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Madrid yanıyor Silah • • 
ıçın 

eş Yılda 1 O milyar 
Türk lirası -----

n ·ı gı terenin yeni silah-
lan · · ma proJeSı 

Nevzad Güven 

tin L ]( ondra radyosu Avam 
arnarasının, Baldyin kabi-
ne · eni llıijd sı tarafından hazırlanan 

ildirdi afaa projesini k• bul ettiğini 
ll ' 

• u habe · ~tı unı . tın Avrupa ve dünya ef-
ı · urnıye · d n ve b· sın e uyandıracağı te· 
in Pto· uyük heyecanı anlatabilmek 
ernıcy/~ _hakkında kısaca malümat 
.. ~al:ıuı a~ı .görüyoruz. .. 
ukunıete ıdılen bu projeye gore, 
zrc ( 

400 
beş yılda tamamlan'."ak 

tçlannı .OOo,ooo ) Sterlinlik bır ıç 
u Para ~Ya salah~yet verilmek~edir. 
ek Silahı eş yıl ıçınde tatbik ıdıle-

llu anrna planına harcanacaktır. 
~sinin ~kd~r normal müdafaa büd
lnde 

111 
tıcındedir. lngiltere büdce

esaba ~Vcud müdafaa tahsisatı da 
or \\i, I atılacak olursa demek:oıu
a •ilahı°gıltere önümüzdeki beş yıl-
ilyar ) ~~rnak için aşağı yukarı ( ıo 

Bu ur~ lirası harcıyacaktır. 
uhteJif ~r?ıe lngiliz matbuatında 
t tııatb kısler uyandırmıştır. Sosya
n iç ı:ıatı, bunu ve bilhassa par~
•lnıe .. rçlanma şeklinde temın 

,,, . sını .. . b" 
·:•ıltı hük Şımdiye kadar hiç. ır 

llış apt 
1 
ıiınet ] tarafından venlme

ıe hn: ca bir karar,, olarak tavsif 
lakki et ahl!ki bir iç politikası te-

Di tnektedir. 
ng;hc~er. taraftan Daily Mail ise 
·d·ı enın ·ı· b l 
• 1 en b sı a hlanması için ka u 
Yılda lcs~·hmikdarın, Almanyanın bir 
>oo,OOıı stı atı için harcadığı [ 1,200, 
a · err nısbcr ın yanında deniz de dam-
a ~abu ınde kalacağı çünkü, Alınan
bı tııtuı~ara ile yarı askeri te~kilatın 
0döııı. 

1 
Uku mecburi hizmetle çok 

nı v.l} 1 • 

llakekıe v ışJe~ görüldüğünü söy-
~adır. e Proıeyi gayri kafi bul-

br k.e olurs 1 . ı, bij • a olsun şurası muhakkak-
Yesı Yuk t .1. • · d Proje . ngı ız efkarı umumı· 
la~-ha Yakt\ tasvip etmiştir. Bilhassa 

•tının narda milli müdafaa vası-

'
lrtırııaca11.Çoğaltılm2sı için vergilerin 
tlad • 1 •ay· ı · ·ı tıük an~kaı' ıa arının bu proıe .ı .e 

e i ellen sek~ca~ını düşünen lngılız 
"J' ngiltere Vınmışt i r bile .. 

'
1 •hlannıa t birdenbire müdhiş bir 
lmıller va ararına sc\'ked,n bir çok 

1931 tdır . 
ad de ç 1Seleri k ın, 1936 da Habcş'stan 
tnın arşıs d . . . 1. "k 
1 

t 1aa1ı ln . m a lngılız po ılı a-
l ngiJ;

2 
t gılız efkarı umumıyesın

ı~~u lıakkeslıhatının gayri kafi ol-

ondırııı1şt ında kuvvetli bir fikir 
n d ır 

nın~ ha~~uzu~cu asrın büyük bir kıs 1 ın ·· ~ıın 1 t 
k~ · Ustunıu •0 ~n ngiliz donanması- ı 

1 1_ İngiliz kunu k•ybetmiş bulunduğu 
tflldışe h l' efkarı umumiyesinde bır 1 

Uzak ınde ya~amağa başlamıştır. 
in dort b Şarkı., Akdenizde, dünya
an llr

1
•
1 
ucagında büyük menfaatleri ar any . ın b·r . a ımpcratorlu1Tu için bu 

ldiaıa;, ~n1hidanı haşlangı;ı olduğu 
3 Bu d. 1.e ortaya atılmıştır • 

kenct·u?unceyi orjadan kaldırma
du~nuısı için bir hayat meselesi 
lçıned, anlayan lngilterenin çok 

, 1Pacarr;~ 1 bÜdhiş yekinme hareketi 
J Dı~er eklemek lazımdı . 

tlct, el) . t.arartan Avrupada bir 
alal»ı~'!'·' bağhyan zincirleri kıra

lır . y 1
• 1ne sılalılanmaya başla-

" if adan e~say engellerini birer birer 

11
d on İnsaaldıra Almanya yetmiş 

trur Cdi nın . • ekmeğini, yağını 
Avrup P sılaha harcamaktadır . 
geçrka leslihat muvazenesinde 

anya 
1 

çe, biraz daha ağır basan 
ne h~r _Ayrupa milletlerinin 
ır . Ve gu~ yeni bir talep atmak
faatleri .nıhayet ortaya, Ingiliz 

i Alnı nı de çok alakadar eden 
hr an kolonileri meselesi çık-

- Gc İsi İiçıincü sahıfcde -

Dün yapılan şiddetli hava hücumla 
rında bir çok mahalleler yandı 

Belçika Sefarethanesi fena halde hasara uğradı. 
Madriddeki ihtilal taraftarları evleri kundaklıyorlar 

Hükumc't kuvvetleri 
Madrid : 19 (A.A.) - lspanya-

d 
i kuvvetlere mensup tayyareler 

a as M d ·d· ·d 
ve bataryahr dün gece a rı ı şı . 
detli bir surette boınbardman etmiş. ı 
!erdir . 

Olen ve yaralanan vardır . Bel- · 
.k sefareti de hrsara u ~ramıştır . 

çı a k . . . b 
MadriJ mudafaa omıtesının te · 

liğinr göre hükumet kuwetleri Ja· 

Cephesindeki ta3rruılarında 
mara •

1 
. Madrid Vabınsiya yolunu teh-

ası erı , . 
dit eden m :vzilerinden tard etmış. 
!erdir . 

Madrid : 19 (Radyo) - MaJ· 

ihtilal kuvvetlerini tard etti 

Vatani heyetinin Paris seyahati Hatay yasasında 
Suriye menfaatlerini korumak için değil 

Suriyenin derhal silah
lanmasını F ransadan 

talep içinmiş 
-- --·······---

Düryo şehrimizden Parise geçti 
~a~cak delegesi Düryo ve rafakatinde Vatanilerden Hasan Cabiri 

şehrımızden Toros ekspresile geçti. 

Gerek Düryo ve gerekse Hasan Cabirinin Parise gittikleri anlaşılmış· 
tır. Bunlar pazar günü Pariste bulunmuş olacaklardır. 

Ant.akya : 19 [ -~us~~i muhabiı imizin telgrafı J - Sancaktaki tazyik 
ve antrıkalar her gun bıraz daha aşikar, biraz daha çeşitli v b' d h 

h 
· d. e ıraz a a 

aşm ır. 

Vatani heyetinin Parise gidişindeki maksat da artık tamamile anla. 
şılınıştır. Suriye hükumt>tinin Par;se gönderdiği Sadullah Cabiri, Cemil 
McrJem v~ ~eriptcn mürekkep heyet, Hatay yasasının tanziminde Suriye 
m:nfaatlerını hatırlatma'<: gayesile değil, Suriye Araplarının derhal teslihi 
ve büyük bir istıkraz ak ini tem!n için Parise gitmiş bulunuyor. 

Aleviler, Araplar ve Ermenile çete teşkilatına süratle devam etmek

tedirler. 'd apılan son hava hücumu pek 
rı e Y 
şiddetli olmuştur .. 

