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çUkurovanın Dah~~~~~:~~imiz 1 Suriye fena karıştı 

Ö\Tünüp güvenebileceği 1 Müşahitlerin Istanbuldaki 
feyizli bir kay~aşma ! 

beyanatı 

faaliyetı .. 
------·-

/iı. dana, Meı sin ve Tarsus 
~ çerçevesini içinde taşıyan 

v 
1 

Çukurovada, yıllarca ev-
• lı~ı ~~~lanıış ve her gün hızı, sıcak

rek ıraz daha artmış, sürekli bır ha
et vard T ı .. 

Ve h Ürk nıillı kültürü i1e çok derin 
keı. er Yönden alakalı olan bu lıare
Verİ Çukurovalı bütün genç münev
lerin~ın kafalarında canlanmış, gönü.1-
tııi bi e Yerleşmiş, en cazip, en samı· 
tıııştı: enıelin tezahürü olarak anıl, 

tiir B~~ük Türk milletin'n genel kül· 
nin ınuessesesi olan Parti Halkevleri-

en k b' Çok 1} nıetli elemanlarının da ır 
h;"·t'-aıııanlar muhtelif <ekil ve ma-
,, le .. ' ' b 

Ulusaı ~zerinde durup çalıştıkları .. u 
de dahkultür işi; son iki, üç sene ıçın 
tareıı· a Çok canlı ve daha çok ha-

1 b' kt deva ır nıahiyet alarak ilerleme e 
;. ediyordu . 

lı lez:~.ük nıilli intibahın bir çok can· 
naşına uı !erinden biri olan bu kay. 
"1er5· ' ve enıişme faaliyeti; Adana, 
le:in 

1

~a;arsu.s şe.hirleriyle bu şehir: 
Turkı . ·1 koylerınde yaşayan Etı 
lıaJk ke~ıni, bu havzada asıl büyük 

Utl. · · · T" k YUrtd ~sını teşkil eden dığer ur 
iı4 laşiarın miJli kültür seviyes:ne 
- e ltnek T" k-"h . ve toplu olarak da ur 

daha ~illi kültür içinde mütemadiyen 
1tlaş1ır' erı ~ir refah ve medeniyete 

an dtııak ıçin elbirli""i ile, durma-
. • ınJ ıs tır. d· enrneden çalışmaktan ibaret· 

'Ye ·ı a '. ade olunabilir .. 
'I'ürk · E.tı '.Türkleri ki 'alemşümul 

1nk ı· ' · O anı, 1 abı ile tarihe karışan s· 
İne h~ka1. 1 •nat rejiminin devlet idare· 

) ' a ını k .. unden ıldıgı d:n ve ;eriat yu· 
•rı d 0 devirlerde bunların taşıdık-
. erun· . l 1 
arı:Iı 1 V1cd3n ı.kideler'ne b? .ı ıp 
•tı Yatak T" . h" ·' Ctind • Lı k olı n. krn ve ı.vı 
airc en ziyade " Fellah alevi ve 
ıu~" ıibi bir devlet ,e :nillet için 

il suı 
hılınıştı. \'c faydasız c J; n vasıflarla 

" r. 
rertJ . 

M 
. Adana merkez kaza-I ersın, . . 

- k a merkezinde ) ırmı 
·ı Tarsus az 

!arı e adan terekküp ede· 
otuzar az 1 . 

beşer'. faal komite teşkil edi mesı .. 
cek bırer h ve İçel vilayet mer-

11 - Sey an l .. 
. b kaza komite erının 

kezlerınde, b~ vilayet komitesi 
bağlanacağı ırer 

kurulması.B komitelerin Cumhuriyet 
ll 1 - ~. e Parti Halkevlerinin 

H ı k Partısı v ·ı a d ılı müzaheretlerı e, 
.. "k ve evan 1 

buyu k 'tesı' olarak çalışma a-
. k"ltlr omı bır u 1 ·çı'n parti ve halk büro arı ı . 

nnın ve .. de birer yer temın 
1 · binaları ıçın ev erı 

olunması .. B komiteler; ayrı bir ce-
JV -- ~k "llü olmayacağından 

miyet teşe •; k ve münasıp görü
bunların. mu~~i; ve mahiyette parti 
Iecek bır . ş e bağlı ve onun içinde 
halk evlerın 

1 
ondan ayrı ve 

"t •ekk·l 0 up ' J kk' mu e, . e olmayarak te a ı 
başka bır ş y 

ediJıMsi., ıitelerin çalışmalarında gü-
Bu k~n a e ve bu gaye ve vusul 

deceklen ~ Y ürüyecekleri esaslar 
için üzerın \ 1 ~ 1 v•sıtalar da etraflı 
ve kullan•~t :dilip bu meyanda iç 
olarak tes e parti genel sekrete
i !eri bakznı v . . 
ş . b'ldirilmış ır · 
·mıZt" 1 

n . t hakkında da mev-
Bu cemıye . . . 

·n edebilece"'ımız ıs-. · tenu g 
sukiyetını özlü kısımlarını ya-
tihbaratımızın 

zıyoruz: . Ulusun genel birlik \ 
1 _ Gaye , . k ... ç _ 

.. ·: .. kuvvetlendırme ıçın:_ u 
ıesanudunu l' lup Türkçeden başka 
ı. urovada yeTrı: 0klerle yalnız Atatürk 1 

. k uşan ur ' k' . dıl ·on T" kler arasında ı ıç· 
.. k nu<an ur . 

dilını 0 • : münasebetlerı daha 
- ve harsı k k 

tiınaı ak daha ayneşı 
. daha sıc • T" k 

derın ,e . k ,·e bu suretle ur - 1 
h le getırme T" k bir a d'l de kor.u;:an ur -

d be<ka ı d" .. çe en ' dili 'für~çeı i u1gun 
. ı alnız ana ' 

!er~, .. .. -. komışturmaf' .. 
ve pru1suı . . ilk mektep kad-

. il - Bunun kıçı:da uygun olacık 
bu ma s - k" 

1olar nın ··ıetilmesi için mum en 
bir tarzda .. ge·nı" db'r ve teşebbüsler 
olan her turlu te ı 

Dulıiliye ı·ekılı Bay Şiil.rü Kara 

Dahiliye Vekilimiz Bay Şükrü 
Kaya dün akşamki Mersin treniyle 

saat 9 da şehrimi7.e gelmişler ve 

Maraş s1ylavı hemşerirniz Bay Ke
mal Ku~u'na misafir olmuşlardır . 

Yarın Dörtyola gitmeleri muh

temeldir . Şehrimizde beş altı gün 

kalacaklardır . 
Bay Şükrü Kaya dün gece ku

rumlar menfaatine verilen baloyu 

da şereflendirmişler ve geç vakla 

kadar kalmışlardır. 

Araplar Suriye de bir Arap İmperatorluğu kurulması 
hülyasını hala yaşamakta ve Amelikavmi cemiyeti 
Arab alemini teşvik için beyannameler dağıtmaktadır 

Hatay ana yasasını 
iştirakile yarın 

İstanbul : 6 ( Radyo ) Önü-

müzdeki pazartesi ( Yarın ) gunu 

tor ]anarak Hatay ana yasasını Ce

nevrede tanzim edecek olan koınis· 

yonda bulunmak üzre Sancaktan 

hareket eden müşahit heyet şehri 
mize dün gelmiş ve Dolınabahçe sa

rayına giderek defteri imzalamışlar· 

dır. 

------·------
tanzime memur komisyon Müşahitlerin 

Cenevrede içtimaını yapacaktır 

Müşahitler sarayda sekreter ta

r?.fından kabul edilerek kendilerine 
kahve ve sigara ikram edi imiştir. 

Müşahitler öğle yemeğiııi lsviçre 
sefarethane.inde yemişlerdir. Heyet 

bunu mütetıkip Semplon ekspresile 

Cenevreye hareket etmiştir. 
Hareketlerinden biraz evvel mü

şahit heyetten bir a~a; bir lstanbul 

gazetecisine demiştir ki : 

lar arasında ihtilaf çıkarsa o zaman 

reyimize müracaat edilmesi muhte
meldir . 

Biz işte o zaman görüşlerimizi 
gördüğümüz gibi bildireceğiz. Gerek 

gelirken ve gerekse dönüşümüzde 
necip Türklerin yollarımızda göster. 

dikleri sempatiye teşekkür ederiz. 

Halayda yaşıyanların müreffeh 
b'r hayat geçirmesini istiyoruz. 

Şehrimiz Türk Kuşu 
- Vaziyetimizin nezaketi size 

bir şeyler söylemekten bizi mene· 

diyor. Gazeteleri tatmin edemedi· 

ğimize müteessifiz. 

Şam : 6 ( Hususi muhabirimiz· 
den) Vatanilerle yerli halk ara

sında bü ük ihtilaflar vardır. Suri

yede dahili bir ihtilal kopması da 

ihtimalden uzak değildir. 

Yakında merasimle açılacaktır 

Derslere yarından jtibaren başlanıyor 
Dün kendisini 

ziyaret ettiğimiz 

Türk Hava Kuru

mu AdanafıŞubesi 
Başkanı arkadaşı· 

mız Sabri Gül ; 
Kurumun umumi 
çalışma vaziyeti 
ve bilhassa Türk 

Kuşu teskiliitı hak
kında bize aşağıda 
ki kıymetli malıi 
mııtı vermiştir : 

Yalnız şunları ilave etmek iste· 

rim ki bazı gazeteler yanlış telakki

ler gütmektl'dirler. 

