ce Mnstafabeyli köyündeki evine 
gelmiştir . Bu köyde fena yolda 
giden bir kadına rast gelmiş oldu
ğundan bu kadını akrabalarından 
birisinin evine götürüp bırakmıştır . 

Bunu gören Mustabeyli köyü 
halkından Battal oğlu Abdullah ve 
arkadaşları Mestamn yoluna çıkarıık 
yakalayıp döğmüşlerdir . 

Bundan muğber olan Mestan , 
kadını bıraktığı eve gidip bi~ mav
zer almış ve kadın ile beraber yine 
yoldan giderken kendisini döğen 

Abdullah ve arkadaşları önüne çı· 
kararak kadını elinden almak için 
üzerine hücum etmişlerdir . Mestan J 

dindeki mavzeri çekerek ateş etmiş 
ve Abdullah ağzına isabet eden 1 

kurşun yarasından derLaJ ölmüştür . 
1
. 

Mestan , yanındaki kadın ve 
Abdullahın diğer arkadaşları kaç· 1 

mışlardır. 
Maktulün cenazesi ~zerinde icap 

eden tedkikat yapılmıştır . Katil 
Mestan da zabıta tarafından aran

maktadır . 

Ş_ehrimiz gümrük 
baş memurluğu 

Dörtyolda bir gümı ük baş me
murluğu ihdas edilerek baş memur· 
luğa şehrimiz gümrük baş memuru 
nakledilmiştir. 

Dörtyolda açılacak gümrükte 
ihracat ve dahili ticaret işleri ve 
ithalat muamelatı yapılacaktır. 

Kozanda 
At yarışları yapılacak 

11 Nisan 937 pazar günü Ko· 
zan Halk Partisi ilçe çıkarına at 
yarışları yapılacaktır. 

Kozan gençleri 
Bir piyes hazırlıyorlar 

Kozan Halk partisi temsil kolu 
gençleri, bu ay içinde verilmek 
üzre büyük bir piyes hazırlamakla 
meşguldurlar. 

Gençler daha bazı piyesler iste
diklerinden Adana Halkevi temsil 
komitesi başkanlığı tarafından bu 
eserler temin edilmiştir. 

Teşekkür 
Babam eski muallimlerden Os

man Fikri Sertkayamn garek cenaze 
merasiminde ve gerekse baş sağlı
ğında bulunmak suretiyle kederleri· 
mize iştirak eden akraba, meslektaş 
ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre 
teessürümüz mani olduğundan te· 
şekkürlerimizin sayin gazetenizle 

iblağını rica ederim. 
Ailesi namına oğlu 
Hikmet Sertkaya 

Yeni netrlyet 

Beyaz kitap 
lskenderun - Antakya mesele. 

sine ait neşredilmekte olan bayaz 
kitabın 6 ncı sayısı da çıkmıştır. 

Ankara Halkevi 
Ankara Halkevinin 936 - · 937 

çalışmasını çok canlı bir şekilde ifa
de eden "Ankara Halkevi,. faaliyet 
mecmuası çok zarif ve dolgun bir 
mündcrecatla çıkmıştır. 

Küçük Yozğat köyü 
Ankara Halkevi neşri}at kola 

tarafından bu isimde, köycülüğe ait 
zarif ve güzel ı azılı bir kitap neş· 
redilmiştir: 

Halk Muziki 
Ankara Halkevi Ar şubesi tara

fından pıofesör Bela Bartuk'un 
konferanslarına ait küçük zarif bir 
kitap neşredilmiştir. 

Okuyucularımıza bu çok istifa
deli dergileri tavsiye ederiz. 