1 Nahak yere tevkifler devam etmektedirler. 

Ma~rı~ıı 0111 enitr ıııa/1111/e.ındt• - \ .....,...,.....,. _ __._..~~----...-..,....,.,v._.....,._~~--.....,.._..____.,.,.......ı Asi tayyarelerın attığı bomba- l•panya farııwodaıı tablolar -
larla bir çok mahalleleı Je büyük 

yangınlar çıkmıştır . 
Karışıklığından bilistifade şehir 

Marksistler dünkü iki çarpışma 

da da galebe çalmışlardır . 
onunde y pılan taarnızda, hükumet- B •• •• kl • • 
çiler m~va!fakiyet~er ~~zanmışlar _ve \ uyu erımız 
ehemm•; Ciw , ! ·:uLrı ışg 1 etmış- t 

istanbulda 
içinde bulunan ihtilal taraftarları yüz 

!erce evi kundaklamışlardır . 
Avila: 19 (Radyo) - Jandar· 
ıntakasındaki taarruzda hüku · 

ma m M "k'. 1 
met kuvvetleri Marasa uzı ı ışga 

etmişlerdir · 

Cebelüttarık : 19 (Radyo) Asi 
tayyareler şehirler üzerinde uçarak 
halkı teslim olmağa davet etmekte 
dirler . 

Madrid : 19 (Redyo) - Cüm 
huriyet kuvvetleri tarafından Madrid 

Silahlanma yarışı 

!erdir . I 
Madrid : 19 (Radyo) - Serbest 

lrlanda delegesi gönüllü sevkinin 
meni hakkındaki kanunu, ikinci o 
kumadan sonra kabul etmiştir . 

Şükrü Kaya, Kazım Özalp, Ali Çetinkaya, 
Ali Rana dün lstanbu\a gittiler 

-------·-------
Vekiller heyetinin toplanması muhtemel 

Amerika lngilterenin silahlanmasına 
göz yumamıyacağını bildirmekte 

"Akdenizde çelik 
abide,, . lstan.~ul : 19 (~adyo) - Dahi. · yük şef Atatürkü ziyaret ederek tag-

ı lıY,e ~ekılı ve p~r.tı g.~el sekreteri 1 zımlerini sunmuşlardır. 
Şukru Ka~a, Mıllı Mudafaa Vekili • İstanbul: 19 (Radyo ) - Baş 

--

Edenin Prene gazetesine 
beyanatı 

" Aksi halde Amerika da bütün kuvvetile 
silahlanacak tır ,, 

Nevyork : 19 ( Radyo )-Ame· 

rika hükumeti , Amerika donanma· 
.
1 

1 ·1·z donanmasının müsavatını 
sı e ngı ı 

istemeğe karar vermiş.tir. . 
Ameı ika hükumeti, fngıltere tak· 

viye yaptığı takdirde , Amerikanın 
da bütün kuvvetile silahlanacağını 

bildirecektir • 
Amerika meclisi bu hususta cid-

di kararlar almış bulunmaktadır. 

liı11 f,ılı-ıı 

l.ldgrad : 19 (Ra<lyo) - fngiliz 

hariciye vekili Bay Eden Prene ga. 

zet~~inin Lcrıdra muhabiıine beya
n;ıtta bulunarak; hal ya hariciy ! na. 

wı Kont Ciyano ile Tevfik Rüştü 
Aras arosındaki konuşmalardan bah
s-;Jerck demiştir ki: 

- İtalyan-Türk anlaşınasiyle 
doğacak İngiliz - Türk - İtalyan 

Akdeniz tesanüdü Akdenizde yıkılmaz 
\ çelik bır abide olacaktır. 
1 13u üç devlet arasındaki anlaş · 

Avam Kamarasının deniz kuv
vetleri takviyesi üzerindeki son mü
zakereleri Amerika hükumetinin gö· 

zünden kaçmamıştır , \ 
Amerika hükiimeti,hakikati arar

sa, kendi donanmasının daha kuv- İ 
vetli olması icaberleceğini öne süre· ı 

bilir . 
Hükumetin bu tez üzerinde al

dığı kararlar çok ciddi ve katidir. 

mayı uzak ve muhal görmek hiçte 
makul değildir. 

Japonyada 
Hayaşi kabinesine itimat 

reyi verildi 
~oky.o_: 19 (Radyo)_ Hayaşi 

kabınesının müstakbel projesine iti. 

mat reyleri ittifakla verilmiştir , 

ge~eral. Kazım Özalp, nafia vekili vekilimiz İsmet fnönü dün şehirde 
Alı Çetınkaya ve gümrük ve inhisar- ve şehir dışında otomolıille uzunca 
ler ~e~ili Ali Rana Tarhan bugün bir gezinti yapmışlardır. 
şehrımız :le bulunmaktadırlar. Ankara : 19 (Hususi) - Bütün 

Vekiller, saraydaki dairesinde vekiller fstanbulda bulunmaktadır. 
çalışmakta bulunan Baş Vekil ismet far. Vekiller heyetinin bir toplantı 
lnönüne miilakı olduktan sonra bü· yapması ıııulıtt"meldir' 

Balkanlarda sulh 
Balkaı1 matbuat kongresi gelecek 

toplantısını Ankarada yapacak 
-···-

Konseyin resmi tebliğinde neler var ? 
• 

Atina: 19 ( Rad,o) - Türki· 

ye Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü 

Aras bugün İstanbulda olacaktır . 
Atina : 19 (Radyo ) - Balkan 

antantı konseyinin üç günlük mesa- · 

isine aid neşredilen resmi tebliğ üze· 

rinde bütün matbuat takdirkar neş 
riyalta bulunmaktadır 

Atina : 19 ( Radyo ) -Ba:kan 

an•antı matbuat kongresi gelecek 

toplan~ısını Ankarada yap~caktır . 

Atına : 19 ( Radyo ) - Balkan 

ant~ntı '. eşinci toplantısına aid neş· 
redılen tebliğde , konuşmaların son 

derece sıhH bir hava içinde geçtiği 
ve müttefik dört Balkan hükumeti
nin harici politikada teşkil ettiği 
birliğin ne kadar kuvvetli olduğunun 
bir kere daha anlaşıldığı kaydedil· 
mektedir • 

. _Llmumi Avrupa vaziyetinin kd· 
kıkınden sonra Balkan ' tt. h d 

lh ı ı a ının 
~u . u ta~viye hususundaki har~ket-
en tasvık edildiği ve son İngiliz -

ltalyan anlaşmasının Balkan birliği 
tarafınd b.. ··k b' an uyu ır memnuniyetle 
karşılanmış olduğu , çünkü bu an· 

tantın Akdeniz milletleri için bir 

sükün uıısuru olduğu bildirilmek-
tedir. 

Yine bu tebliğe nazaran Balkan 
birliği Yuğoslavya ile Bulgaristan 
arasındaki anlaşmayı da memnuni

yetle karşılamıştır . Bu anlaşmanın 
Balkanlar da sulha hizmet edeceği 
ve Bulgaristanla müste~ il bir teşri· 
ki mesaiye hazırlık olduğu kabul 

edilmiştir . 
Konseyin gelecek içtimaı Eylül 

:a;ıiida Cen-;vredeolacaktır-:-
·-----4 



Sahife 2 Türks<>zO 

Sanat Kritikleri : 

ANA 
Oynıyan : Adana llalkevi temsil kolu 

- Üç kısımlı/.. milli içtimai piyes -

fŞehir haberleri 
'9 ..................... - .............................. -.. ......... r 

Sanat vadisinin ölçüsüz genişliği 
içinde yıl mefhumunun mariz kıyme
tini, kabiliyetin her zaman hiçe 
indirdiği açıktır. Bunu Adana genç 
liği bize bir def t daha gösterdi. 

Halkevimizin, tiyatro yönünde 
iki senelik bir çalışma tarihi olan 
temsil şubesi, evvelki akşam Adana
lılara yine güzel bir gece sunarak 
mefkfiresindeki başarma kalitesinin 
yüksekliğini anlattı. 

Büyük küçük, kadın çocuk ve 
emeklemekteki neslin bile yaşamak 
için çalışmak ıztırarında bulunduğu 
asrımızın dar imkanları arasında bi· 
ze " Fevkaladelik ,, ler sunan genç
liğe, verdiği eserlerin büyüklüğün

den ziyade, katlandığı mahrumiyet 
ve didinme cömertliğinden ötürü 
teşekkür etmek daha yerlidir. 

için her zamanki hissiyabmlll yme 
tekrarlıyacağız. Bir tek kelime ile : 
Mükemmel.. 