Sancak meselesi esasen halledil

miştir. Biz yasanın tanziminde bir 
şeye karışacak değiliz. Ancak taraf-

Lazkiye : 6 (Radyo) - Tul· 
amelilkavıni cemiyeti beyannameler 

dağıtmaktadır. Bu beyannamelerde 

büyük bir Arap imparatorluğu hul
yası yaşatılmaktadır. 

lngiltereye 500 Alman 
1 casusu sevkedilmiş 
İngiltere:Jin sil lhlaruna pi lnlarını elde edeceklermiş 

İngilizce l'he people 
Şayanı dikkat 

gazetesindeki 
neşriyat 

evi ola erın lamame'1 ~ahsl ve uh· 
kar, ,,,. n derun! vicdan akide'erine 
k ''"aya . 
arışın k n Ve bunu devlet işlerıne 

Cuıııhu a lan· şiddetle red ve meneden 
hı ~et· · 

almak .. . serbestisini emniyet ı· 
ili - Vıcdan liiyik Cumhuriyet 

içinde buluna, ur•: ve devlet işlerin~en 1 

- Geçen sene 

9 Mayısta açtığı

mız Türk Kuş ı ku
rsları ve bu kurs 

lara devam ederek 

lnönü kampına gi-

' 
l"akuıda .1ldanudn lı11rıılnt·rıf1 j)nrn.~iif l.-11f,./rri11rlPn 

/ırr 11iin11111t• 

in-Londra : 4 1 Hususi ] 
gilizce Thepeople gazetesi şu 

malümatı vermketedir : 

son bir kaç gün · çinde lngilterenin 

silahlanma planları hakında malumat 
almak üzere faaliyete geçmiştir . a kç1, la , çı, ~evlı;tçi, ınilliyet~ı, 

evlet }.ık ve ınkılapçı olan At"turk 
d reıını· · ı evrede ının yaşadığı bu mesu 

Vri sak~lbeue .geri ~e kötü saltanat 
riı fik· nı zıhnıyetının yarattığı za· 

Q ır ve · ş ıo vazıyetlerin yaşamasını 
trıı.... ., 

Cldi., 
0

-6e ımkfııı tasavvur edıoe· 
arıisi nun için; Cumhuriyet Halk 

Bakanı!eneJ sekreteri ve iç işleri 
l'etleri 

11 ~iihü Kayanın cenup vi
er•in ~111 son ziyaretleri esnasında 

Ultür ' .. danı ve Tarsusla bu ulusal 
ı 1şıle · ' 
an, bi ' Qtedenberi uğraşmakta 
Vverı;r Çok halkçı ve milliyetçi mii
naf, a ' bilhassa Türk gen-,leri, 
Ulıteı;ıvukat, doktor, sanatkar gibi 

Uk nıe•'e' · b" b'r k .. 0
' " nııinte~iplerinden u-

Ya '1l" utle sayın Bay Şükrü Ka-
·ı Urao 
t Jj mu .aat ederek bu hususta her 

:ltklerin· esseseden yardım ar bekle· 
r.. 

1 
ve istediklerini b!ldirmişler-

Parti G . 
kanını nel S~kreteri ,.e iç işlen 

ınd ııa .. 
a b<ih nıuracaat edenler ıtra-

g. r T· akssa Eti Türklerinden olup 
Ur ' k 

l'Ukaı ıd · ardaşleriyle birlikte, 
t leJ,nb •. ~da söylediğinıiı g bi -
aşlll akt~rı u milli kültür işile uğ· 

h"I olan b r k ·ıı · . Et' ' eri. ih . · Ço m: ıyetçı ı 
oJ boı 11 Yarları, koylii b'lginleri 

lius v_ardı .. 
ı Usı ın" 
'"''-İn k ı S'ahbir \ e n•uhab'rle-

t · ' at•· . · 
nı teıııtn e: . temınatile, mevsukiye-
t hbarı tıkleri tamamen husu,ı 
a 'ı arına "'O .. ı·e l 1 ' .. lt.. . . ı ~an. d () ; u u~~ .. :u ı:r ıçın 

'"ç er ı '.kerli ve yorulmaz milliyelçi 
- llt? ·ıı· ı1a1 1 ' mı ı ar2u ve k.ararlaı ını 

. '•bit d . • kr:ıniz . e erek Partı genel Sek·, 
Aldıkı bıldirmı~Ieıdır. 
•na h <rı bu kararın (jzlü esasları 

•lları ~unlardw 

idaremız,n duny ,, mezhebi telak· 
Yn tuttu,.u · t 

tamımen a_ kalma zararlı tesıra ı 
kilerin eskıden k ve Ataturk 

· ale etme 
varsa onları ız . temiz kanı taşı-
ncsli arasında. ay~ı' evlenmelerini tcş· 

kdıgerıe k 
yanların ye . dici tedbirler alına . 
vik ve teshı.1 el . birbiri le daha çok 

!V - . Turk en\ saygılı oJmala-

sevgili ve da~~k~o edilebilecek '. her 
ı ına nıanı td . et ve tesirlerı gı
türlli menfi zıhnıy 
dermek . · . et bu nıilli Kıiltürel 

y _ Ve nıhay k ve ko-
.. "k bir çabuklu 

gayenin buyu ul bulmasına yardım 
!aylıkla, tam hus n konferanslar 
için bu maksada uygu k bol bol 

' ·riyal yapın1 ' . . 
vermek ' ne1 ·ıı- s•refli tarıhı-

okutınak ' ını ı ..... ..e 
okuyup k e oğrenmek., ge-
miz oğretnıe v. e o yurddaş "ev. 
halk nıekteplerın 'nde ve çok 

' bi ek yen . 
ketnıek .. g. P düşün:eler ve dı 
faydalı bulduğumuz 

!ekler .. * 
* ~ehlikeli vaziyct-

Türk varlığının ünlerde, 
.. .. d r ve kara g . 

!ere düştuğu a lar içinde eJbır-
.. le ·ek arzu 

daima ınuş . f d k·riıklar yapmış ' 
. b .. ük e a a d' 

!iği ıle uy k. bir tarihe malik ' ı-
mi' sterek es ı na sahip olon ve 

• .. · duygusu 
Jek b:rlıgı sil kanı ta~ıdıkları sa-
tarihcn aynı a T"' kleri ile ' Çukur

Eti ur bit bulunan .. . · teşkil eden 
.. "'k kutlesını . 

ovanın buyu . h b'rinin yüreklen· 
diger Türkkrın er ·ııli aızu ,.e ki:k-

. · olan bu mı . · 
ne SLnm'.ş. .. ük ~nderlerimızın 
1.. mıllı ımanı buy · t h's u ' . . . ·memnun ye ı 

ve. P.a'.tid~ee~~e~~7;,:~~rşılayacaklarına 
len ıçın 

.. he etmiyoruz · .. 
şup k rr uvaffakiyetleriıııız 

Bcr ço ' 

den talebelerimizin aldığı iyi 
notlar Türk Kuşunun istikbali 

hakkında bizi çok seviııdirdi. 

Bu, hir ba~langıçtı. Türk genç. 

!iğini yarının hava kahramanları 

olarak yetiştirmek gibi çok yük 

sek gayeli 'f ürk Kuşunun daha 

\kuvvetli, daha esaslı bir surette 

1 
kurulması için geçenlerde Ad1 

1 nanıızı ziyaret eden Türk Hava Ku 

rumu Başkam Fuad Bulca; Adana· 

mızda da Türk Kuşu Şubesinin açıl· 
t masını muvafık buldular. 

Biz derhal işe başl~dık . Türk 

Kuşu nizamnamesine uyarak beş ki-

on , onb~ş sene evvel cihan nazarın
da tahakkuk ettirilemez b'r hayal gi
bi telakki edilen büyük başarı!arımı-
1ın pek az bir zaman içinde madde· 
ten tahakkuk ettirilmi:ı olmasının sırrı; 

büyüklerimizin milletın müşterek aı 1.u· 
sunu sık sık yoklayarak , milli idare· 
yi devlet idaresine hakim kılmaların· 
dan ibarettir . 

Biz ; büyük hakikati , bir çok 
nıisa•leriyle yakından görüp inandığı
mız içindir ki ; Çukurovada seneler
den:beri süregelmekte olan bu milli 
kültür faaliyetinin Çukurovalıların is
tediği gibi tanzim edileceğinden kat'i 
olarak emin bulunuyoruz . Hepimizin 
dilcJı ve inanı budur ve böyledir . 

Alınanyadaki gizli mekteplerin· 
den çıkarak, hususi surette yetişti· 
rilmiş erkek ve kadınlardan mürek 

kep beş yüz kadar Alınan casusu, 

Bu erkek ve kadılar, Hitlerin 
bizza itimat elliği birisi tarafından 
seçilmiştir. Bu adam, Hitlerin sene

- Geri ·i üçüncü sahıfede -

şilik bir idare Heyeti seçtikten son· 

ra, bılhassa mekteplerde Orta tah

ispanyadan Napoliye ya
\ ralı ltalyanlar taşınmakta 

sil ve Lise talebeleri arasında bu 

hususu propagandaya ehemmiyet ve

r~rek , Türk Kuşu ve havacılığın \ 
ehemmiyeti hakkında konferanslar 

verdirdik . J 

Şimdiye kadar Türk Kuşu için 

Şubemize müracaat eden gençleri

mizin sayısı doksından fazladır. Mu· 

ayeneden geçerek Türk Kuşunda 
çalışmaya vücutları müsait gençle

rimiz bugüne kadar 35 dir . Mua· 

yene sıraya konduğu için bu raka· 

mın gittikçe yükseleceğinden eminiz. 

