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Türk dili araşıırma kurumunun 

yepıığı Ü;maolıcadan Türkçeye kar· 
şılık kılavuzu üçüocii sayfamızda
dır. 

~ l(lJRUŞ 

·;. Yerıj demiryolu yaptırıyoruz 
ADANA 

Zonguldak genel 
meclisi 

GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3186 

~~~Yedi kilometre uzunluğun-
.1 • .. kısımlar Bayındırlık bakanlı-
14 gınca eksiltmiye kondu .. 

ı\ok 
~ıı llıal~ra: 1 (A.A) - Aldığı· 
'~'bl ,ltlllıta göre Nafia isleri 

ı ı 1 !ı'I ya 't YoJJ Plırılmakta olan de-
~ •rı .. 1ublur. Uzerinde 47 kilometre 
ilıUba~~'llQdı üç kısmın inşaatıoı 

Ui, ' 34Ya koymuştur. 
~ı ay i · •ıı bıt k Çınde ihalesi yapılacak 

Fu 181 ıtılar şunlardır: 
dı ·ı Yoı - E • 1 h . 1 1 ~iııc· reg i attı üzeıın-

\ allaııQ 
1 kısının inşaatı, Aydıo 

ıt ııı iki k 'Pırı no tasında Burdur 
~ 8u111 • ~ısıınları. 

llı U •r~ın Fıl)•oş - Ereğli 
l~ldık :eıınde Çaıalağzı - Zoo 
~ 1nti kasındaki 10 kilometrelik 
~~~.o%5~ın inşaatı takriben 
bjn~ai Ilı !ıraya mal olacak. 927 

1 lıııi§ b1~18 sonuna kadar ikmal 
Sundu uııacıktır. 

11 (' aıı .. 
1,~ ıly 081a 00ee ihalesi yıpılan 
1

11
' k,ılar 0 başlıyarak Çatalağ 

il llıııı in olan 16 kilometrelik 
~~I edi~a~tı 1936 martı içinde 
l Yıa i ııııı bulunacağına göre 
tı' 1· OQltn k 
~·I battı • adar Filyos -

ı elik bir kısım inşa edilmiş bu 
lunacaktır. 

Bu hat öz~rinde geri gılan 
48 kilometulik kısmın inşaatı 
iıe bilahare yapılacaktır. Bu mü
naseb.tle şu da ilave edilmek 
lazımdır: 

Filyos - Ereğli hattının Ça
talağzından Ereğliye kadar olan 
ve kömür havzasından geçen lı11-
mı evvelce karar verildiği gibi 
rlektirikle işliyecektir. 

Burdur ve İıparta kısımları· 
nın inşutıoa gelince; bunlardan 
Aydın hattı üzerinde Baladız is 
tuyonbndan haşlıyarak Burdura 
kadar uzanacak olın ve Afyon -
Antalya hattının bir kısmını te§ 
kil eden 24 kilometrelik kısım 
i~e 935 birinci trşrin sonuua ik
mal edilmiş bulunacaktır. 

Yine Aydın hattı üzerinde 
Tuzduru mevkiinden ayrılarak 
lspartaya kadar olan kısmı 935 
birinci teırin sonunda bitirilmiş 
olacaktır. ~i ' ilıerinde 26 kilomet· 

;, s~~lıriyede siyasal durum 
'~ r1.:~ ve Lübnan rejiminde büyük 
:~ t~ gışik~~~ler olacağı söyleniyor 

• tn\Jr b . 
&' il aşkanlarınırı seçimle mı, tayin 
, o,; mi getirilecekleri belli değil .. 

' 0 ıtıı 01 : 30 • ı~ tr g ld· [ Hususi ] - Ali 
~iı-~'Hıııtd 1 ' bugün yarın Lüb· 
I· 

1
' 1 11 e Ilı .. h' b' d 'ti 0 ac k '! ım ır eği 

~ ı~, ı tır Al' K . , . 
'ti . ll 1 • ı omıscr ın 

lı~ı· Ytılac • d 
1,
1 

tk 
1 

•gı sıralar a bu 

llı;~i ' 1 geılll~kkkır~d~ Suriyeye 
110• ll lub le ıdı . Bu deği-
. •in Qan 'd . 

t t ~·· ı aıesınde halkın 
' it ~Uıe t .• 
1 lı Itırlı· eşrıı hayatın iad· 

1 
1t~~1keı 101 hakimiyete dog· ıu 

~ "le· •ca • ~i ıcuıııb gı •nla~ılıyor . 
l40.,~~li ltvs~run_ 'e mıclisio 
\!, ftıı ~a edıleceğini Kont 

0Jİ ~;iı;,'~til) e~ct~ci!eıle mülıika -
/' 'ıı uıııb llııştır 

~' •bı lırıtn t • • 
'Q~ aııı, ayın ilr mi yoksa 
il ~11 olacar, . . 

\ uıı J 1a Yol o 1 Şayıası ıyı de-
da b·'ıı ba •çoııştı . 

lııı:ı lt ı ._ §k11 meclis az&sı-
~· 1tı lo;ılllı . 

~ıı· layj 0 ıntibab ve bir 
d,

1

1
Y0rd., ıı suretile geleceg· i 

' ,.. " . c ~ tıı 11 °}1, i r eçen intihıblar· 

Lübnan gümrük tarifesinin kom
şu devit tler tarifesine uygun ol 
ması v~ iç sanatları ve ticaret 
koruması esas na bağlanır . 

Ali komiser Lüboanda ve Su 
riyede idari bir istikrar temin 
ettikten sonra hemen iktisadi p· 
rojelerinin tathılıinc ğcçecektir . 
Bunun haşıuda Beıut limanının 
tevsii ve demiryollıııı vardır ki 
zaten bu işlere başlanmış -ve Şi
mali Suriye ( Telzivanı) hattı ik
mal edilmiştir . O bir larrf tan Su· 
riye hükumetleri de (Nafia) proğ 
ramlaıını esasen tesbit etmiş ol
duğundan, yol, lıöpıü , bataklık 
kurutulması , sulama işleri ile 
uğraşmaya başlıyacaklardır . 

Vilayet bütçesini 691 bin 
lira oıarak onayladı -Zonguldak ; 1 (AA) - Vila

yet meclisi çalışmasını hitirmit 
935 yılı bütçesioi 691 bin lira 
olarak kabul etmiştir . Vilayet 
meclisioin üç yıl önce onayladığı 
636 bin lira tahsisat tutarında vi
liiyetin:birinci üç yılbk yol proğ
ramı onaltı ayda muvaffakiyctle 
başarılmıştır . 

Meclis 656,600 lira tutarındaki 
ikinci bir üç yıllık yol proğramı 
daha çizmiştir . 

Yeni bütçede kültür işlerine 
194,118, bayıodırlık işlerioe 334, 
000; ziraat ve baytar işlerine 13, 
500; sağlık ve hayır işlerine 34, 
000; türlü masraflara 6346 ve 
hususi idare işlerioe 47,642 lira 
tahsisat ayrılmıştır . 

Bıı tahsisat arasında Atatürk 
heykeli için 17 hin, halkevleri ya 
pı ve idare masrafları için 12 bin 
spor ve izci teşkılatı için 1500 
lira konmuştur . 

Diğer hayır kurumları içio ay· 
rılan tahsisat 2100 liradır . Ge
nel mrclisin verdiği kararlar vi 
layetimizin önümüzdeki yıllar için
de yeoi bir bayındırlık ve gene 
lik yaratacak güc ve hızdadır . 

Dün akşam halkevi salonun 
da meclis üyeleri şerefine vali 
tarafmdan büyük bir ziyafet ve· 
rilmiştir . 

Kamutay toplantısı 

Ankara: 1 (A.A) - Kamu· 
tıy bugün Nuri Conkerin ba§· 
kanlığında yaptığı toplantıda 

Jandarma Umum Kumandanlı· 
ğının 1934 mali yılı büdçesiode 
bir taahiha ait olan kanunu ka· 
bul ettikten sonra güodeliğinde 

görüşülecek başka bir ş~y olma· 
dığıodan perşenbe günü toplan· 
mak üzere dığılmıştır. 

Siirdde atlı sporcuların 
bir gezintisi 

Siiıd : 1 (AA) - Halkevinin 
atlı sporcuları civar köylere atlı 
bir seyahat yapmışlar köylülerle 
temas etmişlerdir 

Siirdin teşcirine devam edil 
mektedir , Mezbaha civarında ye 
niden altı .bin ağaç dikilmiştir . 
Şehrimizde bir çocuk bahçesi ya
pılması için teşebbüslere başlan 
mıştır : 

9625 metreye çıkıldı. 
V ıışova: 2 (AA) - Yüzbaşı 

Burzinski serbest bir balonla bu· 
gün yaptığı bir uçuşta 9,625 ınet 
reye kadar çıkmıştır. 

Avrupa gazetelerinin yazıları 
• 

lngiliz Murahhasının Moskovadaki gö
rüşmelerinin sonuçları sevinç verici imiş .• 

Lord Eden Moskovadan döndü. 
Varşovada iki gün kalacak 

Moskova : 1 (A.A) - İngil · 
tere Murahhası Lord Eden dün 
ak§am Varoovaya hareket etmiş· 
tir . 

