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İtalya tezgah
larında 

Alman yanın Polonya istekler: karşısında 

Nevzad Güven 1 

Habeşistanda tarama 

Altı bin kişi 
kurşuna dizildi 

Bir çok gemi yaptı
racağız 

Bay Eden, İngiliz hikimiyeti al

tında bulunan topraklardan bir karı
şını bile kimseye veremeyiz ,, diyor 

-----------latanbul: 4 ( Rad
yo ) - Ahuan malu
mat• göre, hükume· 
timi 1talya tezgahla
rın harp gemileri 
inşa ettirecektir. 

ı lngilterenin bu seneki deniz bütçesi 105 
1 milyon sterlindir 

gemilerin:bedel
ömür ihracatt
ödenecektir. 1 

1 

ye Vekilimiz J 

Hobteı ordusunun tuırblı günlerinden 
Şeh imize geliyor ı 

1 

1 Adisababa : 4 ( Rad
JO ) _ Maraıal Grazya-
·ye ıui kast yapıldıktan 

Dl !...l..letr 
.oı•• talyan )fnau 

1 

tedbirler aldıiJ- lôm-

dur. k 
Askeri hareketler şı ı 

taraına ilerlemektetlir • 

Binlerce kifat yapıl-
11111tir. Altı bin kişinin 
kurşun dizildiği söyleni
yor. HO imet Habeşis
tandaki morlara kırk 
sekiz ... t zarfında nlz.. 
mın iadesi için ıiddetli 
emirler -vermistir. 

Ald malümata göre ; Sıh-
hat ve iç mai muavenet Vekilimiz 
Bay Refı Saydam bu ayın doku
zunda A naya geleceklerdir. 

Yil-. verilen malUınata göre ; 
Bay ~· bu seyahatleri bilhassa 
iskin ~r mürakabe ve göçmen 
vaziyetini tetkiktir. 

Bay ~k Saydam bir kaç gün 
sebrimiz~ kalacaklardır. 

"Olmaz,, k limesi 
ortadan kalkmalı 

1 F aşisl kongresinin 
t arar 
ı ,. Nüfus meselesi ltalya 

için eo mühim bir ittir " 

Rayhşkanzler Hitlerin bir 
dair fikirler 

nutkuna 
Roma : 4 ( ~dyo ) - Büyük 

F •tist kongresi diin dört t..cak 
saat devam eden toplanbsmda mü 
hİln kararlar vermiştir . Bu karar· 
lardan başlıcası nüfus ve dotum 
meselesinin halli için alınan tedbir 
lerdir • Kongre dotum , ve nüfus 
artması için müteaddit organizas
yonlam kurulmasına karar vermiı • 
tir . 

Berlin : 26 Şubat ( Hususi"m .. u· 
1 

babirimizden ) - " Ben be! buyuk 

karar karpnda meıb~ ol~ 
keliolelini ortaya atanlar ıle muna 
kap etmek istemiyorum • 18 sene: 
denberi her yeni ideye ' be~ ~~ 
karara' her yen: işe karşı muca e 
edenlerin bu basit cevablDI d•yma· 
ta çoktan alışbm • 

Bu 
.... ilk defa Almanyada 

sozu "d 
. b" hareket ile kuvvet ve ı are-

yen• ır d" . iki 
. lime almaJC.a karar ver ığim n· 

.,ı e • · · R h 
ci teşrin isyanında işitm~şbm . ay 
büyük otomobil yolunu mşaya karar 
erditim zamanda da kulalclanmı 
:mwıyan yine aymt,r miskin söz~ • 

Bütünbu olmaz denen teşebbüs· 
ld 

tam muvaffak oldu. 
ler,o u ve . · 
Bu söz karşısında artık kendım! te· 

Ç"nkü bu olmaz ke-
selliye alış•ım • u . . . 

J
• • be rin umumi atalt:tuun oır 
mıesa şe . 

t·msrli her yeni idcyt> ' her yenı 
1 ' • k 

tasa\Yura ' ve her yeni ı şeJ ~rşı 
.onu abkoyan_ tabii bir e~geldır • 1 

8.. -k harbin meçhul bır. ash- 1 
uyu k ·ıı · · 1 

rinden dünyanm en büyü mı etının 
Fürerliğine erişebilen. ~ir _adamın ı 
urdumu. un bir çok ıkhsadı mese. I 

relerini de hBlledebıl· Ct",İne SİZİ te- 1 
min etmckliğimoJüıum yoktur zan· 
nederim . Yapmağa karar v,.rdiğirn 

1 

bir şeyi her ııe suretle olursa ol~un 
yerioe gdirmekte zerre kada~ teıed· 
düt etmiyeceğimc herkes emın ola· 

bilir • 
Bu çok karakteriatik cümleler 

Raryhlkanderin beynelmilel otomo· 
bil wJ!sinde ,.;ylediti nutkundan 

almllllfbr-
~ bu tenlcid • ibtan baza 

korkak ve uYUfUklara bitap ederken 
4 ~ pllnmt tatbik cr11wda ., .. 

IJrıy Hııler 

kese düşen vazifeyi tekrar etti • 
Raybakanzler Almanyamn motör
leştiı me işine memleketin muazzam 

- Gerişi üçüncü sahifede -

T oplanhdan sonra neşredilen 
bir teblitde , bilhassa bu metele • 
mevzubebs edilmekte , ve nüfus me- 1 

selesinin İtalya için bir hayat işi ol· 
dutu ve nüfus olmadıkça kuvvetli 
bir ordu olamıyacatı zikredilmek. 
tedir. 

Roma : 4 ( Radyo ) - Roma 
matbuab büyük faşist meclisinin ver
diği kararlan tefrih etmektedir. 

Gazeteler ltalyanm , daha ıilih· 
lanma ihtiyacında ltulundutunu kay· 
detrne~ tedir . 

Şimal devletleri 
--------.. 

Büyük bir kongre toplandı 

Şimal devletleri para birliğinden bışka büyük 
bir sulh ble>ku yarat1caklardır 

Lihay : 4 (Radyo) Şimal dev. 
Jetleri iktasad kongresi toplanmış 
br • Kongredeki Jevlctler Danimar. 
ka , lsveç, 1\orveç, Flandiya, Holan 
da, Belçika, Lüksem~urg ve HoUan· 
dadır. 

Kongre prenaipleriııi tahakkuk 
ettirmr.k için bu devletler arasında 
mali teavun o ıulü kabul edilmiı
tir • 

Jnailtere - Fransa ve Amerika 
.,......... ( para birliti ) usulünün 

iyi neticeleri fimal de\fletleriode de 

böyle bir ittihad yapılmua fıkrin . 
uyandnmışhr . 

Tıcarı:ti güçleştiren engelleri ,, 
birer birer ortadan kaldınlması det 
düşünülmektedir . 

Hayattpahahlıpıa karıı IW\&ri 
ihtiyaçların kolay mübadelesinden 
bu işe başlanacaktır • 

Şi •ıal biı liğine Baltık devletle. 
rinin ve lsviçrenin de girmesine t _ 
şebbüs edilecektir . c 

Bu devletler muazzam bir sulh 
bloku olacaktır , 

Bay Eden 

Londra : 4 ( A A ). - lngil
terenin 1937 /38 •~nesı bahriye 
bidcesi p• oieai nqredilmiftir . 
Büoce geçen aeneye nazaran 23 mil-

yoa 80) bin lngiliz faz asiyle takri . 
ben 105 milyondur. lngilterede si
lihlanmaprogrammın tatbiki ~tice
sindehissedilen demir ve çelik ele· 
sikligi dolayisiyle muhtelif vaziyet· 
fere göre ithatit resimleri indirilmtf 
vf"ya la~ vcdilmişlir. 