KenJi işlerinde ayrı bir teşek· 
kül, fakat yine şubemize bağı Türk 

kuşu şubesi idare heyeti, merkezden 

muallim &elinceye kadar geçen s ne 

lnönü kampında (C) provesi açılmış 
ıe şimdi şehrimizde bulunan aı ka · 

- G~risi ikinci ;ahifedc -

Cebelüttarıkle İstanbul arasında beş 
kontrol memuru bulunacak 

----·······----
Frankonun gazeteleri Fransaya hücumlar yapıyor 

Lonrlra : 6 ( Radyo ) _ Roy

teriıı bildirdiğine göre ; bir !ta'yan 

vapuru bugün Napoliye , ispanyada 

yaralananlardan 540 ltalyanı getir· 
mişlir . 

Londra : 6 ( Radyo ) Royte· 

rin harp muhabiri bildiriyor : 

General F rankonun gazeteleri 

Fransaya büyük hücumlar yaparak 
Fransayı her cepheden i•ham et

mektedirler . 

Londra : 6 ( Radyo ) Bitaraf 

!ık komitesi bugün top!anarak kon

rol proiesinin son tedkikini yapmış
tır . 

Buna göre İspanyol_ limanlarına 
girecek gemiler ancak kontroldan 

sonra demir atabileceklerdir · 
Cebelüttarık boğazından lstan

bul boğazına kadır beş ~ işilik bir 

kontrol h~yeti bulunacaktır . 
Londra : b ( A. A.) - Haıas 

ajansının muhabiri bildiriyor · 

_ Gaısi üçiıncii salııfcd -

• 



n 

, .................... , ....................... -m ....... --........... ._ .... _, Karışmazlık ve 
lngiltere iŞehir haberleril 

ı, 'Evlenmeninforrıı -----·······----
La 7'ribıın de nasyorı'ıları : 

K arışmazlık k0mitesi müşb1:..t1 
neticesini verdı. ispanya sı-

. nırları artık gönüllülere (tabii 
ayni zamanda göniillü olmıyanlara da, 
çünkü n ı: Almanlar, ne ltalyanlar, 
ne de Ruslar gönüllü değillerdi. ) 
Kapanmıştır 6 matt;ı ikinci bir netice 
alınmış olacaktır; İspanya sahilleri 
kısımlara bölünecektir; lngilız ve 
Porte'<iz donanmaları Hizcaye - As 
turi kısmını; Fransız ve Rus donan
maları Galice ve Andaluzya-Atlantik 
kısmını, gene Fransız filosu Akde 
nizde Cibraltar· Mortil kısmını, Al
man ve İtalyan donanmaları Mortil
den Fransız hududuna kadar hükii
metçilerin sahillerini kontrol edecek
lerdir. 

ilk önce göze çarpan nokta Rus· 
yarım akdenize kabul edilmemiş o) . 
masıdır.Sonra, F ransanın, tıpkı Rus
ya gibi antinasyonalist devlet olarak 
tarif edilmiş olması gelir. lngiltere 
kendisini bu tarifin çerçivesi içine 
sokmak istememiştir, İngiltere nas· 
yaııalist sahilleri ~bloka etmiyecek
tir. Çünkü general Franko ile iyi ge. 
çiıımek arzusundadır. lhtimalki nas
yonalist\erle Fransızlar arasında ha
diseler çıkacaktır, bpkı hükumetçi 
lerle ltalya ve Almanya arasında da I 
boyle hadiselerin çıkması ihtimali bu. 
lunduğu gibi. Fakat İngilizlerle nas 
yonalistler arasında bu nevidı n ha
diseler çıkmasına imkan olmıyacak 

tır, çünkü iki taraf arasında tarafsız 1 

kalmış olan fakat nasyonalistlerin ih-; 
tiınaline inanan İngilizler, yarın için, j 
nasyonalistlerle aı asını bozmak iste
miyor. 

Harb vaziyeti nedir? 
lngiltarenin bu politikası ne ka· 

dar mahirane olurs:ı olsun, nasyona
listlerle hiikiimetçiler bundan böyle 
artık kendi kuvvetleriy' e, bir de şim
diye kad.ır kendilerine iltihak etmiş 
olan yabancılarla iktifa etmek mcc
buriyetind c: kalacaklardır. 

General Fr.ınkonun saflarında 
elli bin ltalyan bulunduğundan bah
sedildi. Bu rakam hiç şüphesiz li 
mübalagalıdır. ihtimal ki her iki ta
raf ta da yirmi beşer bin kadar ya· 
hancı vardır. nasyonalistler tarafın· 
dan, vabancıların en büyük kısmı 
ltalyanlarla Almanlardan mürekkeb
tir bu arada 1500 de Fransız bulun· 

1 

duğu sölenmektedir. Cumhuriy.etciler 
tarafındın Fransızların mikd rı u'.11~-ı 
mi yekunun yüzde otuz, otuz beşını 
aşmamaktadır: geri kalan antif aşist 
Almanlar ve halyanlarla (bir çok 
menfiler) bir kaç bin Ru:;tan (tank 
ve tayyare mütehassısları) ve dl'n
yanın dört köşesinden gelmiş olan 
insanlardan (lskandina\. yalılar, lngi
lizler, Amerikalılarla) mürekkeptir. 

iki ordunun kıymetleri 
Yabancı muhariplerin va7.iyeti bu 

merkezdedir . Milli kuvvetlere gelin 1 

ce, bu hususta malumatımız noksan · j 
dır . 1 

Bütün bilinen şey, cümhuriyetçi
lerin tarafından Barsalona ve Valan
siyada , hususiyle Barselona'da ol
dukça ehemmiyetli kütlelerin, ken
dileı inden pek te istifade edilmeden 
yığılı bulunmasıdır . 

Bir Je hükuınetçiler tarafından 
kumanda birliğinin mevccd olmadı
ğı göze çarpar . Hakikatta, bu ku- 1 

manda birliği, bu gün Generel Mia 
yanın vaziyt·te hakim göründiiğü Mad 
ridde tesis edilmiştir . 

Fakat otoritesi bütün ispanya) a 
şamil bir askeri şef mevcud değil
dir . Madridi veya Almeryayı mü
dafaa eden, Termel'e Hueskaya ve 
ya Saragosaya taarruz eden, Akde· 
niz sahili istikametinden nasyonalist
lerin son ileri hareketlerine karşı 

Yezen ; Pier Dominik 

koymaya çalış<>n kuv\.etler, Bask kı 
taları Asturyalı milisler, bütün bu 
kuvvetler ayrı ayrı seflere itaat et
mektedirl.:r . 

Asturyalıların, Baskların, Kata· 
!anların, Madridlilerin ve Andaluz
yalıların gayretleri arasında hiç bir 
irtibat mevcud değilJir . 

Herkes kendi tarafında, kendi 
hesabına döğiişmektedir . Müdafaa 
için, bu şekilde işler yürüyebilir, fa· 
kat her hangi ciddi bir taarruz ya
pılamaz , ve hakikcıt :n Je geçen 
temmuzdan beri, hükumetçiler ı ara· 
fından stratejik mahiyette, yani bü· 
tün cepht"lerde birden, hiç bir ger
çek taarruz yapılmış değildir . 

Bilakis. nasyonalistler klasik me 
todla manevralar yapmaktadırlar . 
Bunların başlarında hakiki general 
ler varmı dır ? 

Evet ve hayır . Bir general Mia· 1 

ya'da, t"kııisiyendir; fakat hakimiye- 1 

ti mutlak <leğildir, ve bu hakimiyet 1 

Madrid için mevcud olsa bile bütün 

İki çek tayyaresi 
şehrimizde 

Kahireden beynelmilel yarıştan 
avdet eden 2 Çeko~lovakya spor 
uçak plotları binbaşı (Androz) ve 
yüzbaşı (Eoska) diğer iki rasıtiyle 

beraber dün saat 12, 10 da şehri · 

alanına inmişlerdir, 

Uçaklardan birisinin motörün· 
de azıza olduğundan motorla çeİci· 

!erek şeh re getirilmiş ve tamirine 
başlanmıştır. 

Bu ğün Eskişehre uçacaklardır. 

Sedlerin tamiratı 
Ta~çı ve Pirincebucağı setleri. 

nin tamiratı ve açılan rahnelerin ka
patılması için dünkü gün 50 - 60 
amele ve malzeme sevkedilmiştir. 

Yarbaşından numune çiftliğine 

kadar olan setlerin tamirine 130 
çalıştırılmak suretiyle devam edil
mektedir. 

İspanyaya şamil değ'.!d.~r . . 1 
Bır F ranko, bu tun ispanyayı M 1 t b İlmi e çocuk-...... d k h 1 eK e e g y n gozonun e tutara· esap arını yap • 

maktadır . Bir cüınhu iyetçi şefse, laf takıp olunacak 
ancak kendi bölgı::;i bakımından ic
raatta bulunmaktadır . 

Sıtma Mücadele faaliyeti 
Bataklık kurutma işleri ne s:ıfhada? 