------·------
Filistin de 

Turist cemiyeti bir ziya
fet verdi 

Kudüs : 2 ( Radyo ) •. Filistin 
Turist cemiyeti Filistindeki bütün 
konsoloslara ve gaz tecilere büyük 
bir ziyafet vermiştir . Bu ziyafette 
Filistin kargaşalıklarının sona erdi
ğinden bahsedilerek ( Beyti mukad· 
desi } ziyaret etmek isteyenlerin 
ve Fil is tinin güzelliğini görmek iste· 
yeelerin serbestçe geleb'lect>ği ve 
burad?ki seyahattan menınun döne· 

ceği söylenmiştir . 

3 Mart 

Mersin 
Halkevi faali 

Mersin 2 (Hususi ıııu 

den) - Mersin idhalat 
de sırt hamallığının kaldır 
ithalat müdürlüğü tertib• 
ve elde bulunan deko 
kovil arabalarının ve 
vasıtalarının tamiriııa ba 

Haber aldığımıza g' 
ikmalinden sonra müdürİ) 
satla daha bazı vesait 
tedarik edecektir. 

Kartal piyesi. 

Dün akşam Halke>'I 
komitesi ( B. ) gu~ubu J{ 
sini ikinci defa olarak l 
!erdir: 

Kalabalık bir seyir'! 
alkışlarla sona kadar sel 

gençler son dereçe muJ 
lar. 

------· 
• 1 

O teller, bazı buhı 
leri geçirirler, 
kalırlar, fakat 

Floridada büyük bir otıl 
gelen bizimkilerin baŞi 
miştir. 

Floridada birçok bô 
vardır, bunlar arasında 
niş bir bahçe içinde so0 

kaç yüz yataklı bir otel 
otel müşteri filctanında~ 
sahibi de büsbütün zara~ 
mak için oteli komes ~ 
tiştirme müessesesi hal~ 
tur. Bu otelde şimdi 111 

ve tavuk, 56,000 kaz ~e 
güvercin vardır! ·fi 

Amerikan garabell 
neticeler de verebiliyo~ 

Zavallı adaıJI 
Yunan zabıtası, yotf 

dresi isminde ve 78 
ihtiyarı büyük bir par• 
raryen cürmümeşhud ıJ 
lanmıştır. 

İhtiyar kasa hırsı:ıı 
hiçbir mukavemet gösl 

- Ne yapayım; gri_ 
beri bu ~anatla meşgu~ 
ler o kadar kesad ve 
dar az ki ihtiyarlık ıaİ 
on para biriktiımeğe 
madım .. Böylece ihtiY' 
çalışmak mecburiyetiıııf' 
Demiştir. · ~ 

Herifcağız, kaş~ . 
demek olduğunu bilJ111f 

Ameri~a Ah~ 
J'vf e >' 

Malum ya bizde . 
met, Mustafa gibi İSi~ 
kullanılır. Bir mektel"'" 
beş, on Mehmed ver• 
!andığı vakidir. p.11 

F ransada Düran. 
isimleri bizim Ahmed 
pek mebzul olarak 

Amerikanın da 
leri Smit, Coııson, V 
ndur. 

iş böyle. Fakat J 
<le F ransada MehJllC 
ran ve Martenler ha ııı" 
istatistik yoktur arıt? 
lar boş dururlar m1 • 

işte bir Amerilc•~ 
Birleşik Arnerİ~ 

Smit, 750,000 Bro~ 
yam · oldıığunu göst 

·s 
Maamafih bu 1 

çok, 521,500 Vilsııı' 
göstermektedir. 

Bu istatistiği 
arasında yetişip d~ y, 
yanlar için Beşinci 

Ruzvelt gibi numar• 
tavsiye etme1-. tedir 
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3 Mart 1937 p 

Türk sôıft sahife : 3 
EL -- . E 1 

Radyo için stüdyo 

yapılıyor .. 1Asri Sinem ad 
Ankara : 1 ( Hususi muhabm· 

mizden ) - Türk hava kurumu bi· 

İngiltere tayyare 
karargahla!ı 

Ribbentrobun 
tezi nedir? 