Vaışova : 1 (A.A) - İngiliz 
1 

Murahhası Lord Eden Moskova· J 
dan hareketinden evvel Pat ajaosı 

muhabirine ıöyle demiştir : 
- Varşova seyahatını büyük bir 

memnuniyetle yapıyorum . Bu ıe 
yahatın gayesi şimdiki vaziyet 
hakkında Leh devlet adamlarile 
görüşmektir . 

Moskova : 1 (A.A) - Eden; 
Sovyet Rusya ve Lehistan sınır
larını geçerken Litvinof'a bir tel 
graf göndermiş ve Sovyet Rus· 
yada geçirdiği müddet zarfında 
hakkında gerek Litvinof ve ge· 
re k diğer Sovyet ricali tarafıııdan 
gösterilen samimi hüsnü kabul
den dolayı teşekkürlerini bildir 
miştir . 

Londra : 1 (A.A) - Edeo'in 
Stalin , Molotof ve Litvinof ile 
yapmış olduğu görüşmelerden 

bahsedeo Oaily telgraf gazetesi 
Sovyet hükumetinin neşrolunan 

· tebliğde İngiltere hükumetinin hat
ta Alm•nyanın iştiraki olmalısı 

zın hile akdedilecek bir ~ark mi· 
sakı sıstemine taraftar oldıığuau 
ifade edıı.:ek hir şekil vermek hu 
ıusundaki şiddetli arzusunun 
yeni bir takım görüşmelere yol 
açmış olduğunu ve bu mü:ı:ake

relerin pazar akşamı yapılmış bu 
lunduğunu yazmaktadır . 

Eden, ma!Umat alıp verme ka
bilinden yapmıt olduğu seyahat 
hitam bulmadan ve Londra ka
binesi müzakerelerde bunmadan 
evvel lıükô.metini hoğlıyacak her 
hangi bir vaidde bulunmıyacağı 
nı söylemiştir . 

Stalin muhtelif memleketle
rin birbirimlen ayrı olaa ihtiyaç. 
[arını vıı mümeyyiz vasıflarını an
lamaı.. hususundaki dirayeti ile 
İngiliz murahhasları üzerinde de
rio bir intiba bırakmıştır . 

Londra : 1 (AA) - llerald 
Rus İngiliz tebliği hakkındaki 
mütalaalarını [ lngiltere ile Sov
yet Rusya arasındaki rekabet hi
tama ermiştir] başlığı altında Def· 
retmektedir . 

Bıı gazetenin .l\foslıovıdaki 

diplom11i muhabirinin '\loskova
dan bildirdiğine göre iki mem · 
leket n le!lriki mesaisinden balı· 
seden tebliğin ihtiyatlı lisanı Av 
rupa ve bütün dünya sulhu için 
bir vakıayı '.meydena çıkarmak· 
tadır . 

Litvinof'un sulhun tecezzi ka
bul etmez bir şey olduğu sure· 
tindeki sözü bundan böyle Av
rupa '.siyasetinin esaslı prensipi 
olacaktır . 

İngilizlerle Sovyetler her ban· 
gi bir milleti çenber içine alma· 
nın arzuya şıyan olmadığı. Al· 
many•nıa sulh siyasetine iştira 
kinin mühim olduğu ve mutlak 
bir hukuk müsavatı tanımak su · 
retil~ Almanyııya karşı ih1iskara· 
ne muamele edilmesi hususunda 
müttefiktirler . 

Mamafi Almanya , tesis edil 
mesi istenilerı emniyet sistemine 
iştirakten imtina etmek suretile 
bu sistemin tce~süs etmesine ma 
ni. olmaz . 

Verşova : 1 (A.A) - Eden'ia 
ziyaret proğramı şudur : 

Sali ; dış bakını ile görüşme, 
Cumur başkanı tarafından kabul 
ve dış bakanı nezdinde aktam 
yemeği . 

Çarşanha ; İngiliz büyük El· 
çiliğinde öile yemeği ve Avrupa 
durumu hakkında görüşmeler . 

Eden şu beyanatta bulunmuş· 
tur : 

- ~ahsi temas : ve intibaların t· 

hemmiyeti az görülmemiştir . Bu 
görüşmelerin takih edilen amaca 
en iyi yardımcı olacaklarına ka
niim . 

Sıkı bir i~ beraberliği ve 
doğrudan doğruya temaslar ulus· 
lar deroegi sisteminin esa~lı un· 
surlarıdır . 

İngiltere ile Lebistao siyası. 
lan ise bu sisteme dayanmakta· 
dır . 

Lehistan ,hükumeti mümes
silleri ile görüşmeler bu e11s· 
ların tahakkukunda mühim bir 
rol oyuıyacaktır . 

Büyüki.memleketinizi ziyare
timi ve Maraşal Pilsudıki ilei 
şahsen görüşmek fırsatını mem· 

nuniyet)e telakki ediyorum: 

Yunanistan ~.1 1 Q d,~ilu~ •an~i bir hal ol
~ 1 ~i 

1
UQu es~ ~·~kat şimdi her· 

l)r.ı,}lttkt sıoın geri vrril· 

Suriyeden son gelen haber 
Ali komiserliğin Suriye Reilicum
huruna selahiyetioi geri vermesin· 
den ibarettir . 12 Kanunuevvelde 
Suriye Reisicumhurunun hastalığıı 
sebcbile eeliihiyeti alınmış ve reisi 
vüzeraya verilmişti . Şimdi ar· 
tık iyilcştiğioden bu selahiyet ge · 
ri verilm•ştir , 

Şarki Prusyadayapılan nümayişler. 
Ayan meclisi fe!>lhrdiliyor • . •u Q o ıa 

ı "L- · Yıa Sınırları 
i; \~ i~b~ll ~l,r . 

• 1Q ''arı \ unı petirikı lıile 
,:ı,, ~toı cıilesile l .. b 
,-ıı tıy '•lolar .. .ıı ııan· 

il 'ı.ıı rıı ltıllar . gostrrişlcrini 
J' ' ''lk. 1 l<'· ı1 · . ~ lı~ ( •. r. ıoı mer 
I• u1~ i;l1 '~ııı 1 , bBekeı ki ) nio 

'ı tıJ • ' ük. 
~e 'bLer· unıet al<y 

1 1 ~oı.~''.leıer 1 
k Yaptığı ıaldı 

,)'t ~t'ı ı~ e
1
. ınuvalskat re 

~~ •ıı 'ru l 
\ - ı,,,ıııa~" lı "8 z ara karşı 
, 1 1~ •~ıı. a~ldmıstır . 
1\ . ~ ,, •• • 

ıl li~ <ıatla, ULerinc patıik 

Su iye Reisicumburile aruı 

açık olduğu anlaşılan Suriye vü 
zrra ıeısi Şoyb Taccddioin bu iş 

hnşuoa g.tmiytreğini gazetcıler 
ynıyor. 

Bununla beraber orada da i-

• 
ır ·ro . , . . , fo~ı~rrn ~~1 

ı ltlu1ü\rl' ~(~untttdfü 

Atina: 1 (A.A) - Başkan 

Çaldaris isyan hareketlerinin te 
kerrür etmemesi için liizımgelen 
lılilüu tedbirlerin alını1ı~ıoı l.ıil 

dirmıştir. 

Bu akşam Çalcla,is, teşkilatı 
<sasiye kaımouna ~it ı·miroame· 

leıi neşndcı:ektir. Bu emirname 
!erle mcmudaıın 15ycnazi !iği 
ırnldırıl•cak ve Ayan meclisi fesh· 

' oluoac•ktır. 

!' 1 ~il 1%ıı . , ı,). ~'ri o artık bı1e 1 

, ı liıQ~ 1b L ~e,. c•ğiııi uma j 

dari ıstikrar namına bir şoy yapı
lacaktır. Bu yap.J.cak iş lıakkın· I \ 
da ŞamılaU dedikodular Lübnan- ....._ 
dalıit<l. ıı daha geniştir. Meclis 1 

fcslıedi!ıp yeni intihap ol acık ve 
1

• 

Suriye-frRosa muabede'i o mec 1 r 

lis tarafından t•sdik edilecek; de 1 

oiyordu Bu da yakında belli o 

• 1 

Bir kadın tayyarecinin 
muvaff akıyeti 

ı.~f )o· 11 s 
"'ı'ba~lı ulttt tu~ıvaşı tatlıya 
1 ı,. l~q . nuşıur . 

• 
1 ~İl~~tltıe 0 

"Yasal istil..ra· 
·ı··~,ı g .. 
\~'it ı, tıi iku_re hnıinuen 

ı~•J, ~ıı, ., .. tıaad iş'eı inde
l ı · ..,uııır k · ~h~ı . u ı üs umu 

ıstiyoılarki bu 

lur . 
Ali komiser )eoi geldi. Daha 

dağarcığını yeoi açmış Pari8ltn bu· I 
1 
raya ne getirdiğiııi heoüz ögrenme( 

1 dik. Az çok bir armağan ile gel
diğini umuyoruz.· 

1 
.l\Ioskova : 1 (A.A) - Leoiog 

Dört Almaoıo casusluk suçundan dolayı Litvınya bükumeıi tara· ndlı 24 yaşında Fıdorova oksi· 
fıııdın ölüme mahkum edılmesi üz~rine , bilhassa şarkf Prusyada Al· jen aleti taşımaks:zın 6350 met· 
manlar bu hükme karşı proıe•to nümayişleri yapmaktadırlar • Resmi· reden paraşuıla atlamış ve ka
mız , şarki prusyanın merkezı olan Köoıgber şehrinde yapılan ve c;okl 1 dınlar arasındaki dünya rekoru-, --
intizamlı geçen bir nümayişi göstermektedir • · nu kırmı~tır • 

Macaristanda 

intihabatı Gömböşün 
fırkası kazandı 

Hud.peşle : 1 (AA) - Macar 
intihabatının yarı 'geceye kadar 
olan neticeleri ulusal birlik par
tisi 133, KüÇük ziraatciler 16, Hı· 
ristiyan ökonr.mik 2, Nasyonal 
Sosyalist 1, müstakiller 13 intihap 
dairesinde balotaj mecburiyeti~ 
hasıl olmuştur . 