1 
Yüzbaşı F aruğu oynayan Saimin 

1 
cuşkun jestlerini, kendisini tamamiyle 
mevzuda yaşatışına atfederek, ona- ~ 
da çok güzel demek lazımdır. Ku- 1

1 mandan rolünde Mazhar Erdoğan, 
yüzbaşı rolünde Niyazi için şu söy- j 
lenebilir: "Bu kadar olabilir .. Ay- İ 
sın rolünde bayan Güner ise, sah-

1 
neye ilk çıkışına göre; ümidin fev- 1 

kınde.. ı 
Mülazım Fevzi rolünde Ahmed, 

tam bir saltanat ordusunun prates
ien(alaylı} bir zabiti hüviyetinde idi 
ki; rolüne uygun ve güzel.. 

Halil bey rolünde vezir; makya
jiyle, jestleriyle, her şeyile: tam ro
lünün başarıcısı .. 

Uşak Alı,....et de, Seyfi ise: her 
zamanki gibi hoş .. 

' 

Korkulacak dere- 1 

cede menenjit yok 

Aşı faaliyeti devam 
etmektedir 

Şehrin kesafetine göre, şehirde 
menenjit hastalığı hiç mesabesinde
dir, Bunla beraber s1hh-et teşkilab 
bu hastalık üzerinde büyük hassa
siyet göstererek aşı faaliyetine de
vam etmektedir. 

Halkımızın sıhhat teşkilatına mü
racat etmesi hem umumi sıhhat ve 
hemde hususi sıhhatleri menfaatm-

Umumi Meclis 
11 inci toplantı dün yapıldı 

Beş yıllık program kabul edildi - Daimi encümen 
seçimi yapıldı - Meclis mesaisini bitirdi 

Vilayet umumi meclisi dün 11 1 
inci toplantısını yapmıştır. 

Hususi idare büdcesile ilgili da
irelesin beş senelik mali hizmet prog
ramı kabul edilmiş ve müteakiben 
daimi encümeıı seçimı yapılmıştır. 

Daimi encümene şunlar ayrıl 

Sabriye Ülkü (Ceyhan) , Fahri 
Uğurlu ( Adana ) , Zeki Akçalı 
( Kozan ) , Hakkı Gürle ( Dörtyol ) 

Yedek azalıklara : 
Şerif l' arış ( Feke ) , Ahmet 

Çalık ( Osmaniye ) , Osman Burgaz 
( Bahçe ) , Ali Rıza ( Karaisalı ) . 

dandır. mıştır : Umumi meclis gelecek sene mu-

---------~~---~=-~~~"=""~~ _____ ,, 1 tad içtimaı olarak 1 şubat tarihini 'ı 
l te~b~t etmiş ve mesaisine son ver-

y • k• • 1 mıştır. ı efil çırçır ma ınesı Umumi meclisin me~aisini bitir- j 
mesi münasebetile partı tarafından Gençlerin oynadığı '' ANA ,, 

piyesi, Ankara hükumetinin teşek

külü arifesinde Türk kadınının, sal
tanatın hakim olduğu son parçalar
da Kemalistlere darbe atmak emel
leri peşinde koşan halifecilere karşı 
nasıl çalıştığım ve zafer idealinin 
tahakkuku için feda edilemiyecek 
bir mevcudiyet bulunmadığını anla 
tan bir eserdi. 

Hizmetçi kız rolünde bayan Türk • •} S • d • v • 

özde eserdeki vazifenin istediği tipi I Adanalı Ismaı ıçramazın ıca ettıgı 
saat 17 ,30 da umumi meclis azala
rına ve daire müdiranına bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

ytışaltı. k• • • •• h t d 
Gençler birde "Mahcuplar,,vod-

1
1 çırçır ma IDeSJllı goren eye _e 

vilini oynadılar.. k b .., ndi 
Beş şahsı olan bu bir kısımlık ÇO ege 

komedide de, "Ana11nın kuvvetli aza ··•••··-

" ANA ,, yalnız gençlerin sanat 
taki muvaffakiyet ve istidatları ile 
değil, güzel dekorlarilc de " Tam ,, 
yaşatılmıştır. 

Piyesin üç kısmında da dekor 
değişmiyor, sahne, orta hallı bir 
Anadolulunun evini canlandırıyor
du. 

Sahnede kuvvetli bir disiplin, 
sessiz ve zevkli bir tanzim, hakiki 
sanatın rejisi vardı. 

" AN \ ,, yı oynıyao gençleri 
ayrı ayrı ele alırsak, eserin merkezi 
sıkletini teşkil eden Ana, Faruk, 
Kumandan, Turgud, rollerinde Nu
riye, Saim, Maıhar, Zeki üzerinde 
durmaic lazımdır. 

Ana rolündeki Bayan Nuriye 

Suriy& mektulıu : 

!arını gördük: Nuriye, Mazhar, Saim, 
' Ahmet ve yalnız bu oyunda görülen 
1 

Ali.. i 
"Mahcublar,, da elde edilen mu-

1 
vaffakiyet büyüktür. 

Abdülvahabda Mazhar hakiki 1 
bir Abdülvahab, misafir damadda 
Saim tam eserdt!ki tavsif edilen da-

1 

ma<l, evin küçük bayanında Nuriye 
hakkile Gül, 1vukat Şeydada da 
Ahmet, istenilen avukat Şeydadanda 
mükemmeldi· il 

Uşak rolünde Ali, oda vazifesini 
hakkile yaşattı. ı 

Kısaca: Halkevimizin seçtiği bu 
iki eseri oynayan gençlere-herşeyi ı 
hesaba ka1arak- "muvaffak oldu
lar,, diyebiliriz. 

Nihad Tangüner 

1 

1 

Hatay meselesinin seyri I 
Şamda ve 

takip 
Pariste 

ediliyor 
nasıl 

Şam : 17 ( Hususi ) - Geçen Ayın on dördüncü günü Be-
mektubumda Hataydaki müşahid- ruta giden baş vezir. vekili Şükrü 
lerin Şama geldiğini yazmıştım. Kutlunun Ali Komiserle uzun uza 

Müşahitler (Ümiye) otelinde Su- dıya görüşmesi de bu kabildendir. 
riye baş vezir vekilinin verdiği zi- i Bu mülakatta ( Lübnan Su-
yafette bulunduktan sonra Antak- riye ) müzakeratına esas olacak me· 

Altıda bir n1asraf ve üç misli iş 
Bir müddet evvel, hemşerileti

mizden İsmail Sıçramazın icad etti
ği yeni çırçır makinesinden uzun 
bo·ılu bahsetmiştik. Şehrimiz bor 
sası işi ele alarak ehemmiyetle ta
kip etmiş ve bir kaç g~n evvel ye- 1 

ni wakine üzerinde tetkıkler yapmak 
zü.er~ Mersine bir heyet gönder 1 

mışti. 1 
Şehrimiz borsa encümen reisi 

Fevzi, borsa baş sekreteri Süley
man Sergici, fabrikatör Ali Karabu
caklı, iş fabrikası idare müdürü Ah
met Karabucaklı ve borsanın çırçır 
mütehassısı Malatyalı Ahmed uz'dan 
müte~ekkil bir heyet Mersine gide
rek İsmail Sıçramazın makinesi üze
rinde uzun tetkikler yapmışlardır. 

Heyet bu makinenin kuzacı ma
lından saatte safı 36 kilo pamuk 
kırma ve şiflemeden geçmiş maldan 
saatte 32 ve yalnız kırmadan geç
miş maldan da saatte 21 kilo çırçır
]adığını görmüştür. 

Makinenin başlıca hnsu siyetle
rinden birisi de büyük iş gördüğü 

Bununla beraber hükumet bu
nunla meşgul olarak Paristeki hey· 
elle de üç dört defa muhabere yap
mıştır. 

Ve nihayet Suriye hükumeti bir 
beyanname ile bunları tekzip etmiş
tir . 

halde iki beygir kuvvetinde olma
sıdır. 