ı Londra belediye 
nasının arkasındaki arsaya yapılacak 
olan büyük studyo binasının proje· 
leri imar müdürlüğünce tdkik edil· 
mektedir. P.T.T. idaresi, arsanın kı· 
zılaydan satınalınma muamelesine 
başlanmıştır. 

3 Mart çarşamba akşamından itibaren 
heyecanlı filmi 

- d )- lmpra· Londra : 2 (Ra yo . · 
d 'den yırmı 

torluk parçaların an yem I kt 
.. h apı ace •.r 

yedi' tayyare kararga 1 Y . k t 
L b tle hır a Hava yolculuğu u sure I 

. kôlaylaştırı mış daha genişlenınış ve 
olacaktır. ve 

Hafta•Ja sekiz posta Mısır~ 
b .. Afrıkaya 

beş hava postası cenu 1 

gidecektir. 
Bu postalar muntazman gece 

gündüz işliyecektir. • • 

Milletler Cemıyetı 
hakkında 

Bay Makdonald ne 
diyor? 

A ) Milletler 
Londra : 2 (A. · - .. 

d._... ve manevı 
Cemiyetini kuran ına uı 

k 1 cağını ve 
kuvvetlerin muvaffa 0 8 

devletle· 

Berlin : 2 (Radyo ) - Alman 

f . . Fon RihbentroLun tezi şunlar se ırı 

idi: d .. 1 k 
Devlet'er arasın a mustem e e 
lesinin tesviyesi zaruridir • Bir 

mese 1 ı·k 
fta büyük müstemle~ e ere ma ı 

tara ·ıı 1 "b-refah içinde yaşayan mı et er, o ur 
tarafta müstemlekeden ve mevaddı 
. t'd ·ye ve mahrecden mnhrum ıp ı aı 

t Çeken milletler olamaz . zarure 
A iman - lngiliz deniz anlaşma 

sı da bu işte adaleti temin etmek 
rtiyle musmir olabilir . 

şa d' · 1 d Almanların isle ığı şun ar ır : 
l _ Sanayii için muhtaç oldu 

ğu iptidai maddeleri tedarik edecek 

müstemleke. . 
2 _ Alman fabrikaların mamu-

latını satacak yer • 
3 _ Almanlar istimar işlerinde 

•1• fen \e tecrübe bakımından her· 
ı ım . 

1 kesten iyi iş görecek vaziyette .o · 
duklarından keııdilerine bu vazıfe. 
nin verilmesi . 

Sefir dünya ticareti durunıurı-

l 

bir cemiyet dışında kalan · • 
rin diğer milletlerin toprakların~ ıs t 
tila etmelerinden hiç bir ~et~ aa 

kı . · ··ytcmış ır · elde edemiyece ennı so • • 

T asiınının aç geyme mer . 
davetlileri meselesı 

dan da bahsederek Almanyanın kal
kınması bütün dünya iktisadiyatı için 1 
faydalı olacağını aıılatmıştır . 

Faşist meclis top 
) _ ·ftalya 

Londra: 2 (Radyo 
. torluğu tacını 

kralının Habeş ımpera . . r 
. . . . d Necaşının ve ı 

gıymesı merasımın e .. 
1 

• 
ğ soy enıyor. 

ahdinin de bulunaca 1 kiJat 
Veliahdden yeni yapılacak teş 'ne 

d H beş ananesı 
ve nizamlar a a d ·s 

t k hususun a ı . uygun hareket e me. . 
tifade edileceği söylemyor. 

•. h. 
Bir Fransız gem ısı ır 

torpıle çarptı 1 
r - ) - Marsil· 1 

Londra : 2 . Radyo b' 1 
yadan Cezaire gitmekte olan ır 
F .. b' ayna çarpmış· 
ransız gemısı ır m 

hr. k 
Japonyanın F elemen 

·· ·· ok Hindistanında gozu Y 
---

Tokyo: 2 ( Radyo ) - Japo.n 
F 1 k Hın· başvekili Japonyanın e emen . ı 

d. t d' .... olmadıhını söylemış· 
ıs aııın a gozu 6 

tir . 

lantısını yaptı. 