Avam kamuasmJa dış- ~iyatı:eti 
hakkı ıdaki bir nutkun h, Elen lo· 
ggilterenin ispanya işlerine ademı 
mudahale siyasetine muzaharette 
devam edecetini ve millertler cemi
yetine karşı ümitlerinin kuvvetli ol-

duğunu söylemiı ve lngilterenin ida 
resinde veya mandasanda bulunan 
hi'f bir topratı her hangi bir suretle 
olana olsun başkasına .vermiy~· 
tini işaret eylemiıtir, 

Eden bundan b.oka lnıiltere
nin silihlanmasuun dünya adhtma 
yapabilecek en büyük yardım ~
pu ilive etmiftir. Kamara bük~ 
metinin t.akip ettiti tasvip e~ir. 
lanmlfbr. 

lhtililcılar bütün lspanyol şehirlerin
de büyük casus şebekeleri kurdular 

---....... __ _ 
A 

Asiler zaferlerinden emin görünüyorlar 

Bilbao : 4 ( Radyo ) - Cumhu 
riyetciler Aviodo ıehri üzerine ya
vaş yavq ilerlemekte devam edivor· 
lar • · 

Yollan üzerindeki iki silah fab 

rikasım işpl etmişler fakat çok geç
meden fabrikalarda yan11n çdcllllf• 
tar . Bu yangınlam ihtilal casuslan 
tarafından yapıldıtı anlaşılmaktadır. 

- Gerisi dördüncü sa'ifede-

Adana'da 
Türk Maarif Cemiyetinin güzel bir eseri 

Şehrimiz Türk Maarif 
cemiyetinin açtığı tale
be yurdundan köşeler: 
Talebeler mutalaada ve 
yatakhaneden bir köıe 

( yazası 1~~) 
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Habsbu gla 1-=mızı::ıc;:::=-ı:8!11!11 __ 1 ____ _.iiiiiııi.._llliıic ... __ ._. __ 
1 
__ ._ __ ıiııııN ___ , 

i ir ha erleril 
Ceyhan da 

A vrupanın en çapraşık meselesi : 

AVUST RYA 
1,1 ........ .-------------·-------------------: ............... __ , 

Gençlik Halkevi çatısı 
altında faaliyetlere 

' başladı 

Avusturya meselesi 1 1 
munakkak ki, Avrupa· Ya z'\n : Pierre Dominique 
nın en çapraşık:mesele. ~··~--------------
!erinden biridir. Aynı zamanda bu 
meselenin alacağı hal şekli bizim 

I 

için son derece ehemmiyetlidir, çün· 
kü Avusturyanın şu veya bu yola 
sapmasına göre, Avrupa sulha veya 
barba doğru teveccüh edecektir. 

Meseelenin Avusturya bakımın 
dan esaslarını sarih !UJ etle anlatan 
başvekil Şuşnig'in nutkunu tahlil 
etmeden önce, bu problemin Berlin, 
Roma ve Pragda aldığı şekilleri 
izah edelim : 

Berlin bakımından : 
Berlin bakımından, Avusturya 

meselesi c ldukça basittir. Berfin, 
Avustur) ayı Alman milletinin bir 
cuzu addediyor. Bu cüzün ergeç 
Almanyaya iltihak etn esini pek 
tabii görüyor. 

• 
lehdid altına girmesi demektir. A-
vusturyanın müstakil olması ise 
ltalyanın şimal tarafından kendini 
masun bilmesini ifade eder. Ve B. 
Mussolini bil:r ki Habsburgların 
tekrar Avusturya tahtına otıırmaları 
Avusturyanın mukavemetini çok 
kuvvetlen·lirecektir, Onuıı içindir ki 
Arşidük Otto'ya müzaheret ediyor, 
fakat Tuna üzerindeki bu son ko· 
zunu henüz oynamak istemiyor. Bir 
kere daha beklemekle iktifa ediyor. 

Prag bakımından 
Prag hükumeti, Avusturya me

selesine oldukça hatalı görülebile· 
cek bir zaviyeden bakıyor. Çekler 
yeniden Habsburgların boyunduruğu 
altına düşmekten korkuyorlar. Bu 
korku esasında yersizdir. Çünkü 
harpten evvelki vaziyet artık avdet 
edemez. En kötü ihtimal, üç devle
tin Avusturya, Macaristan ve Çekos
levakyanın üç tadı bir Habsburgun 
hükümranlığı altında, bir federas· 
yon teşkil etmeleri olabilir. Böyle 
bir federasyonun merkezi Brafülava 
(eski Presbourg} olabilir ki, bu aynı 
zamanda hem Çek, hem Alman ve 
ınacar şehridir. 

1 
, H ,gon müracaatları için 
1 kolaylık - -

Tebliğ edilmiştir : 

Cumhuriyet kanunları Halkla Hü· 
lıumet arasındaki vasıtaları lema
ınen kaldırmış olduğu için her yurd 
daşın serbestçe hükumet dairele
rinde kendi işlerini takip ve süratle 
intaç ettikleri gibi yine halkımıza 
daha geniş ve şümullü bir kolaylık 
olmak üzere her türlü dilek ve şi
kayetleri dinlemek için hükumet 
daiı esinde merni saatları dahilinde 
olduğu gibi saat 17 den 20 ye ka· 
dar ve perşembe günleri sab;ıhtan 
akşama kadar Parti Başkanı sıfatile 
Halk Partisi kurağında bulunuyorum. 

Seyhan Valisi 
T il. Boy~al 

Seyhan kıyısında 
Bir orn1an vücuda 

getirilecek 
Seyhan nehri kenarında 15 Hek

tar vüsatmda bir orman fidanlığı 
meydana getirmek istenilmektedir. 

Orman mühenılisliği araziyi he
nüz tesbit etmemiştir. 

Tekaütlerin 
M a·a ş günlerini hildi -. 

nyoruz 

Adanada 
Türk Maarif cemiyetinin güzel bi eseri 

Talebe yurdunun kadrosu önümüzdeki 
yıl daha büyütülecektir 

-· --
Şehrimiz maarif cemiyeti tara· 

fından, ilk önce, 30 kişilik kadro ile 
açılan (Talebe yurdu} , sonradan 5 
talebe dah1 alarak bugün 35 çocu
ğun aile ocağı olmuştur. Yalnız orta 
okul ve lise talebeleri arasında. seçi· 
len, fakir olmakla.beraber, çalışkan· 
lığile, dürüstlüğüle göze girmiş olan 
bu çocukların heman her türlü ihti· 
yaçlarını yıırd temin etmektedir. 

Adana da, Tü<k. maarif cemiyeti 
açıldığı gündenberi fakir talebelere 
elden gelen yardımı yapıyordu. Fa· 1 

kat böyle kocaman bıı şehir için pek 
lüzumlu olan bir talebe yurdu açıl

mamıştı. 

Geçen senenin sonunda yapılan 

seçimde, içlerinde değerli kültür di· 
rektörümüzün de bulunduğu idare 
heyeti, derhal böyle bir yurd açma
yı düşün.lü. Çünki cemiyetten yar 
dım görmekle beraber her biri bir 

İş dairesi 

Faaliyet ne merkezde? 
1 

iktisat Vekaleti iş dairesi 6 ıncı ı 
bölğeyi teşkil eden 6 vilayette iş 

1 

kanunu tatbikına hazırlık faaliyeti 

yerde barınan bu çocukları daha iyi 
yetiştirmek için her zaman göz önün 
de bulundurmak, disiplin altında bü 
yütnıek başka dürlü mümkin olama· 
yacaktı. 

işin düşünce kısmı böylece hal· 
!edildikten sonra hayır sever yurd
daşlarınıızın teberruları ve alakadar 
makamların yardımlarile bütçe işide 
yoluna kondu. 

Bugi'n, her itibarla değerli olan 
bu ocak, bilhassa halkcılık prensi· 
bimizin canlı bir ifadesidir, demek 
pek yerin le olacaktır. 

Hulasa, çok temiz dü~üncelerle 
açılan, ve bir öğretmenin idaresi al· 
tında amacına dogru ilerileyen {Ta
lebe yardu} Adanamızın, gerçekten 
övüneceği bir eserdir. 

Önümüzdeki yıl talebe yurdunun 
kadrowou daha büyütmesi de kuv
vetle muhtemeldir. 

Üç spor tayyaresi 
--·--

Dün şehrimiz~ uğr~dı 

Ceyhan: 4 (Hususi muhabifl 
. mtzden) - Gençliği her zamaıı 1' 
çalı altında toplu bulundurmak ı 
yıllardır Ceyhanlılar, kasabaıııııdı 
bir halkevi açılmasını temenni ' 
mekte idiler. 

Bu hususta alakadar maka 
tarafından ilgililere birçok def•

1 

baş vurulmuş ve Cümhuriyet h• 
partisi genyön kurulunun geçe 
deki yaptığı toplantıda. yeniden 
yerde halkevi açılmasına karar 
rilmişti. 