Her plat makineşinin başında 
şimdiye kadar mutfak bir amelenin 
bulunması lşzım geliyordu. Halbuki 
lsmalil Sıçramazın altı dane ıı .aki
n'!sini bir tek amele idare edebile-
cektir. 

Makine pJat çırçır makinelerin
den büyük değildir. Ayni genişlik 
ayni boydadır. 

Heyet memnuniyet verici müşa
hadelerini bir rapor halinde borsa 
encümenine verecektir. 

Haber aldığımıza. göre, İsmail 
Sıçramaza bütün bölgeden talebler 
vuku bulmaktadır. 

Va yine aldığımız malumata gö
re resmi bir banka İsmail Sıçrama· 
zın makinesini imal için bir fabrika 
açacaktır. 

lsmail Sıçramazın yaptığı bu ma· 
kinenin her bakımdan okadar çok 
husu~iyetleri vardır ki, bunu bizzz'lt 
görmedikçe izahın imkanı yoktur. 

Bugün hava 
mütehavvil 

~~-------·--------~~ 

Ziraat mücadele mü 
dürlüğü faaliyette 

Komisyon bugün 
toplanıyor 

Şehrimiz Ziraat mücadele müdür· 
lüğü büyük bir faaliyetle pamuk 
tarlaları üzerinde yapacağı ilaçlama 
işlerine hazırlanmaktadır . 

Bu işte kullanılacak büyük mo· 
dem makineler hakkında görüşül
mek ve kararlar almak üzere bugün 
bir komisyon toplanacaktır. 

Ziraat mücadele müdürlüğünün 
pamuk sahaları üzerin'de yapacağı 
fenni tedb:rlere ait tafsilatı ayrıca 
vereceğiz . 

İdmanyurdu -T orosspor 

Maçı 
Bayramın birinci günü 

• 

Şehir içinde av
cılık devamda 
Bu işiu önünü almak 

lazımdlr 
Bir kaç gün evvel şehir içinde 

tüfenk sıkılarak kuş avlandığını yaz
mıştık. 

DJn bu harekete bizzat şahit 
olmuş bulunuyoruz. 

yaya dönmüşlerdir. Ziyafet esna· salibi müşterekeden , Suriye ordu- , Muhit ve zamaıı bu gibi .şayia
ların dönüp dolaşmasına müsaittir . 

Dün şehrimizde hava öğleden 
evvel gür.eşli ve sakin, öğleden 

sonra bulutlu ve rüzgarlı geçmiştir. 

Matbaamızın civarındaki Ulu 
Cami mezarlığında şeklini tesbit 
edemediğimiz bir adam tarafından 
agaçlardaki kuşlara çifte sıkmıştır. 

sında lskrnderun meselesi ve Ce- sunun tanziminden , fskenderun me-
nevre itilMı:etrafında sözler geçti- 1 selesinden ve yeni rejim aleyhdar-
ğini gazeteler yazıyor. Jarmın çıkardığı şayialardan ve yap· 

Müşahitler bu meseleler hak- tığı desiselerdrn bahsedilmiştir . 
kında ketum davranmış yalnız bir Vatanilerin muhalifleri arasında 
danesi (Hak yerini bulur} ve diğe- eski muahedeyi'yapanlar yeni nma-
ri de (Fransa ve Akvam Cemiyeti hedeyi ve netayicini öne sürerek ye-
Antakya ana yasası yapılırken Su- 1 ni hükumeti hırpalamak için İsken
riye ve Türkiyeyi ikisini birden mem- derun meselesinden istifade etmek 
nü

1

n etmeğe gayret eder ) demiş - ' istemişlerdir . 
tir . 1 Şamda Halepte dolaşan ve Su-

••• riyede de aklı başında• kimsenin inan-
Ertesi gün toplanan vezirler ınadığı şayialar Suri} e hükümeti 

meclisinde Baron Fan ile mebusan ' aleyhinde olduğu kadar Türkiyeye 
rP.İsİ de bulunınu~ ve I~ kenderun 

1 
de dokunmaktadır . 

meselesinin seyri, Paris<leki müza- Güya Cenevrede yapılan gizli 
kerelar ve Suriye Elcezire etrafında bir itilafa nazaran Türkiye Halebi , 
dolaşan bir takım propağanda şa Humusu , Hamayı işgal edecekmiş, 
yiaları konuşulmuş şifre i!e Pariste h1 ıduda asker sevk etmiş , Elcezire 
baş vezire tel çekilmiştir. ' Je Türk propagandası yapılıyorıııuş, 

Bu telgrafta menfilerin affı me· Deyrizur ahalisi İrnka iltihak için 
selesj de tekit <>dilmiştir mazbatalar yapmış ve nihayet bü-

Şam hükumeti bu gibi içtima- tün bunlardan yeni Suriye - Fransa 
Jarını sık sık yapmakta ve Ali Ko· muahedesi ve: yeni hükumet mesul 
mıserlik ile de temaslarını artıı mak- imiş yolunda aslı esası olm1yan şey 
tadır. lerdir . 

Ve iki tarafa da mübalağalı ha
vadisler gitmektedir . Antakyada , 1 

lskenderunda vatanllerden bir kaçı 
dolaşıp propagandaya pınışlarsa da 
tahrikat asayişi bozacak şekil alma 
dığını zannediyorum . j 

Suriye gazeteleri Paristeki heye
tin temaslarından ve Cenevre için 
Jayilıa hazırladıklarından Hatay nıe· 
selesiyle alakadar siyasi ricalin Pa
riste miilakat ve temaslarından bah
sederken Suriye heyetinin oradaki 
faaliyetini de günü gününe takip 
ediyorlar . 

Bu faaliyet Cenevre müzakere
lerine hazırlıktan başka Fransa -
Suriye muaheJesinin tatbikatına ve 
menfıleıin dfı wsaiıe gibi sırf Su· 
riyeye ait meselelere aiddir . 

Hatay ana ) asım için Cenevre 
içtimaı gününün 25 Şut ata tehir edil 
mesinde Suriye heyetiniıı Fransa ha. 
riciye nezaretine yaptığı teklifin se
bebiyet verdiği muhaberelerin dahli 

olmuştur • 

Şehirde hararet derecesi santigrad 
zaid 19 du. Barometre havayı ( Bu
gi.in için ) mütehavvil göstermek
tedir. 

Bu muhabereler Akvam Cemi
yeti kararı ile anlaşmanın kat'iyet 

1 

kesbetrriş olduğunun tefhimi ile ne-

ticeleninc" Antakyadaki propaganda 
ve tahrikat başlamıştır . ' 

Hı:ıtay mıntıkasındaki bu ahva 
lin Cencvrede yapılacak dostluk mli · I 
zakf'ı r lerinde P aristeki Suriye heye,, 
tiııin \'azifesini kolaylaştıracak şe. 1 

ki!dc olmadığı meydandadır . 

Şurası var ki hüküm ekseriyete 
göre Vt" rİlir . 

Suriye heyeti Türk dostluğunun 

Bu işin öııüne g.!çnıek lazım gel
diğini tekrarlıyoruz 

Belediye mühendisliği 

Adana belediye yollar mübeıı
liğine Fikri Abayır tayin dilmiştir. 

Umumi ev kadınını 
bıçakladı 

Umumi ev kadınlarından Hasan 
kızı Elif, bir kıskançlık yüzünden 
Yusuf adında bir genç tarafından 
bıçaklanmıştır. 

Yusuf Elifi bıçakladıklan sonra 
kaçmış ise de, zabıta tarafından ya
kalanmıştır. 

İki kadının kavgası 
kı metiri takdir ettiklerini her vesile Yarbaşında oturan Hüseyin kızı 

ile göstermek isetmiştir Şam muhabiri I Leyla ayni mahallede oturan fsmail 
sıfatile Suriyelilerin de bunu takdir kızı Hayriyeyi bir miinakaşa yüzün
cttiğini temin edebilirim . Sular bu- 1 den döğmü~tür. Polis tahkikata baş· 
lnnmadan durulmaz . lamıştır. 

20 Şubat 

Ceyhan 
Havalar güzel 
ekime hazırla 

Ceyhan nehri ya 

Ceyhan: 19 (Hususi 
mizden - Bir haftadır de 
rette yağan yağmurlardan 
ırmağı 1 metreden fazla k• 
da bir iki gündür havanın 
yuğmurun durmasından 
başlamıştır. 