Roma : 2 (Radyo) - Faşist bü 
yül< meclisi toplandı . Azaları gör· 
mek için halk yollara dökülmüştü. 

içtima sabaha kadar devam et 
ti . Netice henüz resmen bilinmiyor 
sa da silahlanmak karannı vermek 
için toplandıkları anlaşılıyor. Yarın 

resmi tebliğ yapılacaktır . 

Amerikada 
Amele ittihadı ~u~uluyor 

Nevyork : ( Radyo ) Amerikada 
amele kırk yıldanberi en büyük za
ferini kazanmıştır. işçiler başkanı 

• b'r amele ittih;ıdı yapmak
umumı ı 

d Amde haftalığı ( 40 ) saata 
ta ır. .. d b 
inmiş ve asgari ücret. ~u~ e eş 
dolar olarak tesbit edılmıştır. 

• • 
Mısırda F emınızm 

d . d kendilerine verilen 
Firavnlar evrın e M kadın-
büyük değerden sonra ısır 

lan yeniden eski haklarına 
sahip oldular 

Mısırda feminizm hareketinin ı 
tarihçesini tesbit ederken firavunlar 
devrine kadar çıkılabilir · 

O devirde firavunlar Mısır kadı· 
nına büyük bir değer verirlerdi. 

Fakat, Mısır lranlıların, Yunan· 
lılann, Romalıların hakimiyeti altın.~ 
geçiııce Mısır kadını bir esir mevkıı· 
ne d" t" uş u • 

Arap hakimiyetinin son .dev~e~in, 
den Türklerin ve Meaıluklerın hakı· 
rniyet devrine kadar Mısır kadını 
harernde kapalı kalmışb . 

Mısırda ilk kadın serbestisi ha
reketi bu asrın başında başlar. 1900 
senesinde Kasım Bey Emin Mısır ka 
danının serbestisi için bir kitap neşr 
etmiş , ondan biraz sonra, bir ka· 
dın: 

Meşhur Maieka Hafni Nasıf 1911 
deki M sır kongresinden on 1 alepte 
bulunmuştur . 

Bunlar Mısır kadınının hürriyeti \ 

• lçin ilk .. ~Jar aadedilmektedir. Bah 

l B d. ınüstear ismi altında da 
sale e ıa l 

1 Nasıf da konferans ar 
t nınnuş o an 
. k makalrler yazarak çalışma verer 

sına devam etmiştir . 

B.. ..k harpten sonra Mısır ka· uyu k . 
d 1 d vatanperverlik hare etı 
ın arın a • 'kl .. I 

1 e Mı ır kadınları ıstı a 
baş amış v ' . . l 
mücadelesinde büyük bır mevkı a . 

mışlardır · 
Milli kadın hareketi başına Ba· 

H d Şarav· geçmiş ıe bu da· yqn u a • 
. - çok çalışmıştır . va ı~n " 
O teşebbüsile 1923 de Mı. nun 

1
•
1 

• 
k d B'rl'ıği teşkil em mış ve 

sır a ın ı " 
bu te~ekkül genç kızların evlenme 

l 6 ya tesbit eden kanun ka. 
yaşını . f . . k • 
bulüne amil olarak ılk za ermı a 

zan . ıştır ' s· 1· ... a·· 
Bu gün Mısır kadın ır ıgı u· 

yük bir faaliyetle çalışm~ktadır . Bu 

22 son kanunda bır toplantı sene 
6

. I' . 
yapılmış ve Bayan Şaravi 1~ ığı~ 
tarihçesini çizerek yaptıkları ışlerı 
anlatmıştır . 