245 mebusluktan 163 ü seçil
miştir . ilk gün yapılan intihabat· 
tan sonra ulusal; birlik partisil 
mebusan ıneclisindeki azalıkların 
yarısından fazlasını kazanmış bu

lunuyor . 
Budıpeşte : 1 (AA) - Dün 

Mecaıistanda 175 seçim dairesin
de yapılan seçmeler neticesinde 
Gömböş büyük muvaffakiyet ka· 
zanınış ve partisi gelecek parle
mentoda mutlak ekseriyeti almış
lardır , Gömböş partisinin küçük 
çifciler partisi ile seçim andlaş
masını niçin bozduğu anlaşılmak
tadır . 

Küçük · çifciler bu seçimde 
bir çok saylavlık kayhetmişlerılir. 
Habisburg hanedanına müteınayil 
parti de ınahsus derecede muvaf· 
takiyetsizliğe uğramııtır . 

175 Seçim oeticesinden 134 ü 
Gömböşün pırtisi olan ulusal 
birlik partisi lehindedir . 

Belçikada 
Fiyat yüksekliğine 

karşı tedbirler alınıyor 

Brüksel : (A.A) - Bakanlar 
heyeti mınasiz surette fiyat yük
selişlerine karşı şiddetli bir mü· 
cadele açmaya karar vermiştir · 

Ökonomi bakanı bu sabah 
büyük mağazaların , koope · 
ratiflerin ve hububat ve di • 
ğer maddeler satıcılarının mü 
mes8illerini kabul etmiştir . Fi
yat yükıelişi hakkındı tahkikat 
yıpmaya memur edilen memur· 
lar yıkında bir rapor verecek· 
lerd;r . 

İspanya kabinesi 

Teşkiline çifciler 
tisi reisi memur adi 

l\ladrid : 1 (A.Al -Eski baı· 
bakao Lerrouk kabineyi teşkil 
edememiş ve bunu Reisicumhu· 
ra bildirmiştir . 

Bu muvaffıkiyetsizliğin sebc· 
bi en kuvvetli partinin şefi olan 
Gil Roblesiu liberal demokrat
lar 'e çifcılerle birlikte yeni ka
binenin sola doğru teveccüh et· 
mesını istememeleridir . Bu va· 
ziycıte Merronk Reisicumhurun 
arzusu mııcibimce geniş esaslar 
üzerine oturtulmuş, yani teşrini 
evvel isyanını yapanlarla az çok 
sempati lıalinde bulunan partiler 
de dahil olmak üzere kurulmut 
bir kabine vlicude getirememiş 

tir . 
Reisicumhur çifcilcr partisi 

bakarı Maı tin z <lö Varn•coyu 
yeni kabin• yi teşb.ile memur et

miştir • 

Çankırı genel meclisi 
toplandı .. 

•• ç il 

Çankırı: 1 (A. A) - lluı;ün 
Bclcuiye genel meclisi toplandı. 
Bir ay sürecek olan bu toplantı· 
da belediyenin Lir' yıllık büd· 
çcsi yapılacaktır. Büd!;C yclı iınu 

ellibin liradır. 



Firtik: 2 
T6rlt Sözil 

vrupada Avusturyanın yeri Kilikya 

A turyanın yaşama kabiliyeti 
vus • ,. ı tt ki 

En eski bir medeniyetin ku· 
rulduğu yer olmalıdır .. 

hakkında Şuşnıg ın an a ı arı. 
Tar1uıun Gözlü Kule diye a 

nılan büyükte Amerikalı bir mü 
tehaasıı heyet tarafından yapılan 
hafriyat ilerlemekte ~e hüküme
timlz namına Adana müze mü
dürü Yalman Yalgın kom•ser o· 
larak bulunmaktadır . 

A t Yanın varlıiı leh ve 
vuı ur b 

1 
1 h . çaıpıtmalar' yalnız u \ a ey ıne d 
.. değıl senelerdenberi evam 

gudn lmekıedir Lakin bilhassa/· e ıp ge : . 
Avusturya M•carıstan ımparator· 
luğu parçalandıktan s~nra Avus 
turya m•selesi bad bır devreye 
irdı . Avuıtuıyanın bugün Avru 
~adaki yeri göz önüne alınırıa 

denehilir ki Avusturyının Avrupa 
il ol•n alilkuından ziyade Avru 
pa Avusturya ile alakadardır . 
Buıünkü Uluslarıraıı konuıma · 
larınıo özll olan meseleler baki· 

kıtte uıu.ıarın tabii haklarını 

bir defa dahı taatiktan ibarettir . 
Avusturyanın iıtediği , :A11rupa · 

nın iıtifıdeıine olarak diğer Uluı 

l•r ile Avuılurya araıındı iktisa
di bağlılık elde edilmesi 9e her 
Ulusun hakkı gibi Avusturyanın 
da yalnız baııan yaşamak hakkı· 
nın kabul edilme1idir • İıte ıim
diye karlar yapılan 9e yahut ıim -
di lizerinde konuıulan , ucu Avus
tury•yaya dokunan muabedelerin 
özli bu bir kaç ıözli içinde sıkı§tı• 
rıJ.bilir . 

Bu günkü Avusturya Avrupa· 
nın ya,•man için tabii bir ihti
yaçtır . Müstakil bir Avusturya 
ile olan alakaaı bu düşünceden 

en açık bir ıekilcte anlaıılabilir . 
Avusturyanın siyasası yeni hülıü· 
metin iş batına geldiği günden 
beri ancık bir sulh siyasasıdır . 
Biz Avusturyanın istiklilına ııkı 

,: .. ;ııyors ' bı. <!i~ r L v.J 

Uluslar konuşmalomıda Tuna pak· 
tı ve billıassa bunda Avusturyanın 
yeri, en mülıim mesrleyi ıeıkil ediyor . 
Avusturya ba§bakanı [Avusturya ya
§ayabilir mi , yaşayamaz mı ? J sur· 
gusun kar§ılık veren şu sözleri söylüyor: 

olur. Avusturyanın iktisadi yaşa
ma kabiliyeti acaba nasıldır ? Bu 
sual eğer Avusturya müstakil ik 
tisadi bir vücud olarak yaşayabi
lir mi şeklinde sorulursa buna ha· 
yırdan başka cevap verilemez. La.. 

kin düşünmeli ki bütün uluslar 
birbirlerıle iktisaJl bağlılıklara 
mülıtaç olmadan yaşayamazlar . 
Bunun aksini iddia etmek kadar 
tehlıkeli ve manasız bir şey ola 

maz. Avusturya iktisaden yaşaya
bilir, şu şortla ki : Şimdiye kadar 
tuttuğu doğru yolda-bizim yeri
mizde olan her ulusun tutacağı en 
doğru yoldur-sonuna kadar yü · 
rüyebilsin . 

Bu hafriyat hakkında ed;ndi 
ğimiz bilgileri afağıya alıyoruz: 

Hafriyata Martın dokuzuncu 
günü iki yerden ve on birinci gü
nü de bir yerden olmak üzere 
üç istikametten başlanmıştır • 

Birinci hafriyat Gözlü Kule 
büyüğünün en eski.bir yeriod~
dir . Burada bir kiremit ve lugla 
işleri ima!ithan(si enkazı oldu 
ğu sanılan yapılara rastla~m·ş 
ıır • Burada kandil, beykelcıkler • 
çanak ve çömlek gibi ıeyler yapıl· 
dığı bulunan alçı kalıplarından 
anlaşılmıştır • 