~-~------·------~~~ 

Bataklıkların projesi için Vekalet Anka
radan bir mütahassıs göndc-riyor 

Bölge sıtma mücaJele tt'şkilatı, de damas gölü kurutma işi için açı-
ovadaki bataklık arın kurutulma işi lan kanallarda yapılan toprak h<>f· 
ile meşğul ol maktadir. Bu işle ala- riyal mikdarı 160.000 metre mika-
kadar daireden aldığımız malumata bıdır. 
göre; 80,000 dönümlük Kadirli saz Bu göl. sıtma mücadele kanu-
bataklığı ve gökçeli köprü gözün- nunun emrettiği küçük sai mükelle-
deki 1000 dönüm bataklıklann fiyeti ile kurutulmuştur. projesi de 
kurutul~ası içir. ~bir pr~je t~nzim l mıntıka su işleri tarafından yapıln ıştır. 
etmek uzere vekaletten bır mutahas- Civarındaki köylerin birer sıtma 
sıs gelmek üzeredir. yuvası olan bu bataklıklar kurutula. 

Bu su mühendiei gelince, derhal rak hem halkın sıhhati kurtarılmış 
faaliyete geçilecektir. aynı zamanda bu arazi kabili zer 

Mersinde Silifke hududu üzerin- bir hale sokulmuştur. 

At koşuları 

Kozan at koşusu 11 Ni
sanda yapılacak 

Damar Arık oğlu 

Haroın istikbali 
Böylece, vaziyet şubat sonunda· 

Dahiliye vekaleti, ilk tahsil ça
ğında. bulumm çocuklardan mektebe 
devam etmiyenler'n şiddetle takip· 
!erini ve bu hususta ihmalleri görü 
len köy muhtarlarının panun hüküm· 
lerine tevfıkan cezalandırılmaları 
lazım geldiğini vilayetlere ve umum 
müfettişliklere bildirmiştir, 

1 Koşu programını hulasa ola
rak bildiriyoruz 

Dahiliye Vekilimiz Bay Şükrü 
1 

Kayanın refakatlerinde bir kaç gün 
evvel Ankaradan şehrimize gelmiş 
olan Saylavımız Damar Arıkoğlu 
gripten rahatsız bulunuyordu . 

Haber aldığımıza göre Arıkoğ· 
lu dün i) ileşmişlerdir . ki şeklini ileride de muh11faza ede 

ceğine ve iki mu ha >ım tarafından 1 

hiç bir; yeniden takviye kıtaları ala· 
mıyacağııı ı göre, bu gün iki tarafın 
ellerindeki yabancı asker mevcudla-
rı ve materyel mikdarı aşağı yuka-
rı wüsavi olduğuna , unvaniyet itiba
riyle de bir tevazün ır.evcud oldu
ğuna göre, şu r eticeye varılabilir ki 
hareketler üzerinde müessir olacak 
manevra kabiliyetidir . Hareketlere 
hakimiyet ise gitgide nasyonalistler 
lehine olarak inkişaf etmekte oldu. I 
ğurıdan, bu gün memleketin yasası 1 

na bile hakim olmıyan hükumetçiler 
işgalleri altındaki arazinin daha da I 
daraldığını göreceklerdir . 1 

İngilterenin durumu ı 
lngiltere, her meselede ilkönce 

kendi menfaatini gözetir. Herhangi ı 
bir ihtilaf halinde, lngiltere kendini 
kavganın dışında tutmıya, ve müm. 
künse hakemlik etmeye çalışır. As-
la iki taraftan birinin safına geç· 
nıez. 

Prensip itibariyle liberallerle 
i~çiler İspanyol hükumetine müza. 
hir<lirler. Tenıpereman itibariyle 
tarafsız olan muhafazakarlar, Fran 
konun taraftarı değildirler. lngiliz 
hükumeti ise, Frankocularla hüku
metçiler arasında teraziyi muvazene 
halinde tuttu. lngiltere, İspanya pa 
zarını kaybetmemek, Cibraltarı mu 
hafaza etmek, nıhayet ne Rif'in, ne 
de B llear adalarının bir büyük dev· 
lelin eline geçmemesi, İspanya sa
hillerinin, imparatorluk münakalde 
rini tehlikeye <liişürecek birer üs 
haline gelmemesi endişesindedir. Bu 
hususlara riayet etmek şartiyle, in 
giltere teessüs edecek herhangi bir 
lspanyol hükumetini tanımak ve 
onunla ticarette bulunmak niyetin
dedir. 

lrpanyada hükumetçiler galebe 
çaldığı t ıkclirde, zaferden sonra, 
lngil;zlerin ispanyada Ruslar ve F ran 
sızlardan fazla menfaat temin etme
leri mümkiindür. Bunun gibi Franko 
cuların zaferi halinde de, lngilizlcr 
İtalyanlar veya Alrnanlardan fazla 
menfaat elde ec.leceklerdir. Çünkü 
evvela sermayeleri vardır; sonra, 
galip taraf, kendi dostlarına karşı 

kendisini koruyabilecek olan tar~fsız 1 
bir dostu memnun etmek istiyecek 
tir. 

Mt!kteplere dt:vam etnıiyen ço
cukların velileri hakkında da tedri
satı iptidaiye kanununa köre nakdi 
cez taarh ve tahsil edileckktir. 

Köy büdcelerinin 
yeni şekli 

Dahiliye vekaleti yP-ni esaslara 
göre hazırlanan büdce formülü ile 
köy hesap defterleri örnekleri vila
yetlere gönderilmeğe başlamıştır. 

Kanunlarla köylere vcrile:ı işleri ih. 
tiva edecek tarzda hazırlanan büdce 
formülü ile hesap defterlerinin tat· 
biklerde görülecek güçlük veya ko. 
!aylıklara göre düzeltilmek ve de
ğiştirilmek istenen kısımlarının tes· 
bit ve takibi suretiyle bu yıl bir 
deneme devresi geçirmesi vı kaletçe 
kararlaştırılmış ve bu karar vilayet
lere bildirilmiştir. 

Adana feliketzedelerine 
fstanbuldan yardın1 

12-1- 937 tar:hinden 3 3-837 
tarihine kadar, Adana ft-lakdzede. 
leri için Kızılay İstaııbul deposuna 
yatırılan teberrü lt müfredatı a5ağı· 
da gösleri'mişlir. 

Evelkil<'rin yekunu 8204 lira 82 
kuruş. İstaııbu kız lisesi talebesi ve 
muallimleri 74 lira 98 kuruş; fen 
tatbikat okulu işyar ve subaylaıı 

121 lir:ı; Zeytinburnu çimento fab
rikası ınemurları 20 lira 25 kuruş; 
Zeytin burnu çimento fabrikası iş· 
çilcri 8 lira 70 kuruş; Zeytinburnu 
çimento fabrikası maden ocakları 
işçileri 81ira 63 kuruş, Edvard Şi- · 
rinyan 3 lir;ı, Cümhuriyet gaıetesi 
tarafındrn 517 lira 75 kuruş, Feri 
kay Jan Daı k mektebi talebeleri 
tarafından 7 l!ra 50 ~ uruş Cümhu· 
riyet gazetesi tarafından 115 lira 
33 kuruş, ismini bildirmiyen bir 
rum vatandaş tnafından 300 lira, 
Cüınhu iyet gazetesi tarafından 17, 
95 kuruş, Bay Sabri Ulubaydan 
50 kuruş, Yedek subay okulu 1 inci 
tabur subay ve okurları taı afındarı 
56 lira 74 kuruş. Yekun 9459 lira 

51 kuruş. 

Kozan Cumhuriyet Halk Partisi 
çıkarına 11 Nisan 937 Pazar günü 
bir koşu yapılacağını yazmıştık . 
Buna aid programı hulasatan aşağı· 
ya yazıyoruz . 

Birinci kofu : 

(Tay köşusu) 

Mesafesi 1200 metrodur • lkra· 
miyesi birinciye 50 ikinciye 25 lira
dır. 

Üç yaşında ve hiç koşu kazan· 
mamış yerli ve Arap erkek , dişi 
taylara mahsustur . Duhuliyesi 5 

liradır . 

ikinci koşu : 

( Sürat koşusu ) 
Dört ve daha yukarı yaşta hiç ı 

koşu kazanmamış yerli ve Arap at 
ve kısraklara mahsustur . Mesafesi 
1600 metrodur . 

ikramiyesi 130 liradır . 
Birinciye 90 , ikinciye 40 liradır. 
Sıklet dört yaşındakilere 57 beş 

ve daha yukarı yaştakilere 60 kilo
dur . 

Duhuliyesi 10 liradır . 

Üçüncü koşu : 

( Tahammül koşusu ) 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli , Arap at ve kısraklara mah· 
sustur . Mesafesi 3000 metredir. 

ikramiyesi birinciye 125 lira , 
ikinciye 50 lira yerilecektir . 

Siklet : r1 öı t yaşındakiler 58 kilo 
daha yukarı yaştakilere 60 kilodur. 

Dördüncüye 12 lira 50 kuruş 

tur . 

İdman yurdu 

Seyhan Adanasror - idman 
yurdu 2 inci takımları bugün stad
yomda bir maç yapacaklardır. 