• • 
seçımı 

Çok hararetli mücade
leler oluyor 

Londra : 2 (A.A) - Önümüz· 
deki perşembe gcnü Londra beledi· 
ye mecJısi için yapılacak umumi in
tihabat mücadelesi bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. 

Bu seferki parti mücadeleleri 
bilhassa çok çetin olmakıadır. Bu • 
günkü Londra belediyesini muhafa
zakarların 55 azalığına karşı 69 az.ı
lıkla elinde tutan işçi partisi hüku· 
met m .!rkezini kaybetmek tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. Muhafazakar· 
lar bu intihabatın ehemmiyetini mü 
temadiyen halka anlatıyrnlar ve ken· 
dilerine ekseriyeti temin edecek olan 
sekiz azalığı elde etmeğe azmetmiş 

gözüküyorlar, 
Buna mukabil komünistler ilk 

defa ol rak işçi partisine mutlak bir 
müzaheret göstermektedirler . işçi 
partisinin parolası Londrayı kazan
mak ve Madridi kurtarmaktır. 

Kont Ciyano 

Ankaraya Nisanda 
gelecek 

Stüdyo, küçük, orta ve büyük 
olmak üzre üç kısım olarak inşa 
edilmektedir. 

Büyük stüdyoda 80 kişinin ça· 
lışmasına imkan verecek büyük sa
lonlar vardır. 

Etimesudda kurulacak 60 kilovat-

(James Cagney) 
tarafından temsil edilen 

( Kanun kuvveti ) 
Ayrıca : Ekler jurnal 

Gelecek program : 
lık uzun ve 20 kilovatlık kısa raıevce ) 

tullü is~~syonlar için açıla." münaka- ( Kadın asla unutmaz 
saya muracaatlar ve teklıfler devam ı 

etmektedir. 90 kilovatlık istasyon1Jn 1 7839 
120 kilovata yükseltilmesi mümkün _____ ...;..;;...;. ___________ _, 

olabilecektir. 
Teklif yapan firmalar arasında 

dünyanın en tanınmış ve meşhur mü 
esseselel'.i vardır. Uzun ve kısa bir 1 

iki istasyonun da ayni zamanda ku· 
rulmasına baslanacaktır. Bayındırlık 
bakanlığı, ilk defa ınahdud bir çer 
çive içinde açtığı konkoru, bu defa 
genişleterek ve elçilikle• imiz vası

tasiyle bütün memleketlerin alaka
sını çekerek tertip ettiğinden, yapı
lacak istasyonlarımız en modren ve 
bütün teknik vasıfları taşıyacak şe· 
kilde kurulacaktır. 

------· ------
Altmış bin Faşist 

ihtilalcilerle beraber 
- Birinci sahifeden artan -

Tan sineması 
Bu akşam 

Zamanımı:ıın en biiyük tenörü altun sesli muganniye 

( Richard Tauber ) 
Bugüne kadar çevirdiği filmlerinin en güzeli ve en ıoükemmeli olan 

( Viyana seni seviyorum ) 
Harikulade müziksel filmde pek nefis şarkılar teganni edecektir 

Viyananın baş döndürücü bayıltıcı valsları, mükemmel ve orjinal bir me 
zu, çok güzel Vıyana manzaraları her cihetçe güzel bir film 

Viyana seni seviyorum filmi bu sene yapılan müziksel filmlerin en güzelı 
ve en r efisidir 

ilaveten : 
En son dünya hab~rleri ve şehrimizde HATAY için 

bütün "tafsilatile gösteren film 

Belgrad : 2 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano Anka
ra seyahatini · f\ isan ayı içinde yzı

pacaktır. ilk kafilenin bu hafta içinde hareket 1 EK YAKINDA : 
etmesi muhtemeleir. Bu husustaki En güzel Paris şarkılarını ve Paris havalarıni söyliyecektir . Bu kimdir 
anlaşma,· lngiltere ile Portekiz ara· biliyor musunuz 
sında iki taraflı olarak yapılmış ol- ( Maurice Chevalier ) 
duğundan, ayrıca ademi müdahale ' Bugün saat 2,30 da tenzilfitlı matine iki film birdeb 