Yağmurların fazla yağ 
layısiyle yolların fena hald 
çamur deryası haline ge 
kasaba ile köyler arasında 
işlemek imkan harici ve aıı 
van sırtına binmekle gidil 
mekte idi, 

Şu bir iki gündür ha~ 
ve yağmursuz geçmesinden 
daki yağmur sulan çekil 
çamurlar da kurumağa baŞ 

Bu yüzden köylüler ~ 
gelemediğinden pazarlar 
yordu, Şimdi ise köylüler ~ 
geliyor ve pazarda kurulrıı 
lamıştır. 

Evvelce ekilmiş ve dah 
filiz halinde toprağın üst~ 
arpa, buğday ve şifan ıı' 
bu yağmurlardan çok istif 
ceği gibi yazdan sürülüp lıl 
felh:,ın tarlalarını da yumuş 

Bu tarlalara tohumfarıll 
ekilebileceğinden çifçile~ 
memnundur. 

Yalnız, evvelce yazdı~ 
çifçilerimizin ekecekleri f(lt' 
humu henüz ellerinde buluıı 
dan bunun da vaktında kt 
verilmesini ve tohumusuz lıl' 
malarını sabırsızlıkla btJ; 
dirler. 

----------~-----.,,/ 
Çocuk esirge 

-kurumu 
Kongre dün aktt 

ve seçim yapıl" 

Seyhan çocuk esirgerll' 
kongrast dün öğleden soll 
ıniz ticaret odasında tcı!' 
yıllık kongrasını yap1111ştır· 

Kurumun kongere 111et' 

rahhasları olarak saylav ~ 
Damar Arıkoğlu seçilmi~lt 

Heyeti merkeziye intih9 

pılarak 15 kişilik heyete f 
çilmişldir. 

Öğretmen bayan ~ürdt 
yan Emine, Hüseyin Daırı1, 
ci, Halid Cemal, izzet ~"" 
leyman St!rgici, Refik Göl 
MürşiJe, bayan Lamia I<~ 
tor Abdullah, eczacı Zı 

Kurttepeli, Mustafa Ôzgiiı v< 

Hamdi. 

Muamele ve 
gisinde 

Esaslı değişikli~ 
Yeni muamele vergiSI 

projesinde tadiller yapılıı 
kında üç aydanberi lst~11 f 

lışınakta olan sanayiciJerııı 
1 

üzerinde lktisad ve tvhlİ)e 
tarafından tetkikler yapılıı1 

Sanayicilerin teklif ve 
feri, bugünkü şeklin sall 

1 
ettiği müşkülleri bertaraf e 

1 • • • ıJlll~ re, muame e vergısının 
deler üze ı inden değil, battı 
1 .. . d 1 ı,ete er uzenn en ve mem eı;. 

gümrüklerde alınması ıııt 
ılir. .~ ' 

lktisad ve Maliye ve~ 
teklifi olduğu gibi knbul t 
bile, cerayanın az çok b~ 
leri tatmin edecek bir ta~ 
olduğu istidlal olunmaktJ 
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- Birinci sahifeden artan 

Harbe hazır lanı yor Donjuan muhasebesi. 

Bazı aşıklar , elde ettikleri aşk 
muvaffakıyetlerini kayıd ve tesbit 
ederler ; bunlara muhasebeci aşık
lar ve bu işe de " Donjuan muhase- j 
besi " demek t.loğru olur . 1 

Kontinan üzerinde, 1914 den ev· 
velki halini ve kuvvetini çoktan geç
miş olan Almanyanın deniz Ü7.erin· 
de de ne yapıp yapıp, büyük bir 
kuvvet olmağa çalışacağına da şüphe 
yoktur. 

Mısır ı Mısır akvam cemi
yetine girecek 

~ iiçük lsviçre ' Bı·r ı·--sviçreli diplomat 
~ Belçikanın 19 

" Alnıcmynrıı11 istikbali dPniz üze· 
rirıdedir. ,, 

Milletler cemiyeti· 
ne mutlak girmek 

arzusunda 

Büyük bir istikraz yapıyor 

U~tadı~ı a~İ!:~ne:;:~ fikrini şöyle anl~tıyor: 
rnıyacaktır . bir tek yabancı ask•· 

A h 
" Hudutlarımızdan . . ğ" Mem· Rus şairi Puşkin de oldukça 1 

şöhretli bir doniuan idi . Elde etti-
1 

ği kadınları hususi bir albüme kay
detmiş ve bunları iki kısma ayırmış· 
tır . Kolay elde edilen ve güç elde 
<dilen kadınlar 1 

Dövizi Almanların kulaklarını her 
zamankinden fazla çınlatmaktadır. 

Almanya ile Japonya arasında bir 
anlaşma vardır. 

1 

Kahire : 19 ( Radyo } - Mısır 
Abam Cemiyetine girmek ve önü· 
müzdeki içtimada bulunmak istiyor. 

vrupanın " su! h be gırışece ız · 
d 

eçmez ar 
~.ası ,, bütün milletleri ri geçer g . kalıncaya keder har· 
u d . d bır adam 1 bT . 

b.1 ~ ostluk bağı iJe bir feketimız 8 
"' ·zden emin o a 1 ırsı-

ı b be davam edece1:1ımı ı 
rıne ağlamağa uğra· ıı 

ı; •10 Milletler Cemiyeti· 1 niz · '' 1 
nın yurdu İsviçre, ger :..-;ıı.-- İsviçre ordusuna generallar 
t · zaman · 
~tafta dolaşan harp şayiaları iııe bulabilecek midir ? . . 

tırıe hudtltlannı tahkim etmeğe baş· O le bir zamanda mıll. konsey, 
larnıştır . b. k:ınandan ve daimi genel kur-
k Şimdi lsviçrenin ordusu da hava ır başkanı ta} in eder · 
.uvvetleri de her hangi bir harp tch mayi 'rre .,imdiden Bem'deki fede-1 k k SVır ..- . . .. 
ı esi ihtimaline karşı artırılma ta, ral sarayda böyle bir ~tayının muz~-
~uvvetlendirilmcktedir . 1 • geçtiğini tı:kzıb etmeme · kere erı 

Bu memleket de sulhu koruya· tedir . ki 
b~Irnek için o uğurda harp edAecek Hatta iyi hab~r al~n. kayn~ ar, 
bır kuvvete sahip bulunmak lazım· kimlerin bu işlere getırıleceğ~, bu 
geldiğin! takdir etmiştir.. . Is günden kararlaş.mış olduğunu, ısı ar· 
. Vazıyeti inceleyen bır kımse, • la bildirınektedır · 

~ı-~re~in böyle kolay kolay tu~~ğa Jsviçre gerçekten, harbedecek 
uşrnıyeccğini kolayca anlayabılır . d lar için bir tek değil, bir çok 

B 
.. i or u d" 1 

u küçük ve daima sulh ıçınc e k ıJar arzetınekte ır : t 
Y~şarnağa azmetmiş olan ın ·mleket ap Garpte Fransa, şimalde Alman-
b~taraflığı çign" eyerek topraklarının kta Avusturya ve cenupta b k ya, şar 
ıt takım diktatör ordularına ·apı İtalya sınırları vardır · . 

haline · ·ı . · t emekte· Bundan dolayı toplu bır bakışla d . getırı mesını arzu e ın 
ıt . bakacak olursak, lsviçr:nin ilk si-
.. Bununla beraber İsviçre gü· Al atlamasından ongun sonra İs-

" t IaıP lkL"J w••th ••Un b" · d b" b' · · b .. azına a ı- . · 1 ortadan ka auı ecegını a -

Kolay elde edilen kaclınlar cet 
velinde 18 isim yazılıdır . 

