
vazifelerine 

1 1 
Protestolar çekildi 

Bütün Sancak Türk bile olsa yine 
olarak kalmalı imiş 

Suriyeye bağlı Bay Şükrü Kaya refika
larile Mersinde bulunuyor 

Son Habeş kumandanı Ras Desta ile 
beraber yüzlerce Habeşli kurşuna dizildi 

~~~----------~~~-
istiyorlar 

Gayri Türk anasırın propaganda ve tezvir~tiyle hüku
metin açık müsamahası devam edıyor 

Bayır bucağın idaresinde Lazkıye 
kalma.sını 

ri _Antakya : 26 (Hususi muhabi- jf" 700 d "".'"\ 
ıtıızden ) s k k. . Türk İskenderuna emı r 

illıas -, anca ta ı gayrı \ . . "ld" 
li ~tın tezvir ve ı>ropaganda faa · uömle klı getırı ı 
YetıyJ . k i o 

m·· e mahalli hükumetın açı. • 
~samahası devam etmektedir . . Cenevrede faaliyet 

hitle;kvaın cemiyeti bitaraf müşa· 1 fsl, ı •rı .Mıın · 2 fi ( llıısu •i nı ıı luı · 
zerekı Bayırbucak nahiyesini de ge· birımizdı·•ı ) - Sııııwdeı~ hkmı1e -
kikat oradaki Türkler hakkında tet ""'" yii:otıı= kıımynrıla ıUIJ ıl• mir 

ı.{.aPını~lardı . . giim lrUi gelm1!1" · 
sili r . ·_kıyelıler namına meclıs tem· Sahak yere ıer · kif edilen Türkler 
Yete ebı~ı lbrahim genç müşahit he- 1 hiı lfı salınmamı§lır . Buııuıı içiıı Ha· 

ır t 1 ra)·lı/ar /wyram yapmakta dırlar . 
hüL. e graf çekerek " bizim ve 

"'Umer h - Ceııet're : 26 ( Radyo ) - 24 
bu••k ın. aberimiz olmaılan Ba_y. ır k ı '111 - nah T k ,ıfavısıa toplana. ca · o aıı " i etler 
lerle t ıyesini gezdig· inizi ve ur · ' d ı k e Cemiyrti konseyınP arz e ı me · üzere 

rad k~as ettiğinizi haber aldık · Sancağın ana yasası tanzım hazırlık-
ettj a 1 Türkler mahdut bir ekalli- /arı ,·apı/maktadır . S~riye heyeti 

.~: Nahiyenin ekseriyeti arap Paristen lenel'reye geldı . 

l''-'llk, ır · Ve binaenaleyh burası 
Ye · · Yrı ııuı bir parçasıdır • demiştır. 

ııı:ı Btruttaki ali komiserliğe de 
de bir telgraf çekerek bu 

nahiyenin Lazkıye idaresinde 

sını istemiştir · 

ibka-

Alevi şeyhl e rinden iki k i ş~ de 
bu maelde bir telgraf çekm iştir . l 

lskendcrun Arap, Ermeııi ve di
ğer anasırı namına papaslar , ı kinci 

müntehipler • ayan ve eş raf iınza >ile 
1 !alaydaki akvam cemiyeti bitaraf 
müşahidlerine Cenevre aııla şııı asıııa 

karşı bir protesto takriri verilmiş • ir. 

Bu takrirde lskenderun Sanca 
ğının Suriyenin bir parçası olduğu 
iddia edilerek Sancaktaki Türkler 
üçte bir nisbette gösterilmis ve bü · 
tün Sancak Türk bile olsa yine Su· 
riyeye tabi olmalıdır . Diye bağlan· 
mıştır. 

Ceyhanda seylap 

Ceyhan: 26 (Gece ya
rısından sonra hususi 
muhabirimiz bildiriyor)
Ceyhan Irmağı çok ka
bardı. Sallar bağlandı . 
münakale kesildi. Köyler 
su altında Tafsilat pos
tada. 

Selçuk 

--.....,,_._ 
\ ... 

I 
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Dııhıliye l'ekıli re f',ırıı (;1 •11p / 

5,,k•eterı Hay ~ükrii Kapı 

Cenup bölgelerinde te•lkik se
yahatına çıkmış bulunan Dahiliye 
vekilimiz ve Cumhuriye Halk Partisi 
genel sekreteri Bay Şükrü Kaya re
fıkalanyle birlikte salı günü Mersine 
gelmişler ve Seyhan valisi bay Tev· ' 
fik Hadi Baysal tarafından Yenice 
istasyonunda karşılanmışlardı. 

Dahiliye vekilimiz, Refikalariyle 
birlikte halen Mersinde istirahat et
mektedirler. 

Sanıldığına göre; bay Şükrü Ka· 
ya bugün yarın şehrimize gelecekler 
ve bir kaç gün Adanamızın misafiri 
olacaklardır. 

Aldığımız malumata göre; Da· 
hiliye Vekilimiz Mersinde iskele İş
leri ve ihracat vaziyeti üzerinde ted
kiklerde bulunarak alakalılardan iza· 
hat almışlardır. 

İki epeyce yükselen 
yatışmağa başladı 

1 1 

ı ispanyada kanlı boğuşma gü11dür 
han devam etmektedir 

---·······-
2000 Habeşli mevkuf bulunuyor 

Eski llabeş imparaıoruıııın re şimdi Ilabeş ıımıım i Mlısi Grazyaninin 
oıurauğıı saray 

Bir kaç gün evvel Habeşistande 
çıkan yeni hadiseleri, gazetemizin 
dört günlük bayram tatili münasebe

tiyle okuyucularımıza gıinü gününe bil
diremedik. 

Habeşler tarafından , İtalyanın Ha
beşistan umumi valisine yapılan sui
kast hadisesinin teferruatı dün gice 
aldığ"ımız radyo ajanslarından anla
şılmaktadır. 

Roma : 26 (Radyo) - ltalyanın 
Habeşistan umumi valisi mareşal 
Grazianiye yapılan sııikasddan do
layı tevkif edilen iki bin Habeşten 
üzerinde silah bulunanlar mahkeme. 
nin mütacelen ittihaz ettiği kararla 
idamamahkum edilmişler ve bu ka· 
rar derhııl infaz edilerek kurşuna 

beşistan nmumi valisi mareşal Gra· 
zianinin yarası hafiftir. 

Maraşa 1 günden güne eyileşmelt
tedir. Yalnız hava kuvvetleri kuman
danının bacağındaki yara kabili te
davi olmadığından bacağı kesil -
miştir. 

Yaralıların heman hepsi eyileş-

miştir. Ölen yoktur. 
Adisababa : 26 (Radyo) - Son 

Habeş kumandanı Ras Desta garbi 
Habeşistanda yakalanarak tavkif 
edilmiştir. 

Adisababa : 26 (Radyo) - Ce· 
nubu garbide göller mıntakasında ya· 

! kalanan Habeş kumandanı Ras Desta 
kurşuna dizilmiştir. 

dizilmişlerdir: 
1 

Adisababa : 26 (Radyo) - Ha· 

Ras Desta yakında lngiliz kralı 
altıncı Jorjun taç giyme merasiminde 
bulunmak üzre Londraya gidecekti. 

- - -----------------------
AVUSTURYA 

Seyhan vadisi boy;ndaki bazı köyler 
su alt:n-!a b·ıhı~•.ıyor 

iki ~ 
Yha ndenberi 

n rıeh . d 
1 Hükumet kuvvetleri işgal ettikleri 1Y eniden mi . kurulacak ? 

a Yağ rı, ağ. 
karla aıı Yağmur 
. rın · 
CA • erınıesi 
-sı 

seJd· oldukça 
1 v 

sırı<Jok· e n hir 
halk ı mahal. 

ını t ı · 1rJ · e aşe 
J. Yu'c;.J.n 

sa~t - • ! 
on y d" ar <l e ıye 

o evaın ede· 
11 >'~diden ·ı· d 1 1-

Urmuş ve 
Sacatbaşlamıştır. GrNıık i Sryluptmı Bir Göriiııü~ 

24 d · Seyhanın bu kabarışı oldukça 
ve g . e derinlikten 80 san· ı 
dü e~ışliğinden iki metre ka· tehlikeli idi. 

, şmuştür. j Normal seviyesi 20,17 olan Sey-
u~ bilhas< ..• 

1 