Gandi Partisi 

Seçimde kazandı 
Bombay : 2 (A.A.) - Hindis· 1 

tande mevcut on bir hükumetle ya· 
pılan umumi seçimde Gandinin Mil· 1 

li Hind Partisi bu hükumetlerin a\ ' 1 
tısında tam ve diğer üçünde de nis. 

komitesinin tasdikine arzedilmiyc· S 
cektir. Aşk Uğruuda katil - en mi öldürdün 

Salama~a:2~.A)-Madrid ~-------·-~7_8_~~~~~~~~~~~~~
radyo istasyonunun bir tebliğine gö. 
re, Albaceta eyaletindeki beynelmi- ' 
lcl livaların başkum11ndanı, firar et· .ı 

bi bir ekseriyet kazanmıştır . 1 
miştir. ~--------------------------

Hindistan da 

Cebelüttarik : 2 (Radyo) - Tos· 
kana vapuru 70 mil mesafeden ge· 
çerken denizi:ı dalgaları ortasında 
bocalayan bir sandal gördü bu san-

ı dalda on y~di kişi vardır. Bunlann 
smaili taifesinin Ağaha ltalyanlar tarafından batırılan bir va 

na hediyesi ı purdan kurtulanlar olacağı anlaşa 
B b R lıyor. 

om ay : 2 ( adyo) - Ağaha- I k 2 (R d ) Is-na lsmaili taifesi büyük bir hediye Cebelütt•ri : a yo 
· ı d' 

1

. panya kara sularında bir lngiliz ve 
vermış er ır . . 

B h d. ğ 1.. l d bir Fransız vapuru torpıle çarptı. 
u e ıye a ır ıgınca a tun ur . i .. 

1
• b 

B h d. · kd' · · I Bay Eden umumı mec ıste unun u e ıyeyı ta ım ıçın yapı an ıne· .. . 
· d Ağ h · . b' .. .. ı hakkında nıaluınat verırken protes-

rasııb~ e . a ~nb.~era_~1~.'n 1

1
r godzu·I tadan evel tahkikatı derinleştireceğini 

ne ınmış ve o ur gozune a tun o · l hl 'k ı· 
d 1 k 1 söyledi. spanya sularının te ı e ı 

uru ara tartı nuştır . ld I I 1 
o uğu an aşı ıyor. 

Al F 
I Londra : 2 (Radyo) - Ademi 

man - ransız müdahale komitesi toplanarak gönüllü 

Ticari müzakereleri 
devamda 

Bı-:rlin : 2 ( Hadyo) - Alman· 
ya - Fransa Ticari münasebabnın 
inkişafı yolunda başlı yan müzakere· 
ler devam etmektedir . 

Berlin : 2 ( Radyo ) - Siyasi 
ricaldan biri şu beyanatta bulun· 
muştur. 

Almanyanın müstemleke mesle· 
sinde takip ettiği gaye serbest ikti 
sadi bir nizamdan ibarettir . Alman 
yanın ihtiyacı ancak iktisadidir . 

Harbi ve istimari bir garazı 
yoktur demiştir . 

Londranın beyaz 
kitablarında 

Londra: 2 ( Radyo) - Yeni 
çıkan beyaz kitapta lngilterede 
bir çok yeni silah ve tayyare fabri
kalan açılacağı ve bunlardan başka 
yeni sanayi _fabrikaları da açılacağı 
ya1Jlıyor . 

ve murakabe meselelerini konuştu. 1 
Göniillü yasağı ve bitaraflıf baki 

kalmak üzre ispanyaya mali yardım 
( evzuubahsoldu bunun sebebi de 

lspanya hühumetinin altunlarını Fran
sa bankalarına tevdi etmiş olmasına 
binaen mü badele vasıtalarının zaif · 
lemiş olmasıdır. 