Güç elde edilen kadınlar cetve· \ 
!inde 16 isim vardır ve Natali ismin· 
de ve 19 ya~ ında sevdiği bir kızla 
başlar .. Sebebi felaketi olan karısı 
diğer bir Natali ile biter 1 

Garip bir istatistik ! 
Bir A\man istatikçisi 30 gün zar· , 

fında bir Alman kadın köylüsüniin 1 

sarfettiği mesaiyi kıymetlendirmiştir. l 

Daha kısa etek l 
Bundan ötesi vakıa sağlıktır , fa. 

kat bu sene için Holivud'un kararı 

bu l Bunun ne istinafı ne de temyizi 
yok 1 Çünkü filmler payıtahtınm 17 
moda ressamı bu neticeye varmış· 

lar ve karar vermişlerdir ! 
Bu moda diktotörlerine göre , 

etekleri topuğuna kadar olan bir da

Bu anlaşmanın gizli maddeleri 
bulunduğuna da şüphe yoktur. Uzak 
şarkla yakından alakadar olan İngil· 
tere için bu antantın naho~ sürprizler 
saklaması muhtemeldir. 

İşte İngiltereyi teslihat sahasında 
yeni ve görülmemiş bir hamleye sev· 
kcden mühim amiller . Bu projenin 
avnm kamımısına sevki laı ihinin Yon 
Ribb"ntrop ile Loıd Holifax'ın eski 
Alman kolonileri meselesini konuş
tukları bir zamana rastlaması çok 
manidar bir te-ndüftür . lngiltcreyi 
silahlarını azami suretle artırmaya 

sevk eden sebepler ne olursa olsun, 
onun Avrupa teslihatındaki üstünlü
ğünlııı Avrupa nizamı ve sulhu iÇin 
kuvvetli bir unsur olduğunda şüphe 
yoktur. 

Milletlerin huzur ve sükünlarını 
ancak silahlanma ile temin ettiği bir 
zamanda dost bir ıııillelin kuvvetlen
mesi bizi ancak sevindirir . 

NEI ZtlD GÜl 'E.V 

-------. ------
Zirai kombinalar 

için hazırlık 

İngiltere bütün milletlerin 
muzaharetini istedi 
Londra : 29 (Radyo) - Mısır 

hükumeti İngiliz -Mısır muahede
sinin 3 üncü fıkrasına istinaden Mil
letler cemiyetine girmeğe karar ver-

miştir . 1 
lngiltere bu işi görüşmek üzere 

Milletler Cemi yetinden Mayıs iptida· 
sında fevkalade bir toplantı rica et
miştir . 

İngiltere hükumeti aynı zaman
da bütün milletlerin , Mısırın sosye
teye alınmasına muzaharet gö.ster 
melerini rica etmiştir . 

------· ------
Y e11i vapurlarımız 

Mukaveleler imzalandı 

1 
ıtın e ır ırımn og vıçrenıı 

~cak n1illetlerin kendisini bir kapı min edebiliriz · 
Rıbi kullanmak tasavvurunda bulun· Mılitary and Neval Digest der-
duklarını da bilmektedir . . . de Gordon Reud, bu " on ğiin,, 

dın kat'iyen güzel değildir 1 Elbise ! Yakında 250 kombina faa 
etekleri ne kadar kısa ise , kadına l · te ç iş olacak 

Ankara : 19 ( A.A. } - Deniz 
yolları için yeniden yaptırılacak on 
vapurdan üçününde ilk mukave
leleri dün imzalanmıştır . Akay ve 
lzmir körfez idareleri için de ikişer 
vapur yapılacaktır . 

.. gısın I . 
Kendi vatandaşlarına milli mu· ıeselesi hakkında svıçre kurmay 

o kadar daha güzeldir t ıye ge m 

dafaa büdçesinin artırılması hususun :ubaylarından birisinin si)zlerini kayd Fakat .. Bacakları güzel olan Ankara : - Zirai kombinaların 

da b' C" ıhur k" ır ınüracaatta bulunan un derek diyor ı : 
kadın için böyle olan bu hakikat , en kısa zamanda teşkil edilerek işle· 

Reisi Albert Mayer demiştir ki : .., e " Harp çıkınca biz biitiin ordu- çirkin bacaklı kadınlar için bir fa- tilmesi yolundaki çalışmaya bu ğün 

. - Bu gün ı sviçrenin bitaraflıgı uzu seferber etmeğe muktedir o ciadır 1 geç de vakte kadar edildi . Ziraat ' 

ve ıstiklali 1914 de olduğundan da· ~mıyacağız . Almanlar, l. iz~m stra. 
ha .z~yade tehlikeye maruzdu~ · • te"ik demiryolu merkczlerımız olan 

1 
B~zım milislerimiz milletin çızecek- Alrau ile Olten'i kırk sekiz saat için· 
Ctı gibidir . de tahrip edebilirler . 

Fakat Milli Müd, faa için sila~ imdi, biz sınırlarımızı müdafaa 
lan · · 1 ıs- · d ı· h Ik rnağa lüzum vardır. ır mısa . d bilmek için en zıya e yer ı a a 
le:seniz, Habeşistan buna beliğ bır ;ü:eniyor ve onları böyle bir badi-
rtıısat olabilir . . karşı hazırlıyoruz . Bizim bal 

B 1 . n reye . h' . kA 
A.. undan iki sene evvel, svıçrenı şehrini müdafaa etıne.ınıze . ıç ım an 1 

7 
lrnan sınırını tahkim etmek için yoktur. Çiınkü bu şehır lsteıner Koltz 
,000,00o dolar tahsis edilmişti. Ge deki Alman istihkamlarının topları 

çl en sene Nisan ayında sulh seven altındadır . "'k 1 
SVİt;t . dl ] ro 000, Bizim başlıca strateji mcse e· 

-------. ------
Tehditle keçilerini alıp 

kaçmışlar 

Karşı y?.kada oturan Kel Reşit 

oğlu Mehmet ve Sefer oğlu Mah· 
mut, ayni mahallede oturan Kara 
Halili keçilerini otlatırken tehdit 
ederek hayvanları zorla elinden al 
mışlardır. 

Zabıta suçluları yakalamştır. 

000 
de, 1yıne aynı maks_a . a • 

o a · t miz şudur : h b' 1 · d · t' k" B" . .' r vergı verınış _ır . d ek C he •i on giin müddetle tuta· te mu a ır erıne emış ır ı : 
f utun nüfusu dört ınılyon an P ep > F li\r ha· " Harp gelecektir ve her ne pa· 
akzla olrnıyan bı"r memleket halkının baş bı'Imck . Ood_ an sonrak drakn.sıfz ·ı . 1 b" h'" . . al h ış ve ar a a 1 ası a) ı hasına olursa o sun, ız, urrı yetı · 
I atının açacağı harpler için azır: . ıekete geçın d Eğer bu ka- mizi kurtarmak için, bur.a karşı du-
ık Yapmak üıerc bu kadaı vergı kapatınış olacaklar ır · · · racağız . Hudutlarımızdan bir tek 

Ver b·ı d ~ · ı dar tutunmayacak olursak partıyı 
elite 1 rneleri kolay bir şey egı · yabancı neferi geçer geçmez, harbe 

Vekaleti bu nareketle alakalı bütün 
şubeleri bu çalışmalenn süratle neti. 

1 celenmesi i'!>in seferber :dilmiş vazi 
yettedir . 

ilk vaziyette 250 kadar kombi· 
na kurularak çalıştırılrcaktır . İlk 
koınbinalarıu Ankara, garbi Anado· 
lo, Trakya ve pamuk mıntıkalarında 
tesis edileceği anlaşılmıştır . 

Kombinaların faaliyete gcçeşi 

dalayısilc merasim yapıleıcaktır . Bu 
teşekküllerde çalışmak üzere Ziraat 
m~ktebi ve ınakinest mektebi mezun 

ı lan arasından bir çok müracaatlar ı 
alınmıştır . Ziraat Vekaletinin Eski· 
şehirdeki zirai istasyonunda miile· 
lıassıs bulunan Yumanın bu teşek· 
külün başına getirilece&i anlaşılmak 

1 

tadır . 

Şefin teşekkürü 
Ankara : 19 ( A.A. ) - Reisi

cumhur Atatürk Selanik belediye· 
sinin kendisine karşı derin tazimatı 
nın bir nişanesi olarak doğduğu ta· 
rihi evin emirlerine vnildiğini bil· 
diren belediye reisinin telgrafına 
verdiği cevapta Selanik belediye 
meclisinin bu samimi hareketinden 
mütehassis olduğunu bildirmiş ve 
teşekkür etmiştir . 