d k han bu defa 22,93 e kadar çıkmış -

a, ted . ,a og e ~n sonrn a- d rıc d tır ki bu rakam göz korkutucu ur. 
e <>e . en erinli gten 90 san· fi 

"' nışlikten d .. Bu hususta yaptığımız etra ı 
r. e uç metre in D k 

tahkikat neticesi Kilavur, eniz U· 

ehir tab.. . yu ... u, Yunus og" lu, H __ acı ili, c .. ine, 
kseı . '. 1 sevıyesinden iki met· 

rnıştı. Yeni köy, Köprü gözu, Kara kuçer, 
ırib· f M h d }'e . 1 u ak taşkınlıklar karşı Sarımsak, Tapır taşçı, e man ar, 

h . nı tamir edilen setler olduk- Tannverdi, S0laklı, Şarganlı, Ma 
tıMi;aye etmi~ ise de, Ada I !atça, Kadıköy, arazileri ve Kayarlı, 

' 
1 ık, Hıdırlı, Yalmanlı Ca · ~ Kötüköy, Pekmez suyu, Arpacı, Sa 

ara · .· . ' ..:::; _zı~_ını_ lça~il.;a _ SJ.l. bisırıış·. zak, Şahin ağ•, Çanakçı,Paşa köyü, 
- Gerisi üçüncü sahifeCle -

mevzilere yerleşiyorlar 1 
1 

Ademi ınüdahale komitesi Fransız - İspanyol hu
dad•J! ı a 130 müşahit memur tayin etti 

Madrid : 26 ( Radyo ) Hü . 
kumet kt.vvetleri bu gece yapılan 
hava taarruzunu muvaffakıyetle de
fetmişlerdir . 

Hükumet kuvvetleri Esturie mın· 
tıkasında işgal ettikleri mevzilere 
yerleşmişlerdir. 

Londra : 26 ( Radyo ) - Ade
mi müdahale Komitesi bir tebliğ 
n~şretm iştir . 

Komite buğün tekrar toplanarak 
Fransız-lspanyol hududunda 130 
müşahit bulundurulmasını kabul et
miştir. 

Lizbon : 26 ( Radyo ) - lspan
yol cephelerinde üç gündenberi ateş 
kesilmemiştir . Hükumet kuvvetleri 
dünkü çarpışmalarda epeyce sarsıl· 
mıştır . 

Londra ; 26 ( Radyo ) - Gene. 
ral F ranko bir çok hükumetlere Is-

panyol sahillerinde bozucu torpil 
!erin bulunduğunu haber vermiştir. 

Bu toı pillerden Fransız •ahili e
rinde de görülmüş ve Fransız do. 
nanması derhal temizlik ameliyesine 
başlamıştır. 

Bu torpillerin hükumet kuvvet
leri mi, yoksa asiler tarafından mı 
kon:ılduğu belli değildir . 

------. ------
Balkan posta 

pulları 

Atine : 26 ( Radyo ) _ Dört 
BalKan antantı devleti tarafından 
kullanılması kararlaştırılan Balka.ı 
posta pullarını , Yunan hm ıimeti 
resmen kabul etmiştir . 

Dr. Von Şuşnig'in nutku ____ .,. ...... .. ~ 

Viyana : [ Hususi muhabirimiz· 
den ] - Avusturyanın varlık ve ya
şama imkanları üzerinde artık müna· 
kaşaya bile lüzum kalmamıştır . 

Avusturya matbuatı, bu cümle 
ile huliisa edilebilen Avusturyanın 

son iktisadi canlanma~ı ve <lış siya. 
sasında elde edilen muvaffakiyetler 
üzerinde fikir yürütmektedirler . 

Dr. Yon Şuşning Avusturvanın 
siyasi irade ve kuvvetini kendi. elin. 

~e .tutan vatanperverler fırkasının 
ılerı gelenleri önünde söylediği bir 

n~tnkta Avusturyanın son vaziyeti
m bu cümle ile ifade etmiştir . 

Bu nutkunda Avusturyanın iç ve 
dış durumunu anlatan Başvekil en 
mühim kısımları ikmal edilmiş bir 
eser karşısında bulunmanın zevkini 
tattığı hissediliyordu . 

Hakikaten memleketin dıırumu
- Gerisi üçüncü sahifede -

Son dakika 

Cenevredeki komiteye projemizi verdik 

Ankara : 27 ( Sabaha karşı ) İskenderun Sancağ-ının Statüsü ile ter 
kilatı esasiye kanunu hakkında te tkıkat icras.na memur Komite dün Cenev 
rede toplar,mıştır. Heyetimiz Komiteye bir proje tevdi etmiftir • 
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Araştırmalar ,------------·------------·--------------------, 
iŞehir haberleri Ekonomi politik - ekonomi sosyal 

Ve Çinde yeni bir d '1----------------·----------------·-----------' 
Halkevlerinin yıl 

dönümü 
Toprak rejimi 

lktisad meselelerin· ı .. .. . . .. , 
. f. ,/,.·rulı=nı görünurde hurı)etın ılk şartı olma-

de nazarıyatçılar ara- swa ra;!men iktisad _işlerıni serbest bırakııgı için , 
sında derin farklar, bü lıay" ı mücııılelesinde kuvı·eılilere ve kak~ ı zlara kıır- Şehrimiz Halkevi bu gü 
yük ihtilaflar, hatta te- şı zaifleri ve ha klı la rı müd11faa ve himaye edeme- nü büyük tezahüratla 
zadlar bulunması (ilmi mı ~t ır. 

) b b ·ı · geçirdi servet er a ı ı e ıç- -----Yazan : M. Bakşı------• 
timaiyatçıların takibet- Büyüklere çekilen telgraflara 
tiği mevzu ve gayelerin başka Şu halde ahlaki duygular ve iç · 
başka olmasındandır . timai menfaat mülkiyet meselesinde 

1 gelen karşılıklar 
Ameliyata gelince iktisadi re- sosyalist planını haklı çıkarmıyor . 

jimler arasındaki ihtilaflar bir sözle Şu halde (toprak ) onu ekip 
(hayat mücadelesi ) nin neticesi biçenin mülkü olmalıdır . işte köy 
dir . lüyü toprak sahibi etmek teşebbüsü 

Liberalizm görünürde hüriyetin bu düşünce ile yapılmıştır . ( toprak 
ilk şartı olmasına rağmen iktisad kanunu) bunun en uygun şekilde tat· 
işlerini serbest bıraktığı ıçın bikini temin edecektir : Toprak reji-
hayat mücadelesinde kuvvetlilere minde bir mesele daha kalıyor: 
ve haksızlara k rşı zayıfları ve hak Küçük ziraa- tbüyük ziraat mese· 
lıları müdafaa ve himaye edememiş- lesi . 
tir . Zirai iktisat kitaplannda her iki 

sinin de leh ve aleyhind ~ binlerce 
sahife yazı yazılıdır . Burada onları 
tekrare hacet kalmadan iki sözle hu· 
!asa eder;ek : 

( Her iki sistemin de yeri var- , 
dır . Bir memlekette yan yana yaşa- ; 

Halkevlerinin kuruluş yıldönümü 
şehrimiz Halkevi tarafından büyük 
bir tezahürle kutlanmıştır. 

O gün, Halkevi tarafıııdan Bü
yüklerimize bu gün münasebetile 
tazim telgrafları çekilmiştir. Bu tel
graflara gelen karşılıkları aynen aşa · 

ğıya alıyoruz . 
Atatürkten 

Halkeı·i Başkanı : Adana 

HalkeviniZin açılış töreni müna· 
sebetiyle gösterilen yüksek ve te
miz hislere teşekki r eder ve aydın· 
]atıcı çalışmalarınızda muvaffakiyet
ler dilerim . 

K. ATATÜRK 

Arsıulusal iktisad mücadelesi 
top tüfenk harpları kadar müdhiş 

bir hal aldığından memleketi ikti
saden harice karşı müdafaa etmek 
için bir ( iktisadi milli müdafaa ) 