Elli beş bin tonluk bir 
Alman vapuru 

Berlin: 2 (Radyo) - Alman 
amelesine iş bulmak içfo yapılan ilk 
Alman ticaret vapuru bitmiştir (50) 
bin ton yük taşıyacaktır . 

460 yolcusu olacaktır . Mürette
batı yüz ki;iidir . Tayfaya da yolcu. 
lar gibi kamara tahsis edilmiştir . 

lstanbulda havalar iyi 
gidiyor 

t~tanbul : 2 ( Radyo ) Şehri 
mizdc havalar açıldı . Bir çok kişi 

l<::r paltolarını çıkarmışlardır . 

Halk evi Başkanlığından : 
iki yılı temamlamış bulunan Komitalarımızın seçimleri, aşağıda yazıla 

olan gün ve saatlerde Halkevinde yenilenecektir . Muhtelif şubelerdeki 
üyelerimizin listede yazılı gün ve saatlerde Halkevine gelerek kayıtlı bu 
lundukları şubenin seçimine iştirak etmeleri rica olunur. 

SEÇiM Lf SI ESi 

Komitanın adı Seçim tarihi Günü Saati 
Dil, Tarih , F debi yat 9 Mart 937 Salı 17 
Kitapsaray ve yayın 9 Mart 937 Salı 18 
Ar 10 Mart 937 Çarşamba 17 
Sosyal yardım 10 Mart 937 Çarşamba 18 
Halk dersaneleri ve kurslar 11 Mart 937 Perşembe 17 
Müze ve sergi 11 Mart 937 Perşembe 18 
Köycülük 12 Mart 937 Cuma 17 
Spor 12 Mart 937 Buma 18 
Gösteril 13 Mart 937 Cumartesi 15 

7832 2-3 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana mıntakası Sıtma Enstitü· 
sünde 1 - Nic;an -937 'tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 

sıhhat memurluğu k u r s u n a 

aş~~ıda. y a z ı 1 ı evsaf ve şe~ 
raıtı haız olan talipler alınacaktır . 

Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 Mart-937 tarihine kadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatları . 

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 1 16 

inhisarlar Adana başm 
dtirlüğünden : 

Başmüdürlüğümüzden ve Ad 
tütün fabrikasından Karaisalı inhi 
sarlar idaresin '! sevkedilecek v 
Adanaya gönderılecek otuz bin ki· 
lo, Başınüdüriyetimız depolarile A 
dana tütün fabrikası eski ve yen 

istasycn aralarındaki beş milyon 
kilo inhisar eşya ve mamulitını 
nakline talip çıkmadığından evvel 
ilan olunan şerait dairesind~ e~~t 
ıne 10 gün daha temdit edılm~.ta" 
ihalesi 12-Mart - 937 cuma gunu 
saat on dört buAukta yapılacağınd 
· kl ' I · '"kA ·· ve saıtt ıste ı enn mez ur gun 
müracaatlan ilan olunur. 7836 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağ camii civarında 

Ali Nesibi eczanedir 



Sahife : 4 

Cenubun en 
mütekamil 

Tiirksözii 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

i
l Gazete 1 Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
,_ ________ \ her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K. 
1 ıtap Eserlerinizi Türl<sözü matl:aasınca bastırı

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

il İlan 1ı Reklam bir ticarethan'-nin, bir müessesenin 
,__ ------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilaaılarınızı her yerde okunan Türksözüne ·veriniz. 

ı1 Cild / Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
, _______ !kitaplarınızı Tüıksözünün 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 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

..... ______ _.! ancak Türksözünün Otomatik makinala-
ı p;da yaptırabilirsiniz . 