Ankara ve lstanbul 
Spor bölge başkanları 

değişecek değil 

Ankara : 19 (Radyo ) An-
kara ve İstanbul bölge spor baş· 
kanlarının değiştirileceği hakkında
ki şayialar Türk spor kurumu tara
fından katiyetle tekzip edilmekte
dir . 

Yeni Mısır - lngiltere muaht! 
desi Mısırın müstakil bir devlet ol· 
duğu Akvam Cemiyetine girmek 
hakkını tanımıştu . 

Mısır buna talip olunca cemiye· 
te girmek şartlarını tetkik edip reye 
koymaktan başka iş kalmaz . 

Mısır hükumeti muahedenin ak· 
dinden sonra yeni vaziyete göre 
teşkilat yapmak ve Mısır ordusunu 
yt::niden tensik ve takviye etmek 
için ( 400 ) milyon liralık bir istik· 
raz yapqcaktır . Parlamentoda bu· 
nun müzakeresi esnasında muhalif· 
ler itiraz etmişse de ekalliyettedirler. 

Kaledonya tayyaresi 

Londra : 19 (Radyo} - lngiliz 
tayyare merkezi Kaledronya tayya
resinin lngiltereden lskenderiyeye 
ulaştığını bildiriyor . ( 2500 ) mil 
tutan bu mesafe} i 13 saatte katet
miştir . 

Romada hava taarruzuna 
karşı denemeler 

Roma: 19 (Radyo ) - Dün ak· 
şanı saat 18 de Roma ve Civar ma· 
hallelerinde hava taarruzuna karşı 
korunma tecrübeleri yapılmıştır. 

Şuşnig'in Romaya gidece-
ği doğru değil mi ? 

Roma: 19 {Radyo) - Salii· 
hiyattar mahafil ; Şuşnig'in Romayı 
ziyareti hakkında malumatdar olma· 
dıklannı bildirmektedir . 

Kücük anta~t konseyi 

Belgrad : 19 ( Radyo) - Kü
çük antand konseyi Martta Belgrad· 
da toplanacaktır . 

------·------
Bir kadın bir erkeği 

f abkir etmiş 

Eski istasyonda oturan Ali Rı
za isminde biri.si Kuru köprü ma 
hallesinden Hasan kızı Sultan tara
fından tahkir edildiğini zabıtaya 
şikayet etmesi üzerine tahkikata 
başlanmıştır. 

kaybettik elemektir · " b. · · başlıyacağıı . 
... 1d~esele bu kadarla da bitmiş de- lsviçre diplomatlarından r'r~sı. Şundan <la emin olabilirsiniz ki ,

1 

As r.Aı 
&ı ır . k ndi sahsi ınütaleası olarak, .. a at 

Al k c " . . l tercuınan memlekette bir tek aılam kalıncaya 
ınanyaya karşı kendisin oru· bu""tu"n mılletın arzu arına aze· illa t d k kadar döğiişeceğiz .,, 

1 
e birlerini , aşağı yukarı, tamam , o!ınakt:ın da uzak kalmıyara g 

kanuş olan lsviçre bir mü<lafea i:.ti!~ '" ___ _, ____ .._ ___ _...,,. __ ~ 20 Şubat cumartesi günü akşamı 
em 

3;~1 Yaparak vatandaşlarından ?6, 
,OQQ dolar daha istemektedır · 

d Bunun 85,000,000 nu yeni mü
h afaa tedbirlerine, 16,000,000 nu 

ava kuvvetlerine karşı müdafaa 
kasıtalarının 18,000,000 nu da hava 
1 Uvvetlcrinin artırılmasına sarfedi
ecektir . 

Ba~ka nıeınleketlerde propagan· 
L!~.nın Yaptığı tesiri yakından gör: 1 
?1~ş olan lsviçre, bu mi:;ali ken<lisı 
•çın de Örnek almıştır . 
I ilkbahar ve sonbaharda seyyah- 1 
ar akını durduktan sonra memleket· 
le b" b l uyük bir hava propagandası aş-
arnaktad ır . 

1 iman tayyarelt ri, lsviçre top· 
takları üzerinde sık sık uçtukları için 
en .sulh sever çiftçiler ve kendi hal- l 
lerınd b'l e yaşayan taşralılar ı e seve 
s~ve havaya karşı korunma talimle· 

Tan sine as 
Bu akşam 

iki büyük ve güzel film birden takdim ediyor 

-1-
5incrna artistlerinin en kuvvetlisi ateşli yılclı z 

Ölün1 Kan Sergüzeşt 
filmleri kahramanı Canbaz adam lagabile maruf 

( Buck Jones ) 
in şimdiye kadar yaptığı en müdhiş ve korkunç tem::ıili 

( Gümüş Mahmuz ) 
-2-

Komikler kralı , Şen şakrak sevimli komik 

( MILTON ) 
mn ~n nefıs temsili daimi bir hareket ve neşe şaheseri 

tı yapmaktadırlar . 
Fakat, hudutları tahkim etmek 1 ilaveten ~ E~on dü~ haberleri 

\e hava kuvvetlerine karşı korunma 1 

( Para Kralı ) 

tedb· ı · I d ·· ı EK YAKINDA : .. . 
ıt erı almak sviçrenin ye i yuz ( Senenin en müdhiş eseri. ( S_EN Ml ÔLDURDÜN ) 

Yıllık sulhunu müdafaa için gerekli ü ü MAHMUZ PAR 

Büyük Türk sanatkarı 

Profesör ZA Tl SUNGUR 

Zati Sungur 

Bugün matinede 

Zati Sungur 
Mualliın ve talebelere iki 

buçukta tenzilatlı mat:ne 

ikinci ve fevkalade 
program 

Ve ınühte\if zengin numara\ar Zati 

FlATLAR 
Sungur 

Localar t\tnaıalı )rı'<ı ! k'ıd nnli Ctld.)e 
500 kuruş 100 kuruş 7 5 kuruş 50 kuruş 

Kişe her zaman açtktu. Biletlerin gündüzden aldırılması 

Telefon: 250 Asri Sinema 
olan işlerin ancak bir kıs • ıdır . ı ( Bugün saat 2,30 da iki film ' G M Ş - A KRALI 

Seferberlik başladığı ve harp 7_8_1_8 ______________ , 7811 
tehlike~ yakından baş gösleıdi~i ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Sahife : 4 

Seyhan Defterdarlığından • • 

Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı Kapu No: 
Hasan Hüseyin o.Mustafa lcadiye Eski istasyon 54 
Yusuf oğlu Derviş Hankurbu Pamuk pazarı 152. 154 
Rasim usta 

lsmail oğlu Sıddık 
Ruzikarillo 
Şaban oğlu lsa 

" " 
Sinema o 

Tekke kurbu Dıblan Z.caddesi O 
Sisli Paşa dairesi O 
Döşeme Eski istasyon 205 

Tarh No: 
33 
39 

213 

4 
107 

6 

işi 
Arpa, kepek 
Kömürcü 
Aşçı 

Kunduracı kalfası 
Komisyoncu 
Kalaycı 

Türksizü 

Tetkiki iti-
raz K. karar 

Senesi Tarih 
933 23.3-935 
932 19" " 
931 o o o 

930 4.3 935 
929 12 2 934 
929 30-4 935 

No: 
528 
507 

428 
2713 

704 

Temyiz ko.karar 
Tarih No: 

27-10-936 10129 

2 ci.lhbar 
name No: 

No: 
9/9 
94 

8.185 
1,'14 

1044 

Kazanç 
vergisi 0/ 0 15 zam Yekun izahat 
Lira K. Lira K. Lira K. 
11 00 11 00 Tasdik 
9 49 9 49 Tadilen 

9 00 
176 40 

6 75 1 01 

tasdik 
Tasdik 

9 00 " 
176 40 " 

7 76 Tadil 

Yukarıda isimleri, işleri ve vergi miktarl.ırile ev5afı saireleri yazılı altı mükellef namına 929 ila 933 senel~rine mahsuben tarholunan vergileıi hizalarında No. ları yazılı 2 ci ihbarname 
lerle tetkiki itiraz ve temyiz komisyonları brar suretleri kendilerine tebliğ edilmek istenilmişse de malıallı ikametle·i malum olmayan yerlere gitmeleri yüzünden tebliğata imkan bulu· 
namamıştır. Usulü muhakemat kanununun tebliğat faslı ahkamına kaim olmak üzere iliin olunur. 7817 

~---------------------------~-----------------------------~~------------------------~·-----------------------------

,. 20 Şubat 1937 

TÜH.Ksözi) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 D 

1 -Dış memleketler için Ab011'1 •• 
.ı"nırı 

bedeli dejl'işmez yalnız posla masw ,, 
zammedilir . ti a 

2 - Hanlar için idareye mürrldö 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
1 caat edilmelidir . 