İkinci hafriyat hllyüğün batı 
yönünün tam ortasındadır · Bura· 
dı drşme iıi kısmen be,, kısm~n 
liç metroya kadar inmiştir · U.ç ikinci süal, avusturyıırıın si-
mehoya inilen yerlerde kablelmı-yasi yaşama kabiliyuti var mıdır~ t 
lad Roma mezarlaıı bulunmuş ur. süalidi. Diğer ulusların burada İn· b' 
Bu mezarların bir kısmı taı ır 

tizam ve asayişin tam olduğuoa kıamı da kiremitle örtülmüıtür . 
inandıkluı müddetçe Avusturyaya b d 

k Mezarların altındı eski ir me e · 
inan, sempatı, en terese gösterece - niyetin temelleri de meydana çı · 
leri aşikArdır . Memleketin içinde n 

ltarılmıştır . Mezarlar temame 
memnuniyetle ve dışında ona karşı tetkik edilip devirleri anlaşıldık-
inan ve sevgiyi her zaman yeşatıp h l · ·ı c k 

tan sonra da a aşağı ara ını c: e 
besleyecek olan yeg~oe şey sük{ln ve bu medeniyet hakkında tarih 
ve intizam; emniyet ve asayiş ol- biraz daha ıydınlanacakhr · 
duğundan her zaman ve her şekil- Üçüncü hefriyıt yeri kırma 
de olsun bunların teminine mutlak karışıktır . Bıırada yapı temelleri, 
bir suretle çalışılacaktır. Buodan sütun baılıkları , tezyinat , ufak 
başka diyebilirim ki : Biz ancak telek boncuklar görlilüyor . 
kendi evimizi istiyoruz. Avustur- Her llç hafriyata ıla baılanir· 
yayı sulh içinde bıraktıkları tak· ken Osmanlı , Arap 9e Selçuk 
tirde biz kimseye düşman değiliz. bakıyelerine aid eserlere r11tlan· 
Bilhassa Almanyaya karşı hiç bir mıştır • 
düşmanlığımız yoktur . LO.kin biz Roma mezarlarından esatiri 
Rt1dikul ve muhakkak Avusturya haynn bacakları ve lıınçük hey-
:-;in yaşamak i~t · •. Süphe yoktur keller çıkmaktadır · 
ı \'.im bıı memlekııt ıçindekı gay· Soa gilolerde bir de sumer ki· 

1 h l 'f tabeıı' bulunmualur • Bu kitabe ctımiz milli interesse ere mu a ı • 
dd küçük bir boyun 111kıııdır • Üze. bir şey telakki edildiği mü etçe 

ihtilıl.flar eksik olmıyacaklır. La.kin rinde iki reıim llç tahr yazın var 
dır . Bu yazı ilk sumer yazıaı de-bu şekildeki iddialar bir propa-

1 1 ğildir . yeni ıumer çivi i e y~ · 
ğandadan başka bir şey o amaz · zılmı§tır • Ta§ toparlaktır ve hır 
Çünkü hor ulusun serbestçe yapa· mabuda batıra olarak verildiği 
bildiği beynelmilel dostluk mua- sanılıyor . 
hedeleri ve misakları onların tabii Bu hafıiyat esoaaında kablet-
bir hakkı iken ; biz sulhu temine tarih Cılillı taş devrine aid eıer 
çalışan bu bağları kurduğumuzdan ler de çıkmaktadır . Ufık bir taş 
~ğır milli ittihamlara uğrayoruz. balta da bulunmuştur . 

Yeni Avusturya askeri düşün- Beı yıl devam edeceği sanı-
celerden pek uzaktır. Fakat inkAr lan bu hafıiyat son mrtodlara gö-

Şehir Dayakları 
Mektep talebeleri 

ve spor 
~ı 

l bi(urııuo1 
Bundan bir AY evve do bıı)ıJ· 

Tayyare alanı 

Köylü arabaları 
ta.ıafından bozuluyor 

Ceyhan ırmağı 

\Yükselmekte devam ediyor 
. Herek!' yi su bastı •. 

hor tar ofta, me~tep ço~ııı bok~ol~ 
nan ıncktebliler.ın Maa~tep ıo\ebe . 
ğının işarı üzerıne ın~ d 0yun °1. 
teri spor teşe~~ülle:•~ı~e buııın:: ı; 
namıyacagı gıb'. ıız önderıııişt:· ircİ ---Şehrimizin biricik tayyare 

alar ı olan eski koşu yeri, askeri 
bava ra.ad istısyonu Müdürlüğü 
tarafından taozin eltirilıniş , el· 
ıafı tel ö•gülerle çevrilmiş ve or 
taeıaa ela tayyare işaretleri ç•zil 
miıti . 

Bazı köy arabalarının esas 
hkibetmiyerek bunun ortnın
dao geçtikleri ve bu ylizdeıı tel

lerin koparıhb işaretlerin de bo
zulduğu uefle haber alınmıştır . 

Şehrimizin bu biricik ve bir 
çok emek ve para saıfile meyda
na getirileıı tayyare alanını boz 

mık değil , onu iyi bir surette 
muhafaza etmek hepimiz için bir 
vatan boıcudur . 

1 

Jandarma daire~inin hemen 
lazımgelen tahkikatı yaptırarak 
buruının tahribine sebebiyet ve· 
ren bu gibi arabacıları en şid 
detli ctzalar11 çarptıracağını kuv 
vetle umarız · 

Hava vaziyeti 

Dlin hava ekseriyetle bulutlu 
ve rüzı:arlı geçmiştir. Havı epi 

yice soğuk yaptığından evvelce 
çıkarılmı' olan palto 9e mantolar 
tekrar giyilmif, ıoba ve mangal· 
lara yrniden ihtiyaç hcsıl olmuı· 
tur. 

Yağan yağmur 

Menim başlangıcından düne 
kadar şarımıza yağan yağmur 

miktarı 618 milimetreyi bıılmuı
tur. Barometre daha yağış olaca 
gını göstermektedir. 

Ticaret odası 
murahhasları 

masına bir tamıın g. . · ve ılt 1, 
· · bırıncı 0ısr Ceyhanı rmağının suyunun 

evvelki güne nazaran oodö, t san· 
timetre daha yüksderek 1,64 met. 
reyi bulduğu~ve Herekli köyünü 
su bastığı ve buradald hayvanl~
rın Misise getirildiği, nüfusça hıç 
bir zayid olmadığı nahi~e ~.Ü· 
dürlüğünden Vilayete bıldırıl
miştir. 

tıımimi gazetenızın ı·r znıııu b 
ulıte 1 t;\I 

sny r~ıarında m hnlil. rııl sıa 
yazdığınız hO.lde \" b\erİPJo . ·U· 
talebeleri ispor ku 01_,rınn Jıı 11

110 . b' oyun ~ ,,u 
bulunduğu gı 1 . cııtJIB 0 11' 

Sryban ırmağının suyunun 
yükselmesine gelince; düne na· 
zaran biraz alçalmıştır. 

rıık etmekted.iı· · .. l~t~de ,\do.n9d9~i 
bizzat gözümun onu r 9rs9111 sı~· 

man yurdu-Adanaspoyurdıı....-1,i;ı, ~~ 
ve yine Adana ld~ao un\srM Jile~· ~ 

hanspor arasındok~~ftirtıo QrtB gôl 
Ticaret, Ziraat, m nııd•İi1 beıer 

Hadırlı, Mıdık, Kayışlı, Ka
vııklı ve Yalmanlı köyleri uızisi 
su ati.atla bulunmakta ve bu köy· 
)er arasin<la gidip gelme güçlük· 
le yap·labilmrktedir. 

Koşu proğramı 
hala gelmedi 

Bu ay içinde ıebrimizde yapı
lacak olan İlkbahar at koşularına 
aid proğramla veriltcek ikrami· 
yeler düne kadar yarış ve islah 
encümeni tarafından vilayete gön· 
derilmemiştir . 

Bu hususta encümen baıkao· 
lığını çekilen tel yazısını cevapda 
ğelmemiıtir • 

Programla ikramiyelerin '-~ 
bir kaç gün içinde gönderilecegı 

ve 12 Nisaa cuma günü de ilkbahar 
koşularının birincisinin yapılacağı 
tahmin edilmektedir . 

Maıimıfıh koıuya girdirilecek 
olan tay , at ve kısrakların idman
larına her gün muntazam bir su 
rette devam olunmaktadır . 

Kemal Kusun 

Maraş Saylavı bemıehrimiz 
Kemal Kusun Ankaraya gitmiştir. 

Garson Mustafanın 
duruşması 

Genel evlerde bulunan dostu 
Hamideyi boğazlayıp öldürmek
ten suçlu ve mevkuf garson Mus
tafanın duruşmuına dün ağır ce
za mahkemesinde devam olun 

muştur . 

· · oy ıe teb talebelerının sn ta . ce 
·· ·· d ı'dı' 13u oynaY J' rlerı < onun e · ınii ıı ıısıı • ~ 
her kim ise,mekteb or b9~ 0ıı· 

1 'bi sp -;er . i 
zalandırmaı ıgı f' ıııiyel 9vıo lnrı da buna e ıeın k\arıoıll. uJll' 
mekteJir. Oynııınndıünii.Yso1 ceJir 
iddia edenler maç g zehrııet. 