B·ı, 28 halkevi açılacak kaza 
vilayetlerin içerisinde Ce1hanl 
zın da adı geçtiğinden gazeteler 
okunan bu haber Ceyhanlıları 

sevindirmişdi. 

Bıı münasebetle 
açılma töreni. ·yuı ttaki bütün 
kevlerinin beşinci yıl dönümüne 
lıyan 21 ~~hat p~zar günü çok 
lak bir şekilde yaı•ıldı. 

O, gün bir çok hatipler ta 
fından nutuklar ve şıirler söyle 
Evvdce de yazdığımız gibi bu 
h;lkevimiz temsil, köycülük ve 
tapsaray olarak üç şube üzeli 
faaliyetegeçecektir. 

Şu bir kaç gün içinde 
i'nize üye yazılanların sayısı Ç 

mıştır. 

Halkevi açılmadan eveel 
gençler tarafından teşekkül etti 
temsil kolıı fdaliyetini hızlandır 
tır. işe başladığı gündeııberi vr 
!eri temsillerle Ceyhan haJke 
ciılden takdirine mazhar ol 
!ardır. 11, 

Halkeviınizin açılması şer<''l 
22 inci gece vazife ve şerefyol~ 
piyes oynandı. 

Onun içindir ki, üçüncü Rayh 
hükumeti, Habsburg hanedanınnan 
birinin tekrar Avusturya tahtına 

geçmesini istemiyor. Filhakika, Ha· 
bı burglar saltanatı yeniden kurulur· 
!a, Almanyanın f melleri karşısına 

yeni ve kati bir engel çıkmış ofa. 
caktır. B. Şuşnig'in hükumetin ba· 
şında uzun müddet kalması veya 
kalmaması Berlin devlet adamların· 
ca ehtır.miyetli telakki tdilmemtk 
teJir: B. Şu~nig bir fanidir, veya 
sadece mevkiinden düşebilir. Halbu
ki bir Habsburg mevzuu bahsolun 
ca işin ırahiyeti değişir. Hususiyle 
bu· !altarat A\uıtuıp H Marcris· 
tan tadarım birleştirir. Hatta kim 
bilir, l:u'. ~altanat belki daha fazlası
sını da )apatilir. TLna nıilletleıi, 

üzeıirde ı iifuz tesis rdenk A1rrrn 
yrnın genişim e yolurda bir laı~j 

vücuda getirebilir. 

Esasen böyle bi; şey hiç de 
mevzuu bahis değildir. Habsburglaı 
Avusturya - Macaristan tahtına 
gelirscler, olsa, olsa Çekoslovakyaya 
bır anlaşma teklif edebilirler askeri 
ittifak ve gümrük birliği. Çekoslo· 
vakya bundan ancak menfaat temin 
edebilir; bir şey kaybetmez, 

Fakat Prag hala 13. Beneş'in pa· 
rol asına sadıktır. Habsburglaı ın ge- 1 

ri döıımesindense anşlus müreccah· 
tır. Öyle ki, bir Habsburg Viyanaya 
dönerse, Berliniıımüttefiki olan ltal• 
yayı kendi tarafından ve Almanya 
ile Çekoalovakyayı kendi~ine hasım 
oLır k bulacaktır. Halbuki bu esna. ' 
da Çekoslov~kya Almanyayı en 
lü}ük düşmanı telakki etmekte ve 
Almanya Çekoslo>akyaya ka şı çe 
tin bir mücadeleye g;rişmiş Lıulun· 

maktadır. 

Askeri , Mülki mütekaidin dul 
ve yetimlerin aylıkları şu günlerde 
tevzi edilecektir. Askerlere bir nu
maradan 250 numaraya ''kadar 8 
pazartesi günü mütelıakisine Salı 
günü, Mülkiyeye 1 numaradan 250 
ye ka.lar, Sal>, Çarşamba günü, mü 
tebakisin• 10 perşembe gününden 
itibaren 15 gün müddetle Seyhan 
Muhase1,e ıııüJ•irlüğünc~ aylıklar 

verilecektir . 

ıkına! edilmiş ve iş yerleri beyan-

1 
nameleri alınmıştır. 

Bu vilayetlerin üçünde müfet. 
tişlerce kati tesbit muamelesi ya· 

Kahireden beynelmilel yarıştan 

dönen Alman,Fransız,l'olonya spor 
tayyareleri dün Şamdan uçarak sa· 
at o . iki yirmide şehrimize inmiş

lerdir . 
Tayyarecila benzin aldıktan son

ra Eskişehre inmek üzere saat on 
i iki yirmi beşte şehrimizden uçmuş· 

Pek yakında yine halkınııı•, 
nulmak üzere Kozanoğlıı P' 
intihap edildiğinden çok büyiİ~ 
ihtimamla provalarına devam 
mektedir. 

Şimdilik Berlinin bütüıı ümidleri 
Avustuı yac'a bir ihtilal çıkmasında 
dır: Anşlus imkanının de,am etmesi 
onun için kafidir ve Avusturya cunı· 
huriye! şeklinde kaldıkça bu imldin 
mevcut olacaktır. 

Tabiidir ki bu cumhuriyetin ko
münizme hatta sadece demokrasiye 
temayül etmesini Berlin asla kabul 
etmiyecektir. Müthiş hadiseler le do
lu olan 1934 senesi zarfında başve. 
kil Dolfüs komünist isyanını ezmişti, 
fakat o ezmemiş ols'\ydı Almanya 
müdahale edecekti. Yarın Avuslur 
ya maı ksizmi yeniden baş kaldırır· 

sa ve başvekil Suşnig bu harekete 
karşı koymazsa, A lmanyanın mü da 
hale edeceği sanılabilir. Onun için 
topraklarınd l içtimai ve sivil süku· 
nuİı devam etmesi Avusturya ıçın 
hayati bir zarurettir. 

Roma bakımından : 
1 

Roma vakıt kazannııya çalışıyor. 
B. Mussolininin general Göringle 

yaptığı son ·görüşmede şu hususlarda 

mutabık kalmış olduğu sanılıyor : 1 

Çekoslovakya ve Tuna havzasında 
Almanya hareket serbestisine sa
hip olacaktır. ltalya da garbi Ak· 
denizde hareket serbestisine sahip 
olacak ve ispanya üzerinde üstün

lüğü haiz olacaktır. Fakat bu anlaş- 1 

manın metni hakkında kati malu:nat 
sahibi değiliz. Bütün bu söylenen- ~1 ler rivayetten ibarettir; çünkü B. 

Mussolini asla anşlusu kabul etmiye ı 
cektir. Roma, Avusturya ve Çekos
lovılkyanın sırtında hir Alman · ltal· j 
y_an anlaşması hakkındaki rivayetle / 
rın Avrupada yapılmasına müsaade 
ediyor, çüııkü B. Mussolini, Alman- / 
yanın icraa.ta girişeceğini sanmıyor. 1 
Eğer anşlus ciddi bir : tehdid halini 
almış olsaydı, şüphesiz ki B. Musso· 
lini'nin durumu başka türlü olurdu. 
Almanyanın Br~nnei sınırına gelme· 
si demek Lombardiya ve Venediğin 

B. Ş şnig'in fikirleri: 
Buııt<la B. Şııınig'in ne düşün 

düğü hakkında bir kaç 5ÖZ scy(eme
Jiyiz. Başvekil Avusluryanın, kendi· 
sine en iyi görlinen hükumet şeklini 
intihabta serbest olmasını müdafaa 
etmiş ve icabında, kendi hükumet 
şeklini bizzat seçmesi için sözün 
millete ve ileceğini söylemiştir. Şu 

halde, eninde sonunda bu küçük 
devletin mukadderatını bir plebisit 
ksbit edecek demektir. lşte:B. Şuş· 
nig'in mühim sözleri: 

"Krallık propagandası yeni Avus 
turyanın iç ve dış politikası~ın çer
çevesine tabi olmalıdır. lcahında, 
milletin reyine müracaatla bir karar 
almak hakkı hükumetindir. Bu isti
kam ti takip etmek, milletin, yur· 
dun ve Avusturya 1'anedanıııın mt>n
faatine uygun hareket etmektir. " 

Diğer taraftan, başvekil Lıir Cer· 
mano . sosyal birliği yaratılmasının 
aleyhinde bulunmuş, rıihayet başve
kil Avusturyalı işçilere müessir bir 
hitabta bulunmuştur. 