'I 1 \.._ 

G'ess 
_) c 

•• • 
BELEDİYE İLANLARI Seyhan valiliğinden: ıda 

er 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• o 
z 
•• u 

1 1 
j_G_a_ze_t_e __ I Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

1 
Kitap / Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
~------'1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 

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

1 C"ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 ı 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır • 

T ah ı1 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 yapılır. 

1 Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRK SÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüürıe 

rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır 

-======== 

Vilayet daimi 
ninden : 

Encüme-

1 Adananın Karataş Nahiye· 
sinde in~a edılecek olan Nahiye Mü· 

:.-~~----~---------------------~--------------~ .... 
1- Açık eksiltmeye konulan iş: Yeni mezarlıktaki yıkama odasının in 

şaatı ile su tesisatının yaptırılması . 
2- Keşif bedeli : 1466 lira 88 kuruş . 
3- Muvakkat teminatı : 110 liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü saat 

on beşte BeleJiye encümeninde . 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye yazı işlerine mü 

racaat edebilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte bele· 

diye encümenine müracaatları ilan olunur . 7778 7-12-16-20 

1 - Açık olarak eksiltmeye konulan İş: Yenicami - Kuruköprü kaldı· 
rımının tamiri ve tratuvar inşası . 

2- Keşif bedeli : Bin üçyüz elli lira yirmi altı kuruş . 
3 - Muvakkat tt'minatı : Yüz bir lira yirmi altı kuruştur. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü saat 

on b~şte belediye encümeninde . 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye yazı işleri kale· 

mine müracaat edebilirler . 
6- ihalenin yapılacağı gün isteklilerin temina tlarile birlikte saat on 

beşte belediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur . 7779 

7-12-16-20 

1 - Pazarlıkla satışa çıkarılan mahal:Zahire Borsası önünde Beledi. 

yeye ait oyun yeri arsası: 
2 - Muhammen kıymeti : Beh~r metre murabbaı altı liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: (834) lira (75) kuruştur. 

4 - ihalenin yapılacağı yer: Bir ay içinde her hafta pazartesi ve per· 
şembe günleri saat on beşte belediye encümeninde . 

5- Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 
6 - isteklilerin 4 üncü maddede gösterilen giin ve saatte belediye 

encümenine müracaatları ilan olunur· 

7761 31-6-13-20 

1- Açık arttırmaya konulan inşaat : Atatüı k parkı yanında projesine· 
göre yaptırılacak muvakkat bakkal dükkanı ile kır kahvesi ve büfe~i . 

2- Ke~if bedeli : Yedi yüz doksan üç lira 73 kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı : Altmış liradır . 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Martın birinci pazartesi günü rn· 

at on beşte Belediye Daimi Encümeninde . 
5- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye Yazı iş

leri Kalemine ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzile Daimi 
Encümene müracaatları ilan olunur.7797 14 18-23-27 

S.AN 

dür evi inşaatı (4169) lira (69) kuruş 
keşif bedelile açık eksiltmeye ko 1 r 
nulmııştur . 

2- ihale 937 senesi Martın ikin 1 

ci Salı giinii saat on birde vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

-, 
Renkli renksiz af işler 

TiR 
Tc~-~iYE i~ BANkASi 

167 

3- Bu işe ait metraj,lı su•i şart· 
name . resim , e1-siltme şartnamesi 
ve mukavelename örnekleri (21) ku· 
ruşla Seyhan Nafia dairesinden alı· 
nacaktır. 

4- Muvakkat teminat (312) lira 
(73) kuruştur. 

5- isteklilerin Ticaret Oda ;ında 
kayıtlı olduklarına dair Ticaret Oda· 
sından ve lıu İşi yapabileceğine dair 
Nafia müdürlüğünd on tasdikli vesika 
gösterecektir. 7788 11.16· 20· 24 

. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

Seyhdn eczanedir 

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 gün : 12, 18 

Satlık ev 
Hankurbıı mahallesinde iki odalı 

ev satlıktır. Talip olanlar Belediye 
mezat salonuna müracaat etsinler. 

1816 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Seyhan vilayetinde göçmen 
leri için muktezi olup şartnarıı 
veçhile Kozan kazasının Çam esit 
Beypına , ve diğer yedi orman rııal nla 

talarından kıt ve imal ile KozaD\hti 
nakil ve teslim edi'mek üzere 42.3 te 

lira muhamm~n bedelli 2042 mııı'a1 1 

mikap çam 'cerestesi şubatın 26 ~=i 
Cuma günü saat 15 de Seyhan ;"tıiyJ 
!ayet hükumet konağındaki korıı~ 1 h 

'h 1 Uı yonunca ı a e edilmek üzere kaP' ile 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. fı ye) 

teklilerin şartnameyi görmek ve iı1 rn 
hat almak üzere Ankarada iski~Ta 
umum müdürlüğüne lstanbul "1

2 1 

Adana iskan müdürlüklerine mürJ 
caatları ilan olunur . •k 

7. 11 . 16 . 20 
Je 

7781,et 
t.fi) 

Bürücek köy 
ğından : 

ıiz 

rnuhtarh'ır 
idi 

Adananın Bozantı nahiyesiıı' lir 
bağlı Bürücek köy ve yaylasındı 
köye ait fırın ve dü~ kanlar ile hııl1 ı 
ve içerisindeki müceddet dükkanltf if 
ve köyün Çağşak me ıkiindeki kah fi, 

vehane ve bakkal ve sebzeci ve ki ~o 
sap dükkanları 26 şubat 937 per 12 

şembe günü saat 18 de talipleriııllı 
artırma suretiyle ihale edileceğiıl 111 

den isteklilerin o gün ve o saatl~a 
Adanada Arif zadl' Asım fabrikasın 
hazır bulunmaları ilan olunur . : 

7 . 9 . 12 . 17 . 20 7781 

Aciana sulh hukuk 
kimliğinden : ar 

No: 8 i 
liankur bu malıallesindc tapuıııJ!I iy 

·~ a 
337 tarih ve 117 numaralı zeııı1 k 
Mahmut paşa vakfın:lan yemini f~1 

manın zevci Mehmet yesarı koca Lıl 
şı zade 111.u , tafa arkası Deblıağ uıll 
Mehmet ıkcn elyevm Yolgeçeııl e 
zadeler cephe,i Mahmut pap hıııl 
'k 1 'k'. ·ı 1 d t l·• ı en e yevm tarı ıam ı e maıı u ı 

bap hanenin altıda dCrt hissesi Ha 
!il oğlu Süleyman ve altı la iki seh. h 

mi 437 sehim itibari:e 327 sehıı~ 
1 Cennet ve 70 sehmi M ıstafa ve 3' 

sehmi Meryeme isabet eden 2cJJ 
. 1 b' lı h . k . . k bil zıra ı ır ap anenııı ta »ınıı ·a ır 

olıııadı~ından şuyuun izal~siııe Sııl 
Hukuk mahkemesince karar verilııl • 
ve bükmü mezkur<le kesbi katiY 

1 

_etmış olduğundan a~ık artırrııa so· 
·~ 

retile •atılacaktır. Ve muhanııt11 

kıymeti de 450 liradır . Satış giıt1~ 
de bir ayın sonu obn 22 Mart 931 11 

pa1artesi günü Belediye mezat sJ 
!onunda müzayede saat 9 dan lJşŞ 
layarak saat 11 de ihalei katiye>' 
icra kılınacağından talip olanla'.1~ J 
yüzde yedi buçuk pey akçasile bır 
likte Belediye mezat ~alonuna g~ 
meleri ve daha evvel malumat 8 

mak istiyenlerin salış memurluğuP1 

başvurmaları ilan olunur .7815 

ı--------~---~---" 
Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