sistemi kabul etmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur . Her memlekette 
muhtelif şı· killerde bu iktisadi (mü 
dafaa) teşkilatı vardır . Bizde de 
ktisadi müdafaa i~i ( iktisadi dev-

ya bilirler ) neticesine varırız . Dahiliye Vekilinden 
Topraktan (rasyonel ) şekilde 1 Adana Halkevi Ba şkanlıı?ına 

işliyerek en çok mahsulü almak Atatürk'ün, Cumhuriyetin ülkü-
için ( küçük bahçecilik vesaire çıka- lü nesillerinin şuurlu ve heyecanlı 

letçilik ) şeklinde halledilmi~tir. Mü
dafaa bu suretle temin edildikten 
sonra dahilde şahsi teşebbüsler de 
serbest bııakılmış ve hatta himaye 
ve teşvik edilmiştir . ( Teşviki sa
nayi küçük sanayiin himayesi ( gibi. 

rılırsa ) makine ile temsil edilen çalışmalarına emanet ettiği Halkev· 
büyük ziraat usulünü kullanmak ye · !erinin yıldöııümü hepinize kutlu ol-
gane yol olduğuna küçük ziraati sun . Şefler sizd ~n her gün daha hız-
müdafaa edenler de itiraz edemez. ]anan ve daha gelişen hizmetler bek 

Fakat rasyonal şekilde çalışmak ]emektedir . Gelecek yıllarda daha 
için evvel~ çok sermaye koymalıdır. 1 

verimli ohcağına inandığım çalı, 
işin değeri bunu götürüp götürmiye· malanmza intizaren gözlerinizden Şimdi nazariyata dönelim : 

lktisadçılar servet bilgisinin ga 
yesini güder . Bu gayeler çıık mal 
istihsal etmek çok para kazanmak ) 

ceği de hesap edilmelidir . işte kü
çük ziraatcılarm diyebileceği budur. 

tır . 
ilmi servetçilerin şahıslarla ala

kası yoktur. Onlar yalnız kazan · 
ca bakar . içtimaiyatçılar cemiyeti 
bulduğu gibi tetkik ettikten sonra 
(cemiyet efradını) da düşünü•. Bun
ların arasında (ferd yoktur, cemiyet 
vardır.) ( Cemiyet yoktur ferd var· 

Sonra ı\merikada büyük z;raat 
sistemiyle çok mahsul ye•iştirdiler . 
( surproduction ) yaptılar . Netice
de buhran oldu . Ve buğdayları 
yaktılar , kahveleri denize döktüler. 

dır . ) Diyenlere karşı : 
( Cemiyette vardır. Fertte var

dır. ) Didnler ıki aykırı davayı orta
layıp doğru yolu gösterirler. 

işte ziraatte, sanayide, ticarette tu· 
tulacak rejimler bu iki ilmin pren
sipleri arasında ( milleti ve memle
keti korumak ve refaha erdirmek ) 
maksadiyle kurulur. 

* "' * 
Gelelim Toprak Rejimine : 
En başta milkiyet meselesi ge

liyor. ( Bir adamın ça lışıp kazandığı 
şey onun m.ılı olmalıdır. ) Bu bi rinci 
haktır. Fakat çalışmadan kazanan 

Şu halde iktisadi bakımdan da 
çok mahsul almak hazan zararlı bir 
iş oluyor . J 

içtimai bakımdan şöyle düşüne
ceğiz : Maksat topraktan azami mah
sul almak değildir. Halkı beslemek, 
milleti geçindirmektir . 

Köylüye toprak verince küçük 
ziraat tatbik edilmiş olur. Randman 
a7. olsun çok olsun bir netice mu
hakkaktır ki ( köylü ) aç kalmaz . 
Kendi toprağım eker kendi biçtiği
ni yer geçinir gider . Tabii bunun 
teferruatca münakaşa edilecek yer· 
!eri vardır . Fakat esas itibariyle 
böyledir . 

Büyük ziraat sistemini tercih ede 
cek yerler de vardır . 

1 - Zirai sanayii besleyecek 
ham maddeler büyük ziraatle yetiş
tirilmelidir . ve kaz:ınmadan mal sahibi olanlar da 

var. işte böylelerinin(milkiyet) hak· 
kında şübhe etmişlerdir. 13u mesele 
üstüne cildlerce kit blar yazılmış

tır . 
Bir mektep kitabı onu şu satır

larla hulasa ediyor: 

2 - Dış piyasada sürülen hu 
bubat ve emsali de keyfiyet kemi

. yet ve fiatca beynelmilel rekabet 
yapabilmek için büyük ziraatle ye· 

ı tiştirilmelidir . 

( Sosyalist nazariyeciler ferdi 
mülkiyeti tenkit ettiler. Bir takımı 
maşeri mülkiyeti terviç etti . Bir ta
kımı küçük mülkiyetlerin ibkası ta
raftan oldu. 

Bugünkü ahlaki telakkilere göre 
sayi ile servet arasında. illet ve eser 
izafeti mevcud olmalıdır. Yoksa ce
miyet nizamının gayri adil olduğuna 
hükmedilir. Servet esrarengiz kuv
vetlerin tal iin bahşayışı değildir. 
Çalışmıyan tufeyli sayılır. Sermaye 1 

bir tenbelin vasıtası olamaz. Fekat 
1 

mahzurları ortadan kaldırmak İçin 1 

ücrdi mülki ilğa etmek daha büyük J 

fenalıklara meydan verebilir. J 

Ozaman ferdi hürriyet istinat- ı 
gahtan mahrum bırakılmış, sayei 
saik olşn kazanç arzusu köksünden 
koparılmış, terakkil eri tevlid eden 
şahsi teşebbüs imkanı ref edilmi~ 
olur. 

Bugünkü ziraat rejimimize bu 
iki sistem muhtelit surette tatbik 
edilmektedir. Toprak kanunu ile de 
bu esas muhafaza edilecektir . Yal
nız ( köylü ) himaye edilecek v~ sis· 
temler takviy,· ve ıslah edilecektir . 

Araştırmalar ve anketlerle elde 
edilen bu netice sırası geldikçe biraz 
daha işlenecektir . 

50 kilodan fazla 
taşınmıyacak 

Sırt hamallığının yakın bir gün
de kaldırılması işiyle her tarafta 
meşgul olunmaktadır . 

Bu iş için yapılacak nizamname, 
her hangi bir şahsın 50 kilodan 
fazla yük taşımasına müsaade edil · 
miyeceğini amir bulunacaktır . 

öperim . 
Da hılı ye Vekili rn C. ll. P. 

Sekreteri Şükrü Kaya 

Kamutay 8aşk11nlığından 

Adana llalkevi Başkanı 

(;enel 

Halkevinizin açılı~ının yıldönü. 
mü münasebetile izhar olunan sami
mi duygulara teşekkür eder, saygı· 

larımı sunarım . 
Büyük Millet Meclisi Rei.<i 

M. A. Renda 

Kurban derileri 

Hava kurumu ev ev 
dolaşdı 

Şehrimiz hava kurumu vatan
daşların evlerini dolaşarak bayramın 
ilk günü kesilen kurbanların derile
rini toplamıştır. 

Kurban kesenlerin hemen hepsi 
kurbanlarının derilerini hava kuru
muna vermişlerdir. 

Hava kurumunun kurban bay
ramı hasılatını ayrıca bildireceğiz. 

İş dairesinin 
• • 

mesaısı 

Şehrimiz iş dairesi mesaisine 

devam etmektedir . 
iş beyannameleri hemen tama

men dağıtılmış ve büyük bir kısmı 
toplanmıştır . 

Bu ay nihayetine doğru beyan
namelerin toplanma işi bitmiş ola

cı.ktır . 

Mersin idman Yur
du geliyor 

T orossporla bir nıaç 