Gümrükte 

Dört münhal var 

Mersin giimrüğünde açılan dört 
katiplik için gümrükte yakında bir 
mi.isabaka imtıhanı açılacaktır. 

imtihana girecekler Mersin güm. 
rüğüne müracaat etmelidirler, 

Saylavımıza geçmiş olsun de· 
rız • 

Halkevinde balo 

Dün akşam Himayei Etfal ve 
Maarif cemiyeti menfaatine bir balo 
verilmiş ve geç vakta kadar devam 
etmiştir. 

Cirit oyunları 

Bugün hava müsait olduğu tak
dirde saat oııüçte cirit oyunları ya· 
pılacaktır . 

Zabıtada: 

Karısını döğmüş 

Kocavezir mahallesinde oturan 
Ali oğlu Cemil isminde birisi ile 
Mehmed oğlu Hrılit ve karısı Ayşe 
aralarında kavga_ çıkmış ve neticede 
Cemal Halit ve karısı Ayşeyi döğüp 
başlarından yaralamıştır. Cemal hak. 
kında kanuni mu;ımele yapılmıştn. 

Parasını ve eşyalarını 
çalmışlar 

Malatyalı Yu!-uf oğlu Ali adın· 
birisi odasından şahsı meçhul ta 
rafından cebinde 12 lira bulunan 
pantolonunun aşırıldığını zabıtaya 
iddia ve şikayet ettiğinden tahki'..:a
ta başlanmıştır. 

Kaçak rakı 

Seyhan mahallesinden Ahmed 
oğlu Salih bir kilo kaçak rakı ile 
y2kalanmıştır. 

Evinde yapılan aramada bir fı
çı da cibre bulun<luğunJan hakın. 
da kanuni muamele yapılmı~tır. 

Arkadaşları taş atmışlar 

Rüştü o~ l 1 Orhan adında bir 
çocuk sokakda oy ıarken arkadaş
ları tarafından başkasına atılan bir 
taş başına gderek yaralanmıştır. 

Orhanın ted<ıvisi yaı h ılarak 
hadise zabıtaca tahkik edilmiştir. 

fc:=' vlenmek fikı inde ol 
1 o;;, bir Viyanalı kibar '/J 

yazi bir formül bulıtı 
Bu formülü lisanımıza terciiıJI 

cek olursak şöyledir : 
Ko 2 ..ı.. 7 - Ka. 
Basit bir şekilde anlatalırn 
Yani kocanın yaşı , ikiye l 

edilip üzerine 7 ilave edildiği 

ark 
lavy 
lann 
Dün 
cari 
men 
YOtd 

dirde kadının yaşına müsavi Üzre 

lazımdır . &ra 

Sınd 

D?ha açıkçası , evlenecek ıuu 
nın yaşı , erkeğin yaşının yarı 
fazlası olması icap eder . 

Bu formül bilhassa 57 Y8 raı 
bulunan kadınlar için çok calı aks 
kattir . Çünkü bunların yüz ) ne ~ 
bir koca ile evlenmeleri lazırıı rna 
cektir . tır· 

1 

deği 
Su İçmiyen hayvaı1l leri 

Bir Fransız mecmuasında o~ 
" Geçen Kanunuevvelin J 

günü Londra hayvanat bahçt 
bir papağan .. 62 yaşında 0 

halde ölmüştür . 
62 yaş olduk.;a uzun bir 

ifade eder . Fakat bundan da 
rip bir nokta , bu papağanın sür 
dıgıy müddetçe bir damla ol~ 
içtiğinin görülmemiş olmasıdır 

Fransız mecmuası bu J1l 

betle cenubi Amerika çöllerill" 
içnıedtıı yaşayan hayvanların 

olduğunu ilave etmektedir . 

sin 

has 
ler 
bir 
kas 

400 kilometrelik fiJıf. ~~ 
Almanların olimpiyad oyı/ 

nı göstermek üzere hazırla 
filmin uzunluğu tam 400 kilo 
dir . 

Eğer l-u film=n gösterilıne ~ 
lanırsa her biri üç saat sürırıı: 
re 130 sea.ıs lazım gelecekti~ 

bu 

Bay bitlerin bu filmi vücll 
tirmeğe memur ettiği Alınarı 
ma yıldızı Le I Rifenstol ' bil B rna 
gözden geçirmek için günde 
saat çalışmak suretiyle tanı 
fedasına mecbur kalmıştır · 

Bu film iki , üç aya kad 
manılannıış olacak ve tabii erı 
filim olacaktır . 

1 _ ___-/ 

Şehrimiz Türk k1 

lerj 
ol 
ihr 

:: - Birinci sahireden arıarı et 
j re 
daşlardan istifaJe etmek .. sll;' 
önümüzdeki Pazartesi giinufl 
baren nazari ve ameli tedrisll 
hmaya karar vermiştir . 

Verilen karara göre dersi 
zartesi, çarşamba ve cuına ~ ar 
saat 15,30 da olmak üzere b 1'ri 
üç gündür . Yo 

Bu yıl Türkkuşuna karşı f fır. 
rimizin gösterdiği büyük alak~ Y=! 
çok ümid vermektedir. I Yet 

Talebdı·rimize şim tiden;~ lllın 
ler ısın rlanmış olup mnket ııo~ 
ris vasıtaları gelir gelmez ıı Ya 

derslere başlıyacağız . d 
Bundan başka pek yakırı Poı 

kuşu Adana şubesini merasifll le~ 
cağız . sa 

B:J yıl kurban deı isi to~ lır 
a:.let itibarile geçen seneki gı ıyj 
Fa~at fiat itibJrile yüksek b tır 
satmış bulunuyoruz . 

111 
Şubtmizin tahsilatı Jllt111 

d"' bir :;ur .. tte devam etmekte 1 'r 
sim başlanğıcından düne kad8

• 

silatımız 183,000 lirayı l u!111LI• 

Buge ce nöbetçi ecıtı 
Y eniotel civarında 

Tahsin eczanedif 
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Macaristan 
Ve Yugoslavya 

B cl b ı--R- üblik gazetesinde Jan 1 un an bir müddet önce azı La ep . ark cl • Jerar yezıyor , 
ol J a aşlarımız Macaristanla Yugos Pıyer -- I 
ı• I avya arasında bir anlcışmanın imza· fh t k 

ul(ll anmak Üzre olduğunu yazmışlardı. j şimdi bambaşka bir sa d~I a.r~e ~e- • ı 
,.:;..ı Dün ak b' b . Ma· d' V 'k'ı millet ken ı erını ır ı 
IL.N'1" • Şam ır ya ancı a13nsı te ır . e 1 1 · d 

cansta 'b' . y 1 1 b' 1 'ne bagv lıyacak olan şey en a- 1 n naı mm ugos av}ayı res l ır erı d' 1 . 1 
men ziyaret edeceği haberini yayı ! ha iyi hissetmekte ır er · k 

)ıııı Yordu. B !arın başında komşulu ve 1 

ye t k· Bu. haberler yanlıştır. Macar hü· bunu:~,uattığı her türlü ~ağlar j 
jiğ'İ urrıetıle Yugoslavya hükumeti ara· gelir . Yugoslavyanın .Suş,~k ımdanı, 1 

sırıda h' b. k d'l k . tal>ii bır ımanı ır . 1 
vı .. ıç ır anlaşma a te ı me Macarıstanın d b 

Uzre değildir. Amiral Horti'nin Bel· B J ı - Selanik haltı a u 1 
Rrad

1 
• • d e grac ı · d biridir 1 

cek res nen zıyaret etmesı e mev- 1 meınlı·ketin mahreç erııı en .. · 
zuu bahsolmamıştır. 1 Sonra her memleket te komu· 

Bu telgraflar ve makaleleı sade nizm düşmanıdır . Nihayet Alma"J.a· 
Ce Şarki ve merkezi Aırupanın bi- ı Jlerirden duyulan aynı en ı· 
taz k . . . nın eme • d' 1 . 

arışık ve kararsız vazıyetını ı· Son Viyana ha ıse en cer-
aksett' .. şe ge .r . k f . 

ırmektedirler. 1918 den bugu- men tehlikesinin bütün ~vve ~nı 
ne kadar devam etmiş olan diplo· meydana koymuştur . Ve l ac~rı.s· 
ınatik e 1 1 ti mış· d b" .. k bir tesir hası etmıştır. t sas ar sarsı mı~tır, ça a tan a uyu . . 1., 
~r; f,akat henüz büsbütün yıkılmış Macarlar' ınedeniyet~erını.n d atı ı~ı 

anl 1 e~, dir ve hususiyle yerlerine yeni. ve derin vatanperverlıklerı o ~yısı· 
erı kurulnıuş da deg"'il<lir. Avrupa A t rya hududuna Alman arın 

\(ı nırı b·· le vus u t 
a o . Utün bu kısmı harp sonrası 1 t'gv ini görmeyi hiç arzu e me-

j rıızarn .. yer eş ı 
1 t •nın sağlam bir surette teessus ınektedirler · 
ahçt- ~/·rıeıniş olduğunu ve ergcç başka Budapeşte ve Belgrad hüküınet-

o ~r'-şeyin zuhur edeceg"'ini hissettir· 
1 

• · sovyetizme karşı aynı husu· 
·•ıe.._t erını , . o l edir ; fakat mevzuu bahsolan met. politikası ve pancermadnızl me 

>ir b~ e bir şey ya kimsenin istemediği 'tiınatsız uyanıklık 0 ayı· 
da ır h ~ . karşı aynı ı k 

Sel .arp netıcesınde, yahut da me- siyle birbirine istinad etmeye sev 
ın su enın nezaketi dolayısile pek uzı·n etmektedir · 

olSI' recek d . 1 ., b' sirıd ostça müzakereler netıce- F k t bütün bu şey er agır ır 
d r e k a a M h" )ı ı 1' vu ua gelebilir. . . k' f takip etmektedir . acar u-
ın ha Una mı'lletlerı· ı'çı"n harbın bıJ- ın ışa k d' lehinde ça· ıJ s kumeti ' zamanın en ı 'd k 

eri le sa tahripkar oldug"' u ve şivil harp- ı mı oldug"' unu ' ve cskı en pe 
ıarııı b r ŞekJind d · b 1 dug"' u lış ş · · on seneden· i e evam etmış u un 1 k T' olan vazıyetının ' 

k r Vakıadır Avrupanın bu mınta 0 ~ .. 1 nıadiyen inkişaf etmiş oldu-
asırıd k' ' . ben mu e 

f
ilrJl hassa a thbütün hükumetler bılhas- ., unu farketmiştir . 

llıeseles~ cudurlar. Tuna havzası g Diğer taraftan , fngiliz meto~.-
.~ı bu ~ sı, aynı zamanda sulhcu ve . 