Müstakil bir Avusturya 
ıçın : 

Bütün bunlardan çıkan netice 
şudur ki, Avusturya başvekili bir 
kere daha, müstakil bir Avusturyayı 
müdafaa dmiş ve Hasburgları ge
tirmek kozunu oynamdyı muhafdza 
etmiştir. 

Bu ltalyanm durumiyle aynıdır, 
Avusturya, ltalya ve Macaristan 

1 

pılmış ır. 

Bir kaç ğüne kadar diger üç 
vilayette ve icabeden kazalarında 

yine müfettişler tarafından kati tes 1 Ş:hrimızde mah
rukat fiatları 

6 Cıımartesi saat 13 e kadar 
banka n•ua nele~i yapılac~ktır. 

Düzeltme 
Dıiııkü Ş~m nıektubunuıı baş ta. 

rafında süt n 6 altıncı satırda ( ha 1 

• tay} yerine yanlışlıkla ( ihtar ) di. 

zilmiştir. Tashih olunur. 

böylece gitgide birbirine bağlanmak
tac:lırlar. Ve B. Şuşnig'in nutku da 
gilsteriyorki B. Musolini Avuslur
yada Almanyaya hareket serbestisi 
vermiş değildir. Avusturyanın istik
lali ltalya ve aynı za·-anda Maca· 
ristan için hayati bir mesele olarak 

kalmaktır. 
ŞJnu da ilave etmek isteriz ki, 

Çekoslovakyanın istiklali Vıyana, 
Budapeşte ve Roma için hayati bir 
ehemiyeli haizdir. Fakat bu noktada 
İtalyanın do'<trini daha katidir 
ve Vatikanın doktriı i d" mütereddi· 

dir. 
Her şeyin Prağ ı bağlı olduğuna 

hiç şiiplıe yo'(tur. !~izim ya;Jtığımız 

şekilde göz önünde tutulunca Habs. 
burglar meselesi Avusturyanın çer
çivesini asar. Avusturyanın i;tiklali 
gibo ltalynm tmniyeti de Alınan -
Çek hududlarının muhafazasına bağ. 
lıdır. 

Aksine olarak Çekoslovakyanın 
istiklali, , herşeyden öne-, Prag~ın 

Roma protokolunu imzalamış olan 
devletlerle sıkı bir anlaşma halinde 
kalmasına bağlıdır. Biliyorum ki, bu 
görüş henüz Pragda tasvib edili 
yor degild;r, fakat Çekoslovakyanın 
başka hangi politikayı takib edı rek 
kendini kurtarabileceği tahmin edi
lemez. 

bit rnu melekri yapı acak ve bu 
altı vilayet umu.ni bir taramaya tabi 
tutulacak . Bütün bu işler nihayet 
Nisan 15 c kadar bitmiş olacaktır . 

Kanunun 'laziran rn heşte me· 
riyet mevkiine gireceğine nazaran 
hazırlığa taalluk eJen icraat her 
cepheden, bu müddettrn evvel ya. 
pılnıış ve bitmiş olacaktır . 

Sağlık mücadele 
işleri 

Mücadele işlerini tanzim ve ça
lışmak üzere Emrazı Sariye müte
hassısı doktor Kemal ile Emrazı 

Sariye Sıhhat memuru Salih ve 
Hamdi şehrimize gelmişler ve mü· 
cadele i~lerinde ç:ılışmağa başla· 
mışlardır . 

Mekteplerin Menenjit aşılarının 

üçüncü,ü de bitirilmiş , hastalık çı· 
kan mahallelerde Menenjit aşısına 

başlanmıştır. 1 

Nüfus kiitip ve baş 1 

katiplerinin maaşları 
Dahili ye vekaleti-~ilayetlere gön· • I 

derdiği bir tamimde; nüfus baş ka· 
tip ve katiplerinin maaşlarının mik· 
darına ait bazı izahat istemiştir. 

Vekaletinin bu izahatı istemesi 
yeni yapılacak nüfu! teşkilatı ile 
alakadar bulunr.~aktadır: 

Fabrika ve müesseslerin 
kontrolu 

iş dairesi iş kaııununun 93 üncü 
maddesine göre fabrika ve müesse· 
selerin kimler tarafından ınürakebe 
ve kontrol edileceğine• dair nizam 

name projesi hazırlarnaktadır. 

Şehrimizde kömür perak ~nde ki 
!osu 4 kuru~tan, loptan 3 kuru~tan 
satılmaktadır. Cılbırtı ve meşe odu 
nunun Merkep yükü 70-8') kuruş· 
tan, soba odunu kilosu toptan kırk, 
elli paradan satılmakta'1ır. 

Dünkü mahkemeler 
. 

Necip oğlu Ömeri sopa ile öl· 
dürmekten suçlu Ahmet oğlu Tev· 
fıkin duruşmasına ağır cezada de· 
vam edilmiş şahidlere yazılan talimat 
gelmiş okunmuş suçlu müdafaasını 
hazırlamak için duruşma talik edil

miştir. 

• 
* * 

Y olge.;en köyünde Azizi öldür· 

mekten suç:u Hacı Yılmazın duruş· 
masına devam edilmiş köy evle~me 
defterinin celbi için duruşma bıra· 
kılmıştır . 

* * * 
Arlananın Yamaçlı mahallesinden 

Bekir oğlu Hasan ve karısı Hafize· 
nin geceleyin evine girmek suretiyle 
hırsızlık yaptığı 'ddiasiyle suçlu Ada· 
nanın Yamaçlı mahallesinden Arap 
oğlu Mahmut hakkında yapılan du · 
ruşnıa sonunda , suçlu Mahmudun 
fili sabit olmadığından beraetine ka · 

rar verilmi~ tir 

• .... 
Adananın Bebeli karyesi ınevkiin 

de mukim Bahşiş aşiretinden Dur an • 

oğlu Mustafanın araziı;inden men ve 
yaralamaktan dolayı suçlu mezkur 
karye civarında Hendekli mevkiinde 
mukim Hasan oğlu sarı Muı;tafa hak-

~------1 
kında yapılan duruşmada , 
Mustafanın da,acısının arazi 
duruşma sorunda suçluların fi 
~~bit ol<lıığunc:l;,n Türk ceza ~ 
nıınun 266 ncı maddenin LirioO 
ıa" mucıb.nce birer ay hapi~I 
ve 30 zar lira ağır r ara ceı 
rnahkumiyetlt';ine karar veril01 

Maarifte: 

İzci teşkil itı 
Kültür bakanlığının yaP~ 

tamim üzerine şehrimizdeki ti 
Orta okul, Sanat okulu ve ôıbJI 
okullarınd' izci teşkilatırıa r 
ehmiyet verilm•ğe ba 1 1anııııŞ~ 

Bu okulların beden terbiY JI 
retm nleri bünye itibarile e 
talebeleri bu teşkilata alına~; 
lamışlard r. izcilik işini bır 
olmaktan kurtarmağa çaJışaP# 
menler, tatil zamanlarında 
geziler tertip etmeğe başla 

Halkevinde 13 
Çocuk esirgeme ve Tiirk 

kurumları menfaatına terli!' 
6 mart Cumartasi akşamı ~.il 
salon"nda verilecek olan ll"'ı 
azami surette çalışılmakta ~ 
mıza iyi bir gece yaşatılııı 1 çalışılmakta olduğu haber a 
Hıfzıssıhha kanıJll 
aykırı hareket e~e 

şoför 

Köprü ba~·nJa AhıllJ 
Mustafa isminde birisi, 
bir hastayı kamyonla 
bırakıp diğer yolc:ları ka~1 

kanuna aygırı harekd t 

zabıta yakalıyarak l,,,kkıPJ 
takibat yapılmıştır. 