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

zilat ya pmakta_d_ır-=. ======================' 
• 

3 Mart 1937 
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2 / 3 / 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

1--:-:---~~----.~&~n~ıim~~h~ 

~:;:r vadeli 1 ; lli..'.i4!9!.J--:~~:~·;.,-iş=m=ar::;:k:------ı-ı-I '.J7 
•----__:._:_ ____ , - Frank ( Fransız ) ,--11-ı-03 

Mayıs vadeli 7 22 
1

- - -..--~------ - Sterlin ( ingil_iz_,_) __ 617 j 00 
Hint hazır ı 5-1 84 - - 1 t--N-evy-o-rk-'----- _

13
_, 2

4 
Dolar (Amerika) ,_}_!!__

1

1 26 
1 Frank ( İsviçre ) 

C. H. P. 
Kayalı bağ 

Asri 
Ocağı çıkarına 

sinemada 
Kemal Sahir Heyeti tarafından 

( Türk Peygamberi ) 
Piyesi oynanacaktır. Ve bir ço ·~ numaralar sayın halkımıza neşeli bir 

gece geçirmek ve ayni zamanda Parti ocağının yüksek menfaati başarıl-
mış olacaktır . 7842 

169 

Plaj açık arttırması 58 

1-f 
l\a 

•t irıc 
Akdenizin müstesna iyot ve altın z•rratı hassasının tahlille sabı da 

olmuş fevkaladelifni havi ( platin kum plaj ) 
ının üç senelik icar mukavelesi ( 30-Nisan-937 ) tarihinde ihalesi ys· 
pılacaktır . • 

Şeraiti anlamak isteyerı taliplilerin pey akçasını hamilen ihaleden oıı 
beş gün evvel Kara taş na '.ıi ye si ihtiyar heyetine müracaatı ili~ 
olunur . 7837 3-9-14-19 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Çukurova harası merkezinde ye
niden yapılacak iki memur evi ile 
binalardaki tamirat kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. iha
lesi 5 Mart 937 cuma günü saat 
15,30 da Seyhan vilayeti baytar iş
leri direktörlüğü dairesinde yapı
lacaktır . 

inşaat ve tamiratın keşif bedel
leri yekunu 10391 lira 69 kuruştur. 

Bu işe ait .:vrak şunlardır : 
, 1- Eksiltme şartnamesi 

2 - Hususi şartname 

3 - Hulasai keşif, Metraj ve tah-

lili fiyat cetvelleri 
4 Mukavele projesi 
5- Projeler 
Bunları görmek istiyenler tatil 

günlerinden başka her gün hara mü-· 
dürlüğü ile Seyhan Baytar müdür
lüğüne müracaat edebilirler . Ve is· 
teytnlere 52 kuruş bedel mukabi
linde hara mildürlüğünden verilir • 

Muvakkat teminatı 779 lira 38 
kuruş ..ılup hara veznesine yatı ıla 
caktır. 

isteklilerin münakasa gün ve sa. 

atından bir saat evveline kada~ 2~t 
sayılı kanunun tarif ettiği vesaık 1b 
Nafia Vekaletinden alınmış müte9 

1 
M; 

hitlik vesikasını ve 3000 liralık bı 
binayı muvaffakıyetle ikmal ettirıı' 
dair vesaiki havi kapalı zarfla'~ l 
komisyona makbuz muk-ıbilindc 1 tras 
di etmeleri lazımdır . rıı 

19-21-27-3 ık i 

Zayi 

' v 
lııı 

tasdiknan1e ıı; •. 
ırı 'il 

O k k . 51f!l Za' Adana rta o ulunun i incı '1 · 
fından aldığım 15-9 -930 gJıı •(P-

11 

189 sayılı tasdiknamemi zayi et1\ 
yenisini alacağımdan eskisinin b~ 1~a 
mü olmadığını bildiririm . ıfJ ık 

Adanada Ocak uramınd9 fUb"k 
ik sayılı evde ~ 

7841 SALAHADDiN Tf.'/f D 
iııirı 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 

Adana Türksözü matbaası 

si( 
l 

llar 