1 
t'şmiş olan Prens Pol , bu· 

0r. gunk" · ı k larıv e ye 1 

rtad Yerıj b· u ıstikrarsızlığın bu unaca ük bir basiretle hareket etme~te: 
ilo iea ır şekilde sağlamlaştırılması Y. O b'I ektedir ki ancak cıddı 

p eden b' . 'h 1 d' dır . ı m 1 1 ı. ır ıstı a e ır. .. . tt hazırlanmış o an eser er 
•vıa · bır sure e 

tıaseh carıstanla Yugoslavyanın mu· I devam edebilir. . • . . 
etllı ketleri de bu istikamette inkişaf 1 lk' emleketin hakıkı vazıyetı 
lıca e .. ledir. Macaristan bugün baş· 1 b d 1 ";.ıer ~angi başka bir tefsir 
edil uç şahsiyet tarafından idare u ur · 

llıekted· . dog"' ru olmaz · 
mail A . ır . . 
bıJ llıac rrııral Horti ki tecrübeh ve 

raJa d L b" 'ht' de 5 Yard r an roşlanmıyan ır ı ı-

haSs:· başvekil B. Daranyi ki bil 
tıiha mutedil bir tamperemaııdadır, 

Yet k 1· k' b .. kad Yiik b· u ıste Kont Bdlen ·ı u-
" llıat·k 1~ devlet adamı meziyetlerine ii e•· ı tır 

y· 
lerin ~~oslavyada, milli mesuliye~

_./ olan B anasını çok yakından müdrık 
ihtiy 

1
• Stoyadonoviçl , bilhassa 

lıt atı )'b .d . 
r ~ otu7 • ı eral ve hakim ı aresı 
~ ·ayık · leker . 1 nıyabeti esnasında mem-

İngiltereye 500 Al-
m'""n casusu 
sevkedildi 

- Birinci sahifeden artan -

. k dostuılur. Ve Hit-
)erdenberı ya ın olan herhan· 

. · · dıı1ı kazanmış 

1 

an etrrıi ın ıç ve dış vaziyetini çok ıslah 
te eJ.1°

1an Prens Pol tarafından ida· 
sıJ" a' ~ektedir. 

ıerın ıtıına f ·ı· d'' d h · a<le ngı ız u · 
gi /,imandan a a zbı'!I kle jf ti har ı 
.. t zlıuıı•ı ı ıne 
şunce ar· 

üod k u 1ki h"k" 1 d endi! . . u umet ne yapmış ar ır; 
ris9 r . erını a h 1 1 b" 1 trılt!bil yıran usus ar a ır eş· 

le.dit. ecele olan noktaları ölçmüş 
ersi 1 

,e ki h"k• 
a ~. carista 11 uınetin arasını ayıran Ma· 
e h l'tiarı llın meşhur arazi davasıdır. 

Yon ;:,n nıuahedesi üç buçuk mil
şı ıf lır. F' kacarı vatan dışında bırakmış· 
l ~kB a at b d tı a Y'\ nıiit u avanın Yugoslavya· 

eve<' ,'h 1 h . Yelli d" . 1:ı o an tarafı e em mı· 
en e frııntak ğılc.lir : Subotiça şehri ile 

d ası ki b' d "k ~eı nokta • ır eıniryolu slratqı 
ıJ y sı teşkil tt'v• . . y 1 z a ver·ı . •: ıgı ıçın ugos avya-

.ı nıışti. 

eder· h psi 
be. üz kişinin hemen e 

Bu ş y ' '!tere için yo-
doğrudan d.:>ğruya ngt 
la çıkacak değildir . . 

Ç 
.. k" bu çok tehlikeh olur . 
un u b'I' k' en 
k t' tle söylene ı ır ı ' ı 

Fakat a ıyc . d'd in iltere· 
tehlikelileri daha şı ı en g ! 
de bulunuyor · d' ı 

I3 1 Seyyah tavrı takınıp 111 

un ar, 1 ·1 
le ·ici buldukça, Alınaoyanıı~ ngı . 

) 1 'ltereniıı, - ımpara· 
tereye ve ngı 

1 1 bir hücunıdan ko· 
torluğu mu ıt.:!me t' _ karşı sempa ı· 
runınak arzusuna 

Türk ıözO 

Habsburglar İngiltere 

Bir Katolik Almanya mı Ad" b b d k. b .. .. .. d · k . . ısa a a a ı utun se-
vucu a getırme ıstı - ' I f t 1 L d 

ı ? 
are memur arını on -

yor ar ... raya çagırdı 
Münih : 6 ( A. A.) - Avustur

yadan getirildiğine şüphe edilmeyen 
" Habsburg Almanakları " bir kaç 
zamandanbcri , Habsburgların av· 
deti lehinde propaganda yapmak 
maksadile cenubi Almanyanın bazı 
şehirlerinde elden ele dolC1şmakta

dır. Bu Alrnanakl:ır , kraliyet taraf
tarı bu Avusturya teşkilatı tarafın

dan dağıtılmaktadır. 
Cenubi Almanya siyasi mahafili , 

bu hadisenin zahiren A1manyanın 

cenuhuna da göz dikmiş olan Habs. 
' burglann bir " Katolik Almanya ,, 1 

vücude getirmeleri lehin<le bir pro· 
paganda mahiyetinde olduğunu be 
yan etmektedirler . 

Londra : 6 (Rodyo) - lngiltere 
hükumeti, Adisababadaki sefaret 
memurlarının kaffesini Londraya ça
ğırmıştır. 

Bunun, Habeşistanın imha işle
rile alakası yoktur. 

Habeşistan filmi gösteri
lirken çıkan hadise 

6 Mart cumartesi akşamından itibaren 

Sinema perdesinJe şimdiye kadar görülmemiş ve görülmesine imkan 
olmıyan bir şaheseri sunmakla kıvanç duyar 

( Kadın asla unutmaz ) 
Bu filmi: 
lstanbulda Beyoğlunda yirmi bin kişi gördü, yirmi bin kişi takdir etti , 

yirmi bin kişi alkışladı. Sinema münekkitleri şimdiye kadar böyle bir film 
yapılmamıştır ve yapılamaz dediler 

işte: ( Kadın asla unutmaz ) Filmi 

Bir kadının ruhu, bir kadının aşkı ve bu aşkın unutulmaz kalp yarasının 
perde üzerinde müessir aksidir.Sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz 

Bugün gündüz ik:de matine iki film birden 

Kanun kuvveti 
kadın asla unutmaz 

PEK YAKINDA : 
Nevyork Metropoliten operasının tcnörü NINO MARTiNiNiN şaheseri 

( Aşk serabı ) Ribbentrop'un müstemle 
ke hakkındaki beyana 

tına dair 

Roma: 6 (AA) -- Çin sefiei Li
ovonato, Hc.beşistan hakkında bir 
Sovyet barp filmi gösterilirken nan· 
kin sinemalarının birinde çıkan ha
dise dolayıı,iyle Çin hariciye nazırı · 
nın ltalya sefiri ıe tevdi ettiği pro
testo nameye verilecek İtalyan ce· 
vabının tesiri için Roma hiikumc.ti 
nezidinde teşebbüsatta bulunmağa 
memur edilmiştir. 
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Londra : 6 (A.A)- B. ConvC'll 
Evans, Taymis gazetesine gönderdi
ği bir mektupta, B. Ribbentrop'un 
müstemleke hakkındaki beyanatının 

lngiliz gazetelerinde tahrif edilmiş ol· 
duğunu ve hakikatte bu nutkun uz 
la~tırıcı mahiyette olduğunu iddia 
ederek diyor ki : 

11 
Sol cenah matbuatı, nutku bü· I 

yük elçinin Almanyanın şiddet kul- \ 
hnacağını bildird;ğini ihsas edecek 

1 
şekilde neşretmiştir . Lord Cecil'ın 
bu neşriyata dayanarak Lordlar ka 
marasında bir tarzı tavsiyeye mani 
olacak tarzda beyanatta bulunması 

pek ziyade esl!fe değer . 