J 

1ürk_aôzl! Sahife : 3 
rw 

5 Mart 1937 

Operası Olmaz 
Paris 1 

.... 
kelimesi artık ortadan kalkmalı 

-----:·-----; ı 
1875 senesi 5 ka- O erayı islah için 24,000,000 ' 

nunusanisinde, yani t>2 f kp harcandı , Bu operanın pe 
lene önce açılış resmi ran d d 
Yapılan Paris Opera bi· desi 20,000 kilo ağ'trlığın a ır . 
nası, aradan gi!çen ya · - j 
~ıııı asırdan fazla zaman~------
ıçınde ufak tefek ta- . . Sahneye 300 elektrik kablosu 

kki mıştır. S h . ..k 1 
mirler görmüş, zamanın tera d · konulmuştur . a nenın yu · 1 

h k evn d . 1'1" 25 aoılelerine uyarak makine, ış'. .'e sekliği 60, genişliği 55, erın ı,.ı 1 
konfor bakımından bazı değişıklık· d' ı l metre ır · l · 
er Ylpılmıştı . fransada şimdiye kadar yapı an 

Bütün bu tamir ve değisiklikle· . tamir işlerinin en muazzamı 
k ··. ınşa ve . 22 ··t ı 

re rağmen Fransanın bu büyü ır~. 1 k gösterilen bu esen mu e-

- Birinci sahifeden artan -

endilstrisini emin olmıyan esaslar 
ilzerine kurmak abdalca bir cürüm 
olur , diyor . Bu şarait tahtında 
Alman endüstri istihsalini daima ya· 
şatmak için lazım olan maddeleri 
memleket içinde yetiştirmek en bü 

yük vazifemizdir . 
Hitler iktisadi işlerin bugünkü 

inkişafından tamamile memnun ol
madığını yer yer hiddet şeklini alan 
sert söıleri ile bildirmiş oldu . Hit· 
ler ayni zamandıı " olmaz " kelime· 

kararımdır. Bir kaç seue zarfında 

benzin ve saıre gibi hareket kuvve
tini veren vasıt lar ve lastik için ar. Sovyet mekteplerin 

d~ radikal değişiklik 
Lorıdra : 4 (t{adyo) Rusyada 

mekteplerde- talim ve terbiye işinde 
radikal bi . değişiklik yapılmıştır . 
Çocuklara askeri talimler yaptırıla 
caktır . 

Yemen hükumeti 
Mecburi askerliği niha

yet kabul etti 
Kudüs : 4 ( Radyo ) - Gazete

lerin b · ıgünkü neşriyatına göre;Ye· 
men hükumeti mecburi askerlık hiz
metini kabul et ıni ştir. 

Yemen hükumeti bir kaç kışla in 
şasına bile teşebbüs etmiştır. 

zik ve Jans akademisinin bu günku ~:~i~ 700 amele ile 1.5~.000 s~at· 
şekli ' son asrın modern tekniğine b armışlardır . Sahnenın makıne 

d te aş . f b .k . 
u _ı gun bir varlık teşkil etmiyor u. dairesi, muhteşem ~ır a n a man 

Bunu göz önünde tutan fıans~, zarası arzetmektedır · 
rnlıı ·ı op lı surette tamır B .. ··k salonun eski nar çiçeği 

sinin arkasına sığınan kimselerin al
ı dığı vaziyetten de m"mnun o'madı

ğını ima etmiştir . Mamafih Hitler 
işten kaçınan adamlardan değildir . 

tık yabancı nıemleketlere muhtaç 
olmıyaca~ız. Bu suretle sayısız Al· 
man vatandaşına daimi bir iş bulun. 

muş olacaktır. Aynı zamanda Alman 
madenciliği de bütün kuvvetimizle 
ileriletecektir. Hiç kimse şübhe et 
mesin ki kararımız katidir. Ya ser. 

best iktisat dediğimiz bugünkü i1<ti 
sadi sist•m bu mes! leyi halletm !ğe 
muvaffak olacak, ve yahut serbest 
iktisadiyat şeklinde yaşatmaktan 

vazgeçecektir. Alman nasyonal sos 
yalist devleti Alman iktisadiyatının 
büyük istikbalini bir kaç kişinin uyu· 
şukluk, mahdut düşünüş veya fena 
niyetine kurban etmiyccektir. iş ve
renlerle iş alanlar ancak, büyük Al
man iktisadi davasının iki koludur-

Küçük mektepler için milyon1ar· 
ca paraşüt ve )ayyare oyuncakları 
hazırlanmıştır . Çocuklar bunlarla 
oynıyarak daha yukarı mı:kteplerde 
( mektep kuşu ) kurslaı ına alışacak 
lardır. 

- ----. -------
Donanmamız 

erasının esas uyu 
ve tadiline karar verdi ve bu kara· rengi kadife koltuklarık. ~enhe taynı 
rını da bundan 7 ay evvel işe başla- renktedir . Eskiyi ve es mm ~-:a· 
ınak suretile tatbika koyoldu · b madan yapılan renk ıs a atı 

Y 
·· bu iş 4 sını oz k ·· 1 b' henk apılan hesaplara gore büyük salona ço ğuze ır a 

ay sürecekti . • vermiştir · . . 
Fakat 13 Eylülde Operad_a. çı· O nın 62 sene evvelkı mı· 

ka b' 1 t • ·r ışın de pera d b . n ır yangın ya nız amı G ier'nin yarım asır aıı en 
d ğ'l ' .b t na kar marı ran . d e ı ' binanın yangın tertı a ı . d.k duran bu büyük esesın e 

· bet dım 1 b k 
ş.ı da en modern şekilde islilhını 1~ • h mimarın hatırasını ozaca 
b d .,, k meş ur k' ·ı . . 

tı. ettiğinden planda bazı e,,ışı k h rcketlerden çr mı mıştır. 
1 ki ıah yı ıcı a . . ı eri zaruri kıldı ve dört ay · Orkestra kısmı biraz genışl~tı~· 
ınin edilen müddet 7 aya yaklaştı . b da koltuk sıralarıdan biıının 
Bu .. F ·ııı ra binası, mış, . u . . 

&un ransız mı ope • . hazfini icabettirmıştır · 
Yepyeni denecek bir şekilde degış ff içinde tahta kısımlar tama· 
ıniş bir çehre ile ortaya · çıkmışh · kın~dırılmış ır . Bunların yerine 

O 1• h . · sarfrdılen men a H' t' peranın is a ı ıçın l'k kısımlar kaim olmuştur. at_ a 
Para 24 milyon franktır · • . . 'k çtaehıta olması zaruri görülen zemın 

B. . . d • 1 degışıklı - d 1 ına ıçın e yapı an d son yangından en. a ma-
l b .... k sa- k mı a 
er ve tamirler sahne ve uyu . ısk h sus: bir itina ile işlenmiştir. 
lonun ısla"h1 , locaların süslenm. esı, ra • u b" 

Sahneden çıkacak bir ya~~ınır, .. ~ 
Ynldız ve boya i~leri, heykeller~n ve k .. k salona geçmemesi ıçın bu tun 
tııermer kısımların temizlenmesı, ren yu 1 k rb t . 

d Şe- t :rt.ıbat alınmıştır . ş. '. ter ı ab.ıl_ıse 
ve k h · · .. it mo ern ışı a engının u ra d·ı k .ğ. bir şaheserıdır dene ı ır . 
kilde tanzimi hususlarına hasre 

1 
te nı ın • b ·· k d 
Mimar Garnier ni~ u -~~-ne a ~~ 

tııişti . k t bir ışık tertıbatı yuzunden go-
B .. "k 1 makine kısım· sa a il ki l uyu sa onunun k .k ter pmamış bütün güze i eri 

atı ve bütün operanın ele trı_ . ·k ze çar • 1 re meydana çıkmıştır . 
tibatı hemen tamamen değıştırı e I !ahı. 7 ay süren F ransanın bu 
Y ııiden yapılmıştır . • s d k d · · · 

20 t . gır .
11
• ··zik ve ans a a emısının, 

Sah · .. kısmına on ' mı ı mu . . l nenın on t r . k .. ad resmi bu ayın 22 ıncı 
ığıııda çelik bir perde konmuş ~ k yem . u~ümhur Reisi B. Löbrön'ün 
Bundan başka sahneye l l ton ~9 geces~ I bir gala suvaresi il,) yapıl· 
bir müteharrik kadran, mecmuu huzurıy e 
ton tutan 13 kepenek konmuştur· mıştır . 

Bütün bu ağır makineler yer'e· Suvart>nin progr~~· • yapı~~n 
tİnd O t·m sür'atle m işin mahiyetını halka gos· 

en saniyeöe 2 san 1 muazza k t' ı h , .
1 

k eserler seçilme sure ı e 
arekel etmektedirler · terecu ece . 

"l · ··• ek tansı- .b lunmuştu . 'Ik önce Rıchard 
ı:. c:.ktrik kabinesı yıı• s tertı o b. 