yapacak 

Mersin idman Yurdu bu hafta 
şehrimize gelerek Torosspor kulü
bü ile Pazar günü öğleden sonra 
saat 15 de bir maç yapacaktır. 

Bu maç çok şüphesiz büyük bir 

alaka uyandıracaktır. 

Şehirde bayram 
Ilık, güneşli bir hava 

geçti 
içinde 

çok neş'eli 

Kurban bayramının dört günü 1 

de şehrimizde çok neş' eli ve ılık bir 
bahar havası içinde geçti . 

Seylap felaketi münasebetile 
şeker bayramında bayram yapma 
yan Adanalılar, Adana çocuklar, bu 
kurban bayramında kaybolan neş'e· 
!erini bulclular . 

Bu bayram, istasyon civarında 

kurulan bayram yeri her senekinden 
daha muntazam daha eğlenceli idi. 

Dolaplar, atlı karıncıılar, kayık
lar, salıncaklar... Bayram yerinde 
bulunması lazımgelen her şey vardı. 

Bilhassa büyük bir kalabalık bay 
ram yerine daha canlı bir manzara 
veriyordu . 

Asfalt yolu sabahın sekizinden 
akşamın geç vaktine kadar halkla 
dolu idi . 

Bayramın son günü, gerek bay
ram yeri ve gerekse asfalt cadde 

ilk günlerden daha kalabalık daha 

canlı idi . 

Atatürk parkında da yer almak 
hayli müşkildi . Halkın bayram ye· 

rinden ziyade parkı tercih ettiği de 
görülmekte idi . 

Bu bayram .en şayanı memnu· 
niyet olan cihet te kayde değer bir 
hadis~ olmamıştır . 

Bu bayram gerek c~ddel~rde ve 
1 ve gerekse bayram yen ve cıvarın· ı 

daki halkın gezdiği yerlerde ne bir 
kaza ve ne de kanlı bir kavga ol· 
mamıştır. 

Orozdibak meydanında da Ço· 
cuk Esirgeme kurumu menfaatine 1 

küçük piyangolar çekilmiştir . 

Seyyar satıcılar ı 'Yenidcn tahsil mua 
1 melesi yapılmıyacak Mektep talebelerini ku

mara mı alıştırıyor? 

Şehrimiz ilk okullannın önlerin
de çikolata, şeker, leblebi gibi ye
miş satan seyyar satıcılardan bazı
larının okui kapıları önünde talebe 
ile "büyük - küçük,. numara çek
mek sureti;le küçükleri bir nevi ku
mara sevkettikleri işidilmektedir. 

Dün bizzat matbaamıza gelen 
bir talebe babası bunu teyit etmiş 
ve qize vaziyetten şikayetçi oldşğu· 
nu söylemiştir. 

Şehrimiz ilk okul öğretmenle· 
rinin, bu gibi satıcıları her zaman 
kapı önlerinden uzaklaşdırmak için 
gösterdikleri gayret göz Ön!!nde ise 
de, bu işe daha büyük bir alaka 
gösterilmesi yerinde bir hareket 
olacaktır. 

Dünkü hava 

Dün şehirde hava sabahtan 
akşama kadar açık ve güneşli geç
mişti~. H fif bir rüzgar gece yansına 
kadar devam etmiştir; 

Dün en çok sıcak 20,7 santigrat 
dereceyi bulmuştu, 

Barometre havayı ( bugun için) 
açık göstermekte idi. 

Niğde izcileri 

1 

Şehrimiz Atatürk Anıdına 
çelenk koydular 

Yalnız 

nun 
2510 numaralı ka 
hükmü tatbik 
edilecek 

iskan işleri hal..kında sıhhat ve 
içtimai muavenet Vekaletinden Vi
layete gel< n bir emirde, tahsillere 
başlanması tekrar bildirilinceye ka
dar her kim namına olursa olsun 
tahsil muamelesi yapılmaması ve 
yalnız 2510 numaralı kanuna göre 
imar etmek kaydıle terfi için isti
yenlere arazi, bağ ve bahçe veril
mekte devam edilmesi bildirilmiş
tir . 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

İdare heyeti seçildi 

Çocuk Esirgeme Kurumu He
yeti merkeziyesi dün saat 16 da 
Ticaret Odasında top !anarak idare 
Heyeti intihabım yapmıştır, 

Başkanlığa izzet Koçak, ikinci 
başkanlığa Hüseyin Daim Bengil, 
muhasebeciliğe Arif Cemal Akıncı, 
veznedarlığa Halil Dural, katipliğe 
Süleyman Sergici ittifakla seçilmiş· 
]erdir. 

Zabıtada: 

Bıçakla tehdit etmiş 

Ç inde tek zevce almak 
riyeti hakkında yeni bir 
nun ne~redilmiştir . 

Bu kanunun iyiliğine hiç bir 
itiraz edemez; fakat Çinde v 
pek başkadır; ya, Çinli bayıı1 
tek zevceden çocuğu olmaı5' 

damcağız ne yapsın ? 
Diyeceksiniz ki, çocuk ol 

ne olur ? . Sakın ha , bunu ,...,. 
sa - bir Çin'li dostunuza sôY 
yiniz . Çünkü Çin'de, çocuk 
aile sahibinin vaziyeti çok feC 
Çocuk yapmamak, çocuksuz ~ 
Çinde en büyük bir ayıptır · 

Çin ~azıı kanunları buna 
çare bulmuşlar : Tek zevc 
Çiıı'linin çocuğu olmazsa bu 
öksüzler yurdundan yeni do 
çocuğu, gece vakti alacak, ve 
danberi karnı üzerine yerleş 
bohça çıkarılacak ve sabahle 
ka bay ve bayan Çinlinin bir 
ya oğlan çocuğu dünyaya 
ilan edilecektir ! 

Bjr işi' pamuk ipliğine baf 
nın Çincesi de işte budur l 

Deliren dansözün de 

Umum: harpte büyük bir 
kazanmış ve şimdi ~lsviçrede 
marhanede şuurdan mahruıP 
de kapatılmış olan Rus daıı 
cinskin'in hatıra defteri Londr 
zayedeye çıkarılmıştır . • 

Bu hatıra defteri, umuıl11 

aid ve günü gününe yazılınıf 
enteressan ve hakiki hadise! 

ludur . 
Amerika tabiler bu h• 

tabetmek üz :re satın almar 
vermişlerdir . 

Bir canlı cenaze 

Mayorka adasında 
basında çok garip , ir ına 

muştur: 

Bir genç denize yüzmek 
miş ve boğulmuştur . ,ı 

Civarda bulunan balıkçıl 
di karaya çekmişler, ve , 
elbiselerinde de cesedin h~A 
tesbite yarayacak hiç bir 'r" 

mamışlar ve cesedi morg3 

!erdir . 
Morgda cesed, hüviyeti 

edilmek üzere camdan bir 
kon • ıuş ve teşhir edilmeğe 
mış, fakat gece morg bek 
karıda bir kÜrültü duymuş! 
kınca öliinün cam tabutu 
ve dolaşmağa başladığııtl 

]erdir. 
Bekçiler hemen morg 

uyandırmışlar, dirilen ölü ~ 
çıkıp gitmek istemiş, fak' 
polis müdürlÜRÜ tarafında~ 

ZU iade edilmeyince, dirilen r 
ı mamış ve ... Zavallı adamca 

kadar morgda çıldırmıştır ' 
Şehrimizde bir tetkik gezisi ya· 

pan Niğde Orta okul izcileri dün, 
kafile reisi t..ulunan Mekteb direk

törleri Bay Seyfi başlarında olduğu ' 
halde şehrimiz Atatürk parkını zi· 
yaret ederek, Anıta törenle çelenk 
koymuşlardır. 

izciler bugün şehrimizden ayrı
lacaklardır. • 

Ağır cezada: 

Halil oğlu Fanti Mehmed, bıçak . 
taşıdığından dolayı kendisini yaka
lamak isteyen polisi ve Süle man 

oğlu Ahmed, lbrahim oğlu Mahmud 