1
ri· 

günü sahaya k.a~e.;ahads gor 
gelirlerse hepsını . 0 Jı 

Yer1 rrıı 
lir )er . ,,. nıo ıJof 

M ·r bakıınlıı>' ı.Jir 0 .ı· aarı . ı tıı" ısb· 
bu tamiminın ş_~ya~ spor!~ . b~p' 
şüphesizdir. Çu,n~u ·yeceğıoı 
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!in bir arada yu.ru;ı şuradO ~ ı.tı~ 
miz iyi bilir. Şıın 1 

•• 13ir pıee'~o 
deyıın· ııı '"o sebelılerini arıe d dersle f 1ba1 

0 talebesi kafasın a ıt~n ıJ ~ b 
· tııre. .. ;jr& • 

olurken dığer JiiŞıJO ei 

nasıl oy
1

nayocağ~n~n sınıf !uıJ'° 
mektob talebesıoı J r IJll ı ~ı! 
meğe inıklinı var 1111 ·~~culc.1~9rf 

ı (ı.et > • ftı r o· 
yüzlerce mem en 58rf•tll.0 ııuıı0 
ve ıına babaların• ~ıedıl· .~ıP' t 

itıne" b çB~ ~ 
lar da beyhude g ıoekt~ ıer ıı· ı 
la beraber yüzlerce, ıoJeb• btııu0 
da bulunan bu gen~._.ben 0 ı ~· ı 
nıfta kal~ığ_ı z_a7;n ho.ııle t:~ı ~I' 
derslerimı bılJığ. d 1ıoc9 ) ~ i' 

· bır 6 t119 ~ 
çirmedi ,, dıye ·ni alıl6 \si· n 
bııhatli ve ebeveyn~81tındır bir 'r 
bi sözlerde bulııoıunaolsr ce ıJlır 

. b dı< bu ··z\er ıı işlerın aşın rse yıı ııur ~ 
evvel öaüae gaceh yatını b'ır n 

• ' B • I' 
teb talebelerının Jeğerlı ,0"1~ ~ 
makla memleket~. (lerııiı yi ~ı9' 
meli olacağına ş:Ptolebc.ıe: 0 ~r•;, 

Esasen mckte ·.ıerıl ,~r 
d spor ı, ve f 

çatıları altın. a bildiği alo oıll ı ~r 
bilirler. Benım kkiil et ıııeb ~ 
memlekette teşle kette 01~.,.cP' 1'ı, · em e tıJ ~ı kıılüblerı, m aıeıııur, clilı .,~ 
yatını bırak~ış ibi g011 

0
co'" rı 

natkdr ve saıre g \oyıl' J'"erl1 

. ya to1ı lı ı~ , rl 
sini bır ara ıı.ıe ye ~• 1 

1 "ğretıoe 1 ııe ı'erı hayatını 0 
1 ini ' 8 bin ıı' 

· · k vvct er Js 1$·..ıı samımı u. ı1· Qrto ttıer •r. 
ettirmek içın ır. Jcen ı:ııe tırıl'·,, 

. 1 vıı ı gr P J 
gibı genç er 9ıtın9 .)iP~ ,ili'. 

beplerden ' şlcP ayni zamanda 
dünya .ılhunı. i7.met ; · ı · 
yapmeğı bir vı e bildiiimizden 
ileri gelmektedir . Son ve mlibim 
meselelerde hiç bir §eye benze· 
miyen ve iktiaaden zayıf ve kuv. 
weti pek ız olan b'günkü küçlik 
Avusturya ; eaki büyük Avuıtar· 
yanın varlık ve yaşama ıebtp ve 
dllşüncelerini omuzlarında taşıyor. 
Tarihte garp kliltürli ile Avus
turyanın ayni mefhumdan ibaret 
olduğu zamanlar olmuştur . Bü 
ylik 9e mukaddes Reich devleti 
1806 da parçalanıp Avusturya 
yeniden kurulduğu zaman o ; 
Reich aoana11oa yine fikren ve 
hiasen temamile sadık kalmı§ 
idi Avusturya eskiden olduğu 
o zamanda şark ile garp arasında 
bir köprü vazifesini görmüttür . 

edemeyiz ki eyi ve doğru düşün· re ilerlemektedir · Gözlü Kule 
celer üzerine kurulan bir müdafaa hafriyatı ııetict'si Kilikya'nın tarih 
kuvveti, bir devletin yaşaması için lik durumu aydınlanacak ve nıu-

Ankarada toplanacak ol.o ti· 
carc:t 9e sanayi odaları genel top
Iantıuaa viıayetimiz namına iş· 

lirik edtcek olao iki murabbası 
seçmek üzere dün saat on altıda 
vilayette Vali Tevfik Hadi Bay · 

salın başkanlığında Adana, Cry · 
han , Osmaniye ve Dörtyol tica 
ret odaları mümessillerinio işti· 
rakile bir toplantı yapılmış ve vi

layetimiz namına aıylavımız Tev
fikle oda reisimiz İzzet seçilmiş
lerdir : 

Suçlu tarafından müdafaa 
şahidi olarak gösteıilen kelupcı 

Ali, sorguya çekildiğinde garson 
Muıtafanın hadise günü dükka"a 
gelerek rakı içip içmediğini gör· 
mediğini söylemiştir • 

bel erini çatının d'yo t~lı 9 ,,~;1 '1 1 
yaptırac ı ğıııı 1 

0 r1 1 ıJ~ ;!'~·~' 
k dereced" 5p \ek~I ,.jbl j 

olaca ıı r ıo~ııı trıJll ~~, • 

muhakkak lazımdır . Bu kuvvet tabaısısların söylecliğine göre bu 
· d a rada ilk medeniyet eaaıını kuran meml~ketin içinde emniyetı ve ış \ 

kaışı da her zaman hayatını ko· lana Tlirkler olduiu eıerlerle 
l'd' ' isbat edilecektir . 

.r~u~y~a~b~il=e=ce~ğ:i:n~i~is_b_a_t_e_ım __ e_ı_ı_r_. --"."::--:-::-............................. ..... 

ıoenizlibankası müdürü İstanbulda 
Numune müzesi ile 

ambalaj sergisi açılıyor 

Tahsildar Celal 1 in 
duruşması 

Dip koçanlarında t•hrifat yap
mak suretiyle zimmetine para ge
çirmekten suçlu ve mevkuf bele
diye tıhsildarlarındanlCelal'iıı du. 

Duruşma ; iddia makamının 
esas hakkında mutalianamesioi 
yaııması için 8 Nisan 935 Pa 
zartesi gününe bırakılmıştır · 

Tabanca ve bıçak 
taşıdıklarından 

ruıma~ına dan ağır ceza mahke- Ahmed oğlu İbrabimin taban 
mesinde devam olunmuştur • <'B ve Hacı Mebmed oğlu Musta-

Geçen duruşmada gctirilnıe faolrı da bıçak taşıdıkları görü!e-
sine karar verilen fabitlerden Ab- rek elltrinden alınmış ve hakla· 

günahtır, eı;e [•Pyd 1~ ,P 
k ıJo • rs1 

Jıipleri yu aı 11rl8 . 
Jo ıığr~ ,,eı 

ar kodoşlar o e' V 
b'r 9 be; j olur · ... \erin ı ııo jP 

Bu gıbı ış . . ıoıoto. J';rle~ r' 
· ınıesın• ıJ " tı 

nüne geçı ıı.tcp ııı (ılffl' .J1o 

d ve ıne sc ' P "ı ğın an ketin ıuo ı l~I' 
dilerimh ll~r~~ğ 10Ja ~~ri'' ~~ pl•:ı 

na bu to sı 1 be!Mio, ·nJeO l•~) 
)arın ve tn o wrıer' pil ~ 

por kıl yptıı JPP 
den v\~stirilirse 1ı1orıO 
lan . 0 )oco 
hızmet ?tınıŞktur· •• 
şüpheaıız yo 

1913 de eski Avuıtnryanın 
kudretini kaybetmeaiyle bu vazi
yetin esaslı bir ıuretle değiııniş 
olduğuna tüpbe yoktur . Geriye 
kalan mukaddea tarihi harita ile 
yine bir çok ihtılilflar ortasında 

müv•ıene t•tı olmak gibi büyük 
ruhi vazıfeden ibarettir . Avus
turyanın biç bir emptryalist ga 

ye beslemiyen mınevi Ye kliltü
HI hır kuvveti vardır . Bu kuvvet 
o zamanın göbeğinden doğarı m•· 
deniyet ve kliltürli bütüo dünya. 
ya yayarak vazifeaini omuzlarına 

almış olduğundan ; onun yasamak 
için yaptıtı bu çarpışmaları yan

lış düşünce ve gözler ile g~'.~'.k 
bir hata olur • Biz, pek tabııdır 
ki tek baııınıza hayada kalmak 
ieteaıeyiz . Şüphe yoktur ki 1919 
d beri sorulan , Avusturya ken 

Türkofiı , Türk ekonomisini 
canlı bir ıekilde tesbit edıc~k 
bir nümune müzesi vllcude gclır· 
meğe karar vermiştir · 

Kendisine Memleket Hasta
nesinde apandisit ameliyatı yapıl 
mış olan Zir.at bankası sabık 
ildnci müdürü ve bugün Denizli 
Ziraat bankası müdlirü olan ar
kadaıımız Şevkının h!'ılaneden 
çıkarak evimle tedavi edilmekte 
olduğu baher alıomışlır. 

dünauak Gürani, sorguya Ç· kil- rında zabıt tutulmuştur. 
mit ve parayı suçluya verdiğini söy -----------------lemiıtır. ı 

d 
~Db aıoa yııayabilir mi yaşa ya-
l •• · ı ·ı . süalı bu veıı e ı e yıne 

ıııa:ı: mı 

kartımıza çıkıyor • .. 
anın yaşama kabıh-

Avuıtury . I . .. r . iktisadi ve sıyasa ya 
yetı sua ını etı olorak iki suale 
şama kubılı~ doğrU bir hareket 
ayırınak pe 

Bu müze İıtanbulda tcais 
edilecek , Sultanıbmetdeki tica· 
ret ve unayi müzesindeki eser· 
lerden de iıtilııde edıleceidir . 

Müzede , s""-yiin muhtelif 
şubelerindeki ınkişaf seyrinı göı· 
terecek grafikler , ham madde· 
nin istıhsalinden , mamul bir 
şekle gelinciye kadar geçirdıği 

bütün safhaları göstertn tablo· 
lar, fotoğraflar bulurıac~k , al!;• 
dan , mamul şekiller yaptırılaçak· 
tır . 