Alman • • • 
ış pro1esı 

Berlin : 6 ( A A. ) - Almanya 
iç servisi te~kilatının 4 senelik pla 
nın tabikine müessir surette yardım 
edebilmesi için yeni bir plan neşre· 
dilmiştir. Bu planda 67 muhtelif bü· ' 
yük iş pr.Jjesi vardır. Bu i~ler, ara· : 
zinin isliihı, sedler in~ası, nehir mec 
raf arının tanzimi vesaireden ibaret· 
tir • 

------. ------
Murahhaslarımız 

Haric memleketlere gi
derken ne kadar para 

alacaklar? 

Ankara : 6 (Hususi) - Fıansız 

frangının kıymetten düşürülmesi iize
rine, muvakkat bir zaman için bir 
vazife ile yabancı memleketlere gün· 
derilenlere verilen gündeliklerin ye· 
tışmediği anlaşıldığından bir karar· 
name ile, Fransız frangı hesabı ile 
tesbit edilen mik<larlar Türk lirasına 

tahvil edilmis ve yeniden hazırlanan 
cdvel vekiller heyetince kabul lu 
lunnıuştur. 

------. ------
Maliye Vekilimiz 

Tedavi için Avrupaya 
gidiyor 

Ankara ; 6 (Radyo) Maliye Ve· 
kili Fuad Ağralı lstanbula hareket 
etmiştir. 

Maliye Vekili tedavi için Avru· 
paya gidecektir . 

Adana hava hattı 

Bir mayısta sefer 
lere başlanacak 

Ankara : 6 (Radyo) - Anka· 
ra - lstanbul hava seferleri bir 
Marttan itibaren başlamıştır . 

Gidip gelme biletler 36 liradır. 
15 kilo bagaj da Ledava taşınmak· 
tadır . 

1stanbul Ankara - Adana 
hattı da Mayısın birinde seferlere 
başlıyacaktır . 

~---------·.-.--~-----

İspanyadan Napoli
ye yaralı taşınıyor 

- Biı inci sahifeden ... ı ınn-

Frankonun protestonamesi he· 
nüz Londraya vaşıl olmamıştır. Si· 

1 

yasi mabafil, ne olursa olsuıı, Bur· 
gos hiikiimctini tanımıyan devletle. 
rin bu teşebbüsü na!arı itibara al. 
ım)•acaklaıını bildirmektedirler. 

Bundan evvelki hükumetler ta 
rafından İmza edilen beynelmilel iti
lafları mevzuu bahsetmeğe ancak 
Valansiya hükumeti mezundur. 

Tan sineması 
Bu akşam 

Her zamankinden çok daha şen ve her zamankinden çok daha nüktedar 
zamanımızın en meşhur bir siması olan 

( Maurice Chevalier ] 
Parisin Kabare ve barlarında geçen ihtiraslı ve ateşli bir mevzua sahip 

Neşe Nükde Şarkı dolu 

( Günün adamı ) 
isimli en son filminde yine kendisini sevenlere zevkli ve çok hoş iki saat 

geçirtecek ve onları neşe kahkaha diyarına götürecektir 
lıaveten : 

En son dünya haberleri 

1 EK YAKINDA 

(Aşk 
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Rüyası ) 

retmiştir . Bu tebliğinde hükumet 
kuvvetlerinin Madrid cephesinde 
taarruza kalkan asileri püskürtmüş 

ve onlaı ı ağır zayiata ugratmış ol
dukları bildirilmtktedir . Diğer min

tıkalarda iş'are değer hiç bir hadise 
olmamıştır . 

Salamanka : 6 ( A. \. ) - Dün 
neşredilen resmi tebliğde bütün cep· 

helerde sükunet mevcut olduğu 
bildirilmektedir . 

Londra : 6 (AA) - Ademi mü· 
dahale tali komitesi bugünkü içti-

maile asıl komitenin yine bugün ya· 
pacağı umumi bir toplantısı , yarın 

lspanya'nın kontrolu planının meriyet 
mevkine konulması miiteallik olarak 

bahriye ınulahassı~ları tarafından 

verilmiş olan "raporun tedkikine has
redileccktir. 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

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

sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı 1 ı evsaf ve şe. 
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 - Mart-937 tarihine kadar mın 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü. 
racaatları . 

1- Orta mektep mezunu olmak. 

, 2:- Tamiissıhha olduğuna dair 
r abıp raporu ( aşı kağıdı da be. 
raber) 

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

na dair terhis vesikası ibraz etmek. 
d Bu} "k b' . 1 kın Poı arı! u ır sıyasi zeka ile, Prens 

ıısifll tebaa anııştır ki kıı allığının Macar 
sı dah 

sa ınes l . a nıemnun edilmiş olur-

. IJuğunu söylcrlır. 
M O • ' et· 

Fakat daima fngiiterenın ~nşa . 1 
. harp m;ıkınelerı 

mekte olduğu yenı k 

Bu kararnameye göre, büyük 
millet mt"clisi reisi, baş vt ki', vekil
ler ve mebuslar dalıil olduğu halde, 
baremin 1, 2, ve 3 üncü de.ecesin
deki memurlardan murahhas olarak 
memleket dışına gideceklere günde 
50 türk lirası verilecek; heyet reis
lerine, vekiller heyetinin takdirile, 
ayrına on tiirk lirası zam olunabile· 
cektir. 

Burgos : 6 ( A. A ) - Ovi<lo
dan bildirildiğine göre, asi kuvvetler 
hükumet kıtaatıı.ın şiddetli taarruz· 1 
)arına rnğmen, mevzilerini muhafaza 
etmektedirler. Santardordan Ovi· 
doya yeniden beş tabur sevkcdil
miştir. 

Öğrenildiğine göre, kontrol cu. 

rırnrtesi günü gece yarı ,ından itiba. 

ren tetkik edilecektir. Bununla be
raber kontrol, aşağıdaki sebebler-
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tır . O e enın vahimliği çok azalacak-
1 İyi nıu nun İçindir ki azlıklara daha 1 

b t anıe)e d'I 
c: ıt . e ı mesinc yol ~çmış· 

Evvelce 1 
gazeteler· : rneınnu olan Bııdapeşle 1 
Yeniden 

1~'.n memlekete girmesine 1 
Macarı tnusaade edılıni~tir . Genç 
Yaprn kar tahsillerini vatanlarında 
1 "•a ın" 
er. Milli d'~saade ini alabilmektedir· 1 
n~ değild 1 ın kullanılması artık meın 
ııııyetı ır · Hatta bazı kültürel ce 

t!re de .. Bu nıusaaJe cdılmi~tir • 
ti , M Vaziyet siyasi havayı düzelt· 

acar _ y . 
ugoslav meselesı 

.. . . e kulaklarını açı 1 
aksamına gozlerıııı v 

tutınaktadırlar · . n Al-
in iltercde şimdıden çalışa 
~ larile irtibat temin ctıneğe 

ınan aıan . 
B .. ı · o aıan· asla yanaşmJzlar . oy ~cı:, . 

'f .. zaten keşfetmış olan 
!arın vazı esını .• 

izli servis veya zabıta teşkılatı ta· 
g d .. l )enınekten korkarlar. 
rafın an şup ıe 

lngiliz gizli servisi, neler. cereyan 
ettiği hakkınJa hayli malumaltar 

bulunuyor, . 
Bu hususta Fraıısız gizli ser~ı-

sinden de epey şeyler öğrenec'!ktır. 

Yukardaki memurlardan müşa
vir olaruk veya siyasi müzakereler 
dı~ında kongre ve içtiınara iştirak 

e<leceklere gün-le 40, Baremin 4, 5, 
ve 6 ıncı derecelerindeki memurlara 
günde 35; Baremin 7 den 19 dere· 
cesine kadar olan memurlara da 
günde 30 türk lirası verilecektir. 

Madrid : 6 ( A A. ) - Hüku
met kuvvetleri, Toledeonun bom· 
bardımanına devam etmektedir. 
Asiler Jarama cephesinde şiddetli 
taarruzlarda bulJnmuşlar~a da hepsi 
de akim kalmıştır. 

Madrid : 6 ( A.A: ) - Müdafaa 
komitesi , dün akşam bir tebliğ neş-

den dolayı, tedrici surette meriyet 
mevkiine konulacaktır. 

1 - Alakadar hükumetlerin it· 

ti haz edilmiş olan kararları tetkik 
etnıeleri icabeder. 

2 = Gemilerin ziyaretine ve 
kontrol memurlarının gemilere gir
melerine ait tedbirlerin ikmali. 

3 - Gemiler göndermderi için 
muhtelif devletler nezaretlerine ta· 
lımat gönderilmesi. 

Yitik tasdikname 
Gazipaşa ilk okulundan 1933 

yılında alınış olduğum tasdiknameyi 
yitirdim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığını bildiririm. 