ve Abdullatif oğlu Şahini bıçakla 
tehdit ettiğinden yakalanmış ve hak
kında icabeden kanuni muamele 

yapılmıştır . 

Olüm 
Hemşehrilerimizden 

oğlu Ahmet bayramın 

günü ölmüştür . Ölüye 
rahmetini diler ve ailesine 
lığında bulunuruz . 

Altınını aşır 

Hasan oğlu Ali isıııi 
Koca oğlu Mustafanın bir 
smı aşırdığından yakalan 

Bir yaralama suçlusunun 
muhakemesi 

Cczaevinde mahkilnı Osmaniye
li Hasan oğlu Mehmedi yaralamak
tan suçlu lbrahinı oğlu Ali hakkın
daki duruşmağa Ağır Cezada dün 
devanı edildi. Şahitler dinlendi. Gel 
meyen diğer şahifleriıı de celbi için 
duruşma başka güne bırakıldı. 

Beş kumarcı 

Emin oğlu Bahaddin, Şükrü oğ. 
lu Hüseyin, Hamid oğlu Ali, Çavuş 
oğlu Ekrem ;e Halil oğlu Mehmed 
adında beş kişi sokakta kumar oy· 
narlarken zabıta tarafından _cürmü 
meşhud halinde yakalanmışlardır . 

Polis kumar oynayanların önle
rinde 481 kuruş parayı da müsade
ı e etmiştir . 

Bugece nöbetçi 
Yeni otel civar 

Tahsin 
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Başvekil Ankarada 
Ankara ; 26 ( A.A. ) - Başve

kil ismet lnönü refakatinde iktisat 
Vekili Celal Bayar olduğu halde 
şehrimize dönmüşlerdir . Hariciye 
Vekili Aras ta gelmiştir . 

A 

\/ 
1 1 

Toros maçı 1 İngiliz silahlanması 
karşısında İtalya 

İlk maç 
U k" . maç da berabere, i ıncı 
yarıda kaldı 

ikinci devre başladığı vak~ ;o: 
Bir müddettenberi uyuşuk ola~ !ular çok sıkı oynamağ--1 aşa 

spor haı eketlerini canlandırma ı ros B kı oyunları idman yurdunu 1 

ıtıaksadiyle İdmanyurdu. başkanı ve dıl~r~e ~a~ırttı. ,Bu anlarda idman 
teras ikinci başkanı aralarında an· epıy 1 . "nünde hakem gene 
1 . . ve yurdu ka esı o 
-~Şınak suretiyle bayramın birıncı b' penaltı çaldi. 
Uru··n .. .. 1 . 'k' ç yapmağı ır kt' H an topu • cu gun en ı ı, nıa l Nuri çe ı as 
k Pena tıyı K 1 . ararlaştırdılar. . d rnden kaçırdı. a ecı-u b · bölgede tuttu ıse e e 1 • k 

zun zamandan en . . den kaçan topu Nurı te · 
duran, sporun birdenbire harekete nın ke\ın attı fakat hakem bunu 
&eçıııesini işiten spor meraklıları rar a eye d' k' 
ırı d ldur· dı ve ofsayt ver ı ı, aç saatinden evvel al:ını 0 gol sayma ı d 
muşlardı. k haklıdır. Penaltı vuruş arın an 1 

'k' ha eamaktan çıkar çıkmaz tabiatiy-Tam saat u"çe on kala her 1 ı t Y 
op f d vaziyete takını h Ik lk 1 asında sa. dı'ğer oyuncular o say .. \ a ın a ış arı ar . . J d ı 

~aya çıktılar. Hakem Bay Ferıdın 1 ;üşer ve nitekim bu maçtab'a doy e 
•daresinde tam saat 3 de oyuna b.aş· B ada yağmurun ır en· 
lahd 1 . .. arı oldu. u esn d 

" ı. dmanyurdu güneşı ve ruzg . iddetfenmesi oyunun eva ııına 
lehı · saha· bıre. ş Jd ve 1 _ O vaziyette oyun ı erıne almışlardı. Herzaman manı o u j 
da" . 'd rdunun 
b ıyı netıceler alanı man yu . . bırakıldı. 

U<>" • yırcı- *** 
1 .,,un d~. iyi netice alacagı se 
er 'd' arasında konuşulmakta ı 1• 

Fakat bir müddettenberi dur· 

Roma : 26 ( Radyo ) ·- Siyasi 
.-ahfiller , hiç bir zaman ltalyanın, 
lngilterenin silahlanmasına karı ,mı. 
yacağını ve bunu ancak diplomasi 
yolile bazı kayıtlar altında hoş gö
receğini söylemekte ve esasen ln
gilterenin silahlanmasının sulhu te
mine matuf olduğuna emin bulun· 
duklarını ilave etmektedirler. 

Fransız meclisinde 
Deniz ve kara kuvvetleri 

komiteleri kurulacak 
Paris : 26 ( Radyo ) - Mebu· 

san ordu encümeni bugün toplana
rak, harp halinde milletin silahlan· 
dırılması hakkında müzakereler yap· 
mışlardır. Harp bakanı bu hususta 
izahat vermiş ve hava kuvvetleri 
çalışmasına da t~mas etmiştir. 

Meclis encümeni harbiye baka· 
nına teşe~kür etmiş ve " Kara " ve 
" Deniz " komiteleri ihdasına karn 
vermiştir . 

ırıu ı k" yun · ş o an gençlerin bugün u 0 •. 

larinın hiç de iyi netice vermiyecegı 
kendisini ilk hamlede gösterdi. Da~~ 
0Yıınun 15 inci dakikasında her ı~ı 
taraf şişıniş ve fudbola vuramaz bır 
hale gelmişlerdi. Buna rağmen t~
~oslula'.ın daha canlı v~ ne~es k~b!.. 
/ctlerınin daha fazla oldugu goru 

Avusturya yeniden • kurulacak? mı 

UYordu. 

n _ ldınan yurdunun üç beş akını iyi 
t etıceler vermedi. Bundan sonra 
0r0 slular tamamen hakim vaziye~e 

&eçtifer. Onların attıkları ~utların bır 
Çokla k · teh· 
lik rı aleye isabet etmıyor .. 
li el; olan şutlar yurt kalecısı 

asan tarafından kolaylıkla tutulu
Yordu. Her iki tarafın hücumları 
arasında birinci haftayım bitti. 

'k· Onbeş dakika aralıktan sonra 
ı ın · 
id cı haftayıma başlandığı. _zam_an 
le~an Y~rdunun takımda ~egışı_k!ık: 
h Yaptıgı görülüyordu. Yıne bırıncı 
~ftayıın gibi torosuıı hakim oyunu 

gole 'd n Çarpıyordu. Arasıra ı ma 
YUrdu akınları toros kalesini tehdid 
etırı~kt 'd· F b . er-. e ı ı. akat hiç ir netıce v 
ınıyordu. 

Haftayıının sonlarına doğru to· 
rosıuı . . .... 
t ar ıdman yurdu kalesı oııune 
b0P1andığı esnada hakem tarafından 
yır Penaltı cezası verildi. Bu penaltı· 

1 
torostan Mahmud soğuk kanlılıkla 

a~ıara takt 
ı, 

T Saha yaşa sesleriyle inliyordu. 
. ?roslular galibiyeti gaybetmemek 
•çın • .. rf d' J dı y alaını encrıı sa e ıyor ar · 

Utdlular da toros kalesini boyuna 

:•kıştırıyorlardı. Bu 2nlarda •ıurdlu· 
ar toros kalesini çevirdiler ve sol 
açık K d' d a ır şahsi bir oyunla yur un 
bera' f'k . V er ı sayısını temin ettı. e 
oyun bir bire beraberlikle bitti. 

lkiflci maç 

. Bayramın üçuncü günü gene 
aynı t k 1 
h a ımlar revanş maçını yaptı ar 
h avaııın yağışlı olmasına rağmen bir 
ayfı seyirci toplanmıştı takımlar 

saar d 
ın e sahaya çıktılar. 

Oyun başladığı zaman idman 
ur diular bir iki akın yaptılar ve 
aldan gelen topu sağ iç Ahmed to· 
'>s un ağlarına taktı. 

Mü<avi akınlarla devam eden 
maç Lir sıfır v;ıziyette birinci haf· 
Yıın bitti, 