Bundan baıka muhtelif lisan 
!arda broıürler ne,ri de mubte-

meldir . Nümuoe müzesi bilbnssıı 
ihracat tacirlerinin ve trösleıin 
istifadnine çok yıırıyacaktır • 

İstanbulda daha sonıa açılacak 
büyük ambaltj aerı.;isi de ayni 
binada teıis cdiıec•ktir . Bu ıer · 

gide , ihracat mallarımızın rakip 
memlekctlu tarafından dış pazar· 
!ara arzedileo mümasil nümune
leri bulundurula .. ıktır . Bu, Türk 
ibrncalcılarıoa rakip memleket 
mallarını kalite , oevi ve ambalaj 
bakımından canlı gormek imka 
nıaı verecektir . 

Cumhuriyet muddei umumisi 1 

Münir Altıok , esas lıakkıada nıuta- 1 -----;=----~"""'.._,_.,., 
leaoımeıini yaparak suçlunun dip 

Bir Rekor·· 

koçanlarında ne surrt!e tahrifat 
yaparak zimmetine para geçirdi 
ğiııi anlatmıt ve Cdal'iıı Türk cc 

za kanununun 203 ncü macldesi -
ne tevfıkan cezalandırılmasını is 
!emiştir . 

Mahkemece ıoçlu Celal'in ke 
falete bağlı memurin kısmından , 

olup olmadığının belediyeJrn so
rıılmasına karar:veıilmiş ve du 
ruşma 9 Nısan 935 Salı gününe 
bırakılmıştır . 
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Firtik : 3 

~ lrıg·ı· . ı ız L 
•. "dt11 b' •kanları, hareket-
"« lr ·· r.aıııd, .. gun evvel Avam ka-
~t~ tıl gosteri!diği gibi bütiin 
~~klır,:~~~Ur. itimadına sahip 

dah1 
1 
.. ıldık 1eri için hrd i'e 

!ili gı.ı ...... b ·, ~ u ulmaları gerrk 

~Cthnde • 
0hce'- İngıliz bakaalarile 

1~ ıc olan k' q ıı tii h ımseler , biç bir 
tt,rıi: b~ etmemelidir ki, İn

& fa•tltri ~İcik maksadı çat ışan 
ltıcde arı§tırmak ve tahrik 

~Qedec:k Y3p1lan tecavüzleri 
hi, ~ Ve hatta Cczalanclıra-

11 "'•te · llttlı' lllın kurulmasıdır. 
tı • 

. ' gar"ızıyareti, birkaç gün 
1 ı u d(jr,.. d 
~·'tlla, .. eUD en çok daha 
·u'~ Yeııi~Çınde başlıyor. Alman-

11 an •t ca •skcıliit mükellefi 
, d ~ ıne · • a •r h sının, Pariıte oldu· 
1tı ht~ 0§k, taraflarda uyau-
-%t •lllık biraz daha ya 
lu.1'. 

• {il ıı b 
teli11j p •kanlarının Berliu 

~ L~llltai ~aeıı ile ltalyanın ke . 
t... 1r hı kcrnnun olmaire cle-
:11114 tt t • o 
\ •tı ib ~ lır; fakat hu peşin 
f ~ihde lıyıç duymasa idiler 

1 
'ailt.;. llıenıouo olacaktır. 

-~ "'trıi .'•ile n savaştın sonra 
ıi. ı&: uzuo za .., . 
~1-c•, ln . , man yaptıgı ış· 
ır.., 1Q ti" gtltnre hükumetinin 
""'ılh· 1•ter 
u 1~ b· ındc hiç bir gizli ve 
~ ır ··ı1t 

~ ~~~ ha,
1 
~ ~ gütmediğini, ''t o)d § hızmet eden bir 1 

1 d,t tıl Uğunu ve bioaenaleyb 
ııaL tısla 

• 1Ja Old rın menfaatı mev. 
Lıgeı~d· ugunu temin etmesi 

o L'lıtt ı. 
· ~tıı er Al 
~ ~ııııı,ıda manya adına barış 

' :·41ıı b· ) e 1 
0 ı~~1 lldiıct· c ~ oıağa hazır oldu · 
• ~~ lbı1111 /ie ~oyle bir sistemin 

• 
1itı ~trııaı,,1 hyoru, Alm•nya ı 

~""etint anlaımalırın bağla 1 
kabul etmek mec -

buriyetiodedir . Almanyanyaınn 
bugünkü Avrupa nizammın her 

noktasını kabul edeceğine inınmak I 
kendimizi aldatmak demek olur ; 
fakat kati olarak bilinmesi lizım· 
dır ki, bundan sonra yapılacak 
değişiklikler d•ima barı~ yolun
dan geçecektir • Eğer bu ideale 
yetişmek nasib olursa, Avrupada 
uluslıuaras1od•ki müoasebetlerin 
bugüoküoden dabı çok artacağı 
bellidir . Her halde Avrupa mcm
lekctlerirıiu htpsinde değişikliklu 
yapmak \'e uluslararası geçimsiz 
liklerini yapışhrmnk için sava(!tan 
başka bir vasıta bulmak isteği 
vardır . Eğer Hitler , ordusunu 
genişletmekteki maksadının diğer 
memleketlerle müsavi şartlarla 

müzakere hakkını kazanmak içio 
olduğunu ve bunlara hiç bir teca· 
vüz niyeti olma<lığım İngıliz ba
kanlarına ve oıılar vasıtasiyle de 
bütün dünyaya isbat edecek olur 
sa , o zaman A vrupanıo barış 
içinde değişiklikler yapabileceği 

ve muhtemel bir mütecavizin kar
şısmda göreceğini bildiği korkunç 
bir kuvvetten çekinerek tecavüz 
niyetinden v11zgeçer r ğioi yeni bir 
devrin baılaogıcınR girildiği anla 
şılacaktır . 

-Taymls-

Kadının evine girmiş 
Osman oğlu Ahmed adında 

birisinin Sofubabçe mahallesinde 
oturan Durmuş kızı Senemin evi 
ne, kendisine tısııllut etmek mık 
ıadile girdiği ve fakat kadının 
o sırada evde b111unmamasmdan 
bu arzusuna muvaffak olamadı· 
ğ1 şikayet c Jilmiı ve Hacı Ah
met yakalanarak tahkikata ha~ · 
lanmışhr . 

[..._s_o_N_S A v A l 
General Goring Kastamonu ve 

Çank1rıda 1 
Hava filo.su ile topçu kıtaatı 

Yol yapma işlerine başlandı kumandanhğını e'e aldı 
_.. .. 

Kastamonu : 2 (AA) - VilA· 
yetin 1500 lcilometrelik on beş 1 

yolu iizerinde İlkbahar faaliyeti J 

bugün başlamış ve amele inşaat 
yerlerine çağırılmıştır . İki ay i- j 
çinde 17 bin amele çalışacaktır , 

Bu sene yapılacak yollar ara· 
sındı Kaatamonuyu Zonguldağa 
bağlıyacak olan Daday · Eflani
Söğütözü - Kömür madeııi - İne· 
bolu yolnodın ayrılacak Acevid-

Azdavay-sabildeki Evreoyayı Kas 
tamonuya birleştirecek olan Dev· 
ungani, Evrt>rıye , Kastamonu, 
Safranbolu ve Bartına bağlıyacak 
olan Aray Safranbolu yolları var 
dır . 

Merkez ve Daday kazaların· 
daki kuduz hastalığı ıönmU~ ve 
vilayet içinde h:ışkaca safgın._bay. 
van hastalığı kalmamııtır . 

Çankm : 1 (AA) - Bugünden 
itibaren yol işlerine başlandı. Ça 
lışmak için köylerden gelen ame
le yol boylarma gönderilmekte· 
dir . 

Çangırı Halkavi 
komiteleri üy&likleri 

Çangın : 2 (A.A) - günleri 
yeteu Halkevi komite üyeleri se
çimi dün yapıldı . 

ltalya · Leh Kültür 
münasebatl 

Venedik : 2 (A.AJ - Leh 
büyük Elçisi İtalya - Leh Kül
tür cemiyetinin küıael resminde 
hazır buluamuştar • 

Berlio : 2 (AA) - General 
Goring düod~n itibaren tayyare 
müdafaası ile topçu kıtalarmın ku· 
mandınhğ1111 eline almıştır . Bu 
münasebetle dün Berlin civarında 
Doebeyit~ meydanında bir aıkeri 
nümayiş yapılmışhı • 

Fransız mebusan 
meclisinde 

Paris : 2 (AA) - Mebuıan 

meclisi çok az ıüren bir müzake· 
reden sonra hava filosu statüıü

nü kabul etmiştir . 

Almanya ile ltalya 
arasında 

Roma: 2 (A A) - Almanya 
ile İtalya arasında eşya ithalatını 

tanzim eden mukavele nisan ıo 
nua kadar UZ'\tılmııtır. 