Yoıılu 2400 kiloıattır . . Vanger'in Lohengrin o~er~sınıBn ı· 
O • h · · ·apılan ışler rı·nc·ı perdes·ı temsil edıldı . _un_ u 
peranın ısla ı ı ıçın } . . u 

hakkıııd'a bı·r fıkir vermek ıçın ş t,.n Ariana operasının ıkın· Massene ı . k . 
t•kamlara bakınız : b . d . takibettı . Fransızlar, ı cı per esı 1 200.000 metre murabbaı yer o · ı da büyük masraflara mey· 

sa zaman 1937 
Yanınış yaldızlanmıştır · O daııa getirilen yeni operal~rım b .. 

B · · 4 k' Io al tun ve 5 1 b.. u·· k ha' dı· selerınden ırı unun ıçın ı yılının en uy · 
ton Yağlı boya kullanılmıştır. 518 olarak görüyorlar. 
k lornetre elektrik kablosu sarfeclıl· 

Zabıtada: 

Arkadaşını bıçakladı 

Sarıali olrlu Ziya adında birisi 
A.J " tte 1 oğlu salcı Hasanı ağır sure 
bı<;akia yaralamıştır. 

Ziya yakalanarak kanuni mua

mele Yapılmıştır. 

Bir kömürcü ile kundura
cının kavgası 

Karı koca kavgasını ayı· 
rırken yaralandı 

Ce han otelinde yatan tiya~r?: 
Y S 1• h' ddin isminde bırısı 

culardan e a 1 k 
.. 

1 
a tığı k• vgayı ayırma 

karısı ı Ne y ~d·n ve Şadiyi ellerin
istiyen ure ı 
d h fif surette yaraladığı ve umu· 

C:n. !~rahatı selp ettiğinden yaka 
mı ısı 

lanmıştır. 

~-----------~~ 
Seyhan mıntakası. Sıtm~ 
mücadele riyasetınden . 

takası Sıtma Enstitü· 
Adana mın .. d 

.. 
1 

_ Ni•an -937 tarıhın e 
sunde ·· d le 

1 5ıtma muca e 
açılacak o an 

luğu k u r s u n a 
sıhhat memur 1 evsaf ve şe-

O herkesten şartsız ve kayıtsız 
dört sene planının vazifelerinin ye· 
rine getirilmesini bekliyor . 

Yunan Kralının girit 
seyahati 

Karadenizde manevralar 
yapacakhr 

Hitler hatta bundan daha fazla. 
sını istiyor . O yalnız emretmiyor , 
davanın haklılığını isbat ediyor . Bu 
sözlerle güya :mütehassısların fikri 
diye ortaya sürülen itirazlara karşı 
duruyor . Çünkü onun kanaatine gö
re bu itirazlar ilmi olmaktan ziyade 

lar. Bunların hiç birisi kendi menfa 
arı için Alman milletinin enterese 
!erini tehlikeye koymak hakkına ma· 

lik olamazlar. 

Bu sözler hiç yanlış anlaşılamıya

cak kadar sert keskin ve açıktır. J 

Atina : 4 (Radyo) - Yunan 
1 

Kralı Yorgi, Başbakan Metaksasla be
;aber Cumartesi günü Giride hare 
ket edecektir Kralın Gi· iddeki se· 
yahati bir hafta 5Ürecektir . 

Donanmamızın Romanyayı 

ziyareti muhtemeldir 
lstanbul : 4 (Radyo) - D.:ınan · 

ınamızın bir kısmı dün l.ıoğazdan ge
çerek Karad,,nize açılmıştı. Bir kıs
mı da bu gün yavuzla birlikte gide 

cektir . 
kapitalist kafaların mahsulünden 

1 
başka bir şey değildir . Hitler di · 

yor ki . \ 
Kömürden benzin yapmak mese-

lesi hallolduğu gibi suni lastik ima
linde de muvaffak olduk . Alman 
demir havzaları pek büyüktür . 

Almanya bir senedenberi demir 
idhal etmediği halde bütün ihtiyaç· 
larıııı memlekette kazanılan demir 
ile kapatabilmiştir . Alman kömür 
depoları da uzun zaman kifayet ede· 

cek mikdardadır . 
işçi knvveti de bol bol mevcut

tur . ileride silahlanma endüstrisin
den artacak yüzbinlerce işçi kuvveti 
de iktisadi sahada sınai faaliyete \ 

sevk edilecektir . O ha!de neye · ı 
itiraz ediliyor Rayhskanzler hiç 
sözünü sakınmadan bur un cevabını 
veriyor . 

Beklenilen iktisadi istifade'erin 
teşekkülüne engel olan düşmanımız 
rehavet daha doğrusu atalettir . 
Her yeni inkilap ve her yeni hamle 
için lazım olan , maddi , manevi ve 
iradi kuvvet ihtiyacıdır . Eğer bu 

1 
atillerin sözlerini dinleyecek olsay
dık hiç bir zaman milli iktisadiyat 
kurmak mümkün olamazJı . Çünkü 
dünya kı.rttlleri her zaman fiyatları 
kasden düşürerek her türlü milli is· 
tihsalatı mahvedebilecek mevkidedir 
Bu nazari yeye göre bugün bir Al· 
man otomobil endüstrisi kurulmuş 
olmıyacaktı . 

Hitler memleketin koı kak ve çe · 
kingenlerine şunları söyliyor: "Milh·· 
timiz en büyük endüstrısi olan oto· 
mobil ve m0tor endüstrisini milletler 
arası idhalatı emniyetsizliğinden ko
rumak ve müstekil sağlam esaslar 
i zerine kurmak benim en sarsılmaz 

Hitler bu hiddetli gibi görünen \ 
sözlerini kendi üzerine alanlar her ! 
halde korkudan titremişlerdir. Lakin 

Fürer aynı zamanda müteşebbislere, 1 

patronlara, tüccarlara ve yüzbinlerc• 
Alman isçisine son dört s•ne içinde 
Alman otomobil endüstrisini ilerilet· 
mek için sarf ettikleri gay;ete te· 

şekkürlerini bildirmiştir. 

Bu münasebetler, Hitler Alman· 
y. nın ham maddeler emniyetinin te 
mini Alman iktisadiyatının ve Alman 

miltetinin en mühim meselesi oldu
ğunu bir defa daha kuvvetle tekrar 
etmiş oldu. Rayhsk•nzler Hitlerin 

son sözleri y.;bancı memleketlerin de 
alakasını uyandırmağa değer sözler
dir. Hitler nutkunun sonund~ bugün. 

kü Alınan iktisadi politikası ile bazı 
yabancı memleketler iktisadiyatını 
karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmaya 
göre merksizm daha çok ücret, nas· 

yona! sosyalizm daha çok mamulat 
ve istihsalat isteyor. birisini. gayesi 
kagıt, ötekinin eşyadır. Bugün 61 
milyara varan Alman ınillı varidatı 
Alman istihsalatının nekadar arttı
ğının en açık bir isbatıdır. Bugün 
Almanyada nereye gitseniz her ba· 

canın tüttüğünü ve insan kuvvetinin 
mütemadiyen yeni kiymetli eşyaya 
inkilap ettiğini görürüz. Bu umumi 
istihsali mütemadiyen artırmak ve ' 

Alman millitinin her ferdini bu İşte 1 

çalıştırmağa muvaffak olmak nas-
1 

yonal sosyalist iktisadiyatının en bü· , 
yük gayesidir. Her şeyden evvel va- ı 
zifeıniz yıkmak d•ğil yapmaktır. , 
Bunun için Almanya bugün büyük 
ve zengin milli iktisadiyatını kur
maktaıı baika bir şey dü~ünmüyor. 

Hariciyemizde 

Yeni tayinler yapıldı 
Ankara : 4 [ Hususi muhabiri 

mizin telgrafı ) Hariciyede bazı 
tayinler yapılmıştır . Halep konso 
losluğuna Ankaradan Faik, Milano 
Kançılarlığına merkezden Ali Rin, 
Odesa konsolosluğuna Berlin konso· 
!osu Ali Riza. Berlin kon ;olos ' uğu· 

na Odesa konsolosu Selim tayin edil. 
miştir . 

Halep muavin konsolosu Hik- I 
met merkeze sevk edilmiş ve Suudi 

Arap hükumeti nezdinde hükumeti- il 

mizi temsile memur edilmiştir . 