~~~~---·------~~ 

_ Birinci sahifeden "artan -

b'ektif bir görüşle inceliyenle-nu o 1 • .. 
. Ba kile hak vermemesı mum. 

rın şve b' 
.. d ğ'ldir . Avusturya yaşaya ı 
kuneı . . B" 
. .. k" yaşamak ıslıyor . u saz· lir Çun u d ... 

' . b " k.. urumu sus !eri~ Ş~şnıng u gun u . • 
!emekten ziyade kuvvetle ıfade et-

miş oluyor . k' B 
1934 senesinde o z~man ı aş· 

k'l Dollfuss'un katli ıle son had 
ve ı bedbahd hadiselerden sor.-de varan 

A sturyanın tek başına yaşaya-
ra vu .. k" ld . ğ' . e bunun mum un o u · 
bılece ını v · · 

b' k defalar ispat etmıştır. 
ğunu ır ço b" "k d man 

.. kü rejimin en uyu uş . 
Bu gb~nl bu hakikati inkiir edemez· 
lan ı e 

ler .Avusturyanın her ne _kad_ar h~I-
. k d ha bir çok sıyası ve ık-

ledılece a . · d" .. l"k· 
. di .. çlükleri ( ıktısa ı guç u 
:·s~e :::hassa işsizlik • unutulmama
l~~ır ) Mevcud ise de herkes Avus· 

b "nkü durumunun hay-
turyanın u gu . ld ğunu) 

J· ı cck derecede eyı o u ret .~ ı e 
kabul etmektedir · 

b gu" nkü en muAvusturyanın u . . 
h' . frabı olan işsizlık ıle çarpış· 
ımk ı_z _ı A ~11sturya dahili bir istik. 

ma ıçın k .. eredir. Bu suretle bu 
raz yapma uz I ğ k 
işin nıuvaffakiyetle başarı aca ı . u;· 
vetle ümit ediliyor. 1937 senesın e 

. k . büyu" k işlere başlana· bır ço yem a A· 
caktır. Başvekil bundan başk 

usturya dış tic~retinin de hayrete 

dv • r bir şekilde aktif olduğunu 
ege . d' 

memnuniyetle bildirmekte ır. 

Avusturyanın ihracatı s~n~den 
seneye artmakta olduğu gıbı_ bu 

. fdadı olan devam edıyor. artma ıs ı . . b 
Avusturya ihracat ticaretının u ş~-
kilde ilerfiyebilmesi için devlet yı-

k d 'ğer yaşama eşyasının yece ve ı k 
ayni fiyatta kalmasına çalışma ta· 
dır· Tereyağı, peynir, et ve ekmek 

'b' da maddelerinin diğer mem
gı ı~ A 
leketlerde fiyatları arttığı halde . 
vusturyada hiç bir değişiklik olma· 

mışbr. 

Devlet ayni zamanda paranın 
kıymetini de kat'i bir şekilde stabi
lize ettiği gibi devlet bütçesini de 

bir müvazene haline koymuştur. Bu 
suretle Avusturyanın harptan ev
velki senelerde tatbik edilen müsait 
şartlarla bir istikraz yapması müm
kün olacaktır. Bu sebepten Dr. 
Şuşnig memleketin dahili ve harici 
durumunu haklı olarak memnuni
yetbahş buluyor. 

Avusturya dış siyasasının esası 
eskiden olduğu gibi şimdi de Roma 
pro okoludur. Buna 11 Temmuz 
Almanya mukavelesini de katabili 
riz. Bu mukavele hakkında Şuşnig 

şöyle diyor : " Bu suretle Almanya 
ile olan tabii bağlılığımız iktisadi 
bağların fevkinde, memlekette se
vinç ve memnuniyet uyandıracak ır
ki bir bağlılıktır. Bu münasebetle 
Parisin Radikal sağ gazetelerinin, 
bazı milli cemiyetler kurulması ve 
Habsburg meselesini ileri sürerek 
Avusturya· Almanya mukavelesinin 
sona erdiğini yazmalarının yanlış bir 
görüşten ileri geldiğini söylemek 
lazımdır. Bu gazeteler 11 Temmuz 
mukavelesinin mana ve gayesini an 
lamamış olsalar gerektir . ., 

Şuşnig'in Avusturya . Prag ve 
Avusturya Bclgrat münasebeti hak-

1 
kında söyledikleri de dikkate değer 
şeylerdir. Başvekil bu memleketler 
ile olan dostluktan bahsetmektedir. 

Geçen senelerin sonlarına doğru 
Viyana ile Prag ve Roma protoko. 
luna dahil memleketler arasında ve 
diğer küçük Antant devletleri ile 
olan münasebetlerin daha sıkı ve 
bilhassa iktisadeıı daha semeredar 
bir şekle konmasına çalışıldığı ma
lumdur. Lakin Hotzanın orta Avru
pa planı denmeğe laik olan bu gay· 
retler şimdiye kadar pratik bir ne· 
tice vermemiştir. 

Avusturyanın iç siyasasına ge· 
lince Başvekilin devlet şekli mese· 
fesi hakkındaki sözleri kimseyi hay. 
rette bırakmamıştır. Avusturyanın 
krallılc meselesindeki fikirleri Baş· 
vekil şu sözlerle hulasa etmistir. : 
Krallık meselesinde bir karar ver· 
mek Avusturya kanun esasisi içinde 

- Gerisi dördüncü sahifede-

ltaly Kral ve Kra
liçesi seyahate 

çıkıyor 
Belgrad : 26 ( Radyo ) - Ro

madan bildirildiğine göre : 
ltalya Kralı ile ltafya Kraliçesi 

yakında Peşteye gideceklerdir . 
Bay Musolini de Peşteye gide. 

cektir. Macar hükumeti , 'şimdiden 
istikbal programı hazırlamaktadır. 

Ziyaret tarihi henüz malum de· 
ğildir. 

Von Noyratın 
seyahati 

Viyana : 26 ( Radyo ) - Alman 
Hariciye nazırı Van Noyratın Viya 
na seyahati muvaffakiyetlı: netice
lenmiştir . 

Van Noyrat Viyana ile Berlin 
arasındaki siyasete kuvvetli bağlar 
temin etmiştir . 

Almanya-Avusturya arasındaki 
bu temas, Orta Avrupada ve bil
hassa F ransada büyük bir heyecan 
uyandırmıştır . 

Berlin : 26 ( A. A. ) - Alman 

Asri Sinemada 
Adannda : büyük bir dedikodu ! 

Gazinoda, lokantada, barda, kahvede, evde, yolda, dükkanda, her yerde ... 

Gittiniz mi Asri Sinen1aya? . 
Profesör Zat: Sungurun harikalarını gördünüz mü 

Zihinleri durdurur, akıllara hay· 
ret verir, anlatılmaz, anlatmanın da 
im kanı yok tür ... Ancak ve anc~k 
gidip görmekle takdir e :lilir . 