11 ımııııımııuıınıımnıınmmıunm1ıımııııı1111 mııınmımıuıınmııııııınm~"'lf 

1 bu gece nöbetçi 1 
a Eczane 
~ 
ITarsuskapı eivarmda 1 
İ Halk czanesidir ; 
~ 1m11111ııııııı uııımııııııııııııı ıııııuıı unııııııanmıuunı ıııııuııu11 ıuıı ınıı111 i 

1 

Paranı! -= 
Boş yere harcama ve har .. 
cıyacaksan yerli mah al ! 

karşılıklar kılavuzu 

------------------------------------~--
Aıa ( llak : Hey ] - Oylar -

(F r ) Voix: votes 

Örnek : Bu sorumda oylar 
dağılılı - Bu mesdede ara teşettüte 
uğradı. • 

Ara - Süsliyco, brzeyen, şen
lendiren - ( Fr. ) Qui pare-, qui 
qui orne 

Ürnek : Alemara - Acun 
siisliyen ( Lıez('yeıı ) 

Meclisfira - Dernek şenlen · 
<liren 

Aram - Dinlenme - ( Fr. ) 
Re pos 

Aramgah - Dinlenek - (Fr.) 
Lieu de repos 

Örnek : O g~cc çay kıyı~ınt.la 
hir dinlenek tuuular - O gece ça} 
şalıilinde bir araıngalı ittihaz ettiler. 

Araste - llezerımiş - ( Fr. } 
Decoı e, oroe 

A·ayiş - Süe - <Fr.) Parure, 
orneoıent 

Araz ( Bık : alamet ] - Bel 
d~k [ " Symptome ,, anlamı Te
rim koluna verilmiştir. ] 

Arazi - Toprak - ( Fr. ) 
Terrt>, terrıin 

Ürnek : Ekilmemiş toprak -
Arıızii gayrı nıcznıa - ( Fr. ) Terre 
non culıivl-c . 

Arazi - yer - ( Fr. ) Terre, 
terrain 

llıgat-it -Tiirk'tc .. ır •· ar dcnıektir. 
Bugün Anadoluda •. lrsız" sözii var· 
dır. Radlofta Kır:?ız ve Azeri lehçe
lerinde ,.ar .. , Kazan lc·hçf>sinde ··er,, 
de bu anlamadır . 

Arabca ,.fır" haya denwk ol
mayıp kusur ve ayıp dcınekıir . 
Ilımdan gı•len •• tayir ,, de kınamak 
anlmıuadadır . 

Arbede - Patudı - ( Fr. ) 
Querelle, tumulte, disputc 

Ardiye bedeli - Yer kirası -
(Fr.) Droit d'eotrepot 

Arıza - Aksa - ( Fr. ) Eo
trave 

Anzaya uğramak - Aksaya 

uğramak - (Fr.) S' eatraver, etre 
eotrave 

Örnek : içimiz bir aksaya u~
;adı - işimiz bir arı~aya uğradı • 

Arıza - .Eogebe -
Accideat du lerraio 

(Fr.) 

Ürnek: Bu yol üzerinde arazi 
arızaları pek ı;oktur - Bu yol ü
zerinde cngclıelcr pek çoktur. 

Arızalı - Dalgalı - ( Fr. ) 
Accidante • 

Örnek : Dalı;alı arazı uzerin· 
de yapılan tecriibelrr - Dalgalı 
topraklar iizcrindc yapılan dt'neme
lcr • 

Ariza, takdime - Sunu 

Üınek : ,\lakaınatı aliyeye bir 
ariza verdim - Yüksek orunlara 
bir . un Tt•rdiıu 

Ari - Arı {T. Kö ], yok, sız
(Fr.) Exempte, sans, affrancbi 

Üruck : Şekilsiz - ~ekilden 
ari - Saııs formc. 

Her lürlii kUtüliikı ;n arıdır
Her tiirlii mesavidcn aridir. 

Arifane [ harifane ] - Ortak
laşa - ( Fr. ) par cotisatioa 

Ariyet - Eğreti 

Ariz ve amik - Enine bo· 
yuna 

Arus - Gelin 

Arz - Eo 1 gen, genişlik -
(Fr ) Laı genr 

Arz - Dünyı [ T. Kö. J 
(Fr.) La terre 

Ürnek : Dünya güneşin çev· 
resinde döner - La terce tourne 
autour de 11olt'il 

Arzelmek - { takdim anla 
mına ) - Sunmak - (Fr.) Offrir 

Ürnek : Hürmetlerimi arze· 
derim - Saygılurımı sunanın 

Ar2etmck - Söylemek, de· 
mek, bildirmek [ Söz veya yazı 
ile ], yazmak - (Fr.) Soumettrc, 
presenter, presenter par ecrit 

Örnt>k : 1 - ~Jü aade lınyu · 
rureanız arzedeyim - lıin \"erine· 
niz söyliyeyinı 

2 - Arzettiğim ve~hile -
Dediğim gibi 

3 - Arzetıiğim nokıai nazar· 
dan - Bildir<liğim bakımdan 

4 - G~çenlcrrle de arzctmİ~· 
tim - Geçenlerde de yazmıştım 

Aızı ihtiram etmek - Yükün· 
mek 

Örnek : Bü)üklcrimizc arzı 
ihtiram ederek - Büyüklerimiz Ü· 

nünde yüklinerek 

Arzu - Arzu ( Y arsu'dan ] -
(Fr.) Desire 

Arzuhal 1 lsti<la ] - Dilekçe
(Fr.) Rfquete 

Üroek : Arzuhalimde yazdı· 
gım vcçlıile - Dilekçemde yazdı
ğım gibi. 

Aı zu talep - Sunum ve istem 
(Fr.) Offre et demande 

Ürnck : Arz ve taleh, ikfüa· 
diyatın mühim lıir kanunudur -
Sunum v~ istem , (;konomirıin ö
nemli Lir kanunudur . ( Kanun T. 
Kö.) 

----------------------------------------------------------,,,,_ __________ ._. ......... ____ ıı::oo:.--=------

1 

1 Nisan pazartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
1 

Gizlenen iztiraplar 

2 

Cesaret kralı 
Gelecek proğram 

• " Aysel ,, • 
Bataklı damın kızı 

Türkçe büyük memleket filmi 

pek yakında : 
İstanbul BcleJiyosi Şehir t iyatrosu " Darilhounyi ,, tekmil kadN · 

silo sinemamızJa bir kaç temsil vermek üzere geliyor 

5163 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızd• Zonguldas)ın yıkanmış LAVE MARIN 

, 

" " 
)) )) )) KRlPLE 

·----- ' · » Y e r 1 i KOK 

Dökün ocakları v!l » Alman KOK 

Salaman<lra » İngiliz ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adunndn Salanik Bankası sırnsındu 

1 15-20 Muharrem Hilmi 49s ı ı 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Mevsimin en güzel ve on neş'eli filmi 

Sttldyo çılgınlıkları 
Mümf'&eillrri : 

Jak okei -Ginger Rojes 
2 Saalı kalıkalıa içerisinde ~eçirel'eğiniz bir gün 

ilaveten Dünya havadisler.i 
Gelecek proöram : 

Kocasız kadınlar 

Perıembe günü 2 de 2 film 

1 - Asri Talebe 2 - Güzel Fatma 

Cuma günü 2 de 4 de 

Stüdyo çılgınlıkları 
5166 
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Adana Borsası 1 1 Muamt:' e eri 
'.PA~tÜr'. ve R'.ii~A'. - Kilo Fiyatt 

et Tsı Eo Eo çol 
Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. KUo 

.~ -- -

( Türk Sözft) 
== 1 

Seyhan defterdarlığından : 

Kııry,si Cinsi 
Bebeli Mü~t11rek 

tarla 

Miktarı 

Dönüm Zürra 
250 Tamamı 

Sab ı k ihale lwıleli 
Hududu Lirn Ku. 

Bekir ve nehri Ceyhan ve yol ve 2750 00 
tıırik ile mahdut. 

Taksit müddeti 
13 SencJ.o 

~ 

· irat'~ 2 21 numaralı Adana şehır ı 
kooperatif inden : .. 0 (11~~ 

31 -·3-935 pazar g~ıP jçtiııt 
rer olan heyeti uınumıye \llfl Y' 

, J lıl!tOC . 
okserıyet has ı l o mnc 0 jçtı 

-ı<apımalı pamu~ 
33 .. 50 35 

)) • 60 )) Şıırknn ve garbm çopur Ali oğlu 1010 00 
llalıl şimalen göl cenuben Ab-

13 t . . e soP l 
pılamamıştır. kıncı v yapı 
ekseriyete bıtkılmnksız: _935 
ğından Ortakların 7-: ket 11\erl 
zıır giinii saat 15 <le Şır '"etle 

Piyıısa parlattı .. 
Piyasa tf'mizi ., 31 32 

iane 1 
iane il 

. )) • 
Eke pres 
Klevlant 

YAPAGI 
,, 

Beyaz 

60 " 

120 " 

dulhh ile mahduttur. 
Ş. şif gar ben Halil Ş. Keleş ağa 1O1 O 00 
C. Mulla Abdullah ile mahduttur 
Ş. Sakallı Mığırdiç. C. çitlik hu- 1300 
mayun Ş Kara Ömer tarlo.sı 
cenuben hali ile mahduttur. 

13 

13 

. . heırılllıJ 
zino gelnıclerını 0 

loriz . 5188 

/' 
~~------·-...... ···---) 

1 1 2!rh 
Ç t G t T 

,, )) 200 )) ~arkan çiflik humo.yun arazisi 2 rno 00 
garben beye Ş. nehri Ceyhan C. 