Akdenizde 
Bir adayı memnu mıntı 

ka ilan ettiler 
lngilizce Daily ekspres gazete

sind~ okunulduğuna göre Akdenizin 
Sicilya adası ile Afrika arasındaki 

en dar mevkiine hakim bulunan ve 
ltalyanların elinde olan küçük Pan· 
telaira adası tayyareler için memnu 
mıntaka olarak ilan edilmiştir . 

Neşredilen bir emirnameye gön-, 
tayyareler bu adanın etrafındaki se 
kiz millik bir mesafe içerisinden uça. 
nıazlar . 

Bu tedbirden, Pantelaira adası · 

nın ltalyanlar tarafından müdhiş bir 
muhkem deniz üssü haline getiril-

Donanmamızın dost Romanyayı 
ziyar~t maksadile Köstenceye gitme 

si muhtemeldir . 
Türk donanması Karadenizd ! bir 

kaç günlük manevra yapacaktır . 

Türkiyeden 
Mütehassıs isteniyor 
Ankara : 4 ( Radyo ) - Irak 

hükumeti , hükumetimizden ınuhte· 

lif i ş leri için bir çok mütehassıslar 
istenıiştir . 

Bu mütehassıslar hükumet tara· 
fından seçilerek lraka gönJerilecek • 

(erdir . 

Ankarada 
Ele'<trik saatlerinden 

şik3.yet 

Ankara : 4 ( Radyo ) - Son 
günlerde Ankaralılar, elektrik saat· 
!erinden şikayetlere başlamışlardır . 

Bu şikayetler tevali etmekte ol •u· 
ğundan saatler umumi bir ko:ıtrola 

tabi tutulacaktır . 

Erzincanda 

Dün gece hareketi 
oldu 

arz 

miş 0lduğu anlaşılmaktadır . 

1 ltalyanlar, u adanın tahkimine, 
ilk d•fa, zecri tedbirler tatb k edil · 
diği devirlerd,, başlamışlardı . Pante· 
laira adasının, I kdenizin en dar 
mevkiine Malta adasından daha faz· 

Erzinçan: 4 (A.A. .) -- Den gece 
Erzincanda şiddetli bir zelzele ol 
muş ve 30 saniye sürmüştür. Zayiat 
yoktur. 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

---------------~--------------------------------~---

!
. la hakim olduğunu iddia edenler var-

dır. 

Tan sineması 
Yeni eczanedir 

Bu akşam 

Zamanımı:ı.ın en büyük tenörü altun sesli muganniye 

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

(Viyana 
. 

senı seviyorum) 

~sri Sinemada 
3 Mart çarşamba akşamından itibaren 

heyecanlı filmi 
senenın en 

. Nuri oğlu kömürcü Ahmet is· 
ınınde birisi, Rahim oğlu kunduracı 
Akınedi yüzünden taşla çok fena 
surett e yaralamıştır. . 

Ahrnedi polis yakalamıştır; 

Konı~.ısunun deposundan 
odun çalmak istemiş 

ğıda y a z ı ı 
aş~. . I talipler alınacaktır · 
raıtı haız o a~ k •t müddeti olan 
Arzu edenlerın ayı 

M t-937 tarihine kadar mm 
20 ar . ··. 
taka Sıtma mücadele Riyasetıne mu 

Harikulade müziksel filmde pek nefis şarkılar teganni edecektir 
Viyananın baş döndürücü bayıltıcı valsları, mükemmel ve orjinal bir mev· 

zu, çok güzel Viyana manzaraları her cihetçe güzel bir film 
Viyana seni seviyorum filmi bu sene yapılan müziksel filmlerin en güzeli 

ve en r.efisidir 

(James Cagney) 
tarafından temsil edilen 

( Kanun kuvveti ) 
Yusuf o~lu berber Mahmud 

adınd b· · . K" . a ırısı, dükkan komşusu a-
rnıl oğlu Yusuf Ziyaııın odun depo· 
sundan 50 kilo kadar odun aşırarak 
Çuvalla evine taşırken yiikalanacağı 
~11 ada oJunları bırakarak kaçmak 
ısteıı . f f d t llş akat zabıta tara ın an u-
tufrnu~tur, 

racaatları · ı k 
1- Orta mektep mezunu o ma .. 
2- Tamüssıhha olduğuna da1t 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 

ilaveten : 
En son dünya haberleri ve şehrimizde HATAY için 

bütün tafsilatile gösteren film 

PEK YAKINDA : 

yapılan MITING'i 

En güzel Paris şarkılarını ve Paris havalarıni söyliyecektir . Bu kimdir 
biliyor musunuz 

H .. ··hal eshabın an o ma · 3- usnu • 
4- Askerlikle alakası olmadıgı· ( Maurice Chevalier) 

Ayrıca : Ekler jurnal 
Gelecek program : 

(Kadın asla unutmaz ) ra ber) d I k 1 
na dair terhis vesikası ibraz etmek. 7838 7840 3-16 _________ ;..;.;.;._ _____ ..;.·----..!l ... __________ :.:,18~3:;:_9 _______ _ 
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~aLife : 4 Türk sözü 5 Mart 1937 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

K'apımalı pamnk 
Piyasa parlağı-;: -
Piyas~ temizi - " -
iane 1 
iane 2 

Eksııres 
Klevlant 

PAMUK ve KOZA 
-=Riıo Fi}aıı-_-_-_--.---------

En az En çok Satılan Miktar 
K. -'· K. 5 Kilo 

39 40 -- __________ , 
-ı---

-----------. 
50 

YAPAGI 
- ------- ------ --

- ~i~~z 1--- -1----- 1---------
-_Ekspres 

ç l C!T 
1 

1Valansiya hükumeti ı 
Biı ' nci sahifeden artan -

fstekholm : 4 ( R adyo ) - is
panyaya gönüllü sevkinin menni 
hakkındaki kanun layihası hükumet 
tarafından mecl ise arz edilmiş ve it
tifakla kabu l edilmiştir. 

Avilla : 4 ( Radyo) - Hükü 
metçiler taarruzlarına d vam etmek 
tedirler Bir a si generalı demiştirki : 

Hükumetçiler taarruzlarına de · 
vam edebilirler fakat yakın bir ne
tice aleyhlerindedir . 

Lizbon : 4 ( Radyo ) - ihtilal 
kuvvetleri şimdi de yeni bir;siyaset 
takip etmektedirler . ispanyanın 

ı 

iane 
- Veill 

1 
"Yenılik ,. --- / mensup casuslar doldurulmuştur . 

1 

hemen bütün şehirlerine ihtilalcılara 

.. "Tohllmlnk,. 3,75 i· ----------• Bunlar hükumet kuvvetlerinin hare-
l--"---~;.;._;.;._~-...ı....;;·.;.' i..;...U_ B_U_B_A_T _ _,_ _________ ı katını kontrol ve asilere bildirmek-

tedirler . 

' 

"""Büğday Kıbrıs 
--.~ -yerli - r--- --.. ~len iane 
°Arpa-
-F asul_y_a-~ 

-Yıiıaf 
-Del ce - -Kuş yeı.11 

5,67 5,86 - 1 

-- ------4 1 - -- -
1 -1 ---- - -

- - - - - - ---' ___ ı _________ _ 

Madrid : 4 (Radyo) - Hükii · 
met kuvvetleri Jarama mıntıkasında 
büyük faaliyet göstermektedir . 

Madrid : 4 ( Radyo ) - Asile 
rin dün gecedenberi top ateşleri 
hafiflemiştir . 

-Keten tohumu 
-Mercimek 
--Susam 

--;~--=-=-~~~----_-__ -_· 1 

M~drid : 4 ( Radyo ) - Hüku . 
met kuvvetleri harpten ziyade Mad · 

ridin ihtiyaçlarını teminle meşgul bu. 1 

lunnıaktadırlar 

ı Dört ~ıldı!._ ,Şalih 
1 üç " " 

:,B -~ Dörl_J'ıldız Do[ruT_ıik:.:.._ __ 

UN 
1 850 
t 800 
1 850 -

~ - ı üç " ,, ı BtıO 
~ ~ . . -- --"---~--- -----
.2 ..; ı Sımıt ,, t 
:,;;, :; ı- Dört yıldız Cumhuriyet 1 850 -
~ c.rt--llç- " ,,_ ----- .-800--

1 Simi t .. ı 

1 

Liverpol Telgrafla rı 
4 I 3 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınm ı ştır . 