Asri sinema 
Sayın l!JÜşterilrrin e bilhas~ a ta ı -

siye eder. Gönnedin;zse bu fır~a tı 
kaçırmayınız. Yalnız iki gün iki ge· 
ceniz kaldı. Büyük ·ı ürk sanatkarı 
profesör Zati S"ngurun veda pı o 
gramını görünü' ? 

Şimdiye kadar gösterd iği lıü
nerlerin fevkinde büyük ve zengin 
program . 

Herkesin görebilmesi için 

fiatlarda azami tenzilat Zati 

Numaralı koltuk ikinci mevki 
75 • 50 

Sungur 

duhuliye 
30 

Gündüz matinelerinde 
Hariciye Nazırı ile Avusturya hüku. 1 Y a\n1z talebe ve muallimlere tenzilat 
met adamları arasında Viyanada ya · :..--------------·--------7.:.;8::.;,2:;;5~----------------""' 
pılmakta olan görüşmelerde Avus- \ -------------·----·-----------------------------~ turyaya Almanya, Avusturya,ltalya ; 
ve Macaristan arasında tedafui bir 
misak t e k 1 i f edildiği bildiri!· 
mektedir . 

Bay Ciyano 

Büyük Faşist grubunda 
bir nutuk verecek 

Türk - İtalya dostluğu 

Roma : 26 ( Radyc ) - Bay Ci 
yana pazartesi günü büyük Faşist 
gurulıunda bir nutuk verecektir . 

Bay Ciyano bu nutkunda Tevfik 
Rüştü Arasla olan mülakatını anla
tacak ve Türk- ltalyan dostluğunu 
teşrih edecektir. 

Fransız - Alman ticaret 
anlaşması 

Berlin : 26 ( Radyo ) - Fran· 
sız - A iman ticaret anlaşması mü
zakereleri devam ediyor . 

Birleşik Amerikada 

Nevyork : 26 ( Radyo ) -
Ruzveltin ticaı i muahedeyi akdi için 
salahiyeti ü~ sene temdit edildi . 

İngiliz iç borçlanması 

Tan sineması 
5ayın 

Kardeş Hatay 

Bu akşam 
müşterilerin~ büyük bir program 

-1-
içiıı şehrimizde yapılan mitingi 

gösteren güzel film 

-2-

sunuyor 

bütün tafsilatile 

Büyük artist Emil Zaningsin sessiz sinema zamanında şöhretine _sebe~ 
olan ve harp filmi rejisörü NICOLA FARKAS taraf1.1dan tekrar onemlı 

bir surette sahneye konan üç büyük Fransız artisti 

Jan Gabin Anna Bella Frnan Gravey 
in emsalsiz temsilleri iki kardeş canbazın bir kadın için nasıl birbirlerine 

düşman olduklarını gösteren büyük bir film 

( Aşk uğrunda katil ) 
- 3-

Bir numaralı halk düşmanı kahramanı BRUCE KABOD tarafından 
yaratılan dehşet şaheseri 

Sen mi öldürdün ? ----J EK YAKINDA : 
RICHARD T ARBER'in nefis temsili 

( Viyana seni seviyorum ) 
7826 

Yunan kralı 
Adalar seyahatinden 

avdet etti 

Çukurovanın iki 
koca tehlikesi 

Londra : 26 (Radyo) - Avam Atine: 26 (Radyo) Yunan 
k~marası milli müdafaa için yapıla· kralı , Yunan adalarında yaptığı se-

- Birinci sahifeden aıtan -

cak ilk istikraz hakkındaki kanun 1 yahatten dün gece dönmüştür . 
projesini ikinci kıraetinden sonra ka- • • 

bul etmiştir. I Fransız spor tayyarecılerı 

lralya ve Habsburglar 1 Allahabad: 2~Radyo) _ 

Roma : 26 (Radyo) Salahi· ı Bugün buraya gelen iki Fransız spor 
yatlar kaynakların temin ittiğine gö- ı tayyarecileri bir saat kaldıktan son· 

1 1 k b b 1 1 ra Kalkütaya müteveccihen uçmuş-re ta ya hü umeti Ha s urg arın 
1 )ardır . Avusturya tahtına yeniden geçme· 1 

!erine muvafakat etmeyecektir. ltalya 
bu işi mevsimsiz ve tehlikeli bulmak 
tadır. 

Belçika Faşist komitesi 
reisi tevkif edildi 

Brüksel : 26 ( H adyo ) - Bel· 
çika Faşist komitesi reisi bu akşam 
tevkif edilmiştir . 

Türk -F enlandiya , 
güreşleri \ 

Muvaffakiyetler 
kazandık 

Ankara : 26 ( A.A.~) Dün 

Tokuç, Kökrü gözü, Kara Ömerli 
' Kamışlı mıntakaları tarlalarının bü-

yük bir kısmını su istila etmiştir. 
Buralarda zararlar varsa da çok 

büyük değildir. 

iki gündenberi Ceyhan nehride 
taşmıştır. Nehrin şimal mıntakasında 
arazinin cuğ rafi vaziyeti itibarile bir 
taşkınlık olmamışsa da cenube, ova· 

ya doğru, s~lar büyük genişleme 
yapmış ve Misis nahiyesi arazisile 

Havutlı bucak civarını sular kapla
mıştır. 

Gerek Seyhanın ve gerekse Cey • 

hanın taşmasına karşı vilayet tara· 
fı:ıdan acele tedbirler alınmıştır. 

Amerikada Keskinde Türk ve Fenlandiya gü· 
reşcileri arasında , apılan ilk mü sa 
bakada F enlandiyalılar bire karşı 
üç sayı almışlardır . 

Bu cümleden olarak, bölge Is· 
tihkam efradı sandal ve tombazfa · 
rıyle harekete hazır bir hale ko!J,ul·r.~· 

1 1 d ~ • muş ar ır. , /(-- ., 

Vaşington: 26 (Radyo )- Da 
imi bitaraflık kanun layihasını mec 
lis kabul ve tasdik etmiştir , 

Mustafa Çakman F enlandiyalı 
meşhur güreşci Ventoyu yenmiştir . 

Tahminlere göre, ge"}_kffe~f, /1' 
ve gerek Ceyhanın hJ~i "!!i,et".!:f. 
" şehir için .. bir ttjtlı'-/K~IJI 8 
mektedir. J f-~ §.' S,' ~ t 

- !l:' ı:;, ~ ., a. 
&!: ::-: ~ Ci t> ;::-.. .• ,, .ıı- :ıt- "' :.-
~ .... 'i· 4j 
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~ ıl ilr : 4 

Cenubun en 
mütekamil 

1 üıksfüü 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

1 G t 'ı Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
j __ a_z_e_e ___ her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

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

1 
İlan ı Reklam bir ticarethan,nin, bir müessesenin 

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

S
• 1 Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

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

O ı1 Tab ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

z 
•• u 

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

! R·- --k· l· ~ tab \ Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
en 1 ı k T .. k ·· .. .. o t"k k" ı 1 anca ur sozunun torna ı ma ına a-

rında yaptırabilirsiniz . 