13 . .. . dlll: 
Seyhan vilayet encum10'

0.,,e ıı 
11ııru11•; ·ı ~ 

şif ile mahduttur. 
Ş. hozinei celile Osman verosesi 600 

~ksprt-s 

l 1 
120 

. 
13 

Uahçe kazasının . ye eı 
yesindo İdarei nususıy~hİPdell 
lıconın 4-3-935 tarlı kir• 111.ı 

·· J \et e \06., 
haren bir seno ınu l · ıAn o ·~ 

1 

Jane 
Yerli ••Y f'mlik., 1.65 

•• ••Tohumluk., 

HUBUBAT 
Duıdav Kıbrıs 1 \ 

" 
Yerli 2,30 

., Mı-uta ne -Arpa 
Faımlya -

1 Yulnf 
' -Ot>IİCf' 

Knş yt>mİ 
' 

K .. ı ... n tohumu 
Bakla 
Si sam 

UN .... Salih Efendi 

. ~~ ... 
Düz kırma 

.. 
.D CI 

~~ 
.. 

::ı Simit ., 
Ö5 .. 6. Cumhariyet ----
~~ - ---- - -
N ::ı .. 
r.. <> Düz kırma .. ·-

Alfa .. . 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

2 I ·1 / 1935 İ§ Bankasından alınmı§tır. 
Santim PeM 

ı-

Mayıs Vadeli 6 05 Lirel 

1 
9 1 61 

Tt>mmuz \ 'a lr i 5 98 Ranmark 1 97 
1''rank .. l~ransız., 

Hazır 6 34 
12 06 

Sterlin .. lnıziliz .. 605 
-

5 28 Hint hazır Dolar "Amerikan,, 79 31 
Nevvork 11 00 Fraok .. Isviçre,, -

Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 1 

Katkısız, hilesiz, (Melek ) markalı sabunlarımızı arayan 

:·ı ~terile rimız bal".ı ım lıcılarm saf .. .i şüpheli snburı veraı10ğe çalış
tıkların es~fle öğreniyo l1Z • 

Sohun alan ıı •• ~terileriwizin Tür ki) f'nın en nefis ve en s hhi sabu

nunu temsil eden ( Melek ) morkomızıı Jıkkat ve, hu sa · 

bunu talepte ıstar ey lemelorioi rica ederiz. 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmnmıısını, saçlarının ke 

pek yapmomasmı ve ciıJin boı:ulınamasın• arzu ederııcr ( Me-
lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan satış yeri Adanada Al,<lülkaJir 

1 
1 
1 

1 

)) • 
Ş tariki am C. karo. Dekir ile 
mahduttur. 
Şnrkno tariki 6m garben hazİ· 102 ,, ,, 3 

<l. . . vo 1 Jl' 
zayc es~ne t1o.yınk adığıodll~151 
vakıtta ıstek ı çı m ıııv 

13 

nPİ colıle şimalen ve cenubon . 'hi09 ıl 
l e sı 21-4-935 tarı. Jo y11P 

Adana yolu ile mahduttur. 
Ş. Nehri Ceyhan O.sahih senet 400 ,, )) 40 • 

.. .. t on bır atıl pazor gunu sao os" , .. d \etle ı 
üzere 21 gün mu l ı11 rıP 

13 

şimalon Veli ile m\lhdut . 

Yokorıda cins ve evsııfı yazılı ·~mvu\i gayri menkule bedelleri 13 taksitte alınmak üzere l 9-3-935 ta• 
rihinden itibaren 15 giin müddetle müzayedeye çıkarılmış ol<l.uğundan 4-4-935 tarih ine miisndif perşembe 
günii sant 15 de n~·ık artırma ile iho.lljleri icrıı kıhnacnğından talipltlrine °1o de 7,5 teminat akçalarile birlikle 
Milli Eml1'k hlaresino müracaatları ilAn olunur. 5128 21-25-29- 3 

olduğundan talip 0180 oıe•~or 
pey akçalarile birl;k.l;i eocaııır 
ve saatte Vılılyct da~. re be'.ıı 

. • 1 ıık uzc ~ 11rr ,.e şeraıtı aıı em . 
01

uaur 1 
Muhasobei Hususıye r 516 

· luou · müracaııtlıırı ılUD 0 

Belediye __ R_a_k_i_b_s_iz_R_a_d_y~ "Sahibinin sesi,, ı 
8 llA 2000 metrey6 kndnr lıütiin tulu mcvceleri alan otomatik plak ------------------

. ı 
ııutl• 

1- Adana şehrinın Asfalt cadJelerinin inş'l ve t~m.ir İ~~eyuı -e\ <l.C!ğiştiren sesi ve ya konserleri plaka olan : 

38 l Mouel Rodyolu gramofon 
341 • ,, )) 
342 )) • • 

143 
128 

R 93 

• Ra<lyo 

" • 
» Elektrikli gramofon 

12 
8 
8 
8 
6 

lambalı 

• 
• 
)) 

> 

Fennin harikası - 935 Son modeller 

Mersin ve hav•li•i •centesi 

Sedad .'iahir 
llüktlmet caddf>si 29 - P. K. 5 Mersin 

K•telo6 ve fiet isteyiniz. bUtUn 
3-~-7 

dUnyayı dinlersiniz. 
5165 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şarımıza yoni gelmiş olan doktor Taldı, bu kcrre istiklal mektebi 

civarır,Jn doktor Süleyman Sırrı muuycnehoncsiııJe her gün öğleden 

sonra hostulJrını kabul <:tmeğe bnşlamıştır.5104 14 30 

Paznr ve salı giinleri fuknrnya puasız bakılır. 

mak için Misisten getirilecek cc 1210 » lira bedeli keşıflı 1 
1 

mik'ep kı rılmış biyaz toş satın alınacaktır. gıJ'l 01111
r 

2- Bu taşlar şartnamei fenniye ve hususiyesine urıni ~llr\tır 
üzere iki buçuk ay içinde tamamen belediye anbnrına tos ;eJiye 

811 

3- lhnle 935 Nisanın 16 ıncı salı günü sııat oo<la be oı 
meni huzurundn açık indirme suretile yapılacaktır. ·yesi08 ı 

4- lzahnt almak isteyen Adana beleJiyesi heyeti fonrı~larJk • 
racaatla keşif, fenni ve münakasa şartnamesini karşılıksızı 5 
bilirler. 5169 3-7-11-

, .. 
' · 

... 

30-30 Melek ovlotlıırı ticarethaoesidir .___ __________ ! Sovyet pamuk mibzerleri 

Seyhan defterdarlığından • • 

l<oryesi 

İlyas aAa 
KOçiik Dik li 

lncir' k 
•> 
)) 

'l.e ı oiı li 
K ıı eı.; ocağı 

Çaı7itırlı ve Sergenli ve Kamışlı kkyleri 
tlJerJ ıı de 

AbdiJoğlu 

)) " 
)) ' 

0 1, arlı Bahçe 
Kılış ' • karyesi 

Atik Verayi cesir Cennet mev~ii 
• ,, • " " 

Cinsi 

'l'u rla 

• 
)) 

" 
)) 

)) 

" 
• 

)) 

• 
1 

" 
' ,, 

Mık tarı 
Dönüm Evlek Zürıı 

~i2 000 
22 

142 
250 
150 
27 
31 

800 

76 
76 

150 

8 
10 
15 
1 rı 

2 

• 

Sovyct fııhrikcılarının rnmuk mihz~. feri ,,. l li M ' L 1 . . k , ~· n'' l • ıuzo:: r orımız çO 

f, 
Ge'~' .~ 

o cZ(\CI 1,~ıtl 
llak .ki (; ip ıli\ c rıı bıılıl ıı.n ı Hirirwi s ı nıf . h ll~ '' 
. . · . ) (;r ı p 

l ı y ııı oıı ı kı >- •! ıt u• IJ ·ri )Bl'lı~ ( Novrozıo • . o•' 
~;i ıı ·~ ıl:l .: ıı l. r . l\<\lhe k ıtiy r~ ıı z ırc1 ıı ynktıır . kraell 1"0V 

l ı l 1 tıNno ıı ı ;ı~ ı ı · ~ \ 'C ı o nat z ıın v .• lı l ngrı ı_1 rını 

lı llu ;,ılıı ı ı . 5 137 4 

---------"""------------------~ Hazineye ait vokarıdu cin ve m ktarı yazılı tarlaların iki so rıclik 
. 1ı _ 4-935 tarıhinc müsadif porşEımho giinü snat 15 de ilıole cd ı l-
ıcarı .. dd 1 k · ~k üzere <•n beş giın ı:nu . et e açı .o ~tı~mo~a ~ıkurıl.Jığından taliplerin 

kullanışlı ve drıyonıkl ıdır . ~lihzcrlo ekıle ıı t · rlalorın çapa · ı ·, k . ·r ı ı· ı l .. d . . ış erı~ o 
ıstı aı e ı ol ugnn an cıfcılerimizo tavsiye eılorı'z F' "y ıl ı 

ı; tem:nat akçalarsle bırlıkte Mıllı Emldk ıdaresıne mürncaatları 
.,. 5151 28 - 3-7-11 

k · · · · 1 a ar ucuzı ur . 
Ta sıtlc Je verılır .4991 Satış yeri : Osmanlı lıankası altında 

14- 15 ı 