Santim Pent 

Hazı r ı 7 1 58 Lfreı \ - - -- -- -- - - _ı_.::::R:..:.ay:...iş_m_a_r_k-----ı--1:- 'J6 
_ M_a_rt __ v_ad_e_li ____ , ___ 7_ 36 ,_.:..:F::orac:.n'-'k "'<'""F~-r-an-s-ız-) ---ı- ı 6 - 98 

__ May~ v.!ldeli 7 37 Sterl in ( İngi liz ) -6-19- 00 
_ Hint haz_ır ____ -_- -5- 93 -[)olar "'(Amerika ) 1 79-= 25 

Nevyork 13-1 70 Frank ( İs;.;v.;.ıiç-.;re;;.:l. ______ .._.-

C. H. P. 
Kayalı bağ 

Asri 
Ocağı çıkarına 

sinemada 
Kemal Sahir Heyeti tarafından 

( Türk Peygamberi ) 

1------
! 

r- Sümer terzihanesi -, 

Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu· 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananın yegane ter

zihanesidir 

Sümer Terzihanes i : ucuz ve 

taksitle ell ı i se diker . Müşteri 

leni lı ec cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir . 

Devlet Demiryolları 
memur ve müstahdem
lerinin elbiseleri de mo
deline göre taksitle di
kilir . 

Ktinı iir pa zarı solı:ai{ı -

1 - 10 7846 

Ceyhan 1 c r a me-
1 murluğundan : 
1 936 7 29 

Piyesi oynanacaktır.Ve bır ço'~ numaralar sayın halkımıza neşeli bir 
gece geçirmek ve ayni zamanda Parti ocağının yüksek menfaati başarıl · 1 

Ceyhanda Fabrikator Hanifiye 
(4000) lira borç mukabilinde birinci 
derecede ipotekli Ceyhanın Konak 
oğ lu maha llesinde vaki doğusu Ab
dullah bey, batısı Hatun arsaları , mı ş ol acaktır . 7842 3 

Markoni Radyoları ve Radyogramofonları , elek
trikli ve Akumulatorlu, O parlör ve plakları 

, 

kuzeyi tarikiam ,g(ineyi sahibi senet 
a rsas ı ile mahdut ve Ceyhan tapu 
dairesinin 11 '333 tarih ve 9 numa
ra sında mukayyed oluı.ı beher arşını 
80 kuruş muhammen kıymetli 1400 

1 
arşın arsa il e mezkur mahallede 
vaki şarkan Abdullah bey iken Ze· 

1 keriya ve Yusuf efrndiler arsası , 
ga rben Sakine hanım arsaları ikeıı 

Muha.Jdes yol, şimalen sahibi sene
din dige r a rsas ı, cenuben Hacı Yu
suf ağaya forağ edilen mtfruz arsa 
il e mahdut ve Ceyhan tapıı daire
sinin 12 930 tarih ve 12 numarasın
da mukayyed ve beher arşını 120 
kuru ş muhammen kıynı etlı 1100 
arşın a r.a n ın kınamı, açık artırma 
ya vazed ıl nıiş t i r. Arttırma pt:şindir. 

Rü ~umu dell .l 'iye alı cıya ait olup 
mütera ki m vngi ve resim ve sair 
masrafl ar borçlu'ya aittir. Arttırma. 
ya i ş tırak etııı ek istiyenler kıyme ti 

rııııhammenenin yüzde yed i buçuk 
nisbetinde pey akças ı verıııcsi ve 
yahut milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil l ıu luıııııal a rı l azım 1 

dır. A r ttırma şartnamesi 12 3 - 1 

937 tarihine ıııÜ>adıf cuma güıı(i ı 
d• irede mahalli mahsusuna ta lık 

edilmi ştir. Birinci arttırma 12:- 4- 1 

Parasız tatlı !es g üzel müzik tabii uda yalnız MARKO N! Radyolarile 
dinlenilir.Bir kere görmek ve dinlemekle başka nıark1 Radyo alamazsınız . 

· Peşin ve veres:ye s.ıtış yeri 

937 tarihine müsadif pazartesı günü ' 
s~at 14 den 16 ya kadar icra edi · l 
lecektir. Arttırma beddi , kıymeti 1 
muhammenenin yüzde yetmiş be- 11 

7845 2-6 
S,\H[B[N!N SESi " YENi MAGAZA ,. 
Ş. RIZA l~CEN Pelediye karşısında şini bulduğu takdirde müşterisi üze

rinde b ırakılacaktır . Aksi takdirde 

I 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

l
f Gazete il Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

,-K-.-t-----, Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
l, __ ı_a_p ____ I nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan il Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz. 

i
l c·ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

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

0 JTah Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• u 1 
Renkli t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
ı_ _____ a __ I ancak Türksözünün Otomatik makinala-
nr.da yaptırabilirsiniz • 

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

--============== ==' 
Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

1 Adana ceza evinde yapılacak 
çamaşırhane, hamam , hela inşaatile 
müdüriyet binasının betonarme ki 
r i şlerle tahkimi ( 4426) lira (56) ku. 
ruşla açık eksiltmeye konulmuştur . 

Mütercim alınacaktır.As 
keri fabrikalar u mum 

2 - ihale 937 yılı Martın yirmi 
ikinci pazartesi günü saat onda Na
fia dairesinde yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşif hülasası ,met

raj, eksiltme şartnamesi ve mukav ,_ 
lename örneği yirmi iki • kuruş be-

müdürlüğündeıı : • 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye ~muktedir 
bir mütercim alınacaktır. fsteklil eıin i~tida 'a ıil e iv.art 937 sonuna kadar 
Umum müdürlüğe müracaatları.7829 28- 1- 3- 5- 7- 9- 11- 13 

delle verilecektir. ,-----------------------·--"' 
4- Muvakkat teminat (332) lira. (" 

dır . 
5- istekliler ihaleden evvel Ti

caret Odasına kayıtlı olauğuna dair 
Ticaret Odasının ve bu işi yapmağa 

iktidarı olduğuna dair Nafia müdür· 
lü ğünden lastikli "esikalar göstfr-
meğe mecburdur. 7848 

5 9- 16- 20 

en son arttıranın taahhüdü baki kal 
mak üzere 15 gün müddetle teındit 
edilerek 27 - 4 938 tarihine mü 
sadif salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar keza dairede yapılacaktır . 
ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammtnenin yüz. 

d.e yetmiş beşini bulduğu takdirde 
en son arttıranın üstünde bırakılır . 
Aksı takdirde 2280 sayılı kanun ah· 
~anıma tevfıka n geri bırakılır. Hak· 
ları tapu sicili ile ~alıit olmayan ipo 
tekli alakadarlarla diger alakadar
ların ve İrtifak hakkı sahiplerinin 
ve bu haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını e vrakı 
ıııü sbitelcrile birlikte ilan tarihinden 
it ı baren nihayet 20 gün zarfında da
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takuirde hakları tapu sicili ile sahit 
olmayanlar satış bedelinin p:aylaş 
mas ınd an hariç kalırl ar. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 936 729 
sa yılı dosyada mevcut evrak ve ma
hallen haciz ve takd iri kıymet ra
porunu görüp anhyabilecekleri ilan 
olunur . 7 847 

1 

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 

Karikatür 

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

Müracaat saatleri her gii n : 12, 18 

r·~~~~~·~----, 

TiJRKSÖZÜJ 

Gündel ik siyasi gazete 

Abone şarll<\rı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memlel..etlcr için Abone 
bedeli d eğişmez ya lnız posla masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caa t edilm elidir . 

idareye müra-

~--------
.) 1 

Ziraat bankası Adana 
Mensucat fabrikasından: 

TIBBI ECZA MÜN:\KASASI 

Ziraat bankası Mensucat fabri 
kası nıüstahdeml~ri için bir sene 
ıııüJdetle ic~ lıed ecek ilaçlar açık 

eksiltme yolu ile alınacaktır. Eksilt
me Martın beşi nci cuma günü öğ· 
leden sonra saat on beşte mezkur 
fab ika müdürlüğünde y~pılacaktır. 
Daha fazla tafsilat almak istiy~nle · 
rin her gün fabrikaya müracaatları 
rica olunur.7833 2 4 5 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 
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