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

-----===================~ 1 

~ - . 
~~~~~~~ ........ ~~~~~ .... ~~ ........ ~~-----~~ ........ ~~ .... ~ .... ~~ .... ---
Avusturya yeniden Adana İcra memur- Ziraat Bankası A:d ana 1 

Mensucat fabrikasından: 

27 Şul:,at 193 

( -

mi kurulacak? ı luğundan : 
iLAÇ MÜNAKASASI --..----------------------------·--~-------------------------------ı 

- Üçi:ncü sahifeden aıtan -

ancak Avu5turya halkına düşen bir 
haktır. Bu hususta bugünkü Avus
turyanın iç ve dış siyasası çerçivesi 
dışında yrni tecrübelerle O)namak 
mümkün değildir. Halkı doğru yola 
sevk etmek ancak fırka ve devlete 
düşen bir vazifedir. Bu sözlerle Dı. 
Von Şuşnig biı defa daha kat'i o 
!arak demokrasiye taraf dar olduğu· 
nu ilan etmiş oluyor. 

Başvekilin amele hakkındaki 
dü~ünceleri de dikkate değer. Baş
ve~ il kendisinin Avusturya İşçileri 
ne olan tam itimadını hiç bir şeyin 
sarsamıyacağını söylemekte amele 

!erle d.: hususi memurları devlet 
ile işbirliğine ve mesuliyet paylaş 
masıoa davet etmektedir. Başvekil 
Avusturyanın bolşevikliğjıı tehdidi 

karşısmd?. olduğu iddialarını da şid· 
detle red etmektedir. Onun fikrine 
göre hiç bir zaman Avusluryada 
yer bulamıyacaktır. 

Vatanperverler fırkasının füre
ri olan Başvekilin fırka haricinde 
bazı siyasi cemiyetl~r kurulmasına 
muhalifeti pek tabii görülmektedir. 

Son zamanlarda Deutschsozialer 
Volksbund . Alman' sosyal halk 
birliği ismi altında kurulmak isteni· 

len ve nasyonal 
ya toplayar,ı 

fp•' 

meh,,filini bir ara-

ı cemiyete 
nekle be 

vatanper
ıdeki bir 

• 1 
•ğı pren-
•. işte 1 

veki· 
·eren 

ffa-

j Açık artırma ile paraya çevri
: lecek gayri menkulün ne olduğu : 
; Adana Şambayadı köyünde ohıtıın 

Ahmet Durmuşa borçlu ayni köyden 
Cafer O. Abdülcablıarın üç parçada 
(120) dönüm tarlanın nısıf hisı;"$i 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Adana Şambayadı köyünde kain . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü beşer lira. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
1-4-937 perşembe günü saat 10 
dan 12 ye kadar birinci ve 16 -4-
37 cuma günü ayni 5aatlerde ikinci 
artırma yapılacağından : 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden iti· 
baren No. ile Adana icra daire- . 
sinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 

1 
mak İsi iyenler , işbu şartnameye ve 

d o s y a numarasile memu
l riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya İştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7,S nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tewli 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç . kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
İştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış 

BELEDİYE İLANLARI Ziraat Bankası Mensuclıl fabri
kası memur ve müstahdemleri için 
6 Mart 1937 ifa 5 Mart 1938 zar
fında alınacak ilaçlar için 26 Şu
bata müsadif cuma gÜnü sıııı.l on 
beşte fabrikada açık eksiltme ya. 
pılacaktır . Şartnameyi okumak ve 
daha ziyade tafsilat altnıık isteyen
lerin het gün tnezkür fabrikaya mü-

Adana:Bi}nJc~~terliğinin 18-1 
Eylill-936 tarih ve 5123/ 145 No.lu 
resen tanzim Vekalettıatııesile ev- :....------------~----------ı 
velce tevkil eylemiş olduğumuz Ada. 
nada Çukurmesçit mahallesinde mu
kim Terliksiz karyesinden Oekir oğ· 
lu Abdullah ağayı yİı1e ayni Noter· 
!iğin 19-Şubat-937 tarih ve 931/ 
33 No.lu azilnamesile mumaileyh 
Abdullah ağayı azil eylediğimizi 

1- Aç.ık arttırmaya konulan inşaat : Atatürk parkı yanında projes" 
göre yaptırılacak muvakkat bakkal dükkanı ile kır kahvesi ve büfesi . 

2- Keşif bedeli : Yedi yüz doksan üç lir~ 73 kuruştur . 

racaatları. 7808 18-21-26 3 - Muvakkat teminatı : Altmış liradır . 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar ol11nıırlar, ilan 11deriz , 

4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Martın biıinci pazartesi güııiİ 
at on beşte Belediye Dıimi Enc]menin· le . 

5 - Tııyitı edilen zamanda gayri Ömer veresesi vesaire vere 
sesi ve Mustafa veresesi ve 
Ahmet veresesi ve Fatma 

5- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye Yazı . 
!eri Kalemine ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzile Dili 

menkul üÇ defa bağnlclıktan sonra 
7824 en çok artırana ihale edilir . Ancak 

artırma hedeli muhammen kıymetin 

Encümene müracaatları ilan olunur.7797 14-18-23-27 

vereseleri ve Sultan verese· 
!eri vesaire 

yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 

tiyenin alaca~ına rüçhani olan diğı .. r·-------·-----., 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 1 
lahn o gayri menkul ile temin ~dil· , TÜRK SÖZ '{.ı 1 

Çukutava harası direk- ı 
törlüğünden : 

miş alacaklarının mecmuundan faz 
Oünaelik si1asi "azetc Ç k h sı merkezinde ye· laya çıkmazııa etı çok arbral'ıın ta- • u urova ara 

hh"d b k k 1ıide11 yapılacak iki memur evi ile ıı u ü a i almak üzere artırma Ab tl 
15 d h . On e şar arı binalardaki tamirat kapJlı zarf usu-giin a a temdit ve 15 inci ııünü 1 

ı. d lü ile eksiltmeye komılmuştur. ha· ayni saatta yapllacaK arllrma a K 
uruş lesi 5 Mart 937 cuma günü ~aat 

bedeli sa t ı ş istiyenin alacağına 12 Aylık 1200 
15,30 da Seyhan vilayeti baytar iş-rüçhani olan diğer alacaklıların o 6 A J k 600 

Y ı leri direktörlüğü dairesinde yapı· gayri menkul ile temin edilmiş ala- 3 Aylık 300 
lacaktır . cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 1 Aylık 100 d 

inşaat ve tamiratın keşif be elşartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde ih:ıle edilmezse 1 -Dış memleketler için Abone leri yekunu 10391 lira 69 kuruştur. 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. bedeli değişmez yalnız posta masrafı Bu işe ait c:vrak şunlardır : 

6 - Gayri menkul kendisine iha· zammedilir . 1- Eksiltme şartnamesi 
1 

le olunan kimse derhal veya verilen · 2 - ilanlar için idareye müra· 2 - Hususi şartname 
mühlet içinde parayı vermezse ihale caat edilmelidir . 3- Hulasai keşif, Metraj ve lah-
kararı fesholunarak kendisinden ev- \.. _, ___________ J !ili fiyat cetvelleri 

ve! en yüksek teklifte bulunan kimse ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 4 Mukavele projesi 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 5- Projeler 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· (Madde 133) I Bunları görmek istiyenler tatil 

mazsa hemen 15 gün müddetle ar- yukarıda gösterilen tarihlerde Adana günlerinden başka her gün hara mü
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· icra memurluğu odasında işbu ilan ve / dürlüğü ile Seyhan Baytar müdür- 1 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve gösterilen artırma şartnamesi dai- lüğüne müracaat edebilirler . Ve is· 
geçen günler için yüzde beşten he· resiııde ııatıl'lcağı ilan olunur. teyenlere 52 kuruş uedel mukabi· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 7823 linde hara müdürlüğünden verilir . 

Muvakkat teminatı 779 lira 
kuruş olup hara veznesine yatı 
caktır . 

loteklilerin münakasa gün ,.~ 
atından bir saat evveline kad~r 
sayılı kanonun tarif elliği vesaif( 
Nafia Vekaletinden alınmış müte 
hitlik vesikasını ve 3000 liralık 
binayı muvaffakıyetle ikmal ett' 

dair vesaiki havi kapalı zarf! 
komisyona makbuz muk,bilinde 
di etmeleri lazımdır . 

19 21-21-3 

Kaçakçılar vata 
hainidir 

Umumi Neşriyat Müdüriİ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matb~ 