Abidin paşa caddesinde 
oturan Mustafa cğlu 

7852 MUSA 



' 

~:life : 4 Türksözü 7 Mart 

Seyhan İskan 
Mamul M. 3 Muadili M. 3 

Kazası miktarı miktarı Cinsi 

Tarsus { 667,871 970 Göknar 
36,208 51,725 Çam 

Osmaniye( 558,315 796 Çam 

Kozan 780 1114,30 Çam 

Saimbeyli 140,100 200,243 Çam 

Feke 154,674 221,204 Çam 

müdürlüğünden • • 
Kat ve imaliyenin 
muhammen miktarı Orman adı 

1 Göreşen ve 
l Karanlık dere 

(Kaba ördek 

Çamesiği , beypınarı,Çamalan 

Yalıncık 

Bozat, Veya Kara Ardıç 

Yukarıda m ti fredatı ve izahatı gösterildiği üzere beş kaza ormanlarında n muhtelif nevi ve ebattaki kereste
lerin kat ve imal ve nakli 937 Martın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Seyhan hükumr. t konağında toplana
cak komisyonda her kazrıya ait olanı ayrı ayrı pazarlıkla ihale olunacaktır . isteklilerin gösterilen muhammen 
bedellerinin yiizde yedi buçuk eminatı rnu vakkatala ,. il e birl ıkte müracaatları ilaıı olunur.7853 7 - 9-11 - 13 
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Adana Borsası Muameleleri 

ı ı 
!I 

ı ı 

-

CiNSi 

PAMUK ve KO ZA 
Kilo Fi; atı 

En az 
1 

En ç0k 
K. s. K. s 

: : ='R~fı pam~k _ __ --ı ----
Piyasa parlağı ,, 

11
-Piyasa femi1.i--,-, -- ---- ,---- -

11 iane l ---ı-

Ekspres 

Satılan Miktar 
Kilo - -

~---------

~i_an_e_2______ _ ___ ,----

:: Klevlant 1 -- - ----
~~~~~~~~~.;..__~~~__.;..~~ 

YAPAGI 

:: ~~:hz _______ , __ ---=--ı---- 1 --------
Ç l G l T 

1 

1 

ı 

Ceyhan 1 c r a me
murluğundan : 

936 729 

Ceyhanda fabrikator Hanifiye 
( 4000 ) lira tJorç mukabilinde bi 
rinci derece ipotekli Ceyhanın Ko · 

nak oğlu mahallesinde vaki doğusu 
atavcık bey, batısı Hatun arsaları , 
kuzeyi tarikiam , giineyi sahibi se

ı net arsası ile mahdut ve Ceyhan 
Tapu dairesinin 11/333 taıih ve 9 

1 numarasında mukayyed olup beher 
1 

arşını 80 kuruş muhammen kıymetli 

1 1400 arşın arsa ile mezkfir mahal
lede vaki şarkan atavcık bey iken 

- Ekspres ---, 1 
M iane ---.,.--'- --- ---,-- --------- Zekeriya ve Yusuf efendiler arsası, 

Yerli "Yemlik,, 1 • ı garben Sakine hanım arsaları iken 
,, "Tohumlu""""k-,,-- 3,75 - -j - ·------- muhaddes yol, şimalen sahibi sene-

i~~~~~~~ ~~~~-:i~U~B.~U~B~A~T~~~~~~~~~~· din diger arsası, cenuben Hacı Yu 

ı Buğday Kıbrıs , suf ağaya ferağ edilen mefruz arsa 
ı ı ,. Yerli --- - 5,67 -~ 5,80 

1 
- , ile mahdut ve Ceyhan tapu dairesi-

•---.. --M-e_n_t<-ın_e ___ - -- -----
1
-------- nin 12/ 930 tarih ve 12 numarasında 

~AFrpa_1 _ ____ _ _4_-~---- ------'--------- 1 mukayyed ve beher arş m 120 ku-
asu }a • ruş muhammen kıymetli 1100 arşın 

Yulaf ---- - ------ ----------
15et_c_e____ __ '. - - - arsanın teınarnı açık arttırmaya va-

•ı--;-:K:-u-ş -y-em....,..i - ---- - ----- -------·-------• ze<lilmiştir. Arttırma peşindir . Rü-
Keten_t_o,_h_u_m_u____ 

1 
- sumu dellaliye alıcıya ait olup mü-

--------,------ --- terakim vergi ve resim ve sair mas-
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1 iştirak etmek istiyenler kıymeti mu· 
hamınenenin yüzde yedi buçık nis
betinde pey akçası vermesi veyahut 
milli bir bankanın teminat mektu-

' 
bunu hamil bulunmaları lazımdır . 
Arttırma şartnamesi 12-3- 937 ta
rihine müsa<lif cuma günü dairede 
mahalli m:-ıhsıısuna talik edilmiştir . 
Birinci arttırma 12 4-937 lari 
hine müsadif pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek· 
tir. Arttırma bedeli kıymeti mubam. 
menenin yüzde yetıll iş beşini bul· 
duğu takdirde müşterisi üzerinde 

bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
artlıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere (15) gün müddetle temdit edi -
lc·rek 27 - 4-937 tarihine müsadif 
salı günü s:tat 14 den 1 ô ya kadar 
keza daireJe yapılacaktır. lkinci ~açık 

1 
Markoni Radyoları ve Radyogramofonları, elek

trikli ve Akumulatorlu, Oparlör ve pi k apları 
1 

arttırmasında :arttırma bedeli kıy. 

meti rnuhammenenin yüzde yetmiş 

1 beşini bulJuğu takdirde en son art 

1 

1 tıranın iislünde bırakıl ı r . Aksi tak · 
dinle 2280 sayı!ı kanun ahkumına 
tevf.bn ge ri bı r:tkılır. d a'<laıı tapu 
sicili il e s:ıbi l ol ınyan ip)tekli al.\ . 

kad,ırl , ırla diger a la'<adula ı :ı ve 

iıt ; f.ık hn kkı S<ı hipleıi in ve bu hc.ık -
1.rnııı ve lıusu ~iyle faiz ve masrafa 
<ldir olan iddialarını evrakı müsbitc· 
!erile birl ikte ilam tarihinden itiba 
ren nihayet 20 gü:-ı za rfın la d \:re· 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak· 
dinle haklın tapu sicili ile sabit ol · 
ınıyanl.ır satış bede!in:n paylaşma

sınd an hariç kalırlar . Oıha fazla 
malumat almak istiyenleıin 936 729 
s:ıyılı dosyada mevcut evıak ve ına 
l ı allt•rı haciı ve takdiri kıymet rapo
nınıı görüp anlaytıbilccc·klcri ilan 
olunur .7854 

J Erzin belediye reisliğin
Parazitsiz tatlı ses güzel müzik tabii seda yalnız M RKONI Radyolarile den : 

dinlenilir.Bir kere görmek ve dinlemekle başka marko:ı Radyo alamazsınız.ı Münhal olan belediyemiz muha. 
Pe~in ve veresiye sıı tış yeri 

SAHİBiNiN SESi .. YENİ MAGAZA ,, sipliği kapan :nış olmağla artık mü-
7845 4-6 ş. RIZA IŞCEN Belediye kar-.ısında racaat vuku bulmaması ilan olunur. 

7855 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 

i
l Gazete 1\ Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

l K•t / Eserlerinizi Türksözü matbaasınca bastJrı
l __ ı_a_p____ nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

k i
l İlan fi Reklam bir ticarethan~nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlannızı, 
i!~1Jlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek i stiyor~anız 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

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

O ı T ah ı1 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 yapılıı. 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
:-------' ancak Türksözünün Otomatik makinala
ı :'Ada yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilcit yapmaktadır . , 

BELEDİYE İLANLARI 
Giindelik siyasi gazete 

1r ._. ___ _.;;I 
1- Açık ebiltmeyc konulan iş: Sebze halinde yirmi dükkanın tadili. 

2 - Bedeli keşfi: 2600,79 liradır . 1 

3 - Muvakkat teminatı: 195 .liradır . 
Abone şartları 

4- İhalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın on beşinci pazartesi günü 1 
saat on beşte belediye encümeninde. 12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

5 isteklilerin şartname, keşif ve projesini görmek için her gün be· 
ledıye yazı i~leri müdürlüğüne ve ihale günü de teminat makbuzile bir· 
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.7828 28- 4 - 7 - 13 

C. H. P. 
- Dış memleketler için Ab 

1 bedeli dcği~mez yalnız posta ırı115 

j zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye ıtlıı 

1 
caat edilmelidir . \.. _______ __ 

~ 
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1 
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Kayalı bağ 

Asri 
Ocağı çıkarına 

sinemada 
Ketna\ Sahir Heyeti tarafından 

. ıaı 
r- Sünıer terzihanes1 

( Türk Peygamberi ) 
l"'ürk Peygaml)eri ve Arşın mala]an 

Pi) esi oynanac:ıktır.Ve bir ço'~ nunrnralar sayın halkımıza neşeli bir 
gece geçirmek ve <ı ) ni zamanda Parti ocağının ) iiksek menfaati başarıl
mış olacaktır . 

9 Mart Salı günü akşamı sa~t sekizde biletler elden 

ve kişede s:ttllmaktadır. * 

7842 5 

Ucuz ve tekstle 

'ı Mevsimin en şık kııma~larını 
lunduran ve 

Mahir bir makasl~ 
13içip diken Adananııı yegarc 

zilıanesidir 

Sümer Terı.ihancsi : ucoı 

taksitle ellıise d:kcr . Mt:ş 

1 
leni he: cepheden memnun el 

1 
prens:b'ni gözetir . 

1 Devlet Den1iryoll' 

M •• İ • } kt A memur ve müstahde1~ u ercım a ınaca ır. s terinin elbiseleri de ld 

ker" fabrikalar u m u m ~~~~n~ göre taksitle 

müdürlüğünd~n : 
Almancadan Türkçeye, Türkçedrn Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna k/\dar 
Umum müdürlüğe nıüracaatları.7829 28- 1 3-5-7-9-11- 13 

- /\ l"miir powıı rnlıo/t' -' 
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Umumi Neşriyat Müdüı~ 
M. B:lkşı 

Adana Türksözü matbaası 
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